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ارز ۴٢٠٠ تومانی بر سردوراهی
جعفر قادری

نماین�ده ش�یراز در مجلس 
شورای اسالمی 

سرمقاله

 ارز دولت��ی یک��ی از 
پرچالش ترین مسایل 
کنونی است که در شرایط موجود، امکان 
تأمین ۱۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی تا 
پایان سال وجود ندارد. اگر بخواهیم روال 
گذشته را ادامه دهیم، احتمااًل با مشکالتی 
مواجه خواهیم شد. زیرا اگر دولت با تأمین 
ارز از بازار آزاد، بخواهد کاالهای اساسی 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی را ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

علی رغم نوسازی  صنعت برق تا ۴ سال آینده ادامه دارد

خاموشی های دردسرساز 
مهمان خانه های مردم

متقاضیان  از ابتدای دی منتظر پیامک باشند
استقبال از نهضت ملی مسکن 

باعث تمدید مهلت ثبت نام
چالش ها پایانی ندارد

خصوصی سازی واقعی نسخه 
حل مشکالت صنعت خودرو

گ��روه صنع��ت و تج��ارت: بخ��ش خصوص��ی هم��واره ب��ا تاکی��د بر پای��ان دادن به 
قیمت  گذاری های دس��توری خواس��تار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه وتقاضا 
در همه بخش ها بوده است. هرچند دولت ها با این استدالل که باید از مصرف کنندگان 
حمایت کرد، دخالت های خود را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار رانتی در حوزه های 
مختلف شده اند. بازار خودرو یکی از بخش هایی است که به جد از سیاست های دولتی 

در طول چند دهه گذشته آسیب دیده است. هرچند این روزها ...       صفحه 6
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تجارت از تالش های دولت در بازگشت آرامش به اقتصاد گزارش می دهد

عزم جدی دولت بر ساماندهی ارزی
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رئیس مجلس شورای اسالمی با تبریک روز دانشجو گفت: 
دانش��جویان مانند س��ال های ابتدای انقالب، روحیه انقالبی 
خود را حفظ کردند و مطالبات آنها در راستای عدالت طلبی، 
فسادس��تیزی، رفع تبعیض و ش��فافیت است. به گزارش ایلنا، 
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: یاد و خاطره 
شهدای گرانقدر حماسه روز ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ که نشان 
از شجاعت، استکبارستیزی و موقعیت شناسی دانشجویان را 

داشت، گرامی می دارم...

 رئی��س جمه��ور با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ و جذب 
نخبگان دانش��گاهی اظهار داش��ت: دولت بنا ندارد از کنار 
دغدغه ه��ا و بیان��ات رهبر معظم انقالب در خصوص حفظ 
نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد ش��ود، بلکه مصمم 
اس��ت در همکاری تنگاتنگ با دانش��گاه زمینه های جذب 
و حفظ نخبگان را تقویت کند. به گزارش ایس��نا، ابراهیم 
رئیسی در نشست با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف 

با بیان اینکه نخبگان و ...

 عملکرد مسووالن
 باعث دوری از آرمان ها 

 جذب و حفظ نخبگان 
در دستورکار

همین صفحه صفحه2

اخاللگران  اقتصادی 
زیر تیغ دستگاه قضا

خداییان احکام جدید مفسدان را تشریح کرد

محسنی اژه ای از سواستفاده ها و تصمیمات خالف قانون انتقاد کرد

دستوردادن، آفت پشت میز نشینی

ارز ۴٢٠٠ تومانی بر سردوراهی

چالشهای تهاتر نفت با کاال 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رس��یدگی دیوان عدالت 
اداری به شکایات مردم از کارگزاران و دستگاه های دولتی، 
اهتمام ویژه نظام به مردم را نشان می دهد، عنوان کرد: 
در قانون اساسی پیش بینی شده که یک دستگاه مقتدر و 
با یک ویژگی های خاص به اعتراضات مردم از ماموران 

یا دستگاه های دولتی رسیدگی کند.
محسنی اژه ای گره گشایی از کار مردم و مرهم درد آن ها 
بودن را فرصتی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر 
فرصت از دس��ت رفت و اختیار گذش��ته را نداشتیم که به 
ش��کایت و تظلم خواهی از یک مامور، واحد و دس��تگاه 

رسیدگی کنیم، آن گاه افسوس می خوریم.
رئیس قوه قضاییه به برخی آفت های پش��ت میزنش��ینی 
اشاره کرد و گفت: این یک آفت است که کارگزار وقتی 
در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و 
دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت 
و کم توجهی احس��اس کند حاکم علی االطالق اس��ت 
و ه��ر چ��ه را بخواهد می تواند تصمیم بگیرد و بنویس��د 

