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»در دولت دوازدهم 

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک

به وزرايي كه به جاي 
در  مس�ئله  ح�ل 
جلسات درد دل مي كنند احتياج نداريم« اين 
جمله رئيس مجلس اس�ت و مدتي اس�ت كه 
انتقاد از بوروكراس�ي پيچيده اداري ايران و 
همچنين منابع و مص�ارف و هزينه هاي باالي 
دولت را آغاز كرده است و با اش�اره به اينكه 
تقريبًا حدود ۹۰ درصد بودجه ساالنه مصوب 
صرف امور جاري مي ش�ود، خواستار اصالح 
نظامات اقتصادي معيوب كش�ور شده است. 
دولت بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان بدهي به 
بخش هاي مختلف اقتصادي دارد و كارشناسان 
يك��ي از دالي��ل اصلي رك��ود را همي��ن حجم 
باالي بدهي ه��اي دولتي عن��وان مي كنند كه 
در هزينه هاي جاري خود مانده اس��ت و نه تنها 
ياراي پرداخ��ت بدهي هاي خود را ن��دارد بلكه 
براي امور جاري خود از ان��واع ابزارهاي بدهي و 
تأمين مالي نيز كمك مي گيرد، حال با اين روند 
به نظر مي رسد مس��ئوالن كشور نگران انضباط 
مالي دولت هستند و به خوبي مي دانند نظام هاي 
اقتصادي ايران از بودجه ريزي غيرعملياتي گرفته 
تا ماليات و ش��فافيت و نظارت دچار مش��كالت 
اساسي است و حل مشكالت اقتصادي نيازمند 

اجماع ملي است. 
   عدم موفقي�ت مردان اقتص�ادي دولت 

يازدهم در اقتصاد
دولت يازدهم با ش��عار تدبيرواميد در سال 92 
روي كار آمد اما عملكرد اقتصادي اش طي چهار 
سال گذشته بيانگر توفيق چنداني در اين حوزه 
نيست و با وجودي كه برخي از وزراي اقتصادي 

دولت يازدهم از مدارج علمي و اطالعات بااليي 
در حوزه متبوعشان برخوردار بودند و انتظارات 
فراواني در اصالح و بهب��ود امور وزارتخانه از آنها 
مي رفت اما متأسفانه انتظارها برآورده نشد و نحوه 
مديريت برخ��ي از وزارتخانه ها و راه حل ها براي 
حل چالش ها به نوعي بود كه برخي منتقدان به 
مزاح مي گفتند منتقدان سياست هاي اقتصادي 
دولت هاي نه��م و دهم بدنيس��ت نگاهي هم به 
سياست هاي خود كنند تا ببينند بدهكارسازي 
كشور در آينده چه تبعات وحشتناكي براي كشور 

به همراه خواهد داشت. 
   ناهماهنگي در دولت يازدهم

به هر رو مردان اقتصادي دولت يازدهم نتوانستند 
در حوزه اقتص��اد نظر جريان خ��ود را نيز جلب 
كنند حال يا بين تيم اقتصادي و وزارتخانه هاي 
دولت به واقع يك اختالف نظر و چندگانگي در 
سياستگذاري ها در طول چهار سال اخير وجود 
داش��ت يا اينكه برخي از وزارتخانه ها اساس��اً از 
ابتدا بين جريان هاي مختلف سياس��ي تقسيم 
شده بودند و ماهيتاً دولت شركت سهامي بود كه 
سهامداران عمده برخي از وزارتخانه ها را بي تفاوت 
به سياست هاي كلي و سياست ساير وزارتخانه ها 
اداره مي كردند يا اينكه اساس��اً س��اختار دولت 
و وزارتخانه ها در كش��ور آنقدر حجيم و وس��يع 
شده كه ديگر ساختار قدرت فرمانبرداري اش را 
از دست داده است و سيس��تم صرفاً از سر عادت 
به امور جاري خود مي پردازد و در واقع در دولت 
خرده دولت هايي متشكل از مديران مياني ايجاد 
ش��ده اس��ت كه دولت ها مهمان چهار ساله اين 
خ��رده دولت ها هس��تند و اي��ن خرده دولت ها 
هستند كه در واقع بر اس��اس منافع شخصي و 

