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کاهش قيمت ۵ گروه کااليي 
گ��زارش بانک مرکزي از تغييرات 
قيمت کاالهاي اساسي حکايت از 
کاه��ش قيمت ۵ گ��روه کااليي و 
ثبات نرخ سه گروه ديگر دارد. بر اين 
اساس، به نظر مي رسد افزايش نرخ 
دالر بر روي بازار بي تاثير بوده است. 
جديدتري��ن گزارش بانک مرکزي 

حکايت از آن دارد که در هفته منتهي به دهم ديماه سال جاري، 
قيمت س��ه گروه کااليي لبنيات، حبوبات و گوش��ت قرمز افزايش، 
۵ گروه کااليي تخم مرغ، ميوه هاي تازه، سبزي هاي تازه، گوشت 
مرغ و قند و شکر کاهش و سه گروه کااليي برنج، چاي و روغن 

نباتي ثابت بوده است.
لبنياتوتخممرغ ���

در هفت��ه م��ورد گ��زارش، در گروه لبنيات قيمت کره پاس��توريزه 
نسبت ب�ه هفت�ه قب�ل مع�ادل ۸ درص�د کاهش ولي بهاي شير 
پاس��توريزه ۲.۳ درصد افزايش يافت. قيمت س��اير اقالم اين گروه 

ب�دون تغيي�ر ب�ود. 
به�اي تخم مرغ معادل ۱.۲ درصد کاهش داشت و شانه اي ٩٦٠٠٠ 

الي ۱۱٠٠٠٠ ريال فروش مي رفت. 
برنجوحبوب ���

در اي��ن هفت��ه در گروه برنج قيمت برن��ج غيرتايلندي ثابت ب�ود. 
به�اي ب�رنج داخل�ه درج�ه ي�ک مع�ادل ٠.۲ درصد افزايش ولي 
قيمت برنج داخله درجه دو ۱.۲ درصد کاهش يافت. در گروه حبوب 

بهاي لوبيا چيت�ي و لوبيا سفيد بدون تغيير بود. 
قيمت لوبياچش��م بلبلي معادل ٠.۲درصد کاهش ولي بهاي س��اير 

اقالم اين گ�روه ب�ين ٠.۱ درصد تا ۱.۱ درصد افزايش داشت.
ميوههاوسبزيهايتازه ���

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور و لوبيا 
س��بز عرضه کمي داش���ت ول�ي س���اير اقالم ميوه و سبزي تازه 
که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه 

مي گرديد.
ميوه فروشي هاي سطح شهر اقالم مي�وه و س�بزي ت�ازه را عرضه 
مي نمودن��د ک��ه در گروه ميوه هاي ت��ازه قيمت کيوي معادل ۲.٠ 
درصد افزايش ولي بهاي س�اير اق�الم اي�ن گروه بين ۱.۳ درصد 
تا ۱۸.۱ درصد کاهش يافت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت لوبيا 
س�بز مع�ادل ٦.۳ درص�د افزايش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه 

بين ٠.۳ درصد تا ۱٠.۲ درصد کاهش داشت.
گوشتقرمزوگوشتمرغ ���

در هفته مورد گزارش قيمت گوش��ت گوس��فند معادل ۸.۷ درصد 
و گوش��ت تازه گاو و گوس��اله ٩ درص�د افزايش ولي بهاي گوشت 

مرغ ۱.۲ درصد کاهش يافت.
قند،شکر،چايوروغننباتي ���

در اين هفته قيمت قند معادل ٠/٤ درصد و شکر ۱/۷ درصد کاهش 
داشت و بهاي چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود.

۲۸ گمرک به گمرکات 
کارشناسي مجازي افزوده شد

گمرک ايران تعداد گمرکاتي که در آن ها کارشناسي اظهارنامه ها 
ب��ه ص��ورت مجازي انجام مي ش��ود را با اضافه کردن ۲۸ گمرک 
جدي��د ب��ه ۷۲ گمرک افزاي��ش داد. مهم ترين اقدامي که در طول 
س��ال هاي اخير گمرک ايران بر آن تاکيد کرده و موفق به اجراي 
آن نيز شده است، الکترونيکي کردن گمرک بوده و يکي از اقدامات 
مه��م گم��رک در الکترونيکي کردن فرآيندهاي گمرکي، موضوع 

