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 در اي�ن مي�ان، رئيس ات�اق بازرگاني اي�ران در 
جلس�ه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با 
بيان اينكه بخ�ش خصوصي در رابط�ه با اهداف 
انقاب اس�امي خود را مس�ئول مي داند، گفت: 
مدام از كوچك ش�دن دول�ت صحبت مي كنيم، 
ام�ا از پاي�ان جن�گ تحميل�ي تاكنون ش�اهد 
بزرگ ش�دن س�هم دولت در اقتصاد هس�تيم.

به گزارش »جوان« اگرچه قانون اساسي سه بخش 
دولت، تعاوني و خصوصي را به رسميت مي شناسد، 
اما شاهد شكل گيري بخشي به عنوان شبه دولتي 
و خصولتي در اقتصاد هس��تيم كه موجب ش��ده 
هيچ يك از بخش هاي رس��مي اقتص��اد نتواند به 
خوبي نقش، وظايف و تعه��دات خود را در اقتصاد 
انجام دهد، در اين بين عده اي بر اين باورند فرار از 
انجام تعهدات و مسئوليت ها موجب شده بخشي 
غيررسمي  دولتي شكل بگيرد كه نمي توان آن را 

دولتي، تعاوني يا خصوصي ناميد.
قانون و مقررات ميزان و حد و حدود را در اقتصاد براي 
بخش هايي چون دولت، تعاوني و خصوصي مشخص 
كرده و براي هر يك از مجموعه هاي فوق وظايف و 
تعهداتي قائل اس��ت، مثاًل دولتي ها براساس قانون 
محاسبات عمومي فعاليت مي كنند يا خصوصي ها 
براس��اس قانون تجارت فعاليت مي كنن��د، در اين 
ميان شاهد بخش شبه دولتي هس��تيم. با وجودي 
كه مالكيت بخشي از اين مجموعه ها دولتی به شمار 
مي رود، اما اين بخش ها براس��اس چارچوب بخش 

خصوصي و قانون تجارت به فعاليت مي پردازند. 
در حقيقت خلط مبحث شده است و به نوعي شاهد 
خروج بخش��ي از امكانات عمومي ب��راي حضور در 
محيط بخش خصوصي هستيم زيرا بخش خصوصي 
قوانين و مقررات و بوروكراسي پيچيده بخش دولت 
را ديگر ندارد، از همين رو بخش دولت به طور نمونه 
با تأسيس ش��ركت هاي بخش خصوصي نما كه از 

آن به عنوان خصولتي ياد مي ش��ود يا با در اختيار 
گرفتن 49درصد از سهام شركت ها به محيط بخش 
خصوص��ي ورود كرده اس��ت )بايد عنوان داش��ت 
كه كرسي مديريت در بس��ياري از شركت هاي به 
اصطالح خصوصي مانند خودروسازی ها در اختيار 
دولت اس��ت چراكه ضريب نفوذ نمايندگان دولت 

قطعاً باالتر از بخش خصوصي است.(
   شبه دولتي، خصوصي است يا دولتي؟!

علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم در آخرين 
روزهاي عمر دولت يازدهم عنوان داشت كه بخش 
خصوصي قوي در كش��ور وجود ندارد، حال آنكه 
اقتصاد ايران در چندين دهه با خصوصي س��ازي 
روبه رو بوده و در عين حال مقرر بوده اس��ت دولت 
بزرگ نش��ود اما نتيجه كار آن ش��ده كه نه بخش 
خصوصي قوي در كش��ور داريم و نه اينكه دولت 
كوچك شده است و شاهد ضعف سه بخش رسمي 
اقتص��اد ايران يعن��ي دولت، تعاون��ي و خصوصي 
هس��تيم و از دل اين بخش ها مولدي متولد شده 
است كه با امكانات و مالكيت دولتی در محيط آزاد 

قانون تجارت و بخش خصوصي فعاليت مي كند. 
   محل اشكال اقتصاد ايران؟!

شايد يكي از مشكالت اساسي اقتصاد ايران اين باشد 
كه عده اي با مالكيت دولتي وارد حيطه خصوصي 
شده اند، حال بماند مديريت توسط دولتي ها اداره 
مي ش��ود يا خصوصي ها و اينجاست كه مي بينيم 
مشكل پديد آمده است، زيرا مقصود اقتصاددانان 
از رشد بخش خصوصي، بخش خصوصي حقيقي 
بوده اس��ت، يعني بخش��ي كه مالكيت و مديريت 
توامان براي خودش باشد و براي بهره وري و انتفاع 
از اين بهره وري ش��بانه روز تالش كن��د اما وقتي 
مالكيت متعلق به بخش عمومي است اما از طريق 
ميانبرهايي از محدوديت ه��ا،  چارچوب و قوانين 
بخش عموم��ي وارد فضاي خصوصي ش��ده ايم، 

