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مع�اون وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت از پيش بين�ي 
افزاي�ش 8 ميلي�ارد دالري ص�ادرات غيرنفتي در س�ال 
ج�اري خب�ر داد و اظه�ار امي�دواري ك�رد كه ص�ادرات 
غيرنفتي امس�ال كش�ور به مرز ۵۵ ميليارد دالر برس�د. 
حسن يونس سينكي در گفت وگو با »ايس��نا« اظهار كرد: با 
توجه به سياست هايي كه براي توس��عه بازارهاي صادراتي و 
همچنين ارتقاي كيفيت كاالهاي صادراتي داشتيم، توانستيم 
در سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي كشور را به ۴۷ميليارد 

دالر برسانيم. 
وي ابراز اميدواري كرد، با مزيتي كه توليد كاالي ايراني دارد 
و همچنين كاهش هزينه هاي توليد و ارتقاي كيفيت بتوانيم 

بازارهاي صادراتي خود را گسترش دهيم. 

س��ينكي با تأكيد بر لزوم حفظ بازارهاي موجود خاطرنشان 
كرد: بايد از طري��ق بازاريابي هاي نوي��ن و همچنين تقويت 
رايزن��ان بازرگاني و اقتصادي در س��اير كش��ورها بتوانيم به 
بازارهاي صادراتي جديد دس��ت پي��دا كنيم. مع��اون وزير 

صنعت، معدن و تجارت يادآوري كرد: بايد دامنه حضور خود 
را در كشورهاي همسايه، اروپا و آسياي دور گسترش دهيم. 
س��ينكي آموزش تجار و بازرگان را نيز براي توسعه صادرات 
كشور ضروري خواند و گفت: بايد از روش هاي سنتي و قديمي 
تجارت دور ش��ويم و همگام با دنيا به دنبال شيوه هاي نوين 

تجارت و بازاريابي باشيم. 
وي عامل مهم ديگري كه بر توس��عه صادرات كشور اثرگذار 
است را اصالح ساختارها و كاهش بوروكراسي  روند صادرات 
دانس��ت و تصريح كرد: س��ازمان توس��عه تج��ارت نيازمند 
بازسازي و بازنگري در ساختارهاي خود است كه با مطالعات 
و پژوهش هايي كه در دس��ت دارد، به دنبال ارتقا و بازسازي 

ساختار رسمي خود است. 

پيش بيني افزايش صادرات غيرنفتي تا ۵۵ ميليارد دالر
    صنعت

جهانگیري: به دنبال نظام جديد ارزي هستیم 
63 نماينده مجلس: سيف بركنار شود

سال 96 اتفاق افتاد
 بازنشستگي خودخواسته مديران

براي دريافت پاداش چند صد میلیوني! 
عضو كميس�يون برنامه و بودجه با اش�اره به اخبار بازنشس�تگي 
برخي مدي�ران با حقوق ه�اي نجومي گفت: در س�ال 96 س�قف 
دريافتي براي پ�اداش پايان  خدمت لحاظ نش�ده ب�ود و مديران 
مي توانس�تند با پاداش هاي نجومي نيز بازنشست ش�وند. از اين 
رو تعداد زيادي از مديران براي بهره مندي از مزاياي پاداش پايان 
خدمت به صورت خودخواسته در انتهاي سال 96 بازنشست شدند. 
اختالف حقوق و دستمزد مديران با س��اير كاركنان طي 30 سال به 
اندازه كافي بر فاصله طبقاتي و عدم درك مش��كالت مردم از س��وي 
جامعه مديريتي منتج مي شود. با اين حال بس��ياري از مديران سال 
گذشته قبل از آنكه براساس مصوبه مجلس امكان دريافت پاداش هاي 
نجومي مسدود شود از فرصت بازنشستگي خودخواسته استفاده كردند 
كه خدا مي داند چقدر به بيت المال يا صندوق هاي بازنشستگي هزينه 

