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یک بانک نظامی در بانک سپه 
ادغام شد

ایرنــا- طــرح 
ادغــام پنــج بانک و 
موسسه مالی وابسته 
به نهادهای نظامی از 
بزرگترین طرح های 
در دست اجرا برای اصالح نظام بانکی کشور محسوب 
می شود که در دو سال گذشته به تدریج اجرا شده 
است، در تازه ترین گام برای اجرای این طرح، امروز 
مدیرعامل بانک سپه از نهایی شــدن ادغام بانک 

قوامین در این بانک خبر داد.
طرح ادغام ۵ بانک و موسسه مالی نظامی در بانک 
سپه با هدف ساماندهی شبکه بانکی کشور از اواخر 

سال ۹۷ آغاز شده و گام به گام در حال اجراست.
۱۰ خرداد ســال جاری بود که خبر ادغام بانک 
حکمت به عنوان نخســتین بانک نظامی در بانک 
سپه منتشر شد و از همان زمان اعالم شد که در گام 
بعدی قرار است چهار بانک و موسسه اعتباری انصار، 
قوامین، مهر اقتصاد و مؤسســه اعتباری کوثر نیز 

فرایند ادغام را طی کنند.
 عالوه بر ادغام شــعب، قرار است شرکت های 
زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح نیز 

تعیین تکلیف شوند.
بانک های وابســته به نیروهای مســلح دارای 
۲۸۵ شرکت هستند که بانک ســپه باید با اجرای 
راهکارهای انحالل، ادغام، واگذاری و ادامه فعالیت، 

این شرکت ها را تعیین تکلیف کند.
دیروز )شــنبه( بعد از حدود ۶ ماه از ادغام بانک 
حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه، »محمدکاظم 
چقازردی«، مدیر عامل بانک ســپه از ادغام بانک 
قوامین در بانک سپه خبر داد و اعالم کرد: در اجرای 
مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس 
و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک ها و 
موسسه را فراهم نمود و در قدم بعدی مجامع مربوط 
به بانک قوامین با حضور اکثریت سهامداران در روز 

چهارشنبه )۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۹( برگزار شد.
    

مرغ شب یلدا چند؟
ایرنا- در حال 
حاضر ۷۰ درصد مرغ 
عرضه شــده در بازار 
با نرخ مصوب اســت 
و فقط ۳۰ درصد آن 
اندکی بیــش از قیمت مصوب به دســت مصرف 
کننده می رسد. به گفته مرغداران با توجه به تولید 
مناسب این شرایط در روزهای آینده ادامه دارد و مرغ 
برای مصرف شب یلدا به میزان نیاز و با نرخ مصوب 
تامین است. حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون 
مرغداران گوشتی کشور، با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر ۷۰ درصد مرغ ها در بازار با نرخ مصوب عرضه 
می شود، گفت: تنها ۳۰ درصد عرضه مرغ با نرخ های 
باالتر از نرخ مصوب است که آن ها نیز تفاوت قیمت 

زیادی با نرخ مصوب ندارد.
 وی قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ با نرخ آزاد را ۲۲ 

تا ۲۳ هزار تومان عنوان کرد.
اســداهلل نژاد یادآور شــد آخرین نرخ مصوب 
ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم مرغ ۲۰ هزار و 

4۰۰تومان است.
    

 سود سهام ۱۰ میلیون سهامدار 
با سجام واریز شد

توسعه ایرانی- 
دبیر شورای اجرایی 
فنــاوری اطالعات با 
بیان اینکه امســال 
بیــش از ۱۰ میلیون 
سهام دار سود ســهام خود را از طریق سامانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( دریافت کرده اند، گفت: 
واریز سود از طریق سامانه ســجام در سال جاری 
نسبت به پارسال افزایش یافته که تحولی بزرگ در 