کارشناسي متمرکز است.
در گذشته بين کارشناس و ارباب رجوع ارتباط مستقيم در گمرکات 
وجود داشت که اين امر فساد را در سيستم اداري افزايش مي داد، 
اما با راه اندازي کارشناس��ي متمرکز يا مجازي در گمرک ايران، 
بعد از اينکه اش��خاص اظهارنامه را ارائه مي کنند، کار کارشناس��ي 
بدون ارتباط مس��تقيم ميان کارش��ناس و ارباب رجوع به صورت 
مجازي انجام مي گيرد. مس��ئوالن گمرک مي گويند که با اجراي 
چنين سامانه اي، همه گمرکات کشور در قالب يک گمرک ديده 
مي ش��وند و بخش عظيمي از کارها به صورت الکترونيکي صورت 
مي گيرد که به اين ترتيب از نيروهاي کارشناسي در تمامي گمرکات 
به خوبي و به صورت بهينه در فضاي مجازي استفاده و از بسياري 
خطاها، تخلفات و مراجعات بي مورد جلوگيري مي ش��ود. يکي از 
موارد مهم در اين طرح اين است که توزيع اظهارنامه ها در گمرکات 
جهت کارشناسي مجازي براساس تخصصي بودن گمرکات کشور 
انجام مي شود و بر اين اساس اظهارنامه هاي گمرکات تخصصي 
صرفًا به کارشناس��ان مجازي مس��تقر در ساير گمرکات تخصصي 
ذي صالح ارجاع مي شود؛ به اين صورت که اظهارنامه مربوطه با 
توجه به نوع کاال به کارشناس��ان گمرک تخصصي آن کاال براي 
بررس��ي ارجاع مي ش��ود. در اين جريان، در صورت نياز کارشناس 
به رويت نمونه کاال، مراتب از سوي کارشناس مجازي به گمرک 
محل اظهار گزارش مي شود تا موارد درخواستي انجام و نتيجه به 
کارش��ناس مجازي اوليه مس��تقر در ديگر گمرکات گزارش شود. 
همچنين دريافت اطالعات کاالها به روش الکترونيکي در سامانه 
جامع امور گمرکي توس��ط س��رويس ارزيابي گمرک محل اظهار 
انجام مي شود و اين اطالعات به صورت الکترونيکي به کارشناس 
مجازي منتقل مي شود. به اين ترتيب در صورت بروز اختالف يا 
مواردي که کارشناس مجازي نسبت به ارائه گزارش اقدام مي کند، 
گزارش کارشناس مجازي مستقيمًا به کارتابل مديريت يا معاون 
گمرک محل اظهار ارسال مي شود. در همين راستا، گمرک ايران 
با تاکيد بر مجازي ش��دن کامل رس��يدگي به پرونده ها ۲۸ گمرک 
ديگر را گمرکات کارشناس��ي مجازي اضافه کرده که در مجموع 

تعداد آن ها به ۷۲ مورد مي رسد.

افزايش ماهانه 3/3 ميليارد دالري درآمد نفت
محمدباقر نوبخت رئيس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه از افزايش ماهانه 
۳.۳ ميلي��ارد دالري درآم��د نف��ت 
در ماه هاي اخير خبر داد که رش��د 
٤ براب��ري درآم��د نفتي کش��ور را 
نش��ان مي دهد. به گزارش تسنيم، 
افزاي��ش ف��روش نفت خام يکي از 

دستاوردهاي برجام از سوي مسئوالن دولت يازدهم بارها و بارها 
اعالم شده است، هر چند وزراي اقتصادي همچنان از خشکسالي 
مالي و بدتر شدن اوضاع تامين مالي در سال جاري خبر مي دهند. 
محمدباقر نوبخت رئيس س��ازمان برنامه و بودجه روز گذش��ته در 
اس��تان بوش��هر اعالم کرده که "قيمت هر بش��که نفت که قباًل 
زي��ر ۳٠ دالر ب��ود اکن��ون به ۵٠ دالر افزايش يافته و اين در حالي 
است که صادرات نفت از يک ميليون و ۲٠٠ هزار بشکه به سبب 
تحريم هاي ظالمانه به بيش از ۲ ميليون و ٩٠٠ بشکه و ميعانات 
گازي افزايش يافته اس��ت." بر اس��اس اظهارات نوبخت، درآمد 
نفتي ماهانه کش��ور از حدود يک ميليارد دالر در قبل برجام )۱.۲ 
ميليون بش��که۳٠ دالر*۳٠ روز( به ماهانه ٤.۳ ميليارد دالر )٩.۲ 
ميليون بش��که*۵٠ دالر* ۳٠ روز( افزايش يافته اس��ت که علي 
الظاهر بايد گشايش ٤ برابري در تامين بودجه دولت رخ دهد که 

