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اخبار
صدور چک در وجه حامل ممنوع

چگونه چک بکشیم؟

از امروز صدور برگ چکهای جدید
در وجه حامل ممنوع بوده و الزم است تمام
صادرکنندگان چکهای جدید را صرفاً در وجه
گیرنده مشخص صادر کنند و گیرندگان چک
نیز از پذیرش چکهای مذکور در وجه حامل
خودداری کنند.
بر اساس اطالعیه های بانک مرکزی ،از
امروز شنبه (بیست و دوم آذرماه  ،)۱۳۹۹ضوابط
جدید صدور چک اجرا می شود و ضروری است
تمام چکها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند.
بر این اساس و در راستای اجرای ماده ()۲۱
مکرر قانون یاد شده ،صدور برگه چکهای جدید
در وجه حامل ممنوع بوده و الزم است تمام
صادرکنندگان چک ،چکهای جدید را صرفاً در
وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی)
صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش
چکهای مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک
به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده
در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز
ملزم به کنترل تاریخهای یادشده خواهند بود.
چکهای جدید که براساس ماده ()۶
قانون مذکور صادر میشوند ،قابلیت ثبت در
سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان
چک میتوانند از طریق درگاههای بانکی و یا
برنامکهای موبایلی فعال در حوزه پرداخت
کشور ،اطالعات ذینفع به انضمام مبلغ و تاریخ
چک را در سامانه صیاد ثبت کنند .همچنین
گیرندگان چکهای جدید نیز میتوانند به طرق
موصوف با استعالم وضعیت چک ثبت شده برای
ایشان ،مراتب تایید دریافت چک را به سامانه
صیاد اعالم کنند.
انتقال چکهای جدید نیز در سامانه صیاد
میسر بوده ،چنانچه گیرنده چک پس از تائید
اطالعات آن متمایل به انتقال چک به شخص
دیگری (شخص ثالث) باشد ،این امکان در
سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید
(ثبت شناسه/کدملی وی)برای وی فراهم است.
در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد،
الزم است اطالعات مربوط به هویت گیرنده
جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و
شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشتنویسی
شود.همچنین پیش از این ،بانک مرکزی اعالم
کرده بود« :به اطالع هموطنان عزیز میرساند
به استناد ماده ( )۶قانون صدور چک مصوب
مورخ  ۱۳آبانماه  ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی،
دسته چکهای جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳
سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا
در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت .بدیننحو
که در متن هر برگه چک عالوه بر درج شناسه
یکتا ( ۱۶رقم) ،عبارت «تاریخ صدور این برگه
چک حداکثر تا تاریخ  ...معتبر است» نیز قید
شدهاست« .
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معاون وزیر صمت:

گرانی لوازم خانگی بعد از تولید و در بازار اتفاق می افتد

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در ادعایی جالب با بیان اینکه گران شدن
لوازم خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست
بلکه در بازار این اتفاق افتاده است گفت :در حال
مشخص کردن جامعه هدف برای عرضه مستقیم
لوازم خانگی از تولید کننده به مصرف کننده
هستیم.
مهدی صادقی نیارکی با بیان اینکه در حوزه
لوازم خانگی سنگین  100درصد نیاز کشور را
در داخل تولید میکنیم افزود :تولید تلویزیون
در مقایسه با  8ماهه نخست سال  98پنجاه و نه
درصد ،لباسشویی  58درصد و یخچال فریزر 28
درصد افزایش داشته است ،اما در کولر آبی منفی 6
درصد کاهش داشتیم.
وی گفت :این میزان تولید در مقایسه با مدت
مشابه سال  96در تلویزیون  8درصد ،لباسشویی
 19درصد ،یخچال فریزر  45درصد و کولر آبی 6
درصد رشد داشت.
صادقی افزود :اکنون عمق ساخت داخل

در لوازم خانگی بزرگ  70درصد و تولید داخل
پاسخگوی  100درصد نیاز داخلی است.
وی گفت :امسال برای تولید  12میلیون

دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک برنامه ریزی
کرده ایم و سال گذشته نیز  9میلیون دستگاه تولید
کردیم.

صادقی افزود :تولید لوازم خانگی حدود 1
میلیارد دالر ارزبری دارد ،اما حدود  8میلیارد دالر
کاالی تولید داخل جایگزین آن میکنیم که اگر
این کاالها در داخل تولید نمیشد باید  8میلیارد
دالر ارز خارج میکردیم.
وی گفت :با توجه به رشد  100درصدی نرخ
ارز  30درصد واردات مربوط به لوازم خانگی از این
افزایش تأثیر مستقیم گرفته است ،اما گران شدن
لوازم خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه
در بازار این اتفاق افتاده است.
صادقی افزود :شاخص بهای تولید کننده
بیشتر از شاخص بهای مصرف کننده است.
وی گفت :مهمترین اولویت وزارت صمت
تأمین مواد اولیه برای تولید کنندگان لوازم خانگی
از جمله توزیع ورق با نرخ مصوب و بدون قیمت
رقابتی در بورس کاالست.
صادقی افزود :در حال مشخص کردن جامعه
هدف برای عرضه مستقیم لوازم خانگی از تولید
کننده به مصرف کننده هستیم.