تحميل شده است. 
مهرداد الهوتي در گفت وگو با »تس��نيم«، با اش��اره به اخبار منتشر 
شده درخصوص پاداش بازنشستگي نجومي چند نفر از مديران بانك 
مركزي و برخي دستگاه هاي اجرايي گفت: خبر دريافت پاداش پايان 
خدمت ميلياردي يكي از مديران بان��ك مركزي را نه تأييد مي كنم و 
نه تكذيب، در بودجه 9۷ پاداش پايان خدمت محدودشده و سقف آن 

هفت برابر حداقل حقوق است. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: س��ال گذشته حداقل حقوق 
1/2ميليون تومان بوده و طي 30س��ال اين رقم 36ميليون تومان 
شده است و هفت برابر آن حدود 250ميليون تومان مي شود. اين در 
حالي است كه در سال 96 سقف دريافتي براي پاداش پايان خدمت 
لحاظ نش��ده بود و مديران مي توانس��تند با پاداش هاي نجومي نيز 

بازنشست شوند. 
الهوتي ادام��ه داد، در س��ال 9۷، هف��ت برابر حداقل حق��وق حدود 
300ميليون تومان اس��ت و هر فردي در س��ال 9۷ بازنشس��ت شود، 
نمي تواند بيش از اين رقم دريافتي داشته باش��د. به اين ترتيب تعداد 
زيادي از مديران تصميم گرفتند، در پايان س��ال 96 بازنشست شوند 
تا مشمول حكم قانون بودجه 9۷ نش��وند كه همان تعيين سقف براي 

پاداش پايان خدمت است. 
عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس با اش��اره به اينك��ه تعداد 
بازنشستگي هاي خودخواسته در دستگاه هاي اجرايی در پايان سال 
96 محدود نبوده و قاعدتاً تعداد زيادي مدي��ران اجرايي براي اينكه 
مشمول حكم قانون نش��وند بازنشست ش��ده اند، گفت: هيچ ايرادي 
به قانون مصوب مجلس وجود ندارد، ام��ا وقتي مديري با حقوق هاي 
ماهانه بسيار باال مي بيند كه بازنشستگي در سال 9۷ ضرر ۷00ميليون 
توماني ب��راي او به هم��راه دارد، تصميم مي گيرد در پايان س��ال 96 
بازنشست شود. وي ادامه داد، براس��اس بند ديگري از قانون بودجه، 
كاركنان و مديران با حق��وق باالي 5 ميليون تومان ش��امل افزايش 
حقوق نمي ش��وند و دريافتي هاي زير 5 ميليون توم��ان از 10 تا 18 

درصد افزايش خواهد يافت.  
........................................................................................................................

 تعیین سهمیه ورود كاالي همراه مسافر
از مناطق آزاد

هيئت وزي�ران مصوب ك�رد ب�راي تعيي�ن س�هميه ورود كاالي 
همراه مس�افر و فهرس�ت آن از مناطق آزاد به س�رزمين اصلي، 
هرس�اله كارگروه�ي تش�كيل و مصادي�ق آن تعيي�ن ش�ود. 
به گزارش »فارس«، هيئت وزيران مصوب كرد كه براي تعيين سهميه 
ورود كاالي همراه مس��افر و فهرس��ت آن از مناطق آزاد به س��رزمين 
اصلي، هر س��اله كارگروهي تش��كيل و مصاديق آن تعيين شود. اين 
مصوبه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 21 

فروردين 9۷ ابالغ شده كه بدين شرح است:
هيئت وزيران در جلسه 9۷/1/19 به پيشنهاد وزارت اقتصاد امور دارايي 
به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران تصويب كرد:
1- به منظور تعيين سهميه ورود كاالي همراه مسافر و فهرست آن از 
هر يك از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به سرزمين اصلي براي هر سال، 
كارگروهي با مسئوليت دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري، 
صنعتي و ويژه اقتصادي و با عضوي��ت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 

كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تشكيل مي شود. 
 2- تصويب نام��ه ش��ماره 56۷۴0/پ۴5059ه� م��ورخ 92/03/08 

لغو مي شود.
........................................................................................................................