قطعاً خروجي مطل��وب نخواهد بود زيرا اش��كال 
بخش دولت اين اس��ت كه مديري��ت در مالكيت 

سهمي ندارد. 
  ف�رار از تعه�دات دولت�ي ب�ا پوش�ش 

شبه دولتي
در اين ميان برخي كارشناس��ان ب��ر اين باورند 
بخش دولتي ب��راي اينكه قادر نيس��ت حقوق 
و مزاياي تعيين��ي در قواني��ن و مقررات بخش 
عمومي را ارائه كند، از اين رو با توس��عه بخش 
ش��به دولتي مش��كلي ندارد، زيرا در اين حالت 
مالكيت همچنان دولتی است، منتها نيروي كار 
بر اس��اس حقوق و مزاياي تعييني در قانون كار 
انجام وظيفه كرده و اين بخش با پرداخت حداقل 
دستمزد تعييني توسط شوراي عالي كار از كار 
ارزان بهره مند مي ش��ود كه به اين مهم تسهيل 
فعاليت براس��اس قانون تجارت در مقايس��ه با 
بخش دولت را بايد افزود كه موارد حقوقي نيز در 

همين راستا تلقي مي شود. 
  بخش خصوصي مي خواهد انقابي عمل 

كند
در اين ميان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه 
هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه 
بخش خصوصي در رابطه با اهداف انقالب اسالمي 
خود را مس��ئول مي داند، گفت: مدام از كوچك 
شدن دولت صحبت مي كنيم، اما از پايان جنگ 
تحميلي تاكنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت 
در اقتصاد هستيم. غالمحسين ش��افعي با بيان 
اينكه دائم از خصوصي سازي، واگذاري نهادهاي 
خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي سخن 
مي گويي��م اما با واگ��ذاري نهاده��اي دولتي به 
گروه هاي خاص كه »شبه دولتي« و »خصولتي« 

ناميده مي شود، گرفتار شده ايم. 
ش��افعي گف��ت: متأس��فانه بخش ش��به دولتي 

پاس��خگويي در قبال جامعه را خدش��ه دار كرده 
و موجب مش��كالت و ناهنجاري هاي ديگري در 
اقتصاد شده است، در عين حال پيوسته از دست 
يافتن به توسعه و ريشه كني فقر سخن مي گوييم، 
اما با گذشت زمان ش��اهد بدتر شدن پارامترهاي 
مذكور هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد 
بر اينكه بخش خصوص��ي در مورد اهداف وااليي 
كه انقالب اسالمي دارد، خود را مسئول مي داند، 
گفت: از جمله مشكالت بزرگ كشور مي توان به 
موضوع اش��تغال جوانان، ترازنامه بانك ها، بدهي 
دولت، ركود در واحده��اي توليدي، بحران آب و 
محيط  زيست، فسادهاي گسترده و عدم شفافيت 
در اقتصاد كشور اشاره كرد كه نگاه جزيره اي به آنها 
راه چاره نيست و بيش از پيش نيازمند درك علت 

اين مشكالت هستيم. 
   بازتعريف جايگاه دولت و بخش خصوصي 

در دستيابي به توسعه
ش��افعي خواس��تار پي بردن به چرايي به وجود 
آمدن مشكالت متعدد اقتصادي و راه حل اساسي 
براي حل آنها ش��د و با طرح اين س��ؤال كه چه 
بخش��ي از جامعه بايد پيش قراول مسير توسعه 
آتي كش��ور باش��د، گفت: بخش دولتي با تمام 
چارچوب هاي بس��ته اش و بخ��ش خصوصي با 
چارچوب ها و ساختارها و ش��رايط فعلي اش آيا 
مي تواند از عه��ده اين مهم برآي��د؟ جايگاه هر 
دو بخش مجدداً در ش��رايط جديد چگونه بايد 
تعريف ش��ود تا هر يك از اين دو نه��اد به طور 
شايس��ته بتوانند از عهده وظايفي ك��ه بايد بر 
دوش آنها باشد، برآيند و با همياري و همراهي با 

