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اقتصاد

سهشنبه  8آذر 1390

گذر

وقتي رييس شورايعالي بورس
از وضع بازار بيخبر است

دستور ميدهم دالر  20تومان و سكه  80هزار تومان ارزان شود
كارشناسان گراني در بازار ارز و سكه را حباب دانستند
ش�رق :دي��روز ،رييسكل بانك مركزي دس��تور كاهش
80هزار توماني بهاي سكه و 20توماني ارز را صادر كرد و با
اين گفته داستان معروف «كنوت» را براي چندمينبار در
سالهاي اخير تكرار كرد .كنوت ،پادشاه افسانهاي كشور
فنالند ،نشسته در كش��تي به امواج دستور عقبنشيني
ميداد اما امواج عقب نمينشستند تا اينكه شالق به دست
گرفت و به جان امواج افتاد .حاال بهمني ،رييسكل بانك
مركزي به تأسي از شاه كنوت ،با شالق به جان بازارهاي
پرتالطم سكه و ارز افتاده تا شايد آرامش را پس از يكسال
به اين بازارها بازگرداند .با اين حال ،در اين يكسال از نفوذ
كالم آقاي رييسكل بهش��دت كاسته شده و بازار کمتر
واكنش��ي در مواجهه با فرمانهای او نشان نميدهد .اما،
دي��روز در بازار آزاد تهران هر قطعه س��كه طرح جديد با
20هزار تومان كاهش نسبت به روز قبل 605هزار تومان
و هر دالر آمريكا با 23تومان كاهش 1345تومان معامله
شد .البته كارشناسان معتقدند ،اين كاهش مقطعي است
و تحقق خواست رييسكل بانك مركزي به روزهاي آتي
بازار بازميگردد .البته بهمني دليل صدور اين دس��تور را
حبابي بودن قيمت طال و ارز عنوان كرده است .به گزارش
ايسنا ،محمود بهمني در نشست خبري كه پس از برگزاري
پانزدهمين ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
برگزار ش��د در مورد وضعيت ب��ازار ارز و طال با طرح اين
پرسش كه آيا قيمت دالر يكروزه باال رفته است؟ گفت:
افزاي��ش قيمت ي��كروزه دالر در ايران نش��ان ميدهد،
اين موضوع ناش��ي از يك اثر رواني و تقاضايي اس��ت كه
لزومي ندارد بهوجود بيايد .در مورد قيمت س��كه طال نيز
وضعيت همينگونه است قيمت جهاني آن يكروزه ،70
80هزارتومان افزايش نيافته بود اما چگونه ميش��ود در
اي��ران اين ميزان افزايش قيمت به وجود ميآيد .بنابراين
هماكنون حداقل قيمت سكه  80 ،70هزار تومانحبابي
اس��ت كه دستور دادم اين حباب را از بين ببرند .در يكي
دو روز آينده قيمت س��كه طال  80 ،70هزار تومان و نرخ
ارز 20توم��ان كاهش مييابد .ريي��سكل بانك مركزي
همچنين افزود :واس��طهها ش��رايطي را بهوجود آوردهاند
كه موجب زيان افراد ناآشناي بازار ميشوند .هماكنون ما
ذخاير 15سال طال را در كشور داريم اما درست نيست كه
در ب��ازار قيمتها را تعيين كنيم .وقتي كه  80 ،70هزار
تومان قيمت سكه پايين بيايد ،ديگر فكر نكنم كسي حاضر
باشد س��كه را گرانتر خريداري كند .وي در ادامه عنوان
كرد :در روزهاي آينده نيز اعالم ميكنيم هركس هرچقدر
ارز بخواهد به حساب او ميريزيم منتها آن را براي واردات
به كار بگيريد و ميگوييم هر كه براي واردات ارز بخواهد
ب��ه او ميدهيم .چرا بايد نگراني بيهوده در مورد ارز وجود
داشته باشد اما بحث ما با كساني است كه به ارز و طال نياز
واقعي ندارند .همين امروز من ميگويم شمش طال را آزاد
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سعیدلیالز