تاریخ بازار سرمایه است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(، »رضا 
باقری اصل« گفت: با توجه به افتتاح سامانه ای که 
با حضور رییس جمهوری و وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی در جلسه شــورای فناوری اطالعات انجام 
شد، دستورالعمل واریز ســود از طریق این سامانه 
پس از تصویب در شــورای عالی بورس به ناشران 

ابالغ خواهد شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات افزود: اگر 
سهام داری ۱۰ حساب بانکی برای دریافت سود سهام 
در اختیار داشته باشد، با وجود سامانه سجام و دریافت 
سود سهام از این طریق دیگر نیازی نیست تا با صرف 
وقت و هزینه و مراجعه به ۱۰ بانک نسبت به دریافت 

سود سهام شرکت های خود اقدام کند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشــی در باب الیحه بودجه ســال 
۱4۰۰ رد کلیات بودجه را خواســتار 
شــد. این اولین باری نیست که مرکز 
پژوهش های مجلس انتقاداتی را نسبت 
به مفاد پیش بینی شده در الیحه بودجه 
مطرح می کند. هر ســاله گزارش های 
کارشناسی در خصوص آنچه در قالب 
الیحه بودجه پیش بینی می شود حاوی 
انتقادات مهمی است اما به دلیل عدم 
اصالح ســاختارهای بودجه ریزی در 
ایران و عدم اصالح ســاختار اقتصادی 
همواره بودجه با مشکالت و معضالت 
متعدد تدوین و به مجلس ارائه می شود 
و در نهایت مجلس نیــز پس از بحث و 
بررسی فراوان نســبت به تصویب آن 

اقدام می کند. 
هادی حق شــناس، نماینده اسبق 
مجلس به »توســعه ایرانی« می گوید: 
رد کلیات الیحه بودجه در حقیقت ثمر 
خاصی ندارد چرا که حتی چنین اقدامی 
درنهایت با تصویب الیحه در زمانی دیگر 

همراه می شود. 

به گفته وی تمــام تغییرات صورت 
گرفته در مجلس نیز بین ۵ تا ۶ درصد 
تغییر را در الیحه بودجه ایجاد می کند و 
تغییر بودجه و اصالح آن نیازمند اصالح 
ساختار بودجه ریزی است که بی تردید 
نمی توان در فرصت کوتاه به بررســی 

مجلس بدان دست یافت .
وی تصریح کرد: بحث عدم کارآیی 
بودجه در بسیاری از دوره ها مطرح بوده 
است، اما درنهایت به دلیل عدم شفافیت 
اقتصادی از یک سو و عدم اجرای اصالح 
ساختار اقتصادی از سوی دیگر، مشکل 
همچنان حل نشــده باقی مانده است. 
این در حالی اســت که می توان با لغو 
تمامی معافیت های مالیاتی و همچنین 
شــفافیت اقتصادی در قالــب قوانین 
نسبت به اصالح ساختار بودجه ریزی در 

میان مدت اقدام کرد.
  مرکز پژوهش های مجلس 

چه می گوید؟ 
حاال اما بازوی کارشناسی مجلس 
نیز در قالب گزارشی رد کلیات بودجه 
را پیشنهاد کرده اســت. پیش از این، 
موضــوع رد کلیات الیحــه بودجه از 
سوی برخی نمایندگان مجلس نیز در 

صفحات شخصی شان اعالم شده بود. 
به عنوان مثال احســان خاندوزی در 
مدت کوتاهی پس از ارائه الیحه بودجه 
خواستار رد کلیات بودجه شد و از سوی 
دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی این بودجه را بودجه ای 
دانســت که در خدمــت محرومان و 