يكديگر شاهد اهداف توسعه ملي باشيم. 
   بخش خصوصي، مجري و تدوين كننده

وي ادامه داد: در اقتصاد اي��ران مطابق اصل 44 
قانون اساس��ي بخش خصوصي به عنوان مكمل 
بخش دولتي تلقي ش��ده و نكته مهم اين اس��ت 
كه اين مش��اركت كه ما به همان ان��دازه در آن 
اش��كال مي بيني��م، صرفاً فق��ط در اج��را مورد 
درخواس��ت بوده و در تدوين مورد توجه نبوده، 
اين در حالي اس��ت كه هدف از خصوصي سازي 
مشاركت واقعي و كارشناسي در سياستگذاري ها 
و تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي كشور 
توسط فعاالن اقتصادي بوده است. شافعي افزود: 
در اين زمينه به درستي، به  صراحت و بارها رهبر 
معظم انقالب تذكرات جدي فرموده اند كه بايد به 
آن توجه ويژه شود. ما معتقديم زمان آن رسيده تا 
بخش خصوصي، دانشگاهيان و كارآفرينان واقعي 
فرصت براي ارائه طريق در مناسبات اقتصادي، 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي بدهند. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت: ما نيز 
به عنوان نمايندگان بخ��ش خصوصي در جمع 
خودمان بايد قبول كنيم و تعه��د دهيم كه اگر 
به عنوان نماين��دگان اين بخش مس��ئوليتي را 
پذيرفتيم، فارغ از مناس��بات داخلي، گروهي و 
شخصي به منافع بلندمدت توجه كرده و سخن 
حق را بگوييم، حتي اگر به مذاق خيلي ها خوش 
نياي��د. وي اف��زود: اميدواريم بخ��ش خصوصي 
به عنوان بازيگر و نه بازي ش��ونده، در كنار دولت 
ادامه مسير دهد و ش��رايط رس��يدن به اهداف 

اقتصاد مقاومتي را فراهم آورد.

مهران  ابراهيميان

خداحافظي با وصف عيش در مجلس !    
كمربندها را بايد سفت كرد و روزهاي سخت را بايد مديريت كرد. اين 
فحواي سخنان رئيس جمهور است در دو سخنراني اش كه پشت تريبون 
مجلس مطرح شد. رئيس جمهور اين روزها بيش از همه واقع گرا شده و 
شرايط را مطلوب نمي بيند. او عينك  واقع گرايي به چشم زده است و اگر 
چه برخي طرح اين موضوعات را به عنوان مديريت توقعات مردم ارزيابي 

مي كنند اما از دو جهت قابل تأمل بوده و بايد اميدوار بود. 
در شرايط توصيفي رئيس جمهور از اقتصاد كشور همين كه كمتر از عوامل 
ايجاد شده وضعيت وخيم فعلي و دولت قبلي براي فرافكني استفاده مي شود 
به معناي فاصله گرفتن از بهانه هاي سياسي در حوزه اقتصاد و ايجاد نوعي 
روشن بيني است كه دولت را وادار به واقع نگري و تصميمات منطقي اقتصادي 
خواهد كرد. اين اقدام رئيس جمهوري از يك سو دولت را ناگزير به مديريت 
منابع در اختيار مي كند، به اين معنا كه دولت ديگر اجازه ريخت وپاش هاي 
جزئي را هم نخواهد داشت و از س��وي ديگر ناگزير به كوچك سازي و ارائه 
طرح هاي منطقي خواهد بود. به عالوه نفس اين كار باعث خواهد شد تا به 
جاي حمايت هايي از جنس سه سال پيش از صنايع وابسته اش ) مانند صنايع 
خودروسازي( سراغ بازي گرفتن از بخش خصوصي و مردم برود تا نرخ رشد و 

ايجاد اشتغال را به شكلي واقعي مثبت نگه دارد. 
 دولت يازدهم كه هنوز اميدوار به بهبود ش��رايط ب��ا افزايش نرخ نفت و 
افزايش درآمد ناشي از فروش بيش��تر نفت بود و برجام را به عنوان ناجي 
تمام مشكالت مي دانست اكنون به اين نتيجه رسيده است كه عمر اقناع 
افكار عمومي با انداختن تقصير بر گردن دولت هاي قبلي و وعده برجام 
تمام ش��ده اس��ت. به عبارت بهتر در دولت اين انديشه نشسته است كه 
»ديگر بايد كار كرد«. وزرا و هيئت دولتي كه ديروز شكل گرفت با درك 
مسائل موجود بايد به معناي واقعي مديريت شرايط را انجام دهند و حتماً 
كار عملي بكنند. نكته قابل تأمل بعدي كه مي توان از سخنان دكتر روحاني 
استنباط كرد، كوتاه شدن قباي آمار و ارقام براي پوشش ناكارآمدي ها، 
كمبود بهره وري و ناتواني در برنامه ريزي عملياتي در سيستم دولتي است؛ 
سيستمي كه نياز به اصالح س��اختار دارد و با گذشت زمان در سال هاي 