سلیمي: رسیدگي به تخلفات بودجه 
طوالني است

 الريجاني: تخلفات هر چه سريع تر 
در ديوان محاسبات رسيدگي شود

ب�ه  رس�يدگي  مجل�س  در  مح�ات  م�ردم  نماين�ده 
دانس�ت  طوالن�ي  را   96 س�ال  بودج�ه  قان�ون  تخلف�ات 
ش�د.  تخلف�ات  ب�ه  رس�يدگي  در  تس�ريع  خواس�تار  و 
به گزارش »فارس«، عليرضا سليمي نماينده محالت در مجلس شوراي 
اسالمي در جلسه علني روز گذشته، پارلمان طي اخطار قانون اساسي با 
اشاره به اصول 52 و 55 اين قانون اظهار داشت: در اين اصول اشاره شده 
است كه ديوان محاسبات بايد به حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات و 

شركت هاي دولتي رسيدگي و حسابرسي كند. 
وي افزود: به رغ��م اينكه گ��زارش كميس��يون برنامه و بودجه درباره 
عملكرد اجزاي يك و دو بند )ز( تبصره يك قانون بودجه سال 96 كل 
كشور خيلي خوب تهيه شده، اما بايد گفت موارد فراواني وجود دارد 
كه هزينه ها از مصوبات فراتر رفته اس��ت. به عنوان مثال در بند )الف( 
2/5ميليارد دالر تخلف شده اس��ت. »آقايان مي گويند، افراد متخلف 
محكوم شده اند، اما اين س��ؤال وجود دارد كه چه كسي اين مبالغ را 
برمي گرداند، به عبارتي فردي تخلف كرده بعد عنوان مي ش��ود مبالغ 

بايد از حساب شركت مذكور جبران شود.«
براس��اس اين گزارش، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي، 
در واكنش به اخطار نماينده محالت گفت: گزارش مذكور براس��اس 
آيين نامه تهيه ش��ده و كميس��يون ها بر اين مبنا تخلف��ات را گزارش 
مي دهند. الريجاني همچنين گفت: اين مهم به اين معنا نيس��ت كه 
دادستاني و ديوان محاس��بات امور را رس��يدگي نمي كنند، بنابراين 
كميسيون بايد تخلفات را رسيدگي كرده تا هرچه سريع تر رسيدگي 

قضايي در ديوان محاسبات انجام شود.

دبيركانون بانك ها:
خودپرداز ها به خاطر نصب غیراستاندارد 

سرقت شد    
دبير كان�ون بانك ه�ا و مؤسس�ات اعتب�اري خصوص�ي از نبود 
ضواب�ط و اس�تانداردهاي الزم ب�راي نص�ب دس�تگاه هاي 
خودپ�رداز خ�ارج از ش�عب گاي�ه ك�رد و گف�ت: نص�ب 
خودپردازهاس�ت.  س�رقت  اصل�ي  دلي�ل  غيراس�تاندارد 
به گزارش »پژوهش��كده پولي و بانكي«، محمدرضا جمش��يدي درباره 
سرقت دس��تگاه هاي خودپرداز اظهار داش��ت: براي تمام اقدامات در 
سيستم بانكي از جمله افتتاح شعبه جديد ضابطه و استانداردي وجود 
دارد كه استانداردها با توجه به توافق بانك مركزي، سيستم بانكي، پليس 

