
معرفي وزراي كار و اقتصاد به مجلس و همچنين 
تعيين تكليف استيضاح وزراي راه و شهرسازي 
و صنعت از جمله مواردي است كه گويا در هفته 
جاري انج�ام مي گي�رد، در اين مي�ان تفكيك 
وزارتخانه ه�اي دول�ت منتف�ي ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، در ش��رايطي كه يكي از وزراي 
بركنار شده سعي دارد تا با خبرسازي براي معرفي 
مجددش به عنوان تصدي گ��ري وزارتخانه جديد 
نفوذ خود را در وزارتخانه پيشين حفظ كند، مجلس 
شوراي اسالمي تفكيك وزارتخانه ها را منتفي اعالم 
كرد و در عين حال كميسيون هاي عمران و صنعت 
نيز بايد نظر خود را در رابطه با استيضاح وزراي راه و 
صنعت مشخص و دولت نيز بايد وزراي كار و اقتصاد 
را به مجلس معرف��ي كند. با توجه ب��ه اينكه پيش 
از اي��ن رئيس جمهور به نماين��دگان مجلس اعالم 
كرده بود كه در رابطه با ترميم كابينه اقدام خواهد 
كرد، ولي اين اتفاق نيفت��اد و از اين رو مجلس خود 
رأس��اً در اين رابطه اقدام كرد، حال با معرفي وزراي 
جديد كار و اقتصاد اهالي سياست و اقتصاد منتظرند 
ببينند وزراي مربوطه از چه طيف سياسي هستند و 
نمايندگان و جناح هاي موج��ود در مجلس در ارائه 
رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي چه واكنشي از خود 

ظهور و بروز خواهند داد. 
  اهميت انتخاب صحيح وزير اقتصاد

وزارتخانه مهم اقتصاد يكي از بخش هايي است كه 
حساسيت روي آن بسيار باالست، زيرا مجموعه هاي 
مهمي از جمل��ه گمركات كش��ور ، س��ازمان امور 
مالياتي، سازمان جذب س��رمايه گذاري خارجي، 
شركت هاي مهمي چون بانك هاي دولتي و وابسته 
به دولت، خصوصي سازي و سازمان اموال تمليكي 
و... زير نظر اين مجموعه هستند. اين در حاليست 
كه گردش مالي اين مجموعه بسيار قابل مالحظه 
اس��ت؛ به طور نمونه در حوزه سازمان امور مالياتي 
100هزار ميليارد توم��ان در بودجه هدف گذاري 
شده است كه اگر اين مجموعه مسير درستي را در 
پيش مي گرفت به سادگي مي توانست امروز 170 
هزار ميليارد تومان براي دول��ت تأمين منابع كند 
يا در بخش گمرك 15 تا 20 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد بودجه اي در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه در 
صورت مديريت صحيح به سادگي اين رقم 10 هزار 

ميليارد تومان جهش مي يافت. حال در بخش سهام 
ش��ركت هاي دولتي، ف��روش اوراق مالي و فروش 
شركت هاي دولتي نيز كاستي هاي شديدي وجود 

دارد كه همه مي دانيم.
  وزارت كار اقتصادی تر از وزارت اقتصاد 

از سوي ديگر مجموعه وزارت كار نيز يك مجموعه 
اقتصادي بسيار بزرگ اس��ت كه تنها با جاي دادن 
صندوق بازنشستگي كشوري و همچنين سازمان 
تأمين اجتماعي ذيل خود در 400 تا 500 شركت 
در حوزه هاي مختلف اعم از بانك، بورس اوراق بهادار 
و فرابورس، ساختمان، حمل و نقل، پتروشيمي، نفت 
و گاز، معدن،  سيمان و.... حضور دارد و عماًل به يك 
وزارتخانه اقتصادي تر از وزارت اقتصاد تبديل شده 
اس��ت و گردش مالي صندوق هاي بازنشستگي در 
س��ال 95 از س��وي محمد نهاونديان بالغ بر 120 
هزار ميليارد تومان اعالم ش��د كه بيش��تر از حجم 
نفتي بود كه در سال مذكور دولت فروخت و حيرت 
رئيس دفتر وقت رئيس جمهور را در پي داشت و در 
عين حال ارائه بودجه 60 ه��زار ميليارد توماني از 
سوي بودجه عمومي به صندوق هاي بازنشستگي 
توجه به انتخاب صحيح وزير را در وزارتخانه مذكور 
طلب مي كند. در عين حال وزراي راه و شهرسازي 
و همچنين صنع��ت، معدن و تج��ارت در برزخ به 
س��ر مي برند و مشخص نيس��ت عباس آخوندي و 
محمد شريعتمداري با توجه به ركود تورمي كه در 
حوزه هاي تابع آنها رخ داده اس��ت در بخش دولت 

