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رئیس هیئت عامل صندوق
توسعه ملی منصوب شد

...
اخبار

جزئیاتعیدی ۹۷کارگران
حداقل،1860000حداکثر 2790000تومان
حداقل عیدی کارگران در نوروز امسال ،یک میلیون و860
هزار تومان و حداکثر عیدی دو میلیون و  790هزار تومان
است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،یکی از مهم ترین پرداختی
هایکارفرمایانبهکارگراندرپایانسال،عیدیاست.این
پرداختی،کام ً
الوابستهبهمیزانپایهحقوقتعیینمیشود.
طبققانون،مبنایمحاسبهعیدییکسالکارمعادلشصت
روزآخرینمزد،بهعنوانعیدیوپاداشاستومبلغپرداختی
ازاینبابتبههریکازکارکناننبایدازمعادلنودروزحداقل
مزدروزانهقانونیتجاوزکند.برایناساس،باتوجهبهاینکه
درقانوندستمزدسال،96حداقلدستمزدروزانه 30هزار
و  997تومان تعیین شده است 60 ،روز دستمزد معادل با
حداقل عیدی ،در حدود یک میلیون و  859هزار تومان و
حداکثر عیدی (با احتساب  90روز دستمزد) در حدود دو
میلیونو 790هزارتومانخواهدبود.
از سوی دیگر ،مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک
سال در کارگاه کار کردهاند باید به مأخذ  60روز مزد و به
نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود و مبلغ پرداختی از
این بابت برای هر ماه نباید از یکدوازدهم سقف تعیینشده
بیشترشود.

جزئیاتیارانهسودتسهیالتیدولتبهطرح
هایاشتغالی

 25هزارنفردرقالبطرحکارورزیعقد
قراردادشدند
مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار ضمن
تشریح یارانه سود تسهیالت اشتغال فراگیر ،از عقد قرارداد
 25هزار نفر در قالب طرح کــارورزی خبر داد .عــاء الدین
ازوجی ،مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار
درگفتوگوباتسنیم،دربارهبرنامههایاشتغالیوزارتکار
گفت«:برنامه اشتغال فراگیر» یکی از سیاست های اصلی
اشتغال زایی طی امسال و سال آینده است که ذیل آن طرح
کارانه اشتغال جوانان (کاج) ،مشوقهای کارفرمایی ،طرح
کــارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی ،طرح مهارت
«رستههایمنتخبدارای
آموزیدرمحیطکارواقعیوتوسعه َ
ظرفیت اشتغال» دنبال می شود .وی درباره طرح کارورزی
گفت :سامانه کارورزی همچنان پویاست و متقاضیان می
توانندبرایثبتنامبهآنمراجعهکنند.تاکنون 105هزارنفر
واجدشرایطثبتنامکردهاندکهحدود 25هزارنفرعقدقرار
داد شده اند .تنها واحدهای تولیدی می توانند در این طرح
شرکتکنندکهدروضعیترکودنباشند.
▪جزئیاتیارانهسودیکتا 5درصدیتسهیالتاشتغال
فراگیر

ویادامهداد:آقاینوبختبهسازمانمدیریتوبرنامهریزی
استانهاابالغکردند که 2درصداز منابعکمکهایفنیو
اعتباریاستانهابهیارانهتسهیالتبرایبحثاشتغالزایی
تخصیصیابد.نرخسودبرنامهاشتغالفراگیر18درصداست
امابراساسشیوهنامهمربوط،یارانهسودتسهیالتپرداختی
به طرحهای مصوب  2درصد تعیین شده است؛ به عبارتی
برای طرحهای اشتغال زا ،دولت به منظور تعدیل نرخ سود
تسهیالت برای متقاضی 2 ،درصد از این سود را به عنوان
یارانهپرداختمیکند.
ازوجیگفت :یارانهتسهیالت برایمناطقروستایییامرزی
یانقاطمحروممعادل3واحددرصدوبرایمناطقروستایی
یامحروممرزینیز 5واحددرصدبهنرخسودتسهیالتفوق
اضافه خواهد شد .به گفته وی ،همچنین میزان یارانه سود
تسهیالت در طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های
مصوب شورا ،یک واحد درصد افزایش می یابد ،منوط به آن
کهازدیگرمشوقهایمالیدولتبهرهمندنشدهباشند.

