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کاهش  ۲۵درصدی چکهای برگشتی
در فروردین ۱۴۰۰

براســاس جداول بانک مرکزی ،چکهای برگشــتی در فروردین  ۱۴۰۰نسبت
بــه اســفند  ۹۹از نظر تعــداد  ۲۵.۴درصــد و از نظر مبلــغ  ۴۹.۳درصد کاهش
داشــته اســت.از کل تعداد و مبلغ چکهــای مبادله شــده در فروردین ماه به
ترتیــب  ۸.۲درصــد و  ۱۰.۷درصــد برگشــت داده شــده اســت در حالــی که در
اســفند  ۹۹از کل چکهــای مبادلــه شــده  ۷.۹درصد و در فروردیــن ماه ۱۸.۳
درصد وصول نشــد .در اســتان تهران حدود  ۱۴۹هزار فقره چک به ارزش ۶۵
هزار میلیارد ریال برگشــت داده شــد که از نظر تعداد  ۷.۷درصد و ارزش ۹.۷
درصد چکهای مبادلهای برگشــت داده شــده است.بررسی جداول حاکی از
این اســت که در سایر اســتانهای کشور ،بیشترین تعداد چکهای برگشتی به
کل چکهای مبادلهای به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویر احمد (۱۳.۵
درصد) ،لرســتان ( ۱۱.۵درصد) و ایالم ( )۱۱.۳درصد اســت .استانهای گیالن
( ۵.۶درصــد) ،مازنــدران ( ۶.۸درصــد) و گلســتان ( ۷.۱درصــد) پایینتریــن
نسبت تعداد چکهای برگشت به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان
را بــه خــود اختصاص داده اســت .در نخســتین ماه ســال  ،۱۴۰۰در کل کشــور
حــدود  ۵۴۹هزار فقــره چک به ارزش بیش از  ۱۴۶هــزار میلیارد ریال بهدلیل
کســری با فقدان موجودی برگشــت داده شــده اســت و کســری و فقدان دلیل
اصلی این اتفاق بوده اســت .براســاس دادههای آماری  ۹۶درصد چکها (از
نظــر تعــداد) و  ۹۲.۴درصد از بعد ارزش بهدلیل کســری یا فقــدان موجودی
وصول نشــده است.بررســی اســتانی چکهای برگشــتی نشــان میدهد که در
استانهای خراســان جنوبی ،اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد بیشترین تعداد
چکهــای برگشــتی بهدلیل کســری بودجه و البــرز ،همدان ،خراســان رضوی
و خراســان شــمالی کمترین میزان را داشــتند .در پایتخت نیــز  ۹۵.۲درصد از
تعــداد چکهای برگشــتی و  ۸۶.۳درصــد از مجموع مبالــغ چکها ،بهدلیل
کسری یا فقدان موجودی وصول نشد/.ایرنا
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توگو با «ایران» اعالم کرد
معاون وزیر صمت در گف 
اخــــــــبار

دویســت و بیســتوهفتمین جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت روز
یکشــنبه به ریاســت رئیس جمهوری برگزار شــد .در این جلسه وزیر صنعت،
معدن و تجارت گزارشی از وضعیت صنعت خودرو در کشور ارائه کرد .برپایه
ایــن گــزارش ،بــه رغم همه فشــارهای جنــگ تحمیلــی اقتصــادی و عوارض
اقتصــادی ناشــی از کرونا ،این صنعت در ســال  1399توانســته به رشــد تولید
دســت یابد.حسن روحانی با تأکید بر پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی،
گفت :ارقام رشــد تولید در بخشهای مختلف صنعتی کشــور ،بهترین شاهد
بر بیثمر بودن سیاست فشار حداکثری امریکا است که خود آنها را به اعتراف
به شکســت این سیاستها وادار کرده است و به توجه با مذاکرات اخیر انجام
شــده در وین ،بــه صراحت آمادگی خود را برای رفــع تحریمهای وفق برجام
اعــام کردهانــد .ما به مذاکرات تــا توافق نهایــی ادامه خواهیــم داد .روحانی
تصریح کرد :صنعت خودرو که در ســختترین شرایط ،توانسته مقاومت کند
و تولیــد خــود را افزایش دهد ،قطعاً با تغییر شــرایط و گشــایش در دسترســی
بــه بازارهــای خارجــی و کاهش هزینــه مبادله ،فضــای مســاعدتری را تجربه
خواهــد کــرد و رشــد و توســعه خــود را در محیط اقتصــادی متعادلتــر ادامه
خواهد داد .سیاســت دولت نیز حمایت از ایــن صنعت و تقویت توان رقابتی
خودروســازهای داخلی خواهد بود.همچنین در جلسه دیروز ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،پیشنهادهای تکمیلی درمورد بهبود شرایط در بازار سرمایه
مورد بحث و بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت/.پاد
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دعوت از سرمایهگذاران برای خرید واحدهای صنعتی تملیکی
مرجان اسالمی فر

