اجرای بسته رونق زا و کنترل سفته بازی در بخش مسکن

ابنک مسکن وارد ابزار مسکن شد

چنـدی اسـت کـه بـازار مسـکن بـه دلیل تـورم قیمتـی دچار رکـود در معامالت شـده
اسـت .بـه عقیـده کارشناسـان رکود تورمـی در این بازار یکی از نتایج مسـتقیم افزایش
قیمـت مصالـح اسـت .هـر چنـد در ایـن رابطه نمیتـوان آثـار روانی افزایـش قیمت در
بازارهـای مـوازی سـرمایهگذاری مانند خـودرو،ارز و طال را نادیده گرفـت .وضعیت بازار
مسـکن در حالتـی قـرار گرفـت کـه بانک مسـکن برای به سـامان کردن و ایجـاد رونق
در آن وارد عمل شـد.
مدیر عامل بانک مسـکن از اجرای یک بسـته رونق زا در بخش مسـکن ،سـاختمان و
کنترل سـفته بازی در بازار مسـکن خبر داد وی در ادامه چنین گفت :عملیاتی کردن
ایـن برنامـه موجـب کاهش  ۲۰تا  ۳۰درصدی قیمت تمام شـده مسـکن خواهد شـد.

رحیمـی انارکـی در همیـن بـاره خاطـر نشـان کـرد :در این بسـته عواملـی که موجب
افزایش قیمت مسـکن میشـدند به طور کامل شناسـایی شـدهاند و سـعی شـده تا حد
امـکان راهکارهـای کنترلـی بـرای آنهـا در نظـر گرفته شـود .بـه عنوان مثـال ،یکی از
مهمترین راهکارهای این بسـته ،کاهش  ۲۰تا  ۳۰درصدی قیمت تمام شـده مسـکن
از طریق مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح سـاختمانی توسـط بانک مسـکن اسـت.
مدیـر عامـل بانـک مسـکن در تشـریح هـدف اصلـی ایـن برنامـه چنیـن گفـت :بانک
مسـکن بـه دنبـال آن اسـت کـه در چارچوب این بسـته ،امکان خرید اعتبـاری مصالح
سـاختمانی در حجـم انبـوه را برای سـازندههای حرفه ای ،صالحیـت دار و معتبر فراهم
بیـاورد .موضـوع مهـم دیگـر در این بسـته ،کنترل سـفته بازی در بازار مسـکن اسـت.
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هیئت وزیران میزان افزایش
حقوق ابزنشستگان و مسمتری
بگیران أتمین اجمتاعی در سال
 98را تعیین کرد

بـر ایـن اسـاس ،از ابتـدای سـال  1398کلیـه مسـتمریهای
بازنشسـتگی ،از کار افتادگی و مجموع مسـتمری بازماندگان
مشـموالن قانـون تأمیـن اجتماعـی کـه تـا پایـان سـال 97
برقـرار شـدهاند ،بـرای دریافـت کننـدگان حداقل مسـتمری
بـه میـزان ( )1,516,881تومـان معـادل  36,5درصـد
افزایـش خواهـد یافـت .سـایر سـطوح بـه میـزان  13درصـد
مسـتمری آنـان در پایـان اسـفند مـاه  1397بـه علاوه مبلغ
ثابـت ( )261,147تومـان افزایـش مییابـد.

دستور وزیر کار برای پرداخت
حقوق معوقه کارگران

شـریعتمداری :اگـر وام ارزان قیمـت اشـتغال زایـی پرداخت
میشـود بایـد عمـوم مـردم ازاطالعـات دریافـت کننـدگان
وام خبرداشـته باشـند چـرا کـه اینهـا اطالعـات محرمانـه
نیسـت.مدیران اسـتانی موضـوع حقوقهای عقب افتـاده را در
واحدهـای تولیـدی بـا جدیـت پیگیـری کنند/.فارس

