
 اقتصاددانان :
بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر ورود کند

با وجود افزایش قیمت در بازار داخل
چرا صادرات سیب زمینی ممنوع نمی شود؟

کاهش یکباره قیمت  سهم ها در بورس تهران

وضعیت بورس در روزهای افت دالر
اقتصاددانان شرکت کننده در سومین جلسه با رئیس کل بانک مرکزی بر ورود 
بیشتر این نهاد به بازار غیررسمی ارز تاکید کردند و خواستند تدابیر الزم در عرضه 

ارز برای جلوگیری از التهابات مقطعی استفاده شود.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، سومین جلسه عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان عصر دیروز به میزبانی بانک مرکزی 
برگزار شد؛ در این جلسه که ترکیبی از دیدگاه های مختلف اقتصادی در آن حضور 
داشتند، در ابتدا همتی مهمترین اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی در یک ماهه اخیر را 
مطرح کرد. سپس اقتصاددانان، پس از طرح موضوع های مختلف، ضرورت دیدگاه 
واحد اقتصادی و هماهنگی سیاستی را واجد اهمیت دانستند و بر یک صدایی در 
اقتصاد تاکید کردند. تداوم تدبیرهای جاری برای مدیریت شبکه عرضه ارز با هدف 
جلوگیری از التهابات مقطعی، ضرورت ریزش نرخ ارز غیر رسمی، ورود بیشتر بانک 

مرکزی به بازار غیر رسمی ارز، هماهنگی سیاست های داخلی و خارجی، اهمیت 
سامانه نیما و ضرورت رفع مشکالت آن و هدفمند کردن تخصیص ارز برای واردات، 
بررسی صادرات غیر نفتی و آثار انتظاری آن و ضروت تقویت ذخایر ارزی از موضوع 

های مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین اقتصاددانان در این جلسه موضوع های دیگری همچون »شرایط موجود 
بازار ارز، عوامل موثر بر آن و بازار پول و مساله نقدینگی« را مورد بررسی قرار داده 

و نظرات خود را مطرح کردند.
احمد توکلی، احمد مجتهد، تیمور رحمانی، پویا جبل عاملی، احمد جاللی نائینی 
و حجت االسالم یوسفی از جمله حاضران در این نشست بودند؛ از اعضای هیات 
عامل بانک مرکزی نیز محمد طالبی دبیر کل، اکبر کمیجانی قائم مقام و پیمان 

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی همتی را در این نشست همراهی کردند.

جمله  از  کشاورزی  محصوالت  از  دیگر  برخی  مانند  سیب زمینی  قیمت 
گوجه فرنگی طی هفته های اخیر به دلیل افزایش صادرات و کاهش عرضه در 
بازار داخلی، رو به افزایش رفت و به کیلویی حدود ۵۰۰۰ تومان در بازار رسید اما 
هنوز سیاست ممنوعیت موقتی صادرات آن برای ایجاد تعادل در بازار داخلی 

اتخاذ و ابالغ نشده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که قیمت سیب زمینی در هفته های گذشته رو به افزایش 
رفت و به کیلویی حدود ۵۰۰۰ تومان رسید، تصمیمی برای تنظیم بازار آن مانند 
سیاست گذاری که برای گوجه فرنگی و ممنوعیت موقت صادرات آن گرفته شد، اتخاذ 
و ابالغ نشده است، چراکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده 
فروشی برخی مواد غذایی در تهران، قیمت سیب زمینی در هفته منتهی به ششم مهرماه 
امسال بیش از ۲۱ درصد نسبت به هفته قبل از این بازرسی افزایش پیدا کرده که نشان 

می دهد همچنان بازار سیب زمینی روند افزایشی را دنبال می کند.
بر اساس این آمار و ارقام، هر کیلوگرم سیب زمینی به طور متوسط ۳۴۹۷ تومان در 
سطح شهر تهران فروخته می شود که ۲۱.۹ درصد نسبت به هفته قبل از آن ۷۳.۸ درصد 
نسبت به هفته مشابه ماه قبل و ۸۳.۱ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش 
داشته است و به گفته فروشندگان میوه، هیچ تغییری در قیمت این محصول مشاهده 

نشده و حتی افزایش قیمت هم دیده می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - نیز در این باره معتقد است که برای 
سیب زمینی فضاسازی بسیاری در فضای مجازی صورت گرفته که به افزایش قیمت 

آن دامن می زند اما همه چیز به عرضه و تقاضا برمی گردد و اگر این مساله کنترل شود 
می توان نسبت به ارزان شدن این محصول امیدوار بود.

اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه چرا صادرات سیب زمینی همچون 
گوجه فرنگی ممنوع نمی شود تا قیمت ها متعادل گردد، گفت: شاید ممنوعیت صادرات 
سیب زمینی قیمت آن را کنترل کند اما باید به این مساله توجه کنیم که تاجران و 
صادرکنندگان برای صادرات سیب زمینی قراردادهای متعددی با طرف های خارجی 

بسته اند که نمی توان ناگهان درهای صادرات را بست.
کارگر گفت: به نظر می رسد که افزایش صادرات محصوالت کشاورزی مانند سیب 
زمینی تنها عامل افزایش قیمت آن نیست، چراکه در پی نوسانات نرخ ارز قاچاق آن ها 
مانند دیگر محصوالت و حتی کاالهای غیر کشاورزی شدت بیشتری گرفته که جلوگیری 

از آن ها نیز می تواند آرامش را به این بازار برگرداند.

کاهش یکباره قیمت  سهم ها در بورس تهران و افت 
با کاهش  واحدی شاخص، همزمان  از ۷۰۰۰  بیش 
قیمت دالر در بازار، می تواند محکم ترین دلیل باشد 
که نشان دهد ادعای کسانی که اعالم می کردند 
و  هفته ها  در  بورس  رونق  و  سهم ها  قیمت  رشد 
ماه های گذشته دالیل مدیریتی داشت، اشتباه بود.

به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته با افزایش قیمت 
دالر بورس تهران نیز شاهد افزایش قیمت سهم ها بود، 
به طوری که هر روز به طور متوسط شاخص کل ۴۰۰۰ 
واحد رشد می کرد و رکورد جدیدی را به ثبت می رساند. 
این موضوع سبب شده بود در بسیاری از گروه های بورسی 
مخصوصا در شرکت هایی که صادرات محور هستند در 
روزهای متمادی صف های خرید ایجاد شود و فزونی تقاضا 

بر عرضه، قیمت ها را افزایش دهد.
اما با کاهش نرخ دالر در طی روز جاری از ابتدای باز 
شدن معامالت بورس، قیمت ها لحظه به لحظه در حال 
از سهم ها صف های فروش  کاهش است و در بسیاری 

پایدار به وجود آمد.
از ابتدای باز شدن معامالت امروز با روند کاهشی قیمت 
ارزهای خارجی از جمله یورو و دالر، شاخص کل با شتاب 
فزاینده ای رو به کاهش گذاشت، به طوری که تا پایان 
ساعات معامالتی این کاهش ادامه داشت و در نهایت با 
۷۲۲۰ واحد کاهش به رقم ۱۸۸ هزار و ۲۵۹ واحدی 

رسید.
کاهش یکباره قیمت  سهم ها در بورس تهران و افت 

کاهش  با  همزمان  شاخص،  واحدی   ۵۰۰۰ از  بیش 
قیمت دالر در بازار آزاد، تنها یک ساعت پس از باز شدن 
معامالت و ادامه سقوط آن تا کانال ۱۸۸ هزار واحدی تا 
پایان ساعت داد و ستدها،  می تواند محکم ترین دلیل برای 
نشان دادن ادعای کسانی باشند که اعالم می کردند رشد 
قیمت سهم ها و رونق بورس در هفته ها و ماه های گذشته 
دالیل مدیریتی داشت، چرا که امروز با اولین تلنگر در 
حوزه ارز و کاهش قیمت دالر، صف های فروش میلیونی 
تقریبا در تمام گروه ها و مخصوصا گروه های صادرات محور 

و ارزآور ایجاد شد.
شاخص کل هموزن امروز با افت ۹۵۷ واحدی مواجه 
شد و تا تراز ۳۳ هزار و ۴۹ واحدی پایین رفت. در عین 
حال شاخص آزاد و شناور با ۷۴۷۶ واحد افت  رقم ۲۰۲ 
هزار و ۳۲۰ واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص 
بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۵ هزار و ۳۹۸ و ۱۴ 