بمانند يا بروند. 
  ركود تورمی مسكن و معضل نزديك به 3 

ميليون مسكن خالی از سكنه 
افزاي��ش ميليون ها خانه خالي از س��كنه از س��ال 
92 تاكنون كه به نظر مي رس��د حجم اين خانه ها 
هم اكنون به 3ميليون واحد مسكوني نزديك شده 
باشد يكي از دردس��رهاي بخش مس��كن است و 
دپوي اين حجم از خانه خالي كه ارزشش از سوي 
عباس آخوندي بالغ بر 250ميلي��ارد دالر ارزيابي 
مي ش��ود، در كنار ركود تورمي كه بخش مسكن از 
ابتداي دهه 90 تا كنون دچارش شده است صنايع و 
مشاغل وابسته به بخش مسكن را به ركود برده و در 
عين حال بانك ها، پيمانكاران و سازندگان مسكن، 
مصرف كنندگان واقعي و اجاره نش��ينان و جواناني 

كه قصد ازدواج دارند را با چالش جدي روبه رو كرده 
است. گفتني است، بخش زمين و ساختمان يكي 
از حس��اس ترين بخش هاي اقتصاد ايران است كه 
موتور محرك اش��تغال و صنايع وابس��ته به شمار 
مي رود و در زندگي ميليون ها خانوار ايراني اثر دارد، 
زيرا 30تا 60 درصد درآمد خانوار به بخش مسكن 
اختصاص دارد؛ از اين رو وزراي صنعت و راه به نوعي 
در بخش مسكن درگيري هايي دارند. از سوی ديگر 
عدم راه اندازی س��امانه معامالت زمين و مسكن با 
انواع كاربری و همچنين راه اندازی طرح ثبت وضبط 
تمامی زمين های كش��ور با مش��خص كردن نوع 
كاربری، چال��ش زمين خواری و اث��ر آن بر بخش 
بانك و مفاسد اقتصادی و توس��عه نامتوازن بخش 
ريلی، جاده ای، هوايی و دريايی، تضعيف  بنيه مالی 
خانوار ها برای خريد و اجاره مسكن، از دست رفتن 
قدرت خريد وام بانكی مسكن برای حضور تقاضای 
غيرمؤثر در بازار از جمله كاستی های است كه وزير 

راه  بايد به آن پاسخ دهد.
  ارتباط قاچاق 60 ميليارد دالری كاال و ارز با 

حوزه راه و صنعت
فارغ از مبحث فوق، قاچاق كاال و ارز و به ويژه ورود 
غيرقانوني خودروهاي لوكس از مباحث قابل توجهي 
است كه طي سال هاي اخير رخ داده و در اين سال ها 
بنا بر آمارهاي رسمي دولت حداقل بالغ بر 50 تا 60 
ميليارد دالر قاچاق كاال و ارز صورت گرفته است كه 
وزراي راه و صنعت به نظر مي رسد بايد در اين رابطه 

بنا به حجم مسئوليتشان پاسخگو باشند. 
  رشد بدهی بنگاه ها به بخش بانك

از س��وي ديگر بخش��ي از رش��د اقتصادي كه در 
س��ال هاي اخير رخ داده ، تأمين مالي اش از طريق 
بانك ها انجام گرفته اس��ت؛ بي شك وزير صنعت با 
حوزه مالي آشناس��ت و مي داند توليد بدهي هاي 
كالن كه در مجموع��ه اي از بنگاه ها انجام مي گيرد 
نه تنها ريسك و خطر تداوم فعاليت بنگاه و اشتغال 
را با مش��كل مواجه مي كند، بلكه ب��ه جهت آنكه 
منابع ن��زد بانك ها به دليل كفايت س��رمايه پايين 
بانك ها در واقع متعلق به مردم س��پرده گذار است. 
از اين رو ناتواني در پرداخ��ت بدهي بانك ها عالوه 
بر بنگاه بخش بان��ك را نيز با مش��كل هاي عظيم 

مواجه مي كند. 