دانشجویان متاهل از خرداد
 ۹۸وام ودیعه مسکن یمگیرند

سرپرسـت صندوق رفاه دانشـجویان:در سـال جـاری صندوق
رفـاه بـرای توسـعه خوابگاههـا  ۶۰درصـد از درآمـد حاصـل
شـده از اجـاره بهـای خوابگاههـای دانشـجویی را از خردادماه
در اختیـار معاونـان دانشـجویی قـرار میدهـد ۴۰.درصـد از
درآمـد اجـاره بهای خوابگاههای دانشـجویی به ودیعه مسـکن
دانشـجویان متاهـل اختصـاص مییابد/.فارس

خرب خوش معاون رئیسجمهور
برای رشکتهای دانشبنیان

معـاون علمی و فناوری رئیسجمهـور :برای حمایت از فعالیت
و گسـترش امور علمی و تولید ثروت شـرکتهای دانشبنیان
امسـال حـدود ۳۰هـزار میلیـار د تومان تسـهیالت با سـو د کم
بـرای شـرکتهای دانشبنیان اختصاص داده شـد.

صادرات خرما ممنوع شد/
تثبیت قیمت شکر و روغن

بـا تصمیـم اعضـای سـتاد تنظیم بـازار صـادرات خرمـا از 10
اردیبهشـت تـا اطلاع ثانوی ممنوع شـد تثبیت قیمت شـکر
و روغـن در مـاه مبـارک رمضـان بـا هـدف حراسـت از سـفره
خانـوار در مـاه مبـارک رمضـان نیز دیگر مصوبه سـتاد تنظیم
بازار اسـت /ایسـنا

ماکاروین گران شد

رئیـس هیئـت مدیره انجمـن کارخانجـات ماکارونـی :قیمت
ماکارونـی  700گرمـی کـه بیشـترین فـروش را دارد و مبنای
قیمـت ماکارونـی اسـت معادل  5هـزار و  450تومـان در نظر
گرفتـه شـده اسـت .ایـن افزایـش قیمـت تقریباً معـادل 75
درصـد در نظر گرفته شـده اسـت /ایسـنا

قانون چک اصالح شد

ریزه کاریهای قانون جدید چک
تـا قبـل از اصلاح قانـون چـک ،اگـر
محدثهانبیائی
میخواسـتید چکـی را وصـول کنیـد و
روزنامهنگار
صندوقدار از موجودی ناکافی حسـاب خبر
میداد ،نسـبت به برگشـتزدن چک دچار تردید میشـدید .احتمال میرفت
بـه صاحـب حسـاب تلفـن کنیـد و او شـما را تهدیـد کند که بایسـتی منتظر
بمانیـد وگرنـه در صـورت برگشـتزدن چـک باید حـاال حاالها بدوییـد! روند
قانونـی طوالنـی بـرای وصول موجودی چک پس از برگشـت ،باعث میشـد تا
عطای برگشـت زدن چک را به لقایش ببخشـید و زیربار زورگوییهای صاحب
حسـاب برویـد .ایـن در حالـی بـود کـه صاحب حسـاب همچنان به کشـیدن
چکهـای بالمحـل خـود بـه دیگـران ادامه مـیداد .همچنین به هنـگام داد و
سـتد بـا افـراد غریبـه نمیتوانسـتید متوجـه شـوید که حسـاب طـرف مقابل
شـما تـا چـه حـد معتبـر اسـت؟ بـا روی کار آمـدن چکهـای صیـاد (صدور
یکپارچـه چـک هـا) و اصلاح قانـون چـک ،همـه چیز تغییـر کـرد و چکها

اعتبـار بیشـتری را تجربـه کردند .مجلس شـورای اسلامی بـا رویکرد کاهش
تعـداد چکهـای برگشـتی و افزایـش اعتبـار چـک تغییراتی در قانـون صدور
چـک ایجـاد کـرد .از آنجایی که طی سـالهای اخیر آمار چکهای برگشـتی
افزایـش یافتـه بـود ،قانـون چک به بازنگری نیاز مبرم داشـت .ایـن بازنگریها
در نسـخه اصالحی قانون صدور چک محقق شـد .قانون صدور چک مشـتمل
بـر  11مـاده در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ  13آبـان مـاه سـال 97
مجلس شـورای اسلامی تصویب شـد و در تاریخ  23آبان  97به تأیید شـورای
نگهبـان رسـید .ضـرورت دانسـتن قانـون جدید چک بـرای دارندگان حسـاب
جـاری مـا را بـر آن داشـت تـا در ایـن گزارش برخـی از مهمترین مـوارد قانون
اصلاح چـک را یـادآوری کنیم.
 -1مهلت  10روزه برای ارسـال اطالعات چکهای برگشـتی به سـامانه بانک
مرکـزی لغـو شـده و بـه محـض صـدور گواهینامـه عـدم پرداخـت ،بانکهـا
مکلـف بـه ارسـال اطالعـات مذکور به این سـامانه هسـتند.

 -2بانکهـا مکلـف بـه درج کـد رهگیری روی گواهینامه عـدم پرداخت صادر
شـده بـود و بدیهـی اسـت به گواهینامه فاقـد کد رهگیـری در مراجع قضایی
و ثبتـی ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
 -3بـه اسـتناد تبصـره  2ماده  5مکرر ،اطالعات چکهای برگشـتی اشـخاص
حقوقـی در سـابقه امضاکننـدگان آنهـا نیز نمایـش داده خواهد شـد و خروج
اشـخاص مذکـور از شـرکت تاثیـری در موضوع فوق نخواهد داشـت.
 -4در خصوص واریز کسـری مبلغ چک به حسـاب توسـط صادرکننده برای
رفع سـوء اثر از آن ،مدت زمان مسـدودی مبلغ در حسـاب از دو سـال به یک
سـال کاهش یافته است.
 -5در صـورت ارائـه هـر یـک از مـدارک مربـوط بـه رفع سـوء اثـر از چکهای
برگشـتی مذکـور در متـن قانـون (الشـه چک ،رضایـت نامه رسـمی از دارنده
چـک ،نامـه رسـمی از مرجـع قضایـی یـا ثبتـی ذی صلاح مبنـی بـر اتمـام
عملیـات اجرایـی در خصـوص چک؛ حکم قضایی مبنی بـر برائت ذمه صاحب
حسـاب درخصوص چک) پیش از یک سـال از تاریخ انسـداد مبلغ چک ،بانک
میبایسـت نسـبت به رفع انسـداد از مبلغ مسـدود شـده اقدام کند.
 -6در صورتـی کـه موجودی حسـاب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ
چـک باشـد ،بـه تقاضـای دارنـده چـک بانک مکلف اسـت مبلغ موجـودی در
حسـاب را بـه دارنده چـک بپردازد.
24 -7سـاعت پـس از برگشـت چـک تمـام بانکهـا از ارائه خدمـات بانکی به

دارنـده چک برگشـتی خـودداری میکنند.
 -8تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک برگشتی در تمام بانکها مسدود
میشود .واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک ،ارائه الشه چک
به بانک ،ارائه رضایتنامه رسمی از دارنده چک ،ارائه نامه رسمی از مرجع
قضایی ،ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن
مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به نبود طرح
دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است .حداکثر مدت اعتبار
چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است.

هشدار به امضاکنندگان چکهای برگشیت حقویق

بانـک مرکـزی بـا اشـاره بـه قانـون اصلاح قانـون صـدور چـک اعلام کـرد:
اطالعات چکهای برگشـتی اشـخاص حقوقی در سـابقه امضاکنندگان آنها
نیـز نمایـش داده خواهـد شـد و خـروج اشـخاص مذکور از شـرکت تاثیری در
موضـوع فـوق نخواهد داشـت.

کاهش چکهای برگشیت پس از اصالح قانون چک

بـر اسـاس گـزارش بانـک مرکـزی و بـا توجـه بـه اجـرای قانون جدیـد چک،
نسـبت تعداد و ارزش چکهای برگشـتی به چکهای مبادله شـده در اسـفند
 ۹۷باز هم کاهش یافت و به کمترین میزان خود در دو سـال گذشـته رسـید.

