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بورس صعودی شد
 درحالی که ش��اخص کل بورس روز گذش��ته نوسانی بود، دیروز 
توانست روندی صعودی به خود بگیرد. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس دیروز )چهارشنبه( با ۲۵۳۳ واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۴۱۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم توانست با ۱۸۱۶ واحد صعود به رقم ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحد 
برسد. در این بازار ۳۱۲ هزار معامله انجام شد که ۳۸ هزار و ۷۳۰ 
میلیارد ریال ارزش داشت. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بانک 
ملت، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، بانک تجارت و سایپا 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاش��تند. ش��اخص کل فرابورس هم با ۵۱ واحد افزایش تا رقم 
۱۸ ه��زار و ۵9۳ واح��د صع��ود کرد. در این بازار ۱۸۶ هزار معامله 
به ارزش ۱۸۳ هزارو ۱9۷ میلیارد ریال ارزش داش��ت. ش��رکت 
صنعتی مینو، مدیریت انرژی امید تابان هور، بهمن دیزل، تولید 
برق عسلویه مپنا، داروسازی دانا و پخش هجرت نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 
آینده مبهم اقتصاد ایران

ادامه از صفحه یک... س��مت ش��رق، دولت های غربی مایلند تا 
سیاست خارجی ایران همچنان در مدار غرب باقی بماند در حالی 
که آن ها حاضر به دادن امتیازی به ایران نیستند. الگوی غالب در 
گروکشی های بین المللی این است که مثال اگر قرار است کشوری 
را از یک جهت گیری خاص دور کنند، به آن امتیازاتی نیز بدهند. 
ام��ا ای��ن در مورد ایران صدق نمی کند. ایران در عرصه مبادالت 
تجاری خود به دنبال خرید کاال های مورد نیازش با قیمت پایین 
و به صرفه است و در عین حال توقع دارد که بازار هایی را نیز در 
اختیار داشته باشد تا بتواند کاالهایش را بفروشد. این انتظار حداقلِی 
تهران، مورد تایید غرب نیست. از منظری دیگر همچنین شاهدیم 
که روس ها از سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دالری در پارس جنوبی 
حرف می زنند و چینی ها نیز در قالب برنامه مشارکت راهبردی 
۲۵ سال با ایران، از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری )و حتی 
بیشتِر( خود در ایران در حوزه های مختلف خبر می دهند. در عین 
حال چینی ها در هر پروژه ای که در ایران وارد شده اند، عمدتا کار 
را با سرعتی بیشتری در قیاس با همتایان غربی خود به پیش برده 
اند. مجموع این مسائل موجب می شوند تا ایران به سمت محور 
شرق جذب شود. موضوعی که مطلوب غرب نیست و البته این 
نارضایتی تا حد زیادی جلوه های عینی خود را در قالب تحوالت 
جاری کشورمان نیز به نمایش می گذارد.  به طور کلی بر این باورم 
که در حوزه اقتصادی، مش��کالت کش��ورمان تا حد زیادی ریشه 
داخلی دارند و به آن ها به اندازه کافی توجه نمی شود. مثال بانک 
مرکزی به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز نمی رود و مدام از 
افزایش بهای آن تعجب می کند. مگر می شود بازار ارز تک نرخی 
نباشد و ما نوسانات ارزی را تجربه نکنیم؟ از این منظر من معتقدم 
ک��ه ن��وع رویکرد دولت های غربی در رابطه با ایران، چه از حیث 
سیاسی و چه اقتصادی، نوعی "گروکشی" را تداعی می کند که 
همانطور که گفتم، ریشه در سیاست ها و جهت گیری های کالن 
کشورمان دارد؛ در نتیجه اکنون شاهدیم که سیلی از فشار های 
اقتصادی و سیاس��ی علیه ایران روانه ش��ده اس��ت. بهبود اقتصاد 
با س��رعت پایین اس��ت و همین مس��اله موجب می شود تا مردم 
ب��ه ص��ورت عینی نتوانند این موضوع را تجربه کنند. به نظر من 
منطقه اوراسیا برای ما و اقتصاد کشورمان بسیار مهم است. این 
بدان معناس��ت که ما باید تعرفه صفر را در قبال این منطقه چه 
در چهارچوب صادرات و چه واردات اعمال کنیم. این مساله در 
نوع خود میزان قابل توجهی از بوروکراسی های زائد و پر پیچ و 
خم داخلی ما را از بین می برد. با این حال ما به سرعت باالتری 
از رشد اقتصادی نیاز داریم. از این جهت، چشم انداز آتی اقتصاد 
ایران را با سرعت کم، رو به رشد می دانم. در این چهارچوب، باید 
با افزایش سرعِت آن، کاری کرد که بر وضعیت اقتصادی مردم 
کشورمان نیز تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد و وقوع تغییرات به 
نحوی ملموس از سوی آن ها هم حس شود. از طرفی همچنان 
انتظار تالطم های ارزی باالس��ت و تا زمانی که که نظام ارزی 
در کشور ما چند نرخی است، وضعیت همین است. اکنون بانک 
مرک��زی ه��ر کاری می کن��د اال تک نرخی کردِن ارز و این واقعا 
عجیب اس��ت. چند نرخی بودن قیمت ارز موجب ایجاد رانت ها 
و فس��اد های مختلف در نظام ارزی کش��ورمان می ش��ود. در این 
چهارچوب، ذینفعاِن قدرتمند عمال قواعد بازی را به زیان کشور 
برهم زده اند. تا زمانی که بازار ارز چند نرخی اس��ت، این یعنی 

