اخبار
رشد  ۵۰درصدی سود پرداختی
به سپرده گذاران بانک کارآفرین

دبیر مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین از رشد  ۵۰درصدی سود
پرداختی این بانک به سپرده گذاران در سال  ۹۹خبر داد و گفت  :این رقم
از  ١٩هزار میلیارد ریال در سال  ۹۸به  ٢٦هزار میلیارد ریال در سال گذشته
افزایش یافته است .به گزارش اقتصادسرآمد ،دکتر فرشاد محمد پور در
مجمع عادی ســاالنه بانک کارآفرین که به صورت حضوری و مجازی
برگزارشد ،افزود :افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران به طور عمده
ناشی از رشد حجم سپرده ها بود و بانک با توجه به برنامه ها و سیاست
های خود توانســت منابع ارزان قیمت را جذب کند.مجمع عادی ساالنه
بانک کارآفرین با حضور محمدرضا خورســندی رییس هیات مدیره به
عنوان رییس مجمع و دکتر محمدرضا فرزیــن مدیرعامل بانک و دکتر
فرشــاد محمدپور دبیر مجمع و با حضور ناظرین ،حسابرس و بازرس
قانونی و همچنین نماینده بورس به رسمیت شناخته شد.طبق دستورالعمل
و پروتکل های اعالمی ســازمان بورس و اوراق بهادار در دوران کرونا
برگزاری مجامع مشروط به حضور فیزیکی تعدادی محدود از سهامداران
است و مابقی سهامداران به صورت مجازی در این نشست شرکت کردند.
دبیر مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک کارآفرین همچنین ضمن ارائه
گزارشی از روند فعالیت بانک در سال  ٩٩و مقایسه آن با یک سال قبل از
آن گفت  :درآمد تسهیالت بانک در سال  ٩٨تنها  ١٨هزار میلیارد ریال بود
که سال گذشته به  ٣٠هزار میلیارد ریال رسید.محمدپور ادامه داد :درآمد
سرمایه گذاری نیز در ســال ٩٩در مقایسه با سال پیش از آن افزایش قابل
توجهی داشته به طوری که این رقم در سال  ٩٨تنها  ٦٠٠میلیارد ریال بود
که در ســال  ٩٩به ١٣٠٠میلیارد ریال رسید که رشد ٩٩درصدی را نشان
می دهد.محمدپور با اشاره به انتشار گزارش سه ماهه ابتدای سال جاری
بانک بر روی کدال در روزهای آینده تاکید کرد :در حال حاضر بانک از
نظر سود بانکی یک بانک هزار میلیارد تومانی است و به طور قطع در سال
های آینده نیز این اعداد دوباره تکرار خواهد شد.دکتر محمدرضا فرزین
سخنران دیگر این مجمع بود ،وی ضمن ارائه گزارشی به سهامداران گفت
 :سال  ٩٩را با این تفکر شــروع کردیم که در سیستم بانکی سهم بیشتری
داشته باشیم و جهش های به ثبت رسیده نشان می دهد در این امر موفق
بوده ایم.وی با اشاره به رشدهای سه رقمی ثبت شده ،تاکید کرد :البته در
برنامه هایمان به این نکته توجه داشتیم که نسبت هایی بانکی بهم نریزد
و همه بخش ها به صورت یکسان رشد کنند.وی تعیین تکلیف حساب
های مشکوک الوصول را یکی از اقدامات مهم خواند که در کاهش قابل
توجه ( NPLنسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداختی بانک
موثر بوده است.وی همچنین خاطر نشان کرد  :گروه مالی کارآفرین هم
در راستای بانک به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است برای مثال
بیمه کارآفرین جز بیمه های موفق کشور است ،شرکت لیزینگ کارآفرین
وارد بورس شده و در بین شرکت های بورسی رتبه دوم را دارد .همچنین
کارگزاری بانک جز بهترین کارگزاری های کشور است.مدیرعامل بانک
کارآفرین با بیان اینکه تمام گزارش های ارائه شــده تاکنون مورد قبول
سازمان بورس بوده است ،افزود :تمام مجامع نیز براساس برنامه و به طور
منظم به موقع برگزارشد.وی همچنین با اشاره به برگزاری مجامع شعب به
صورت فصلی تاکید کرد :این اقدام موجب شد تا عملکرد شعب بررسی و
نواقص در کلینیک شعب بررسی و رفع شود.

