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خروج  9هزار میلیارد تومان
پول حقیقی ها از بورس
از بین رفتن انتظارات تورمی ،خــروج بی
سابقه نقدینگی حقیقی از بورس و حتی ارز
و طال را به مقصد دارایــی های با سود ثابت
(افــزایــش سپرده هــای بلندمدت بانکی و
خرید اوراق دولتی) رقم زده است .آمارهای
خبرگزاری فارس در این زمینه حاکی از این
است که در بازه زمانی  15تا 27دی ،به طور
خالص بیش از  9هزار میلیارد تومان بورس
را ترک کرده اند.

بازار خبر

خودرو طی یک هفته  ۱۰درصد
دیگر ارزان شد
ایسنا  -نایب رئیس اتحادیه نمایشگا هداران
و فروشندگان خــودروی تهران ،از ریزش ۱۰
درصد دیگر قیمت خودروها در بازار طی یک
هفته اخیر خبر داد و اعالم کرد که با توجه به
کاهش نرخ ارز در کشور ،بهتبع آن کاالهای
سرمایهای همچون خودرو و سکه نیز با کاهش
قیمت مواجه شدهاند .اسد کرمی اظهار کرد:
از آبان امسال تاکنون روند قیمتی بازار خودرو
کاهشی پیش رفته و حدود  ۳۲درصد کاهش
قیمت داشته است.

قطع  120هزار پایانه فروشگاهی
فاقد پرونده مالیاتی
فارس  -معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
با اشاره به پایان مراحل عملیاتیسازی ماده ۱۱
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا
قبل از پایان سال گفت :تا  ۲۵دی تعداد ۱۲۰
هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند
یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده
است ،قطع شد.

افراد دارای سابقه چک برگشتی،
قادر به ثبت چک در صیاد نیستند
مهر  -یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت :با
اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی
شدن ثبت چک در سامانه صیاد ،دارندگان چک
برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه
صیاد ،چک جدید ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص
ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت:
نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده
توزیع خواهد شد صرف ًا از طریق سامانه صیاد،
امکان پذیر اســت امــا نقل و انتقال چک های
کنونی ،طبق روال موجود است و نیازی به ثبت
در سامانه صیاد ندارد.
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افت بورس به پایین ترین
سطح  7ماهه