كنند و به بازار بريزند و با قيمت  80تا 100هزار تومان زير
قيمت بازار عرضه ميكنيم اما اگر كس��ي در اين شرايط
بخواهد گرانتر بخرد ،آن ديگر به ما ربطي ندارد .بهمني در
مورد تكنرخي كردن ارز نيز گفت :نرخ ارز ما تابع عرضه
و تقاضاي واقعي و به صورت شناور مديريتشده بايد باشد
اما هماكنون نميش��ود نرخ ارز را تثبيت كرد .هماكنون
قيمت ارز حبابي است و ميطلبد كه ابتدا نرخ ارز را واقعي
كنيم و سپس به سوي تكنرخيشدن برويم.
ليالز :رييسكل حباب را بتركاند
س��عيد لي�لاز در
واكن��ش ب��ه س��خنان
بهمني به شرق ميگويد:
«اگ��ر حباب��ي در بازار
وج��ود داش��ته باش��د.
مربوط به ارز است ،زيرا
نرخ طال در ايران تابعي
از دو فاكتور است؛ قيمت
جهان��ي طال ض��رب در
قيمت دالر در ايران .در
صورتي كه قيمت جهاني طال افزايش يابد و تحت تاثير
آن ،قيمت طال در داخل نيز باال رود ،كنترل اين افزايش
در حيطه اختيارات بانك مركزي نيس��ت .اين نهاد تنها
در صورتي ميتواند قيمت سكه را حبابي بداند كه بدون
افزايش قيمت ط�لا در بازارهاي جهاني ،قيمت طال در
داخل افزايشي باشد».
ليالز معتقد است« :اگر رييسكل بانك مركزي فكر
ميكند كه قيمتها در بازارهاي ارز و سكه حبابي شدهاند،

رنگ از روي سكه پريد

ميتواند حباب را از بين ببرد .يكي از روشهاي موجود،
افزايش عرضه اس��ت».اما ديروز بيآنكه عرضه بيشتري
انجام شود ،تحتتاثير سخنان رييسكل ،قيمتها در بازار
آزاد سير نزولي درپيش گرفت.
آراني :اين دستور شبههآور است
شاهين شايان آراني نيز در واكنش به سخنان دستوري
رييسكل بهشرق ميگويد« :بانك مركزي مجاز است ،هر
زمان كه الزم باش��د براي مهار قيمتها وارد عمل شود و
اين از جمله اختيارات اين نهاد اس��ت اما شايد بهتر بود،
رييسكل ب��راي مهار
اين بازارها نرخ تعيين
نميك��رد چون تعيين
مبل��غ ،ران��ت ايج��اد
ميكن��د و حت��ي اين
اقدام ش��بههآور است.
زي��را اين ظ��ن تقويت
ميش��ود كه اين بانك
مركزي است كه نرخها
را تعيي��ن ميكن��د و
حاال خود ،تصميم گرفت��ه نرخها را كاهش دهد».اين دو
كارشناس مانند خود بهمني معتقدند ،نقدينگي سرگردان
كه س��االنه بهطور متوسط 20درصد رشد ميكند ،عامل
اصلي اين تالطمهاست .نقدينگي سرگردان كه جايي براي
سرمايهگذاري نمييابد ،سر از بازارهاي ارز و سكه درآورده
كه نس��بت به س��اير بازارها از س��ودآوري الزم برخوردار
هس��تند .بنابراين ،بهترين راهكار درپيشگرفتن انضباط
مالي در دولت است تا ديگر نيازي به چاپ اسكناس نباشد.
شاهین شایانآرانی

ايسنا :مركز آمار ايران كه بيش از يك سال و نيم
اس��ت از انتشار مستندات رسمي نرخ بيكاري امتناع
ميكند .ديروز نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مربوط
به تابستان سالجاري را روي پايگاه اطالعرساني خود
قرار داد .پيش از اين در تابس��تان سال گذشته مركز
آمار ايران مستندات مربوط به نرخ بيكاري فصل بهار
سال  89را منتشر كرده بود و پس از آن هيچگونه آمار
رسمي از نرخ بيكاري منتشر نشده بود .در مستندات
منتشرش��ده اطالعات مربوط به ن��رخ بيكاري فصل
بهار امس��ال نيز موجود است .اگرچه وزير كار و امور
اجتماعي وقت و رييس مركز آمار ايران چند بار درباره
نرخ بيكاري تابستان سالجاري صحبت كرده بودند
اما هيچگاه مستندات اين موضوع منتشر نشده بود.
براساس آنچه هماكنون در پايگاه اطالعرساني مركز
آمار ايران مش��اهده ميشود ،تغيير در نحوه محاسبه
نرخ بيكاري رخ نداده و تمام افراد 10س��اله و بيشتر
ك��ه در طول هفت��ه مرجع حداقل يك س��اعت كار
كرده يا بنا به داليلي به طور موقت كارش��ان را ترك
كرده باشند ،شاغل محسوب ميشوند .براساس اين
مستندات نرخ بيكاري كل كشور در تابستان امسال
11/1درصد برآورد ش��ده درحاليكه اين رقم در بهار
امس��ال 12/3درصد بوده اس��ت .براين اس��اس ،نرخ
بيكاري در فصل تابستان نس��بت به بهار 1/2درصد
كاهش داش��ته و در مقايسه با تابستان سال گذشته
نيز با كاهش 2/5درصدي مواجه بوده است .اين اعداد
در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي كه در واقع
عبارت است از :نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار)
10س��اله و بيش��تر به جمعيت در سن كار 10ساله،
در تابستان امس��ال 37درصد ،نسبت به بهار امسال
1/8درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 2/1درصد
كاهش يافته است.