و مصوب کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به تظلم خواهی مردم از ماموران 
و واحد ها و دستگاه های دولتی، هم لطفی به مردم است 
و هم لطفی به کارگزار و دولت محسوب می شود گفت: 
مام��ور ی��ا واح��د یا دولت که وظیف��ه اش عمل به قانون 
اس��ت و می خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، 
می داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصالح 

می کند.
رئی��س ق��وه قضاییه با اش��اره به برخی سواس��تفاده ها و 
تصمیمات خالف قانون که خواسته یا ناخواسته از سوی 
کارگزاران و واحد ها صورت می گیرد گفت: وجود دیوان 

عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه 
و واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع تراشی و ایجاد 

سّد برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
رئی��س عدلی��ه کار قضات دی��وان عدالت اداری را کاری 
بسیار مهم توصیف کرد و گفت: به دلیل همین اهمیت 
کار، قضات دیوان عدالت اداری باید ش��رایط مضاعفی 

نسبت به سایر قضات داشته باشند.
وی با بیان اینکه قضات نباید مصلحت اندیش باشند بلکه 
باید تا آنجا که می توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، 
گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی 

عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت 
مردم نیز از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، گفت: همه 
مردم حقوقدان نیس��تند و قادر نیس��تند از ادبیات درست 
حقوقی و اداری اس��تفاده کنند و نمی توانند خواس��ته خود 
را در جمالت کوتاه و صریح بگویند و این موضوع وظیفه 

و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است یک فرد ناآگاه 
به مس��ائل حقوقی، مطلبی را که می ش��ود در ۲ دقیقه 

تبیین کرد در ۱۰ دقیقه بیان کند و در این شرایط ما باید 
او را در راستای استیفای حقش راهنمایی کنیم و نیاز او 
را که احیانا از توانایی ایراد الفاظ تخصصی و حقوقی بی 

بهره است رفع کنیم.
محس��نی اژه ای با اش��اره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم 
ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه 
به لحاظ در برگیری های فردی یا زمانی آن ها اظهار کرد: 
اس��تقرار هیئت های تخصص��ی در دیوان عدالت اداری 
که متش��کل از قضات زبده و کارآمد هس��تند یک مزیت 
محسوس محسوب می شود، اما می طلبد در باب برخی 
موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه های گوناگونی که 
دارند از متخصصان و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان 

طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به صدور دستور های موقت 
در قب��ال برخ��ی پرونده ها و موضوعات در دیوان عدالت 
اداری تصریح کرد: باید تدبیری اندیش��ه ش��ود که فاصله 
زمانی صدور دس��تور های موقت پیرامون یک پرونده یا 
موضوع تا رس��یدگی های ماهوی به آن تا حد امکان در 

دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
فاصل��ه  تقلی��ل  راس��تای  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
زمان��ی ص��دور دس��تور های موق��ت تا رس��یدگی های 
از  می ت��وان  اداری  عدال��ت  دی��وان  در  ماه��وی 
 راهکار های��ی نظی��ر تش��کیل هیئت ه��ای رس��یدگی 
س��ریع به مصوبات دارای دس��تور موقت اس��تفاده کرد و 
همچنی��ن تکلیف��ی تعیین کرد که قض��ات دیوان صرفًا 
صدور دستور های موقت را منوط به موارد و موضوعات 
ضروری س��ازند و در س��ایر موارد از صدور دس��تور های 

موقت اجتناب کنند.

ادامه از همین صفحه ...وارد و توزیع کند، به منابع بس��یار زیادی و اس��تقراض از بانک 
مرکزی نیاز دارد که ممکن است در توان دولت نباشد و مشکالتی را نیز برای اقتصاد 
ایجاد کند. بنابراین باید در بخش��ی از کاالها که مش��مول ارز ۴۲۰۰ تومانی ش��ده اند، 
بازنگ��ری و آنه��ا را ب��ه چند قلم محدود کنیم، تا ۱۲ میلیارد دالر تخصیص داده ش��ده، 

تأمین شود.
البت��ه ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ی و آزاد ک��ردن قیمت آن، راه حل توقف اثرات زیانبار این 
سیاست است. حذف این ارز اگرچه ممکن است سبب تورم و افزایش قیمت نهاده های 
دامی و اساسی مثل گوشت شود، اما موجب استفاده از تولیدات داخلی در حوزه مصرف 
گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو و همینطور افزایش تنوع در تأمین اقالمی مثل دانه های 
روغنی خواهد ش��د. بنابراین جهش قیمت ناش��ی از حذف این ارز می تواند س��بب تولید 
بیشتر و کاهش وابستگی به واردات شود. ضمن اینکه این افزایش قیمت دائمی نخواهد 

