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 چگونگی کارسازی و 
نقل  و انتقال چک

توسعه ایرانی - براساس قانون جدید چک، 
صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت کند 

و بعد آن را تحویل گیرنده چک دهد.
 آمنــه نادعلی زاده، ســخنگوی اجرای قانون 
جدید چک در گفتگویی اظهار داشــت: براساس 
قانون جدید چک، صادرکننده چک باید آن را در 
سامانه صیاد ثبت کند و بعد آن را تحویل گیرنده 
چک دهد. گیرنده نیز باید با مراجعه به ســامانه 
صیاد، استعالم الزم را به عمل آورد و از این موضوع 
که چک برای او ثبت شده است، اطمینان حاصل 
کند و اگر مواردی که بــر روی فیزیک چک درج 
شده، با آنچه در ســامانه ثبت شده، تطابق داشته 
باشــد، مراتب تأیید خود را اعالم کند و در صورت 
عدم تأیید، مراتــب را اعالم کنــد و برگه چک را 
تحویل صادرکننده بدهد تا اصالحات انجام شود. 
پس از اینکه گیرنده مراتب تأیید چک را در سامانه 
صیاد انجام داد، می تواند به بانک برود و آن را نقد 

کند یا آن را به شخص دیگری منتقل کند.
    

وزیر صمت: 
روند قیمت خودرو کاهشی است

توسعه ایرانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: قیمت خودرو روندی کاهشی را طی می کند 
و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار خودرو 
و حذف دالالن و واســطه هایی است که بین تولید 

کننده و مصرف کننده قرار دارند.
علیرضا رزم حســینی در حاشــیه جلسه با 
اعضــای کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شورای اسالمی افزود: از ابتدای حضور در وزارت 
صنعــت، برنامه افزایش تولید خودرو را شــروع 
کردیم و با وجود مشــکالتی که صنایع کشور با 
آن درگیرند، این اتفاق به خوبی در حال اجراست 
و اخیرا نیز با همــکاری رئیس کل بانک مرکزی، 
بســته مالی خوبی برای حمایت از خودروسازان 

تهیه و عملی شد.
وی افزود: قیمت خودرو روندی کاهشی را طی 
می کند و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار 
خودرو و حذف دالالن و واسطه هایی است که بین 
تولید کننده و مصرف کننده قرار دارند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به رشد 23 درصدی تولید 
خودرو در کشور ابراز امیدواری کرد: در نیمه دوم سال 
و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه آینده, 50درصد 

افزایش تولید خودرو در کشور داشته باشیم.
    

واردات موز در قبال صادرات 
سیب از سر گرفته می شود

معاون فنی گمرک، گفــت: واردات موز با تایید 
منشــا ارز حاصل از صادرات ســیب از سر گرفته 

می شود.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، گفت: 
موز در اولویت 2۷ قرار گرفته بود و با توجه به اینکه 
اولویت ارزی آن غیر فعال بود نوعی ایستایی ایجاد 
شــده بود. در حال حاضر ۱00 کانتینر در روزهای 
گذشه در گمرک بازرگان داشتیم و به همین دلیل 
موضوع مجدداً در ستاد تنظیم بازار مطرح و مقرر شد، 
اگر منشأ ارز از محل صادرات سیب باشد مورد تأیید 

بانک عامل قرار می گیرد و واردات آن بالمانع است.
وی ادامه داد: کاالیی که در گروه 2۷ قرار می گیرد 
باید سه شرط داشته باشد تا ترخیص شود، شرط اول 
این است که ثبت سفارش معتبر در گمرک موجود 
باشد شــرط دوم این اســت که حتماً کد منشأ ارز 
داشته باشد و شرط سوم این است که ماده ۱۱ آئین 
نامه قانون مقررات صادرات و واردات را دارا باشد. اگر 
این سه شرط همزمان باشد کاال می تواند از گمرک 

ترخیص شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی حاال برای چندمین بار متوالی در 
ماه های اخیر اعالم کرده است که قیمت 
دالر به کمتر از 20 هزار تومان می رسد.  