گروهي سيستم را اداره مي كنند. 
   شاخصه هاي الريجاني براي دولت آتي

در اين بين رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در 
آستانه معرفي وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم 
از سوي حسن روحاني به مجلس شوراي اسالمي 
به مشخصه وزراي پيشنهادي براي دولت آينده 
و همچنين نظام پيچيده ديواني و بودجه ريزي 
كشور اش��اره داش��ته اس��ت. علي الريجاني در 
هشتمين كنفرانس بين المللي »بودجه ريزي بر 
مبناي عملكرد« گفت: وزرا بايد در دولت آينده 
اين شجاعت را داشته باش��ند كه وقتي مشكلي 
را مي بينند به س��مت حل آن بروند نه اينكه در 
جلسات درددل كنند. ما چنين چيزي را احتياج 
نداريم. رجال ملي كساني هستند كه مشكالت را 
حل كنند. وي افزود: در قانون برنامه و چشم انداز 
1404رش��د ۸ درصدي اقتصاد پيش بيني شده 
كه رسيدن به آن منوط به اصالح ۸نظامات است 
كه اميدواريم دولت بع��دي تازه نفس بتواند اين 

كار را انجام دهد. 
الريجاني كه بي شك اين روزها از چانه زني هاي 
جريان هاي سياس��ي با حس��ن روحاني جهت 
برخورداري از قدرت و ثروت دولت آينده مطلع 
اس��ت از حجيم بودن دول��ت و همچنين صرف 
درآمدهاي نفتي در امور جاري و ديواني كش��ور 
گاليه و با ارائه آمارهايي متقن از عدم شفافيت و 

پنهان كاري ها انتقاد كرده است. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
بودجه ريزي عملكرد در قانون برنامه ششم آمده 
است، گفت: بسياري از كشورها امور ديواني خود 
را بدون نفت انجام مي دهند. نفت يك س��رمايه 
است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه كشور 

شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري 
مصرف كنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود 
تغييراتي در نظ��ام بودجه ريزي و ام��ور ديواني 
كشور اس��ت. الريجاني گفت: با توجه به حجم 
وسيع دولت بايد خدمات ارائه شده به مردم قابل 
قياس با كشورهاي ديگر باشد، حال اينكه وضع 

رسيدگي به كارمندان نيز نارس است. 
رئيس مجلس شوراي گفت: براساس آمارها ما در 
20 كشور منطقه از لحاظ سرمايه گذاري در رتبه 
1۵و در بين 1۳۸ كشور دنيا در رتبه ۸7 هستيم، 
پس اين نش��ان مي دهد ما از لح��اظ زمان براي 
س��رمايه گذاري دچار مشكل هستيم كه همين 
طوالني ش��دن امور ديواني مانع سرمايه گذاري 
اس��ت. الريجاني ادامه داد: همچنين براس��اس 
آمارها از لحاظ شفافيت در سياستگذاري در بين 
20 كشور منطقه داراي رتبه 1۸ و در بين 1۳۸ 
كشور جهان صد و سي و ششمين هستيم كه اين 
نشان دهنده پنهان كاري در امور است. از لحاظ 
نرخ بيكاري در بين 20 كشور منطقه در رتبه نهم 
و در بين 1۳۵ كشور جهان در رتبه 90 هستيم. 

به گفته وي، از لحاظ رش��د واقعي ناخالص ملي 
در بين 24 كشور منطقه در رتبه دهم و در بين 
191 كشور جهان در رتبه ۸4 هستيم. از لحاظ 
جذب اس��تعدادها نيز در بين 20 كشور منطقه 
در رتبه 19 و در بين 1۳۸ كشور جهان در رتبه 
12۶ قرار داريم. رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در جمع بندي گفت: اين آمارها نش��ان مي دهد 
اين سيستم بزرگ به عنوان امور ديواني كمكي 
به وضعيت و توس��عه نكرده و حتي در مواردي 
موانعي به وجود آورده است. وي با اشاره به فاصله 
بس��يار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: 
دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي 
در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري 
از موارد ناش��ي از كارآمدي ضعيف است. نتيجه 
تمامي اين موارد اين مي ش��ود كه تقريباً حدود 
90 درصد بودجه مصوب امس��ال ص��رف امور 
جاري ش��ده يعني پول نفت مي گيريم تا هزينه 