افتتاح حساب  ۲۳۷هزار متقاضی جدید مسکن ملی

عضو هیات مدیره بانکمســکن گفت :حدود  ۲۳۷هزار نفر از متقاضیان
طرح اقــدام ملی در بانک مســکن افتتــاح حســاب کردند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محمدحسن علمداری از افتتاح حساب حدود  ۲۳۷هزار
متقاضی طرح اقدام ملی مســکن در آن بانک برای اجرای طرح خبر داد
و مبلغ واریز شده به حســاب بانک را از آورده متقاضیان معادل  ۸هزار و
 ۳۸۹میلیاردتومان برشمرد.عضو هیأت مدیره بانکمسکن افزود :تعداد
افتتاح حساب  ۲۳۶هزار و  ۹۲۸نفر است .میزان واریز وجوه مبالغ  ۸هزار
و  ۳۸۹میلیاردتومان اســت که از این میزان دو هزار و  ۳۸۸میلیاردتومان
برای احداث پروژههای طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز
شده اســت.به گفته وی ،در حال حاضر بیش از  ۶هزار میلیاردتومان نیز
در حساب بانک اســت و به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث به
پروژهها تخصیص خواهد یافت .علمداری با اشاره به اینکه بانک مسکن
از محل تســهیالت  ۱۴۱میلیاردتومان به متقاضیان پرداخت کرده است،
افزود :هماکنون  ۲۷۸پروژه طرح اقدام ملی مسکن به تعداد  ۱۳هزار و ۵۸۰
واحد در دفترخانه آماده انعقاد قرارداد است.

بازار سرمایه و بانک
تثبیت گواهی سپرده محصوالت کشاورزی در بورس کاال

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران گفت :کشاورزان به پشتوانه محصوالت خود ،میتوانند از بانکها تسهیالت دریافت کنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،جواد فالح درباره
توثیق محصوالت کشاورزی افزود :در فصل برداشت بدلیل عرضه زیاد محصوالت کشاورزی ،تقاضا پاسخگوی عرضه نیست بر اساس ،مازاد عرضه ،قیمت محصول افت میکند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه در فصل برداشت محصول ،قیمتها افت پیدا میکند دالالن محصول را از کشاورزان خریداری و در سایر فصلها اقدام به فروش محصول با قیمت
باالتر میکند.فالح گفت :با اجرای شدن طرح توثیق محصوالت کشاورزی ،کشــاورز میتواند ،محصول خود را وثیقه دریافت تسهیالت کند.مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس
کاالی ایران تصریح کرد :در زمان برداشت محصول ،برخی از کشاورزان بدلیل نیاز مالی مجبور هستند محصول خود را با قیمت پایین بفروش برسانند ،اما با این طرح ،کشاورز بعد
از زمان برداشت ،محصول خود را میفروشد و پول در اختیار بانک قرار میگیرد و بانک بعد از کسر تسهیالت دریافتی ،باقی پول را به حساب کشاورز واریز میکند.فالح گفت:
این طرح برای محصوالت کشاورزی ،چون برنج ،زعفران ،کشمش و زیره که گواهی سپرده دارند قابل اجرا است که با تفاهم بانکها بزودی عملیاتی میشود.

محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی به« اقتصادسرآمد» میگوید

عرضه خودرو دربورسقابلیت اجرا ندارد

گروه بانــک بیمه بــورس  -واریز
مستقیم وجوه ناشی از فروش خودرو
در بورس به حساب قطعهساز ،نیاز به
زیرســاختهای پیچیده انفورماتیکی دارد و در
کوتاه مدت قابل دســتیابی و اجرا نیســت .طرح
سود و زیان خودرو در بورس و پاک کردن دیون
خودروساز به قطعه ساز از این محل مدت هاست
بین صحن مجلس و کمیسیون صنایع در رفت و
امد است و هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،اما اگر این طرح نهایی
شود و خودروســازان مکلف شوند محصوالت
تولید شــده خــود را از مســیر بــورس عرضه
کنند وضعیــت ورود نقدینگی به شــرکتهای
خودروساز چه سمت و ســویی خواهد گرفت؟
این مسیر عرضه ســبب خواهد شد تا در گام اول
خودروســازان بتوانند محصوالت تولیدی خود
را بر اســاس قیمت تمام شــده در بورس عرضه
کنند و بنابراین دیگر پرونده فروش همراه با ضرر
خودروسازان بسته خواهد شد .از طرف دیگر این
امکان برای خودروســازان وجود دارد تا بعد از
قیمتگذاری محصوالت عرضه شده در بورس
چنانچه خودروها با قیمتی باالتر از قیمت پایه به
فروش رفتند ۵۰ ،درصد مبلغ یاد شده تحت عنوان
تسهیالت قرضالحسنه برای تحقیق و توسعه به
خودروسازان پرداخت میشــود و همچنین ۱۰
درصد از این مبلغ نیز تحت عنوان پاداش در اختیار
خودروسازان قرار خواهد گرفت.
در کنار دو مسیر پیشبینی شده ،اعضای کمیسیون
صنایع دو مسیر دیگر را نیز برای هزینهکرد مازاد
درآمدها در نظر دارند .نمایندگان پیشبینی کردند
 ۲۰درصد از مازاد درآمد فروش خودرو در بورس
بعد از کسر بهای تمام شــده خودروهای عرضه
شده به عنوان تسهیالت در اختیار زوجهای جوانی
قرار بگیرد که خودرو ندارند ۲۰ .درصد پایانی هم
در دو بخش توسعه حملونقل عمومی و اسقاط
خودروهای فرســوده هزینه خواهد شد .مشاهده
میشود که خودروســازان به طور غیرمستقیم از
دو مسیر دیگر هم بهرهمند خواهند شد .در حالی

که هنوز عرضه خودرو در بورس نهایی نشــده
شرکتهای خودروســاز در رایزنی با نمایندگان
عضو کمیسیون صنایع پیشنهاد دادهاند که قیمت
محصوالت پرتیراژ آنها بر اساس بهای تمام شده
به عالوه  ۵درصد ســود قیمتگذاری شود و به
فروش برسد .بنابراین اگر مسیر عرضه خودرو در
بورس نهایی شود و با فرض اینکه ۵درصد سود که
مدنظر خودروسازان است نیز از مسیرهای یاد شده
به آنها تعلق بگیرد چه میزان نقدینگی به حساب
خودروسازان واریز خواهد شد.
هنر دیگری از دولت تدبیر و امید
در بخش خودرو
آرش محبینــژاد دبیــر انجمن صنایــع همگن
قطعهسازی در این رابطه به روزنامه اقتصادسرآمد،
گفت :واریز مستقیم وجوه ناشی از فروش خودرو
در بورس به حســاب قطعهســاز ،نیاز بــه ایجاد
زیرســاختهای پیچیده انفورماتیکــی دارد و در
کوتاه مدت قابل دســتیابی و اجرا نیست .وی بیان

خزانهدار کل کشور

سامانهسفتهوبراتالکترونیکی
راهاندازی و ابالغ شد

کرد :این طرح یک بار هم به شورای نگهبان رفت و
با ایراداتی از سوی این نهاد مواجه شد و به مجلس
برگشت .دهها بار این طرح عوض شده است ولی
با این حال ما معتقدیم روح کار باید این باشــد که
قطعهساز مطالبات خود را دریافت کند و روش آن
برای قطعهساز فرقی نمیکند .وی با اشاره به بخشی
از طرح که به پرداخت مســتقیم پرداخت مطالبات
قطعهســازان از محل عایدی عرضــه خودرو در
بورس میپردازد ،گفت :برای قطعهساز بهتر است
که بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو به طور
مستقیم به جیب او برود ،اما به دلیل زمانبر بودن،
مهیا نبودن زیرساختها و پیچیدگی کار و شرایط
نظام بانکی کشور ،واریز مســتقیم درآمد بورسی
خودروسازان به حساب قطعهساز با چالش هایی
روبهرو خواهد بود.
طرح عرضه خودرو در بورس قابلیت
اجرا ندارد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازان کشــور