اين گشايش رخ نداده است.

پيشخوان

اقتصادكالن

فرشاد مومني معتقد است در حالي که در شرايط خطير و پيچيده 
اقتصاد ايران اکنون نيازمند آن بوديم که سياس��تگذار به دنبال 
ارائه برنامه مناس��ب ميان مدت براي توس��عه کش��ور باشد، ولي 
برخورد س��هل انگارانه اي با برنامه شش��م توس��عه شد و ارائه و 

تصويب آن را مي توان به اجراي نوعي مناسک تشبيه کرد.
به گزارش ايس��نا، فرش��اد مومني در نشس��ت هفتگي موسسه 
دي��ن و اقتص��اد با انتقاد از تصويب آنچه که تحت عنوان برنامه 
ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: 
تش��ديد نهايي آنچه به نام اليحه برنامه شش��م توس��عه تقديم 
مجلس ش��وراي اسالمي ش��ده بود، اکنون از مرحله مياني عبور 
ک��رده و برآورده��ا از آن حکاي��ت دارد که تا دو س��ه هفته آينده 
احتم��اال در مجل��س نهاي��ي ش��ده و به طور طبيعي و پس از آن 
نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي رسد و در نهايت 
انتظار مي رود پرونده برنامه شش��م در مجلس تصويب ش��ده و 

براي اجرا به دولت ابالغ شود.
اي��ن اقتص��اددان اظهار ک��رد: بارها در اين باره صحبت کرده ام 
و گفته ام که با توجه به ش��رايط پيچيده و چالش هاي فراواني 
که با آن روبه رو هستيم، انتظار مي رفت که مسئله برنامه ريزي 
توس��عه اي بس��يار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط 
براي آن تدابير راهگشايي در دستور کار قرار مي گرفت، ولي به 
واسطه کاستي هاي بنيادين در نظام تصميم گيري و تخصيص 
منابع ملي، تدوين برنامه توس��عه در س��طح اجراي گونه اي از 
مناس��ک به نام تدوين و تصويب برنامه شش��م توس��عه سقوط 

کرديم.
وي اف��زود: از زاويه ه��اي گوناگون در س��ندي که تحت عنوان 
اليحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتي مي توان 
گفت تمام کاس��تي ها و ضعف هايي که تاکنون در برنامه هاي 
پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسف آوري در برنامه ششم توسعه 

تکرار شده اند.
مومني افزود: متاس��فانه در اين س��ند به مس��ائل اساسي کشور 
کمترين توجه شده و کمترين ميزان مشارکت جدي براي تبديل 
اين سند به يک سند وفاق ملي به کار برده شده است. مي بينيم 
که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص 
منابع طي سال هاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني که 

مورد استفاده قرار مي دهد، خودداري کرده و البته تناقض هاي 
غيرمتعارفي که در آن وجود دارد، گوشه اي از محدوديت هايي 

است که در برنامه ششم توسعه به چشم مي خورد.
وي اضافه کرد: بارها سعي کرديم به نظام تصميم گيري کشور 
اين مس��ئله را گوش��زد کنيم که پس از اينکه مناس��ک ارائه به 
تصويب برنامه تمام ش��د و کش��ور به صورت صوري صاحب 
برنامه ش��د، به اعتبار کاس��تي ها و نواقص موجود در اين س��ند 
نمي توان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از ارکان اصلي 
جامعه مدني يعني دانش��کده ها، پژوهش��کده ها، سازمان مدني 
و رس��انه ها درخواس��ت کرديم که همچنان تنور مطالبه انديشه 
سازمان يافته اي براي رويارويي با مسائل بنيادين کشور گرم نگه 
دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهمي چون 
ارائه برنامه ششم توسعه رفتاري سهل انگارانه نداشته باشند ولي 
متاس��فانه ش��يوه اي که تاکنون مشاهده کرديم، درک حداقلي 
مس��ئله مهمي مانند برنامه ريزي ميان مدت براي توسعه کشور 