خبرنگار

سیاســتگذاران هدفگــذاری کردنــد
کــه تــا پایــان ســالجاری  2هــزار واحــد
صنعتی احیــا شــود؛  1600واحد صنعتی
در شــهرکهای صنعتــی و مابقــی ســایر
واحدهایتولیدیکهدراقصینقاطکشور
فعالیت میکنند؛ بــرای آنکه واحدهای
صنعتــی آســیب دیــده به چرخــه تولید
بازگردند ،دولت  4هزار میلیارد تومان در
نظر گرفته اســت .این در حالی است که
دولت دوازدهم موفق شــد سال گذشته
 ۱۵۵۷واحد تولیــدی راکد را احیا کند .به
اعتقاد کارشناســان ،مهمترین دلیلی که
باعث شده فعاالن اقتصادی برای تولید
انگیزه پیدا کنند توجیه اقتصادی است.
تــا قبل از افزایــش قیمــت دالر و واردات
گسترده کاال ،خیلی از تولیدکنندگان برای
جلوگیــری از ضــرر و زیان ترجیــح دادند
فعالیت خود را متوقف کنند اما از ســال
 97و بــا تغییــر فضــای اقتصــادی خیلی
از ورشکســتهها تصمیــم گرفتنــد دوباره
تن بــه تولید دهنــد .در این میــان احیای
واحدهای صنعتی پایان توجه به صنایع
کشور نیســت چرا که بنا شده برای اولین
بــار واحدهــای صنعتــی کــه بــا ظرفیت
کمتــر از  50درصــد کار میکننــد هــم در
طرحهای حمایتــی قرار گیرنــد .در مورد
تصمیمهایی که در این حوزه اتخاذ شده
با علــی رســولیان ،معــاون وزیر صمت
و مدیرعامل ســازمان صنایــع کوچک و
شهرکهای صنعتی گفتوگویی انجام
دادیم که در ادامه میآید:
ëëاحیای 1600واحدصنعتیدرسالجاری
چگونــه دنبال خواهد شــد و آیــا با فضای
انتخاباتی که در کشور حاکم است ،هدف
تعیینشدهقابلتحققاست؟
بخشــی از واحدهای صنعتــی راکد و
تعطیل شده در تملک بانکها هستند؛
از آنجــا کــه تولیدکننــده بــه هــر دلیلــی