براي بودجه جاري كنيم. 
الريجاني خط��اب به ش��ركت كنندگان در اين 
همايش گفت: انتظار مي رود به موازات رسيدن 
به نظام بودجه ريزي عملكرد اشكاالت را دريابيد 
و بدانيد مشكل كجاست. به نظر مي رسد به اندازه 
كافي شواهد و قرائن درباره اشكاالت وجود دارد. 
نمونه ب��ارز آن رويكرد س��ازمان برنامه و بودجه 
است كه هر ساله اليحه بودجه را به مجلس ارائه 
مي كند و در آن براس��اس تورم 10 تا 1۵ درصد 
به حقوق و مزايا اضاف��ه مي كند. ما هم در قانون 
برنامه دول��ت را مكلف كرديم كه هر س��اله 1۵ 
درصد دولت را چابك تر كند ك��ه فكر نمي كنم 
با اين وضعيت اتفاقي بيفتد چون تغييرات بايد 
براساس عقبه فكري و تشكيالتي به وجود  آيد. 
شما توانس��تيد در طول برگزاري اين چند سال 
كنفرانس ها 4 هزار نفر را دور هم جمع كنيد كه 
به نظام بودجه ريزي عملكرد برسيد. بايد 14 هزار 
نفر از حكمرانان را جمع كرده و به آنها بگوييد اين 
چند مشكل اساسي وجود دارد تا به جمع بندي 

براي حل آن برسند.

 مهران  ابراهيميان
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باب�ت ارائ�ه س�وخت، مس�ائل و مش�كالت 
تحريم ه�اي س�وختي و نب�ود نقدينگ�ي از 
مشكالتي بود كه مديرعامل سابق هما به عنوان 
مصائب دوران مديريت خود عنوان كرد و گفت: 
اج�ازه ندادي�م پروازه�اي هم�ا لغو ش�ود. 
به گ��زارش ف��ارس، مراس��م تودي��ع و معارفه 
مديرعامل ايران اي��ر ديروز در س��اختمان هما 
برگزار شد. در اين مراس��م فرهاد پرورش اظهار 
داشت: هشت سال پيش در سخت ترين شرايط 

هما را تحويل گرفتيم.
 بالفاصله بع��د از آن در اكتب��ر 2009 ميالدي 
موضوع بازرسي ايمني هما پيش آمد. آنها خيلي 
فش��ار آوردند تا ثابت كنند ايمني هما مطلوب 
نيس��ت، هما را در حوزه هاي مختلف عملياتي 
و فني ش��خم زدند و دنب��ال بهانه جويي بودند. 
تالش هاي زيادي كردند ام��ا از اين مرحله عبور 

كرديم. 
وي ادام��ه داد: س��ال 2010 مي��الدي بود كه 
مديركل يات��ا به ما اع��الم كرد از پنج��م اكتبر 
همه حساب هاي هما را مي بنديم و حتي مهلت 

خارج سازي پول ها را نداشتيم. 

مديرعامل س��ابق هما افزود: ۳۵ حساب فروش 
بليت ما در دنيا مسدود شد، تحريم سوخت رساني 
را عليه ما آغاز كردند و همه قراردادهاي خود را در 

سوخت رساني يك طرفه لغو كردند. 
پ��رورش گفت: به نق��اط ثالث و ميان��ي زيادي 
مي رفتيم تا س��وخت تهيه كنيم تا بدين ترتيب 
پروازهاي ما لغو نش��ود و نگويند تحريم ها مؤثر 
بوده است، حتي بسياري از فرودگاه هاي مياني 
هم سوخت رس��اني به ما را لغو كردند و از ما ارز 
و يورو مي خواستند، در حالي  كه بانك مركزي 
به ما يورو نمي داد، ري��ال قطر پرداخت مي كرد 
كه بايد تبديل مي كرديم و پرداخت نقدي انجام 
مي داديم و در اين شرايط براي 20 پرواز به اروپا 
فقط يك فرودگاه مياني سوخت رس��اني براي 

هما مانده بود. 
مديرعامل سابق هما با اشاره به گزارش محرمانه 
وزارت امور خارجه ايران در شش سال پيش در 
مورد تحريم س��وخت ايران اير گفت: در همان 
س��ال ها س��فير امريكا به كمپاني PTT تايلند 
اعالم كرده بود، اگر به هما س��وخت بدهيد، من 
س��هام خود را از آن كمپاني برداشت مي كنم، 
حتي اعالم كرده بود در صورت سوخت رس��اني 
به هما پرواز بلگراد � واشنگتن براي آنها كنسل 

خواهد شد. 
وي افزود: اما ما به تحريم سوخت فائق آمديم و 
اجازه نداديم حتي يك پرواز ما لغو ش��ود، البته 
هنوز مسئله سوخت رساني به هواپيماهاي هما در 
ژنو به حالت اول برنگشته است كه وزارت خارجه 

