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جمعیت ۸۰ میلیونی، ۸۰۰ میلیون 
حساب بانکی دارند

باشگاه خبرنگاران 
جوان- غالمحســین 
دوانــی، عضو شــورای 
عالی انجمن حسابداران 
خبــره ایــران گفت: در 
هیچ کجای دنیا بــه این صورت نیســت که 
یک نفر صد حســاب بانکی داشــته باشد. هر 
فرد دو حســاب دارد؛ حساب کســب و کار و 
حساب شــخصی. اما در ایران اینطور نیست و 
هر کس برای خودش هزاران حساب دارد، به 
طور مثال اینطور بیان می شــود که ۸ میلیون 
دستگاه کارتخوان صادر شده که ۶ میلیون آن 
به اشخاص وصل نیست. به گفته وی بعضا در 
کشور آگهی هایی دیده می شود مبنی بر دادن 
پوز بدون مشــخصات یــا در بانک ها معروف 
کشــور پوز های آنی صادر می شود. بسیاری از 
افراد هستند که شــغلی ندارند، اما پوز دارند؛ 
بنابراین پوز به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل 
شده است. با جمعیت ۸۰ میلیونی، تعداد ۸۰۰ 

میلیون حساب بانکی داریم.
    

عراق برای جمع آوری گازهای 
مشعل از بانک جهانی وام می گیرد

ایلنا- عــراق برای 
کاهش گازهای مشعل 
وامی ۳۶۰ میلیون دالری 
از بانک جهانی دریافت 
می کند. شرکت گاز بصره 
که سرمایه گذاری مشترک شرکت گاز جنوب، 
شل و میتسوبیشی است، ۳۶۰ میلیون دالر از 
بازوی سرمایه گذاری در بخش خصوصی بانک 
جهانی برای کمک به کاهش گازهای مشعل 
میدان های نفتی جنوبی این کشــور دریافت 

می کند.
    

ترکیه دوباره از ایران نفت می خرد؟
رئیس خانــه اقتصاد 
ایــران و ترکیه می گوید 
که دولت آنکارا همواره 
بــه خرید نفــت و گاز از 
ایران عالقه داشــته اما 
محدودیت های تحریمی در سال های گذشته 
این کار را دشــوار کرده است. جالل ابراهیمی 
گفت: ایران و ترکیه در طــول تمام دهه های 
گذشــته به عنوان شــرکای اصلی تجاری و 
اقتصادی یکدیگر کار کرده انــد و امروز نیز با 
توجه به جمعیت حــدودا ۱۷۰ میلیون نفری 
دو کشور، بازار مشترک قابل توجهی برای دو 
طرف وجود دارد. ترکیه در سال های گذشته 
اســتراتژی اصلی اقتصادی خود را بر افزایش 
صادرات استوار کرده و ایران نیز امکان صادرات 

قابل توجه کاال به ترکیه را دارد.
    

سازمان دامپزشکی درباره خطر 
بیماری تب کنگو هشدار داد

توســعه ایرانی-  
ســازمان دامپزشــکی 
کشور نسبت به خطر بروز 
بیماری تب کریمه کنگو با 
افزایش گرما و کشتار غیر 
مجاز دام در منزل با نزدیک شدن به روز عید قربان 
هشــدار داد.  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی ســازمان دامپزشکی کشور 
گفت: تب کریمه کنگو، بیماری مشــترک میان 
انسان و دام است و انتقال این بیماری ویروسی به 
انسان با خونریزی شدید همراه است و در مواردی 
منجر به مرگ فرد آلوده می شــود. علیرضا اکبر 
شاهی با بیان این که با شروع فصل گرما و فعالیت 
کنه ها در بدن دام، این بیماری مشاهده می شود، 
افزود: امسال در اســتان های گیالن، مازندران و 
اردبیل سه مورد انسانی از این بیماری دیده شده 

که خوشبختانه منجر به فوت نشده است.
    