رييسكل بانك مركزي:

محمود بهمنی

نرخ بيكاري بهار 12/3
و تابستان 11/1درصد

خبر

شمسالدین حسینی

خبرآنالين :همزمان با نزديك ش��دن بازدهي بورس
تهران به صفر طي س��الجاري و تحميل زيان متوس��ط
11/3درص��دي طي  78روز گذش��ته ،وزي��ر اقتصاد كه
رياس��ت ش��ورايعالي بورس را نيز عهدهدار است ،صبح
دي��روز همچن��ان از بازدهي باالي بورس تهران س��خن
گفت .شمسالدين حسيني ،وزير امور اقتصادي و دارايي
در حاش��يه جلس��ه ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي به خبرگزاري مهر گفته است « :بازدهي بورس
و شركتهاي بورسي در سالجاري از همه بازارها بيشتر
بوده است .در سالجاري شاخص بورس كشور هزارو500
واحد مثبت است».رييس شورايعالي بورس در حالي اين
سخنان را ايراد ميكرد كه شاخص كل بازار سهام در ادامه
نزول خود ديروز به 23هزار و  982واحد رسيده بود .اين
ش��اخص ،معامالت س��الجاري را بر پايه 23هزار و 294
واحد آغاز كرده بود .پس مشخص نيست ،وزير اقتصاد از
كدام رشد هزارو  500واحدي سخن ميگويد .همچنين
درحاليكه بازده بورس تهران از ابتداي سالجاري به كمتر
از س��هدرصد رسيده و تنها در فاصله بيستم شهريورماه
گذشته تاكنون زيان متوسط سرمايهگذاري در بورس از
11/3درصد فراتر رفته ،شمسالدين حسيني مدعي است
كه بازده بورس تهران از همه بازارها بيشتر است.