  اشكال استراتژی در توسعه صنعت، معدن 
و تجارت

در عين ح��ال نقدي كه به وزير صنعت وارد اس��ت 
مربوط به استراتژي توس��عه صنايع است در عمده 
اين برنامه هاي توسعه محيط زيست و آب و آمايش 
س��رزمين ناديده گرفته و بافت بسياري از استان ها 
به دليل ص��دور رانتي و غير منطق��ي مجوزها براي 
تأسيس صنايع با خطر مواجه شده است؛ از اين رو 
به عنوان نهادي كه مرجع صدور بسياري از مجوز هاي 
صنعتي است كوتاهي قابل توجه و پرهزينه اي در اين 
بخش صورت گرفته است. نكته جالب تر آنكه افرادی 
استراتژی توس��عه صنايع را تدوين كرده اند كه يا از 
صالحيت علمی كافی برخوردار نبوده اند و يا اينكه 
وابستگی هايی از منظر انتفاع به برخی از سهام داران 

عمده صنايع داشته اند. 
  خشت كج بنای قيمت گذاری در اقتصاد

همچنين، مرجع قيمت گذاري و نظارت بر قيمت ها 
در حوزه وزارت صنعت قرار دارد، اين در حاليست كه 
ساختمان قيمت ها در حوزه هاي تابعه آنقدر مشكل 
دارد كه توأمان ش��اهد قاچاق كاال از ايران به ساير 

كشورها و از ساير كشورها به ايران هستيم. 
در اين ميان، عض��و هيئت رئيس��ه مجلس گفت: 
كميسيون صنايع، معادن و عمران بايد نظرات خود 
را درباره استيضاح دو وزير صنعت، معدن و تجارت 
و راه و شهرس��ازي تا هفته آينده به هيئت رئيس��ه 

ارسال كنند.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت با اشاره 
به تقديم استيضاح دو وزير به هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي گفت: براساس روالي كه وجود دارد 
كميسيون صنايع، معادن و عمران بايد نظرات خود 
را درباره استيضاح دو وزير صنعت، معدن و تجارت و 
راه و شهرسازي تا هفته آينده به هيئت رئيسه ارسال 
كنند، بنابراين بايد استيضاح را در دستور كار نشست 

هفته آتي خود قرار دهند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
براساس ماده 218 آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اس��المي اگر تعداد نماين��دگان باقيمان��ده براي 
استيضاح بيش از 10 نفر باشد استيضاح در صحن 

علني اعالم وصول مي شود. 
  تفكيك سه وزارتخانه صنعت، راه و تعاون 

منتفي است
وي با اشاره به طرح تفكيك سه وزارتخانه در مجلس 
ادامه داد: با توجه به رأي استمزاجي نمايندگان در 
نشست غيرعلني امروز مجلس شوراي اسالمي فعاًل 
تفكيك سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرس��ازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتفي 

است. 
نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي 
اس��المي درباره احتمال جابه جايي وزراي كنوني 
تصريح كرد: جابه جايي وزرا به سياست ها و نظر دولت 
بس��تگي دارد و ممكن اس��ت رئيس جمهور وزراي 

كنوني را در بخش ديگري معرفي كند. 
  وزراي اقتصادي و تعاون  معرفي مي شوند

از سوي ديگر سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره 
به معرفي نشدن دو وزير استيضاح شده كابينه توسط 
رئيس جمهور گفت: وزراي امور اقتصادي و دارايي 
و تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي اين هفته به مجلس 
معرفي مي ش��وند، تا 10 روز باقيمانده با تعطيالت 

مجلس همزمان نشود. 
بهروز نعمتي افزود: دولت بايد زمان معرفي دو وزير 
پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي را به مجلس مديريت كند. وي ادامه داد: 
مشخص نيست كه آيا استيضاح شريعتمداري از حد 

نصاب افتاده است يا خير. 
استيضاح وزير كش��ور تاكنون تقديم هيئت رئيسه 

نشده است. 
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تفكيك 3 وزارتخانه صنعت، راه و تعاون منتفي است

بهناز قاسمي

معرفي وزراي كار و اقتصاد توسط دولت و تعيين تكليف استيضاح وزراي راه و صنعت توسط مجلس

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

سكوت وزارت جهاد و صعود قيمت محصوالت كشاورزي 

 سود ۱۰ هزار توماني خارجي ها 
از خريد هر كيلو سيب زميني ايراني!