 کدام استان ها بیشترین 
نرخ تورم را دارند؟

ایلنا- در خردادماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط 
به اســتان قزوین با ۱,٤ 
درصد افزایش و کمترین 
نرخ تــورم ماهانه مربــوط به اســتان همدان 
با ۱.٢ درصــد افزایش اســت. در خــرداد ماه 
۱٤۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)۱۰۰=۱۳٩٥( به ۳۱۶,٢ رسید که نسبت به ماه 

قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می دهد. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 ایران چهاردهمین کشــور جهان 
با بیشــترین میلیونرها است! درست 
در شرایطی که اقتصاد کشــور زیر بار 
سنگین ترین فشارهای تحریم و کرونا 
قــرار دارد، جمعیــت ثروتمندانــش 
افزایش داشته و حاال بنا به گزارش مجله 
فوربس اکنون در ایران، حدود ٢٥۰ هزار 
نفر با ثروت باالتر از یــک میلیون دالر 
زندگی می کنند و به این ترتیب، ایران 
چهاردهمین کشور جهان از منظر تعداد 
میلیونر ها است و در خاورمیانه هم جایگاه 
نخست را به خود اختصاص داده است. 
پیش از این عربستان سعودی در جایگاه 
نخست در خاورمیانه قرار داشت و اکنون 
با ٢۱۰ هزار نفر میلیونر، در جایگاه ۱۷ در 
جهان قرار دارد.  این در حالی است که بنا 
به اعالم وزارت کار و رفــاه اجتماعی از 
جمعیت حدود ۸۸ میلیون نفری ایرانی 
چیزی حدود ۶۰ میلیــون نفر محتاج 
دریافت یارانه هســتند و زیر خط فقر 

زندگی می کنند. 

 ایران 20 میلیون نفر 
حاشیه نشین دارد

وزارت راه و شهرســازی جمعیــت 
حاشیه نشــینان ایران را حــدود ٢۰ 
میلیون نفر تخمین زده اســت و وزارت 
کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده که حدود 
۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه 
و کمک هزینه معیشــتی هستند. این 
اتفاق در شرایطی رخ می دهد که ایران 
ششمین کشور جهان با بیشترین نرخ 
تورم اســت و نرخ تورم در حال حاضر از 
دوران جنگ تحمیلی بیشــتر است و 
برآوردها حاکی از آن است که جمعیت 

فقرای ایران گسترش داشته است.
در همین شرایط مجله معتبر فوربس 
گزارش عجیبی منتشر کرده است که بر 
مبنای آن همزمان با فقیرتر شدن بخش 
قابل توجهی از مردم ایــران، جمعیت 

ثروتمندان رو به افزایش است. 
 )Forbes( »مجله معتبر »فوربس
به تازگی گزارشی در مورد افزایش حیرت 
آورِ تعداد »میلیونر های ایرانی« منتشر 
کرده که همزمانِی آن با کاهش همگانِی 

ســطح درآمد ها در ایران، مثال زدنی 
است. در واقع، ایران حاال یک طبقه بسیار 
کوچک از »ابرثروتمنــدان« دارد و یک 

طبقه بسیار بزرگ از »فقرای مطلق«.
بر اساس گزارش این مجله، در سال 
٢۰٢۰ میالدی تعــداد ابرثروتمندان 
)high net worth individuals یا 
HNWIs( در ایران، ٢۱.۶ درصد رشد 
کرده و این در حالی اســت که متوسط 
رشــد تعداد این گروه از ثروتمندان در 
جهان در همین بازه زمانــی، تنها ۶.۳ 
درصد بوده است. در واقع باید گفت که 
رشد طبقه ثروتمند در ایران حدود ٤,۳ 
برابر رشد طبقه ثروتمند در جهان بوده 
است! نکته جالب توجه اینکه بر اساس 
گزارش مجله »فوربس«، ثروت این افراد 
به دالر محاسبه شــده و بنابراین، آن ها 
»میلیونرهاِی دالری« هســتند. این 
گزارش اضافه می کند که ثروت این گروه 
از ایرانی ها، حتی سریع تر از تعدادشان 
هم رشــد کرده و در طول سال ٢۰٢۰ 
میالدی، حــدود ٢٤.۳ درصد افزایش 

پیدا کرده است.