سال نهم     شماره 1405

شاخص تعارف را كنار گذاشت

البته شايان آراني ميگويد« :اگر رييسكل قيمت سكه را
حبابي ميداند ،معلوم ميشود نرخ طال را براساس قيمت
دالر دولتي محاسبه كرده كه در اين صورت ،ادعاي رييس
كل درس��ت است اما اگر قيمت دالر آزاد مبناي محاسبه
قيمت طال قرار گيرد،قيمت سكه حبابي نخواهد بود».
فتحيپور :نرخ ارز در بودجه  91واقعي ميشود
ارسالن فتحيپور ،رييس كميسيون اقتصادي مجلس
در حاشيه اين همايش گفت« :تالش ميكنيم در بودجه
سال  91نرخ واقعي ارز را لحاظ كنيم».
بهمني :تورم آبان به 20درصد نميرسد
بهمني ،ديروز روز پرخبري داشت .او اينبار از تورم گفت
كه در آبان به 20درصد هم نميرسد .البته بهمني گفته
است« :هنوز نرخ تورم آبانماه محاسبه نشده اما برآوردش
اين اس��ت كه اين نرخ به 20درصد نميرسد ».چند روز
پيش بود كه بهمني نرخ تورم مهرماه را 19/1درصد اعالم
كرد .حاال او از آغاز سير نزولي تورم خبر ميدهد« :منظور
از نزوليبودن تورم اين است كه رشد تورم نزولي شود نه
آنكه تورم كاهش يابد».به گزارش ايسنا ،بهمني در ادامه
بازهم از نحوه محاسبه تورم به صورت تمامقد دفاع كرد
و گفت« :هيچ احدالناسي نميتواند به نحوه محاسبه نرخ
تورم بانك مركزي ايراد بگيرد .من بارها از كارشناس��ان
اقتصادي و مسووالن آماري دعوت كردهام كه اطالعات را
در اختيار آنها بگذاريم تا ببينند كه نرخ تورم واقعي همان
نرخ اعالمشده بانك مركزي است».تقريبا از دولت نهم بود
كه تورم بحث داغ روز ش��د .يعني از زماني كه نقدينگي
مانند سيل وارد كشور شد و به تبع آن تورم سير صعودي
در پيش گرفت و به بيش از 25درصد هم رسيد .دو سالي
شد كه به دليل انضباط مالي دولت و ركود ،تورم در مدار
نزولي قرار گرفت اما بازهم تزريق نقدينگي از سر گرفته
شد و با اجراي قانون هدفمندي يارانهها توام شد تا اينكه
تورم از 12/4درصد در پايان س��ال  89به 19/1درصد در
پايان مهرماه رس��يد .و حاال خبر ميرس��د كه تورم سير
نزولي گرفته؛ اتفاقي كه چندماه پيش توسط وزير اقتصاد،
پيشبيني شده بود.
وزير اقتصاد :نقدينگي 350هزار ميلياردتومان شد
اما ب��ه نظر ميرس��د اين پيشبيني عم��ر كوتاهي
داشته باش��د چرا كه كارشناسان معتقدند ،دليل اصلي
تورم در ايران نقدينگي اس��ت و به همين دليل هم بود
كه هدفمندي يارانهها تاثير چنداني بر تورم نگذاش��ت.
ديروز ش��مسالدين حس��يني نقدينگي فعلي كشور را
چيزي حدود 350هزارميلياردتومان اعالم كرد كه نسبت
به نقدينگي 295هزارميلياردتوماني پايان سال  89حدود
19درصد رشد دارد .از آنجا كه نقدينگي به فاصله  9ماه
تا يك س��ال اثر خود را بر تورم ميگذارد براي س��ال 91
انتظاري جز افزايشيبودن نرخ تورم نيست.

كاهش 22توماني قيمت دالر

واكنش قاسمي به تحريم نفت
و حضور شركتهاي خارجي

ايرن�ا :وزير نفت با اش��اره ب��ه برنامههاي تحريمي
غرب عليه صنعت نفت كش��ورمان گفت :بيشتر نفت
ايران در ش��رق آس��يا به فروش ميرس��د ،ضمن آنكه
مش��تريان نفت ايران آنقدر زياد هستند كه نفت اضافه
براي فروش بيش��تر نداريم .رس��تم قاس��مي در جمع
خبرنگاران درخصوص برنامه اتحاديه اروپا براي تحريم
نفتي كش��ورمان افزود :بعيد ميدان��م بازارهاي جهاني
نفت ،ايران را ناديده بگيرند ،زيرا اين مس��اله براي خود
آنها مشكلساز خواهد بود.

خبر ویژه

مقاصد هدفگذاريشده صادرات سايپا

مومن��ي مدي��ر توس��عه كس��ب و كار گروه
خودروسازي سايپا كه در تاالر گفتوگو و انديشه
صنعت خودرو سخن ميگفت ،خاطرنشان كرد :ما
از حمايتهايي كه كشورهاي همسطحمان براي
صادرات خودرو در نظر گرفتهاند محروم هستيم.
وقتي كه قرار است با كشورهايي مانند تركيه رقابت
كنيم ،بايد ببينيم كه آيا از حداقل حمايتهايي كه
خودروسازان تركيهاي يا اسلواكيايي برخوردارند،
برخ��وردار هس��تيم؟ در تركيه ،خودروس��ازان از
 100درص��د معافيت مالياتي ه��م براي طراحي
مهندسي و هم صادرات برخوردارند .دولت تركيه،
دو درص��د تولي��د ناخالص داخلي را ب��راي ايجاد
زيرساختها هزينه ميكند و براي سرمايهگذاري
در اين صنعت ،تامي��ن مالي ميكند ،اما ما هنوز
جوايز صادراتي خ��ود را هم نگرفتهايم! به عبارت
ديگر در ش��رايط غيرعادالنه با دست خالي سايپا
به رقاب��ت در بازارهاي خودرو ميپ��ردازد .وي با
تشريح بازار خودرو در جهان گفت :در سال 2010
حدود  77ميليون دس��تگاه خودرو در دنيا توليد
ش��ده است .شكي نيس��ت كه با افزايش ظرفيت
توليد خودرو در كش��ور ،بازاره��اي داخلي ديگر
كفاف پوش��ش اين توليد را نميدهند و صادرات
ديگر براي ما يك انتخاب نيس��ت ،بلكه يك بايد
و شرط بقاست.

