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همزمان با الزام همه واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی
به عرضه در بورس کاال

قیمت گذاری پرحرف و حدیث غیر دالری فوالد
هنوز دو ماه از عرضه همه سیمان تولیدی کشور
دربورسکاالنگذشتهاستکهواحدهایفوالدی
نیز ملزم به عرضه کل تولید خود در بورس کاال
شدند .اگرچه در این میان ،باز هم قیمت گذاری
محصوالت فــوالدی و آن چه وزیــر صمت خارج
کــردن قیمت گــذاری فــوالد از قیمت گــذاری
دالری دانسته با حــرف و حدیثهایی همراه
شد.مدیرکلدفترصنایعمعدنیباارسالنامهای
به رؤسای سازمان صنعت ،معدن و تجارت ۳۱
استان و جنوب استان کرمان ،خواستار عرضه
کل تولید واحدهای فوالدی مشتمل بر شمش
فــوالدی شامل بیلت ،بلوم ،اسلب ،انــواع ورق،
میلگرد شاخه و کالف تیرآهن ،ناودانی لوله،
پروفیل و ...در بورس کاال شد.در این نامه تاکید
شدهاستکه«درصورتاجرانشدناینموضوع،
واحدهای تولیدکننده محصول فوالدی مجاز
به خرید شمش فوالدی از بورس کاال نخواهند
بود».بر این اساس ،نهم شهریور ماه بود که وزارت
صمتدرابالغیهایبهرؤسایسازمانصمت۳۱
استان اعالم کرد که خرید و فروش سیمان خارج
از بورس کاال ممنوع است و دو هفته پس از آن
همه سیمان تولیدی کشور در بورس کاال معامله
شد.این در حالی است که قیمت گذاری فوالد در
بورس کاال همچنان محل حرف و حدیث است.
دو روز قبل ،سیدرضا فاطمی امین ،وزیر صمت
در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
گفت :یکی از طرح هایی که پیگیری میکنیم
خــارج کردن قیمت دالری از اقتصاد است که

درباره فوالد توانستیم دالر را از قیمتگذاری آن
خارج کنیم.وی اضافه کرد :حدود دو ماه است
که در فوالد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت
شمش که اکنون  13هزار تومان است اگر قرار
بود همچنان وابسته به دالر باشد باید  18هزار
تومان مبادله میشد.وی گفت :به این ترتیب
قیمت ورق ،میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد
ایران تعیین میشود که از یک تا دو هفته آینده
نیز درخصوص محصوالت مختلف این روش را
آغاز خواهیم کرد.به گزارش خراسان ،در دولت
قبل نیز قیمت گذاری فوالد براساس فرمولی
انجام می شد که مبتنی بر  70تا  80درصد
قیمت جهانی بود که انتقادهای جدی را درباره
ایجاد رانت در قیمت گــذاری فوالد و رسیدن
رانــت تفاوت قیمت بــازار که براساس قیمت
جهانی است با قیمت بورس کاال که  70تا 80
درصد قیمت جهانی بود ،به دست دالالن ایجاد
کرده بود .اکنون نیز با فرمولی که قیمتگذاری
محصول را از نرخ دالری دور می کند ،شائبه
بازار دو نرخی و ایجاد رانت وجود دارد و باید
در این باره تدابیری اندیشیده شود .در همین
حــال ،این موضوع در فضای مجازی بازتاب
زیــادی داشــت و کاربری نوشت «:ق ــراره دالر
رو از اقتصاد ایــران حذف کنن تا مشکل تورم
حل بشه!احتماال به زودی خــودروهــا هم از
خیابون حذف می شن تا مشکل ترافیک حل
بشه!مردم هم دیگه تشنه نمی شن تا نگرانی
بابت خشکسالی نداشته باشیم».
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چک های برگشتی درترازویکرونا و قانون جدید

آمارهای بانک مرکزی از میزان چکهای برگشتی نشان می دهد که آیا تغییر قوانین درکاهش چک های برگشتی موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟
مصطفوی -آمار بانک مرکزی درباره چکهای
برگشتی در شهریور امسال نشان میدهد که
در این ماه معادل  ۷۰۹هزار فقره چک برگشت
خوردهکهازنظرتعداد،معادل ۴/۴درصدکاهش
و از نظر مبلغ به میزان  ۵درصد افزایش داشته
است .در شهریور امسال حدود 7/3میلیون فقره
چک به ارزش  ۲۴۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/۵
و 23/5درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر،
حدود  ۶/۶میلیون فقره به ارزش  ۲۱۸هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  6/7و
 26/7درصد افزایش دارد .در کنار چکهای
وصولی معادل  ۷۰۹هــزار فقره چک برگشت
خــورده که از نظر تعداد ،چکهای برگشتی در
مقایسه با ماه قبل به ترتیب  ۴/۴درصد کاهش
و از نظر مبلغ نیز 5درصد افزایش داشته است.
عالوه بر این در شهریور ماه ،در کل کشور معادل
 ۶۸۶هـزار فقـره چـک بـه ارزش حدود  ۳۰هـزار
و  ۲۰۰میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان
موجـودی برگشـت خورده که از نظر تعداد و ارزش
ی برگشتی
 96/7و  96/1درصد از کل چکها 
به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.در
استانتهران معادل ۱۸۹هزارفقره چک به ارزش
حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان به دالیل کسری
یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر
تعداد 95/9درصد و از نظر مبلغ 95/5درصد از

میلیارد تومان مبادله شده که از این میان742 ،
هزار فقره چک به ارزش 29.9هزار میلیارد تومان
برگشت خورده است .مطابق این آمار و در مقایسه
با ماه قبل ،تعداد چکهای مبادلهشده 13.4
درصدافزایشیافتهوارزشچکهای مبادلهشده
نیز با رشد  4.8درصدی همراه بوده است.
▪تیر 1400

نمودار تغییرات ماهانه درصد چک های برگشتی به نسبت تعداد
چک های مبادله شده و نسبت مبلغ آن در  6ماه گذشته

ک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان
کل چ 
موجودی بوده است.