در حال پيگيري است. 
مديرعامل سابق هما افزود: 4هزار و ۵00 نشست 
و برخاس��ت اضافه بابت تحريم س��وخت انجام 
داديم، در جايي ما به جاي مسافر سوخت حمل 
مي كرديم تا بتوانيم پروازهاي برگشت خود را از 

اروپا مديريت كنيم. 
وي اظهار داش��ت: بانك مركزي از سال 2009 
تا 201۵ ميالدي نتوانس��ت يك ريال براي هما 
جابه جا كند و همه هزينه هاي ما به صورت دستي 
جابه جا ش��د، ضمن اينكه مس��ئوليت مصوبات 
ستاد تدابير ويژه براي حمل پول نقد طبق مصوبه 

برعهده مديرعامل هما بود. 
پرورش اف��زود: من بايد ارز مبادل��ه اي از دولت 
مي گرفتم چ��ون ايرالين دولتي ب��ودم و اجازه 
نداش��تم مثل بقيه از چه��ارراه اس��تانبول ارز 
بخرم. زمان��ي با يكي از معاونان وزير س��ابق راه 
و شهرسازي در دولت قبل يك ساعت پشت در 
اصلي ورودي بانك مركزي منتظر مانديم، اما ما 

را به داخل راه ندادند. 
وي اظهار داش��ت: زماني برد الكتريكي يكي از 
هواپيماهاي ما خراب مي ش��د اما همين قطعه 
س��اده الكتريكي را به ما ندادند و ما از ايران يك 
هواپيما اعزام كرديم تا بتواند مسافران را در اروپا 

جابه جا كند. 
وي ادامه داد: ايران اير در شرايط اقتصاد مقاومتي 
اداره شد و مجبور بوديم با كاهش هزينه ها هما 
را سرپا نگه داريم. زماني چرخ يكي از هواپيماها 
را باز مي كرديم و به هواپيماي ديگر مي بستيم يا 
قطعه اي از يك هواپيما در مهرآباد باز مي كرديم و 
روي هواپيماي ديگري در فرودگاه امام)ره( نصب 
مي كرديم تا اجازه ندهيم پرواز هايمان لغو شود. 
پرورش صندوق بازنشس��تگي هم��ا را يكي از 
موارد زياندهي هما عن��وان كرد و گفت: در اين 
9۳ ماهي كه در دوره مديريتم حقوق پرداخت 
كرديم، ۳ هزار و ۸۵0 ميليارد تومان دس��تمزد 
و حقوق پرداخت ش��د كه هزار و 1۵0 ميليارد 
تومان آن مربوط به بازنشس��تگان بود در حالي  
كه مي توانس��تيم ب��ا اين پول كاره��اي بزرگي 
را براي هم��ا انجام دهيم، يعن��ي ماهانه حدود 
7ميليون دالر، برخي ايرالين ها با 7 ميليون دالر 

دو هواپيما مي خرند.

روايت مديرعامل بركنار شده هما از روزهاي سخت تحريم

بانكمركزيذرهايبهماكمكنكرد،باچمدانپولجابهجاميكرديم

كابينهپاشنهوركشيدهها
ياتيميكدستمتخصصان!

طبق گفته يك عضو هيئت رئيسه مجلس، مراسم تحليف دوازدهمين 
رئيس جمهور كشور در 1۵ مردادماه سال جاري انجام خواهد شد اما 
شنيده ها حاكي است كه قرار است روز 12 مرداد ماه يعني 1۸ روز ديگر 

اعضاي كابينه جديد اعالم شوند. 
در عين حال اخب��ار درباره انتخاب وزرا نيز بس��يار محدود و بيش��تر 
گمانه زني است. با اين حال آنطور كه حس��ن روحاني پس از پيروزي 
در انتخابات 29 ارديبهش��ت و در ضيافت افطاري با وزيران، رؤس��اي 
سازمان ها، مديران و اس��تانداران گفته، يكي از ويژگي هاي مهم آنها 
 بايد اين باشد كه پاش��نه گيوه ش��ان نخوابيده باش��د. وي گفته بود: 
»... ما البته در چهار سال دولت يازدهم، به داليلي يك مقدار سختگيري 
نكرديم... همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت كشيدند... اما همه هم 
يك جور نبودند... بعضي ها با همه توان آمدند. ما روستايي هستيم، به 
قولي بعضي ها گيوه را وركشيدند و به ميدان آمدند... اما بعضي ها پاشنه 