پيشگيري و شوراي امنيت كشور تعيين شده و در حال اجراست. 
وي افزود: هر يك از بانك ها با دريافت تأييديه از پليس پيشگيري و سپس 
بانك مركزي و دارابودن تمام ش��رايط مي توانند نس��بت به افتتاح شعبه 
اقدام كنند. دبير كانون بانك ها و مؤسس��ات اعتباري خصوصي ادامه داد: 
اما نصب دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعب ضوابط و استاندارد خاصي 
ندارد و خود اين موضوع عاملي است تا شاهد بروز چنين حوادثي باشيم. 
جمشيدي در ادامه درباره دو عامل مهم بروز اين اتفاق و بي نظمي در اين 
خصوص گفت: يكي از عوامل مهم در اين خصوص دريافت تأييديه از پليس 
پيشگيري و پرداخت هزينه 135هزار توماني براي دريافت آن است. وي 
گفت: در صورتي كه استاندارد و ضابطه تعريف شده اي وجود داشته باشد 
و براساس آن اقدام شود، هيچ گاه شاهد تعطيلي دستگاه هاي خودپرداز از 
سوي پليس پيشگيري در هر استان به بهانه عدم تأييد نخواهيم بود. به گفته 
جمشيدي اين موضوع بارها از سوي بانك ها، بانك مركزي، پليس پيشگيري 

و همچنين شوراي امنيت كشور قرار گرفته اما نتيجه اي نداشته است. 
دبير كانون بانك ها و مؤسس��ات اعتباري خصوصي عامل دوم را اقدام 
بي رويه بانك ها در اين خصوص عنوان ك��رد و افزود: بانك ها در زمينه 
نصب دس��تگاه هاي خودپرداز بي رويه عمل مي كنن��د، زيرا در برخي 

مكان ها شاهد نصب خودپردازهايي هستيم كه هيچ توجيهي ندارد. 
وي افزود: به عنوان مثال در حمامي متروكه، سبزي فروشي و آژانس هاي 
اتومبيل دستگاه هاي خودپرداز نصب ش��ده كه هيچ توجيهي ندارد. به 
گفته جمشيدي، با اينگونه اقدامات تنها منزلت سيستم بانكي زير سؤال 
مي رود و همه اين مباحث و اقدامات نش��ان دهنده نبود ضوابط الزم و 

استانداردهاي نصب دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعب است. 
 همچنين سرهنگ حيدري، رئيس كالنتري 103 گاندي با اشاره به سرقت 
دو دستگاه خودپرداز در روز هاي گذشته گفت: مأموران كالنتري رسيدگي به 
اين موضوع را در دستوركار خود قرار دادند و اقدامات براي دستگيري سارقان 
ادامه دارد. تحقيقات اوليه مأموران نش��ان مي دهد اين سارقان كه پنج نفر 
غيرمسلح بودند با يك دستگاه ماكسيما و مزدا باري در حوالي ساعت ۴ صبح 

به محل سرقت در محدوده ميدان مادر مراجعه كرده اند.   
........................................................................................................................

عقبگرد ۲۹۹واحدي شاخص كل بورس
ب�ازار س�هام در حال�ي نخس�تين روز معامات�ي هفت�ه آخ�ر 
فروردين را با نماگره�اي قرمزپوش به پايان برد ك�ه بيم و اميدها 
در ب�ازار باع�ث ش�د، انگيزه اي ب�راي جم�ع آوري س�هام وجود 
نداش�ته باش�د. ب�ازاري ك�ه ب�ا وج�ود هم�ه ريس�ك ها راضي 
به واگذاري س�هام در حج�م انب�وه در قيمت هاي فعلي نيس�ت. 
به گزارش »فارس«، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپيكس( در پايان معامالت روز گذشته فروردين 9۷ با كاهش 
299واحدي روي رقم 95هزار و 98۷واحد ايستاد. شاخص كل هم  وزن 
اما با كاهش 85واحدي عدد 16هزار و 6۷۷واحد را به نمايش گذاشت. 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 39۴واحدي به رقم 101هزار و 
928واحد دست يافت. معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 59 واحد، مل��ي صنايع مس ايران 
30واحد و پتروشيمي جم با 23واحد كاهش بيشترين تأثير منفي را در 

محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. 
ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي به بيش از 9۴ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 503ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۴0هزار و 3۷3نوبت دادوستد بود. 