بود و به تدریج به حالت باثباتی منجر خواهد شد.
از س��وی دیگر می توان با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی ش��رایط را مدیریت کرد. 
آغاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از دانه های روغنی و نهاده های دامی باش��د، چرا که 
در صورت اینکه به طور کلی آن را کنار بگذاریم، در زمینه گندم و دارو دچار مش��کل 
خواهیم شد. بنابراین در واردات این دو محصول، همچنان باید از روش فعلی استفاده 
و در کنار آن به نظارت برای جلوگیری از فس��اد، توجه کنیم. این در حالی اس��ت که 
حتی با وجود این تغییر نیز، تنها هشت میلیارد دالر از ۱۲ میلیارد تخصیص داده شده، 

باقی مانده و برای تأمین مازاد بر آن، باید ارز نیمایی خریداری شود.
برای رفاه حال اقش��ار کم درآمد، راه چاره، حذف یارانه افراد ثروتمند س��ه دهک اول و 
اختصاص این رقم به یارانه اقش��ار کم درآمد اس��ت تا در اثر این تورم، کمترین آس��یب 

ممکن متوجه آن ها شود.

ادامه از همین صفحه ...فرصت هایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش 
کاال وجود داشت، مانند قبل نیست.

یکی از راه هایی که اکنون جهت فروش کاالهایمان می توانیم طی کنیم تا بخشی از 
مشکالت  حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه روابط بانکی نداریم و می توانیم 
تبادل کاال به کاال داش��ته باش��یم، تاحدی مش��کالت شبکه بانکی ما را حل می کند، در 

واقع تهاتر زمانی صورت می گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم.
در ش��رایطی که ناگزیر به س��مت تهاتر هر کاالیی می رویم، اوضاع جدیدی را برای ما 
بوجود می آورد که منجر به باال رفتن قیمت تمام شده کاال می شود، زیرا ما نیاز به تبادل 
داریم، در واقع دس��ت پایین هس��تیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کاالیی با هر قیمتی 
ب��ه م��ا تحوی��ل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کاالی صادراتی ما نفت خام، فراورده 
یا محصول پتروش��یمی اس��ت برای معامله و همراهی با ما تخفیف می خواهند، عالوه 

بر آن کیفیت کاالیی را که به ما ارائه می دهند، در نظر نمی گیرند.

نکته مهم اینجاست که در اجرای تهاتری کاال قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمی شود، 
حتی هزینه مبادله را هم حس��اب می کنند. تهاتر در اش��ل یک بنگاه و در نهایت یک 
کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی بخش اندکی 
از اقتص��اد را جل��و می ب��رد، نمی توان تمام مب��ادالت اقتصادی از جمله فروش، تبادل و 

صادرات را با تهاتر انجام داد. 
همچنین تهاتر امکان صدور ضمانت نامه را در کشور مقصد سلب می کند و در اجرای 
تهاتر ممکن اس��ت از هیچ؛ درصدی منتفع ش��ویم، اما نس��بت به دیگر کش��ورهایی که 
ش��رایط ما را ندارند، متضرر هس��تیم و باید به کش��ورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا 

بیزینس جلو برود.
نهایت اینکه در تهاتر شاید نتوانیم مواد اولیه ای که نیاز داریم با قیمت رقابتی خریداری 
کنیم، همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند س��ابق نداریم و باید تخفیف قائل 

شویم. 

چالشهای تهاتر نفت با كاال 
حمیدرضا صالحی 

عضو اتاق بازرگانی تهران 

يادداشت

 بح��ث تهات��ر نفت با 
کاال اهمیت بس��یاری 
دارد زیرا زمان تحریم ها لطمات شدیدی 
به اقتصاد ما وارد شد. تحریم ها عالوه بر 
عقب ماندگ��ی در اقتص��اد، تبادالت ما را 
نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم 
صادرات تحت تاثیر قرار داد، روابط بانکی 
ملغی و آس��یب دیده، اس��تفاده از ظرفیت 
ضمانت نامه ها در خارج از کشور و ال سی 

دچار تغییر شده و در کل ...
ادامه در همین صفحه

 رئی��س جمه��ور با تاکید ب��ر اهمیت و ضرورت حفظ و 
جذب نخبگان دانشگاهی اظهار داشت: دولت بنا ندارد از 
کنار دغدغه ها و بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص 
حفظ نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد شود، بلکه 
مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه زمینه های 

جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در نشست با اساتید و 
فناوران دانش��گاه صنعتی شریف با بیان اینکه نخبگان 
و فناوران دانشگاهی سرمایه های کشور هستند، گفت: 
باید دولت و دانشگاه در همکاری مشترک، دغدغه ها و 
مشکالت این عزیزان را حل و فصل کرده و زمینه های 