 صاحبان رانت از بورس
 ثروتمند شدند

جالب اســت که بدانید این گزارش 
محل درآمد ثروتمنــدان ایرانی را بازار 
سرمایه و ارز دیجیتال عنوان کرده است. 
در این گزارش، به داده های موسســه 
مشــاوره ای »Capgemini« اشاره 
شــده که بر اســاس آنها، بازدهی بازار 
سرمایه ایران در فاصله ماه های مارس 
تا جوالِی ســال ٢۰٢۰ میالدی حدود 
۶٢٥ درصد در مقایسه با ساِل پیش از آن 

افزایش داشته است.
این در حالی است که طی همین بازه 
زمانی، شاخص S&P ٥۰۰ )شاخصی 
شامل نماد های ٥۰۰ شــرکت برتر در 
بورس نیویورک و نــزدک در آمریکا( 
تنها ۱۶ درصد بازدهی داشــته است. 
بر اســاس این گزارش بخــش عمده 
ســرمایه گذاری ها در بازار سرمایه، از 
سوی ثروتمندانی صورت گرفته که به 
رانت های اطالعاتی دسترسی داشته اند 
و بیشترین ســود را از افزایش انفجاری 
قیمت ها در بورس تهران کسب کرده اند.
 Capgemini داده های موسسه 
نشــان می دهد کــه به لطِف رشــد 
اعجاب آور بازدهی بورِس تهران، ایران 
اکنون ٢٥۰ هزار نفر با میزان ثروت باالی 
یک میلیون دالر دارد، که عمده آن ها هم 

در تهران زندگی می کنند.
این گزارش اضافه می کند که اقداماِت 
دولت ایران هم به رشد این گروه کمک 
کرده اســت: دولت ایران، پیش از این 
یک درصد از ذخایر »صندوق توســعه 
ملی« را به بورس تهــران تزریق کرده و 
در مرحله بعد هم، همین چند ماه پیش، 
حدود ٥٩٥ میلیون دالر )معادل حدود 
۱۳ هزار میلیارد تومان( به بازار سرمایه 
ایران تزریق کرد که موجب رشد جهشی 

بازدهی در بازار سرمایه ایران شد.
اما این تنها منبع ثروت ابرثروتمنداِن 
ایرانــی نیســت. داده های موسســه 
Capgemini اضافــه می کنــد که 

اســتخراج بیت کوین، به دلیــل ارزان 
بودن برق در ایران، دومین منبع اصلِی 
ایجاد ثروت بــرای ایــن طبقه خاِص 
اجتماعی بوده است. جالب تر اینکه بر 
اساس این گزارش، حدود ۷٢ درصد از 
ابرثروتمنداِن ایرانی، یعنی جمعیتی در 
حدود ۱۸۰ هزار نفر، در حوزه استخراج 

