وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

تصمیمی برای افزایش قیمت شویندهها گرفته نشده است

سال بیست و هشتم شماره  7917پنجشنبه  5خرداد 1401
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درحالی که طی روزهای گذشته رئیس انجمن شوینده از موافقت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با افزایش  25تا 40
درصدی شویندهها خبرداده بود ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت دیروز در حاشیه همایش مشترک تجاری ایران و روسیه
اعالم کرد که هنوز دولت درخصوص افزایش قیمت شویندهها تصمیمی نگرفته و موضوع درحال بررسی است.وزارت
صمت با بخشی از افزایش هزینه تولیدکنندگان شوینده موافقت کرده است ،اما برخی تولیدکنندگان اقدام به افزایش
قیمت بیشتری کردهاند که دراین خصوص طی جلسهای با آنها به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
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تمامی عوارض گمرکی صادرات مرغ حذف شده است

پذیرایی از میهمانان جام جهانی قطر
با مرغ ایرانی

افزایــش تولید مرغ طی ماههــای اخیر باعث شــده مرغداران بــا نگرانیهایی در
خصــوص عرضه محصــوالت خود به بــازار روبهرو شــوند به همیــن دلیل پس از
اصالح نرخ ارز ترجیحی شــرکت پشــتیبانی امور دام به مرغــداران اعالم کرد که

همه مرغ مازاد آنها را بهطور متوســط با قیمت  50هزار تومان به ازای هر کیلو گرم
خریداری خواهد کرد.به همین منظور قرار شــد وزارت جهاد کشــاورزی هر استان
نرخی را برای خرید مرغ مازاد مرغداران اعالم کند.
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فرشقرمزمعاوننخستوزیرروسیهبرایورودکاالهای
ایرانیبهاینکشور؛ایرانیهانیازهایبازارروسیهراتأمینکنند

«ایران» از کاهش  37/6درصدی ارزش چکهای برگشتی
در فروردین امسال گزارش میدهد

راه اندازی شبه سوئیفت برای
مبادالت بانکی بین ایران و روسیه

عقب نشینی بی محل ها
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«ایران» از خرید تضمینی شیر از تولیدکنندگان خبر می دهد

«ایران» از معامالت بازار سهام گزارش میدهد

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران»

دیروز سوت پایان معامالت آخرین روز هفته درحالی به صدا درآمد که شاخص
کل بورس پس از یک روند اصالحی چهار روزه ،بازهم سبزپوش شد.هرچند که
بازار ســهام درهفتهای که گذشــت  1.82درصد از بازدهی را که درطول چهار ماه
گذشته نصیب سهامداران کرده بود پس گرفت

اگــر به طور خالصــه بخواهیم درخصوص علت ریزشهــای چند روز اخیر
بازار سهام صحبت کنیم ابتدا باید به این مسأله اشاره کرد که شاخص کل
بورس اوراق بهادار از ابتدای بهمن ســال گذشــته تا امروز رشدی در حدود
 30درصدی را تجربه کرده است

ورود بورس
به فاز استراحت

شاخص بازار سهام با شیب مالیم
به سمت باال حرکت می کند
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«ایران» از افزایش تبادالت حمل و نقل دریایی ایران در دریای خزر گزارش میدهد

سرمایهگذاری مشترک ایران و روسیه برای تجهیز بنادر دو کشور
ثبتناممجردانبرایدریافتیارانهامکانپذیراست

وزیر راه و شهرســازی در مراســم روز ملــی آذربایجان از بازســازی جمهوری
آذربایجان با همکاری شــرکتهای ایرانی ،افزایش حجم ترانزیت دو کشــور
در پــی اتمام پل آســتاراچای و تالش برای آغاز عملیــات اجرایی پل زنگزور
خبر داد.
رستم قاسمی گفت :قرارداد پل آستاراچای طی چهار ماه گذشته به امضا رسید
و عملیــات اجرایی آن نیز آغاز شــد ،لذا امیدواریم در شــش مــاه آینده این پل
بــه اتمام برســد چراکه میتواند افزایش حجــم ترانزیت ایــران و آذربایجان با
کشورهای اروپایی ،قفقاز و روسیه را بهدنبال داشته باشد.
قاسمی از توافق دو کشور در خصوص پل زنگزور خبر داد و عنوان کرد :در سفر
دوم مقرر شد آذربایجان بتواند از خاک ایران به نخجوان متصل شود و ترانزیت
خود به نخجوان را از کانال ایران دنبال کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :امیدواریم طی ۲۰روز آینده عملیات اجرایی
پلها توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شود.
به گفته وی توافق میان دو کشور در حوزههای حملونقل دریایی ،هوایی و ریلی
است که حوزه ترانزیت منطقه آسیا را در بر میگیرد.
قاســمی برنامه توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان را جدی برشمرد
و گفــت :در ســفر رئیــس جمهور آذربایجان بــه ایران این برنامههــا را نهایی
خواهیم کرد.

