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دالیل نوسانات بازار سرمایه
ادامه از صفحه یک... پیدا نمی کند، نباید شرایط خوبی را انتظار 
داشت.  دو نکته مهم درباره بورس وجود دارد. اولین نکته این 
است که بخشی از شرکت های بورسی، شرکت های بازرگانی 
هس��تند، بنابرای��ن زمان��ی که ص��ادرات و واردات دچار اخالل 
می ش��ود و نقل و انتقاالت ارزی مش��کل پیدا می کند بر بورس 
هم تاثیر می گذارد. مس��ئله بعدی به چش��م انداز بازار س��رمایه 
ارتباط پیدا می کند. به این معنا؛ وقتی چش��م انداز یا به عبارت 
س��اده تر افق بخش بازرگانی روش��ن نباش��د، آثار آن در بازار 
س��رمایه دیده می ش��ود. بازار س��رمایه بیانگر س��ه نکته بخش 
واقعی اقتصاد، بازرگانی خارجی و چش��م انداز تجارت کش��ور 
و رونق اقتصادی اس��ت. برهمین اس��اس اقتصاد کش��وری که 
در آن وضعیت تورم در جهت کاهش��ی روش��ن نیست یا برنامه 
منس��جمی برای آن دیده نش��ده و میزان تورم در سال جاری را 
نش��ان نمی دهد، از طرف دیگر وقتی نرخ س��ود بانکی با تورم 
فاصله معناداری دارد، انعکاس تمام این موارد در بازار سرمایه 
نش��ان داده می ش��ود. براساس موارد اش��اره شده چناچه مردم 
مختصر نقدینگی در اختیار داشته باشند، به جای سرمایه گذاری 
در بورس که چشم انداز آن روشن و واضح نیست یا حداقل در 
کوتاه مدت چنین نیس��ت، س��ایر دارایی ها مانند بازار طال، ارز، 
زمی��ن ی��ا خ��ودرو را برمی گزینند. افزایش قیمت جهانی به هر 
دلیلی در قیمت ها و شاخص های داخلی تاثیر می گذارد. جنگ 
روس��یه و اوکراین منجر به این ش��د که تورم در امریکا و اروپا 
س��ابقه بیش از ۴۰ س��ال گذش��ته را تکرار کند که پناهگاه پول 
در این اقتصاد دارایی ها می شود و مردم به سمت بازار سرمایه 
نمی روند.  قیمت گذاری های دس��توری در همه جا نقش دارد. 
مش��کل اقتصاد کش��ور این است که قیمت گذاری ها هماهنگ 
نیس��ت، بنابراین نتیجه مورد انتظار تحقق پیدا نمی کند. برای 
مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به نیمایی تبدیل ش��د و فاصله 
ارز نیمای��ی ب��ه ن��رخ بازار آزاد همچنان حدود ۶ یا ۷ هزار تومان 
ش��د که نمونه ای از همین سیاس��ت اس��ت بنابراین تا زمانی که 
قیمت گذاری دستوری و چندنرخی بودن وجود دارد شاهد تاثیر 

منفی بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهیم بود.