بود. وي افزود: از س��وي ديگر اکنون مي بينيم در ش��رايطي که 
کش��ور با بي س��ابقه ترين س��طح نياز به وفاق و همدلي در ارکان 
و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح باالي قواي 
مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخالقي 
در کش��ور ماس��ت. اين وضعيت القاي مناس��بات مبتني بر ستيز 
سازش ناپذيري ميان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه 

به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم مي رساند.
مومن��ي همچني��ن گف��ت: در چنين وضعيتي مس��ائلي که در 
حيطه اجتماعي نيز مي گذرد وضعيت ويژه و استثنايي دارد که 
مي بايست رسيدگي به آنها با جديت در دستور کار قرار بگيرد. 
من پيش تر به نظام تصميم گيري پيشنهاد کرده بودم که برخورد 
س��هل انگارانه با موضوع بيکاري را کنار گذاش��ته و يک برخورد 
اصولي را جايگزين کنم. پيش��نهاد من بر اين بود که س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي کش��ور که ادعاي پيگيري ۲٩٦ هدف 
کلي در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، 

به جاي آن زيبنده تر است که فقط يک هدف را در نظر گرفته 
و آن ارتقاي کميت و کيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه 
و عالمان��ه ب��ه لوازم رس��يدن به آن خ��ود را پايبند بدانند. اکنون 
اکثري��ت قري��ب به اتفاق  بحران هاي کوچک و بزرگ کش��ور 
ما نش��ان دهنده غفلت هاي نابخش��ودني است که در اين حوزه 
وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده مي شود که سبکي که در دولت 
قبل آزمون ش��د و به ناکارآمدي منجر ش��د، اکنون نيز به چش��م 
مي خ��ورد. يک��ي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي 
م��وارد اس��ت. مثال همانگونه ک��ه آن دولت درباره فرصت هاي 
شغلي آمادگي مي کرد که امارها درست نبودند و به نفع اقتصاد 
کشور هم نبود اکنون نيز ديده مي شود که برخي ادعاها در اين 
دولت، مطرح است که بعضا با برخي گفته هاي ديگر دولتي ها 

تناقض دارد و اين مسئله به نفع کشور نيست.
او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر 
درباره اهميت فزاينده و سرنوشت ساز بعد اجتماعي حيات جمعي 
وجود دارد که يک رکن آن مسئله اشتغال مولد است که به طرز 
فاجعه آميزي دولت و مجلس از آن عبور کردند. مسئله مهم ديگر 
مسئله حمايت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي نيز که در اين 
زمينه نيز با کمال تاسف مشاهده مي کنيم که به جاي وفاق براي 
رسيدن به يک مسير مشخص و منطقي همان دعوايي که در 
سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود 
آمده و نيز به اين ترتيب رويه هاي همدلي و همکاري براي پيدا 
کردن راه حل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است. 
او اف��زود: درب��اره صندوق هاي بيمه اي ش��اهد آن بوديم که در 
درون دو قوه مجريه مسئوالن آن با يکديگر برخورد داشتند و 
البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقايسه با وزارت کار، حتي 
از نظر منطق کارشناس��ي فاصله بيش��تري داشت. او همچنين 
گف��ت: موسس��ه دي��ن و اقتص��اد در حدود ۱۲ س��ال پيش يک 
پژوهش در مقياس ملي به سفارش مرکز پژوهش هاي مجلس 
انجام و نش��ان داد برخوردهاي س��هل انگارانه و بي ثبات کننده 
فضاي کالن ملي از طريق سياست هاي تورم زا و اشتغال زدا چه 
تاثيرات کوبنده اي را به س��ازمان هاي بيمه اي وارد کرده اس��ت، 
ولي همچنان شاهد همان برخوردهاي بي ثبات کننده از سوي 

سياستگذار هستيم.