 نگاهی به فــراز و فــرود دالر در ماه 
پایانی تابســتان تا اولین ماه زمستان 
نشان می دهد دالر از اوج 32 هزار تومانی 
قیمت، در بازار آزاد بــه کانال 2۱ هزار 
تومان ورود کرده و بــا خیزی دوباره بار 
دیگر تا 26 هزار تومان پیشــروی کرده 
اســت. برای دومین بار نیز دالر ریزشی 
را پس از حضور بایدن در کاخ سفید در 
ایران پذیرا شد و سپس بار دیگر قیمت ها 

تا مرز 24 هزار تومان پیش رفت . 
 در چنین شرایطی صحبت درباره 
دالر 20 هزار تومانی  در فضای اقتصادی و 
سیاسی ایران باال گرفته است. دور نیست 
زمانی که کاربران شبکه های اجتماعی 
از هشــتگ دالر 20 هزار تومانی برای 
نشان دادن حجم وحشتشان از فضای 
اقتصــادی بهره می بردند. درســت در 

تیرماه بــود که هشــتگ دالر 20 هزار 
تومانی در شــبکه های اجتماعی داغ 
شــد و فضای اقتصاد تحت تاثیر قیمت 
باالی دالر قــرار گرفت. همــان روزها 
همتی و همکارانــش در بانک مرکزی 
در کنار سایر مقامات اقتصادی قیمت 
دالر را غیرواقعــی می خواندند و وعده 
کاهش قیمت ها را می دادند. با این حال 
هنوز خریــداران دالر 20 هزار تومانی 
در تیرماه ضرر کــه نکرده اند هیچ، در 
جیب خود ســودی قابل توجه را حمل 
می کنند، به ازای هر دالر چیزی بیش از 
سه هزار تومان. این چنین دالر 20 هزار 
تومانی تنها در شش ماه فاصله ای کوتاه را 
پیموده است و از کابوس اقتصاد ایران به 
رویای مقامات و افــکار عمومی تبدیل 

شده است. 
اما همچنان عبارت »قیمت غیرواقعی 
دالر« در ادبیات اقتصادی و سیاســی 
مســئوالن به وفور به گوش می رسد. از 
روزی که دالر برای تجربه بحران تکراری 
ارزی در ماه های پایانی ســال 96 خیز 
برداشــت، تا امروز همه صحبت های 

مقامات اقتصــادی حول ایــن محور 
چرخیده اســت که قیمت ها به زودی 
کاهش می یابد و بازار ارز جای مناسبی 
برای ســرمایه گذاری نیست اما قیمت 
دالر امروز در قیاس با ماه های پایانی سال 
۱396 قیمتی 5 برابر را تجربه کرده است 
چرا که آن روزها در بدبینانه ترین حالت 
بسیاری از کارشناسان می گفتند دالر 
می تواند در مرز 5 تا 6 هزار تومان بایستد.

جرقه جهش ارزی
 تحریم نفتی ایران از سوی ترامپ و 
خروج وی از برجام جرقه بحران ارزی را 
در ایران زد اما قرارگیری ایران در لیست 
ســیاه اف ای تی اف ، تاثیر خروج ایران 
از بازارهــای جهانی نفــت را چند برابر 
کرد چرا که ایران دسترسی چندانی به 
منابع حاصل از صادرات نفت و کاالهای 
غیرنفتی خود در خارج از کشور نداشت . 
 پیگیری پول های بلوکه شده ایران 
در کشورهایی مانند کره جنوبی، عراق و 
... نشان از آن دارد که اقتصاد ایران درگیر 
بحرانی بسیار جدی در حوزه ارزی شده 
اســت. کرونا نیز در این میان چون یار 

کمکی تحریم، وارد میدان شد و اقتصاد 
خســته و بیمار ایران را تحت فشار قرار 
داد اما آیا سخنان همتی مبنایی واقعی 
را داراســت و ایران می توانــد بار دیگر 
دالر را با قیمتی کمتر از 20 هزار تومان 

تجربه کند؟
 اغلب کارشناسان به این سئوال پاسخ 

مثبت می دهند . 
برخی کارشناســان به استناد این 
نکته که با توجه به میزان افزایش حجم 
نقدیگی دالر در بدبینانه ترین حالت باید 
۱8 هزار تومان باشــد، رسیدن دالر به 
قیمتی کمتر از 20 هزار تومان را محتمل 
می دانند و معتقدند فضای سیاســی 
اضافه شــدن قیمت دالر را بــه  همراه 

داشته است . 
 با این حال کارشناسانی چون صادق 
الحسینی و ایمانی راد در آن دسته قرار 
دارند که معتقدند قیمت دالر می تواند 
کمتر از 20 هزار تومان شود اما دوام آوری 
دالر در این محــدوده قیمتی چندان 