نتوانسته تولید کند بانک بهعنوان بدهی
معــوق ،تملک واحد صنعتــی را گرفته
اســت .در حقیقــت بانــک وثیقــه را بــه
اجرا گذاشــته اســت .از اینرو قرار اســت
واحدهایــی را که بانکها دارند در قالب
ســازوکار مشــخص و شــفاف بــه حــوزه
تولیــد برگــردد .ایــن واحدهــا بــه علت
عدم استفاده از تکنولوژی ،به روز نبودن
محصوالت ،نداشــتن بازار ،چالش بین
شــرکای کارخانه و ســایر مــوارد تعطیل
شــدند .در پاســخ بــه بخش دوم ســؤال
بایــد گفــت کــه در قالــب کلینیکهــای
کســب و کار کــه  500مرکــز آن از ســال
گذشــته فعالیت خود را آغاز کرده است
برگشــت و احیــای واحدهــای صنعتــی
امکانپذیــر اســت چرا کــه تولیدکنندگان
بــا انجــام مشــاورههای تخصصــی
میتوانند به راه حلهای مناســب برای
حل مشــکالت خود دســت پیدا کنند .از
ســویی اســامی بنگاههــای صنعتی راکد
در ســایت بهیــن یــاب موجــود اســت و
توصیــه میکنم فعــاالن اقتصادی قبل
از آنکــه بــرای ســرمایهگذاری در یــک
صنعت برنامهریزی کنند به سایت رفته
و اگــر دیدند که شــرایط یک مجموعه با
وضعیت آنها نزدیک اســت نســبت به
خریــد آن بنگاه راکد اقــدام کنند .هزینه
مشــاور که ســبب عارضهیابی میشــود
توســط شــرکت شــهرکهای صنعتــی
پرداخــت میشــود .در ایــن مشــاورهها
تولیدکننــدگان بــه چالشهــای خود پی
میبرند و ســعی خواهند کرد که نسبت
به اصالح آن اقدام کنند.
ëëبا پرداخــت بدهی واحــد صنعتی به
بانک امکان فعال شدن واحدهای راکد
وجود دارد؟
پرداخــت صــرف بدهــی باعــث
فعــال شــدن واحدهــای صنعتــی راکد
نمیشــود .در ایــن خصوص دو مســیر
وجــود دارد ،یــک تأمیــن بودجــه و
دیگری قرار اســت شــورای پول و اعتبار

دســتورالعملی را تنظیــم کنــد کــه بــه
برگشــت واحدهــای صنعتــی کمــک
کنــد .به گونــهای که بدهیها تقســیط و
روند برگشــت واحد صنعتی به فعاالن
اقتصادی تسهیل شود.
ëëاحتمــال دارد کــه واحدهــای صنعتی
راکد را به سرمایهگذاران فعال بدهید؟
بلــه .در بخــش تملیکــی میتــوان
از چنیــن روشــی اســتفاده کــرد امــا در
واحدهــای راکــد نمیتــوان از چنیــن
راهکاری اســتفاده کرد چرا که آن واحد
صنعتــی خــودش صاحــب دارد .حتی
ممکــن اســت فعــال اقتصــادی نتواند
واحــد صنعتی خــود را به ســرمایهگذار
بخــش خصوصی بفروشــد .اگــر فردی
باشــد کــه ســرمایه در گــردش و بــازار
مناسب داشــته باشــد ،میتواند چنین
واحدهای صنعتی را خریداری کند.
ëëبــرای افزایــش ظرفیــت واحدهــای
صنعتی مستقر در شــهرکهای صنعتی
چه برنامهای وجود دارد؟
وضعیــت واحدهــای صنعتــی در
شــهرکهای صنعتــی نســبت به ســال

گذشــته بسیار بهتر شــده است و تعداد
قابــل توجهی(بیــش از  1000واحــد)
از واحدهــای راکــد بــه چرخــه تولید در
شــهرکهای صنعتی برگشــتهاند .این
امر نشان میدهد که تقاضا برای تولید
و سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده است
و از ســویی واحدها با ظرفیت بیشــتری
کار میکننــد اما به این معنا نیســت که
تمام واحدهــا با صددرصد ظرفیت در
حال کار هســتند .این واحدها همچنان
بــا مشــکالتی نظیر کمبــود مــواد اولیه،
ســرمایه در گردش و سایر موارد دست
بــه گریبــان هســتند .بــرای آنکه شــاهد
رشد تولید باشــیم در فاز اول برای 400
واحــد صنعتــی برنامهریــزی صــورت
گرفتــه تــا ظرفیــت تولیــد ایــن واحدها
افزایــش پیدا کند .بدین جهت بخشــی
از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کــه با
کمتــر از  50درصــد ظرفیــت تولیــد کار
میکنند ،احصا خواهند شد تا در مدت
تعییــن شــده بتــوان میــزان تولیــد این
مجموعههــا را افزایــش داد .این امر در
ســایر واحدهای صنعتی که با ظرفیت

پاییــن در حــال کار کردن هســتند قابل
اجرا خواهد بود .با ســازوکارهای جدید
و رفــع مشــکالت شــرایطی را فراهــم
خواهیم کرد تا واحدها بتوانند تولیدات
خود را افزایش دهند.
ëëآیا تقاضا برای سرمایهگذاری صنعتی
در شــهرکهای صنعتــی وجــود دارد،
برخیها اعتقاد دارند مــا اکنون در رکود
صنعتی به ســر میبریم و سرمایهگذاری
در این حوزه رو به کاهش اســت؛ چنین
امری را قبول دارید؟
آن چیــزی کــه مــا در شــهرکهای
صنعتــی میبینیــم اســتقبال از
ســرمایهگذاری اســت؛ ســال گذشــته
11هــزار و  600قرارداد واگــذاری امضا و
 5هزار هکتار زمین واگذار شــده اســت.
این اعداد نســبت به ســال  98دو برابر
شــده اســت .در شــهرکهای صنعتــی
رکــود فعالیــت وجود نــدارد و برعکس
تقاضــا بــرای فعالیــت صنعتــی رو بــه
افزایش است.
ëëیکــی از معضالتی که در شــهرکهای
صنعتــی وجــود داشــته ،زمیــن خواری

بــوده اســت؛ برخیها بــا رانــت زمین
شــهرکهای صنعتــی را خریــداری
می کننــد و بــا گذشــت زمــان هیــچ
فعالیــت تولیدی روی آن انجــام نداده
اند .بــا این اوصــاف آیا دوبــاره زمین به
متقاضیان واگذار میشود؟
بــه صورت جــدی و بــدون اغماض
برخــورد بــا زمین خواران شــروع شــده
اســت .بــه افرادی کــه طی این ســالها
زمیــن دریافــت کــرده بودنــد امــا برای
انجــام ســاخت و ســاز صنعتــی کاری
انجــام نــداده بودند چند بــار فرصت و
مهلــت دادیم تا فرایند تولید را شــروع
کننــد .آنهایی کــه انجام دادنــد قاعدتاً
میتواننــد در شــهرکهای صنعتــی
فعــال باشــند .ولــی آنهایــی کــه هیــچ
فعالیتــی نکردنــد زمیــن آنهــا را پــس
خواهیــم گرفت و بــه متقاضیان جدید
میدهیــم .بــر ایــن اســاس اولویــت ما
واگذاری ایــن زمینها به مجموعههای
دانــش بنیــان اســت .همچنیــن بــرای
پایــان دادن زمینخــواری طــی
دســتورالعملی فــروش زمیــن ممنوع
شــده اســت؛ بدین جهــت دیگر کســی
نمیتوانــد زمیــن بگیرد و بفروشــد .اگر
کســی زمیــن شــهرکهای صنعتــی را
میگیــرد بایــد پایــان کار بهرهبــرداری
بگیرد و ســپس واگذار کنــد .با اطمینان
میگویــم کــه واســطه گــری زمیــن در
شهرکهای صنعتی از بین رفته است.
ëëبرای ســالجاری چــه میــزان زمین را
پس خواهید گرفت؟
بــرای ســالجاری هدفگــذاری مــا
برگشــت  400هکتــار زمیــن اســت .این
زمینهــا عمدتــاً مربــوط به ســال  96و
قبلتــر از آن بوده اســت .با آزادســازی
زمینهــا خیلــی از مجموعههــا کــه
بهدنبــال زمیــن هســتند میتواننــد در
قالــب مزایــده و ســایر روشهــا زمیــن
بگیرند و فعالیت خود را شروع کنند.