افزايش خريد برخي محصوالت كش�اورزي، مانند س�يب زميني 
و گوجه توسط تجار كشورهاي همس�ايه باعث كاهش عرضه اين 
محصوالت در ب�ازار داخلي و افزايش قيمت آنها ش�ده اس�ت، به 
گفته فعاالن بازار در حال حاضر قيمت هر كيلو س�يب زميني به ۵ 
هزار تومان رسيده اس�ت، در حالي كه در مزارع كشاورزي حدود 
1۷00 تومان برای صادرات فروخته مي ش�ود و همان سيب زميني 
در بازار كشورهای مقصد حدود 12 هزار تومان به فروش مي رسد. 
در سايه بي توجهي وزارت جهادكشاورزي بر توليد، توزيع و حتي صادرات 
محصوالت كشاورزي در ماه هاي اخير قيمت انواع محصوالت كشاورزي 
گران شده اس��ت، اما اين وزارتخانه همچنان سكوت اختيار كرده و هيچ 
مس��ئولي دليل اين گراني ها و س��وءمديريت ها را توضيح نمي دهد. در 
هفته هاي گذشته قيمت برخي محصوالت كشاورزي مانند گوجه فرنگي 
و سيب زميني در بازار داخل افزايش چش��مگيري داشتند كه دليل آن 
افزايش صادرات اين محصوالت عنوان مي ش��د، ام��ا نكته قابل توجه در 
اين ميان بي نصيب ماندن تجار ايراني از اين بازار ب��ود؛ بدين معنا كه از 
اين شرايط، هم مصرف كننده متضرر شد و هم تجار ايراني؛ چراكه تجار 
كشورهاي همسايه به طور مستقيم راهي مبادي توليد شده و از كشاورزان 

ايراني خريد مي كردند. 
21 شهريور ماه؛ رئيس اتحاديه بارفروشان در نامه اي به رئيس اتاق اصناف 
تهران خواستار مديريت صادرات سيب زميني و گوجه فرنگي شد و گفت: در 
صورت ادامه روند صادرات، اين دو محصول در بازار داخلي ناياب مي شود. 
صادرات گوجه متوقف ش��د، اما هيچ دستوري براي ممنوعيت صادرات 
سيب زميني صادر نشد. درحال حاضر قيمت سيب زميني در بازار داخلي از 
3 هزارتومان در پايان شهريور به 5 هزار تومان افزايش يافته است، اين روند 
صعودي قيمت در شرايطي است كه بسياري از استان ها مانند اردبيل و 
شهرهاي اطراف آن زمان برداشت محصولشان است و در سال هاي گذشته 

در اين زمان به دليل افزايش عرضه قيمت ها كاهش مي يافت. 
اخيراً زمزمه هايي از ممنوعيت صادرات سيب زميني به گوش مي رسد، اما 
به گفته برخي فعاالن اقتصادي، صدور يك شبه قوانين جديد مشكالت 
زيادي ب��راي خريداران و فروش��ندگان اين محص��والت ايجاد مي كند 
و مس��ئوالن بايد به منظور تنظيم بازار داخلي و تع��ادل قيمت از پيش 

برنامه ريزي كنند تا برنامه هاي صادرات هم به هم نريزد. 
طبق آمار وزارت جهاد كش��اورزي، در پنج ماهه نخست امسال147/89 
تن سيب زميني به ارزش49/75 ميليون دالر به كشورهاي مختلف صادر 
شده كه نسبت به سال گذشته از نظر وزني 85/77 درصد و از نظر ارزشي 

156/18 افزايش داشته است. 
اسداهلل كارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي  يكي از عوامل 
اصلي افزايش قيمت ها را تقاضاي بيش از حد كشورهاي همجوار مي داند و 
مي گويد: صادرات و ارزآوري براي كشور زماني مجاز است كه از نظر داخلي 
تأمين باشيم. به گفته وي، كاهش ارزش پول ملي باعث شده است فروش 
محصوالت داخلي به صورت قانوني يا غير قانوني در مرزها، سود بااليي به 
همراه داشته باشد كه در نتيجه تمايل توليدكنندگان به صادرات را افزايش 
داده است. از طرف ديگر خريد محصوالت ايراني براي كشورهاي همجوار 

بسيار ارزان تمام مي شود. 
در اين باره حميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران و عراق با تأكيد بر اينكه تصميمات مسئوالن در حوزه 
اقتصاد نبايد يك شبه اجرا ش��ود، مي گويد: اگر صادرات كااليي به ضرر 
منافع ملي باشد مي توان آن  را متوقف كرد، اما براي اجراي اين ممنوعيت 
بايد محدوديت زماني در نظر گرفته شود، چون ممكن است قراردادهايي 
از پيش منعقد و مبلغي هم بر اس��اس آن پرداخت ش��ده باشد، يا حتي 
ممكن است كاميون هاي باري حركت كرده باشند و در مرز متوجه اين 