ش�رق :موج وعدههاي رييس كل بانك مركزي ديروز به بازار س��كه هم رسيد.
بازاري كه بهمني معتقد است  ۷۰تا  ۸۰تومان حباب قيمت دارد .بعد از همين
اظهارات هم اولين نشانههاي افت قيمت در بازار طال ظاهر شد .ديروز هر سكه
به��ار آزادي طرح قديم در بازار آزاد پس از اظهارات بهمني ۲۰هزار تومان ارزان
شد .سكه بهار آزادي طرح جديد روز يكشنبه ۶۲۵هزار تومان در بازار آزاد قيمت
داشت اما اين رقم همين ديروز ۲۰هزار تومان ارزان شد و تقريبا به مرز ۶۰۰هزار
تومان رسيد .البته طرح قديم سكه بهار آزادي در مقابل موج افت قيمت دستوري
مقاومت كرد و توانس��ت در مرز ۶۳۵هزار تومان جايگاه خود را حفظ كند .نيم
و ربع س��كه بهار آزادي هم ديروز به ترتيب پنج و س��ههزار تومان قيمت خورد.
درنتيجه نيم س��كه ۲۹۷هزار تومان قيمت خورد خريد ربع سكه هم ۱۴۹هزار
تومان خرج روي دست مش��تريانش گذاشت .در بازار رسمي نيز بانك مركزي
ام��روز نرخ يكبهار آزادي را 598هزار تومان ،نيمس��كه 289هزارو 120تومان،
ربعس��كه 145هزارو 80تومان و سكه گرمي 75هزارو 920تومان تعيين كرده
است .افت قيمت در بازار آزاد ديروز همزمان با رشد قيمت طال در بازار جهاني بود.
در روز دوشنبه طال با يك درصد افزايش كه به علت اميدوار شدن سرمايهگذاران
به حل مشكالت منطقه يورو از طريق رسيدگي كمك مالي 600ميليارد يورويي
به ايتاليا از سمت سازمان پول بينالمللي همراه شد .به گزارش رويترز ،اين خبر
با درج در روزنامه ايتاليايي الاستامپا بر سر زبانها افتاده است .اين نشريه در اعالم
پيشنهادي به س��ازمان پول بينالمللي چنين عنوان كرده است كه ميتوان با
تزريق 600ميليارد يورو به اقتصاد ايتاليا باعث از بين رفتن بحران در ايتاليا و بعد
از آن در اروپا شود .اما از اطالعاتي كه در دست خبرگزاري رويترز است ميتوان
چنين نتيجه گرفت كه تماسها و گفتوگوهاي زيادي بين اين سازمان و سران
ايتاليايي صورت نگرفته و نتيجه اين گفتمانها هرگز روشن نشده است .به اعتقاد
انگ يي لينگ كارشناس و تحليلگر موسسه فيليپ فيوچرز در سنگاپور بعد از
اعالم شاخص خردهفروشي بعد از آن جمعه تيره و تار در حال حاضر ميتوانيم
شاهد يك جهش در بازارهاي مالي باشيم.
طالو سكه
بهار آزادی طرح قديم
بهار آزادی طرح جديد
نيم سکه بهار آزادی
ربع سکه بهار آزادی
هرمثقال طالی  18عيار
یک گرم طالی  18عيار

قيمت
635000
605000
297000
149000
255750
55500

(تومان)

تغيير
-20000
-5000
-3000
+430
+100

(تومان)