بورس تهران در حالي با معامالت كم حجم نخس��تين روز معامالتي خود 
را در آخرين هفته فروردين امسال به پايان برد كه دلهره ناشي از تحوالت 
سوريه در خاورميانه، بيم و اميدها در فضاي سياست خارجي كشور ميان سه 
ضلعي برجام، عربستان و امريكا باعث شده تا بازار سهام همچنان دست به 
عصا گام بردارد. در كنار نمادهاي نه چندان پرفروغ بازار سهام روز گذشته 
تك سهم هاي گروه قندي و همچنين اوراق بهادار در بازار بدهي در كانون 
توجه معامله گران قرار گرفته اند. اين در حالي اس��ت كه اغلب شركت ها 
به دليل برخورداري از سودآوري مانع از اقدام سهامداران براي واگذاري 
سهام اين ش��ركت ها به قيمت هاي نازل كنوني شده است. از سوي ديگر 
پديده هايي همچون قند شيرين خراسان كه اين روزها همچنان با اقبال 
خريداران سهام ركوردهاي جديدي را براي خود ثبت كرده، باعث شده تا 

انگيزه حضور معامله گران حرفه اي در تك سهم ها افزايش يابد. 
........................................................................................................................

 رشد ۷۶ درصدي واردات برنج 
در سال

از  بي�ش   96 س�ال  پاي�ان  در  گم�رك،  آم�ار  براس�اس 
1/2ميلي�ارد دالر برن�ج وارد كش�ور ش�ده اس�ت ك�ه نس�بت 
ب�ه م�دت مش�ابه س�ال 9۵ رش�د ۷6درصدي داش�ته اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، بررسي آمارهاي تجارت خارجي در 12ماه سال 
96 نشان مي دهد در اين مدت، يك ميليون و 293هزار تن برنج وارد 
كشور ش��ده كه به لحاظ وزني نسبت به س��ال 95، رشد 5۴درصدي 

داشته است.

در حالي وزير جهادكشاورزي از عدم افزايش 
قيمت نهاده هاي كشاورزي سخن مي گويد كه 
از بازار نهاده هاي دامي و دان مرغ خبر مي رسد  
قيمت ها افزاي�ش يافت�ه و واردكنندگان نيز 
پيش پرداخت خريد مرغداران را بازگرداندند. 
در كنار كاالهايي كه اين روزها با افزايش قيمت 
دالر دچار نوسان قيمت شده اند، مي توان به دان 
مرغ و نهاده هاي دامي اشاره كرد كه سال هاست از 
طريق واردات تأمين مي شود. گراني قيمت دالر 
تا مرز 6هزار تومان در هفته گذش��ته و حذف ارز 
مبادله اي، بار ديگر موجب جوالن واردكنندگان 
در بازار شده و برخي پيش پرداخت خريد دان را 
به مرغداران بازگردانده و اعالم كرده اند كه نهاده 
و دان فقط با قيمت روز عرضه مي شود. در پي اين 
اتفاق قيمت مرغ اندكي نوسان داشت و گوشت 
قرمز نيز به ۴8هزار تومان افزايش يافت. صنعت 
طيور، جزو صنايعي اس��ت كه به دليل فراواني 
توليد و بازگش��ت س��رمايه در مدت ۴5روز هم 

پرسود و هم ريسك پذير است. 
برخالف وضعيت ب��ازار، وزير جهاد كش��اورزي 
معتقد اس��ت ك��ه فعاالن ح��وزه كش��اورزي و 
دامداري نبايد درخصوص تك نرخي ش��دن ارز 
دغدغه داشته باشند. محمود حجتي مي گويد: 
دليلي براي افزايش نرخ نهاده هاي كش��اورزي 
با تغيير قيمت ارز وج��ود ن��دارد، بنابراين اين 
نهاده ه��ا با قيمت قب��ل از تك نرخي ش��دن ارز 
عرض��ه خواهد ش��د. وي مي افزايد: ب��ا توجه به 
حساسيت رئيس جمهور در اين حوزه و همچنين 
درخصوص كاالهاي اساسي، تغييري در قيمت 

آنها نخواهيم داشت. 
   جوالن انحصارگران نهاده هاي دام

و طيور 
صنعت طيور در سال هاي اخير به دليل افزايش 
توليد و تعداد مرغداري ها ب��ه دليل كمبود دان 
مرغ با چالش هاي بس��ياري مواجه ش��ده است. 