▪ کــاهــش چشمگیر چــک هـــای برگشتی
در اولین سال تغییر قوانین

شاید بپرسید نسبت چک های برگشتی به چک
های مبادله شده در سال  99چقدر بوده و در این
ســال چه تعداد چک برگشت خــورده اســت؟ با
تجمیع دادههای بانک مرکزی مشخص میشود
که در سال  102 ، 1399میلیون فقره چک به
ارزش حدود  21993هزار میلیارد ریال مبادله
شده که از این مقدار تنها 9967هزار فقره به ارزش
 2486هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
بر این اساس ،نسبت تعداد چکهای برگشتی به
کل چکهای صادرشده در سال 99به حدود9/8
درصد رسیده و برای اولین بار در سه سال اخیر
تک رقمی شده است .عالوه بر این نسبت ارزش
چکهای برگشتی به کل چک های صادرشده در
سال  99به حدود  11/3درصد رسیده است .در
حالیکهنسبتتعدادوارزشچکهایبرگشتیبه
کل چکهای صادرشده در سال  96به ترتیب 15
و 23درصد بوده ،در سال 99نسبت تعداد و ارزش
چکهای برگشتی به کل چک های صادرشده به
 9.8و  11.3درصد رسیده و این کاهش چشمگیر
چکهای برگشتی به دلیل اجرایی شدن قانون
جدید چک از آذرماه  97بوده است.

▪ مقایسه  6ماهه میزان چک های برگشتی

▪ چک های برگشتی در سال  99چقدر بود؟

سال  98را با توجه به اجرایی شدن اصالح قانون
چک ،می توان سال کاهش چک های برگشتی
نامید .بر اساس قوانین جدید در پیگیری چک های
برگشتیتسریعشدهوتامینپولچکازمحلسایر
حساب های بانکی صادرکننده چک امکان پذیر
می شود .در سال  ۱۳۹۸بیش از  ۹۱میلیون فقره
چک به ارزش حدود  ۱۱۵۶هزار میلیارد تومان
مبادله شده که از این میزان چک مبادله شده بیش
از هشت میلیون فقره چک به ارزش  ۱۲۸هزار
میلیارد تومان برگشت خورده و در سال گذشته
حدود  ۹۰درصد چکها پاس شد ه است.
اولین بار در سال  97تغییر قوانین چک بررسی
شد اما پس از آن و به ویژه در چند ماه اخیر چندین
بار دیگر این قوانین دستخوش تغییر قرار گرفتند.
بانک مرکزی هرماه میزان چکهای برگشتی
و وصــول شــده و ...را اعــام می کند .جــدای از
آمارهای شهریور که در ابتدای مطلب خواندید
در مرداد  1400نسبت تعداد و ارزش چکهای
برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با  10.8و
 14.8درصد بوده است .در پنجمین ماه از سال
 6.9میلیون فقره چک به ارزش  202.3هزار

در تیر ماه امسال 6/1میلیون فقره چک به ارزش
 193/1هزار میلیارد تومان مبادله شده که در
این بین ۵۶۰،هزار فقره چک به ارزش 22/9
هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است.
بنابراین ،نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی
به مبادله شده در تیرماه  ،۱۴۰۰به ترتیب برابر با
 9/1درصد و  11/8درصد است.
▪ خرداد 1400

در خرداد ماه  ۸ ،۱۴۰۰میلیون فقره چک صادر
شده که ارزش آن ها در مجموع برابر با 222/6
هزار میلیارد تومان است .این در حالی است که
 ۷۷۳هزار فقره چک به ارزش  ۲۸هزار میلیارد
تومان برگشت خــورده اســت .بنابراین نسبت
تعداد چک های برگشتی به مبادله شده برابر
 9/7درصد و نسبت ارزش چک های برگشتی به
مبادله شده برابر با  12/5درصد است.
▪اردیبهشت 1400

براساس آمار بانک مرکزی ،حدود  ۷میلیون و
 ۵۰۰هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۹۴۳هزار
میلیارد ریال در اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰در کل
کشور مبادله و بیش از ۶میلیون و ۸۰۰هزار فقره
چک به ارزش حدود  ۱۷۱۱هزار میلیارد ریال در
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰در کل کشور وصول شد.
یعنی نزدیک به 700هــزار چک به ارزش 232
هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.
▪فروردین 1400

در فروردین  ،1400بیش از  6.9میلیون فقره چک
بهارزشحدود 1490هزارمیلیاردریالدرکلکشور
مبادلهشدهو  569هزارفقرهچکبهارزش 158هزار
میلیاردریالبرگشتخوردهیعنیازنظرتعدادوارزش
 8.2و 10.7درصدازچکهابرگشتخوردهاست.