اخبار

بازسازیجمهوریآذربایجانباهمکاریشرکتهایایرانی

8

حمایت از دامداران
با خرید روزانه  3هزار تن شیرمازاد

وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای حمایــت از
دامــداران بــا صنایــع لبنی توافق کرده اســت تا شــیر
خــام آنهــا را بــا قیمتهای مصــوب خریــداری کند.
در همین راســتا اتحادیه تعاونیهــای تولیدکنندگان
فرآوردههای لبنی پاســتوریزه ایــران نیز آمادگی خود

را بــرای خرید مــازاد شــیر تولیدکنندگان تا ســقف 3
هزار تن در روز اعالم کرده است.علیاحســان ظفری
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونیهــای تولیدکننــدگان
فرآوردههای لبنی پاستوریزه ایران اعالم کرده است:
«در هــر نقطــهای از ایران اگــر کارخانهای شــیر مازاد

دامــداران را دریافــت نکرد و شــیر دامــدار به فروش
نرفت ،اتحادیه آمادگی دارد که این شــیر را با قیمت
مصوب هرکیلو  ۱۲هزارتومــان خریداری کند ،ضمن
اینکه هزینه حمل نیز به عهده اتحادیه خواهد بود».

صفحه  8را بخوانید

«ایران» ازکاهش  37/6درصدی ارزش چکهای برگشتی در فروردین امسال گزارش میدهد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

یکی از پرتکرارترین مشــکالتی که خانوارها در دریافت یارانه کمک معیشــتی
بــا آن مواجه بودند ،حضور فرزندان مجرد شــاغلی اســت کــه مجموع درآمد
خانــوار را افزایــش میدادنــد که دولت برای رفع این مشــکل امــکان ثبتنام
افراد بهعنوان مجرد را برای کسانی که تاکنون یارانه نمیگرفتند ،فراهم کرده
اســت .در همیــن مورد وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از امکانپذیر بودن
ثبت جداگانه فرزندان مجرد در لیســت یارانه خبر داد.حجتاهلل عبدالملکی
گفت :اگر فرزندی به ســن قانونی رســیده و تمایل نداشــته باشد که درآمدش
در ســرجمع درآمد خانوار لحاظ شود ،میتواند در سایت هدفمندی یارانهها،
درخواست دهد و خود را بهعنوان خانوادهای جدا معرفی کند.
وی تصریــح کــرد :هر خانــواده یک پرونــده هدفمنــدی یارانه دارد که شــامل
تمامی افرادی است که همسفره هستند؛ همسفره یعنی پدر ،مادر و فرزندان
کــه تمامی درآمــد همه اعضای خانواده در ســرجمع پرونده مذکور محاســبه
میشود.
عبدالملکــی بــا تأکیــد بر امــکان جداکــردن یارانه فرزنــدان مجــرد از خانواده
اصلی اضافه کرد :مسئولیت این موضوع با سازمان هدفمندی یارانهها است
و در صورتی که موضوع را مطرح کنند ،ما هم آن را انجام خواهیم داد.
پــس از اجرای طــرح «مردمیســازی و توزیع عادالنــه یارانهها» طبق دســتور
رئیسجمهور ،میان جاماندگان از یارانه و افرادی که نســبت به دهکبندیها
اعتراض داشــتند از سوی دولت دو راه برای ثبت درخواست بازبینی در دهک
یا درخواســت برای دریافت یارانه معرفی شــد .بر این اســاس از ســوی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندی یارانهها ســامانههایی برای
رســیدگی بــه اعتراضها و ثبتنــام جاماندگان از یارانه اعالم شــد تــا افراد با
مراجعه به این سامانهها درخواستهای خود را ثبت کنند.
اتفــاق تازهای که در ایــن دوره افتاد ،امکان ثبتنام از افراد مجردی اســت که
تــا پیش از این یارانه نمیگرفتند .بدین ترتیب این افراد میتوانند با مراجعه
به سایت  my.gov.irنسبت به ثبتنام یارانه بهصورت مستقل اقدام کنند.
ش از این یارانه
البته فرزندانی که به ســن بلوغ رســیدهاند و مجردهایی کــه پی 
دریافــت میکردنــد ،نمیتواننــد یارانه خود را از سرپرســت خانــوار جدا کنند.
همچنیــن فرزندانی کــه ازدواج کرده یا جدا شــدهاند و یارانه خــود را از خانوار
اصلــی قطــع نکردهانــد ،میتوانند بــه پلیــس  ۱۰+مراجعه و ثبتنــام خود را
انجام دهند.