میدان دادن به تالطم و نوسان های گسترده ارزی.

 فرصت از دست رفته مسکن
ادامه از صفحه یک... تکلیفی که دولت بر عهده ی او گذاش��ته 
ارایه دهد. انتظار این اس��ت که از نظر کارشناس��ان نیز اس��تفاده 
کند. اما متاسفانه در بیش از یک سال گذشته نه برنامه ی چندانی 
برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه 
وجود داش��ت و نه از نظرات کارشناس��ی استفاده شد. وزارت راه 
و شهرس��ازی مدت ها طول کش��ید تا برنامه بدهد.  وزیر راه و 
شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن 
اعتقاد داشت و می گفت باید از فعاالن صنعت ساختمان در چین 
و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کشور 
وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و ش��رایط را تس��هیل 
کند. انبوه سازان در این شرایط اعالم کردند که حاضرند سرمایه 
و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص 
دهند اما به پیش��نهادات توجه نش��د. این که در بدنه وزارتخانه 
مشاوره های اشتباه به مسئوالن داده می شد یا مساله ی دیگری 
بود، ما اطالع نداریم. طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن 
ملی ش��روع ش��ده و بعد با نهضت ملی مس��کن تلفیق ش��د به 
دلیل تعلل در اجرا، نهاده های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. 
امیدواریم هرکس مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده 

می گیرد به رفع موانع تولید مسکن اهتمام بورزد .

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد كالن:از لحظه ش�روع تهاجم نظامی روس�يه به 
اوكراین، اقتصاد جهانی دس�تخوش تحوالت زیادی ش�ده كه 
بحران غذا و نوس�انات قيمت نفت و گاز،نمودهای عينی این 
جنگ محس�وب می ش�ود.به گزارش»تجارت«،اكنون به نظر 
ميرسد ورود روس ها به بازارهای غيررسمی نفت و گاز تا حدود 
زیادی درآمدهای ایران را كاهش داده چرا كه ارزان فروش�ی 
مسکو در بازارهای جهانی عمال تاثير منفی روی فروش ایران 
گذاشته است.در همين رابطه،عضو كميسيون برنامه و بودجه 
اظهار داش�ت: تمام تالش دولت و مجلس این بود كه در س�ال 
جاری با كسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش ميزان 
صادرات نفت و قيمت نفت پيش بينی هایی داشت، اما به دليل 
مسائلی برای فروش نفت در دنيا پيش آمد و با اعمال تحریم ها 
عليه روسيه، روس ها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غير 
رسمی وارد بازار كنند و قيمت نفت را كاهش داد. همين عامل 
باعث ش�د قيمت های مورد نظر در بازار انرژی محقق نش�ود و 