پيش شرط های اصالح نظام بانکی
ادامه از صفحه یک...بنگاه ها و تعطیلی کارخانجات و بیکاری 
با اصالح نظام بانکی برطرف می شود. طبق گزارش مرکز آمار 
ای��ران ن��رخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱ با حدود ۰.۴ درصد افزایش 
نس��بت ب��ه به��ار ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد در بهار س��ال جاری 
رس��یده اس��ت. تعداد بیکاران جمعیت ۱۵س��اله و بیشتر حدود 
۲میلیون و۴۰۰ هزار نفر است و در یک سال گذشته ۱۰۰هزار 
نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. یکی از شاخص هایی 
که در حین بررس��ی نیاز داریم. بحث نرخ مش��ارکت اقتصادی 
اس��ت که با توجه به آن مش��اهده می کنیم که نرخ مش��ارکت 
اقتصادی دربهار ۱۴۰۱ به ۴۰.۹درصد رس��یده اس��ت که نسبت 
به بهار س��ال قبل نیم درصد کاهش داش��ته است. بنابراین می 
ش��د پیش بینی کرد که نرخ بیکاری دریک س��ال اخیر افزایش 
یابد. بر اس��اس این بررس��ی نرخ بیکاری جوان ۱۵ تا ۲۴ س��اله 
با ۱.۹درصد افزایش به ۲۴درصد رس��یده اس��ت. همچنین نرخ 
بی��کاری ۱۸ت��ا۳۵ نیز حدود ۱۶.۶درصد اس��ت. که این نرخ ها 
نسبتاً نرخ های باالیی است.  شاغلین خدمات با رشد ۵۲۶هزار 
نفری. اثر مطلوبی را در کاهش بیکاری داش��ته اس��ت. با توجه 
به اینکه در حوزه های صنعت و کش��اورزی کاهش ۶۲۸هزار 
نف��ری را داش��ته ای��م. به همین خاطر در مجموع ش��اهد یک 
افزایش نرخ بیکاران در کش��ور هس��تیم. در واقع فعالیت بخش 
خدمات باز هم موفق به حل مشکالت اشتغال در حوزه صنعت 
و کش��اورزی را حل کند. مهمترین علت بخش کش��اورزی با 
کاهش حدود ۱۱درصدی جمعیت شاغل در این حوزه. نسبت 
به بهار سال گذشته بیشترین اثر را در رشد نرخ بیکاری داشته 
است. مهمترین علت نرخ رشد بیکاری. کاهش جمعیت شاغل 
در بخش کاشورزی بوده است. قابل پیش بینی بود با توجه به 
همبس��تگی میزان بارش س��االنه به تولیدات بخش کشاورزی 
با توجه به خشکس��الی دو س��ال اخیر؛ این کاهش ش��اغلین در 
این بخش رخ می داد. به همین خاطر از طرفی به غیراز مسئله 
خشکس��الی به مواردی دیگری می رس��یم  به خاطر کاهش 
جمیعت ش��اغل در حوزه کش��اورزی ش��ده است. یکی از موارد 
کاهش اش��تغال اصلی کاهش نورآوری در حوزه کش��اورزی  و 
صنعت اس��ت. چرا که علی رغم نامگذاری امس��ال به نام س��ال 
تولید، دانش بنیان و اش��تغال آفرین مش��اهده می کنیم آنطور 
که باید کس��ب و کارهای دانش بینان وارد حوزه کش��اورزی و 
صنعت نشده اند. نیازاست حمایت های بیشتری صورت گیرد. 
کس��ب و کارهای دانش بنیان می توانند اثرات خوبی در حوزه 

اشتغال داشته باشند. 
چرا که ماموریت کسب و کارهای دانش بنیان منجربه افزایش 
بهره وری می شود.باعث کاهش هزینه تولید می شود. باعث 
افزای��ش ظرفی��ت تولید می ش��ود. هر چ��ه قدر اینها برای یک 
کسب و کار بهتر تعریف شود. بهره وری باال رود. آن کسب و 
کار موفق تر است. دولت تالش های زیادی در حوزه کسب و 
کار انجام داده است. اما حضور دولت و شرکت های خصولتی 
و وابس��ته به نهادهای حکومتی در مس��یر اش��تغال مخل ایجاد 
یک فرآیند س��لیم هس��تند. فعالین بخش کشاورزی می گویند 
که به طور مثال فالن ش��رکت و... که فالن بخش را حمایت 
می کند قدرت رقابت ما را بسته است چرا که بهره های خاص 
خود را دارند و قیمت گذاری دس��ت آنها اس��ت و با اس��تفاده از 
ابزارهای��ی ک��ه در اختی��ار دارند. هزینه های خودر ا کاهش می 
دهن��د. ب��ه همی��ن دلیل در بلند مدت کس��ب و کارهای حوزه 
کش��اورزی محکوم به فنا هس��تند. اولین پیش��نهاد خروج تمام 
شرکت های وابسته به دولت است. تمام این شرکت های باید 

به خش خصوصی واگذار شود.