سخنگویسازمانخصوصیسازیاعالمکرد:

کسر 40هزارتومانازمشموالنیکهقبالسود
سهامعدالتدریافتکردهاند
سخنگوی سازمان خصوصی سازی گفت :مبلغ  40تا 80
هزار تومانی که مشموالن در دوره قبل به عنوان سود سهام
عدالتدریافتکردهانددرایندورهازاصلسهامآنهاکسر
شده است.سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرگزاری
صداوسیما دربارهکسرمبلغدریافتشدهدورهقبلپرداخت
سود از حساب مشموالن سهام عدالت گفت :برای حفظ
عدالت آن دسته از مشموالن که در دوره قبل مبلغی بین40
تا  80هزار تومان در یافت کرده اند باید این مبلغ را در اصل
سهامشان محاسبه کنند که این کار را سازمان خصوصی
سازی انجام داده و این مبلغ از اصل سهامشان کسر خواهد
شد.ویگفت:تماسهاییازطرفمردمداشتهایمکهدرآن
ها بیان شده بود مشموالنی هستند که این مبلغ را دریافت
نکرده اند اما از اصل سهامشان کسر شده است که ما آن را رد
و اعالم می کنیم در تمامی مواردی که به این سازمان ارجاع
شدهاینمبلغبهحسابمشموالنواریزشدهاستومشموالن
آنرافراموشکردهاند.
سبحانیگفت:امروزدیگرامکانراستیآزماییپرداخت40
تا 80هزارتومانبهحسابمشموالنوجودنداردامادرسال
هایگذشتهماچندینهزارباراینواریزرااستعالمکردهایم
وتابهامروزحتییکموردهمعدمپرداختدیدهنشدهاست،
بنابراینازمشموالنتقاضاداریمقبلازاعالموصولنشدنبه
دقتحسابخودراچککنند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

با استعفای دوست حسینی از ریاست هیئت عاملی صندوق توسعه ملی ،مرتضی شهید زاده به جای وی منصوب شد .به گزارش فارس ،جلسه هیئت امنای صندوق توسعه
ملی روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد .در این جلسه موضوع استعفای دوست حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بررسی شد و اعضا با
آن موافقت کردند .همچنین این هیئت ،مرتضی شهید زاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وی به عنوان عضو و رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب کرد.
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شاخص

کمیسیون تلفیق با تعیین افزایش  10تا  18درصدی حقوق کارمندان دولت تصویب کرد

افزایش حقوق مقامات ممنوع شد

بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق ،در سال آینده،
حقوق آن دسته از کارکنان دولت که کمتر از پنج میلیون
تومان است 10،تا 18درصد افزایش خواهد یافت .به این
ترتیب که هرچه دریافتی به پنج میلیون تومان نزدیک تر
باشد ،درصد افزایش کمتر و نزدیک به  10درصد خواهد
بود .بر این اساس حقوق کسانی که بیش از پنج میلیون
تومان دریافت می کنند ،تغییر نخواهد کرد.
▪افزایش حقوق فقط برای کارمندان با دریافتی کمتر
از  5میلیون تومان

در این باره ،سخنگوی کمیسیون تلفیق ،گفت :بر اساس
مصوبات روز شنبه ،کمیسیون دولت مکلف شد حقوق و
مزایایمستمرگروههایمختلفحقوقبگیردستگاههای
اجرایی و اعضای هیئت علمی و قضات را به گونهای
افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر
کارکنانی که در ســال  96کمتر از  50میلیون ریال
دریافت می کنند به صورت پلکانی نزولی به میزان 10
تا  18درصد باشد .علی اصغر یوسف نژاد درگفت وگو با
خبرگزاری خانه ملت افزود :بر اساس مصوبه کمیسیون
تلفیق ،حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96
ماهیانه بیش از  50میلیون ریال است و حقوق و مزایای



...