محتمل نیست . 
مرتضــی ایمانی راد، کارشــناس 

برجسته اقتصادی معتقد است سه عامل 
حضور بایدن در کاخ سفید، بررسی دوباره 
اف ای تی اف و خروج ایران از  لیست سیاه 
این کنواسیون در کنار احتمال افزایش 
فروش نفت سه عاملی هستند که زمینه 
را برای کاهش قیمت دالر فراهم می کند. 
او البته تاکید دارد:»اگر سیاســت های 
پولی و ارزی ســاماندهی نشود و مساله 
افزایــش صادرات نفت و خــروج ایران 
از لیست سیاه حل نشــود، دوباره دالر 
گران می شــود«.وی اعالم کرده است 
»با توجه به پیچیدگی های مساله ایران 
در نظام جهانی منحنی تغییرات دالر تا 
انتهای سال آینده یو شکل باشد و بسیار 
نامحتمل است که یک منحنی کاهنده و 

باثبات داشته باشد.«
صادق الحســینی نیز معتقد است 
قیمت دالر نمی تواند برای مدت طوالنی 
حتی به رغــم فروش نفت بیشــتر در 
محدوده کمتر از 20 هــزار تومان دوام 

بیاورد . 
 برخی این عــدم دوام را به موضوع 
اقتصاد رفتاری مرتبط می  انند و معتقدند 
تجربه تورم باالی ارزی سبب می شود به 
محض اینکه جامعه حس می کند قیمت 
به کف رسیده است دست به خرید بزند 
و در نتیجه افزایش تقاضا در کنار عرضه 
محدود،خود زمینه را برای رشد دوباره 
قیمت تا رسیدن به نقطه تعادلی عرضه 

و تقاضا فراهم می کند . 
 جدال انتخاباتی بر سر اقتصاد

در عین حال باید جدال سیاســی 
مجلس و تــالش بــرای ماهیگیری 
از موقعیــت کنونی بــرای پیروزی 
در انتخابــات ۱400 را نیــز مد نظر 
داشت. این چنین است که بسیاری از 
تغییرات اعمال شده در الیحه بودحه 
از جمله افزایش نــرخ تعادلی و برنامه 
برای حذف ارز 4200 تومانی همگی 
سبب شده اند که چشــم انداز تورمی 
چندان روشن نباشد. بودجه اصالحی 
در کمیسیون تلفیق در شرایط کنونی 
بودجه ای به شــدت تورم زاســت و با 
توجه به دو برابر شــدن میزان کسری 
بودجه در این الیحــه می توان انتظار 

اجرای بودجه ای تورمــی در صورت 
تصویب مجلس را داشت. به این ترتیب 
در چنین شرایطی رشد تورم بازار ارز 
را نیز متاثر می کند و این بار این تورم 
است که زمینه را برای افزایش قیمت 

ارز فراهم خواهد نمود . 
 ارزیابی ها نشان می دهد پیش از این 
ارز محرک افزایش نرخ تورم در ایران بود. 
به عبارت دیگر در رفتن لنگر نرخ ارز سبب 
شد تورم در کشور رشدی فزاینده را در 
ســال های ۱39۷ تا ۱399 تجربه کند 
به طوری که تاثیر افزایش نرخ ارز بر سایر 
بازارها نظیر بازار خودرو و مسکن و طال و 

سکه نیز به سرعت نمایان گردید. 
 همتی چه می گوید؟

همتی اتفاقا از پیش شــرط خاصی 
برای کاهش نرخ دالر نــام نمی برد در 
حالی که اقتصاددانان کاهش قیمت و 
شکسته شدن سد 20 هزار تومان را در 
گرو بهبود شــرایط اقتصاد و رفع موانع 

تحریم می دانند . 
همتی گفته است : »واردکنندگان 
پیش بینی کاهش نــرخ ارز را دارند لذا 
عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشــی 
شده اســت. همچنین بانک مرکزی به 
دنبــال تعدیل نرخ ارز اســت و با توجه 
به این  نکته دالر به زیــر20 هزار تومان 

می رسد«.
 به نظر می رسد پیش بینی همتی در 
خصوص کاهش قیمت دالر پیش بینی 
درستی باشــد اما نکته مهم تشکیک 
بسیاری از اقتصاددانان در ماندگاری این 
روند است . نکته ای که از نظر بسیاری از 
فعاالن اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت 

به افزایش یا کاهش قیمت دارد.