مستضعفان نیست.
بســیاری این دســت انتقادات را 
نشانه ای از دعوای رودتر از موعد بر سر 
انتخابات ۱4۰۰ می دانند. دعوایی که 
خود را بر سر بودجه نشان داده است؛ اما 
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس که خود یکی از منتقدان جدی 
دولت است، اخیراً در مصاحبه ای اعالم 
کرده اســت که»امروز طــرف مقابل 
احساس کرده است که ما تزلزل داریم 
و ما هم یک اشکاالت و اشتباهاتی داریم، 
آنها را به یک توهمی انداخته است، بر این 
اساس بزرگترین اشــتباه این است که 
چنین مسیرهایی را برویم. همچنین 
به ایــن نکته توجه کنید کــه ۷۰ هزار 
میلیارد تومــان در بودجه برای فروش 
داخلی و پیش فروش نفت لحاظ کرده اند 
این درحالی اســت که چندی قبل نیز 

این مســیر را رفته بودنــد و۲ماه قبل 
به دلیل مشکالت و چالش هایی که این 
روش ایجاد می کرد شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده 
بــود. واقعاً تعجب می کنیــم، چرا این 
بزرگواران دقت الزم را در تدوین بودجه 
ندارند؟«  این تنهــا انتقاد وی به الیحه 

بودجه ۱4۰۰ نیست.
وی در گفت وگویش با خبرگزاری 
تسنیم از ادبیات متفاوت در خصوص 
اظهارات رئیس جمهور استفاده کرده و 
با استناد به برخی صحبت های او تاکید 
کرده است که آدمی از چنین واکنش ها 
و چنین موضع گیری هایی چندشش 
می شود. به نظر می رسد شرایط بررسی 
بودجه ۱4۰۰ همانطور که کارشناسان 
پیش بینی می کردند در شرایط عادی 
نباشــد و در نتیجه روزهای پرالتهابی 
پیش روی اقتصاد و سیاست ایران باشد. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
مشکالت اصلی بودجه را شامل کسری 
بودجه ساختاری قابل توجه حدود ۵۰ 
درصد اعالم کرده است و تاکید دارد با در 
نظر گرفتن پیش فروش نفت وابستگی 
به نفت به ۳۰ درصــد افزایش می یابد. 

کاهش سرمایه گذاری دولت با توجه به 
کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از 
مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون 
سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در الیحه بودجه 
و رشد قابل توجه هزینه های جاری به 
میزان ۶۰ درصد نیز از دیگر نکات مورد 

انتقاد در گزارش بودجه ۱4۰۰ است.
کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از 
منابع عمومی بودجــه از ۳۶ درصد در 
قانون بودجه ۱۳۹۹ بــه ۲۷ درصد در 
الیحه بودجه ۱4۰۰ و افزایش کسری 
تراز عملیاتی برخالف اهداف تعیین شده 
در قانون برنامه ششم از دیگر مشکالت 
این الیحه اعالم شــده است. هر چند 
برخی معتقدند تجربه سال های اخیر 
نشان می دهد احتمال موفقیت راهبرد 
تأیید کلیات بودجه و انجام اصالحات در 
فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین 
اســت. همچنان که در بررسی الیحه 
بودجه ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز 
علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عماًل 

اصالح اساسی در مجلس محقق نشد.
 مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پیشــنهاد کرده است مجلس 
با هدف اصالحات شــش گانه شــامل 
این اقدام، یعنی رد کلیات بودجه را در 

دستور کار قرار دهد.  
در گزارش اخیر مرکز پژوهش های 
مجلس تاکید شده اســت: »با توجه به 
اینکه کنترل هزینه هــای جاری در اثر 
افزایش کارایی و چابک ســازی دولت 
جز اهــداف قوانین برنامه بــوده، باید 
هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد 
در مصارف بودجه، بر اساس قانون برنامه 
ششم توسعه، کنترل شده و منابع موجود 
در جهــت محرومیت زدایی، تضمین 
معیشت عمومی و سرمایه گذاری های 
زیرساختی صرف شود. در حال حاضر 
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه 
بیــش از ۵4۰ هزار میلیــارد تومان از 
هزینه های دولت صرف حقوق و مزایای 
کارکنان دولت و کمک به صندوق های 
بازنشستگی برای پرداخت مستمری 

بازنشستگان می شود.
با توجه به مــوارد فوق ضمن تأکید 

بر لزوم رد کلیات الیحه بودجه ســال 
۱4۰۰ توسط مجلس شورای اسالمی، 
پیشنهاد می شود تا به منظور پیشگیری 
از تورم های شدید در ســال های آتی، 
نمایندگان محترم. دولت را موظف به 
اصالح الیحه بودجه بــا رعایت موارد 

زیر نمایند:
۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از 
محل ایجاد درآمدهای پایــدار و قابل 

تحقق،
۲- کاهش رشد مخارج هزینه های 

دولت از طریق مدیریت هزینه،
۳- افزایــش ســهم مخــارج 

سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها،
4- اصــالح منابــع غیرواقعــی 

پیش بینی شده از محل صادرات نفت،
۵- حــذف پیش فــروش نفت از 

بودجه،
۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت 
عمومی و اقشــار کم درآمد در مصارف 

دولت«.
 دلیل این امــر نیز به ابعــاد باالی 
اصالحات مورد نیاز در بودجه و همچنین 
پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این 
اصالحات در مجلــس برمی گردد. اما 
باید توجه داشت رد کلیات بودجه نیز 
درنهایت نمی تواند با اثرگذاری باالیی 
همراه باشــد؛ چراکه فرصت چندانی 
برای اصالح ساختار عمقی وجود ندارد 
و بیشــتر می توان بودجــه را گروگان  

انتخابات سال ۱4۰۰ دانست.

بازوی کارشناسی مجلس به کمک نمایندگان منتقد دولت آمد

باال گرفتن بحث »رد کلیات بودجه«
هادی حق شناس در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
بحث عدم کارایی بودجه در 

بسیاری از دوره ها مطرح 
بوده است، اما در نهایت 

به دلیل عدم شفافیت 
اقتصادی از یک سو و عدم 

اجرای اصالح ساختار 
اقتصادی از سوی دیگر 

مشکل همچنان حل نشده 
باقی مانده است

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 خوزســتان، سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد. به 
گزارش »توسعه ایرانی«، محمود محمودزاده، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران 
گفت: متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در کشور را  ۱۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد. وی تصریح کرد: در آبان ماه متوسط قیمت مسکن تهران 
۲۷.۸ میلیون 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 
۸۷ با حدود ۲۲44 دالر بوده است. در آبان ماه امسال قیمت دالری مسکن ۱۰۲4 دالر 

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 اســت، 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 امســال وزارت راه و شهرسازی 
به دلیل تکمیل اطالعات در خصوص متوسط قیمت بازار 

مسکن، اطالعات ماهانه شهر تهران را منتشر نکرد. طی 
دو ماه ســاختار جدیدی پیاده سازی شــد که نتایج آنرا 

اعالم می کنیم. وی با بیان این که ســاختار 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 ۲۶ استان زیر ۱۰ میلیون تومان. ۹ استان زیر ۵ 
میلیون تومان، ۳ استان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و فقط تهران باالتر از 
۲۰ میلیون تومان متوسط قیمت است. محمودزاده با اشاره به بررسی 
سهم مسکن در ارزش افزوده، گفت: اوج این عدد به ۸ می رسد که 
مربوط به سال ۹۱ است؛ در سال های ۹۷ و ۹۸ هم مجددا شاهد 

رشد ارزش افزوده در بخش مسکن بوده ایم.