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: رشد اقتصادی هشت درصدی برای امسال 
از س��وی دولت هدفگذاری ش��ده است، تحقق این میزان رشد 
نیازمند فراهم کردن بس��ترهایی اس��ت که از سیاس��تگذاری 
اقتصادی در س��طح کالن تا رس��یدگی به مشکالت بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می گیرد که به نظر می رسد 
دولت همه این ش��رایط را در نظر گرفته اس��ت. روند مثبت رشد 
اقتصادی از س��ال ۹۹ آغاز ش��د و تاکنون ادامه داش��ته است. به 
گزارش »تجارت«، رش��د اقتصادی کش��ور در س��ال ۱۳۹۹ به 
قیمت پایه )به قیمت های ثابت س��ال ۱۳۹۰( نس��بت به س��ال 
قبل به ترتیب »با نفت« ۳.۶ درصد و »بدون نفت« ۲.۵ درصد 
بود. البته در فصل نخس��ت س��ال ۱۳۹۹ رش��د اقتصادی منفی 
۲.۵ درصد بود که به تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید. 
مس��لم اس��ت که دولت تداوم رش��د اقتصادی و پایداری آن را 

نیز مد نظر دارد. 
رش��د اقتص��ادی پای��دار اهمی��ت زی��ادی دارد و نیازمن��د 
سیاس��تگذاری های درس��ت در اقتصاد کالن، مالیات، کاهش 
هزینه ه��ای تولید، افزایش بهره وری، جذب س��رمایه گذاری و 
مواردی از این دس��ت اس��ت. وقتی شاخص های اقتصاد کالن، 
از جمله نرخ تورم، رش��د نقدینگی و غیره به س��ر و س��امان برسد 
بخش��ی از امنیت الزم برای س��رمایه گذاری فراهم می ش��ود. 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی 
به سرمایه گذاری گرایش پیدا می کنند و با راه اندازی بنگاه های 
اقتصادی جدید، زمینه  پایداری رشد اقتصادی را فراهم می کنند. 
اکن��ون پایی��ن بودن امنیت س��رمایه گذاری از مهمترین موانع 

سرمایه گذاری است. 
ب��ر اس��اس دوازدهمی��ن گ��زارش فصلی س��نجش »امنیت 
سرمایه گذاری« در ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل 
امنیت سرمایه گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( بوده است. 
مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )تابستان 
۱۳۹۹(، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل )۱۳۹۸(، عدد ۶.۱۲ محاسبه 
ش��ده بود که نش��ان می دهد ارزیابی امنیت س��رمایه گذاری در 
پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب تر )بهتر( 
و نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل، بدتر ارزیابی ش��ده است. 
به طور کلی چنان چه بس��تر اقتصادی که در آن س��رمایه گذاری 
اتفاق می افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، 

سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های فیزیکی و بلندمدت 
خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه گذاری، فعالیت های 
اقتصادی چش��م انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی ش��وند. 
رش��د اقتصادی کش��ورها در س��ال های اخیر، تحت تاثیر شیوع 
ای��ن وی��روس بوده و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رش��د 
اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در س��ال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در س��ال 

۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. 
ضمن آنکه پیش بینی می ش��ود نرخ رش��د جهان در س��ال های 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ب��ه ح��دود ۱.۵ درص��د برس��د. برابر آمار موجود 
۲.۴ درصد از رش��د ۴.۳ درصدی ایران در س��ال گذشته از ناحیه 
بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن 
و کش��اورزی در رده های بعدی تامین رش��د ایران قرار دارند. در 
حالی که بخش خدمات بیش��ترین س��هم را در رش��د اقتصادی 
ایران داش��ته اس��ت، اما این بخش، بیش��ترین آسیب را از شیوع 

کرونا متحمل شده و الزم است مورد توجه قرار گیرد. 
 ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان، رش��د ۸ درص��د ب��رای اقتص��اد، 
قاب��ل تحق��ق اس��ت ام��ا ای��ن امر مس��تلزم حل مش��کالت 