شرق :ديروز شاخص كل بازار سهام در نبود حمايتهاي دولت و حقوقيها تعارف
را كنار گذاشت و وارد كانال ۲۳هزار واحد شد .در داد و ستدهاي ديروز بازار سهام
فعاالن اين بازار 157ميليون و 251هزار و  414برگه س��هم و حق تقدم به ارزش
459ميليارد و 766ميليون و 61هزار ريال در 14هزار و  530نوبت معامالتي دست
به دس��ت شد .ش��اخص كل هم با  78واحد كاهش به رقم 23هزارو 977رسيد و
شاخص صنعت  52واحد پايين آمد و شاخص  50شركت فعالتر افتي  2واحدي
را تجربه كرد .همچنين ش��اخصهاي ب��ازار اول و دوم به ترتيب  54و  208واحد
افت كردند .نمادهاي مپنا ،بانك اقتصادنوين ،خدمات انفورماتيك ،ملي مس ،سايپا،
بانك كارآفرين ،پتروشيمي خارك و ايرانخودرو بيشترين تاثير منفي را بر شاخص
ثبت كردند .در مقابل دو نماد مخابرات و سرمايهگذاري غدير بيشترين تاثير مثبت
را بر شاخص داشتند و از افت بيشتر آن جلوگيري كردند .نمادهاي پربيننده بازار
صدرا ،سايپا ،سرمايهگذاري سايپا ،فوالد مباركه ،مپنا ،بانك ملت ،ملي مس ،زامياد،
صنايع پتروشيمي كرمانشاه و سرمايهگذاري غدير بودند .همچنين بيشترين حجم
معامالت ني��ز در نمادهاي مخابرات ،فوالد مباركه ،بان��ك كارآفرين ،صدرا ،بانك
ملت ،حق تقدم زامياد ،سايپا ،سرمايهگذاري سايپا ،مپنا و سرمايهگذاري سپه ثبت
شده اس��ت .صدرنشيني بازار با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي سيمان
دشتس��تان ،كاشي پارس ،ذغال س��نگ نگين طبس ،قند قزوين ،جوشكاب يزد،
بينالمللي محصوالت پارس ،المپ پارس شهاب ،بيمه البرز ،كشاورزي و دامپروري
مگس��ال و شكر شاهرود اس��ت .اين در حالي است كه نمادهاي حق تقدم صنايع
الستيك سهند ،حق تقدم زامياد ،شيش��ه همدان ،داروسازي سينا ،قند لرستان،
خدمات انفورماتيك ،قند ش��يرين خراسان ،كاشي و سراميك سينا ،نيرو ترانس و
داروسازي روزدارو با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند.
طوالنيترين صفهاي خريد بازار امروز نيز در نمادهاي ذغالس��نگ نگين طبس،
معادن منگنز ايران ،س��يمان قائن ،داروسازي تهران دارو ،كارخانههای قند قزوين،
باما ،معادن منگنز ايران ،فراوردههاي نسوز ايران ،ذغالسنگ نگين طبس و فوالد
كاويان ثبت شد.
عنوان شاخص
شاخص كل
شاخص  30شركت بزرگ
شاخص آزاد شناور
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم
شاخصصنعت