رمزارز ها سرمایه گذاری کرده اند.
اقتصاد ایران هندی می شود

رشــد جمعیت ثروتمند ایران در 
حالی اتفاق مــی افتد که بر اســاس 
تعاریف ســازمان ملــل درآمد کمتر 
از روزانــه ٢.٢ دالر )در ســال ٢۰٢۰ 
میالدی(، به معنی این اســت که فرد 
زیر خط فقر مطلــق زندگی می کند 
و نمی تواند نیاز های اساســِی زندگی 
خود را تامین کند. با نرخ دالر ٢٥ هزار 
تومانی، این مبلغ معادل درآمد روزانه 
٥٥ هزار تومانی به ازای هر نفر و ماهانه 
یک میلیون ۶٥۰ هزار تومانی به ازای 
هر نفر است. به این ترتیب، یک خانوار ٤ 
نفره، برای آنکه با معیار های قاره آفریقا، 
باالی خط فقر زندگی کند، باید ماهانه 
دست کم حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان درآمد داشته باشد. 
و بر اساس آمارهای رسمی منتشر 
شده، چیزی حدود ۳۰ میلیون کارگر 
در ایران زندگی می کند که بنا به اعالم 
تشــکل های کارگری  ۷۰ درصد این 
جمعیت حداقل بگیر هســتند که در 
واقع این جمعیت حداقل حقوق امسال 
را که بین ۳ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
تا ٤ میلیون تومان اســت دریافت می 
کنند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی 
از سالمندان و بازنشستگان نیز با حداقل 

حقوق زندگی خود را می گذرانند.  
وضعیتی کــه محمــد طبیبیان، 
اقتصاددان از آن با عنوان هندی شدن 
اقتصــاد ایران نــام می بــرد. او در یک 
یادداشت در کانال تلگرامی اش به شکاف 
طبقاتی در هند اشاره کرده و نوشته است 
که در برخی مناطق شهرها قیافه انسان ها 

هم دارد هندی می شــود، چهره ها در 
اثر ضعف تغذیه مستمر به دلیل گرانی 
مواد غذایی و ظاهر بــه دلیل باال پوش 

مستعمل و کهنه.
او نوشته است این که یک ملت فقیر 
شود رخداد دردناکی است اما عجیب 
و غریب نیســت؛ همان طــور که هند 
در قرن هفدهم یکی از ثروتمندترین 
کشــورها بود و از قرن نوزدهم به بعد 
یکی از فقیرترین کشــورها بود و حاال 
ایران بی ســر و صدا فقیر می شود و در 
حالی که در ســالهای انتهایی دهه ٥۰ 
حرف از ژاپن اسالمی شدن بود حاال  در 
مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 
کســی از بلندنظری، اهداف بلند برای 
پیشرفت و ترقی کشور سخنی به میان 
نیاورد و همه در حد قول تامین مقداری 
پول کمک معاش یا قول های محاسبه 
نشده برای تامین مسکن و مانند آن یا 
نظارت بر بازار و کنترل توزیع و قیمت 

صحبت کردند.
 به نظر می رســد ایران از پس پشت 
سر گذاشتن یک دهه سخت همراه با دو 
تحریم سراسری و فراگیر حاال به بهشت 
ثروتمندانی تبدیل می شود که در کنار 
جمعیت انبوه فقیر باید گذران زندگی 
کنند و این نشانه افزایش فاصله طبقاتی 

در ایران است. 

تحریم و کرونا بیشتر ایرانیان را »فقیر مطلق« و یک طبقه بسیار کوچک  را »ابرثروتمند« کرد 

رشد طبقه ثروتمند ایران 3.4 برابر جهان!
کشور ما حدود 20 میلیون 
نفر حاشیه نشین و حدود 

60 میلیون نیازمند دریافت 
یارانه و کمک هزینه 

معیشتی دارد. این اتفاق 
در شرایطی رخ می دهد که 

ایران ششمین کشور جهان 
با بیشترین نرخ تورم است و 
برآوردها حاکی از آن است 

که جمعیت فقرای ایران 
گسترش داشته است

 باالخره بعد از یک ماه تکلیف رئیــس کل بانک مرکزی 
روشن شد. 

به گزارش خبرآنالین، دهم خردادماه امسال هیات وزیران 
با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری، با خاتمه مسوولیت وی در سمت ریاست 

کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد.
به این ترتیب، در آن زمان اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک 
مرکزی عهده دار تمامی وظایف و اختیارات رئیس کل بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران شد.