مسکن گران فقط در تهران و خوزستان؛

برابری قیمت مسکن تهران با مصر و ترکیه

معاون مسکن و ساختمان با ارایه آمار کشوری از خرید و فروش
هرمترمربع واحد مسکونی در کشور ،تهران و خوزستان را دو استان
گران از نظر قیمت مسکن برشمرد و دالیل افزایش غیرمنطقی را در
خوزستان ،سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد.
محمود محمودزاده ،با بیان این مطلب در نشست با خبرنگاران
گفت :متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در
کشور را  ۱۵میلیون و  ۲۰۰هزار تومان عنوان کرد .وی تصریح کرد:
در آبان ماه متوسط قیمت مسکن تهران  ۲۷.۸میلیون تومان بود.
معاون مسکن و ساختمان توضیح داد :بررسی تحوالت قیمت
مسکن بر حسب دالر حاکی از آن است باالترین قیمت مسکن به دالر
مربوط به سال  87با حدود  2244دالر بوده است .در آبان ماه امسال
قیمت دالری مسکن  1024دالر بوده است .متاسفانه کاهش ارزش
پول ملی باعث افزایش قیمت مسکن در کشور شده است .محمودزاده
با بیان این که قیمت مسکن در ایران با ترکیه و مصر تقریبا برابر است،
گفت :این در حالی است که درآمد سرانه ایرانی ها نسبت به مصر و
لبنان باالتر و از ترکیه پایین تر است .محمودزاده با اشاره به تغییر
رویکرد در معرفی اقتصاد بازار مسکن ،اظهار کرد :از مردادماه امسال
وزارت راه و شهرسازی به دلیل تکمیل اطالعات در خصوص متوسط
قیمت بازار مسکن ،اطالعات ماهانه شهر تهران را منتشر نکرد .طی دو
ماه ساختار جدیدی پیاده سازی شد که نتایج آنرا اعالم می کنیم .وی
ادامه داد :مالک تعیین متوسط قیمت مسکن که توسط بانک مرکزی،
وزارت راه و مرکز آمار ایران منتشر می شود حاصل از معامالت کد
رهگیری بود .این در حالی بود که فقط متوسط قیمت تهران در این
گزارش ها استخراج می شد ،بعد از مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا
مبنی بر لزوم همه معامالت مسکن در سامانه کد رهگیری این امکان
به وجود آمد تا قیمت متوسط همه استان ها را داشته باشیم.
وی با بیان این که ساختار جدید برای متوسط قیمت مسکن

تمام مراکز استان هاست ،گفت :همچنین مقایسه متوسط قیمت
مسکن در ایران و برخی شهرها در سایر کشورها ،یکی دیگر از شقوق
مختلف ساختار جدید است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
به دنبال آن هستیم انتشار آمار بازارمسکن به یک ادبیات مشترک
برسیم ،افزود :قبال یک قیمت پایه برای شهر تهران منتشر می شد
که یک اثر ذهنی تورمی را برای سراسر کشور رقم می زند .این در
حالی است که متوسط قیمت مسکن در  26استان زیر  10میلیون
تومان 9 .استان زیر  5میلیون تومان 3 ،استان بین  10تا  15میلیون
تومان و فقط تهران باالتر از  20میلیون تومان متوسط قیمت است.
محمودزاده با اشاره به بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده ،گفت :اوج
این عدد به  8می رسد که مربوط به سال  91است؛ در سال های 97
و  98هم مجددا شاهد رشد ارزش افزوده در بخش مسکن بوده ایم.
وی با بیان این که بیشترین سرمایه گذاری در بخش مسکن با
 4200میلیارد تومان بوده که در سال های بعد این روند کند شد که
البته در سال  98افزایش یافت ،اظهار کرد :با توجه به اقدامات انجام
شده ،شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن هستیم.
سود  159درصد مسکن در سال 96

وی یادآور شد :بازدهی (سود) مسکن در سال  96با  159درصد
باالترین رقم را داشته ایم ،در سال های سال  97و  98نیز به ترتیب
بازدهی  65و  60درصد بوده است.وی گفت :متوسط سهم مسکن در
هزینه خانوارهای شهری در سال  98باالترین عدد حدود  36درصد
بوده است.معاون مسکن و ساختمان درباره قیمت مسکن شهر تهران
بیان کرد :روند قیمت مسکن در شهر تهران از حدود سال  88حدود
 1.2میلیون تومان به عدد  27میلیون تومان رسیده است .در تعداد
معامالت نیز در سال های  97و  98کاهش یافته که امسال شاهد
افزایش خرید و فروش مسکن بوده ایم.
محمودزاده با اشاره به این که متوسط قیمت مسکن در آبان ماه