ممنوعيت شوند. 
وي مي افزايد: بعد از ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي در مرز، مشكالت 
زيادي براي هر دو طرف ايراني و عراقي به وجود آمد. اين در حاليست كه 
طبق قانون صادرات و واردات، جنسي كه در گمرك است، مشمول تغيير 

قانون نمي شود. 
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عراق 
با بيان اينكه مي توانيم حتي محصوالت آب بر را به قيمتي بفروشيم كه 
براي كشور منفعت داشته باشد، مي گويد: تاجران ما تجارت بلد نيستند 
كه اجازه مي دهند تجار كشورهاي همسايه به زمين هاي كشاورزي ايران 
بيايند و از كشاورز خريد كنند. وي تصريح مي كند: تقصير بيشتر متوجه 
خود ماست تا كشور خارجي؛ چراكه اجازه داده ايم تجار كشورهاي ديگر 
زودتر از ما براي محصولمان اقدام كنند. در هيچ كشوري اينگونه نيست كه 
كاال در مرز و در يك بازارچه به فروش برسد، اما بخش كشاورزي در ايران 
اصالً سازماندهي شده نيست و محصوالتش بعضاً در بازارچه هاي مرزي به 
فروش مي رسد. حسيني مي افزايد: كشورهاي همسايه حداكثر استفاده را 
از اين شرايط مي برند؛ بنابراين بايد عاقل باشيم و محصوالتمان را با قيمت 
مناسب صادر كنيم. براي مثال س��يب زميني در مزارع كشاورزي حدود 
1700 تومان به عراقي ها فروخته مي شود، درحالي كه همان سيب زميني 

در بازار عراق حدود 12 هزار تومان عرضه مي شود. 
 وي با بيان اينكه اگر در توليد محصوالت آب بر مازاد داشته باشيم صادرات 
آنها اشكالي ندارد، مي گويد: با توجه به اينكه محصوالتي مثل سيب زميني 
و پياز در عمده فروشي ها كيلويي حدود 700 تومان به فروش مي رسد، به 
نظر مي رسد كه مازاد مصرف داخلي داشته باشند كه مي توانند به قيمت 

باالتر براي صادرات به فروش برسند. 

برگزاري هم انديشي جايزه تعالي سازماني
مل�ي  جاي�زه  اعط�اي  دوره  ش�انزدهمين  هم انديش�ي 
تعال�ي س�ازماني ب�ا حض�ور مديرعام�ل س�ازمان مديري�ت 
برگ�زار ش�د.  اي�ن جاي�زه  ارزياب�ان  از  و جمع�ي  صنعت�ي 
به گزارش سازمان مديريت صنعتي، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در 
اين هم انديشي  با اشاره به تشكيل »بنياد تعالي سازماني« تأكيد كرد: اين 
مدل توانسته است يك ساختار درونگرا مثل بنياد تعالي سازماني را ساخته و 
ارائه كند. كياني بختياري يادآور شد: در شرايط پيچيده كسب و كار بنگاه ها 
معموالً براي آموزش، پژوهش و تعالي سازماني هزينه نمي كنند در حالي كه 

بهترين فرصت براي خروج از ركود و تورم، توجه به اين موارد است. 
در ادامه اين هم انديشي برنامه هاي توسعه اي جايزه تعالي سازماني ارائه و 
عنوان شد كه  طي 16 سال گذشته، 1357 مرتبه بنگاه هاي كسب و كار 
مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه از اين ميان، 132 ش��ركت موفق به كسب 

350 امتياز شده اند. 

چرا كاهش نرخ ارز سهام شركت هاي واردات محور را تقويت نكرد 
افزايش بهاي سهام شركت هاي صادرات محور 
در بازار س�رمايه در حالي طي هفته هاي اخير 
رؤيت ش�د كه حاال با كاهش بهاي ارز در بازار 
مشخص نيست كه چرا شركت هاي واردات محور 
از اين ناحيه مورد توجه بازار قرار نمي گيرند ؟

به گزارش ايس��نا، در حالي كه اين روزها كاهش 
قيمت ها در ب��ازار ارز ش��رايطي را ايج��اد كرده 
كه بس��ياري از مردم اق��دام به ف��روش ارز خود 
كرده و زمينه براي جذب اي��ن نقدينگي در بازار 
بورس فراهم ش��ود، ولي همزمان افت قيمت ها 
در بازار بورس س��بب ش��ده كه مردم تمايلي به 
سرمايه گذاري در اين بازار از خود نشان ندهند؛ 
فرصتي كه بس��ياري معتقدند مي توانست كاماًل 
به نفع بورس باش��د، ولي اين س��ازمان گويا قدر 