سهام عدالت

مستمر مقامات موضوع  71قانون مدیریت خدمات
کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ،روسای
دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت و ماده
 29قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها
و دریافتی اعضای شوراهای اسالمی شهر مرکز استانها
در سال  96افزایش نمییابد.
یوسفنژاد افــزود :هرگونه افزایش حقوق و مزایا ،فوق
العادهها و کمک هزینهها و ایجاد کمکهزینه های جدید
تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی محسوب میشود و مرتکبان مشمول
مجازات مقرر در مــاده  598قانون مجازات اسالمی
(تعزیرات) خواهند بود.

سهم دانش بنیان ها از تسهیالت بانکی
کمتر از یک درصد!

▪سقف پاداش پایان خدمت کارکنان تعیین شد

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود :بر اساس مصوبه
دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت کارکنان پس
از  30سال کار ،حداکثر  252میلیون تومان تعیین شد
که نحوه محاسبه این پاداش به این شرح است :هفت برابر
حداقل حقوق ماهانه که هم اکنون ماهانه حداقل حقوق
یک میلیون و  200هــزار تومان است و این رقم پس از
گذشت 30سال خدمت به 252میلیون تومان می رسد  .

یوسفنژاد افزود :کسانی که بیش از پنج میلیون تومان
در ماه حقوق میگیرند ،روسای قوای سهگانه ،اعضای
شورای نگهبان ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران ،مقامات،
قضات ،هیئت علمی ،نمایندگان مجلس ،سفیران،
اســتــانــداران ،معاونان وزیـــران ،مدیران دستگاههای
اجــرایــی ،روســـای موسسات و دانــشــگــاههــا ،روســای

...

...



بورس

▪مقامات شامل چه افرادی می شوند؟



شرکتهای دولتی ،روسای موسسات انتفاعی وابسته
به دولت و بانکها ،موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه
دولتی ،روسای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
و بنیادها،روسای موسسات و نهادهای انقالبی  صدا
و سیما ،ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی در سال
آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق
نخواهند داشت.

بانک مرکزی

واریزنشدنسودسهامعدالتبرخی
افرادراپیگیریمیکنم

رشد  441واحدی شاخص بورس در
نخستین روز هفته

نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی
داشته است

از سه شنبه نوزدهم دی واریز مبالغ سود سهام
عدالت اشــخــاص ،به حساب بانک ها از سوی
سازمان خصوصی ســازی آغــاز شــده اســت .اما
برخی بانک ها هنوز این مبالغ را به شماره شبای
مشموالن واریز نکرده اند .در این زمینه خبرگزاری
مهر به نقل از کرباسیان ،وزیر اقتصاد اظهار کرد:
علت این موضوع را از سازمان خصوصی سازی
جویا خواهم شد .البته ۱۴میلیون نفر هم هنوز کد
شبای خود را به سازمان خصوصی سازی و سامانه
سهام عدالت اعالم نکرده اند .سود سهام عدالت
برای دارندگان سهم های یک میلیون تومانی
 150هــزار تومان و بــرای اف ــرادی که افزایش
سرمایه نداده اند  79هزار و  800تومان است که
در سه مرحله پرداخت خواهد شد.

شاخص بورس دیروز (شنبه) با وجود افت میزان
معامالت 441 ،واحد رشد کرد و به جایگاه 96
هزار و 627واحدی صعود کرد .به گزارش ایرنا ،از
بین رفتن ریسک های سیاسی پیش روی بورس
و تمدید دوباره تعلیق تحریم ها ،باعث رونق اندک
معامالتبازارسرمایهشدبهطوریکهدرمعامالت
دیروز  701میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار
به ارزش یک هزار و 581میلیارد ریال در 51هزار
و 824نوبتمبادلهشد.درمعامالتدیروز،فلزات
اساسیدرصدرگروههایبورسیقرارگرفت؛امروز
در این گروه  69سهم به ارزش  205میلیارد ریال
داد و ستد شد .گروه خودرو به ارزش 177میلیارد
ریال و فراورده های نفتی به ارزش  158میلیارد
ریالجایگاههایبعدیرابهخوداختصاصدادند.