همتی باز هم وعده کاهش قیمت و دالر 20 هزار تومانی  داد؛

فاصله کوتاه کابوس تا رویا
به نظر می رسد پیش بینی 
همتی در خصوص کاهش 

قیمت دالر پیش بینی 
درستی باشد؛ اما نکته 

مهم تشکیک بسیاری از 
اقتصاددانان در ماندگاری 

این روند است

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: تا پایان 
آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومــان از این دارایی منجمد و 
مازاد توســط بانک ها به فروش رفته به عبارت دیگر یک سوم 
امالک مازاد توسط بانک ها فروخته شده است واگر صفحات 
روزنامه های مختلف را تورق کنید به طور مرتب با آگهی های 

فروش اموال بانک ها مواجه می شوید.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت 
فروش مازاد اموال بانک ها اظهار داشت: طبق بررسی های انجام 
شــده برآورد ما از امالک مازاد بانک ها چیزی حدود 90 هزار 
میلیارد تومان است که این 90 هزار میلیارد تومان امالک مازاد 
فقط مربوط به ۱2 بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی 

صادرات، ملت و تجارت- است.   
وی افزود: تا پایان آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از این 

دارایی منجمد و مازاد توسط بانک ها به فروش رفته به عبارت 
دیگر یک سوم امالک مازاد توسط بانک ها فروخته شده است 

واگر صفحات روزنامه های مختلــف را تورق کنید به طور 
مرتب با آگهی های فروش امــوال بانک ها مواجه 

می شوید.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه 
داد:  ســامانه ای تحت عنوان سام بانک ایجاد 

کرده ایم که در این ســامانه تمام امالک 
و اموال مازاد بانک ها درج شــده و 

متقاضیان می توانند به این 
سامانه مراجعه و فرایند 

خرید را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه قانون 

رفع موانع رقابت پذیر بانک ها را موظف کرده اســت که اموال 
مازاد را عرضه کنند اما نکته مهم این است که فروش این اموال 
مشروط به وجود خریدار است، تاکید کرد: برخی از ملک ها با 
توجه به افزایش قیمت های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. 
بارها فروش این امالک آگهی شده اما خریداری برای آنها پیدا 

نشده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه دولت این اســت که در 
سال آینده 30 هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به 

فروش برسانیم.
معمارنژاد افزود:  اما توجه داشته باشید که این روند 
یک جریان اســت به محض اینکه ملکی یا اموالی به 
فروش می رود چند روز دیگر ممکن است که ملک 
یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. 
وقتی تسهیالت گیرنده، اقساط را پرداخت 
نمی کند بانک ها مجبور می شوند اموال 
یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به 

تصرف در بیاورند.

وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه 
بنگاه های تولیدی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش 
راندمان شــده اند، تاکید کرد: 3 ماه گذشته دستورالعمل 
نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها توســط شــورای پول و 
اعتبار به تصویب رسید در این دســتورالعمل امکان اقاله 
قرارداد دیده شده است بنابراین صاحبان بنگاه ها و امالک 
که به بانک ها بدهکار بودند اگــر مراجعه کنند می توانند از 

مکانیزم اقاله هم استفاده کنند.
معاون وزیر همچنین درباره ورود بانک ها به بازار سرمایه 
پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: ماده ۱6 و ۱۷ 
قانون رفع موانع رقابت پذیر بانک ها را از ســرمایه گذاری و 
خرید سهام منع کرده است اما اخیرا در شورای پول و اعتبار 
مصوب شد که بانک ها بتوانند شرکت های سبدگردان ایجاد 
کنند تا به بازارگردانی در بورس کمک کنند. همچنین به 
بانک ها اجازه داده شده که شرکت های تامین سرمایه هم 
داشته باشند که این شرکت ها هم بیشترین ارتباط را با بازار 

سرمایه دارند.     