قيمت ها باال نرود.
علیرضا ش��هبازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
عملکرد دولت سیزدهم در اجرای کاالبرگ اظهار داشت: اجرای 
کاال برگ در بودجه ۱۴۰۱ آمده  و قانون است زمانی که دولت 
الیحه را به مجلس تحویل داد در راس��تای سیاس��ت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت 
کرد که دولت بتواند کاالبرگ را به اجرا برساند و برای پیاده سازی 

آن اقدام و عمل کند.
وی ادامه داد: در بُعد نظارتی مجلس و به دنبال تذکرات جلسات 
پ��ی درپ��ی ب��رای اجرای کاال برگ با نماین��دگان دولت برگزار 
کردیم و مجلس بارها به دولت تذکر داده که با توجه به اینکه 
برای اجرای کاالبرگ از برنامه زمان بندی عقب مانده هر چه 

زودتر نسبت به اجرای آن عمل کند.  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کاالبرگ 
به طور قطع باید در ۱۴۰۱ به اجرا ش��ود و اجرای آن به س��ال 
آینده موکول نخواهد ش��د، گفت: دولت در چند ماه گذش��ته به 
دالیلی نتوانس��ته کاال برگ را به اجرا برس��انند اما در این چند 
ماه باقیمانده از س��ال باید نس��بت به اجرای آن هر چه س��ریع تر 
اقدام کند و مجلس  در این ش��رایط  برای اینکه فش��ار معیش��تی 
ب��ر روی م��ردم کاه��ش پیدا کند، در اج��رای کاالبرگ با دولت 

همکاری خواهد کرد.
ش��هبازی با اش��اره به عدم تحقق شرط مجلس برای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی اف��زود: ح��ذف ارز ترجیحی در راس��تای جلوی 
سوءاستفاده افراد از دسترسی به ارز گرفته شود چراکه عده ای 
ارز ارزان را دریاف��ت می کردن��د ام��ا کاال و خدماتی را وارد بازار 
نمی کردند یا اینکه کاال را با همان قیمت باال وارد بازار می کردند 

از این رو حذف ارز ترجیحی اقدام ارزشمندی بود اما نظارتی که 
باید برای کنترل قیمت ها انجام می شد به اجرا نرسید.   

وی تاکید کرد:  شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی 
این بود که افزایش قیمت به غیر از کاالهای اساسی که متاثر 
از حذف ارز ۴۲۰۰ هستند و یارانه دار خواهند شد به سایر کاالها 
س��رایت نکند که متاس��فانه این اتفاق نیفتاد و ش��اهد آن بودیم 
که قیمت بس��یاری از س��ایر اقالم هم افزایش یافت که باعث 
افزایش فش��ار معیش��تی بر روی مردم ش��د.     عضو کمیس��یون 
برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات رییس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه مبنی بر کس��ری ۲۰۰ ه��زار میلیارد تومانی بودجه به 
دلیل عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، اظهار داشت: تمام 
تالش دولت و مجلس این بود که در س��ال جاری با کس��ری 
بودجه مواجه نش��ویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت 
و قیمت نفت پیش بینی هایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای 
فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم ها علیه روسیه، 
روس ها ناچار ش��دند نفت و گاز را به صورت غیر رس��می وارد 
بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد و همین عامل باعث شد 
قیمت های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمت ها باال 
نرود.       ش��هبازی ادامه داد:  همچنین پیش بینی هایی برای 
میزان فروش اموال و دارایی های دولت صورت گرفته بود که 
متاسفانه  این مورد در ماه های گذشته تحقق پیدا نکرد که البته 
دولت در تالش جبران این عقب ماندگی است تا کسری بودجه را 