خدمت آنان به کشور را تسهیل کنند.
رئی��س جمهور با اش��اره ب��ه اینکه ایجاد تحول در همه 
حوزه ه��ای کش��ور ضرورت دارد اظهار داش��ت: تغییر 
وضع موجود به س��مت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر 
علم و نوآوری باش��د و در این زمینه دانش��گاه، اس��اتید 
و دانش��جویان فرهیخته نقش برجسته ای دارند.رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه علم قادر است در کشور ایجاد 
ث��روت و ق��درت کند، گفت: بدون تردید با نقش آفرینی 
افکار و اندیش��ه های بالنده فرهیختگان و دانش��جویان 
می ت��وان ب��ا علم و نوآوری؛ ثروت و قدرت ایجاد کرد و 

کش��ور را در مس��یر توسعه پایدار قرار داد و در این زمینه 
باید با مدیریت دقیق زمینه ش��کوفایی اس��تعدادهای 
کارآم��د و فرهیخت��ه ای که در کش��ورمان وجود دارد را 

فراهم سازیم.
رئیسی افزود: با علم و فناوری می توانیم در عرصه های 
مختل��ف صنعت��ی و کش��اورزی تحول ایج��اد کنیم و 
دیگر خام فروش��ی نکنیم و این کار امکان پذیر اس��ت 
همچنان ک��ه در صنایع��ی که بیش��ترین محدودیت و 
تحریم را داش��تیم پیشرفت های قابل توجهی به دست 
آوردیم و با سرریز این پیشرفت ها به سایر صنایع می توان 

تحول ایجاد کرد.
رئی��س جمه��ور با تاکید بر ض��رورت همکاری نزدیک 
دولت و دانشگاه گفت: دولت در ۱۰۰ روز گذشته تالش 
ک��رده فاصل��ه بی��ن خود و م��ردم را کاهش دهد و الزم 
اس��ت فاصله بین دولت و دانش��گاه هم برداش��ته شود.

رئیس��ی تاکید کرد: دانش��گاه پش��توانه علمی، فکری و 
فناورانه ای برای دولت اس��ت که می تواند فعالیت های 
دولت را از دقت و سرعت قابل توجهی در همه حوزه ها 

برخوردار کند.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: کش��ورمان با مسائل و 
مشکالتی از جمله خشکسالی مواجه است که بی تردید 

دانش��گاه ها می توانند نقش مهمی در حل و فصل این 
مش��کالت ایف��ا کنند و البته بای��د دولت از فعالیت آنان 
حمایت کند که قطعًا این کار انجام خواهد شد.رئیسی با 
تاکید بر اینکه همه دستگاه های دولتی باید از توانمندی 
و امکانات داخلی استفاده کنند، تصریح کرد: دستگاه ها 
و ش��رکت های دولتی حق ندارند وقتی کاالی داخلی 
ب��ا کیفی��ت و دارای اس��تانداردهای الزم وج��ود دارد از 
محصول خارجی استفاده کنند و تاکید جدی داریم که 
همه اجزای دولت از محصوالت داخلی اس��تفاده کنند 
و این کار اقدامی در راس��تای حمایت از ش��رکت های 

فناورانه کشور و نخبگان جوان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را نیازمند مشورت 
و همفک��ری ب��ا دانش��گاه و فرهیختگان دانش��گاهی 
می داند، اظهار داش��ت: دولت و دانش��گاه باید در همه 
حوزه ها ارتباط و همکاری نزدیک داشته باشند و معتقدم 
حرکت تحولی در کش��ور باید علم پایه باش��د چرا که در 
غیر این صورت، س��لیقه ای و مقطعی بوده و چه بس��ا با 

سالیق سیاسی تغییر کند.
رئیس��ی افزود: توزیع بودجه های پژوهش��ی الزم است 
هوشمندانه باشد و به سمت نیازمندی ها و رفع مشکالت 

کشور سوق یابد.

رئیس جمهور بر تغییر وضع از موجود به مطلوب تاکید کرد

جذب و حفظ نخبگان در دستورکار

 اولین جلس��ه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه 
حل مشکالت بخش تولید نیازمند ریشه یابی مشکالت و برنامه ریزی دقیق برای حل 
مسائل است، گفت: باید تالش کنیم با ریشه یابی و آسیب شناسی مشکالت، مسائل 
اصلی بخش تولید را شناس��ایی و مرتفع کنیم تا ش��اهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و 
تولیدی در کشور نباشیم.معاون اول رییس جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی 

ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران 
اقتصاد بانکی اس��ت و نقش بانک ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بس��یار 
پراهمیت اس��ت که ضرورت دارد عملکرد بانک ها براس��اس تکالیفی که بر عهده آنها 
گذاش��ته ش��ده مورد ارزیابی قرار گیرد.وی از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین 
بخش های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود،  

شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود. 

مخبر بر رفع موانع تولید تاکید کرد

زنجیره توزیع نیازمند ساماندهی

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد

 بازگشت ایرانیان خارج از کشور بدون مانع
 محکومیت 7 مدیرنفتی در رابطه با کرسنت  