 فعل��ی اس��ت. از مهم تری��ن اقدام های��ی ک��ه ض��رورت دارد
 دول��ت س��یزدهم ب��ه آن توج��ه کن��د و موارد مورد نی��از را در 
بودج��ه ۱۴۰۱ ببین��د، موان��ع زدای��ی، حذف قوانین دس��ت و 
پاگی��ر و تأمی��ن م��واد اولی��ه ب��رای واحدهای صنعتی اس��ت. 
تحق��ق ه��ر کدام از موضوعات عنوان ش��ده کمک می کند که 
چرخ تولید بهتر بچرخد و کش��ور به  س��مت توس��عه صنعتی و 
 اش��تغالزایی حرک��ت کند. از این رو مان��ع زدایی کمک می کند 
فس��ادهایی که در حوزه های مختلف ایجاد ش��ده از بین برود. 
موانع موجود در فضای کس��ب و کار س��بب شده برخی به رانت 

دست پیدا کنند.
 ح��ذف قوانی��ن دس��ت و پ��ا گیر هم کمک می کن��د فعالیت ها 
تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به خاطر 
دستورالعمل های متعدد و مجوزهای بی مورد، معطل نشوند. از 
سال ۹۷ که تحریم های شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد 
اولیه تولید با چالش های جدی مواجه شد و همچنان بخشی از 

این مشکالت باقی مانده است. 
در ای��ن می��ان نکته دیگری هم وج��ود دارد که امیدوارم دولت 

س��یزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیم های کارشناس��ی 
در ح��وزه واردات و ص��ادرات اس��ت. ص��ادرات و واردات جاده 
دوطرفه اس��ت، ازاین رو نمی توان تنها صادرکننده کاال بود و 
اجازه نداد واردات به ایران انجام ش��ود. اگر می خواهیم جهش 
تولید همراه با کیفیت داش��ته باش��یم تسهیل صادرات و واردات 

امری اجتناب ناپذیر است.
 البته واردات باید به گونه ای دنبال ش��ود که تولید ملی آس��یب 
نبیند. زمانی که واردات به کش��ور محدود می ش��ود خرید مواد 
اولیه برای تولید هم با چالش های جدی تری روبه رو می شود، 
چرا که آن کش��ور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. 
لذا برای برون رفت از مش��کالت یاد ش��ده نباید خودمان را از 

دنیا جدا کنیم.
 آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر 
کرد نش��ان می دهد که از ۲۵ کاالی منتخب صنعتی، بیش از 
۱۵ کاال رش��د تولید را تجربه کردند، از این رو ضرورت دارد که 
برای س��ال آینده وضعیتی فراهم ش��ود که تمام کاالها رش��د 
تولی��د را ثب��ت کنن��د و این اتفاق آرمان گرایانه نیس��ت، چرا که 
تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی 

انجام کارهای بزرگ را دارند. 
اقتصاد ایران از سال ۹۷ )شروع تحریم ها( با مشکالت متعددی 
روبه رو شد، البته بخشی از مشکالت از سال های قبل از آن بوده 
که با تحریم نمایان تر شده است. برای آنکه بتوان از بحران ها 
عبور و فضای اقتصادی کش��ور را پویا کرد که در راس��تای آن 
رش��د ۸ درصدی اقتصاد محقق ش��ود چندین راهکار وجود دارد 
که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سال های 
متمادی اس��ت که فعاالن اقتصادی خواس��تار اجرای این قانون 
ش��دند ولی متأس��فانه این امر به فراموش��ی سپرده شده است. 
مبحث دیگری که از دولت س��یزدهم می خواهیم به آن توجه 

شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است.
 تغییر متناوب قیمت ارز به ش��دت تولید، صنعت و بازار کش��ور 
را تح��ت تأثی��ر ق��رار می دهد و همین امر فرصت س��ودجویی 
 ب��رای برخی ه��ا ایجاد می کن��د. بدین جهت دولت س��یزدهم 
باید به س��متی حرکت کند که تا حد امکان از نوس��ان قیمت 
 ارز کاس��ته ش��ود. همچنی��ن موض��وع دیگ��ری ک��ه در ای��ن 
بخ��ش بای��د مورد توج��ه قرار گیرد، تس��هیل تولید و صادرات 

است. 