گيوه شان خوابيده بود، ورنكشيدند و لخ لخ كردند.«
اين به معناي نگاه غالب سياس��ي به انتخاب اعضاي كابينه اس��ت كه 
اگر چه حق رياست جمهوري پيروزي در انتخابات است اما نگاهي به 
عملكرد اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم بيانگر آن اس��ت كه تنها 
نگاه سياسي به خصوص در حوزه اقتصادي نمي تواند شرط كافي براي 
تحقق وعده ها و عبور از شرايط سخت سال هاي پيش رو باشد، كما اينكه 
هسته اصلي ستاد تبليغاتي انتخابات دولت يازدهم كه روحاني را برنده 
انتخابات كرد، اولين كس��ي بود كه از قطار كابينه دولت يازدهم پياده 
شد. درباره نعمت زاده اگر چه كهولت سن وي به عنوان عامل اصلي كنار 
گذاشتن مطرح شده است اما نگاهي به عملكرد او و دغدغه هاي ايشان 
كارنامه قابل قبولي در شرايط سخت چهار سال قبل را نشان نمي دهد 
زيرا بيشتر تمركز ايشان حول محور پتروشيمي و صنايع بزرگ مانند 
خودرو س��ازي بود، در حالي كه توجه به صنايع كوچك و متوس��ط به 
عنوان بخش هاي مولد و  ايجاد اشتغال بايد در اولويت قرار مي گرفت. 

همچنين نكته مهم تري كه بايد دولت در انتخاب اعضاي كابينه مدنظر 
قرار دهد به جاي تمركز بر گيوه هاي وركش��يده افراد بايد داشتن يك 
برنامه منسجم اقتصادي همراه با آمادگي همراهي مديريتي در مسير 

توسعه اولويت باشد. 
نگارنده درب��اره نگاه جزي��ره اي و دعواهاي رس��انه اي ش��ده اعضاي 
كابين��ه در قالب يادداش��ت هاي متعدد به انع��كاس نا هماهنگي هاي 
تيم اقتصادي پرداخته ام و بر اين باورم كه تصميمات در حوزه اقتصاد 
براساس يك برنامه اقتصادي الزاماً و حتماً نمي تواند دامنه فعاليت هاي 
همه وزارتخانه ها را به طور يكسان و مس��اوي تحت الشعاع قرار دهد 
و اگر يك برنامه جامع وجود داشته باش��د، اتفاقاً برخي وزرا در دولت 
دوازدهم مجبور به عقب نش��يني هاي قابل تأمل و گذشت هاي سخت 
در حيطه هاي مديريتي ش��ان خواهند بود و گذش��ت از منافع حوزه 
مديريتي به عنوان يك بخشي از كل برنامه زماني مي تواند در دستور 
كار قرار بگي��رد كه هماهنگي هاي الزم در مي��ان تيم اقتصادي دولت 
باشد و متخصصان يكصدا با هم در هيئت دولت به توسعه و پيشرفت 
بينديش��ند، نه آنكه از هم اكنون با طرح تفكيك چند وزارتخانه تخم 

اختالف منافع واردات محصوالت كشاورزي را بكاريم ! 
سومين نكته اي كه در انتخاب كابينه بايد مدنظر قرار گيرد، افزايش 
كارايي و بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار است كه اين موضوع 
هم تنها با هم افزايي همه وزرا ميسر اس��ت، وگرنه اگر قرار باشد هر 
عضو كابينه اقتصاد را به س��وي خود بكش��د آن كه ب��ه تعبير دكتر 
روحاني پاشنه وركشيده تر اس��ت و صدايش باال تر مي رود و قدرت 
بزرگنمايي دارد، همچون آهن  ربا در جذب منابع و مصوبات بيشتر 
موفق خواهد بود و چانه زني هايش بيشتر مؤثر واقع مي شود. مراقب 
باشيد كه برخي كالس بازيگري و پاشنه وركشيدن را بر تخصص و 

منفعت عموم جامعه ترجيح ندهند!