حال پــس از یک ماه کمیجانی رســما بــه عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شــد. بنا به گفته 
رئیس دفتر رئیس جمهور، در جلسه دیروز هیات 
دولت آقای کمیجانی به عنــوان رئیس کل بانک 

مرکزی انتخاب شد.
محمــود واعظــی تاکیــد کــرد: 
رئیس جمهور امــروز در مصوبه ای آقای 

اکبر کمیجانی را به عنوان رئیس کل 
بانک مرکزی منصــوب کردند. 

طبق مصوبه بانک مرکزی پس از یک ماه باید رئیس جدید 
بانک مرکزی منصوب شود.

وی افزود: معاونت حقوقی گفته است بر اساس قانون بانک 
مرکزی عمال باید رئیس جدید منصوب شود و این به معنای 
آن نیست که با انتخاب شــخص جدید قرار است برای 

دولت جدید تعیین و تکلیف شود.
کمیجانی، سیزدهمین رئیس کل بانک مرکزی 

از ابتدای انقالب تاکنون است.
اکبر کمیجانــی که دیروز طــی حکمی از 
ســوی رئیس جمهوری، سمت ریاست 
کل بانــک مرکــزی را بــر عهــده 
گرفــت، دارای مــدرک دکتــری 
اقتصاد اســت و از ســال ۱۳۶۳، به 

عنوان اســتاد اقتصاد کالن دانشــگاه تهران در زمینه های 
 اقتصاد پولی، اقتصــاد کالن و اقتصاد بین الملل مشــغول 

به تدریس است.
کمیجانی کیست ؟

کمیجانی در دوران ریاست کلی ولی اله سیف و عبدالناصر 
همتی، به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مشغول به خدمت 
بوده و قبل از آن نیز، از ســال ۱۳۷۷ تا ســال ۱۳۸۶ سمت 

معاونت اقتصادی بانک مرکزی را برعهده داشته است.
از جمله ســوابق اجرایی دکتر اکبر کمیجانی می توان به 
تصدی معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )از 
آبان ۱۳۸۶ تا کنون(، مشاور اقتصادی معاونت امور اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی )۱۳۶٩ تا ۱۳۷۶( و عضویت در 

هیئت مدیره بانک خاورمیانه )۱۳٩۱-۱۳٩٢( نام برد.

نگاهی به روسای کل بانک مرکزی در ۴٣ سال اخیر

رئیس کل جدید بانک مرکزی کیست؟

خبر

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از مردم خواســت تا فعال سهام عدالت خود را 
نفروشند و گفت: با شرکت هایی که سود مدنظر را در موعد مقرر واریز نکرده اند؛ طبق 
ضوابط سازمان بورس برخورد خواهیم کرد. به گزارش توسعه ایرانی به نقل از سازمان 
بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنــوی در خصوص آخرین وضعیت اجرای 
پیشنهاد ۳+۷ افزود: هنوز مصوبه آن ابالغ نشده است و همچنان در انتظار ابالغ آن برای 

اجرا هستیم.
زمان واریز سود سهام عدالت

وی به زمان واریز ســود سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ســود سهام عدالت تا چند 
روز آینده پرداخت می شود. با این توضیح که بخش کوچکی از این سود به دلیل اینکه 
شرکت های سرمایه پذیر افزایش سرمایه داشتند، به نفع مشموالن سهام عدالت بود تا 
در افزایش سرمایه شرکت کنند و سهام ارزشمند آن شرکت ها را بگیرند؛ بنابراین اجازه 
دادیم تا سود در افزایش سرمایه مصرف شود. دهقان دهنوی با بیان اینکه چند شرکت هم 
در پرداخت سود با مشکل روبرو بودند و آخرین اخطارها را به آنها داده ایم، افزود: اگر این 
شرکت ها سود را واریز کنند، دومین مرحله از واریز سود به صورت کامل پرداخت می شود، 
در غیر اینصورت آن بخش از سود که واریز شده است پرداخت خواهد شد. به گفته رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، با شرکت هایی که سود مدنظر را در موعد مقرر واریز نکرده اند 