گذشته و دولت هاي قبلي در حال توقف كامل است. 
شكل گيري اين نكته كه حقايق اقتصادي را نمي توان پنهان كرد خود 
مهم ترين گام و آغازي براي چاره جويي مشكالت مبتال به اقتصاد است. 
بايد اين را به فال نيك گرفت و از هم اكنون تغييرات در فضاي اقتصادي 
و كسب و كار، در حمايت از توليد و بازي گرفتن مردم و احياي اقتصاد 
مقاومتي را به انتظار نشس��ت زيرا تا زماني ك��ه ندانيم اقتصاد مريض 
اس��ت و تا زماني كه از ابراز درد و مشكالت اقتصادي پرهيز مي كنيم و 
باغ بهشت و گالبي را نشان مي دهيم، با همان وصف عيش، امورات را 
به حال خود رها مي كنيم.  اكنون اما با اين واقع گرايي رئيس جمهور در 
مجلس شوراي اس��المي نه فقط در ميان بدنه دولت دوازدهم بلكه در 
ميان مسئوالن استاني، نمايندگان مجلسي كه با انگيزه هاي مختلف 
به بي��ش از 12 وزير رأي باالي 200 عدد را داده ان��د و حتي مردم اين 
آمادگي ايجاد خواهد شد كه بايد با واقعيات اقتصادي مواجه شد نه آنكه 
فرار كرد يا آنها را پنهان كرد.  بديهي است مسئوليت پذيري را در چنين 
شرايطي بايد قبول كرد و رودربايستي را كنار گذاشت و در سوي ديگر به 
جاي فرافكني به هم افزايي تمام جريان هاي موجود انقالبي و حاكميت 

انديشيد. آيا مسير را درست انتخاب خواهيم كرد؟
بايد مراقب بدعت هايی مانند تأمين حقوق از سود بانك ها يا وادادگی 

به ثمن بخس و به نام سرمايه گذاری خارجی بود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران: بخش خصوصي در رابطه با اهداف انقاب اسامي مسئول است    

ورود دولتي ها به محدوده بخش خصوصي
پيوسته از دست يافتن به توسعه و ريشه كنی فقر سخن می گوييم اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن اوضاع هستيم

بيژن زنگن�ه در صحن علني مجل�س اولين 
بار به طور رس�مي ب�ه اس�تخدام نمايندگان 
مجل�س در وزارت نف�ت اذع�ان ك�رد و اين 
موض�وع را باعث افتخ�ار خود دانس�ت، آن 
هم خطاب به نمايندگاني كه قرار اس�ت به او 
رأي اعتم�اد بدهند و ب�ر كار او نظارت كنند. 
به گزارش فارس، روز گذشته در جريان بررسي 
برنامه بيژن زنگنه وزير پيشنهادي نفت در دولت 
دوازدهم موضوعات مختلفي مطرح شد اما قطعاً 
يكي از مهم تري��ن موضوعات كه ب��راي اولين 
بار در صحن علني مجلس توس��ط نمايندگان 
عنوان شد، اس��تخدام نمايندگان ادوار مجلس 
در وزارتخانه هاي اقتص��ادي به خصوص وزارت 

نفت است. 
بيژن زنگنه هنگامي كه به پشت تريبون مجلس 
رفت در پاس��خ به اين ايراد مطرح شده از سوي 
نايب رئيس كميسيون انرژي گفت: »مي گويند 
نماين��دگان ادوار را اس��تخدام كرديد. خب هر 
دوره اي كه تمام مي ش��ود يك��ي از دغدغه هاي 
هيئت رئيسه مجلس اين است كه با وزرا جلسه 
مي گذارد تا اين نمايندگاني كه كاري ندارند را به 
كار گيرند. خب نماينده اي كه كار ندارد، چه شود 
آيا بايد در جامعه رها شود؟ اگر نماينده اي نگران 
شغل آينده خود باش��د حتي در حد يك حقوق 
دولتي هزار مفسده ديگر ايجاد مي شود، بنابراين 
من هم افتخار مي كنم تعدادي از اين نمايندگان 

ادوار را به كار گرفتم و اين كار مخفيانه نيست.«
گفته ه��اي زنگنه زماني معنادارتر مي ش��ود كه 
به نام��ه حمايت آميز نمايندگان ادوار گذش��ته 
مجلس كه پيش از شروع بررسي صالحيت وزرا 
در حمايت از بر كرس��ي نشس��تن مجدد زنگنه 
منتش��ر ش��د، نگاهي دقيق تر بيندازيم. در اين 
ليست نام تعداد زيادي از نمايندگان ادوار مجلس 
به چشم مي خورد كه از سوي زنگنه به سمت هاي 
گوناگون و بعضاً حساس و غيرمرتبط با تحصيالت 

و دانش نمايندگان منصوب شده اند. 