وارداتازبرزيل25برابرصادراتاست!
پ�درام س�لطاني، ناي�ب رئي�س ات�اق اي�ران در مراس�م افتتاح 
ات�اق مش�ترك اي�ران و برزي�ل گف�ت: ب�ا تأس�يس اي�ن اتاق 
مش�ترك هم�كاري و كار اقتص�ادي ب�ا برزي�ل توس�عه پي�دا 
مي كند. وي گف�ت: تا زمان�ي كه اتاق ه�اي مش�ترك ديگري در 
منطقه امريكاي التين تش�كيل ش�ود، بايد از اي�ن ظرفيت براي 
هم�كاري با كش�ورهاي منطق�ه امري�كاي التين اس�تفاده كرد. 
نايب رئيس اتاق ايران همچنين با اشاره به حجم روابط تجاري ايران و 
برزيل گفت: حجم روابط اقتصادي ايران و برزيل از يك عدم تعادل رنج 
مي برد. حدود ۸0 ميليون دالر صادرات ما به برزيل در مقابل 2 ميليارد 
دالر واردات ما از برزيل نامتعادل است و نقش اتاق مشترك در كم كردن 

اين عدم تعادل بايد خيلي جدي گرفته شود. 
گفتني است در نخستين جلسه هيئت مديره اتاق مشترك بازرگاني 

ايران و برزيل، كاوه زرگران به عنوان رئيس اين اتاق انتخاب شد. 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و برزيل كه با هدف گسترش روابط تجاري 
ميان دو كشور ايران و برزيل تأسيس شده، اولين و تنها اتاق مشترك 

بازرگاني ايران با يكي از كشورهاي امريكاي جنوبي است.  
---------------------------------------------------
مهلتارائهاظهارنامهاشخاصحقوقي
وصاحبانامالكاجاريقابلتمديدنيست

مدي�ركل رواب�ط عموم�ي س�ازمان ام�ور ماليات�ي كش�ور 
اع�الم ك�رد: مهل�ت ارائ�ه اظهارنام�ه اش�خاص حقوق�ي 
نيس�ت. تمدي�د  قاب�ل  اج�اري  ام�الك  صاحب�ان  و 

به گزارش رس��انه مالياتي اي��ران، غالمرضا قبل��ه اي، مديركل دفتر 
روابط عمومي و فرهنگ س��ازي مالياتي اظهار داشت: براساس قانون 
ماليات هاي مستقيم، ۳1 تيرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي 
اش��خاص حقوقي و صاحبان امالك اجاري براي عملكرد سال 1۳9۵ 

است و اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود. 
وي با بيان اينكه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت براي اشخاص 
حقوقي و صاحبان امالك اجاري، ارائه اظهارنام��ه مالياتي در موعد 
مقرر قانوني )تا پايان تيرماه( اس��ت، افزود: عدم تس��ليم اظهارنامه 
مالياتي در موعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي غيرقابل بخشش نسبت 
به ماليات متعلق است. مديركل روابط عمومي سازمان امور مالياتي 
كشور خاطر نشان كرد: اشخاص حقوقي و صاحبان امالك اجاري تا 
پايان تيرماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1۳9۵ خود 
را به صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي مؤديان 
مالياتي به نش��اني WWW. TAX. GOV. IR تسليم و ماليات 

متعلقه را پرداخت كنند.

پورابراهيمي خبر داد
بازگشت۷شركتپااليشگاهي

بهسبدسهامعدالت
رئيس كميس�يون اقتص�ادي مجلس 
گفت: هيئت تطبي�ق مصوبات مصوبه 
دولت مبني ب�ر خروج هفت ش�ركت 
س�هام  پرتف�وي  از  پااليش�گاهي 
عدال�ت را مغاي�ر قان�ون اع�الم كرد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني در گفت وگو 
با خان��ه ملت، از بازگش��ت هفت ش��ركت 

پااليشگاهي به پرتفوي سهام عدالت خبر داد و گفت: هيئت تطبيق، مصوبات 
با قوانين مصوبه دولت مبني بر خروج هفت شركت پااليشگاهي از پرتفوي 
سهام عدالت را مغاير قانون اعالم كرد كه در همين راستا اين هفت شركت به 
سبد سهام عدالت باز مي گردد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي 
اسالمي، در تشريح فرآيند بررسي خروج هفت شركت پااليشگاهي از پرتفوي 
سهام عدالت در هيئت تطبيق مصوبات، افزود:بر اساس مكاتبه كميسيون 
اقتصادي هيئت تطبيق مصوبات درباره اين مصوبه دولت رأي اوليه خود را 
صادر و به دولت اعالم كرد اگر دولت پس از اين اعتراضي نمي كرد، براي رئيس 
مجلس ارسال و ابالغ مي شد. پورابراهيمي با بيان اينكه دولت به نظر هيئت 
تطبيق مصوبات اعتراض و نامه اي به هيئت تطبيق مصوبات ارسال كرده است، 
ادامه داد:كميسيون اقتصادي نامه دولت را بررسي و مواردي كه مغاير با قوانين 
و مقررات بوده احصا و به هيئت تطبيق ارسال كرد كه در اين نشست نامه دولت 
و جوابيه كميسيون اقتصادي بررسي و در نهايت با رأي قاطع نظر كميسيون 
اقتصادي تصويب شد. وي يادآور شد: بر اين اساس مصوبه هيئت دولت مبني 