رئیس کل بانک مرکزی ،گفت :از سال ۹۲تاکنون
نرخ ریال نسبت به دالر  ۳۱درصد تضعیف شده
این در حالی است که تضعیف روبــل روسیه در
برابر دالر حدود  ۷۵درصد ،لیر ترکیه  ۹۵درصد
و یورو  ۱۲درصد است .ولی ا ...سیف در گفت
وگو با خبرگزاری خانه ملت ،افزود :این نوسانات
ارزهای بین المللی با یکدیگر است که ناشی از
متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف بوده
و طبیعی است .سیف ،تصریح کرد :نرخ ارز ثبات
نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته داشته است
و بانک مرکزی تالش می کند این نوسانات را به
حداقل برساند.گفتنی است نرخ ارز هم اکنون در
بازار حدود  4400تومان است و در روزهای اخیر
در همین سطح تثبیت شده است.

گزارش مرکز آمار ایران از تعداد واحدهای مسکونی و پروانه های احداث ساختمان در تابستان 96

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث
ساختمان ،در تابستان  96نسبت به تابستان  ،95در شهر
تهران  9.9و در کل کشور  6.4درصــد افــزایــش را نشان
می دهد.تعداد پروانه احداث واحدهای مسکونی و تعداد
واحدهای پیش بینی شده در آن ها ،از جمله نماگرهای رشد
یا رکود بخش مسکن هستند .در این زمینه ،مرکز آمار ایران،
خالصهنتایجطرح"گردآوریاطالعاتپروانههایساختمانی
صادر شده را توسط شهرداریهای کشور" در فصل تابستان
سال  ١٣٩٦منتشر کرد .اطالعات موجود در این گزارش
نشان می دهد که در شهر تهران تعداد  18هزار و  767واحد
مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از
ی تهران ،پیشبینی شده است .این رقم نسبت
سوی شهردار 
به بهار امسال حدود  6.25درصد و نسبت به فصل مشابه
(تابستان) سال گذشته حدود  9.9درصد افزایش را نشان
می دهد .متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این
پروانههای احداث ساختمان  7.1واحد بوده است.

رئیس کــل بانک مــرکــزی بــا تأکید بــر شفافیت
در بانکها گفت :اطــاعــات مالی اشــخــاص از
محرمانگی الزم برخوردار است اما طبق قانون،
تحت فرمتهای خاصی اجازه دسترسی تجمیعی
اطالعات را میدهیم.
ولی ا ...سیف در گفتوگو با فارس ،درباره ارائه
اطــاعــات از ســوی بانکها به ســازمــان مالیاتی
کشور در راستای قانون مالیا تهای مستقیم،
گفت :وضعیت به این صورت باز و کاملی که اشاره
میکنید ،نیست.
وی ادامه داد :این مسئله یک حدود و ثغوری دارد
یعنی اطالعات مالی اشخاص از آن محرمانگی الزم
برخوردار است منتهی تحت فرمتهای خاصی
به صورت تجمیعی اجازه دسترسی به اطالعات
را میدهیم چون قانون آن را تصویب کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :در کنار این

رشد  10درصدی پروانه احداث مسکن در تهران

این آمارها همچنین در خصوص وضعیت پروانه های صادر
شده برای احداث ساختمان در کل کشور نشان می دهند
که در تابستان امسال ،تعداد  82هزار و  520واحد مسکونی
در پروانههای صادرشده برای احــداث ساختمان از سوی
شهرداریهای کشور پیشبینی شده است که نسبت به فصل
گذشتهحدود 6.3درصدونسبتبهفصلمشابهسالگذشته
حدود 6.4درصد افزایش دارد  .متوسط تعداد واحد مسکونی
در هر پروان ه احداث ساختمان  2.8واحد بوده است.



...