برگزیده ها
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام

شورای پول و اعتبار به نفع
شرکتهای دولتی کار میکند

درباره طرح عرضه خــودرو در بورس نیز گفت:
این طرح چندان قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد
و روشهای دیگری برای بهبود وضعیت صنعت
خودرو و قیمتگذاری آن وجود دارد.
محبینژاد اضافه کرد :قرار بر این بود که تنها کشف
قیمت خودرو در بورس صورت بگیرد و در حال
حاضر اختالف نظر بین دولــت و مجلس درباره
کشف قیمت و نحوه اجرایی شدن این طرح است.
بازار و صنعت خودروی کشــور به دالیل زیادی
که بیان آن زمان بر اســت سالهاست با مشکالت
عدیدهای دست و پنجه نرم میکند ،این مشکالت
وسعت خود را بعد از تحریمهای آمریکا یا افزایش
تحریمها و منع شدن کشورها از تجارت و معامله
با جمهوری اسالمی ایران خود را بیشتر و شفافتر
نشان داد ،بنابراین مشکل آنقدر کوچک یا سهل و
ساده نیست که با نسخه عرضه خودرو در بورس
منجر به حل مشکل این صنعت و بازار شود .بورس
درخصوص قیمت گذاری خودرو چه کار خاصی
میتواند انجام دهد؟ اصال هدف عرضه خودرو در
بورس چیست؟ کاهش یا افزایش یا ثبات قیمت
خودرو؟ اگر هدف از عرضــه خودرو در بورس
قیمتگذاری اســت خب بازار در شرایط عادی
و بدون نوســان هم میتواند تعیین کننده قیمت
خودرو باشد ،چون بازار هم به نوعی بورس کاال
به شمار میرود بنابراین عرضه خودرو در بورس
حسن خاصی ندارد.
به این دلیــل که مردم عادی ســازوکار حضور و
فعالیت در بورس کاال را بلد نیســتند ،کسانی که
برای اولین بار میخواهند وارد بازار سرمایه شوند
و مثال از بورس خودرو خریداری کنند ،در وهله
اول باید به یک کارگزاری مراجعه کند ،اینجا یک
هزینه کارگزاری بر او تحمیل میشــود ،و در این
بازار ممکن است سرگشته شود تا با خم و چم بازار
آشنا شود ،از سوی دیگر دولت یا کارشناسانی که
چنین طرحهایی را پیشــنهاد میدهند آیا به فکر
خســارتهای مالی که بر نمایندگیهای فروش
و خدمات پــس از فروش خودرو بــه آنها وارد
میشود ،هستند.

رئیس کانون صرافان

شناسایی ماهانه ۴۰۰صرافی
غیرمجاز در فضای مجازی

خبر خوب برای سهامداران سهام عدالت

مدیر نظارت بر ناشران بورس گفت :مطابق با مصوبه شورای عالی بورس
و اوراق بهادار ،تمام مشــمولین ســهام عدالت در روش مستقیم از تمام
حقوق و مزایای ســهامداری برخوردار شدند.به گزارش اقتصادسرآمد،
محسن انصاری مهیاری ،گفت :سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم
میتوانند در مجامع عمومی  ۳۶شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت حضور
یابند و با رأی خود در تصمیم گیریهای این شــرکتها مشارکت کنند.
به گفته وی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت میبایست اطالعات
سهامداران عدالت به روش مستقیم و سایر سهامداران خود را از شرکت
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت و در سامانه
سهام خود جهت برگزاری مجامع عمومی اعمال کنند.