چشماندازسقوطدالر

یادداشت

روند نزولی قیمت ارز با ریزش دالر به کانال  22هزار تومان ادامه یافت ،مسیر ریزش

عقبگردشاخصکلبهکانال 1.1میلیونواحدبا
ترسازدالرارزانوتبعاتیکبخشنامهجنجالی

تا کجا و چگونه طی خواهد شد

ریزش  43هزار واحدی شاخص کل بورس در روز شنبه ،باعث
شدتاباافت 3.4درصدی،شاخصکلبهپایینترینرقمدرهفت
ماه اخیر برسد و نسبت به کف ریزش اواسط مرداد تا اواسط آبان
همپایینتربرودوسطححمایتی 1.2میلیونواحدراهمازدست
دهد و وارد کانال 1.1میلیون واحد شود.از ابتدای معامالت روز
شنبه ،شاخص کل بورس روندی نزولی یافت و در پایان معامالت
با ریزش  43هزار واحدی به رقم یک میلیون و  186هزار واحد
رسید تا افت  3.5درصدی را ثبت کند که باالترین درصد افت
شاخص در  22روز کاری گذشته از  25آذر به این سو است.
شاخص کل هموزن نیز  10هزار و  318واحد پایین آمد و با افت
 2.27درصدی در رقم  444هزار و  501واحد ایستاد .افت روز
شنبه شاخص هم وزن باالترین میزان در 22روز کاری گذشته از
 25آذر به این سو است .شاخص کل فرا بورس نیز  461واحد
افت کرد و به رقم  17هزار و  859واحد رسید.روز شنبه برای
چهارمین روز پیاپی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم.
در معامالت شنبه ،سه هزار و  20میلیارد تومان پول حقیقی از
بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه رشد  49درصدی
داشته است .این باالترین رقم خروج پول حقیقی در  98روز
کاری گذشته از  3شهریور به این سو است .ارزش معامالت کل
بازار نیز با افت شدید به رقم 10هزار و 855میلیارد تومان رسید
که نسبت به روزچهارشنبه  57درصد کاهش یافته است .در
همین حال گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که استارت
ریزش های بورس در سال  99با اقدام های نسنجیده برخی
مسئوالن دولتی رقم خورده است .در مرداد بازار سرمایه که به
شاخص دومیلیونو 100هزارواحدینزدیکشدهبود،باعلنی
شدن اختالف میان وزیر اقتصاد و وزیر نفت در خصوص صندوق
دارا دوم یا پاالیش یکم ،وارد فاز اصالح عمیق شد و با گذشت سه
ماه از آن اتفاق در آبان باالخره بورس تا حدودی روی آرامش را به
خوددید.امادرنیمهدیبخشنامهوزیرصمتبرایکاهشقیمت
شمش فوالد در بورس کاال باعث شد تا بازار وارد فاز منفی شود و
تنهادر 9روزمعامالتیشاخصکلبازارسرمایهحدود 14درصد
کاهش را تجربه کرده است.در چنین شرایطی با وجود خبرهای
مثبت از مسائل بین المللی مانند تحلیف بایدن در آمریکا گرفته
تا مسائل داخلی مانند بازگشت پول های بلوکه شده و گزارش
های مثبت شرکت های بورسی ،کاهش قیمت دالر از کانال25
هزار تومانی به کانال 22هزار تومانی ،مهم ترین موتور محرک
افت بورس است و پالس دالر  15هزار تومانی که هفته گذشته
از سوی رئیس جمهور مطرح شد نیز به این فضا دامن می زند.

دالر در ادامــه رونــد نزولی خــود ،وارد
کانال  22هــزار تومان شــد .ایــن افت
تقریب ًا بعد از اظهارات امیدوار کننده
رئــیــس جمهور در خــصــوص کاهش
نــرخ ارز تا  15هــزار تومان در صورت
آزادســازی منابع ارزی کشور در کره و
نیز همزمان با اتمام ریاست جمهوری
ترامپ درآمریکا و امــیــدواری به رفع
تحریم ها در دوره ریاست جمهوری
بایدن صــورت گرفت .با این حال و به
رغم این شرایط به نظر می رسد راه دالر
در اقتصاد ایــران برای رسیدن به افق
های ترسیم شده در نرخ های پایین تر،
چندان هموار نباشد.
به گــزارش خــراســان ،نــرخ دالر که از
اواخر هفته قبل روند نزولی مشخصی
را آغاز کرده است ،دو روز قبل با ورود
به کانال  22هزار تومان مجدد خبرساز
شد .خبرگزاری تسنیم با اعالم نرخ 22
هــزار و  900تومان در بعدازظهر روز
شنبه نوشت که در بازار همه فروشنده
شدند.این افت قیمت در حالی است
که برخی ،آن را به خوشبینی بازار به
برداشتن تحریمها همزمان با تغییرات
ریاست جمهوری آمریکا و همچنین
وعده رئیس جمهور در روز چهارشنبه
گذشته نسبت می دهند .روحانی در
جلسه هیئت دولــت اظهار کــرد« :اگر
صرفا هفت میلیارد دالر منابع ایران که
در بانک یکی از کشورها {کره جنوبی}
بلوکه شــده ،در اختیار بانک مرکزی
قرار بگیرد ،فردا صبح قیمت دالر از 25
هزار تومان به  15هزار تومان میرسد»
موضوعی که در میان فعاالن بــازار به
سیگنال مثبت از آزادسازی این منابع
برداشت شد.با این حــال ،به نظر می
رسد برخی واقعیات میدانی موجب
شود تا اجما ًال مسیر رسیدن به افقی