هزار و ۲ واحد افت کردند.
اصفهان،  مبارکه  فوالد  امروز  قرمز  سراسر  بازار  در 
پاالیش  تامین،  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  سرمایه گذاری 
نفت بندرعباس، معدنی و صنعتی گل گهر و ملی صنایع 
مس همه جزو تاثیرگذارترین نمادها در شاخص بودند که 
سعی کردند شاخص کل را به سمت پایین هدایت کنند. 
جالب اینکه تمام این سهم ها جزو سهم های صادرات محور 
و ارزآور هستند و در طرف مقابل بانک ملت که نه ارزآور و 
نه صادرات محور است، امروز سعی کرد به تقویت شاخص 

کل کمک کند و نگذارد شاخص بیش از این افت کند.

نمادها  از  بسیاری  در  اساسی  فلزات  گروه  در  امروز 
صف های فروش حاکم بود و بسیاری از سهم ها تا بیش 
از ۴ درصد افت قیمت را تجربه کردند. همچنین در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای به جز یک 
نماد، مابقی افت شدیدی را تجربه کردند به طوری که 
نمادهایی که نوسان قیمت شان باز بود، تا بیش از ۹ درصد 
سقوط قیمت را تجربه کردند. به عنوان نمونه در نماد 
پاالیش نفت بندرعباس که شاهد صف فروشی با حجم 
بیش از ۲۶ میلیون سهم بود و تا انتها نیز این صف پایدار 
ماند حقوقی ها بیش از ۶۴ درصد از خریدها را بر عهده 

گرفتند و حقیقی ها ۹۰ درصد از سهم ها را عرضه کردند.
جو هیجانی بازار ارز، سکه امروز در بازار سرمایه نیز به 
شدت تاثیرگذار بود و باعث شد کسانی که با تبلیغات 
صورت  به  بودند،  شده  جذب  سهام  بازار  به  نادرست 
هیجانی سهم خود را عرضه کنند و در بسیاری از سهم ها 
این حقوقی ها بودند که در پایین ترین قیمت ماه گذشته 

توانستند سهم ها را از بین حقیقی ها جمع آوری کنند.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم ۱۴۵۷ میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت رقم تاریخی ۵.۲ میلیون 

سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.
آیفکس نیز امروز با افت تاریخی ۷۵.۴۳ واحد مواجه 
معامالت  ارزش  رسید.  واحدی   ۲۱۶۵ رقم  به  و  شد 
فرابورس ایران رقم ۷۱۳ میلیارد تومان را تجربه کرد و 
حجم معامالت این بازار به رقم ۷۶۷ میلیون سهم و اوراق 

مالی رسید.

تقاضای دیدار با رهبری را
داده ایم

خطا روی علیپور به اندازه ای نبود
که برای اعالم پنالتی متقاعد شوم
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خودرو و مسکن در سراشیبی سقوط
با پایین آمدن نرخ دالر:

به گفته فعاالن بازار خودرو در حال حاضر همه در این بازار فروشنده شده اند و 
هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: به دلیل 
سقوط قیمت دالر در بازار آزاد همه در بازار خودرو فروشنده شده اند اما خریداری 

وجود ندارد.  سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در گفت و گو با خبرنگارعصر ایران گفت: در حال حاضر قیمت خودروهای 
داخلی بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم 
با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. طی روزهای 

گذشته به دلیل اینکه دالر روند افزایش داشت کسانی که خودرو داشتند به دلیل 
اینکه فکر می کردند روند افزایشی پایدار است خودرو به بازار عرضه نکردند و 
حال با توجه به کاهش شدید قیمت دالر تعداد زیادی خودرو برای فروش عرضه 

شده و این در حالی است که هم اکنون خریداری وجود ندارد.

Etehademelat

 تثبیت احیای قدرت بارزانی
پس از حوادث سال گذشته

 دست احمدی نژاد به نشان
کدام پیروزی باال آمده است؟

دو روی سکه عرضه نفت خام در بورس

 تولدهای تقویمی
ُمدهایی به قیمت جان

سقوط آزاد

اردشیر پشنگ با اشاره به نتایج برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان 
عراق مطرح کرد

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد

با نزدیک شدن به موعد اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران 
بررسی شد

تولد در روزهای خاص یا الکچری

 گزارشی از آخرین وضعیت
بازار طال و ارز
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