فرشاد مؤمنی برنامه ششم توسعه را نقد کرد

عبور فاجعه آمیز دولت و مجلس از معضل اشتغال 

تجارت ۱۰ میلیارد يورويي ايران و اتحاديه اروپا علت کاهش تورم، کاهش در سرعت گردش پول است   ارسال پیامک حذف يارانه براي ۳ میلیون نفر ديگر
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ارسال 
پيامک به سه گروه براي حذف يارانه ۳ 
ميليون نفر ديگر از پردرآمدها خبر داد.

عل��ي ربيعي، از ح��ذف يارانه ٤ ميليون 
نف��ر تاکن��ون خب��ر داد و گفت: حدود ۷ 

ميلي��ون نفر در کش��ور درآمد خيل��ي باال و رفتار غيرقابل کنترل 
اقتصادي دارند.

وي با بيان اينکه براي سه گروه پيامک داده ايم افزود:گام بعدي 
دولت حذف يارانه ۳ ميليون نفر ديگر است.

وزير رفاه درباره خط فقر هم با بيان اينکه نمي توانم خط دقيق 
فقر را بيان کنم گفت: ۵٠ درصد بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
حداقل دس��تمزد ۸۲٠ هزار تومان را مي گيرند اما نمي توان اين 

حداقل دستمزد را به عنوان خط فقر اعالم کرد.

حس��ين دروديان، پژوهشگر اقتصادي 
مي گوي��د: ت��ورم در اي��ران داراي ي��ک 
هسته سخت است که من برآوردم عددي 
حول و حوش ۱٠ درصد اس��ت. پايين تر 
آوردن تورم از اين ميزان نيازمند افزايش 

تصاعدي شدت رکود اقتصادي است. وي مي افزايد: تا همين جا هم 
تورم در ايران به قيمت حاکم کردن رکود کاهش يافته است؛ زيرا 
کاهش سه سال اخير تورم در ايران تابع سياستهاي ضدتورمي طرف 
تقاضا يا طرف عرضه نبوده است؛ اگرچه کنترل ناخواسته نرخ ارز 
تا حدي در مهار فش��ار هزينه مؤثر بوده، اما دس��ت کم در توقف 
تورم هاي باالي ۳۵ درصد س��الهاي ٩۱ و ٩۲ تاثير داش��ته اس��ت. 
دروديان مي گويد: علت اصلي کاهش تورم، کاهش در س��رعت 

گردش پول به دليل نرخ بهره بانکي بسيار باال بوده است.

مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا 
در ۱٠ ماهه ژانويه تا اکتبر ۲٠۱٦ با رشد 
٦٦ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به ۱٠.۳ ميليارد يورو رسيد.
جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي 

پايگاه خبري کميس��يون اروپا)يورو اس��تات( نش��ان مي دهد 
مب��ادالت تج��اري ايران و اتحاديه اروپا در ۱٠ ماهه نخس��ت 
س��ال ۲٠۱٦ رش��د ٦٦ درصدي داش��ته است و به ۱٠.۳ ميليارد 

يورو رسيده است.
مبادالت تجاري دو طرف در ۱٠ ماهه نخست سال ۲٠۱۵ بالغ 

بر ٦.۲ ميليارد يورو اعالم شده بود.
صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ۱٠ ماهه نخست ۲٠۱٦ نيز 

با رشد ۲۳ درصدي به ٦.٤ ميليارد يورو رسيده است. 

آگهى تغييرات موسسه فراسوى اوج انتظار به شماره ثبت 37043 و شناسه 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005314713 ملى 
وزارت   95,8,29 مورخ   95,202006 شماره  مجوز  و   1395,08,20 مورخ 
فرهنگ و ارشاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : عبارات ذيل به موضوع 
شركت اضافه گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد : ارائال خدمات 
پيمان مديريت براى اجراى پروژه هاى فرهنگى هنرى و مطالعات و تحقيقات 
با اهداف و فعاليت هاى مؤسسه و اجراى طرح هاى  در موضوعات متناسب 

پژوهشى.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (14205)