جبران کند.  وی با بیان اینکه به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت 
حامل های انرژی را نداش��تیم و نداریم، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ 
هیچ پیش بینی برای تصمیم گیری نسبت به افزایش حامل های 
انرژی نداش��تیم و نمی توان عدم اجرای آن را عامل کس��ری 
بودجه دانست چراکه اساسا افزایش قیمت ها در دستور کار نبود.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در جلس��ات 
مجل��س هی��چ بحثی درباره افزای��ش قیمت  حامل های انرژی 
نداریم، البته پیش��نهاداتی بوده اما این پیش��نهادات رد شده اند و 
نظر اکثریت مجلس این بوده که افزایشی در قیمت های حامل 

انرژی نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس ماه گذشته در حاشیه همایش 
اقتص��ادی خ��زر که در مس��کو برگزار ش��د، وزی��ر نفت ایران و 
معاون نخست وزیر روسیه به ماجرای سوآپ فراورده های نفتی 
از جمل��ه بنزی��ن از دری��ای خزر و تهاتر اق��الم غیرنفتی با نفت 

اشاره کرده اند.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفته بود که دو کشور قادر هستند 
تا ۱۰ میلیون تن س��وآپ فراورده های نفتی و غیرنفتی داش��ته 

باشند و تأسیسات زیربنایی آن نیز وجود دارد.
حاال عبداهلل باباخانی، کارشناس انرژی، در واکنش به ماجرای 
آغاز س��وآپ نفت روس��یه از س��وی ایران، نموداری از فروش 
روس��یه به بازارهای س��ابق ایران یعنی هند و چین منتشر کرده 
و نوش��ته: »ایران تا ۲۰۱9 روزانه حدود ۵۰۰ هزار بش��که نفت 

به هند می داده و بعد از تحریم، حدود صد هزار بشکه به صورت 
غیررس��می. روس��یه قبل از جنگ حدود ۱۵۰ هزار بش��که نفت 
ب��ه هن��د می فروخت و بع��د از تحریم اروپا آن را به ۱.۱ میلیون 
بشکه رسانده. حاال هم به ایران فشار می آورد که نفت را برایش 

سوآپ کند و بشکه ای دو دالر بگیرد!«.
به جز این نش��ریه اویل پرایس نیز در گزارش اخیر خود به این 
موضوع اشاره کرده و نوشته است: »گرچه افزایش درخورتوجه 
حجم نفت خام نفتکش هایی که هنوز مقصد نهایی را نش��ان 
نداده اند، کار نظارت بر صادرات روس��یه را پیچیده تر کرده؛ اما 
بیش��تر این کش��تی ها به هند ختم می شوند و تعداد کمتری هم 
به سمت شرق و چین حرکت می کنند. افزودن این کشتی ها به 
محاسبات، نشان دهنده افزایش مداوم جریان ترکیبی نفت خام 

روسیه به ترکیه، چین و هند در هفته های اخیر است«.
طبق گزارش این نش��ریه، صادرات نفت روس��یه به چین، هند 
و ترکیه در ماه ژوئن به اوج خود که ۲.۲ میلیون بش��که در روز 

بود، رسید.
جال��ب اینجاس��ت که تالش ب��رای افزایش ارتباط اقتصادی با 
روس��یه، که به باور کارشناس��ان انرژی هرگز برد-برد نبوده، در 
ش��رایطی دنبال می ش��ود که در س��ال های گذشته ده ها پروژه 
ایرانی-روسی یا با پیمان شکنی روسیه بی نتیجه مانده یا منافع 