تشریح اقدامات معاونت توسعه سرمایه انسانی
و پشتیبانی پست بانک ایران

مهندس عسکری زاده معاون توسعه سرمایه انســانی و پشتیبانی پست
بانک ایران با تشریح اقدامات سه ماه اول سالجاری این معاونت در بخش
های پشتیبانی و امالک ،آموزش و تحقیقات و سرمایه انسانی و رفاه اظهار
داشت :اخذ مجوزهای ساخت ساختمان جدید پست بانک ،انجام عملیات
تخریب ساختمان های عرفان ،پست و گلرنگ و نهایی سازی بخشی نقشه
های اجرایی احداث ساختمان جدید از جمله اقدامات صورت گرفته در
اداره کل پشتیبانی و امالک می باشد.
به گزارش اقتصادســرآمد از روابط عمومی پست بانک ایران ،وی در
خصوص عملکرد اداره کل سرمایه انسانی و رفاه تصریح کرد :تکمیل
مدارک ایثارگران مشــمول تبدیل وضعیت ،اقدام جهت اخذ شناســه
برای  ۷۴نفر ،صدور احکام تبدیل وضعیت ایثارگران مشــمول تبدیل
وضعیت ،تکمیل مدارک مابقی کارکنان مشــمول بــه تعداد  ۲۰۰نفر،
برگزاری مصاحبههای تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول توسط
مدیران محترم بانک ،عقد قرارداد با شرکت مدیریت صنعتی به منظور
برگزاری مصاحبه های روانشــناختی از پذیرفته شــدگان مرحله اول
آزمون اســتخدامی ،اخذ مجوز جذب  ۵۲نفر نیروی انسانی از سازمان
اداری و استخدامی کشور ،پیاده سازی سیســتم نرم افزار جامع منابع
انسانی از طریق شرکت نرم نگاران پیشرو ،صدور احکام  ۱۴۰۰کارکنان،
همترازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی همانند کارکنان رسمی و
پرداختهای رفاهی مناســبتی از دیگر اقدامات قابل ذکر این معاونت
است.عسکری زاده در پایان با اشــاره به عملکرد اداره کل آموزش و
تحقیقات در بهار  ۱۴۰۰اظهار داشت :این اداره کل با برگزاری  ۸۴دوره
آموزشی و بیش از  ۴۶هزار نفر ساعت در سطح کشور در مدت تعیین
شده ویژه کارکنان مدیریت شعب اســتانها و مناطق و ستاد مرکزی و
برگزاری  ۴۲دوره با بیش از ۴۰هزار نفر ســاعت ویژه کارگزاران باجه
های روستایی اقدام نموده است.وی افزود :ســرانه آموزشی کارکنان
و نمایندگان باجه های بانکی روســتایی منتهی به خــرداد ماه ،۱۴۰۰
برای کارکنان  ۴۶٫۴۵۶نفر ســاعت با سرانه آموزشی  ۱۷و با شرکت
۲٫۷۶۰نفر و نمایندگان باجه های روستایی با  ۴۰٫۷۵۴نفرساعت با
سرانه  ۷و مشارکت  ۵٫۷۰۲نفر بوده است.
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ســامانه ســفته و برات الکترونیکی در چارچــوب پروژه
خزانهداری الکترونیــک با هدف فراهــم آوردن ابزار الزم
برای ارائه خدمات الکترونیک در تســهیالت بانکی و برای
اســتفاده در زنجیره تأمین و توزیع ،طراحی و راهاندازی شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،خزانهدار کل کشــور با اعالم خبر طراحی و پیاده سازی
ســامانه ســفته و برات الکترونیکی در چارچوب پــروژه خزانهداری
الکترونیک ،از تهیه ضوابــط اجرائی مورد نیاز این طــرح و ابالغ آن به
بانکهای عامل در آینده نزدیک خبر داد .ســید رحمت اله اکرمی اظهار
داشت :طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای
قانون برنامه های پنجم و ششم توســعه و قوانین تجارت الکترونیک و
مدیریت خدمات کشــوری ،در راستای سیاستهای جمهوری اسالمی
ایران مبنی بر پیادهسازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی
به مردم ،صورت گرفته است.وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور
در سیاست گذاری مدیریت این اوراق گفت :در همین راستا ،خزانه داری
کل کشور ،طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در
چارچوب پروژه خزانهداری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و
شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد .اکرمی ضمن قدردانی از تعامالت
ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی
افزود :ضوابط اجرایی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به
زودی به بانکهای عامل ابالغ خواهد شد .وی در ادامه« ،ارائه خدمات
سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیرههای واسطه در ارائه اوراق»« ،جلوگیری