اكنون كه وزير نفت رسماً اعالم كرده است اقدام 
به استخدام نمايندگان ادوار مختلف در صنعت 
نفت مي كند، مي توان به افرادي كه در سال هاي 
گذشته نماينده بوده اند و اكنون در صنعت نفت 

مشغول به كارند، اشاره كرد. 
1- محمد سعيد انصاري نماينده سابق آبادان- 
صندوق هاي بازنشستگي نفت.2- عبداهلل تميمي 
نماينده سابق شادگان- صندوق هاي بازنشستگي 
نفت.3- حسن شبانپور نماينده سابق مرودشت- 
معاونت پارلماني وزارت نفت.4- حميد كريمي 
نماين��ده س��ابق ايالم- ش��ركت نف��ت مناطق 
مركزي.5- ش��مس اهلل بهمئي نماينده س��ابق 
رامهرمز- معاون پشتيباني و فناوري مركز توسعه 
مديريت وزارت نفت.6- سيدش��ريف حسيني 
نماينده سابق اهواز- مديركل حسابرسي و امور 
مجامع وزارت نفت.7- سيد مؤيد حسيني صدر 
نماينده سابق خوي- مش��اور وزير نفت در امور 
پتروشيمي.8- اميرعباس سلطاني نماينده سابق 
بروجن- عضو هيئت مديره ش��ركت نفت فالت 

قاره.9- علي مروي نماينده سابق نيشابور- رئيس 
هيئت مديره پتروپارس. 10- س��عيد حيدري 
طيب نماينده س��ابق كرمانش��اه- نماينده وزير 
نفت در هيئت عالي گزينش.11- جليل جعفري 
نماينده سابق خلخال- عضو هيئت مديره شركت 
بهينه س��ازي مصرف س��وخت.12- سيدعماد 
حس��يني نماينده س��ابق ق��روه- رئيس هيئت 
مديره تاپيكو.13- سيدمعروف صمدي نماينده 
سابق س��نندج- فعال در فازهای 14 ، 16و15- 
س��يدمحمد بياتيان نماينده سابق بيجار- فعال 
در فازه��ای 14و15- مرتضي زرين گل نماينده 
س��ابق كردس��تان- معاونت توس��عه طرح هاي 
ش��ركت نفت و گاز پارس. 16- احمد سجادي 
نماينده س��ابق سرخس- ش��ركت نفت مناطق 
مركزي. 17- ابوالقاس��م رحماني نماينده سابق 
اقليد- مديرعامل ش��ركت تأسيس��ات دريايي. 
18- محمد س��قايي نماينده س��ابق استهبان و 
ني ريز- مشاور وزير و مجري طرح خط لوله انتقال 
نفت خام گ��وره- جاس��ك. 19- محمدابراهيم 

محبي نماينده سابق س��نقر- سرپرست هسته 
گزين��ش مرك��زي. 20- حميدرض��ا كاتوزيان 
نماينده سابق تهران- رئيس پژوهشگاه صنعت 
نفت. 21- پورفاطمي نماينده سابق تنگستان- 
رئيس ام��ور فرهنگي ش��هرك هاي مس��كوني 
صنعت نفت. 22- محمد فيروزي نماينده سابق 
نطنز- مديريت نظ��ارت بر طرح ه��اي عمراني 
مناطق نفت خيز. 23- غالمحس��ين فروغي نيا 
نماينده سابق شيراز- مدير منابع انساني شركت 
بهره ب��رداري نف��ت و گاز زاگرس جنوب��ي.24- 
س��يدعلي ادياني راد- اس��تخدام ادياني نشان 
مي دهد زنگنه براي نماين��دگان فعلي مجلس 
نيز حك��م مي زن��د، به طوري ك��ه چندي پيش 
براي سيدعلي ادياني راد، عضو فعلي كميسيون 
ان��رژي حكمي را ص��ادر كرد كه بر اس��اس آن، 
ادياني راد عضو كارگروه تش��خيص عدم مغايرت 
مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت با قوانين 

و مقررات شد. 
قطعاً با صحبت هاي وزير نفت بايد منتظر رشد 

اين فهرست 24 نفري در سال هاي آتي بود. 
اين در حالي است كه وزارت نفت در دوره اخير 
تصدي زنگنه ب��راي اس��تخدام نيروهاي جوان 
تحصيلكرده بورسيه خود در دانشگاه صنعت نفت 
محدوديت هاي بسيار شديدي قائل شده است. 

پخش زنده جلس��ات علني مجل��س با موضوع 
بررسي برنامه هاي كانديداهاي  پيشنهادي دولت 
دوازدهم از رسانه ملي محاسن قابل مالحظه اي را 
به همراه داشت، به طوري كه هم مردم با چگونگي 
انتخاب وزرا آشنا شدند و هم اينكه اين جلسات 
به ارتقاي آگاهي مردم كمك مي كند و هم اينكه 
اين برنامه ها قطعاً در تعيي��ن انتخابات مجالس 
آتي اثرگذا رخواهد بود، از اين رو انتظار مي رود 
تمامي جلسات مجلس شوراي اسالمي از سوي 
صداو سيما پخش زنده ش��ود تا مردم در جريان 
فعاليت نمايندگانش��ان در مجلس و همچنين 

مشكالت كشور قرار گيرند.