معاون وزیر اقتصاد: 

۱۲بانک، ۹۰ هزار میلیارد تومان امالک مازاد دارند

خبر

رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران گفت: با 
فروکش یافتن التهاب در بازارهــای ارز و طال در 
هفته های اخیر، تقاضا برای خرید مصنوعات طال 

افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش ایرنا، بازار طــال در هفته های اخیر 
متناسب با نوسانات بازار ارز و بازار جهانی طال، در 
حال افت و خیز اســت. روندی که از میانه دی ماه 
شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود و از ابتدای 
بهمن ماه نیز با شیب مالیم افزایش قیمت مواجه 
اســت. اما در ورای این نوسانات قیمتی، واکنش 
خریــداران و متقاضیان این بــازار چه تغییری 

کرده است؟
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهران، در این باره گفت: از حدود 2 ماه پیش به بعد 

شاهد تغییر رفتار محسوسی در متقاضیان بازار ارز 
هستیم و در حالی که تا پیش از این تاریخ، تقریبا 
خرید مصنوعات طال به صفر رسیده بود، در حال 
حاضر خرید و فروش مصنوعات وضعیت بهتری 

پیدا کرده است.
اشاره این فعال با ســابقه بازار ارز به روزهایی 
است که در ماه های میانی سال جاری قیمت طال، 
متناســب با قیمت ارز در حال افزایش بود و این 
شرایط با افزایش شدید تقاضا برای خرید سکه و 
طالی آبشده همراه شده بود و این موج تقاضا روز 
به روز حباب ایجاد شده برای سکه طال را بزرگ تر 
می کرد. محمدولی در توضیح این تغییر شرایط 
تاکید کرد: مهمترین عوامل موثر در نوسانات بازار 
طال، قیمت ارز و قیمت انس طال در بازارهای جهانی 

است. به همین ترتیب در شرایطی که این دو بازار 
وضعیت پایدار و کم نوســانی را داشته باشند، در 
بازار طالی داخلی هم با شرایطی متعادل و معمول 
مواجه خواهیم بود. اتفاقی که در هفته های اخیر به 
استثنای چند مقطع کوتاه چند روزه یا حتی چند 

ساعته، در مجموع در بازار طال شاهد آن بوده ایم.
وی افزود: در نتیجه ایجاد این آرامش نسبی، 
شاهد هستیم که چرخ صنعت طال که وابسته به 
خرید و فروش مصنوعات است، به حرکت در آمده 
اســت. البته امیدواریم این روند ادامه دار باشد و 
با رسیدن به ایام پایانی ســال و اعیادی که مردم 
گرامی می دارند، مانند روز مادر، همچنان شاهد 

رونق بیش از پیش این صنعت باشیم.
محمدولی وجود نوسان قیمت در بازار طال را 

پدیده ای ذاتی دانست و ادامه داد: نوسان به خودی 
خود عامل منفی در بازار طال محسوب نمی شود 
و زمانی که این نوســانات غیرقابل کنترل شده و 
ایجاد التهاب کنند، تاثیرات مخربی مانند آنچه تا 
پیش از دو ماه گذشته شاهد بودیم بر بازار خواهند 
گذاشت. اما نوساناتی مانند آنچه در روزهای اخیر 

اتفاق افتاده است، در بازار التهاب ایجاد نکرده اند.
وی در توضیح تمایل خرید متقاضیان بازار 
طال گفــت: در حال حاضر تقاضــا برای خرید 
مصنوعات و سکه تقریبا در بازار برابر است و اگر 
بتوان به طور تقریبی ســهم تقاضا برای خرید 
مصنوعات را 30 تا 40 درصد بازار دانست، سهم 
خرید سکه نیز حدود 30 درصد تقاضاهای بازار 
را تشکیل می دهد. همین تقاضای معقول نیز 
باعث شده اســت تا عرضه کفاف بازار را بدهد 
و حباب موجود در ســکه تمام امامی که پیش 
از این حتی از یک میلیــون و 500 هزار تومان 
هم گذر کرده بود، امروز به حــدود 300 هزار 

تومان برســد. رقمی که با توجه به هزینه هایی 
که تولید سکه به همراه دارد، عددی منطقی به 

نظر می رسد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
البته با توجه به در پیش بودن مناسبت های سنتی 
در ایام پایانی ســال، نیاز است تا بانک مرکزی به 
عنوان دستگاه متولی تولید و عرضه سکه، نسبت 
به افزایش تقاضا در بازار هوشیار بوده و در صورت 
نیاز عرضه سکه طال در همه وزن ها را به مقدار الزم 

افزایش دهد تا تعادل بازار به هم نخورد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد: 

افزایش تقاضا برای خرید مصنوعات طال