از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفادههای احتمالی از اوراق ذکر شده»
و «اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی
و دارایی و بانک های عامل» را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی
عنوان کرد .خزانه دار کل کشــور همچنین «امکان رصد و پایش فعالیت
های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،قوه قضاییه
و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط
افراد ممنوع المعامله» را از دیگر مزیت های ســفته و برات الکترونیکی
برشمرد .اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود  ۲۶۲تومانی چاپ یک برگ
سفته ،کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت
توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای
استفاده از ســفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و گفت :در حال حاضر
اوراق مذکور به  ۳تا  ۴برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات ،توسط باجه ها به
فروش می رسد .خزانه داری کل کشور در تشریح رویکرد وزارت امور
اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار نیز
گفت :با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار
محسوب میشود ،این خزانه داری پیگیری های الزم برای الکترونیکی
نمودن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح
تغییر ســاختار بانک مرکــزی گفت :در حــال حاضر
شورای پول و اعتبار از بدنه دولت تشکیل شده و به نفع
شــرکتهای دولتی کار میکند.به گزارش اقتصادسرآمد ،غالمرضا
مصباحی مقدم گفت :تشکیل هیئت عالی مدیریت و شورای نظارت،
دو تغییر ساختار در بانک مرکزی بر اساس طرح اخیر مجلس است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :در طرح اخیر مجلس
که در راستای تغییر ساختار بانک مرکزی است ،شورای پول و اعتبار
به هیئت عالی مدیریت بانک مرکزی تبدیل میشود و ترکیبی متفاوتی
خواهد داشــت.مصباحی مقدم گفت :اســتقراض خودروسازها از
بانکها به دلیل حضور وزیر صمت در شــورای پول و اعتبار است
و با تغییرات ذکر شده ،این شورا مســتقل از دولت عمل میکند.وی
در خصوص تغییر دیگری که در ســاختار بانک مرکزی رخ خواهد
داد گفت :تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها ،یکی دیگر از این
تغییر ساختارها به شــمار میرود ،زیرا در حال حاضر نظارت بانک
مرکزی ،مدیریت کوچکی است و قرار است شورای نظارت شکل
بگیرد.مصباحی مقدم افزود :با تشــکیل این نهاد ،تغییرات دیگر هم
اعمال خواهد شد.مصباحی مقدم در خصوص استقالل بانک مرکزی
گفت :استقالل بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی مجری
سیاستهای پولی باشد بدون اینکه دولت به منابع بانک مرکزی اتکاء
کند.وی ادامه داد :منابع بانک مرکزی جیب ملت بوده و پول نشــانه
قدرت خرید است.این نماینده اســبق مجلس گفت :کسی که بانک
مرکزی را مدیریت میکند نباید به راحتی توسط رئیس جمهور عزل
و نصب شود و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار را نباید رئیس
جمهور تعیین کند.مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید دو
کار عمده را انجام دهد گفت :نخست اینکه بانک مرکزی نباید به دولت
قرض بدهد ،زیرا قرضی که دولت از بانک مرکزی میکند هرگز پس
داده نمیشود همچنین بانک مرکزی نباید قرض ریالی به دولت بدهد و
ارز از دولت بخرد.مصباحی مقدم افزود :دولت باید ارز خود را در بازار
آزاد بفروشد و بانک مرکزی فقط قیمت ارز را مدیریت کند.وی گفت:
بین دو عامل ذکر شده تفاوت زیادی وجود دارد و بانک مرکزی فقط
باید عرضه و تقاضا را مدیریت کند.مصباحی مقدم افزود :دولت نباید
بانک مرکزی را جیب خودش تلقی کند و بانک مرکزی باید مستقل از
دولت عمل کند.این نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه منشأ بسیاری از مشکالت ،استقالل نداشتن بانک مرکزی است
گفت :رشد نقدینگی به دلیل همین قرض دادن بانک مرکزی به دولت
است و بانک مرکزی نباید پول بدون پشتوانه منتشر کند و این دومین
اقدامی است که باید بانک مرکزی انجام دهد.