آن را نمي داند. 
بي��ش از نيم��ي از ش��ركت ها در ب��ورس ايران 
صادرات محور هستند و در نتيجه طبيعي به نظر 
مي رسد كه با افزايش قيمت ارز، بازار بورس مثبت 
و با كاهش قيمت آن، بازار بورس نيز منفي شود 
و به همين دليل در اين روزها با كاهش قيمت ارز 

شاهد صف هاي فروش سهام هستيم. 
در اين راس��تا بس��ياري معتقدند كه بازار بورس 
بايد از شرايط به وجود آمده در بازار ارز و كاهش 
قيمت ها در آن كه منجر به خ��روج نقدينگي از 
آن مي شود، نهايت استفاده را می برد  و با اعمال 

سياس��ت هاي درس��ت اقدام به جذب نقدينگي 
مي كرد، ولي ري��زش همزمان ش��اخص بورس 
در اي��ن روزها باعث ش��ده كه م��ردم تمايلي به 

سرمايه گذاري در اين بازار از خود نشان ندهند. 
در اين مورد يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به فراز و فرود قيمت ها در تاريخ بورس اظهار كرد: 
ما بايد بدانيم كه بورس يك بازار پرريسك و باال يا 
پايين رفتن قيمت ها در آن امري عادي است؛ در 

نتيجه نبايد با باال و پايين رفتن قيمت ها هيجاني 
شد، اما متأسفانه افت شاخص بورس در چند روز 
اخير همزمان با افت ش��ديد قيمت دالر در بازار 
آزاد عجيب به نظر مي رس��د؛ چراكه هيچ يك از 
شركت هاي بورسي با دالر آزاد محصوالتشان را 

توليد نمي كنند. 
رضوي اميري افزود: به نظ��ر من بازيگران بزرگ 
بورس بايد كاهش قيمت ارز در بازار را به فال نيك 

مي گرفتند و با خريد سهام باعث تشويق كساني 
كه از بازار ارز خارج ش��ده اند، مي شدند و با رفتار 
خود سرمايه آنها را به بازار سهام جذب مي كردند 

كه متأسفانه چنين اتفاقي نيفتاد. 
يكي ديگر از كارشناس��ان بازار س��رمايه نيز در 
پاس��خ به اين س��ؤال كه چطور مس��ئوالن بازار 
سهام مي توانند از كاهش قيمت ارز به نفع ورود 
نقدينگي به بورس استفاده كنند، به ايسنا گفت: 
با آرام شدن فضاي نوس��اني در بازار ارز، يكي از 
بازار هاي متش��كل و نقد ش��ونده، بورس است؛ 
چراكه يك ع��ده از بازار ارز مأيوس مي ش��وند و 
بورس را گزين��ه اي بهتر براي س��رمايه گذاري 

مي بينند. 
فردين آقابزرگي تأكيد كرد: از آنجايي كه بورس 
در ش��ش ماه اخير به هيچ وجه به اندازه بازار ارز، 
س��كه و طال رش��د نكرده، با آرام ش��دن بازار ارز 

همچنان سودده خواهد ماند. 
گفتني است، در ش��ش ماه گذشته بورس تهران 
توانسته حدود صددرصد س��ود عايد سهامداران 
كند. ش��اخص كل در اين مدت تقريب��اً دو برابر 
شده و شركت هاي پااليشي، پتروشيمي، فلزات 
اساسي و نفتي بيشترين سود را به سهامدارانشان 
داده اند. كارشناسان معتقدند رشد قيمت دالر در 
ماه هاي گذش��ته دليل اصلي ركورد شكني هاي 

بازار سرمايه بوده است. 

   بورس

نيمي از شركت هاي بورسي واردات محور هستند 

علت واردات ۲۹۰ تن شكالت چيست؟
توليدكنن�دگان ش�كالت داخل�ي از واردات بي رويه ش�كالت در 
سال جاري گله مي كنند و معتقدند ش�كالت ايراني به اقصي نقاط 
جهان صادر مي ش�ود، اين در حاليس�ت كه در چهار ماهه نخست 
سال جاري، بيش از 2۹0 تن ش�كالت به كشور وارد شده كه با توجه 
به پويا بودن صنعت شكالت سازي در كش�ور، اين حجم از واردات 
آن هم در ب�ازه زماني چه�ار ماهه هي�چ منطق و توجيه�ي ندارد. 
واردات بي رويه شكالت هاي خارجي كام شيرين صنعت شكالت ايران 
را تلخ كرده است. توليدات و محصوالت مرتبط با صنعت شكالت سازي، 
همواره در سطح جهان از تقاضاي بااليي برخوردار است و همين ويژگي، 