گفته می شود ،نباشد .به عنوان مثال،
خبرگزاری بلومبرگ نوشت « :مسیر
رفع تحریمهای نفتی ایــران مسیری
طوالنی اســت ...ایجاد روابط با ایران
که شامل برداشته شدن تحریمهای
صـــادرات نفت ایــن کــشــور اس ــت ،در
اولویتهای آخر وی قرار دارد و زمان
بیشتری خواهد برد».
ایــن گــزارش ها به همراه نوسان نرخ
دالر در بــازار ارز با خبرها و جو روانی
حکایت از آن دارد که تا برطرف شدن
موانع بنیادین بــرای افت نرخ دالر از
جمله تسهیل انتقال ارز از مبادی
ورودی نمی توان سخن قطعی از افت
قابل توجه نــرخ ارز حداقل در کوتاه
مدت داد .افت نرخ ارز اگر چه از منظر
ایجاد آرامش بیشتر در اقتصاد ایران،
کاهش هزینه تمام شده تولید در برخی
کاالها و نیز آرامــش بــازارهــای سفته
بازی مسکن و خودرو مثبت است ،اما
باید توجه داشت او ًال به ضرر کاالهای
صادراتی کشور است و ثانی ًا بدون در
نظر گرفتن عوامل بنیادین ،باقی ماندن
ریسک نوسان ،می تواند شوک های
کشنده ای به اقتصاد ایران به خصوص
تولیدکنندگان وارد کند.

نسخه جدید برای جایگزین ارز 4200
حذف ارز  4200تومانی اگر چه مورد اتفاق
عمده کارشناسان اقتصادی است ،اما به نظر
می رسد در صورتی که اجرای آن بدون توجه
به ابعاد مختلف انجام شود ،ممکن است تبعات
اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد .در
این خصوص ،اظهارات یک اقتصاددان نشان

هشدار کمبود مواد غذایی
در پی قطعی برق
ایلنا  -دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی کشور اعالم کرد که تأثیر قطعی برق
در صنایع غذایی خیلی سریع خود را نشان
میدهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با
کمبود و گرانی محصوالت روبهرو میشود.
نقاشی افزود :قطعی برق این صنعت را بیش
از هر صنعت دیگر تحت تأثیر قرار میدهد.

دهنده سه راهکار بــرای گذر از این شرایط
است و در این میان ،جایگاه بانک مرکزی باید
از خریدار به عاملیت فروش ارز دولتی تغییر
کند.به گزارش فارس ،اظهارات مجید شاکری
کارشناس اقتصادی نشان می دهد که حذف
ارز  4200تومانی از دو جنبه قابل بررسی

economic@khorasannews.com

جای خالی منابع برق تجدید پذیر
در خاموشی های اخیر

که به عنوان مثال رئیس جمهور ترسیم
کــرده اســت به ایــن آسانی ها نباشد.
اولین نشانه در این زمینه را می توان در
البه الی سخنان اخیر رئیس کل بانک
مرکزی جست وجو کرد .وی روز جمعه
در یادداشتی که در سایت بانک مرکزی
منتشر شد ،با اذعان به این که «انتظار
میرود با فروکش کردن انتظارات ،نرخ
ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی
آن حرکت کند» و نیز با اشاره به سخنان
روحانی مبنی بر ایــن که «دسترسی
بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی که
امکان مدیریت موثرتر بازار ارز را فراهم
می کند» ،تصریح کرد« :حفظ قدرت
رقابتپذیری اقتصاد ،به همراه صیانت
از ذخــایــر ارزی ،بــرای بانک مرکزی
اهمیت دو چندان دارد».
این سخنان ،اجما ًال می تواند به این
معنی باشد که بانک مرکزی افت نرخ
ارز را به هر قیمت ولــو برهم خــوردن
قدرت رقابتی اقتصاد ایران نسبت به
ارزهــای خارجی و ارزپاشی و از دست
دادن منابع ارزی نمی پذیرد.از سوی
دیگر ،به نظر می رسد چشم انداز رفع
تحریم اجما ًال به آن صورت که هم اینک
در برخی محافل و منابع از آن سخن