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از سال  ۹۰تا  ۹۹قریب
به  ۳۴۰۰صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است،
گفت :عمده ایــن متخلفان ارزی در اســتانهای مرزی
مشــغول به معامالت غیرمجاز و کالهبــرداری بودهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،نوسانات ارزی ســالهای اخیر که به دلیل
مشــکالت تحریمی و ضعف نظارت بازارســاز عالوه بر آنکه ضربه
ســنگینی به ذخایر ارزی ،تامین مــواد اولیه تولیدکننــدگان و قیمت
کاالهای اساسی وارد کرد ،خود عاملی بود تا نفوذ واحدهای غیرمجاز
و صرافیهای متخلف را در نقل و انتقاالت بین المللی ارزی رابه دلیل
محدودیتهای تحریمی تحمیل شده به سیستم بانکی ،بیش از گذشته
باز بگذارد.بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
در ســالهای ابتدای تحریم از ســال 89تا  92به دلیل اضافه شدن نام
بانکهای ایرانی به فهرست تحریمها ،به مرور شاهد کاهش سهم نظام
بانکی در پرداختهای بین المللی و افزایش سهم صرافیها در این زمینه
بودهایم.این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل
بازار ارز محدود شود ،چراکه همزمان به دلیل پراکنده بودن قوانین حاکم
بر صرافیها در مقایسه سیستم بانکی ،بانک مرکزی با یک سیستم نقل و
انتقال ارزی غیرشفاف و بیضابطهای مواجه شد که داللی و سوداگری
و ایجاد اختالل در منابع ارزی با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا
شده بود«.همدســتی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از
کشور»« ،پولشــویی»« ،فروش ارز تقلبی»« ،قاچاق عمده ارز»« ،فرار
طبندی»« ،خروج سرمایه
مالیاتی»« ،نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شر 
از کشور»« ،دســتکاری نرخ»« ،کالهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها
نمونههایی از جرایم ارتکابــی صرافنماها در طول بحرانهای ارزی
سالهای گذشته بوده اســت.در ماههای اخیر طبق شواهد و با رصد
گفتههای مسئوالن ،به وضوح قابل مشــاهده است که مجددا فعالیت
غیرمجاز صرافان ارزی -حوالجات و صرافان ارز دیجیتال امااینبار نه در
فضای فیزیکی بلکه در فضای مجازی به شدت رو به افزایش بوده است.
اردیبهشت ماه سال جاری پلیس در بیانیهای به شهروندان در خصوص
شگردهای جدید کالهبرداری و سرقت از حسابهای بانکی متقاضیان
معامالت ارزی هشدار داد .براســاس این بیانیه ،کالهبرداران با ایجاد
صرافیهای تقلبی ،صفحات جعلی فیشینگ و یا تیمهای پشتیبانی تقلبی
درصدد فریب معاملهگران هستند.همچنین «کامران سلطانیزاده» رئیس
اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در همین باره هشدار داده
بود ،کانون صرافان تاکنون نزدیک به  ۱۰۰۰معاملهگر ارزی غیرمجاز را
با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد
قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا ً با تغییر
ماهیت به معامالت غیرمجاز برمیگردند.
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گزارش
راه حل ثبت و تایید چک های جدید بدون
مراجعه به بانک