تهران و خوزستان؛ دو استان گران از نظر قیمت مسکن

خبر

»قانون اصالح قانون صدور چک« در آبان ماه ســال ۱۳۹۷ 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و پس از تأیید توسط 
شورای نگهبان طی بخشنامه شــماره ۳۲۰4۶۵ ۹۷. در تاریخ 

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.  
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  پس 
از ابالغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دســتور 
کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی 
ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های الزم و تمهید زیرساخت های فنی 
مورد نیاز تالش کرد این قانــون در مهلت مورد نظر قانون گذار  
به اجرا گذاشته شــود.   اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای 
قانون مذکور فراهم شده اســت اما به دلیل تغییرات بنیادین 
در رویه های صدور، انتقال، وصول و ســایر عملیات مربوط به 
چک در قانون جدید و آثار و تبعــات آن که متوجه آحاد جامعه 
اســت و همچنین به دلیــل پیامدهای نامطلــوب اقتصادی 
ناشی از شــیوع بیماری کرونا برای کســب و کارها، قرار شده 
اســت تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت 
تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ ســازی و اطالع رسانی 
مســتمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعــه از قواعد جدید 
چک میسر شــود و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را 

 برای صاحبان مشاغل و کســب و کارها به دنبال داشته باشد.  
در گام اول در قانون جدید، صــدور چک در وجه حامل ممنوع 
است، از امروز و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به 
ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و دریافت  کننده چک هم به 
موظف اخذ استعالم و تطبیق اطالعات چک با اطالعات درج شده 
در این سامانه است. در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور 
چک اشاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات 
صدور چک با ثبت در ســامانه صیاد می کنــد. زمانی که صادر 
کننده چک برگی را برای فردی صادر می کند ملزم هست همان 
اطالعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته  است را در سامانه 
صیاد ثبت  کند. برای دسترسی به ســامانه صیاد دارنده دسته 
چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه های دسترسی 
به سامانه صیاد را از طریق ســامانه های نوین مانند بانکداری 
الکترونیک یا اپلیکیشن های پرداخت در اختیار مشتریان خود 
قرار می دهد. اکنون برخی از اپلیکیشن ها گزینه  ای با عنوان ثبت 
چک صیادی و مدیریت چک دارند که به گفته نادعلی زاده، معاون 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی زمانی که این اپلیکیشن ها 
رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن 
قرار می گیرند.تغییراتی مهمی که در قانون چک جدید صورت 

گرفته است شامل ۱۰ نکته است که از مدت ها قبل اجرای آن 
دستور کار مسووالن بانک مرکزی قرار گرفته بود.

نخستین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر است 
که این مرحله به  معنای پایان عملیات نیست بلکه تا زمانی که 
اطالعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت 
نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس 
نمی شود و حتی برگشــت هم نمی خورد. تغییر دیگر در قانون 
جدید مربوط به زمان صدور چک است، در این مرحله عالوه بر 
اینکه در برگ چک اطالعات گیرنده و اینکه چک بابت چه کار 
یا کاالیی صادر شده است، باید نوشته شود، باید همین اطالعات 
روی برگ چک از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک 
همان بانکی که در آن حساب جاری دارند و دسته  چک را از آن 
گرفته اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر 
شود. سومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک ها است 
که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد. همچنین در تغییرات 
جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته 
می  شود تا جمع چک هایی که صادر می شود از سقف اعتباری 
فرد صادرکننده چک بیشتر نشود. ســقف اعتباری براساس 
مولفه هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق 
و مزایای دریافتی و اموال و دارایی های او تعیین خواهد شد. مثال 
اگر سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ 
صادر کند دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن 
برگ نخست نخواهد داشت. در این قانون اگر یک شخص دارای 

چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ 
چک جدید به او داده نخواهد شد. در هفتمین تغییر قانون چک، 
اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی شود، 
به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود 
تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است. تا قبل 
از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا 
دو امضا، چک به فرد دیگری منتقل می شد اما در قانون جدید 
چنین امکانی وجود ندارد. در این مرحله اگر فرد بخواهد چک را 
به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید 
و اطالعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه 
صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت 
نخورد. در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که 
دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت 

و چک تلقی نمی شود.

۱۰ تغییر مهم قانون چک اعالم شد 