بدعت جديد در رابطه مجلس و وزارتخانه هاي اقتصادي

بورس در استقبال از كابينه سبزپوش شد
شاخص بورس ديروز در اولين روز از تشكيل كابينه دولت دوازدهم 
با ۶۱ واحد رش�د، در جايگاه ۸۲ ه�زار و ۱۶ واحدي ق�رار گرفت. 
در معامالت روزگذشته بيش از 443 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش يك هزار و 453 ميليارد ري��ال در 41 هزار و 225 نوبت 
خريد و فروش شد. همه شاخص هاي اصلي بازار سرمايه نيز رشد كردند، 
به طوري كه ش��اخص قيمت )وزني-  ارزش��ي( كه در آن ارزش س��هام 
شركت هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي گذارد، 19 واحد و شاخص 
كل )هم وزن( كه در آن ارزش و وزن همه شركت هاي بزرگ و كوچك در 
محاسبه شاخص كل، يكسان در نظر گرفته مي شود، 20 واحد باال رفت. 

نمادهاي شتران )پااليش نفت تهران(، كگل )صنعتي و معدني گل گهر(، 
پرداخت، پاكشو )صنايع پاكشو( و خودرو )ايران خودرو( در معامالت ديروز 
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص داشتند اما فوالد )فوالد مباركه( و همراه 

)ارتباطات سيار ايران( بيشترين تأثير مثبت را بر جاي گذاشتند. 
   رشد 3 پله اي آيفكس

در دومين روز كاري اين هفته به موازات رشد سه پله اي آيفكس )شاخص 
فرابورس( و اس��تقرار اين نماگر در ارتف��اع 933 واحدي، بيش از 125 
ميليون ورقه بهادار به ارزش 647 ميلي��ارد ريال در بازارهاي فرابورس 
ايران دست به دست ش��د. ديروز بيش از 34 ميليون س��هم به ارزش 
افزون بر 28 ميليارد ريال در نماد ذوب آهن اصفهان دادوستد شد كه 
بيشترين حجم مبادالتي را در اين نماد رقم زد. نگاهي به دادوستدهاي 
صورت گرفته در بازار پايه نيز حاكي از مبادله بيش از 40 ميليون سهم به 
ارزش نزديك به 90 ميليارد ريال در تابلوهاي معامالتي اين بازار است. 
ديروز شاهد بيش از 263 هزار ورقه به ارزش افزون بر 258 ميليارد ريال 
بوديم كه اسناد خزانه اسالمي مرحله يازدهم بيشترين حجم و ارزش 

مبادالتي را در اين تابلو به خود اختصاص داد. 
    انتقال ۱۱ شركت به بازار »ج« فرابورس

مديرعامل فرابورس در نشس��تي با تشريح جزئيات انتقال 11 شركت 
به بازار »ج« فرابورس گفت: بازار پايه با دارابودن حدود 200 شركت، 

30 درصد كل ارزش بازار سرمايه را در اختيار دارد. 
»امير هاموني« يادآوري كرد: بازار پايه پرريسك ترين بازار در مجموعه 
بازار سرمايه به شمار مي رود كه بازار پايه »ج« از همه پرريسك تر است. 
بيشتر شركت هاي موجود در بازار پايه، فاقد شفافيتند، به عنوان مثال 
صورت مالي ارائه نكرده يا در پنج سال گذشته مجمع برگزار نكرده اند. 
به گفته وي، نماد اين 11 شركت كه اكنون در بازار پايه »ب« فرابورس 
قرار دارند، امروز بس��ته و ش��نبه آينده در بازار پايه »ج« بازگش��ايي 
مي شوند. اين 11 شركت كه تاكنون در بازار پايه »ب« فرابورس معامله 
مي شدند به دليل فقدان شفافيت مالي، به تابلو »ج« تبعيد مي شوند. 

هاموني اضافه كرد: به اين شركت ها مهلت شش ماهه اي براي شفاف سازي 
داده شده بود اما نتوانستند گزارش مالي شفافي را ارائه كنند. شركت هاي 
موجود در بازار پايه فرابورس، فرايند پذيرش را طي نمي كنند و فرابورس، 
فقط شرايط معامله آنها را فراهم مي كند. مديرعامل فرابورس ادامه داد: 
پيش از معامله سهام اين ش��ركت ها در فرابورس، سهام آنها بدون هيچ 
نظارتي در كوچه و خيابان معامله مي شد. هاموني تأكيد كرد: شركت هاي 
موجود در بازار پايه، از نظر گزارش��گري مالي، نقص دارن��د و از مزاياي 

شركت هاي بورسي مانند معافيت مالياتي برخوردار نمي شوند. 