برای تسهیل شــرایط ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه
صیاد و استفاده از مزایای قانون جدید چک برای صاحبان
مشاغل در مناطق محروم ،اتصال دستگاه های خودپردازها
به سامانه صیاد ،الزم و ضروری است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،قبل از اصالح قانون صدور چک
در ســال ،97حجم باالی چکهای برگشتی موجب کاهش
اعتماد کســب و کارها و فعاالن اقتصادی به چک و از بین
رفتن اعتبار چک در معامالت شده بود و اگر برای آن چاره
ای اندیشیده نمیشد بسیاری از کسب و کارها با میزان زیادی
از مطالبات وصول نشده مواجه میشــدند .در همین راستا
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایران درباره معضل چک برگشتی گفت :معضل چکهای
برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر میگردد.
در طول چند سال اخیر میزان چکهای برگشتی به اندازهای
افزایش پیدا کــرده که اعتبار ابزار پرداختــی به نام چک به
صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد
با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دســت رفته
چک را برگرداند و از چکهای برگشتی جلوگیری کند.
ذکر این مطلب حائز اهمیت است که آمار منتشر شده بانک
مرکزی در سال  96از برگشت 23درصد چکهای مبادله شده
خبر میدهد .بنابراین چک برگشتی از مهم ترین مشکالت
بر سر راه کسب و کارها تا قبل از اصالح قانون چک بود .با
اصالح قانون ،برای کاهش این آمار سازوکارهایی تعیین شد.
بعد از اصالح قانون صدور چک در ســال  ،1397ســامانه
صیاد به منظور ثبت و تایید اطالعات چک شامل اطالعات
گیرنده ،مبلغ و تاریخ سررســید ،مورد استفاده قرار گرفت.
سامانه صیاد در واقع از مهمترین سازوکارهای در نظر گرفته
شده در قانون جدید چک است که خدمات جدیدی در زمینه
صدور چک ارائه میدهد و باعث میشود که گیرندگان چک
از وضعیت اعتباری صادرکننده آن مطلع شوند.
با استفاده از ثبت اطالعات در ســامانه صیاد ،عملکرد هر
شخص و میزان چکهای صادرشده و چکهای پاس نشده به
عنوان وضعیت اعتباری وی مشخص خواهد بود .در قانون
جدید صدور چک ،سابقه صادرکننده چک در معامالت قبلی
و وضعیت تعهدی حال حاضر وی برای گیرندگان چک قابل
بررسی است .بدین ترتیب با ایجاد امکان تقارن اطالعاتی
بین صادرکننده و گیرنده چک ،ریسک معامله برای گیرنده
کاهش پیدا میکند و اعتماد معاملهگران به چکهای صادرشده
افزایش مییابد.
در قانون جدید چک ،از آنجایی که اگر چکی برگشت بخورد
در سامانه صیاد ثبت میشــود ،اجازه صدور چک مجدد به
افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بالمحل
دارند یا معسر شناخته شدهاند ،داده نخواهد شد .این یک
مزیت تعیین شده در قانون جدید برای جلوگیری از صدور
چک بالمحل اســت .بنابراین قانون جدید چک ،عالوه بر
آگاهسازی گیرندگان چک از سابقه صادرکنندگان در جهت
افزایش اعتماد به چک ،اجازه صدور چک بالمحل توسط
افراد دارای سوء سابقه رفع نشده را نیز نمیدهد.
با توجه بــه قانون جدید چــک ،کارســازی چکهایی که
اطالعات آنها در سامانه صیاد ثبت و تائید نشده ،توسط بانک
صورت نمیگیرد .در حال حاضر ،ثبت اطالعات در سامانه
صیاد یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی یا توسط
موبایل بانکها و اپلیکیشــنهای تجاری که استفاده از آنها به
اینترنت نیاز دارد ،انجام میشود.
با توجه به اینکه برخی صاحبان کسب و کار به تلفن همراه
هوشمند دسترســی ندارند یا در برخی از مناطق کشور از
جمله مناطق محروم دسترســی به اینترنت با مشکل همراه
اســت ،از این رو برخی از فعاالن اقتصادی در فرایند ثبت
و تایید اطالعات چک در ســامانه صیاد با مشکالتی روبرو
میشــوند .همچنین با توجه به شرایط کرونایی ،الزم است
تا مراجعه به بانکها جهت حفظ سالمتی افراد ،کاهش یابد.
درنتیجه باید بانک مرکزی در جهت تسهیل استفاده از چک،
راه حلهایی را برای برطرف شدن این مشکل ایجاد کند.
از جمله این راه حلها که باید از طــرف بانک مرکزی برای
رفع این مشکالت صورت بگیرد ،ایجاد شرایط استفاده از
دســتگاههای خودپرداز جهت ثبت و تائید اطالعات چک
در سامانه صیاد اســت .همتی رئیس سابق بانک مرکزی در
 21اردیبهشت  ،1400در این باره گفت« :به دنبال این هستیم
که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند .البته این کار
از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان میبرد اما ثبت
چک را سادهتر میکند».
بنابرایــن الزم اســت صادرکننده چــک در صورت عدم
دسترسی به اپلیکیشــنها و موبایل بانکها ،بتواند اطالعات
چک را از طریق دستگاه  ATMدر سامانه ثبت کند .عالوه
بر آن باید از طریق  ،ATMتائیــد اطالعات چک نیز قابل
انجام باشد.
با توجه به اینکه خودپردازهــا امکانات صدور چک برای
صاحبان کسب و کار در مناطقی که به اینترنت یا تلفن همراه
هوشمند دسترســی ندارند هم فراهم میکند ،بنابراین بانک
مرکزی باید با ایجاد شرایط الزم ATM ،را به سامانه صیاد
متصل کند و از این طریق به حل مشــکالت کسب و کارها
بپردازد .بر این اساس بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید
چک و سهولت استفاده مردم از آن ،باید با جدیت بیشتر و
برنامهریزی دقیقتری عمل کند تا مشکالت احتمالی برای
کسبوکارها و فعالین اقتصادی در مناطق محروم را کاهش
دهد / .اقتصادآنالین