مشكالتي كه تابع افزايش قيمت دالر و سودجويي 
واردكنندگان نهاده ها و دان مرغ است و از آنجايي 
كه واردات آن در اختيار بخش خصوصي و افراد 
خاص اس��ت، به راحتي مي توانن��د قيمت ها را 
افزايش دهند يا از توزيع نهاده ها خودداري كنند. 
از اين رو فعاالن اين صنعت معتقدند، صنعت دام 
و طيور با توجه به افزايش ن��رخ ارز و تنش هاي 
س��ال گذش��ته نياز به توجه و حمايت بيشتري 
دارد. در اين خصوص سيدفرزاد طالكش، دبير 
كل كانون سراسري مرغ تخمگذار كشور معتقد 
است، باال رفتن ناگهاني نرخ ارز خسارت سنگيني 
به مرغداران مي زند، خسارتي كه فقط با افزايش 

قيمت جبران نخواهد شد. 
وي مي گويد: امكان ندارد كه افزايش هزار توماني 
نرخ ارز بر نهاده ه��اي دام و طي��ور تأثير منفي 
نداشته باش��د، چون اين نهاده ها بيشتر وارداتي 
هستند. نمونه تأسف انگيزش اينجاست كه هفته 
گذشته چند نفر از توليدكنندگان مرغ گوشتي به 
اتحاديه شكايت كرده اند كه يكي از واردكنندگان 

عمده ذرت و سويا پيش پرداخت مرغداران براي 
خريد ذرت و س��ويا را پس داده و اعالم كرده يا 
كاالها را به قيمت روز تحويل مي دهد يا كاالها را 

تحويل نمي دهد. 
وي در مورد ميزان تأثيرگذاري افزايش نرخ ارز و 
اتفاق هاي پيامد آن مي گويد: تعداد واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور بس��يار محدود و مشخص 
است. ضمن اينكه در سال به واردات 6/5 ميليون 
تن ذرت و سويا نياز داريم. قيمت متعارف هر تن 
س��ويا ۴50دالر و هر تن ذرت 2۷0تا 280دالر 
است. وقتي قيمت ارز يكباره هزار تومان افزايش 
پيدا مي كند، ضرر مرغداران فقط از ناحيه خريد 
نهاده ها در حد هزار ميلي��ارد تومان خواهد بود. 
وي تصريح مي كند: جبران ضرر هزارميلياردي 
به واقع از توان صنعت مرغداري به تنهايي خارج 
است و نياز به مديريت هم در بخش توليد، توزيع و 
هم عرضه دارد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، مشكالت 

بي شماري سر راه ما خواهد بود. 
دبيركل كانون سراسري مرغ تخمگذار در مورد 

تأثير اين اتفاق  بر قيمت تمام شده گوشت و مرغ 
مي افزايد: قيمت نهاده ها حدود ۷5تا 80درصد 
قيمت تمام شده گوشت مرغ را تشكيل مي دهد. 
حدود 20تا 25درصد بقيه مربوط به هزينه هاي 
ديگر همچون واكسن و نگهداري مي شود. وقتي 
قيمت نهاده ها با شدت باال مي رود، به طور قطع 
بايد منتظ��ر افزايش ۴0ت��ا 50درصدي قيمت 

تمام شده كاالي عرضه شده بود. 
    قيمت نهاده ها رصد مي شود 

همچنين مديركل دفتر بهب��ود تغذيه و جايگاه 
معاونت امور توليدات دامي با اعالم اينكه تأمين 
ارز با نرخ ارز مبادله اي قبلي براي واردات نهاده ها 
و س��اير كاالهاي اوليه براي تولي��د محصوالت 
كش��اورزي ضروري اس��ت، مي افزايد: سياست 
حمايتي دول��ت از توليدات داخل��ي در تأمين 
نهاده هاي دام و طيور به عنوان كاالهاي اساسي 
ادامه خواهد ياف��ت و از اين رو هي��چ نگراني ای 
براي توليد كنندگان صنعت دامپروري كشور در 