»تجارت« بررسی کرد

موانع تحقق رشد اقتصادی

سرمقاله

رشد اقتصادی ژاپن رکورد ۹ ساله را شکست
 گروه اقتصاد کالن:کارخانه های ژاپن در ماه ژوئن تولید خود را با سریع ترین سرعت در 
بیش از ۹ س��ال گذش��ته افزایش دادند زیرا اختالالت ناش��ی از محدودیت های کووید-
۱۹ چین کاهش یافت که نشانه ای خوشایند برای سیاست گذارانی است که امیدوارند 

چشم انداز اقتصادی بهبود یابد.
 به گزارش ایس��نا، داده های جداگانه نش��ان می دهد که خرده فروش��ی برای چهارمین 
م��اه متوال��ی در ژوئن افزایش یافته اس��ت و از ای��ن دیدگاه حمایت می کند که افزایش 
مص��رف ب��ه اقتص��اد کمک کرد تا در س��ه ماهه دوم پ��س از انقباض در ژانویه تا مارس 

به رشد بازگردد.
 آمارهای رسمی نشان داد که تولید کارخانه در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد 
افزایش یافت که بیشترین افزایش یک ماهه از زمان در دسترس قرار گرفتن داده های 

مشابه در فوریه ۲۰۱۳ است. 
این پیش��رفت به دلیل لغو قرنطینه س��ختگیرانه کووید در ش��انگهای بود که به تولید 
وسایل نقلیه موتوری، ماشین آالت الکتریکی و قطعات و دستگاه های الکترونیکی ژاپن 
کمک کرد. مارس��ل تیلیانت، اقتصاددان ارش��د ژاپنی در کپیتال اکونومیکس، گفت: با 
کاهش کمبود قطعات ناشی از قرنطینه شانگهای، ۱۴ درصد افزایش ماهانه در تولید 

خودرو باعث افزایش تولید خودرو شد. 

در حالی که این پیشرفت بیشتر از رشد ۳.۷ درصدی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی 
رویترز انتظار داشتند، یک مقام دولتی گفت که با ادامه تاخیر در عرضه قطعات، خطرات 
نزولی برای تولید همچنان وجود دارد. این داده ها یک روز پس از آن منتش��ر می ش��ود 
که ش��رکت تویوتا موتور اعالم کرد در ماه ژوئن ۷۹۳ هزار و ۳۷۸ دس��تگاه خودرو در 

سراسر جهان تولید کرده است. 

بزرگ ترین خودروس��از جهان از نظر فروش در ماه های اخیر به دلیل کمبود تراش��ه و 
اختالالت ناش��ی از قرنطینه در چین برای رس��یدن به اهداف تولید جهانی خود تالش 
کرده است. تاکومی سونودا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی بانک مرکزی شینکین 
گفت: اقتصاد جهانی و به ویژه تولید به وضوح در حال کاهش است اما تولید ژاپن هنوز 
عادی نش��ده اس��ت و ش��تاب بهبود آن با کاهش محدودیت های عرضه، بیشتر خواهد 

شد. دولت ارزیابی خود از تولید صنعتی را ارتقاء داد. 
تولیدکنندگانی که توس��ط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت مورد بررس��ی قرار گرفتند، 

انتظار داشتند که تولید در جوالی ۳.۸ درصد و در آگوست ۶ درصد افزایش یابد. 
داده های جداگانه نش��ان می دهد که فروش خرده فروش��ی ضعیف تر از حد انتظار بوده 
است و در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. به گفته تسونودا، 
با این حال، فشارهای تورمی فزاینده و افزایش اخیر شیوع کووید-۱۹، می تواند باعث 
شود که خانوارها در ماه های آتی کمربندهای خود را محکم کنند و این خبر بدی برای 

بهبود اقتصادی ژاپن خواهد بود. 
تسونودا گفت: انتظار می رود که قیمت ها در ماه های تابستان به افزایش خود ادامه دهند 
که احتماال عاملی است که بر احساسات مصرف کننده تأثیر می گذارد. در همین حال، 

نرخ بیکاری در ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل، به ۲.۶ درصد رسید.  

