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صنعت خودرو، خاکریز امروز در نبرد اقتصادی
انضباط مالی، فرآیندمحوری، شفافیت در فعالیت های شرکت ها و... از شاخص های مهم در مدیریت برای رسیدن به برنامه ها 
و اه��داف تعیین ش��ده هر صنعتی اس��ت.یکی از دغدغه های جامعه در فعالیت ه��ای اقتصادی صنعتی از جمله صنعت خودرو 
شفافیت در امور بوده که اعتماد ملی را تضمین می کند.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این امر که در فعالیت  
شرکت های وابسته و تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو(، فرصت آفرینی در شرایط تحریم  ضرورتی انکارناپذیر 
اس��ت، افزود: در این راس��تا، ایدرو از مدیران قاطع، صالح و شجاع حمایت می کند. رئیس هیات عامل ایدرو همچنین به برخی 
ایرادات در صورت های مالی و مجامع شرکت ها اشاره کرد که متاثر از تصمیمات مدیریتی سال ها قبل بوده و از این رو معتقد 
است تا زمانی که آثار تصمیمات آن مدیران وجود دارد این مدیران دارای مسئولیت مستمر هستند و باید پاسخگوی عملکرد 

4خود و زیرمجموعه شان باشند، چراکه پیامدهای تصمیمات مدیریتی محصور به زمان اتخاذ نخواهد بود. 

فرصتی برای آزمون و خطا 
نداریم

عقب ماندگی صنعتی نتیجه 
پروانه های بهره برداری 

پرونده های قضایی 
افزایش می یابد

سودجویی 
در لوای نیاز ارزی دولت

 رشد معدن 
با کمک دانشگاه

پیامدهای تزریق اعتبار 
صندوق توسعه ملی به بورس

کالف سردرگم زنجیره فوالد

حق کمیسیون خرید مسکن خریدار و فروشنده 25/ 0درصد شد

مقصرکیست؟

راه حل 
یا دلخوشی موقت؟!

سرمقاله

یادداشت های امروز

گزارش های روز
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 اولین روزنامه سهامداری ایران )خبرنگاران و کارکنان(

کوالک ارز
عوامل گرانی ارز و راهکارهای کنترل آن  بررسی شد

در روزه��ای پایان��ی هفت��ه گذش��ته نرخ ارز پ��س از یک 
کاه��ش مقطعی ناگهان با افزایش مواجه ش��د و بس��یاری از 
بازارهای داخلی نیز از این افزایش نرخ تاثیر گرفتند. به اعتقاد 
کارشناس��ان اقتصادی عوامل مختلفی باعث بروز این مسئله 
ش��ده اند ک��ه محدودیت های ناش��ی از تحریم ها و همچنین 
اراده دولت برای ادامه حمایت از بازار س��رمایه بخش��ی از آنها 
اس��ت. برخی کارشناس��ان اقتصادی و اغلب فعاالن بازار ارز 
معتقدند روزهای خوش و پررونق بازار ارز دوباره در راه است 
و حاال وقتش رس��یده که تازه واردان بازار سرمایه دوباره برای 
خرید و فروش ارز به خیابان فردوس��ی بازگردند! اما در نقطه 
مقاب��ل این نظر، اغل��ب تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی در 
سردرگمی عمیقی گرفتار شده و به دلیل تصمیمات نادرست 
روزها و هفته های اخیر، بازار ارز با این وضعیت روبه رو ش��ده 
اس��ت. البته اغل��ب صاحب نظران این حوزه در یک مس��ئله 

ب��ا هم اش��تراک نظر دارند و آن اینکه بخ��ش اعظمی از این 
مش��کالت به دلیل اعمال تحریم ه��ای ظالمانه دولت ایاالت 
متحده امریکا علیه کش��ورمان است و البته قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه FATF نیز یکی دیگر از دالیل چندگانه بروز 
مش��کالت در بازار ارزهای خارجی اس��ت. از طرفی هم هفته 
گذش��ته زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به 
کاالهای اساس��ی تخصیص می یابد ش��نیده می شد و همین 
امر نیز موجب ش��د تقاضا در بازار با افزایش همراه ش��ود. اما 
بسیاری از منتقدان چندنرخی بودن ارز این نکته را بی اساس 
دانسته و معتقدند هرچه زودتر باید به سمت تک نرخی کردن 
ارز برویم؛ در غیر این صورت، رانتی که از قَِبل وجود چندین 
نرخ متفاوت به وجود آمده فس��اد اقتصادی را در کش��ورمان 
بسیار گسترده تر از قبل خواهد کرد و این امر بسیار آسیب زا 

14خواهد بود.
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پرونده
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ادغام صنعت و بازرگانی اشتباه بود 
گفت و گوی اختصاصی

هفته گذشته رحمت اله نوروزی، نماینده منتخب مردم علی آباد کتول 
در مجلس ش��ورای اس��المی بازدیدی از موسسه  داشت و به 

پرسش  خبرنگاران این روزنامه در حوزه صنعت و کشاورزی پاسخ 
داد. در ای��ن گفت وگو به موفق یا ناموف��ق بودن ادغام بخش های 
صنعت و بازرگانی و دالیل افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار 
این محصول اشاره شد. تعیین نرخ تضمینی خرید محصوالت 
کش��اورزی از جمله گندم و برنج و دلی��ل افزایش قیمت کره 
و برخ��ی دیگر از محصوالت کش��اورزی ب��ازار از محورهای 

گفت وگو با این نماینده مجلس بود. بازار و مشکالت اساسی کاال
حذف ارز ارزان واردات چه تبعاتی خواهد داشت
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