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بازار مسکن به کجا می رود؟

امیدهایی که برای خانه دار شدن به یاس تبدیل می شود
بـا اسـتناد بـه آمارهایـی موجـود خریـد و فـروش مسـکن در حالت رکـود تورمـی قـرار دارد .یعنی به
همـان میـزان کـه قیمت مسـکن به صـورت  100درصـدی افزایش یافته اسـت ،بازار خریـد و فروش
آن کسـاد شـده اسـت و عمال نه مشـتری در بازار وجود دارد و نه فروشـنده ای .این در حالی اسـت
کـه در پایـان سـال  1396و بعـد از اعلام ورود بـه دوران رونـق ،بـازار را مـی شـد در قالب دو سـناریو
پیش بینی کرد .علیجانی تحلیل گر بازار مسـکن اولین سـناریو را رشـد  50درصدی قیمت مسـکن
و افزایـش خریـد هـای هیجانـی در کوتـاه مـدت اعلام کـرد .امـا در سـناریو دوم حفـظ قیمـت ها و
افزایـش سـطح معاملات در برنامـه بـود .بـا توجـه به واقعیـت های بازار مسـکن ،می تـوان گفت که
سـناریوی اول دارای انطباق بیشـتری با شـرایط بازار اسـت .این کارشـناس همچنین اعالم می کند

کـه دلیـل اصلی کاهش معامالت مسـکن رشـد افسـار گسـیخته قیمت مسـکن اسـت به طـوری که
در یک سـال گذشـته رشـدی  50درصدی را تجربه کرده اسـت.
پیش بینی آینده بازار مسکن
از آن جایـی کـه بـازار مسـکن دارای پیوندهـای عمیقـی بـا سـایر بازارهای مالی و صنعتی اسـت ،می
تـوان امیـدوار بـود کـه با خـروج بازارهای مذکور به خصوص بازارهای ارزی از نوسـانات شـدید ،آرامش
دوبـاره بـه بـازار مسـکن برگـردد و قیمت مسـکن نیز هم زمان با کاهش قیمت در سـایر بازارها ،سـیر
نزولـی به خـود گیرد.

جدول قیمتهای
بیمه شخص ثالث
حق بیمه

تومان
قیمت

وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر

836000

پیکان

990000

پراید

990000

سمند

990000

سایر وسایل چهار سیلندر

1638000

وسایل نقلیه بیش از چهار سیلندر

1302400
قیمتها برای سال  97است.

بیمهشخصثالث
از نقد تا نسیه!

چگونه بیمه شخص ثالث را به صورت قسطی خریداری کنیم؟

یـک خـودرو خـوب در کنار امتیازهایی کـه دارد ،خواه ناخواه،
راحله شعبانی
هزینههایـی را هـم به خانواده تحمیـل خواهد کرد .با مدیریت
روزنامهنگار
صحیـح دخـل و خرج و آگاهی از شـرایط بیمه نامهها میتوان
از بعضـی خسـارتها جلوگیـری کـرده و یا ضرر را به حداقل رسـانید .بیمه شـخص ثالث
کـه چنـد سـالی اسـت اجبـاری شـده اسـت ،بـرای برخـی از دارنـدگان خودرو پـر هزینه
میباشـد .بـا اینکـه هـر سـاله نـرخ ایـن بیمه نامـه کمـی افزایش پیـدا میکند امـا باز هم
خریـد ایـن بیمـه نامـه بهتـر از پرداخـت دیههای کمرشـکن فعلی اسـت .شـاید بـا خرید
قسـطی ایـن بیمـه نامهبتـوان اندکی بـه اقتصاد خانـواده کمک کـرد .در ادامـه خرید این
بیمـه نامـه به دو صورت نقدی و قسـطی بررسـی می شـود.

بیمـه شـخص ثالـث نامی آشـنا بـرای تمامـی دارندگان خـودرو و
موتـور سـیکلت اسـت .بیمـه نامـه ای کـه اجبـاری بـودن آن طی
چنـد سـال اخیر ،زیانهـای زیـادی را از دوش خانوادهها برداشـته
اسـت .ایـن بیمهنامـه تحت عنـوان بیمه اجباری مسـئولیت مدنی
دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینی در مقابل اشـخاص ثالث
اسـت و بـه اختصـار بیمـه شـخص ثالـث نامیـده میشـود .پشـت
اجبـاری بـودن ایـن بیمه نامه حمایـت از همه افرادی قـراردارد که
در حـوادث رانندگـی دچـار زیـان جانـی و یا ضـرر مالی شـده اند.
بیمـه شـخص ثالث متعهد به پرداخت خسـارات جانـی ،یعنی دیه
فـوت ،نقـص عضـو و همچنین هزینههای پزشـکی اشـخاص ثالث
اسـت .عالوه بر این بیمه شـخص ثالث ،مسـئول جبران خسـارات
مالـی اسـت کـه بـه وسـیله خودروی بیمهشـده بـه امـوال دیگران
وارد میشـود .هزینههـای مالـی تـا سـقف پوشـش انتخـاب شـده
در هنـگام خریـد بیمهنامـه در سـال  97بیـن  7/7میلیـون تـا 30
میلیـون تومـان و هزینههـای جانی تا سـقف  308میلیون (معادل
یـک دیـه کامـل فرد مسـلمان در ماه حـرام) پرداخت خواهد شـد.
مسـئله ای کـه بـه آن بایـد توجـه شـود ،تعریـف واژههایـی اسـت
کـه در قـرارداد بیمـه نامـه میآید .در قـرارداد بیمه شـخص ثالث:
شـخص اول صاحـب بیمهنامـه و مالک خودرو اسـت .شـخص دوم
یا ثانی شـرکت بیمهگر اسـت .شـخص سـوم یا ثالث شـامل تمام
افـرادی اسـت کـه در حـوادث مرتبط با خودرو ،زیـان جانی یا مالی
دیده باشـند( .بجـز راننده مقصـر حادثه)
شرایط خرید قسطی بیمه نامه شخص ثالث
بیمـه کـردن بـه صورت قسـطی به افراد کمک میکنـد تا حق بیمه
شـخص ثالـث خـود را به صورت تدریجی و بـا فاصله زمانی پرداخت
کننـد .در حقیقـت بـا پرداخت قسـطی هزینههـای این بیمـه نامه،

زمانـی هـر چنـد کم برای بهبود شـرایط اقتصـادی خانـواده خریده
میشـود .شـرایط بیمه شـخص ثالث قسـطی تفاوتی با بیمه شخص
ثالثـی کـه بـه صورت نقـدی خریداری میشـود نـدارد و تنها تفاوت
آن در مرحلـه خریـد و نحـوه پرداخـت حـق بیمـه اسـت .همچنین
قیمـت بیمـه شـخص ثالـث بـه صـورت نقد و قسـطی هـر دو با هم
برابـر اسـت .نکتـه حائز اهمیت دیگر این اسـت که در بیمه شـخص
ثالـث اقسـاطی کیفیـت پرداخت خسـارت و ارائه خدمـات تفاوتی با
بیمـه ثالـث نقـدی نـدارد ،پـس نیـازی به نگرانـی نیسـت! بیمه ی
شـخص ثالـث بـه دو صورت قابل تقسـیط می باشـد.
بیمـهی کوتـاه مـدت :در این حالت بیمه نامهی شـما با مدت زمان
سـه ماهـه یا شـش ماهه صادر خواهد شـد .چهار کوپـن بیمه نامه
به شـما تحویل داده می شـود و از لحاظ کیفیت پرداخت خسـارت
هیـچ تفاوتـی بـا بیمه های یکسـاله ندارد .فقط به دلیل اسـتفاده از
این طرح شـما مبلغی بیش از مبلغ بیمه نامهی یکسـاله پرداخت
خواهیـد نمـود کـه این تفـاوت مبلغ در شـرکت های مختلف بیمه
متفـاوت مـی باشـد .بـه عنوان مثال در شـرکت بیمـه ی ملت حق
بیمهی سـه ماهه  30درصد حق بیمهی یکسـاله می باشـد.
خریـد بـا چـک :برخـی از شـرکت های بیمـه یا برخـی از نمایندهها
بـا دریافـت چک به شـما بیمه نامهی یکسـاله تحویل مـی دهند در
صورتـی کـه حـق بیمهی آن ها در چند چک بلنـد مدت وصول می
گـردد .در ایـن حالـت حـق بیمه از طریق یک شـخص سـرمایهگذار
تامیـن و بـه صـورت یکجا با شـرکت بیمه تسـویه می گردد و شـما
اقسـاط را با ایشـان تسـویه می نماییـد .میزان افزایـش پرداختی در
ایـن حالـت سـلیقه ای بـوده و هرکـس طبق صالحدیـد خود عمل
مـی کنـد .توجـه داشـته باشـید که چکهـای ارائه شـده باید حتما
بـه صـورت چکهـای صیاد (دسـته چکهای جدید) باشـند.
اگر با بیمههای کوتاه مدت آشـنایی داشـته باشـید در اینجا شـاید

گام به گام حقوق چکی

بررسی ریزه کاری های قانون جدید چک
سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق

شاید شما هم از جمله کسانی باشید که درگیر یک مشکل حقوقی از نوع واخوردگی چک شده باشید یا و شاید هم خبرهایی از قانون جدید چک به گوش تان رسیده باشد .در این
متن تالش داریم تا نکات کاربردی درباره اسناد تجاری یا بهتر بگویم چک بیان کنیم و سپس روش های جلوگیری از بروز مشکالت و هم چنین روند پیگیری حقوقی مسائل مربوط به
چک را برای تان شرح دهیم.

چنـد وقتـی اسـت کـه شـاهد حضـور چـک هـای جدیـدی بـا عنـوان چک
صیـاد در بـازار معاملات و بانـک هـا هسـتیم  .ایـن چـک ها در همه شـعب
بانـک هـای سراسـر کشـور پس از اخد مجـوز از بانک مرکزی برای اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی صـادر مـی گـردد  .این چک هـا تقریبـا دارای روند تئوری
خوبی اسـت .از جمله این مزیت ها می توان به انسـداد حسـاب های شـخص
صاحـب حسـاب در تمامـی بانـک های ایـران و پرداخت کسـری موجودی از
سـایر حسـاب های صاحب حسـاب در صورت داشـتن موجودی اشـاره کرد.
دیگـر ویژگـی آن سیسـتم سـنجش میـزان اعتبار صالحیت صاحب حسـاب
از طریق ارسـال شـماره شناسـه چک به سـامانه پیامکی  701701اسـت .در
واقـع ایـن راه کـه هنـوز در حـد حـرف اسـت و در سیسـتم بانکداری کشـور
اجرایی نشـده اسـت،یکی از شـیوه هایی اسـت که شـما میزان خوش حسابی
صاحـب چـک را بررسـی می کنید.
بهـر حـال توصیـه مـی کنـم قبـل از هر گونه معاملـه و رد و بـدل کردن چک
بـا بررسـی میـزان خوش حسـابی طـرف قراردادتان ،خیالتان را آسـوده کنید.
احتمـاال شـما هم در دسـت تان چـک هایی دارید که دارای همـان عباراتی از
قبیل ضمانت ،بابت ،پشـتوانه و حسـن انجام کار هسـتند .باید در نظر داشـته
باشـید کـه ایـن عبـارت هـا در پاس شـدن چک بـه مفهوم عرفـی آن تاثیری
ندارنـد و حتـی اگـر عبـارت در وجـه مشـعر بـر عبـارات خالف اخالق باشـد
بانـک در صـورت داشـتن موجـودی وظیفه دارد تا وجه چـک را پرداخت کند
و در صـورت کافـی نبـودن موجـودی یا منطبـق نبودن امضـا در حدود عرف
بانکـداری موظـف بـه برگشـت زدن و صـدور گواهـی عدم پرداخت اسـت .اما
این به این معنا نیسـت که نوشـتن چنین عبارت هایی کاری بیهوده اسـت.
در واقـع ایـن عبـارت هـا در زمـان اثبات وقـوع معامله میان دو طـرف کاربرد
فراوانـی دارد و مـی تـوان از ایـن طریـق بـه وقـوع معامله بین طرفین اسـتناد
کـرد یـا در جایـی کـه چـک بابـت ضمانـت انجـام کار باشـد فرد مـی تواند با

همیـن عبـارت از برداشـت غیـر قـراردادی آن جلوگیـری کنـد و در محاکـم
کیفـری طـرح دعـوی و احقاق حق خویش را خواسـتار باشـد .
نکتـه دیگـری کـه بایـد در هنگام کشـیدن و یا گرفتن چک به خاطر داشـته
باشـید ایـن اسـت کـه حتما از طـرف مقابل رسـید دریافت یـا پرداخت چک
را بخواهیـد ،تـا در موقـع ضـرورت از آن در مقابل دفاع یـا طرح دعوی بتوانید
استفاده کنید .
اگـر چـک در دسـت تـان بـه دلیل کافی نبـودن موجودی صاحب حسـاب و
صـدور گواهـی عـدم پرداخـت مواجـه شـدید باید به روشـی کـه در ادامه می
آیـد عمـل کنید تـا حق تـان را بگیرید.
بر اساس قانون جدید چک شما باید این اقدامات اجرایی را انجام دهید:
نخسـت با در دسـت داشـتن اصل کارت ملی  ،اصل چک و گواهینامه عدم
پرداخـت بـه یکـی از دفاتـر خدمات قضایی شـهرمان مراجعه کنید .لیسـت و
آدرس دفاتـر خدمـات قضایـی در سـامانه عـدل ایـران قوه قضاییه به نشـانی
اینترنتـی  Adlrian.irقابـل مشـاهده مـی باشـد.پس از مراجعـه بـه این دفاتر
و بـه همـراه داشـتن مـدارک یـاد شـده تقاضـای دادخواسـت صـدور اجرائیه
چـک بالمحـل بـا مشـخصات چـک را بایـد ارائـه دهیـد .هزینه دادرسـی در
ایـن دعـوی غیـر مالـی می باشـد و هزینه آن بسـته به ضمائم دادخواسـت از
 40هـزار تـا  100هـزار تومـان متغیر اسـت (قابل ذکر اسـت که به دلیل غیر
مالـی بـودن دعـوی فـوق رقـم چـک در هزینه دادرسـی تاثیری نـدارد) پس
از ثبت دادخواسـت دعوی ،دادخواسـت شـما به دادگاه ارجاع می شـود .این
نکتـه دقیقـا قسـمت جدیـد قانـون چک جدید اسـت .بـه طوری کـه تا قبل
از تصویب و اجرایی شـدن قانون صدور چک جدید  ،بسـته به رقم خواسـته
یـا همـان رقم چـک فرد دادخواسـت داده باید برای پیگیری درخواسـتش در
دعـاوی مالـی بیسـت میلیون تومـان و کمتر از آن به شـورای حل اختالف در
دعـاوی مالـی مراجعـه مـی کـرد .در حالی که اگـر دعوی مالی رقمی بیشـتر

از 20میلیون تومان بود ،دادخواسـت او در دادگاه شهرسـتان بررسـی می شـد.
امـا اکنـون تمـام دادخواسـت ها بـا موضوع صدور اجراییه چـک بالمحل با هر
رقم به دادگاه شهرسـتان ارجاع داده می شـود .
اتفاقـی کـه پـس از ارجاع به یکی از شـعب مسـتقر در دادگاه شهرسـتان می
افتـد ایـن اسـت کـه فـرد بـا مراجعـه به شـعبه مرجوع الیـه و بررسـی اصول
مـدارک وی توسـط مدیـر شـعبه ،قاضی شـعبه دسـتور صدور اجراییـه را می
دهـد .اجراییـه بـه طـرف مقابـل (خوانـده دعـوی) صاحـب حسـاب یـا صادر
کننـده چک ارسـال می شـود (بـا روی کار آمدن سـامانه ابلاغ الکترونیک یا
همان سـامانه ثنا سیسـتم ابالغ کاغذی برچیده شـده و ابالغات دادگسـتری
بـه ایـن صـورت در سـامانه الکترونیکـی فـرد بارگـزاری و قابل مشـاهده برای
صاحـب آن می باشـد .
پـس از صـدور و ابلاغ اجراییـه به طرف مقابل (خوانـده )  10روز مهلت برا ی
پرداخـت وجـه چک (خواسـته) داده می شـود .این موضـوع از طریق اجراییه
صـادره از شـعبه مرجـوع الیـه بـه صاحـب چـک اعالم مـی شـود  ،در صورت
پرداخـت یـا مصالحـه یـا حتـی سـازش با خواهـان ،پرونـده مختومـه خواهد
شـد  .امـا چنانچـه بعـد از ایـن مهلـت ده روزه وجهـی بـه خواسـتار پرداخت
نشـود .خواهـان بایـد بـه شـعبه مرجوع الیـه مراجعه کـرده و پرونـده اجرایی
را گرفتـه و بـه تشـکیالت سـاختاری اجرای احکام دادگسـتری کـه عموما در
کنـار همـان سـاختمان دادگاه مـی باشـد مراجعـه کنـد  ،بـا ورود پرونده فرد
(خواهـان) بـه اجـرای احکام دادگسـتری ابتـدا در دبیرخانه ثبت و سـپس به
یکـی از شـعب اجـرای احـکام ارجـاع داده مـی شـود  ،خواهان بـا مراجعه به
شـعبه اجـرای مرجـوع الیـه ،پرونـده اجرایـی خـود را بـه مدیر شـعبه اجرای
احـکام یـا همـان دادورز و یـا مامـور اجـرا ارائـه مـی دهـد .چنانچـه خواهـان
اطالعـات موثقـی دربـاره امـوال خوانده داشـته باشـد باید آن ها را بـه دادورز
پرونـدخ اعلام کنـد .در صـورت عدم شناسـایی یا عـدم اطلاع از دارایی های

سـوالی برایتـان مطـرح شـود؛ یـک بیمه شـخص ثالث قسـطی به
صرفهتـر اسـت یـا چند بیمهنامه کوتـاه مدت؟ کدام نفع بیشـتری
بـرای مـا بـه همـراه دارد؟ بیمه شـخص ثالث کوتاهمدت بر اسـاس
شـرایط شـرکتهای بیمـه بـه صـورت ۲ماهـه۳ ،ماهـه۴ ،ماهـه،
 ۶ماهـه و ۹ماهـه ارائـه میشـود .بیمههـای کوتاهمـدت از نظـر
اقتصـادی بـرای بیمهگـذار بـه صرفـه نیسـتند و بیمهگـذار بـرای
خریـد ایـن بیمـه بایـد مبلغ بیشـتری نسـبت به خریـد بیمه یک
سـاله پرداخـت کنـد .در واقـع قیمـت بیمهنامـه شـخص ثالـث با
مـدت اعتبـار آن تناسـبی نـدارد .مثلا قیمـت یـک بیمه شـخص
ثالث شـش ماهه از نصف قیمت یک سـاله آن بیشـتر اسـت .پس
بـه راحتـی میتـوان نتیجـه گرفـت با توجه بـه این مسـئله خرید
بیمـه شـخص ثالـث کوتـاه مدت بـه نفع بیمهگـذار نخواهـد بود.
طبـق قانـون بیمـه شـخص ثالـث ،در مبلغ حق بیمه فقـط %2/5
تخفیـف داده خواهد شـد .بنابرین نقد یا اقسـاطی بـودن آن ربطی
بـه میـزان حـق بیمـه ندارد .برخی شـرکتها بهـره پـول را نیز در
شـرایط اقسـاطی محاسـبه کرده و حق بیمه بیشـتری از مشـتری
دریافـت میکننـد .در بیمهنامههـای دیگـری ماننـد بیمهنامه بدنه
در صـورت پرداخـت نقـدی ،قیمـت نهایـی شـامل  %10تخفیـف
میشـود .مثلا حـق بیمـه در صـورت پرداخـت به صورت اقسـاط
یـک میلیـون تومـان تمـام میشـود .ایـن در حالی اسـت کـه اگر
حـق بیمـه بـه صـورت نقـدی پرداخـت شـود ،مبلـغ پرداختـی
نهصـد تومـان خواهـد شـد .ولـی در بیمههـای شـخص ثالـث اگر
بـه صـورت قـراردادی گروهـی بیمه انجام شـود ،به صورت اقسـاط
امـکان پذیـر بـوده و در حـال حاضـر تخفیفـی نـدارد .امـا گاهـی
برخـی نمایندههـا خودشـان باشـرکت بیمه ،نقدی تسـویه کرده و
حـق بیمـه را از بیمهگـذار بـه صـورت چـک با  %10مبلغ بیشـتر
دریافـت مینمایند.

محکـوم لـه ،درخواسـت اسـتعالم از اداره راهـور (راهنمایـی و رانندگی) برای
اسـتعالم خـودرو و از اداره ثبـت اسـناد و املاک محـل (برای اسـتعالم اموال
غیر منقول) و از شـهرداری ها و سـایر دوائر جهت اسـتعالم اموال یا حسـاب
درخواسـت داده مـی شـود ،همچنیـن خواهان می تواند بـرای اموال منقول
از قبیـل اجنـاس مغازه یا سـایر امـوال غیرمنقول محکوم له تقاضای دسـتور
توقیـف را بـه دادورز بدهـد تـا بـا ارجاع به کالنتری محل محکـوم علیه اموال
وی توقیـف شـده و بـه مزایـده گذاشـته شـود تـا از آن محل حـق خویش را
بدسـت آورد .اگـر محکـوم لـه دارای امـوال غیـر منقـول مانند خودرو باشـد.
خواهـان مـی توانـد تقاضـای توقیـف یـا بازداشـتن آن را کند تا پـس از آن از
طریـق مزایـده و فـروش آن حقـوق تضییـع شـده خویش را بدسـت آورد ،اما
اگـر محکـوم لـه متـواری شـد یـا امکان دسترسـی بـه امـوال او میسـر نبود،
خواهـان مـی توانـد تقاضـای صـدور برگ جلب سـیار بکنـد کـه دادوزر پس
از ارجـاع بـه کالنتـری و در جریـان قـرار گرفتن گـزارش کالنتری برگ جلب
سـیار محکـوم لـه را صادر مـی کند .
الزم بـه ذکـر اسـت  ،هزینـه های دادرسـی کـه خواهان می بایسـت پرداخت
کنـد صرفـا همـان هزینـه طرح دعوی اولیه ایسـت که فـرد در دفاتر خدمات
قضایـی پرداخـت کـرده اسـت .یعنـب همـان مبلـغ  40هـزار تـا  100هزار
تومـان ،و در هیـچ یـک از مرحلـه هـای رسـیدگی و اجـرای احـکام ماننـد
دادخواسـت اسـتعالم ها و یا حتی درخواسـت جلب و  ....هزینه ای بر دوش
خواهـان قـرار نخواهد گرفت.