آگهى تغييرات شركت بين المللى آذين تجارت آرمان با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 396450 و شناسه ملى 10320464771 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1395,08,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محمد كالنترى 
با  اطلس  پتروفرآوران  شركت  از  نمايندگى  به   0071713980 ملى  كد  با 
شناسه ملى 10320807257 به سمت عضو هيأت مديره و حميدرضا بتو 
با  اطلس  آفرين  ارزش  از شركت  نمايندگى  به  ملى 0072515325  كد  با 
امير  و  مديره  هيأت  رئيس  نائب  سمت  به   10320481140 ملى  شناسه 
گسترش  شركت  از  نمايندگى  به   5309893318 ملى  كد  با  ذوالفقاريان 
رئيس  سمت  به   10104018597 ملى  شناسه  با  بهساز  بازرگانى  خدمات 
هيأت مديره و محمدعلى احمدى ندوشن با كد ملى 4431178627 به سمت 
مدير عامل خارج از اعضاى هيئت مديره براى بقيه مدت تصدى هيئت مديره 
تعيين گرديدند. كليه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهد آور شركت با 
امضاء مديرعامل به همراه يكى از اعضاء هيأت مديره و در غياب مدير عامل 
با مهر شركت و امضاء كليه مكاتبات و  با امضاء دو عضو هيأت مديره متفقًا 
اوراق ادارى با امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. اختيارات 

مديرعامل مطابق اساسنامه شركت و مصوبات هيأت مديره مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (14206)

ثبت  شماره  به  رفاه  بانك  كاركنان  خدماتى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10101995378 ملى  شناسه  و   156808
شماره  مجوز  و   1395,08,25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
اجتماعى  رفاه  و  تعاون،كار  كل  اداره   95,9,13 مورخ   952,15,292109
استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال 
از  تعاونى  تصويب رسيد. سرمايه شركت  به  به 1394,12,29  منتهى  مالى 
مبلغ3191400000 ريال به مبلغ 3180600000 ريال كاهش يافت. آقاى 
على اكبرميرشكار كدم 0044161735 به سمت بازرس اصلى و آقاى فرهاد 
دانشمند وجدانى كدم2594148679 به سمت بازرس على البدل به مدت 

يكسال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (14207)

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى پروار بندان و گوسفنداران شهريار 
به شماره ثبت 147 و شناسه ملى 14004276647 به استناد صورتجلسه 
شماره  مجوز  و   1395,06,18 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
شهريار  شهرستان  روستايى  تعاون  اداره   1395,06,20 مورخ   184,1275
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى حبيب مروت به شماره ملى 6149550710 
به عنوان بازرس دوم براى مدت يك سال انتخاب گرديد. حجت اله قلى تبار 
استان  شهرستانهاى  تجارى  غير  مؤسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست 

تهران 
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(14208) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

موضوع شكايت تقى باقرى امير آبادى عليه شهرام عليزاده روستايى فرزند 
دادگاه هاى عمومى شهرستان  تقديم  نامشروع  بر تحصيل مال  داير  نامدار 
بخش كهريزك  نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه جزايى بخش 
كهريزك  واقع در  كهريزك خ بهشتى جنب پادگان آموزشى  ارجاع و به كالسه 
پرونده 950434  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/11/27 و ساعت 10/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب دو نوبت به فاصله ده روز  در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
406301/م الف                     مديردفتر  دادگاه جزايى شعبه 102 بخش كهريزك  
الياس  فرزند  محجوبي  رسول  عليه  زايي  لك  معصومه  شكايت  موضوع 
داير بر تصادف منجر به جرح  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بخش 
بخش  جزايى  دادگاه   102 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  كهريزك  
و  ارجاع  آموزشى   پادگان  جنب  بهشتى  خ  كهريزك  در   واقع  كهريزك  
 95/12/1 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت    951019 پرونده  كالسه  به 
المكان بودن خوانده و  و ساعت 10/00 تعيين شده است به علت مجهول 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب دو نوبت به فاصله 
ده روز  در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهى  نشر 
مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
406302/م الف                     مديردفتر  دادگاه جزايى شعبه 102 بخش كهريزك  