بر تغيير در پرتفوي سهام عدالت خالف قانون و مقررات شناخته شد. 
---------------------------------------------------

 بازار سرمايه در انتظار پول
خودنماييتكسهمهادرترافيكمجامع

هر چند در بازار روز گذشته برخي از تك س�هم ها با تقاضا همراه 
بودند اما تداوم عرضه ها قابل رؤيت بود و عمده گروه ها نيز منفي 
بودند، البته ب�ه دليل برگزاري مجامع و بس�ته ش�دن دومينووار 
نمادها، بخش قابل توجهي از دارايي سهام سرمايه گذاران قابليت 
گردش ندارد و از سوي ديگر طرف تقاضا نيز همچنان ضعيف است. 
به گزارش »جوان«، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت ديروز با كاهش ۳۸ واحدي روي رقم 79 هزار و 
۶20 واحد ايستاد. همچنين ش��اخص كل فرابورس )آيفكس( با كاهش 
يك واحدي به 910 واحد رضايت داد. ارزش كل معامالت روز گذش��ته 
بورس تهران به بيش از 20۵ ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از 
دست به دست شدن بيش از 742 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 41هزار و ۶0۸ نوبت داد و س��تد بود. اين در حالي اس��ت كه در بازار 
نقدي س��هام اين بورس ارزش كل معامالت سهام از 1۸7 ميليارد تومان 
فراتر نرفت. هرچند برخي از تك نمادها همچون پاكشو با تقاضاي بااليي 
همراه بودند كه به نظر مي رسد گروه هاي خاصي به آن مرتبط باشند كه 
عموم بازار را شامل نمي شود اما در بين بزرگان بازار، بانك ملت به عنوان 
يكي از بزرگ ترين بانك هاي بورسي با تقاضا همراه بود كه برخي از فعاالن 
بازار دليل اين تقاضا را نزديكي به زمان عرضه به پرداخت عنوان مي كنند. 
سهام اغلب شركت هاي كوچك موجود در بازار سرمايه كه سهام آزاد اندكي 
داشته و پي اي مناسبي نيز دارند از سوي برخي گروه ها شكار شده اند تا با 
پمپاژ نقدينگي چند ميلياردي قيمت افزايش يابد، اينگونه شركت ها طي 
يك سال گذشته پيوسته شاهد نوسان قيمت بوده اند كه نشان از حضور 
برخي از دالالن در اين سهم ها دارد. مقوله تعديل نرخ سود بانكي در كشور 
از جمله خبرهايي است كه مي تواند به سود بازار سهام تمام شود زيرا بيش 
از 1000هزار ميليارد تومان نقدينگي در بخش س��پرده هاي بلندمدت 
شبكه بانكي وجود دارد كه اگر سياستگذار بتواند تنها بخشي از نقدينگي 
را به بازار سهام هدايت كند، شاهد بهبود وضعيت بازار سهام خواهيم بود. به 
گزارش »جوان«، طي سال هاي گذشته حجم نقدينگي در كشور به شدت 
جهش يافته است، به طوري كه نقدينگي طي آخرين گزارش هاي بانك 
مركزي از هزار و 2۵0 هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است، در اين بين 
گزارش ها بيانگر آن است كه بيش از 1000 هزار ميليارد تومان در بخش 
سپرده هاي بلندمدت شبكه بانكي وجود دارد كه همزمان با تعديل نرخ 
سود بانكي به نظر مي رسد بخشي از سپرده ها از بانك خارج شود، حال بايد 
ديد سياستگذاران كالن و همچنين بخش بازار سرمايه براي هدايت اين 
نقدينگي به بازار سرمايه برنامه اي دارند يا خير؟ بررسي ها نشان مي دهد 
قيمت اغلب سهم ها در بازار سرمايه جهت سرمايه گذاري مناسب است و 
بازار سرمايه از عطش نقدينگي رنج مي برد و اگر در آستانه تشكيل دولت 
دوازدهم اخبار خوبي در اقتصاد مخابره ش��ده و چش��م انداز خوبي براي 
سرمايه گذاران ترسيم شود، مي توان اميدوار بود بازار سرمايه به طور مجدد 
جان بگيرد و با توجه به كاهش نرخ سود بانكي نقدينگي جديد جذب كند. 
---------------------------------------------------
پيشنهادارائهيارانهبهفضايمجازي