ایران

کاهش تعداد و میزان چک برگشتی نشان دهنده بازگشت اعتماد به بازار است

همین صفحه

عقب نشینی بی محل ها

کاهش تعداد و میزان چک برگشتی نشان دهنده بازگشت اعتماد به بازار است

گــروه اقتصــادی /آمــار چکهــای برگشــتی یکــی از
شــاخصهایی اســت که میتــوان با آن به صــورت ضمنی
اعتمــاد فعــاالن اقتصــادی بــه بــازار را اندازهگیــری کــرد.
عــاوه براین ،زمانی که چکهای برگشــتی کاهش مییابد
نشــاندهنده بهبــود نســبی وضعیــت اقتصــادی اســت.
در همیــن خصــوص تازهتریــن گــزارش بانــک مرکــزی
از چکهــای مبادلــهای کشــور در فروردیــن مــاه امســال
نشــاندهنده بهبود قابل توجه چکهای برگشــتی اســت،
بهبودی که به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون چک یکی از
مهمترین دالیل اســت چرا که باعث شده تا ضمانت اجرا
به این اوراق بهادار بازگردد.
براســاس اعالم بانک مرکزی ،آمار چکهای مبادلهشده
در فروردین ماه امســال از کاهش  ۳۹و  ۴۶.۵درصدی تعداد
و ارزش چکهای برگشــتی به مبادلهشــده نســبت به قبل از
اجرای قانون جدید چک حکایت دارد .در این ماه در مجموع
 ۵.۲میلیون فقره چک بــه ارزش  ۱۸۳.۸هزار میلیارد تومان
مبادلهشده است.
مطابق با آمار این گزارش ،در این ماه تنها  ۴۷۱هزار فقره
چــک بــه ارزش  ۲۰.۷هــزار میلیــارد تومــان برگشــت خورده
اســت .از اینرو نســبت تعداد و ارزش چکهای برگشــتی به
مبادلهشــده در فروردین ماه ســال  ۱۴۰۱به ترتیب برابر با ۹.۱
و  ۱۱.۳درصد بوده است.
در فروردیــن مــاه امســال ،درکل کشــور بیــش از  471هزار
فقره چک به ارزشــی حدود  207هزار میلیارد ریال برگشــت
داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به
ترتیب  24.2و  37.6درصد کاهش نشان میدهد.
در ایــن مــاه از کل تعــداد و مبلــغ چکهای مبادله شــده
به ترتیب  9.1و  11.2درصد برگشــت داده شــده است .درصد
تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در اسفند ماه سال
گذشــته به ترتیب معادل  8.9و  11درصد و در فروردین سال
گذشته به ترتیب برابر  8.2و  10.7درصد بوده است.
ëëاستانهای رکورددار در چکهای برگشتی
برپایــه ایــن گزارش ،درفروردین امســال در اســتان تهران
بیش از  131هزار فقره چک به ارزشی حدود  87هزار میلیارد
ریال برگشــت داده شــد که از نظر تعداد  8.4درصد و از نظر
ارزش  9.7درصــد از کل چکهــای مبادلــهای برگشــت داده
شده است.
در ایــن مــاه در بیــن ســایر اســتانهای کشــور ،بیشــترین
نســبت تعداد چکهای برگشــتی به کل چکهای مبادلهای
در اســتان ،بــه ترتیب بــه اســتانهای کهگیلویــه و بویراجمد
با  14.6درصد ،لرســتان با  12.6درصد و خراســان شــمالی با
 12.4درصد اختصاص داشــته اســت .همچنین اســتانهای
گیالن با  6.6درصد ،مازندران با  8درصد و البرز با  8.1درصد
پایینتریــن نســبت تعداد چکهای برگشــتی بــه کل تعداد
چکهای مبادله شده را به خود اختصاص دادهاند.
در این ماه درمیان سایر استانهای کشور ،بیشترین نسبت
ارزش چکهــای برگشــتی بــه کل ارزش چکهــای مبادلــه