رقبای منطقه ای مخالف احیای برجام هستند نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی بیشتر می شود 
 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پول های بخش��ی از مردم به دلیل 
تشکیل صندوق هایی تحت عناوین مختلف از بین رفت و از سر ناچاری این پول از 
خزانه پرداخت شد، گفت: بحث نظارت بر موسسات مالی به صورت برجسته در طرح 
اصالح قانون بانک مرکزی دیده شده است. محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس و نماینده مردم چالدران درباره کنترل تورم و نقدینگی به ایبِنا گفت: روند در 
پیش گرفته شده برای رفع مشکل تورم و نقدینگی، مثبت است و در همین رابطه 
تالش دولت برای فعال شدن ارتباط با دیگر کشور ها و دیپلماسی نیز بی تاثیر نبوده 

است. رفت و آمد های رهبران دیگر کشور ها به تهران و هموار شدن مراودات اقتصادی در این خصوص بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. وی درباره عملکرد بانک مرکزی نیز بیان کرد: کار بانک مرکزی با توجه به جمیع شرایط تا به امروزخوب 
و قابل دفاع یوده است. از جمله مواردی که می توان مورد اشاره قرار داد انتظام بخشی به بانک ها، شرط گذاشتن ارائه 
وثیقه از سوی بانک ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و وصول بدهی ها است که انجام آن در دولت سیزدهم 
جای امیدواری دارد. نماینده مردم چالدران در ادامه افزود: طرح اصالح بانک مرکزی هم در دس��تور کار کمیس��یون 

اقتصادی قرار دارد که با نهایی شدن آن شرایط در این نهاد پولی – بانکی بهتر خواهد شد. 

 یک کارش��ناس اقتصادی اظهار داش��ت: رییس جمهوری وعده تحقق رش��د 
اقتصادی ۸ درصدی را داده بود اما نرخ رش��د اقتصادی امروز ۳ درصد اس��ت. از 
دیگر وعده های رییس جمهوری این بود که نرخ تورم باید نصف ش��ود اما امروز 
ش��اهد آن هس��تیم که نرخ تورم ۲ برابر ش��ده و نرخ بیکاری افزایش یافته اس��ت. 
علی قنبری در گفت وگو با ایلنا درباره تبعات لغو برجام یا ادامه پروس��ه طوالنی 
مذکرات برجام بر اقتصاد کش��ورمان اظهارداش��ت: به طور قطع احیای برجام در 
ثبات سیاس��ی و اقتصادی کش��ورمان تاثیر مثبت خواهد داش��ت و می تواند نسبت 

به کنترل تورم، بهبود شرایط اقتصادی، ثبات وضعیت سیاسی و آرامش شاخص های اقتصادی و  بهبود آنها تاثیر 
داشته باشد. وی با بیان اینکه احیای برجام به نفع مصالح کشور است، گفت: برای برخی از رقبای ایران در منطقه 
مانند روسیه احیای برجام خوشایند نیست چراکه در اثر پذیرش برجام وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به ثبات 
می رس��د و منجر به رعایت منافع جمهوری اس��المی ایران خواهد ش��د. به همین دلیل رقبای منطقه ای دس��ت به 
اقدامات و عملیاتی می زنند که برجام سرانجام نگیرد چراکه منافع این کشورها که در تقابل با منافع ایران است 

به نحوی اقدام می کنند که این توافق صورت نگیرد.  

 گ�روه اقتص�اد کالن:   آم��ار بانک مرکزی درباره چک های 
برگش��تی در خردادم��اه س��ال ج��اری نش��ان می دهد که 
چک های برگش��تی در این ماه از نظر تعداد و مبلغ نس��بت 
به ماه قبل معادل ۴.۶ و ۹.۵ درصد افزایش داشته و استان 
تهران و ایالم به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد و ارزش 

