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شاخص
ریسکچکبه 9.1درصدرسید

بانک مرکزی تــازه ترین داده های مربوط به
وضعیتچکهارامنتشرکردکهنشانمیدهد
نسبتتعدادچکهایبرگشتیبهمبادلهایدر
فروردینامسال 9.1درصدونسبتمبلغچک
های برگشتی به مبادله ای نیز  11.2درصد
بوده است .به عبارت دیگر  9.1درصد چک
هاییکهافراددریافتکردهاند،برگشتیازآب
درآمده است .این آمارها اگرچه از نظر تعداد،
نسبتبهاسفندسالگذشتهکاهشرانشانمی
دهد،امانسبتبهفروردینسالگذشتهاندکی
بیشتراست.درفروردین،1400نسبتتعداد
چک های برگشتی به مبادله ای  8.2درصد
و نسبت میزان چک های برگشتی به مبادله
ای  10.7درصــد بــود .در هر حال اظهارات
مسئوالن بانک مرکزی نشان می دهد که با
عملیاتیشدنچکهایبنفشصیادی،میزان
برگشت خــوردن چکها از حدود  ۱۰درصد
بــرای چکهای قدیمی به کمتر از  7درصد
(حدود  ۶.۵درصد) برای چکهای صیادی
رسیدهواینروندکاهشیتداومخواهدداشت.

بازار خبر

افزایش تعرفه خدمات مهندسی
در سال 1401
فارس  -تعرفه خدمات مهندسی در سال 1401
نسبت به سال گذشته افزایش میانگین 42.5
درصدی داشته است.

بررسی حذف ممنوعیت واردات
 ۴تا  ۵قلم کاال در دولت
تسنیم  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این
کهوارداتکاالهایخارجیکهمشابهتولیدداخل
دارنــد همچنان ممنوع است،اظهار کرد :حذف
ممنوعیت واردات چهار تا پنج قلم کاال به دولت
پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم ،اما
عمده ساختار ممنوعیت واردات دو هزار قلم کاال
کهازسال 97تصویبشدهحفظمیشود.فاطمی
امین افــزود :عمده کاالهای ممنوعه وارداتــی،
مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات
مواداولیهوماشینآالتراممنوعنمیکنیم.
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چک،نقدترشد

بازخوانی بودجه ۱۴۰۱

مسدود کردن کسری چک برگشتی در تمام حساب های بانکی افراد در حالی از امروز اجرایی می شود که یکی از تکالیف عقب افتاده
در اجرای قانون جدید چک است ،اقدامات باقی مانده در این زمینه چیست؟
قانون مسدود کردن کسری مبلغ چک در سایر
حساب های افراد در بانک ها در حالی از امروز
اجرایی می شود که نگاهی به سابقه اجرای
قانون چک نشان می دهد این طرح یکی از
اقدامات باقی مانده بانک مرکزی در این حوزه
در سال 1400بوده است .در هر حال ،به گفته
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ،انتظار
می رود با اجــرای این طــرح ،آمــار چک های
برگشتی کاهش قابل مالحظه ای پیدا کند.
بــه گـــزارش خــراســان ،چهارشنبه قبل بود
که بخشنامه اخیر برخی بانک ها به شعب
خ ــود درخــصــوص کــســری چــک رســانــه ای
شد .بر این اســاس ،در صــورت کافی نبودن
موجودی حساب صادرکننده ،بانک ها از 7
خــرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل
موجودی دیگر حساب های صاحب حساب و
همچنین مسدودکردنکلیهحسابهاوکارت
های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به
میزان مبلغ چک شده اند.
در ایــن خصوص معاون فــنــاوری هــای نوین
بانک مرکزی جزئیات بیشتری از طرح مذکور
را تشریح کــرد .به گــزارش ایــرنــا ،محرمیان
درخصوص چگونگی مسدود شدن وجوه در
حساب های فرد دارای چک برگشتی گفت:
از حسابهای با مانده موجودی باالتر شروع
میشودوب هتدریجپایینمیآیدتاجاییکهمبلغ
کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد ،تا
همانرقممسدودمیشودوخودحسابدراین
جا مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ ماندهای که

تجمیع آرای قطعی محاکم دربــاره چک در
سامانه یکپارچه و امکان دسترسی برخط
بانک ها به سوابق صدور و پرداخت چک ،راه
اندازی زیرساخت خدمات برداشت مستقیم
به صورت چک موردی ،صدور و پردازش چک
الکترونیک.
▪ممنوعیتمبادلهبینبانکیچکهای
تضمینیفاقدشناسه 16رقمیازنیمهخرداد

در حساب وجود دارد مسدود میشود.
اظهارات محرمیان حاکی از این است که در
این فرایند از برگشت خوردن چک جلوگیری
نمی شود .بلکه وجوهی که فرد در همه بانک ها
دارد ،به اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود
خواهد شد .وی ادامه داد :بعد از آن نیز ،فرایند
مربوط به مراجعه ذی نفع به قوه قضاییه و دیگر
مــواردی که باید انجام میشد ،طی خواهد
شد .در نهایت مبالغ طی دستوری توسط قوه
قضاییه قابلیت برداشت پیدا خواهد کرد.
محرمیان پیش بینی کرد که با اجرایی شدن
این بخش از قانون ،آمار چک های برگشتی
کاهش قابل مالحظه ای پیدا کند .همچنانکه
با عملیاتی شدن چکهای بنفش صیادی،
میزان برگشت خوردن چکها از حدود ۱۰

درصــد بــرای چکهای قدیمی به کمتر از 7
درصد برای چکهای صیادی رسید.
▪اقدامات باقی مانده در زمینه چک