رئيس كل بانك مركزي:
بانك هاي مجاز مراقب شكل گيري مؤسسات 

غيرمجاز   باشند
رئي�س كل بان�ك مركزي ب�ا پيش بيني رق�م ۶7۱ ه�زار ميليارد 
تومان�ي ب�راي اعط�اي تس�هيات در س�ال ج�اري گف�ت: 
بانك ه�ا و مؤسس�ات اعتب�اري در كش�ور باي�د در خص�وص 
ش�كل گيري مؤسس�ات غيرمج�از جدي�د هوش�يار باش�ند. 
به گزارش »جوان«، ولي اهلل س��يف با ارائه آمار تسهيالت شبكه بانكي در 
س��ال 1395 گفت: در سال گذش��ته 548 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
توسط شبكه بانكي به بخش هاي اقتصادي اعطا شد كه 64 درصد آن براي 
سرمايه در گردش اختصاص يافت و اين نسبت در بخش صنعت 81 درصد 
بود. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح 
رونق توليد و اعطاي 17 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيالت به 22 هزار و 
500 بنگاه كوچك و متوسط تصريح كرد: در سال جاري نيز رقم 50 هزار 
ميليارد تومان براي طرح رونق توليد پيش بيني ش��ده كه اين مبلغ براي 
تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تكميل طرح هاي نيمه تمام با 
پيشرفت فيزيكي بيش از 60 درصد و بهسازي و نوسازي خطوط توليد و 
ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است. سيف در خصوص نحوه تخصيص 
منابع گفت: همانند سال گذشته كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد 
طرح ها را به بانك ها معرفي مي كنند و بانك ها نيز بايد بررسي الزم را براساس 

اطمينان از بازگشت تسهيالت و گردش چرخ توليد به عمل آورند. 
-----------------------------------------------------

قابل توجه دوقلوهاي خودروساز ايراني 
توليد 2 ميليون خودروي الكتريكي در جهان
آژان�س بين المل�ل ان�رژي اع�ام ك�رد تع�داد خودروه�اي 
افزاي�ش  دس�تگاه  ميلي�ون   ۲ ب�ه   ۲۰۱۶ س�ال  در  پ�اك 
مي ش�ود.  تولي�د  در چي�ن  آنه�ا  درص�د   4۰ ك�ه  ياف�ت 
به گزارش فارس، به نقل از آژانس بين المللي انرژي، آژانس بين المللي 
انرژي طي گزارشي با نام »چش��م انداز جهاني خودروهاي الكتريكي« 
اعالم كرد: پس از آنكه در س��ال 2016 شاهد افزايش چشمگير توليد 
خودروهاي برقي در جهان بوديم، تع��داد اين خودروها به ميزان قابل 

توجهي افزايش يافت و در سال 2016 به 2 ميليون دستگاه رسيد. 
در اين گزارش آمده است: در سال 2016 چين با اختصاص 40 درصد 
كل خودروهاي برقي توليدشده در جهان، بزرگ ترين بازار خودروهاي 
الكتريكي در جهان بود. در حال حاضر چي��ن 200ميليون دوچرخه 
الكتريكي و 300 هزار اتوبوس الكتريكي دارد كه با فاصله زيادي كشور 

پيشگام در زمينه الكتريكي كردن حمل و نقل است. 
در حال حاضر چي��ن، امريكا و اروپ��ا بزرگ ترين بازاره��اي خودروهاي 
الكتريكي در جهان محسوب مي شوند كه 90 درصد كل توليد خودروهاي 
الكتريكي توليدش��ده در جهان در اين بازارها به فروش مي رسد. نروژ نيز 
يكي از كشورهايي است كه استقبال زيادي از خودروهاي الكتريكي كرده 
است، به گونه اي كه 29 درصد س��هم بازار خودرو در اين كشور در اختيار 
خودروهاي برقي است. هلند و سوئد نيز از جمله بازارهاي پرفروش براي 
خودروهاي برقي محسوب مي ش��وند. بر اساس چشم انداز موجود تا سال 
2020، تعداد خودروهاي برقي به 9 تا 20 ميليون دستگاه در جهان خواهد 
رسيد و تا سال 2025 اين تعداد به40 تا 70 ميليون دستگاه خواهد رسيد 
كه اين آمارها بر اساس چشم انداز ارائه ش��ده از سوي شركت هاي بزرگ 

توليدكننده خودرو به دست آمده است.