چک های برگشتی را به خود اختصاص داده اند.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، تازه ترین آماری ک��ه بانک مرکزی از 
جریان مبادالت چک منتش��ر کرده نش��ان می دهد که در 
خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک به ارزشی 
حدود ۳۴۲.۴ هزار میلیارد تومان مبادله ش��ده اس��ت که از 
نظ��ر تع��داد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ و ۲۴.۹ درصد نس��بت به 
ماه قبل افزایش دارد. از س��وی دیگر، بیش از ۶.۱ میلیون 
فق��ره چ��ک با ارزش��ی بالغ بر ۳۰۵ ه��زار میلیارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت که از نظر تعداد و 

مبلغ به ترتیب ۸.۱ و ۲۷ درصد افزایش دارد. 
در ای��ن بی��ن، الزم ب��ه ذکر اس��ت که در م��اه مذکور از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹۰.۵ و ۸۹.۱ 
درصد وصول ش��ده اس��ت. البته، در کنار چک های وصولی 

بی��ش از ۶۴۰ هزار فقره چک هم 
برگشت خورده که از نظر تعداد و 
مبلغ چک های برگشتی به ترتیب 
با  ۴.۶ و ۹.۵ درصد نسبت به ماه 

قبل افزایش داشته است. 
همچنین در این مدت، در استان 
ته��ران ح��دود ۲.۲ میلیون فقره 
چ��ک با ارزش��ی ح��دود ۱۷۷.۱ 
ه��زار میلیارد تومان مبادله ش��ده 

ک��ه بیانگر صدرنش��ینی اس��تان ته��ران در مبادله چک در 
س��طح کش��ور است. چک های وصول شده در تهران حدود 
۲ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان 
و چک های برگشتی معادل ۱۸۸ هزار فقره به ارزشی حدود 

۱۶.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. 
عالوه بر این، در خردادماه امسال حدود ۶۲۱ ه�زار فق�ره 
چ�ک ب�ه ارزش بیش از ۳۶.۱ هزار میلی�ارد تومان به دالیل 
کس��ری ی�ا فق�دان موج�ودی برگش���ت خورده است که 
درواق�ع از نظ�ر تع�داد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۷ درصد از 

کل چک های  برگشتی به دالیل 
کس��ری یا فقدان موجودی بوده 
اس��ت. از س��وی دیگر، در استان 
تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک 
به ارزش��ی بیش از ۱۵.۴ میلیارد 
تومان به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی برگش��ت داده شده که 
در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۲ 
و از نظ��ر مبل��غ نی��ز ۹۶.۱ درصد 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی به 

کل چک های برگشتی بوده است.   
همچنین، بررسی نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی 
به کل چک های مبادله ای نش��ان می دهد که بیش��ترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای 
در اس��تان به ترتیب به اس��تان های خراسان شمالی )۱۳.۳ 
درص��د(، کهگیلوی��ه و بویراحمد )۱۲.۵ درصد( و لرس��تان 
)۱۲.۴ درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های گیالن 
)۶.۷ درصد(، خوزس��تان )۸.۱ درصد( و البرز )۸.۴ درصد( 

پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل تعداد 
چک های مبادله ای را به خود اختصاص دادند. 

بیشترین ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های 
مبادله ش��ده در اس��تان به ترتیب به اس��تان های اردبیل ) 
۱۷.۲ درصد(، کردستان و لرستان ) هر کدام ۱۶.۹ درصد( 
و سیس��تان و بلوچس��تان )۱۶.۳ درص��د( اختصاص یافته 
اس��ت و اس��تان های البرز )۸.۹ درصد(، گیالن )۹.۸ درصد( 
و هرمزگان )۱۰( درصد کمترین نسبت به ارزش چک های 
برگش��تی به کل چک های مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص دادند. 
طبق این گزارش، اس��تان تهران با داش��تن ۱۸۸ هزار فقره 
چک برگش��تی به ارزش��ی بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان 
بیش��ترین تع��داد و ارزش چک ه��ای برگش��تی را به خود 

اختصاص داده است. 
از س��وی دیگر، اس��تان ایالم پس از مناطق آزاد با داش��تن 
۵۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان 
در خردادماه کمترین تعداد و ارزش چک های برگشتی در 

کشور را به خود اختصاص داده است. 

چك برگشتی در استان های ایران چقدر است؟ 

یادداشت

آمارهای بانک مرکزی نشان داد:


