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عراقبهجایدالربهایرانجومیدهد
عصر ایران - »حمید النایف« سخنگوی وزارت 
کشاورزی عراق گفت، عراق آماده صادرات 700 هزار 
تن جو به ایران با قیمت 125 دالر در هر تن است. این 
نخستین صادرات محصوالت مازاد جو عراق است. 
پیشتر ترکیه و عربستان ســعودی هم برای خرید 
غالت عراقی ابراز تمایل کرده اند. سخنگوی وزارت 
کشاورزی عراق گفته است: »کابینه عراق با صادرات 
این میزان جو به ایران در عوض تســویه بخشی از 

بدهی های این کشور به ایران، موافقت کرده است.«
    

دستورالعملبازارگردانی
دربورساصالحمیشود

یــک  یرنــا-  ا
ر  کارشــناس بــازا
سرمایه به اعتراض ها 
ی  ها د پیشــنها و 
سرمایه گذاران درباره 
دستورالعمل بازارگردانی اشاره کرد و گفت: با توجه 
به ضعف های موجود، پیشنهادهایی روی میز است 
که بر مبنای آن ها، دستورالعمل جدید بازارگردانی در 
حال تدوین و نهایی شدن است. »جواد عشقی نژاد« 
با اشاره به عملکرد بازارگردان ها در بازار سهام اظهار 
داشت: سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی که با هدف 
کنترل قیمت و البته کســب منافع برای خودش 
با پذیرش ریســک ها اقدام به خریدوفروش سهام 
می کند، عملیات بازارگردانی انجام می دهد. به گفته 
وی آنچه برای بازارگردان مهم است اثراتی است که 
با عملکرد خود برای بازار سرمایه به همراه دارد که 
این مورد از اصلی ترین اهداف بازارگردانی محسوب 
می شود.  عشقی نژاد با تاکید بر اینکه دست اندرکاران 
بازار سرمایه به  داشتن بازارگردان برای سهم یا چند 
بازارگردان برای یک سهم اعتقاد دارند، گفت: اهالی 
بازار و معامله گران هم بعد از وقوع نوسانات سنگین 
نیمه نخست سال به اهمیت این موضوع پی بردند و با 
سوابقی که از گذشته وجود داشت، تصمیم به اجرای 

جدی تر این قانون گرفته شد.
    

مسافرانآخرینپرواز
لندن-تهرانقرنطینهمیشوند

توسعه ایرانی- 
ی  ز ا و پــر ه  و گــر
هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« 
که با پــرواز شــماره 
710 به عنوان آخرین پرواز از لندن به تهران عازم 
هستند در بدو ورود به کشــور جهت اطمینان از 
سالمتی، قرنطینه می شوند. روابط عمومی سازمان 
هواپیمایی کشــوری اعالم کرد: با توجه به شیوع 
ویروس جدیدکرونا در انگلیس و لغو تمامی پروازها به 
این کشور، آخرین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« جهت انتقال مسافرین به لندن 
و بازگرداندن صرفا گروه پروازی مســتقر در لندن 
به کشور در تاریخ دوم دی ماه انجام گرفت.  در این 
راستا، تمام گروه پروازی این هواپیما در بدو ورود به 
کشور قرنطینه و پس از انجام تست   PCR  و ارائه 

جواب منفی، مجاز به انجام  پروازخواهند بود.
    

 رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت
 اتاق بازرگانی تهران:

تحریمهایبانکی،مانعمهم
وارداتواکسنکروناست

ایســنا- رئیس 
کمیســیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی 
تهــران می گویــد، 
تحریم های بانکی عامل 
مهمی در دشوار شدن واردات واکسن کرونا و حتی 
سایر داروها به ایران شده اســت. به گزارش ایسنا، 
در شــرایطی که در هفته های گذشته، تعدادی از 
شــرکت های آمریکایی، اروپایی، چینی و روسی 
اعالم کرده اند که به واکسن ویروس کرونا دست یافته 
و حتی در برخی کشورها، فرایند واکسیناسیون نیز 
آغاز شده است، هنوز مشخص نیست برنامه ایران 
برای واردات واکسن به کجا رسیده و در این زمینه 
ابهاماتی وجود دارد. محمــود نجفی عرب، گفت: 
موضوع تحریم در سال های گذشته همواره مطرح 
بوده و با وجود شــعارهایی که از سوی آمریکایی ها 
مطرح می شود، در حوزه دارو نیز محدودیت ها به 
شکل واضح قابل رصد اســت.  به گفته وی، وقتی 
شرکت ایرانی برای نقل و انتقال ارز خود، بانکی پیدا 
نمی کند یا این فرایند بسیار طوالنی تر و گران تر تمام 
می شود، عمال دارو نیز تحت تحریم است و کسی 
نمی تواند آثار این موضــوع را کتمان کند. رئیس 
کمیسیون اقتصادی سالمت اتاق تهران با اشاره به 
مشکالتی که در ماه های گذشته برای واردات برخی 
مواد اولیه به وجود آمده، بیان کرد: امروز موضوع مهم 

بحث تحریم های بانکی و چالش انتقال ارز است. 

خبر اقتصادی
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هانیه عسگری

 مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده اســت که خانوارهای 
کشور به طور میانگین در آذرماه امسال 
44.8 درصد بیشــتر از آذرماه ســال 
گذشته برای خرید یک مجموعه کاال و 

خدمات یکسان هزینه کرده اند.
 افزایش 44.8 درصدی هزینه های 
خانوار در طول یک سال در شرایطی رخ 
داده است که میزان درآمد خانوارهای 
ایرانی در یک سال گذشته افزایشی در 

محدوده 20 درصد را شاهد بود.
 در عین حــال باید توجه داشــت 
بسیاری از خانوارهای ایرانی به واسطه 
شــیوع کرونا و اعمال محدودیت های 
قانونــی و همچنیــن محدودیت ها و 
فاصله گذاری های شــخصی از سوی 
افراد با کاهش بسیار قابل توجه درآمد 

روبرو شدند. 
در یــک نمونه اتحادیه قنــادان از 
کاهش بیــش از 60 درصــدی درآمد 
این صنف و اتحادیه رســتوران داران 
از کاهــش 70 درصــدی درآمد این 

صنف خبر داده اند. این وضعیت برای 
اصنافی چون خشکشویی ها، خیاطان، 
عینک سازان، فروشندگان پوشاک و 
... وجود دارد و شمار زیادی از شاغالن 
نیز تحت تاثیر شیوع کرونا شغل خود 
را از دســت داده اند. گــواه این مدعا 
اقدامات حمایتی ویژه ای اســت که از 
ســوی دولت با هدف کاهش فشار بر 
برخی اقشــار تدارک دیده شده است. 
پرداخــت دو نوبت وام یــک میلیون 
تومانی قرض الحســنه به خانوارهای 
ایرانی و همچنین پرداخت سه یارانه در 
شرایط کنونی با این هدف در دستور کار 

قرار گرفته است. 
 با این حال افزایش جمعیت متقاضی 
بیمه بیکاری و همچنین رشــد فقر در 
کشور طی یک ســال اخیر محسوس 
بوده است به طوری که مجید فراهانی، 
رئیس کمیته بودجــه و نظارت مالی 
شورای شهر تهران گفته است توجه به 
مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی 
بودجه اهمیت زیــادی دارد و امروز 7 
دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه 
باالی خط فقر هستند، هیچگاه چنین 

وضعیتی نداشــته ایم. در این شرایط 
فشــارهای تورمی در ایران تاثیراتی 
 به مراتب باالتــر را بر بودجــه خانوار 

باقی می گذارد. 
نکته مثبت یک گزارش منفی 

گزارش مرکز آمــار از میزان تورم 
مترتب بــر هزینه های خانوار نشــان 
می دهد شرایط زندگی برای خانوارهای 
ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها 
بسیار ســخت تر از گذشته شده است. 
شــاید تنها نقطــه امیدوارکننده در 
گــزارش مرکز آمار را بتــوان در حوزه 
بررســی نرخ تورم نقطه ای یافت. نرخ 
تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 

44.2 درصد برآورد شــده و این عدد 
نســبت به ماه قبل کاهش یک و نیم 
درصدی را نشــان می دهد. همچنین 
نرخ مذکور برای خانوارهای روستایی 
48 درصد بود که نسبت به ماه قبل2.۳ 
واحد کاهش نشان می دهد. کاهش نرخ 
تورم نقطه ای می تواند سرآغازی بر مهار 
غول تورم در ماه های پیش رو باشــد. 
ایران یکی از معدود کشورهایی است 
که همچنان با نرخ تورم باال و دو رقمی 

مواجه است.
 بــر اســاس برآوردهــای صورت 
گرفته تنها حدود 10 کشور در جهان 
همچنان با نرخ تورم بــاال در محدوده 
باالتر از 1۹ درصد روبه رو هستند و طبق 
برآوردی که از سوی موسسه تریدینگ 
اکونومیکس صورت گرفته است ایران 
در میان این 10 کشور رتبه نهم را به خود 
اختصاص داده است. این بدان معناست 
که تنها هشــت کشــور در جهان نرخ 
تورمی باالتر از نرخ تورم ایران را به ثبت 
رسانده اند که در میان آنها نام ونزوئال، 
زیمبابوه، ســودان، آرژانتین، سودان 
جنوبی، لیبریا،آنگوال و اتیوپی به چشم 
می خورد. این آمار البته نرخ تورم تا پایان 
ماه مارس را دربرمی گیرد و نرخ تورم در 
ایران در ماه های پــس از مارس یعنی 
)اسفند( افزایش قابل توجهی را تجربه 
کرده است. افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ 
به گونه ای اســت که طبق برآوردها در 
آذرماه نرخ عمومی تورم به محدوده ۳0 

درصد رسیده است.
بیشترین و کمترین افزایش تورم 

نسبت به آبان 99
بررســی وضعیــت گــزارش 
تورمی آذرمــاه از ایــن حکایت دارد 
که خانوارهــای ایرانی بــرای تهیه و 
تامیــن کاال و خدمات خــود به طور 
متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته 

44.8درصد بیشتر هزینه کردند.
ایــن افزایش در حالــی رخ داد که 
نسبت به آبان متوسط افزایش قیمت 

دو درصد بوده اســت. اما مرکز امار در 
گزارش خود از کاهــش 1.2 درصدی 
تورم ماهانه خبر داده اســت. واکاوی 
گــزارش اخبر نشــان می دهــد این 
کاهش در بین برخی کاالها خودنمایی 
می کنــد؛ به طوری که گــروه حمل و 
نقل کــه نشــان دهنده تغییر قیمت 
خودروهای سواری است تورم منفی ۳.6 
دهم درصدی داشته است، بر این اساس 
خودروهای سواری در آذرماه نسبت به 
آبان به طور متوســط ۳.6 درصد ارزان 
شده است. با این حال  افزایش تورم در 
گروه حمل و نقل در ماه های گذشته با 
توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق 
افتاد قابل توجه بوده و همچنان باالترین 
حد تورم نقطه به نقطــه در این گروه 
وجود دارد، این در حالی است که  حمل 
و نقل در آذر ماه نسبت به همین ماه در 
سال گذشته 65.2 درصد افزایش قیمت 
داشته و تورم ساالنه برای گروه خودرو 

64.8  درصد بوده است.
در ســایر اقالم می توان به افزایش 
هزینه ها در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 
60.8 درصد، میوه و خشکبار 76 درصد، 
نان و غالت 5۹.۹  درصد و مبلمان و لوازم 
خانگی تــا 5۹ درصد اشــاره کرد که 
باالترین میزان افزایش را نسبت به آذر 

ماه سال گذشته داشته است.
در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین 
افزایش نســبت به آبان ماه مربوط به 
گروه شــیر و پنیر و تخم مرغ با 10.۳ 
درصد، روغن و چربی ها 10.4 درصد و 
میوه و خشکبار با ۹.7  درصد بوده است.

 آمارها چه چیزی 
را نشان می دهد؟ 

طبق آمارهای ارائه شــده در حالی 
که نرخ تورم کل کشور در پایان آذرماه 
ســال جاری ۳0.5 درصد بوده است 
برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم 
کاالهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات 
در محدوده 27 و هفــت درصد و نرخ 
تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات 

۳1.۹ درصد بوده اســت. کارشناسان 
غالباً فشار بر سبد خانوارهای ایرانی را 
از طریق بررسی میزان افزایش هزینه ها 
در حوزه خوراکی آشامیدنی پوشاک و 
مسکن و مبلمان و سایر اقالم ضروری 
این سبد برآورد می کنند.  طبق آمارها 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها با تورمی 
27.8 درصدی در دوازده ماه منتهی به 
آذر روبرو بوده است اما نرخ تورم پوشاک 
و کفش ۳4 درصد و نرخ تورم مســکن 
آب برق گاز و سایر سوخت ها در حدود 
24 درصد برآورد شــده است.مقایسه 
اعداد و ارقام تورمی در آذر امسال نسبت 
به سال گذشته اما وضعیت را پیچیده تر 
می کند چرا که تنهــا تورم خوراکی ها 
در آذر امسال نســبت به سال گذشته 
افزایشــی حدود 58 درصد را نشــان 
می دهد. باال بودن فشارهای هزینه ای در 
اقالم غیرقابل حذف مانند خوراکی ها، 
برای همه خانوارها زنگ های خطر را به 

صدا درمی آورد. 
نکته مهــم در برآوردهای صورت 
گرفته آن اســت که فشــار تورمی بر 
خانواده هــای روســتایی باالتــر 
از خانوارهای شــهری اســت. این در 
حالی است که درآمد خانوار روستایی 
پایین تر از درآمد خانوارهای شــهری 
است.   شــاخص کل نشــان می دهد 
تورم آذرماه برای خانوارهای روستایی 
48 درصد و برای خانوارهای شــهری 
44.2 درصد بوده اســت. باالتر بودن 
فشار تورمی برای خانوارهای روستایی 
به رغم کم تر بودن فرصت های شغلی 
در این مناطق و عدم توســعه یافتگی 
روستاها نشــان می دهد که چرا موج 
مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان 

پابرجا باقی مانده است. 

گزارش مرکز آمار بر تاخت و تاز تورم صحه گذاشت؛

افزایش 45 درصدی هزینه خانوارهای ایرانی 

مقایسه اعداد و ارقام 
تورمی در آذر امسال 

نسبت به سال گذشته 
نشان می دهد تنها تورم 

خوراکی ها در این ماه 
نسبت به پارسال حدود 58 
درصد افزایش داشته است

باالتر بودن فشار تورمی 
برای خانوارهای روستایی به 
رغم کم تر بودن فرصت های 
شغلی در این مناطق و عدم 

توسعه یافتگی روستاها 
نشان می دهد که چرا موج 

مهاجرت از روستاها به 
شهرها همچنان پابرجا 

باقی مانده است

یک تحلیلگر حــوزه انرژی گفــت: حتی با 
ورود 2.4 میلیون بشکه ای نفت ایران همچنان 
قیمت ها افت چندانی نمی کند، یعنی با وجودی 
که عرضه زیاد می شود تقاضا هم به خاطر واکسن 

کرونا و رشد اقتصادی زیاد می شود
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه شامگاه یکشنبه، 
۳0 آذرماه در حالی به مسکو سفر کرد که برخی 
گمانه زنی ها حاکی از این اســت که این سفر در 
راســتای مذاکره با همتای روسی خود جهت 
ورود دوباره نفت ایران به بازار با احتمال بازگشت 
امریکا به برجام اســت. اگرچه او در پاسخ به این 
پرسش که آیا ایران آماده بازگشت به بازار نفت 

 است، گفته: زود است در این باره صحبت کنیم.
وزیر نفت عنوان کرده مهم ترین بحث ما با روس ها 
بررسی آخرین تحوالت بازار جهانی نفت است که 

در وضع حساسی قرار دارد.
هر چند کشــورهای ایران، لیبی و ونزوئال بر 
اساس توافق اوپک و اوپک پالس از کاهش تولید 
معاف شده اند، اما برخی بازگشت نفت ایران را با 

اما و اگر بسیار و سخت و زمانبر می دانند.
نرسی قربان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، دربــاره ورود دوباره نفت ایــران به بازار با 
احتمال بازگشت امریکا به برجام اظهار داشت: با 
توجه به تجربه قبل، زمانی که تحریم ها برداشته 

شد، همه اعالم می کردند بازگشت ایران به بازار 
چندین ســال طول می کشــد، اما همه شاهد 
بودیم با سرعتی بیش از آنچه تصور می شد ایران 
توانست نفت خود را روانه بازار کند، این بار هم اگر 
شرایط سیاسی مهیا باشد، بازگشت ایران سخت 

نخواهد بود.
وی افزود: عربستان  سعودی و 
امارات بیشترین اضافه تولید را 

در جایگزینی نفت ایران 
دارند و در قالب مذاکرات 
سیاسی تعامالتی با ایران 

داشــته و از تولید خود کم 
می کنند تا ایــران جایگزین 
شود. عالوه بر آن، روسیه هم 

همواره سعی کرده در این موارد 

به ایران کمک کند، بنابراین نفت کشور ما کوتاه تر 
از زمانی که در پیش بینی ها اعالم می شود به بازار 

برمی گردد.
این کارشناس حوزه انرژی درباره مذاکرات 
اخیر وزاری نفت ایران روســیه گفــت: دیدار 
مقامات دو کشــور می تواند در قالب مذاکرات 
اوپک باشد. فراموش نکنیم عربستان و روسیه 
تصمیم گیران اصلی اوپک و غیراوپک هستند، 
در نتیجه مذاکرات وزیر نفت ایران با همتای 
روسی خود در قالب مذاکره با یک کشور 
مهم تولیدکننده و صادرکننده اســت و 
لزوما فقط به بازگشــت نفت ایران به بازار 

ربطی ندارد. 
وی درباره وضعیت بازارهای ایران در رقابت 
با عراق به دلیل مشابهت فیزیکی نفت دو کشور 

خاطرنشان کرد: ما همیشه در زمینه صادرات نفت 
با عراق تعامل داشته ایم و مشکل عمده ای نیست، 
در هر حال کشورهای صادرکننده نفت به نوعی با 
هم رقیب هستند و زمانی که تعامل می کنند نفع 
دسته جمعی را در نظر می گیرند و راهکارهایی 

اتخاذ خواهند کرد.
قربان دربــاره تغییر قیمت ها بــا احتمال 
مثبت بودن نتیجه واکسن کرونا نیز گفت: بازار 
نفت به خاطر کرونا افت خــود را کرده و تقاضا را 
کاهش داده، عالوه بر آن مســئله این است که 
سرمایه گذاری برای تولید نفت آتی نیز تحت تاثیر 
کرونا و قیمت نفت قرار گرفته، در واقع می توان 
گفت سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده و این 
موضوع افزون بر این است که هر ساله 5 تا 8 درصد 
از تولید همه حوزه های نفتی جهان کم می شود. 

نفتایرانبیمشترینمیماند

خبر

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هرچند تغییرات صورت 
گرفته در قانون چک تغییراتی بسیار مثبت و مهم است اما به نظر 

می رسد همچنان مشکل و بحران چک در ایران را حل نکند.
 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران در گفتگو با خبرآنالین با تاکید بر این که بزرگترین مشکل 
چک تاکنون عدم اجرای دقیق قانون آن است،گفت: در همه 
از کشورهای جهان چک سند مالی اســت که به روز و به رویت 
تنظیم می شــود به عبارت دیگر چک مدت دار در قانون چک، 
محلی از اعراب ندارد اما با توجه به اینکه چک در ایران به سند 
بهادار تبدیل شده است، با مشکالت متعددی روبرو شدیم. او 
تاکید کرد: پیش از این وقتی برای سفته و برات سخت گیری هایی 
صورت گرفت بسیاری از مردم از خیر خرید سفته و برات به عنوان 
اوراق مالی گذشتند و نسبت به صدور چک برای تاریخ های آینده 
اقدام کردند.  وی با اشاره به اینکه کم کم ماهیت وجودی چک به 
فراموشی سپرده شد و قانون چک به درستی اجرا نشد، تاکید 
کرد: همه این اتفاقات سبب شــد کم کم چک به برگه ای برای 
پرداخت آتی تبدیل شود و در نتیجه سوء استفاده ها از همین 

ماجرا آغاز شده است.
 او با اشاره به اینکه به گفته کارکنان قدیمی وزارت اقتصاد، 
چک در اثر یک اتفاق به برگه ای مدت دار تبدیل شــد، گفت: 

بسیاری از فعاالن اقتصادی و همچنین کارشناسان بانکی در 
جریان هســتند که چگونه چک به برگه بهادار و ابزار پرداخت 

آتی تبدیل شد.
  برچیده شدن »قانون گوگوش«

 مشکل چک را حل می کند
او تاکید کرد: پیش از این در دهه چهل یک خواننده مطرح 

کشور)گوگوش( نسبت به صدور چک مدت دار اقدام کرد.
وی گفت:وی به طور شفاهی با گیرنده چک توافق کرده بود که 
بعدا نسبت به پر کردن حسابش اقدام می کند اما به نظر می رسد 
این اتفاق طول کشید و در نتیجه چک زمانی به بانک رفت که 
حساب این خانم خواننده پر نشده بود. کارمند بانک با توجه به 
اینکه وی را می شناخت از برگشت زدن چک خودداری کرد و 

تاکید کرد بهتر است ماجرا به وی اطالع داده شود.
 شرح این ماجرا در وزارت امور اقتصاد و دارایی پیچید و کم کم 
این قانون که بر صدور چک مدت دار داللت داشــت، به عنوان 
قانون گوگوش در محاورات بانکی ها مطرح شد و ما هنوز برای 

این مشکل راهکار درستی اتخاذ نکرده ایم.
او با اشاره به اقدامات اصالحی صورت گرفته در قانون چک 
گفت: البته منظور من زیر سوال بردن اقدامات و تصمیمات اخیر 
نیست چرا که تصمیمات و اتفاقات اخیر خود عامل مهمی برای 

پیشگیری از پولشویی خواهد بود. به عبارت دیگر قرار است نام 
گیرنده چک در سامانه ثبت شود و اگر این چک ده ها دست نیز 
بچرخد، تمام کسانی که آن را تحویل می گیرند نامشان در سامانه 
به ثبت می رسد. او در توضیح این مطلب افزود: در نتیجه کسی 
نمی تواند از یک برگ چک به عنوان یک اسکناس چند میلیون 
تومانی یا حتی چند صد میلیون تومانی استفاده کند، در حالی 
که پیش از این افراد با فروختن چک و دست به دست کردن آن ،رد 
چک را گم می کردند و این امر خود به نوعی پولشویی می توانست 
منجر شود . بغزیان ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته این 

مشکل رفع خواهد شد.
 او همچنین در خصوص مدت دار شدن چک های صادره از 
سوی بانک ها نیز گفت: این اقدام نیز اقدام مناسبی تلقی می شود 
اما موضوع دیگر الکترونیکی شدن چک هاست که منجر به رفع 
بسیاری از مشکالت می شود. این کارشناس اقتصادی گفت: 
پیش از این اگر الشه کاغذی چک گم می شد فرد می توانست 
با بحران های عجیبی روبرو شــود کما اینکه در ماجرای آتش 
گرفتن ساختمان پالسکو برای بسیاری از دارندگان چک و یا 
صادرکنندگان چک چنین اتفاقی رخ داد . وی گفت: سوختن 
چک ها در این حادثه سبب شد افراد مجبور به توافق های شفاهی 
با یکدیگر و یا به عبارت دیگر توافق های جدید بر ســر بدهی و 

همچنین طلب خود شوند اما با توجه به ثبت الکترونیکی چک 
این مشکل برطرف می شود .بغزیان گفت:در شیوه نامه جدید 
اگر فردی الشــه کاغذی چک را گم کرد دیگر طلبش از میان 
نخواهد رفت.  او با اشــاره به اینکه در همه کشورهای پیشرفته 
چک به رویت باید پرداخت شــود،گفت: من معتقدم در ایران 
نیز باید مسیر حرکت به گونه ای باشد تا چک به رویت پرداخت 
شود و ابزارهای دیگر که قابلیت پرداخت آتی را دارند، به عنوان 
ابزار پرداخت آتی مورد استفاده قرار گیرند. او گفت: در حقیقت 
بازگرداندن جایگاه چک به آن و اجرای دقیق قانون در خصوص 
آن مهم ترین مطالبه ای اســت که در حال حاضر باید از بانک 

مرکزی داشت.
بغزیان افزود: در چنین ساختاری طبیعی است که باید به فکر 
اصالح قانون اشتباه یا به عبارت دیگری بی قانونی ای که تحت 
عنوان »قانون گوگوش« مشهور شــده بود تا مشکل چک در 

اقتصاد ایران برطرف شود.

بغزیان:

اصالحاتقانونچکالزمبود،اماکافینیست