بانك
جشنواره اپلیکیشن هپ به نیمه راه رسید

برای شرکت در جشنواره «با هپ رویاهاتو
بساز» ،فقط نیمی از آن فرصت باقی ست.
به گزارش امتیاز ،برای شرکت در جشنواره
اپلیکیشن هپ که از دوم آذرماه آغاز شده ،تنها تا
دوم دی ماه فرصت باقی است.
در طول برگزاری این جشنواره ،نوجوانان
می توانند با نصب اپلیکیشن هپ ،در آن شرکت
کرده و به قید قرعه از جوایز ارزنده ای شامل
کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی PS4
هر کدام به ارزش  ١00میلیون ریال ،کمک
هزینه خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه هر یک
به ارزش  60میلیون ریال و کمک هزینه خرید
 ٥٠عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش 10
میلیون ریال برخوردار شوند .عالقه مندان به نصب
اپلیکیشن هپ می توانند این اپلیکیشن را از طریق
سایت بانک ملی ایران و استورهای بازار ،مایکت
و چارخونه دانلود كنند.روش دیگر برای دریافت
لینک نصب اپلیکیشن هپ ،ارسال عدد  2به شماره
 100005566است .اپلیکیشن هپ جدیدترین
محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک
اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به
نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف
پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار
گرفته است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه
اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه کسب و
کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره و هدایت
تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه دیجیتال ،بازی
و انیمیشن و  ...مطالب مفید و متنوعی را ارايه
مي كند .کاربران اپلیکیشن هپ ،پس از نصب و
فعالسازی آن ،عالوه بر شرکت در این جشنواره،
می توانند با افتتاح حساب در یکی از شعب بانک
ملی ایران و ثبت شماره حساب خود در اپلیکیشن،
امتیازاتشان را افزایش داده و برای شرکت در
جشنواره های آتی کانون جوانه ها نیز آماده شوند.
عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن:

 27.8میلیون تومان بوده است ،اظهار کرد :متوسط قیمت مسکن در
خوزستان  23.5میلون تومان است .در استان فارس متوسط قیمت
مسکن  11.4میلیون ،اصفهان  11.4میلیون ،زنجان  10.9میلیون،
مرکزی  10.2میلیون تومان بوده است .وی با اعالم این که متوسط
قیمت مسکن کشور حدود  15میلیون و  200هزار تومان است ،اضافه
کرد :در این رابطه فقط شهر تهران و اهواز عدد باالتر  20میلیون
تومان است .کهگیلویه و بویراحمد نیز متوسط قیمت مسکن با 3.2
میلیون تومان کمترین رقم در کشور بوده است.
نوع ویرایش اطالعات دلیل اختالف آمار
وزارت راه و بانک مرکزی

وی یکی از دالیل افزایش متوسط قیمت مسکن در خوزستان
را ورود خارجی ها (از ملیت های مختلف) به بازار مسکن و خرید
واحدهای مسکونی اعالم کرد و گفت :در منطقه یک و سه نیز متوسط
قیمت باالتر از  50میلیون تومان است.در شهر تهران متوسط قیمت
مسکن در منطقه یک تقریبا  5برابر منطقه  18بوده است .اگر این
مناطق را از آمار خارج کنیم ،متوسط قیمت مسکن تهران حدود 19
میلیون تومان می شود .وی با اشاره به این که فاصله جدی قیمت
مسکن خوزستان با سایر استان های کشور ،اظهار کرد :این افزایش
قیمت برای این استان چه پیامدهایی دارد و حوزه سیاستگذاری و
پژوهشی چه اقداماتی باید در این زمینه انجام دهد.

اين بانك تسهيل گر فعاليت صنعتگران
و كارآفرينان كشور است

حسين عسكري اظهار داشت :بانك صنعت و
معدن در شرايط وجود تحريم هاي اقتصادي كه
سبب نوسان قيمت مواد اوليه و تجهيزات و افزايش
ريسك معامالت براي صنعتگران و كارآفرينان
كشور شده ،در تالش است تا با ارائه خدماتي از
قبيل گشايش اعتبار اسنادي موجبات تسهيل انجام
معامالت مورد نياز مشتريان خود را فراهم آورد.
وي با بيان مطلب فوق افزود :ميزان گشايش
اعتبارات اسنادي ريالي در بانك صنعت و معدن در
 8ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  142درصد و سپرده هاي چهارگانه در همين
مدت  62درصد افزايش يافته است .عسكري اطمینان
فروشنده از دريافت وجه اعتبار ،امکان کنترل تاریخ
حمل و تحویل نهایی کاال ،تحصیل اسناد حمل مطابق
با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین
و امکان کسب تسهیالت بیشتر برای فروشنده در
مقابل اعتبار گشایش یافته را از مزاياي اعتبار اسنادي
برشمرد كه باعث شده افراد بيشتري براي دريافت
اينگونه خدمات به بانك مراجعه كنند.