اين خصوص وجود ندارد. 
تورج صارمي مي افزايد: سهم عمده تغييرات 
قيم��ت برخ��ي از نهاده هاي دام��ي از جمله 
كنجاله س��ويا در طول هفته هاي اخير، متأثر 
از افزايش ن��رخ نهاده ها در ب��ازار جهاني و به 
دليل بروز خشكسالي، كاهش سطح زيركشت 
و تغيي��ر الگوي كش��ت دانه ه��اي روغني در 
تعدادي از كش��ورهاي توليدكنن��ده عمده و 
همچنين پايان فصل برداش��ت لوبياي سويا 
در اين كشورها بوده است. به گفته وي، تأمين 
نهاده هاي اساسي از جمله كنجاله سويا، ذرت 
و جو مورد نياز توس��ط ش��ركت هاي بخش 
خصوصي و دولتي انجام مي ش��ود و اينگونه 
نهاده ها ب��ا اعمال سياس��ت هاي تنظيم بازار 
و نظارت مس��تمر بر روند عرض��ه، در اختيار 
اتحاديه ها و تشكل های اس��تاني و در نهايت 

توليدكنندگان بخش قرار مي گيرد.

نابساماني قيمت در بازار نهاده هاي دامي و طيور 

حجتي: نهاده هاي كشاورزي افزايش قيمت نخواهند داشت

نوسان هاي شديد ارزي طي ماه هاي اخير موجب 
ش�د تا 63نماينده مجلس، خواستار بركناري 
رئيس كل بانك مركزي شوند. اين در حالي است 
كه در آشفته بازار عدم ش�فافيت خريداران و 
فروشندگان ارز در اقتصاد ايران، جهانگيري در 
جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي مدعي 
پايه ريزي نظام جديد ارزي در كشور شده است.

در نشس��ت علني روزگذش��ته مجل��س 63 نفر از 
نمايندگان مجلس ب��ه رئيس جمهور ضرورت عزل 
رئيس كل بانك مركزي و عوام��ل دخيل در گراني 
ارز، متوقف ك��ردن چرخ��ه زندگي م��ردم و ضربه 
به نظام اقتصادي كش��ور را متذكر ش��دند. محمد 
دهقاني نماينده مردم چناران در نشست علني روز 
گذشته مجلس، به اتفاق 62 نفر از نمايندگان ديگر 
به رئيس جمهور ضرورت عزل رئيس بانك مركزي 
و عوامل دخيل در گراني ارز و متوقف كردن چرخه 

زندگي مردم و ضربه به نظام اقتصادي كشور را متذكر 
شدند. از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور گفت: 
تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز موردنياز كاالهاي 
اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع ترين زمان 
الزم تأمين خواهد ش��د تا كوچك تري��ن خللي در 

تأمين نيازهاي كشور ايجاد نشود. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني مع��اون اول 
رئيس جمهوري، اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور، روز گذشته در ادامه جلسات ستاد 
اقتصادي براي س��اماندهي بازار ارز كش��ور گفت: 
تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز مورد نياز كاالهاي 
اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع ترين زمان 
الزم تأمين خواهد ش��د تا كوچك ترين خللي در 
تأمين نيازهاي كشور ايجاد نشود. وي با بيان اينكه 
مهم ترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام 
ارزي كشور اطالع رساني صحيح است، گفت: مردم 

مطمئن باشند كه دولت با همراهي آنها و بنگاه هاي 
اقتصادي به دنبال پايه ري��زي نظام ارزي جديد به 

منظور تأمين منافع ملي كشور است. 
معاون اول رئيس جمهور جذب اس��كناس و ارز 
نقدي موجود در جامعه در نظام بانكي را راهكاري 
مؤثر براي صيانت از پول ملي و دارايي هاي مردم 
دانس��ت و اظهار داش��ت: مقررات مطلوبي براي 
جذب اين منابع تنظيم شده است و بانك ها بايد 
در فضاي رس��انه اي و اطالع رساني دقيق در اين 
خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در جامعه 

برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند. 
وي بر همكاري و هماهنگي بانك مركزي با بانك ها 
و نهادهاي اقتصادي نظي��ر صرافي ها تأكيد كرد و 
گفت: كارگروه هايي كه در دستگاه هاي ذي ربط از 
جمله بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شكل گرفته بايد ضمن بررسي همه پيشنهادات و 

انتقادات مرتبط با ارز راهكار هاي الزم را ارائه كنند. 
در اين جلس��ه كه وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، امور خارجه 
و كشور و رؤس��اي بانك مركزي و سازمان برنامه و 
بودجه و نيز معاون اقتصادي رئيس جمهور حضور 
داش��تند، آخرين وضعيت تحوالت بازار ارز كشور 
مورد بحث و تب��ادل نظر قرار گرف��ت. رئيس كل 
بانك مركزي در اين جلسه ضمن قدرداني از همه 
دستگاه ها در كمك به اين بانك به منظور سامان 
بخشيدن به نظام ارزي كشور گفت: خوشبختانه 
پايه ريزي نظام جديد ارزي كش��ور ب��ه خوبي در 
ابعاد مختلف در حال انجام است و بانك مركزي در 
جلسات با گروه ها و بنگاه هاي اقتصادي و مالي به 
دنبال اخذ پيشنهادات و نيز اجراي دقيق مصوبات 
دولت و جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي ارز به 
منظور سامان بخشيدن به بازار ارز كشور و نيز ايجاد 

شفافيت و نظارت بر منابع ارزي كشور است. 
موضوع ارتباط ارز با تقويت صادرات، مديريت بازار 
ارز و نحوه تخصيص به واردكنندگان، مقابله با بازار 
س��ياه ارز، تعامل با صرافي ه��ا و واردات در مقابل 
صادرات از ديگ��ر موضوعات مطرح ش��ده در اين 
جلسه بود كه تصميمات الزم در اين خصوص اتخاذ 
و مقرر شد، جزئيات مصوبات جلسه از طريق بانك 

مركزي اطالع رساني شود.
  14ميليارد دالر كاهش حس�اب س�رمايه 

در 9 ماه
در حالی كه بانك مركزی بايد حواسش به ارزهای 
ملی باشد خالص حساب س��رمايه در 9ماهه سال 
گذش��ته به منفي 1۴ميليارد و 110ميليون دالر 
رسيده است.  براساس آمار نماگرهاي اقتصادي سه 
ماه سوم سال 96 تراز پرداخت ها در بخش حساب 
سرمايه و تغيير در ذخاير بين المللي، خالص حساب 
سرمايه در 9ماهه سال گذشته حساب سرمايه در 
كوتاه مدت منفي 1۴ميليارد و 32۴ميليارد تومان 
و در بخش بلندمدت مثبت 213ميليون دالر بوده 
اس��ت. همچنين تغيير در ذخاي��ر بين المللي هم 
منفي 8ميليارد و 631ميليون دالر درج شده است. 
منفي شدن خالص حساب سرمايه در يك اقتصاد 
بيانگر جريان خروج س��رمايه اس��ت كه براساس 
گزارش  اخير بانك مركزي، اين فرآيند در سال 92 
تا 95 )به استثناي سال 9۴( وجود داشته و خالص 

حساب سرمايه منفي بوده است.

بهناز  قاسمی
   گزارش 2

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقاي توحید جنابی فرزند اژدر 

خواهان خانم سوسن زرافشان دادخواستی به طرفیت خوانده آقاي جعفر قلی 
امیر بیات و فرامرز حسین زاده و عاطفه احمدپور و حسین چگینی و ولی بذلی 
و مرتضی خانجانی و اسد عباسی  توحید جنابی و نصرت اهللا کردلو به خواسته 
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که 
به شماره پرونده کالسه 9709982611000020 شعبه 10  ارجاع و  این شعبه  به 
دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/4/4 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
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