سودآوري قابل توجهي را براي چنين عرصه اي فراهم كرده است. 
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني مي گويد: شكالت سازي در ُزمره 
صنايع باكيفيت و مرغوب ايران قرار دارد كه در ساليان گذشته به رشد 
و توسعه قابل توجهي دست يافته اس��ت. البته با وجود توفيقات حاصل 
شده، بخش قابل توجهي از عرضه توليدات داخلي، در سطح كشور هاي 
همسايه مشهود و ملموس است و مي طلبد با ارتقاي كيفي هر چه بيشتر، 
ضريب نفوذ و تسخير در بازار كش��ور هاي اروپايي به نحو شايسته تري 

محقق شود. 
وي در تش��ريح داليل و عوام��ل مؤث��ر در فاصله كيفي موج��ود ميان 
شكالت هاي اروپايي با شكالت هاي ايراني مي گويد: يكي از مؤلفه هاي 
تأثيرگذار در اين امر، به مواد اوليه تشكيل دهنده آن معطوف مي شود و 
به عنوان نمونه در كشوري همچون سوئيس به دليل تغذيه بسيار مناسب 
دام در دش��ت ها و دامنه كوه هاي آلپ، به تبع شير با كيفيت تري نيز به 
دست مي آيد و با عنايت به كيفيت باالي مواد اوليه اين محصول، توليد 

نهايي از وجه تمايزات خاص به خود برخوردار است. 
احمد نصيري، يكي از توزيع كنندگاِن عمده شكالت در استان البرز در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موفقيِت چشمگير صنعت 
شكالت سازي كش��ور در طول يك دهه اخير اظهار كرد: در حال حاضر 
فاصله قيمتي قابل توجهي ميان شكالت هاي ايراني با خارجي وجود دارد 
كه البته اين تفاوِت قيمتي، معياري كامل و دقيق براي َسنِجِش فاصله 
كيفي ميان توليدات داخلي و خارجي نيست. وي افزود: به عنوان مثال، 
اگر فالن شكالت خارجي، 150 هزار تومان از ش��كالت ايراني گران تر 
است، لزوماً اين باال بوِد قيمت به دليل اختالف كيفي موجود در آن نيست، 
بلكه تعرفه باالي تعريف شده براي واردات شكالت به كشور باعث چنين 

افزايش قيمتي شده است. 
نصيري گفت: به زعم بنده، اين عرصه از نمونه حوزه هايي است كه لحاظ 
كردن تعرفه باال در آن كاماًل منطقي است، زيرا با عنايت به ظرفيت ها و 
توانمندي هاي باالي ايران در صنعت شكالت سازي مي طلبد در راستاي 
حمايت هر چه بيش��تر از محصوالت داخلي َوضع و اِعم��اِل تعرفه هاي 

سنگين استمرار يابد. 
وي افزود: با همه اين اوصاف، همچنان واردات شكالت هاي خارجي به 
ايران باال به نظر مي رسد و با نيم نگاهي به اعداد و ارقام منعكس شده در 
رسانه ها و گزارش هاي موجود به روشني اين ادعا و واقعيت قابل اثبات 

خواهد بود. 
  واردات بي رويه شكالت در چهار ماهه نخست سال جاري

براساس آمار گمرك، در چهار ماهه نخست سال جاري، بيش از 290 تن 
شكالت به كشور وارد شده كه با توجه به پويا بودن صنعت شكالت سازي 
در كشور، اين حجم از واردات آن هم در بازه زماني چهار ماهه، هيچ منطق 
و توجيهي ندارد و با وجود اتخاذ برخي از تصميمات براي كاهش وارداِت 
چنين محصوالتي، مي طلبد ضريب واردات با كاهش هر چه بيش��تري 
همراه شود كه قطعاً نائل شدن به چنين توفيقي، عالوه بر افزايش حمايت 

از توليد داخلي، از خروج ارز از كشور نيز جلوگيري خواهد كرد. 
علي بهره مند، رئيس اتحاديه شيريني و شكالت در گفت وگو با رسانه ها 
اذعان كرد: در صورت اختص��اص ميليون ها دالري ك��ه صرف واردات 
مي شود به توليدات داخلي، صنعت شكالت سازي كشور با تحوالت هر 

چه بيشتري همراه خواهد شد. 