ایران به طور شفاف لحاظ نشده است.
نیروگاه بوشهر، میادین نفتی آذر، آبادان و پایدار غرب، منصوری 
و چنگوله، نیروگاه س��یریک، خط آهن گرمس��ار -اینچه برون، 
واکسن کرونا و... بارزترین نمونه های آن هستند. با این حال حتی 
اگر قصد چشم بستن روی تمام این تجارب را هم داشته باشیم، 
همین چند ماه پیش بود که خبر آمد با وجود ادعای اعضای کابینه 
س��یزدهم مبنی بر اینکه روس��یه برای سرمایه گذاری در انرژی 
و ترانزیت به ایران می آید، نه تنها روس ها برای سرمایه گذاری 
به ایران نیامده اند  بلکه حجم تجارت بین دو کش��ور نیز بس��یار 
اندک اس��ت. ماجرا از این قرار بود که احس��ان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد، در زمان س��فر رئیس��ی به روسیه از توافقات دو جانبه در 
بخش های نفت و انرژی، راه آهن و ترانزیت دو کشور و تکمیل 
راهگذر ش��مال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس 
به اروپا، اینچه برون و رشت - آس��تارا خبر داده بود. وزیر اقتصاد 
گفته بود بناست روسیه برای راه آهن رشت- آستارا پنج میلیارد 
 دالر خط اعتباری اختصاص دهد و هزار لوکوموتیو از این کشور 
خریداری شود؛ اما کمی بعد کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه، 
به ایلنا گفت: »هیچ توافقی با روسیه برای تأمین مالی این پروژه 
وج��ود ن��دارد. روی این موض��وع کار می کنیم که این پروژه به 
ش��کل مش��ترک انجام شود؛ ولی اینکه قرار باشد روسیه تأمین 

مالی را انجام دهد، خبر درستی نیست«.

»تجارت« از پیامدهای ارزان فروشی روسیه در بازارهای جهانی گزارش می دهد؛ 

رونمایی از مقصر جدید کسری بودجه 

خبر

تغییرات قیمت شوینده ها در ۴ ماهه امسال
 بر اس��اس آخرین آمار منتش��ر ش��ده از سوی وزارت صمت، در 
تیر امسال قیمت انواع شوینده بین ۲9.۲ تا ۴۵.۳ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
 به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت با جزئیات، مربوط به تیر ماه است.
 بر اس��اس این آمار که البته در آن فقط قیمت برخی از برندها 
منتش��ر ش��ده، قیمت هر بطری مایع دستشویی ۵۰۰ گرمی در 
تیر امس��ال با افزایش ۳۲.۴ درصدی نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول 

در تیر پارسال حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

 پودر دس��تی و ماش��ینی ۵۰۰ گرمی نیز به 
ترتیب ۴۵.۳ و ۴۳.۳ درصد افزایش یافته و 
به ۱۳ هزار و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده 
اس��ت. قیمت این دو محصول در تیر سال 

قبل حدود 9 و ۱۲ هزار تومان بود.
 در این مدت قیمت مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ 
گرم��ی و ی��ک لیتری نی��ز به ترتیب ۴۳.۳ 
و ۴۴.۱ درص��د افزای��ش یافت��ه و به حدود 

9۰ هزار و ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رس��یده اس��ت. قیمت این دو 
محص��ول در تی��ر س��ال قب��ل نزدیک به ۶۲ ه��زار و ۸۰۰ و ۱۸ 

هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.  در این میان 
قیم��ت هر ع��دد صابون ۱۳۰ گرمی نیز در 
مدت یاد ش��ده از نزدیک ۵۰۰۰ تومان به 
۶۴۰۰ تومان رسده که یعنی در تیر امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲9.۲ درصد 

افزایش یافته است. 
 گفتنی است بختیار علم بیگی، رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع ش��وینده، بهداشتی و 
آرایش��ی ایران اخیرا گفته بود که در س��ال جاری در یک مقطع 
مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی ش��وینده ها صادر ش��د، اما با 

توجه به اینکه درخواس��ت تولیدکنندگان افزایش ۴۵ درصدی 
قیم��ت به خاط��ر افزایش هزینه های تولید بود، در حال رایزنی 