شــده دراستان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد
بــا  23.1درصد ،لرســتان با  20.8درصد و خراســان جنوبی با
 18درصد اختصاص یافته اســت .اســتانهای بوشــهر با 7.9
درصد ،البرز با  9درصد و گیالن با  9.7درصد کمترین نسبت
ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده
در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ëëضرب شست قانون چک
الزم بــه ذکــر اســت قبــل از اصــاح قانــون چک در ســال
 ،۱۳۹۷آمار چکهای برگشــتی برخالف روند ســالهای بعد
از آن ،نســبتهای زیادی را تجربه میکرد .مطابق آمار بانک
مرکزی ،در فروردین ماه ســال  ۱۳۹۶در مجموع  ۷.۴میلیون
فقره چک به ارزش  ۳۸هزار میلیارد تومان مبادلهشــده بود
کــه از این میــان بیش از یــک میلیون فقره چک بــه ارزش ۸
هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.
از ایــنرو نســبت تعــداد و ارزش چکهــای برگشــتی بــه
مبادلهشــده در فروردیــن ماه ســال  ،۱۳۹۶به ترتیــب برابر با
 ۱۴.۹و  ۲۱درصد بود.
مقایسه آمار مربوط به فروردین ماه سال  ،۱۳۹۶یعنی یک
ســال قبل از اصــاح قانون صدور چک ،و فروردین ماه ســال
 ،۱۴۰۱اثــرات اجــرای قانــون جدید چک را نمایــان میکند .با
مقایسه آمار مربوط به سالهای اشارهشده مشاهده میشود
که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده به
ترتیــب با کاهــش  ۳۹و  ۴۶.۵درصدی همراه بوده که نشــان
از افزایش اعتبار معامالت انجام شده به وسیله چک دارد.
ëëکاهــش مســتمر چکهای برگشــتی با مســدودی بخشــی از
حساببدحسابان
به اعتقاد کارشناســان و همچنین مسئوالن بانک مرکزی،
اجــرای قانــون جدید چــک به میــزان قابل توجهــی موجب
کاهش چکهای برگشــتی میشــود که در ابتدای اجرای این
قانــون شــاهد آثــار آن هســتیم .برهمیــن اســاس در آینده و
بــا تکمیــل اجرائیات این قانــون تأثیر بیشــتری دراین بخش
خواهد داشت.
کارشناســان معتقدنــد ،افزایــش اطمینــان در معامالت
بــا چــک و وضع قوانینی بــه منظور جلوگیــری از صدور چک
توســط افراد بدحســاب از جمله امتیازات قانون جدید چک
است که موجب کاهش چکهای برگشتی شده است.
همچنیــن در روزهــای گذشــته بانــک مرکــزی از اجــرای
آزمایشــی یکی دیگر از قوانیــن بهجامانده از قانون چک خبر
داد که بر اساس آن حسابهای صادرکننده چک برگشتی به
اندازه کسری مبلغ چک مسدود میشود .اجرای مستمر این
حکم نیز میتواند تأثیر مثبتی در کاهش چکهای برگشــتی
در ماههای آینده داشته باشد.
گفتنی اســت با اجــرای قانــون جدید چک ،دسترســی به
خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است
و هماکنون در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی
به میزان یک ریال هم داشته باشد ،حساب وی قفل میشود

و دیگر نمیتواند چک صادر کند.
در ســال  180 ،1400میلیون فقره چک جدید صادر شده
که  65میلیون فقره آن در ســامانه صیاد ثبت و صادر شــد و
در واقــع آن فــردی که چک را گرفته ،تأیید کرده اســت و اگر
بــه فرد دیگری میخواســت منتقل کنــد در آنجا ثبت کرده
اســت .این موضوعی اســت که تا قبــل از اجــرای این قانون
وجــود نداشــت و شــرایط اینگونه بــود که اگر چــک در بازار
 10دســت میگشــت کســی خبردار نمیشــد و ابــزاری برای

پولشــویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه
اینها مدیریت شده است.
یکی از مواردی که انجام نشــده این اســت که اگر شخصی
چکــی را بــه حســاب گذاشــت و چک برگشــت خورد از ســایر
حســابهای آن فرد در بانکهای دیگر هم برداشــت شــود؛
این موضــوع اکنون در همان بانک ،عملیاتی اســت و اگر آن
فرد در همان بانک حســاب دیگری داشــته باشــد برداشــت،
مسدود و این کار تمام میشود.