 سايه خشكسالي بر سر نمايشگاه آب
 تأكيد روزانه بر»سازگاري با كم آبي«

در دو روز گذشته هر كدام از مس�ئوالن مجموعه وزارت نيرو كه به 
نمايشگاه صنعت آب آمدند، چه مديران بخش هاي مديريت منابع 
آب و چه مديران و كارشناسان بخش هاي مديريت توزيع و مصرف 
آب، به اتفاق آرا روي مسئله »س�ازگاري با كم آبي« تأكيد داشتند. 
به گزاري تسنيم، ايران كشوري خشك و نيمه خشك است كه همواره 
بارش هاي يك سوم متوسط جهاني داشته اس��ت. بارش هاي ايران كه 
به طور متوسط 250 ميليمتر در سال بود، طي سال هاي اخير، روندي 

كاهشي به خود گرفته است. 
طي يك دهه اخير، هيچ گاه ميزان بارش هاي س��االنه كش��ور به 250 
ميليمتر نرسيده و اين مس��ئله موجب شده هر س��ال متوسط ساالنه 
بارش هاي كش��ور به صورت درازمدت نيز م�تأثر از آمار كاهشي جديد، 

كاهش يابد. 
متوس��ط بارش هاي س��االنه ايران به صورت درازمدت )متوس��ط نيم 
قرن اخير( 10 س��ال پيش 254 ميليمتر بود، اين رقم در پايان س��ال 
آبي 96 – 95به 249/7 ميليمتر و در پايان س��ال آبي 97– 96 به 171 

ميليمتر رسيد. 
كم شدن بارش هاي ايران به معناي كاهش منابع تجديدشونده آب كشور 
است. ايران س��االنه از 130 ميليارد مترمكعب منابع آب تجديدشونده 
برخوردار بود، اما در 20 سال گذش��ته منابع آب تجديدشونده به 110 
ميليارد مترمكعب و در ش��ش س��ال گذش��ته به حدود 100 ميليارد 
مترمكعب كاهش يافته اس��ت. از يك سو كم ش��دن بارش هاي كشور 
دسترسي به منابع آب سطحي را براي سال جاري كاهش داده و از سوي 
ديگر با برداشت بيش از ظرفيت، از منابع آب زيرزميني در طي دو سه دهه 
اخير، شاهد هستيم كه از تعداد 609 دشت كشور، 390 دشت با كاهش 
شديد سطح منابع آب زيرزميني مواجه شده و به اصالح دشت ممنوعه 
است. در سال 1347 تنها 15 دشت ممنوعه در كشور وجود داشت كه 

اين تعداد امروز به 390 دشت ممنوعه افزايش پيدا كرده است. 
بين استان هاي مختلف اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان 
و چهارمحال و بختياري در بدترين وضعيت قرار دارند، چون بر اس��اس 
آمارهاي خشكس��الي 10 س��اله، به ترتيب حدود 65، 52 و 50 درصد 

مساحت اين استان دچار خشكسالي بسيار شديد است.
امروز چهارمين روز برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تأسيسات 
آب و فاضالب ايران است. در سه روز گذشته هر كدام از مسئوالن مجموعه 
وزارت نيرو كه به نمايشگاه آمدند، چه مديران بخش هاي مديريت منابع 
آب و چه مديران و كارشناسان بخش هاي مديريت توزيع و مصرف آب، 
به اتفاق آرا روي مسئله »سازگاري با كم آبي« تأكيد داشتند. همچنين در 
اين دوره شركت هاي خصوصي فعال در زمينه ارائه تجهيزات كم مصرف 
حضوري پررنگ دارند و به عبارتي انگار س��ايه اندازي خشكسالي هاي 

متوالي 17 سال اخير بر سر نمايشگاه آب امسال خودنمايي مي كند. 
جمعيت ايران به بيش از 81 ميليون نفر رسيده و طبق برآورد كارشناسان 
بخش آب، حدود 30 درصِد اين جمعيت 81 ميليون نفري در بخش آب 
شرب به رعايت الگوي مصرف كمتر توجه دارند. در بخش كشاورزي نيز 
الگوي صحيح كشت و استفاده از سيستم هاي نوين آبياري در بيشتر نقاط 
كشور رعايت نشده و در بخش صنعت نيز اغلب صنايع هنوز به موضوع 
استفاده از پساب به جاي آب خام و موضوع مهم بازچرخاني آب توجهي 

نشان نداده اند. 
شايد نمايشگاه امسال كه براي نخستين بار موضوع »سازگاري با كم آبي« 
را به صورت تأكيد روزانه در دستور كار خود دارد، بتواند نقطه آغازي براي 

اصالح الگوي مصرف در بخش هاي شرب، كشاورزي و صنعت باشد.

عكس: فاطمه عرفانيان/ جوان