برای افزایش قیمت مجدد هستند.
 البت��ه معم��وال قیم��ت ب��ازار با قیمت مصوب متفاوت اس��ت و 
در مواردی تولیدکنندگان به دلیل تاخیر در بررس��ی قیمت ها، 
برای جلوگیری از زیان ممکن اس��ت زودتر قیمت های جدید 
اعمال کنند. این موضوع معموال جریمه هایی از سوی تعزیرات 
ب��رای آن ه��ا به دنب��ال دارد. پیش تر انجمن صنایع کنس��رو و 
تولیدکنندگان بخش های دیگر هم مشکالت مشابهی در حوزه 

قیمت گذاری داشته اند.

سرمایه گذاری امن ؛ ویژگی خرید اوراق ارزی بانک مرکزی  تثبیت نرخ دالر در کانال ۳۵ هزار تومان
 دبیر کل کانون صرافان با بیان اینکه ظاهرا بازار ارز می خواهد خود را در  کانال 
۳۵ هزار تومان تثبیت کند، گفت: عمال عملیات خاصی جهت کاهش نرخ دالر به 
زیر کانال ۳۰ هزار تومان صورت نگرفته است.   کامران سلطانی زاده در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قیمت  دالر در بازار فعال در اواس��ط 
کانال ۳۵ هزار تومان با جدیت ایس��تادگی کرده اس��ت و علیرغم کاهش خرید 
مردم و خلوت ش��دن صرافی ها، ش��اهد کاهش  مدنظر ارز نبوده ایم.  وی با بیان 
اینکه ظاهرا بازار ارز می خواهد خود را در کانال ۳۵ هزار تومان به تثبیت برساند، 

گفت: عمال عملیات خاصی برای کاهش نرخ دالر به زیر ۳۰ هزار تومان صورت نگرفته است.   دبیر کل کانون 
صرافان ادامه داد: خبر انتشار اوراق ارزی زمانی اعالم شد که دالر در کانال ۳۴ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان بود 
و علی رغم این کار، دالر در کانال ۳۵ هزار تومان خود را تثبیت کرده اس��ت. باید آمار دقیقی از مقدار اس��تقبال از 
این انتش��ار و حجم خرید اوراق ارزی منتش��ر ش��ود تا بتوانیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت انتش��ار این اوراق نظر 
بدهیم.  سلطانی زاده افزود: نکته قابل تامل، عدم افزایش نرخ ارز با انتشار اوراق ارزی است؛ البته انتظار کاهش 
ن��رخ را آنچن��ان ک��ه توق��ع می رفت برآورده نکرده اس��ت، زیرا حداقل انتظ��ار از این عرضه این بود که نرخ دالر به 

کانال قبلی خود که حدود ۳۲ هزار تومان بود بازگردد.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سرمایه گذاری امن و منطقی ویژگی 
خرید اوراق ارزی بانک مرکزی است. غالمرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایبِنا در خصوص انتش��ار و 
عرض��ه اوراق بان��ک مرک��زی وعواید این طرح برای اقتصاد با نقدینگی باال، گفت: 
به نظر می رسد برای جمع آوری بخشی از نقدینگی موجود جامعه و آنچه منجر به 
افزایش تورم شده بانک مرکزی با انتشار و عرضه اوراق ارزی ایده خوبی را در این 
راس��تا به کار گرفته تا نقدینگی موجود جامعه که بخش مهم و قابل توجهی از آن 

در عرصه های داللی و س��فته بازی ورود می کند جمع ش��ود. وی در این باره افزود: با توجه به اینکه نقدینگی امروز 
در اقتصاد ایران بس��یار بزرگ و البته پراکنده اس��ت بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی دس��ت به این اقدام زده تا 
بتواند نقدینگی را مدیریت کند لذا امیدواریم تداوم این طرح ها منجر به هدایت نقدینگی به سمت بازار های مولد و 
فعالیت های تولیدی شود تا آثار مطلوب چنین طرح هایی در سطح اقتصاد مشخص شود. مرحبا خاطرنشان کرد: به 
نظر می رسد طرح بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی کف جامعه با عرضه و انتشار اوراق می تواند سمت و سوی 
سرمایه گذاری های هدفمند را تقویت کند و با پررنگ کردن این منظور در عرصه های مختلف اقتصادی نقش اقتصاد 

مولد را ارتقاء دهد که قطعا به نفع کل جامعه است و به کاهش بحران بیکاری منتهی می شود. 