موضوع شكايت  دادود جز صادقي و محمد حسين شاه محمدي عليه محسن 
علي محمدي فرزند محمدرضا داير بر كالهبرداري از طريق استفاده از چك 
كه  نموده  كهريزك   بخش  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  مسروقه  
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه جزايى بخش كهريزك  واقع در  كهريزك 
خ بهشتى جنب پادگان آموزشى  ارجاع و به كالسه پرونده 941977  ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/12/3 و ساعت 11/00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب دو نوبت به فاصله ده روز  در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
406303/م الف                     مديردفتر  دادگاه جزايى شعبه 102 بخش كهريزك  

عضو کميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينکه رش��د اقتصادي ٦ ماهه نفتي 
است، گفت: اليحه بودجه سال آينده با اليحه برنامه دولت هم تناقض آشکار 

دارد و درآمد نفت افزايش يافته است.
به گزارش فارس، سيدحس��ن حس��يني ، با اش��اره به کسري تراز عملياتي اليحه 
بودجه ٩٦ و افزايش درآمدهاي نفتي که انطباق با برنامه ششم و سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي ندارد، تصريح کرد: ايرادات به کسري و افزايش درآمدهاي نفتي 
در اليحه بودجه دولت وجود دارد و اين موضوع پيچيدگي هاي خاصي داشته که 
نياز به بررسي و توجه جدي مسئوالن است. همچنين موضوع انطباق بودجه سال 

آينده با برنامه ششم از ديگر برنامه هاي مهم براي مجلس خواهد بود.
عض��و کميس��يون اقتص��ادي مجلس با تاکيد بر اينکه اليحه بودجه س��ال ٩٦ 
حتي با اليحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، يادآور شد: دولت در اليحه 
برنامه شش��م س��هم صندوق توس��عه ملي را ۳٠ درصد پيش بيني کرده بود، اما 
مي بينيم در اليحه بودجه ٩٦ اين س��هم را به ۲٠ درصد کاهش داده اس��ت و 
معتقدم از مقام معظم رهبري اذن داش��ته، اما هنوز مجلس براي اين موضوع 

تصميمي نداشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت به منظور پرداخت بخشي از مطالبات و 
بدهي هاي خود به انتشار اسناد و اوراق مالي روي آورده است، گفت: با اين شيوه 
دولت به جاي استقراض از بانک مرکزي از اسناد اسالمي استفاده خواهد کرد، 

اما دولت کماکان به نظام بانکي و پيمانکاران بدهکار خواهد بود.
وي ادام��ه داد: يک��ي از اي��رادات اليح��ه بودجه س��ال ٩٦ مربوط به بازپرداخت 
بخشي از اوراق براي ۵ سال آينده است که متوجه دولت سيزدهم خواهد بود. 
بنابراين نمي توان بدهي ها را به آينده موکول کرد و قطعا مجلس در اين زمينه 

تصميماتي اتخاذ مي کند. 
حس��يني با اش��اره به وابس��تگي بودجه به نفت عنوان کرد:  اين وابستگي بيش از 
گذشته بوده و حتي با نگاه دولت مغايرت دارد. پيش بيني رشد ۷.٦ درصدي اگر 
مانند رشد سال جاري باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و 
آن را رشد واقعي نمي دانيم. بلکه اين رشد نفتي تلقي مي شود. بنابراين با کاهش 
وابستگي به نفت و ارتقاء سطح توليد در ساير بخش ها نظير صنعت، کشاورزي، 

خدمات و ارتقاء سطح تراز تجاري رشد واقعي رخ خواهد داد.
به گفته اين نماينده مجلس دولت بايد براي کاهش تراز عملياتي و درآمدهاي 
نفتي به پايدار سازي و توسعه منابع مالياتي روي بياورد. البته در حوزه ماليات نيز 
افزايش ۲۲ درصدي مشاهده شده، اما اگر در چنين وضعيتي ماليات ها رشد کند 
تورم قابل کنترل نخواهد بود، بنابراين بايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي و يا 

شناسايي فرار مالياتي به منظور ارتقاء سطح درآمدهاي اين بخش باشيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه فرايند جذب ماليات بايد در 
کشور اصالح شود، خاطرنشان کرد: در اجراي نظام جامع مالياتي هنوز اتفاقي 
از س��وي مس��ئوالن رخ نداده اما وزير اقتصاد قول داده اس��ت که تا پايان س��ال 
در ۱٠ استان طرح جامع مالياتي استقرار يابد که بخشي از اين طرح مربوط به 