بهجايبنزين
دبي�ر ش�وراي عال�ي فض�اي مج�ازي گف�ت: امي�دوارم روزي 
به جايي برس�يم ك�ه به ج�اي ارائه سوبس�يد به ان�رژي مصرفي 
و بنزي�ن ب�ه فض�اي مج�ازي سوبس�يد دهي�م و دول�ت 
درآمده�اي بخ�ش آي س�ي تي را ب�ه بخش ه�اي ديگ�ر نب�رد. 
به گزارش فارس، سيدابوالحس��ن اظهار داش��ت: پيش از آغاز دولت 
دوازدهم، دسترسي هاي ارتباطي بسيار محدودتر از وضعيت فعلي بود 
و براي مثال، يكي از نگراني هاي كشور اين بود كه كانال هاي ايراني را از 
ماهواره يوتل ست حذف كرده بودند و نگراني داشتيم كه چطور تصوير 
ايران را به اقصي نقاط كشور از جمله روستاها برسانيم. وي با بيان اينكه 
ماهانه به طور متوسط ايراني ها هش��ت گيگابايت اينترنت ثابت و سه 
گيگابايت اينترنت موبايل مصرف مي كنند، گفت: اين ارقام با متوسط 
مصرف امريكا ب��ا 2۳ گيگابايت مصرف ماهان��ه و اروپا با 11 گيگابيت 
مصرف ماهانه فاصله دارد. وي به تعطيلي كسب و كارهاي نوين مالي 
)فين تك ها( اش��اره كرد و گف��ت: در هفته هاي اخير برخي كس��ب و 
كارهاي فين تك تعطيل شد كه براساس آن 200 كسب و كار به مدت 

پنج تا شش روز بسته شده بود. 

رئيس مجلس در كنفرانس بودجه ريزي بر مبناي عملكرد: 

وزرايآيندهبهجايدرددل
مشكالتراحلكنند

سميرا شريعتمداري | باشگاه خبرنگاران

بررس�ي ها نش�ان مي دهد بي�ن ۳۵ ت�ا ۳۸ درص�د جوانان غيرش�اغل 
كش�ور در ح�ال تحصي�ل يا كس�ب مه�ارت نيس�تند ك�ه اي�ن گروه 
به ش�دت در معرض خطر به حاش�يه رانده ش�دن در بازار كار هس�تند. 
به گزارش مهر، محاسبه شاخص »جوانان غيرش��اغل كه در حال تحصيل يا 
كسب مهارت نيس��تند« كه تحت عنوان NEET ش��ناخته مي شود، نشان 
مي دهد طي س��ال هاي 90 تا 94 ح��دود ۳1 درصد جوانان 1۵ تا 24 س��ال 

كشور شاغل نبوده و در حال تحصيل يا كس��ب مهارت نيستند كه اين سهم 
براي جوانان حدود 1۵ تا 29 ساله طي سال هاي مذكور بين ۳۵ تا ۳۸ درصد 

در حال نوسان است. 
طبق اطالعات به دست آمده از مجموع 19 ميليون و ۳42 هزار و 4۳۳ جوان 
1۵ تا 29 ساله تعداد 7 ميليون و ۳2۶ هزار و 27 نفر تعداد بيكاراني است كه در 

حال تحصيل يا كسب مهارت نيستند!

ميليونبيكاريكهنهمدركدارندنهمهارت آگهى مجمع۷
مهر  گنجینه  مشترك  سرمایه گذاري  صندوق  سهامداران  اطالع  به 
موارد  مورخ 1396/02/13  مجمع صندوق  تصمیمات  پیرو  می رساند 

زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 1- حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت ساالنه 100 میلیون ریال افزایش یافت

2- دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 98/12/04 تمدید گردید.

884984۷3
سازمان آگهي هاي 

روزنامه جوان تلفني 
آگهي مي پذيرد

  خبر