 18آذر ســال گذشته بانک مرکزی با ارائــه
گزارشی ،اقدامات انجام شده و تکالیف باقی
مانده در خصوص قانون چک تا پایان سال
 1400را تشریح کــرد .نگاهی به فهرست
برنامه های آینده این بانک تا پایان سال گذشته
نشان می دهد که طرح اخیر بانک مرکزی یکی
از برنامه های شش گانه برای سال گذشته بوده
است .با این حال ،سرنوشت برخی اقدامات
باقی مانده برای سال گذشته نیز ،هنوز محل
سوال است .از جمله ایجاد امکان دسترسی
برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی،

از سوی دیگر خبرها در حوزه چک حاکی از
اجرایی شدن شناسه  16رقمی بــرای چک
های تضمین شده است .به گزارش خبرگزاری
فارس ،نادعلیزاده ،سخنگوی اجرای قانون
جدید چک ،اظهار کرد :بر اساس اصالحیه
اخیر قانون صــدور چک ،چک های تضمین
شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز
به شناسه  16رقمی شود .وی افزود :بنابراین
بانکهامکلفهستنددرزمانصدورچکهای
تضمین شــده ،ثبت صــدور این چک ها را در
سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی
دهند .وی با تاکید بر این که ثبت صدور چک
های تضمین شده صرف ًا توسط بانک انجام می
شود ،افزود :امکان صدور چک های تضمین
شده با شناسه  16رقمی از ابتدای اردیبهشت
امسال بــرای بانک ها فراهم شده و از نیمه
خــرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد
شناسه 16رقمی ،امکان مبادله به صورت بین
بانکی را نخواهند داشت و تسویه آن ها صرف ًا
از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.

 2مقامایرانیوروسینتایجبرگزاریکمیسیونمشترکدوکشوردرتهرانراتشریحکردند:
ماحصلسفرمعاوننخستوزیرروسیهبهایران،
چند توافق اقتصادی بود که دو مورد از مهم ترین
آن ها ،واردات  5میلیون تن غالت از روسیه و
سواپنفتوگازبیندوکشوراست.
به گزارش ایرنا ،جواد اوجی در حاشیه نشست
هیئت عالیرتبه اقتصادی و تجاری جمهوری
اسالمیایرانوفدراسیونروسیهبااشارهبهتالش
برایارتقایروابطدوکشوربهسقف ۴۰میلیارد
دالر در سال ،توافق بر سر پیمان پولی دوجانبه

و استفاده از ارزهای ملی دو کشور در مبادالت
را جزو دستاوردهای این سفر دانست .وی به
توافق ایــران و روسیه برای اختصاص اعتبار 5
میلیارددالریروسیهدرحوزهانرژی،کشاورزیو
حملونقلاشارهکردوافزود:بخشیازایناعتبار
عملیاتی شده و بخشی را هم با حضور معاون
نخستوزیرروسیهتصمیمگیریکردیم.
اوجــی توافق بر سر ایجاد کریدور حملونقل
بینالمللی شمال و جنوب ،خط راهآهن رشت -

حسین بردبار :قانون بودجه امسال ،جرایم
مشخصی را برای پرمصرف های آب شرب وضع
کرده است ،به طوری که کسانی که بیش از الگو
مصرف کرده اند از  ۱۵تا  ۳۵درصد جریمه می
شوند .بند الف تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۱
می گوید :وزارت نیرو از طریق شرکت های آب
و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است
عالوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش
آب شرب باالتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش
از الگو  15درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از
مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده
اند به ازای هر متر مکعب مازاد  35درصد نرخ را
افزایش دهد و از آنان دریافت و به خزانه داری
کل کشور واریز کند.وجوه فوق مشمول مالیات
بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور
در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور جهت آب رسانی شرب روستایی
و عشایری و اصالح شبکه آن و تکمیل فاضالب
روستایی اختصاص می یابد ،به نحوی که 30
درصد منابع مذکور برای آب رسانی عشایری و
باقی مانده روستایی براساس بحران و کمبود
آب سالم بین استان ها در مقاطع سه ماهه توزیع
شود .مبادله موافقت نامه بین شرکت های آب و
فاضالب و سازمان امور عشایری و سازمان برنامه
ریزی استان الزامی است.
در این بند نحوه نظارت بر عملکرد این بند و وجوه
حاصل نیز مشخص شده و آمده است :وزارت نیرو
مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه
یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای
اسالمی ارائه کند.

وزارت صمت :افزایش قیمت
شویندهها تخلف است

توافقبرایواردات 5میلیونتنغالتازروسیهوسواپنفتوگاز

ط آهن گرمسار  -اینچهبرون را از مهم
آستارا و خ 
ترین توافق های دو کشور در حوزه حمل و نقل
دانست و با اشاره به توافقات در حوزه کشاورزی
گفت:توافق شد روسیه  ۵میلیون تن غالت به
ایــران اختصاص دهــد که خوشبختانه تنظیم
قـــرارداد آن در ایــن سفر نهایی شد.همچنین
الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه در
تشریح نتایج سفرش به ایــران گفت :دو طرف
درباره سواپ عرضه نفت و گاز و ایجاد یک هاب

جرایم پرمصرف های آب در بودجه

لجستیک،گفتوگوکردند.بهگزارشایسناوی
افزود:روسیهممکناستانرژیخودرابهشمال
ایران عرضه کند و نفت و گاز ایران از جنوب به
مناطق آسیا اقیانوسیه صادر شود .این توافق ها
میتوانددرآیندهنزدیکمنعقدشود.

ایسنا  -وزارت صمت در اطالعیهای اخبار
منتشر شده درخصوص موافقت سازمان حمایت
با افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و اعالم
کرده که هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته
نشده و افزایش قیمتها تخلف صنفی است.