اصالح شيوه فرايندها و شناسايي فرار مالياتي مي شود. 
وي افزود: ابزار مالياتي، تکنولوژي و قوانين در حال حاضر وجود دارد، اما اراده اي 
مش��اهده نمي ش��ود و مافياي اقتصادي اجازه شفاف سازي را نمي دهند. در حال 
حاضر در نظام بانکي تمام حس��اب ها رصد مي ش��ود، پس چگونه نمي توان فرار 

مالياتي را شناسايي کرد. 
حسيني يادآور شد: براي پايدارسازي منابع در بودجه صندوق هاي مکانيزه فروش 
در راستاي تحقق ايجاد عدالت مالياتي که صنوف از آن رنج مي برند پيش بيني 
شده. همچنين بايد به ياد داشت که براي شفافيت اقتصادي نمي توان منطقه امن 
مانند مناطق آزاد را امکان پذير کرد که دور از چشمان دستگاه هاي نظارتي مانند 
ماليات، ش��رکت ها اقدام به فعاليت در س��رزمين اصلي کنند. بنابراين با مغايرت 

چنين مواردي دولت بايد تکليف خود را در اين زمينه روشن کند.

عضو کميس��يون اقتصادي مجلس گفت: دس��تورالعمل ارزي 
مع��اون اول رئي��س جمه��ور در ب��ازار ارز رانت و فس��اد ايجاد 

مي کند.
به گزارش فارس، س��يد ناصر موس��وي الرگاني با اش��اره به 
بخش��نامه و دس��تورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور مبني 
بر استفاده از ارز ۳٦٠٠ توماني براي واردات کاال اظهار داشت: 
برخي معتقدند نرخ عادالنه براي دالر بين ۳٦٠٠ تا ۳۸٠٠ تومان 
اس��ت، اين طور که عملکرد بانک مرکزي و دولت در نوس��انات 
ارز وج��ود دارد، همي��ن مس��ئوالن چنين انتقادي به دولت قبل 
داش��تند و رئيس جمهور مناظره هاي انتخاباتي عنوان مي کرد 

که نوس��ان بازار ارز به دليل س��وء مديريت و عدم مش��ورت با 
مسئوالن است.

وي افزود: آيا االن نيز چنين نظري را رئيس جمهور قبول دارد، 
آيا »جمشيد بسم اهلل ها« به بازار ورود کرده است. در حال حاضر 
دس��تورالعملي که از س��وي معاون اول ابالغ شده است، در بازار 

رانت ايجاد مي کند و دالالن جديد پيدا مي شوند. 
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دولت اگر توان 

تنظي��م ب��ازار را ندارد، بورس ارز را راه اندازي کند، تصريح کرد: 
بايد براي بازار ارز نرخ واحدي تعيين ش��ود، نه اينکه اکنون ارز 
س��ه نرخي باش��د، اگر نمي تواند به دخالت ها پايان دهد، نبايد 
حرص و ولع بيشتر براي دالل بازي و خريد ارز غير ضروري را 

با بخشنامه ها فراهم کنيم.
چنين رويکردي به گفته اين نماينده مجلس، يک بار در گذشته 
انجام شده و اتاق مبادالت ارزي در دولت گذشته ايجاد شد، اما 

پس از آن به تدريج گروه هاي کاالي از ش��مول ارز مبادله اي 
خارج شده بود و مجدداً  بازگشت بخشي از کاالها به ارز مبادله اي 
رانت و فس��اد ايجاد مي کند. وي در مورد مديريت واردات نيز 
گفت: بخش��ي از رکود حاکم بر توليد مربوط به عدم مديريت 
واردات اس��ت که بس��ياري از کاالهاي وارداتي، مش��ابه داخلي 
 دارن��د و ب��ه همين دليل معيش��ت و بيکاري ب��ه معضل تبديل 

شده است.
موس��وي الرگاني يادآور ش��د: رشد اقتصادي که رئيس جمهور 
مطرح مي کند، از کجا به دست آمده، در حالي که شاهد تعطيلي 

کارخانه ها هستيم و اين رشد براي مردم قابل لمس نيست.

سيد ناصر موسوي الرگاني:

دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور رانت ايجاد مي کند

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

رشد اقتصادي ۶ ماهه نفتي است