 در مهر ماه سال جاری حدود ۶.۴ میلیون فقره چک مبادله  شد 
که بیش از 9۲ درصد این چک ها وصول شده است.

 به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده است، 
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در مهر ماه به ترتیب 

9۲.۴ درصد و ۸۸.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک های وصول شده در ماه قبل از آن )شهریورماه( به ترتیب 
معادل 9۱.۸ درصد و ۸9.۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت 
در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 9۱.۲ درصد و ۸۶.9 درصد 

بوده اس��ت.  ش��اخص نسبت چک های برگشتی به چک های 
مبادله ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که 
این شاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نشان می دهد. همچنین 
این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۱ درصد بوده و در ماه قبل عدد 

۱۰.۵ درصد را نمایش می دهد.  طی مهر ماه ۱۴۰۱ در سامانه 
چکاوک حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار 
میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب پنج درصد و ۴.9 درصد کاهش نشان می دهد.

چك های برگشتی كم شدند

یادداشت

  در ش��رایطی که بانک مرکزی بر تس��هیل و تس��ریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید 
دارد، همچنان برخی بانک ها برای دریافت ضامن، س��خت گیری دارند و فقط کارمند 

رسمی را به عنوان ضامن قبول می کنند.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، بان��ک مرکزی طی م��اه اخیر مجددا در بخش��نامه ای به بانک ها 
ب��ر تس��ریع در رون��د پرداخ��ت وام ازدواج تاکید و اعالم کرد ک��ه بانک ها باید مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به 

پرداخت تسهیالت اقدام کنند. 
همچنین، در این بخش��نامه آمده اس��ت که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تس��هیالت 

تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
 البته، پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره 
تس��ریع و تس��هیل پرداخت تس��هیالت ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی 
آیین نامه ای درباره »وثایق و تضامین« و تعیین »س��قف زمان انتظار« این تس��هیالت 

تهیه و به بانک ها ابالغ کرد.
 طبق این آیین نامه، بانک ها باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت 
تس��هیالت یاد ش��ده اقدام کنند.  اما در این بین، با وجود تاکیدهای بس��یار بر تس��هیل و 

تس��ریع در پرداخت تس��هیالت ازدواج، اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایس��نا 
حاکی از آن است که برخی از بانک ها همچنان سخت گیری هایی برای پرداخت این 

وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج ها فقط کارمند رسمی را قبول می کنند.
 این در حالی اس��ت که فراهم کردن ضامن رس��می برای همه متقاضیان امکانپذیر 
نیست و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست. حتی پیش از این ارائه سفته 
به تنهایی، ارائه س��هام عدالت، یارانه و ... جزو ش��رایط پرداخت وام ازدواج عنوان ش��ده 
بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط ضمانت کارمند 
رس��می آن هم با ش��رایط خاص خود از قبیل داش��تن حقوق باالی ۱۰ میلیون تومان 
یا قبول فرد بازنشس��ته با داش��تن حقوق بازنشس��تگی ماهانه باالی ۱۰ میلیون تومان 
و داش��تن س��ن زیر ۶۵ س��ال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای 
س��وال اس��ت متقاضیانی که داش��تن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست، چگونه باید 

تسهیالت ازدواج شان را دریافت کنند؟

سخت گیری ها برای وام ازدواج ادامه دارد

سرمقاله