مقدار
23977/7
1476/5
31202/5
20348/5
29412/3
18307/6

تغيير
-78/7
-۵
-138/9
- 54/1
-208/9
-52/9

شرق :باالخره بانك مركزي تصميم خود را براي ورود به بازار ارزگرفت تا شايد
مهار قيمتها را به دست بگيرد .آقاي رييس كل ديروز گفت كه بازار دچار حباب
است به همين خاطر به همكارانش دستور داده كه حباب را تخليه كنند .به اين
ترتيب ،ظاهرا بانك مركزي ميخواهد هر روز كمي از قيمتها در بازار رس��مي
بكاهد تا ش��ايد موج اين ارزاني به بازار آزاد هم برسد اما چنين اظهارنظري اين
پرسش را در ذهن فعاالن و مشتريان بازار ارز بهوجود ميآورد كه در تمام ماههاي
سپري شده كنترل قيمت و تخليه حباب قيمت به همين سادگي و با يك دستور
امكانپذير بوده اما بانك به هر دليلي از ابالغ آن اجتناب ميكرده اس��ت؟ نكته
ديگر اينكه آيا كاهش قيمت در بازار رسمي ميتواند به مهار قيمتها در بازار آزاد
منتهي شود؟ كارشناسان ميگويند هرچه قيمتها در بازار دولتي كاهش يابد،
تنها عطش خريد ميان مردم افزايش مييابد چون انتظار قيمت آنها از نرخ ارز
و بهخصوص دالر بس��يار باالتر از رقمهاي فعلي است .بنابراين ،آنها براي خريد
بيشتر به بازار خواهند آمد و كفه را به نفع تقاضا سنگين خواهند كرد .همين امر
هم در نهايت به افزايش مجدد قيمتها منجر خواهد شد .نكته ديگر اينكه اساسا
دسترسي به ارز با قيمت دولتي براي عامه مردم مشتاق خريد وجود ندارد و آنها
تنها اگر مسافر خارج از ارزها باشند ميتوانند به طور محدود ارز مسافرتي بخرند.
بنابراين بازهم اين بازار آزاد است كه مرجع قيمتگذاري بهشمار ميرود .به هر
حال ،ديروز بالفاصله بعد از ابراز نظر رييس كل بانك مركزي قيمت دالر كه روز
ش��نبه تا هزار و ۳۸۰تومان هم پيشرفته بود ،راه و مسير خود را تغيير داد و با
كاهش ۲۰توماني نسبت ساعات اوليه روز به هزار و  ۳۴۸تومان رسيد اين به آن
معناست كه در اولين گام بازار با سياست بانك مركزي همراه شده اما آنطور كه
حرفهايهاي بازار اين تبعيت اين بار هم موقتي خواهد بود ديروز صرافها هر پوند
انگليس را دوهزار و  ۱۲۵تومان ميخريدند و دوهزار و  ۱۳۸تومان ميفروختند
اين در حالي بود كه روز يكش��نبه نرخ فروش اين ارز دوهزار و ۱۴۰تومان بود.
يورو واحد پول اروپايي هم روز گذش��ته با افت دوتوماني مواجه شد در اين روز،
يورو هزار و  ۸۱۷تومان خريداري ميشد و هزار و ۸۳۰تومان به فروش ميرسيد.
ارز
دالر آمريكا
يورو
پوندانگلستان
دالر كانادا
يكصد ين ژاپن
درهم امارات

قيمت
1348
1830
2138
1330
1760
375

(تومان)

تغيير
۲۲ـ
۲ـ
۲ـ
۲ـ
۱۰ـ
۱ـ

(تومان)

ورود خودروهاي سواري
دست دوم ممنوع است

فارس :رييس كل گمرك جمهوري اس�لامي ايران
در حاش��يه همايش تجارت و اقتصاد الكترونيكي گفت:
ورود خودروهاي دسته دوم سواري به كشور ممنوع است.
عباس معمارنژاد در حاش��يه هماي��ش تجارت و اقتصاد
الكترونيكي گفت :طبق قانون ورود خودروهاي س��واري
دسته دوم ممنوع است و امسال هيچ خودرو دسته دوم
وارد نشده البته تعدادي ماشينهاي راهسازي دسته دوم
براساس مصوبه كميسيون ماده يك براي راهسازي وارد
شده است.
بهرغم ممنوعيت واردات ميوه صورت گرفت

واردات  ۴۰۰تن نارنگي و پرتقال
ظرف دو هفته از تركيه

خبرآنالين :مسوول حوزه كشاورزي بنياد مستضعفان
اعتقاد دارد بهرغم اعالم ممنوعيت واردات ميوه ظرف دو
هفته گذشته  400تن نارنگي و پرتقال از تركيه وارد شده
اس��ت .اصغر تفضلي هرندي ،مس��وول حوزه كشاورزي
بنياد مس��تضعفان در نشست كميس��يون كشاورزي و
صنايع غذايي ات��اق بازرگاني تهران با انتق��اد از واردات
مي��وه گفت« :بهرغم اعالم ممنوعيت واردات ميوه ظرف
دو هفته گذشته  400تن نارنگي و پرتقال از تركيه وارد
و در بازار عرضه شده كه لطمه بزرگي به بازار و ميوههاي
داخلي وارد كرده اس��ت ».مسوول حوزه كشاورزي بنياد
مس��تضعفان ادامه داد« :اين ميوههاي وارداتي با قيمتي
بين دوه��زارو  200تا دوهزارو 500تومان در بازار عرضه
و باعث شد قيمت مركبات به شدت كاهش يابد و حتي
نارنگي لوكس شمال نيز با 50درصد كاهش قيمت مواجه
شود».