  گزارش  2

رئيس كل سازمان مالياتي:
رانندگان اسنپ و تپ سي از ماليات معافند

رئي�س كل س�ازمان ام�ور ماليات�ي كش�ور گف�ت: رانن�دگان 
داراي ي�ك خ�ودرو ك�ه در اس�نپ و تپ س�ي فع�ال هس�تند، 
مانن�د دارن�دگان ي�ك تاكس�ي، ب�راي عملك�رد س�ال ۱3۹۵ 
از پرداخ�ت مالي�ات ب�ر درآم�د خ�ودرو مع�اف هس�تند. 
به گزارش سازمان امور مالياتي، سيدكامل تقوي نژاد با اشاره به بندهاي 
قانوني مربوط به ماليات بر درآمد مشاغل خاطرنشان كرد: شركت ها و 
صاحبان مشاغل، فارغ از بس��تر ارائه خدمت و عرضه كاال اعم از دنياي 
واقعي يا فضاي مجازي در صورت كس��ب درآمد و سود و پس از كسر 
معافيت هاي مقرر  بايد براساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات پرداخت 
كنند و تفاوتي ميان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالياتي نيست. 

وي با اشاره به ش��تاب روزافزون تكنولوژي و استفاده از آن در زندگي 
روزمره افراد كه باعث ش��كل گيري كسب وكارهاي مختلف در فضاي 
مجازي با اس��تفاده از فناوري نوين اطالعاتي ش��ده، عنوان داش��ت: 
قطعاً در آينده نزديك ماهيت كس��ب وكارهاي موجود دچار تغيير و 
تحوالت بيش��تري خواهد شد، بنابراين س��ازمان امور مالياتي كشور 
براي شناس��ايي اين نوع كس��ب وكارها و وصول ماليات عادالنه از آن 

برنامه ريزي مناسبي انجام داده است. 
رئيس كل سازمان امور مالياتي كش��ور درخصوص بحث هاي پيرامون 
پرداخت ماليات از سوي شركت هاي نوپاي اسنپ و تپ سي خاطرنشان 
كرد: نكته حائز اهميت آن است كه برخالف مواردي كه در رسانه ها رواج 
يافته ميزان ماليات صاحبان يك تاكسي و صاحبان يك وسيله نقليه )مثل 
پرايد، پژو و...( كه با آن به فعاليت شغلي حمل ونقل مسافر مي پردازند، 
براي سال 1395 صفر ريال تعيين شده كه دستورالعمل مربوطه نيز صادر 
و ابالغ شده است. وي افزود: در صورتي كه يك راننده داراي يك تاكسي 
اس��ت يا در يك آژانس كرايه يا از طريق اسنپ و تپ سي به ارائه خدمت 
حمل ونقل مسافر مي پردازد، نبايد ماليات پرداخت كند. تقوي نژاد ادامه 
داد: در صورتي كه يك راننده داراي بيش از يك تاكسي يا وسيله نقليه 
باشد، تنها يك تاكسي معاف از ماليات بوده و در ازاي بقيه تاكسي ها يا 

خودروها ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد است. 
---------------------------------------------------

وال استريت ژورنال گزارش داد
معامالت پسابرجام در تيررس واشنگتن

يك روزنام�ه امريكايي گ�زارش ك�رد اق�دام وزارت خزانه داري 
امري�كا ب�راي جريم�ه ي�ك ش�ركت خدم�ات بين الملل�ي ب�ه 
دلي�ل تعام�ل ب�ا اي�ران، نش�انگر چالش هايی اس�ت ك�ه براى 
انج�ام ارزياب�ی پتانس�يل هاى اقتص�ادى در ايران وج�ود دارد. 
به گزارش فارس، وزارت خزانه داري امريكا هفته گذشته جريمه اي بالغ 
بر 259 هزار و 200 دالر براي شركت خدمات بين المللي »IPSA« به 
اتهام نقض آشكار قوانين مربوط به تراكنش ها و تحريم هاي ايران معين 
كرد. روزنامه امريكايي »وال اس��تريت ژورنال« با اشاره به اين مسئله 
گزارش كرد، كارشناسان می گويند جريمه ای كه هفته گذشته وزارت 
خزانه داری برای يك شركت ارزيابی و كاهش ريسك وضع كرد، نشانگر 
چالش هايی است كه برای انجام ارزيابی پتانسيل های اقتصادی در ايران 
 IPSA وجود دارد.  براساس اطالعيه وزارت خزانه داری، جريمه شركت
مستقر در فونيكس مربوط به دو قراردادی است كه زيرمجموعه های 
اين شركت در سال 2012 برای ارزيابی توانمندی افراد مختلف از جمله 

برخی ايرانی های مستقر در ايران انجام داده اند. 
كارشناس��ان می گويند اين مورد نش��ان می دهد اينكه ش��ركت های 
امريكايی به خصوص شركت های كوچك، بخواهند خود را آنگونه كه 
در تحريم های اياالت متحده مقرر شده، از هرگونه مشاركت واحدهای 
خارجی ش��ان در تجارت با ايران حفظ كنند تا چه حد دش��وار است. 
سياستی كه اين جريمه بر اساس آن وضع شده می تواند تجارت قانونی 

و مشروع ايران را هم با محدوديت مواجه كند.
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