است .اول از منظر رابطه بین بانک مرکزی و
بانک ها با وارد کنندگان و دوم از منظر دولت با
بانک مرکزی .منظر اول که تقریب ًا واضح است.
چــرا که اختصاص ارز  4200موجب رانت
های زیاد در جریان واردات کاالهای اساسی
شده است اما از منظر دوم ،حذف ارز 4200

حسین بردبار

تومانی ،این امکان را برای دولت فراهم میکند
که با فروش آن به بانک مرکزی منابع ریالی
بیشتری به دست آورد .موضوعی که بخشی از
کسری بودجه دولت را که طبق برآورد دیوان
محاسبات در سال آینده  195هزار میلیارد
تومان خواهد بود ،جبران خواهد کرد.

در شرایطی که هنوز متهم ردیف اول خاموشی
های اخیر کشور کامال مشخص نیست و نظریه
هــای مختلفی از جمله استفاده غیرمجاز از
ماینرهای تولید رمز ارزهای دیجیتال ،سرمای
دی ماه و کمبود گاز در نیروگاه ها به دلیل مدیریت
مصارف خانگی  ،محدودیت استفاده از مازوت به
دلیل آلودگی هوا و صادرات برق ،معاهده پاریس
و  ...برای این وضعیت مطرح می شود ،جای توجه
رسانه ها و مسئوالن ذی ربط به توسعه استفاده
از منابع برق تجدید پذیر خالی است ،منابعی
که استفاده از آن ها اوال نگرانی های ناشی از
آلودگی هوا را که عمدتا برگرفته از استفاده انرژی
های فسیلی هستند ندارد و موجب حفاظت از
این منابع نادر می شود ،ثانیا در راستای عمل
به برخی معاهده های بین المللی و حفاظت از
محیط زیست است و ثالثا دسترسی به آن ها در
کشور ما بسیار سریع و فراوان است.
بهره مندی ایران از اراضی و مراتع بی شماری که
امکان نصب و بهره مندی از نیروگاه های بادی
و خورشیدی را دارد تا موضوع بهره مندی از
نیروگاه های برق اتمی و حتی طرح نصب نیروگاه
های کوچک خورشیدی روی پشت بام منازل
که وزارت نیرو خرید برق آن ها را تضمین کرده و
چند سال متوالی است که برای این کار،فرهنگ
سازی می کند ،همه و همه موضوعاتی هستند
که زمینه ها و بسترهای خوبی را برای استفاده از
منابع برق تجدید پذیر فراهم کرده است و از این
منظر کشور ما یکی از معدود کشورهای جهان
است که تا این حد توان بالقوه بسترسازی برای
توسعه نیروگاه های برق تجدید پذیر را در خود
دارد ،حتی چندی پیش رئیس سازمان انرژی
های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)
از شناسایی مناطق جدیدی در شرق کشور در
نزدیکی مرز افغانستان برای نصب نیروگاه های
بــادی خبر داده بود و به تازگی مدیرکل دفتر
پتانسیل سنجی و ارزیــابــی منابع ساتبا گفته
است که از سال  97تاکنون  ۱۲۱هزار و ۵۰۰
مگاوات پتانسیل احداث نیروگاه تجدیدپذیر و
پاک در کشور شناسایی شده  ،که این رقم بیش
از دو برابر کل ظرفیت برق کشور در شرایط اوج
مصرف است.
در هر حال در شرایطی که سخنگوی برق کشور
دلیلاصلیخاموشیهایاخیرراناشیازکمبود
گاز برای نیروگاه ها اعالم کرده و با وجود همه
تالش هایی که طی سال های اخیر برای توسعه
برق تجدید پذیر در کشور شده اما هنوز سهم
تولید این نوع برق نسبت به کل مصرف کشورمان
بسیار ناچیز است و با توجه به بسترهای موجود در
کشورومشکالتینظیرخاموشیهایاخیر،لزوم
توجه جدی و عملیاتی به این عرصه باید بیشتر از
گذشته مدنظر مسئوالن باشد.