طبق ضوابط سازمان بورس به آنها برخورد خواهیم کرد.
توقف فروش سهام عدالت به علت فضای حاکم در بازار

وی به توقف فروش ســهام عدالت اشــاره کرد و گفت: فروش سهام عدالت به علت 
فضای حاکم در بازار و هیجان های ایجاد شــده متوقف شد. حجم سهام عدالت در بازار 

زیاد است و در صورتی که فروش آن در بازار مورد مدیریت قرار نگیرد از ارزش آن کاسته 
می شود و منجر به ضرر و زیان سهامداران خواهد شد. دهقان دهنوی به زمان فراهم شدن 
امکان فروش سهام عدالت اشاره کرد و افزود: این موضوع وابسته به بهبود وضعیت بازار 
است، در آن زمان سهام عدالت را به صورت تدریجی عرضه خواهیم کرد. رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که سهام عدالت جزو 
ارزشمندترین و بهترین سهام شرکت های کشور است و هیچ دارایی بهتر از آن در کشور 
وجود ندارد. وی ادامه داد: پیشنهاد ما به سهامداران این است که اگر افراد به پول حاضر از 
فروش این سهام نیازی ندارند به طور حتم از فروش آن خودداری کنند و از منافع آن در 

بلندمدت بهره مند شوند.
آخرین جزئیات واریز ۱۵0 میلیون دالر به صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به واریز معادل ریالی ۱٥۰ میلیون دالر به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و اذعان داشــت: اجرای این موضوع بین بانک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی در جریان است. بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی درخواست داشت 
تا حساب هایی را معرفی کند که مبلغ قابل برداشت باشد، در صورت اجرای این اقدام هر 

چه زودتر این واریزی انجام خواهد شد.
جزئیات اصالح قانون بازار اوراق بهادار

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصالح قانون اوراق بهادار اکنون در کدام مرحله 
قرار دارد؟ گفت: اصالح قانون بازار اوراق بهادار در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح 
است، بحث های متنوع و پراکنده ای در این زمینه وجود دارد، در این میان سازمان بورس 
هم در حال جمع بندی نظرات خود است. دهقان دهنوی اظهار داشت: با بخش هایی از 

این اصالح موافق هستیم اما بخش های دیگر آن نگران کننده است و در خواست می کنیم 
تا صاحب نظران با ورود به این موضوع پیش نویس های آن را مطالعه کنند تا اگر اصالحی 

انجام شد آن اصالح مدنظر به نفع بازار سرمایه باشد.
علت عدم انتشار آمار خرید و فروش صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به علت عدم انتشار آمار مربوط به میزان 
حمایت ها و خرید و فروش صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: صندوق 
تثبیت و توسعه دارای دستورالعمل های خاص خود هستند، اکثر منابع صندوق توسعه 
بازار سرمایه، منابع بانک ها و کارگزاری ها است، اگر الزامی برای افشای اطالعات دیگر 
صندوق ها وجود داشته باشد برای این صندوق هم نیز وجود خواهد داشت. وی افزود: 
صندوق تثبیت بازار سرمایه فعالیت های خود را بر اساس دستور العمل های مشخصی 
انجام می دهد، این صندوق ها گزارش های مفصلی را در وب سایت و درباره پرتفوی خود 
منتشر کرده اند. دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این صندوق ها نقش 
تثبیتی و حمایتی دارند، نمی توانند اطالعات ریز و جزئیات خود را منتشر کنند اما سازمان 
بورس، هیأت امنای این صندوق و مراجع نظارتی به صــورت دائم فعالیت آنها را مورد 

بررسی قرار می دهند.

توصیه رئیس سازمان بورس: 

فعال سهام عدالت خود را نفروشید