قطع صادرات فرآوردههاي لبني

خبرآنالي�ن :رييس هياتمديره يك گروه توليدي
در نشست كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران از
مش��كلي خبر داد كه صادرات را تحتالشعاع قرار داده
و باعث ش��ده صادرات به برخي كشورها مثل مالزي،
عمان و آسياي ميانه تعطيل شود .غالمعلي سليماني
با اش��اره به اينكه مطابق قوانين مج��وز داريم كه مواد
اوليه وارد كنيم و با انجام فرآوري با استفاده از نيروهاي
ايراني آن را به محصولي با ارزش افزوده تبديل و صادر
كنيم ،گفت« :ما  600كانتينر به عربستان ،مالزي ،عراق،
گرجس��تان ،دوبي و ...صادرات داش��تيم اما ممنوعيت
واردات شيرخش��ك و پنير باعث شده نتوانيم به توليد
صادراتي خود ادامه دهيم و مجبور شويم صادراتمان
را قطع كنيم».

شغلهاي كاذب و موقت
در آمار دولت لحاظ شدهاند

ايلنا :دبير اجرايي خانه كارگر خراسانرضوي گفت:
ش��غلهاي كاذب و موقت ،شغل محسوب نميشوند.
حس��ين رس��ولي ضمن انتق��اد از آمار منتشرش��ده
توس��ط دولت مبني بر ايجاد ۵۷هزار و ۸۹۶شغل در
خراس��انرضوي گفت :اين آمار با احتساب دو ساعت
كار در هفته و مشاغل كاذب و موقت است كه طبيعتا
درس��ت نيس��ت .وي با بيان اين مطلب كه شاغل به
كسي گفته ميشود كه هفتهاي  ۴۴ساعت كار كند،
اف��زود :آمار بيكاران در س��طوح مختلف حتي در بين
تحصيلكردهها بسيار زياد و قابل توجه است .وي ادامه
داد :در خراسانرضوي آمار بيكاران در بخش كشاورزي
و باغداري به دليل خشكساليهاي سالهاي گذشته و
واردات بيرويه ميوه و ساير محصوالت كشاورزي قابل
توجه اس��ت .وي افزود :در گذش��ته  ۲۰الي  ۳۰واحد
بحرانزا در اس��تان وجود داش��ت ام��ا هماكنون همه
واحدها دچار بحران شدهاند.

98درصد پروندههاي قاچاق كاال
خروجي نداشت

مه�ر :رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال
و ارز از بررس��ي پروندههاي باندي و س��ازمانيافته
قاچاق كاال خبر داد و گفت98 :درصد اين پروندهها
به نتيجه نرسيده و خروجي نداشته است.

انتقاد از واردات بیرویه میوه

ايس�نا :عضو هياتمدي��ره صن��دوق حمايت از
سرمايهگذاري كشاورزي با تاكيد بر ضرورت واگذاري
اختي��ارات بازرگاني محصوالت كش��اورزي به وزارت
جهاد كشاورزي ،گفت :در حاليكه ساالنه 17ميليون
تن محصوالت باغي توليد ميشود كه بيش از 30درصد
آن مازاد مصرف كش��ور است و امس��ال نيز باغهاي
كش��ورمان مملو از ميوه بود ،باالتري��ن ميزان واردات
را داشتيم كه اين جفا به توليدكنندگان و كشاورزان
است .مجتبي ش��ادلويي ،رييس هياتمديره اتحاديه
باغداران با ابراز تاسف از خارجشدن سرمايههاي ملي
و ارز كش��ور براي واردات محصوالتي كه در توليد آن
خودكفا هس��تيم و نيازي به واردات آن نيست ،گفت:
با توجه به اينكه س��االنه 120ميليون تن محصوالت
كشاورزي در كشور توليد ميشود كه عمده مشكالت
اين محصوالت در زمينه بازاريابي است ،ضرورت دارد
اختي��ارات بازرگاني محصوالت كش��اورزي به وزارت
جهاد كشاورزي واگذار شود .عضو هياتمديره صندوق
حمايت از سرمايهگذاري كشاورزي تصريح كرد :وزارت
جهاد كش��اورزي با وجود مس��ووليتهاي سنگين و
توليدات باال ،وزارتخانهاي مستقل نيست و زنجيره پس
از توليد آن هميشه به دليل نبود اختيارات آن در اين
بخش ،با مش��كالت عديده مواجه است كه ضربه آن
همواره به توليدكننده و كشاورز وارد شده است.