فساداقتصادی

 ۷۱۲فقره کارت بازرگانی از ابتدای
امسال باطل شد
رئیسسازمانتوسعهتجارتایرانبااشارهبهوجود
 20هزار فقره کارت فعال بازرگانی در ایران افزود:
سال گذشته  964فقره و طی  10ماهه امسال
 712فقرهکارتبازرگانیدرسراسرکشورمسدود
شدهاست.بهگزارشخبرگزاریتسنیم،خسروتاج
با اشــاره به موضوع عملیات پایش و غربالگری
کارتهای بازرگانی از سوی سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت و همچنین اتــاقهــای بازرگانی
استانها افزود :بر اساس این مکانیزم کارتهای
فاقد ضوابط مندرج در آیین نامه دولت از چرخه
فعالیتهایتجاریخارجمیشوند.وینبودنظارت
کافیوبیدقتیدرزمانصدورکارتهایبازرگانی
طیدودههگذشتهراعاملمهمسوءاستفادهازاین
کارتهادرکشوربیانکرد.

شرط دسترسی مالیاتی به اطالعات بانکی اشخاص

طبق آمــاری که روابــط عمومی بانک مرکزی منتشر
کرده است ،شرکت های دانش بنیان در شش ماهه
اول امسال در مجموع فقط حدود  1400میلیارد
تومان تسهیالت بانکی دریافت کرده اند .این در حالی
است که شبکه بانکی در همین مدت حدود  200هزار
میلیارد تومان انواع تسهیالت پرداخت کرده است
یعنی سهم دانش بنیان ها حدود  0.6درصد است.
نمودار فوق ،میزان تسهیالت دریافتی این شرکت ها
را در شش ماهه اول امسال نشان می دهد.

...

بازار خبر
وارداترسمیکفش ۷میلیوندالر،واردات
قاچاق ۵۰۰میلیوندالر
فارس  -رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز
تهران با اشــاره به عوامل مقابل تولید
گــفــت :نــرخ ب ــاالی تسهیالت بانکی،
مالیات ،بیمه ،سیاستهای گمرک در
واردات و قاچاق ،پنج عامل مقابل تولید اســت .رسول
شجری با بیان این که ساالنه هفت میلیون دالر کفش به
صورت رسمی به کشور وارد میشود ،افزود :براساس
تخمین ساالنه حدود  500میلیون دالر کفش به صورت
قاچاق به کشور وارد میشود.

ارز مبادلهای بیشتر قطعهسازان خودرو
قطع شد
فـــارس  -عضو هیئت مــدیــره انجمن
قطعهسازان از حذف ارز مبادلهای بخش
اعظمی از صنعت قــطــعـهســازی طی
روزه ــای اخیر خبر داد و گفت :طبق
اطالعات کسب شده از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل
صنعت قطعهسازی طی  10تا  15روز آینده قطع خواهد
شد .محمد شهپری تصریح کرد :به این ترتیب با هدف
تکنرخی شدن ارز ،تعرفههایی که مشمول دریافت ارز
مــبــادل ـهای م ـیشــدنــد بــه ارز آزاد تــبــدیــل شــدهانــد و
تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود باید از
ارز آزاد  4400تومانی استفاده کنند.

احتمال توقف خط تولید  ۱۰مدل خودرو تا
تابستان ۹۷
ایسنا  -معاون سازمان ملی استاندارد
اعالم کرد که بر اساس مصوبه افزایش
تعداد استانداردهای خــودرو از  ۵۵به
 ۸۵مــورد ،به احتمال بسیار زیــاد خط
تولید  ۱۰مدل خودروی دیگر نیز از ابتدای تیر سال آینده
متوقف میشود.

قضیهاصو ًالبرایشفافیتدرخودبانکهاتاکیدات
جدی داریم .همچنین درخصوص باال بردن دقت
در تهیه صورتهای مالی برای حفظ و حراست از
سپردهگذاران (اطالعات) تاکیداتی داشتیم.
سیف بیان کرد :همه این مسائل روی اصول خود
جلو مــیرود .هرگونه سوء استفاده از یک جواز
قانونی میتواند تبعات ناگواری به همراه داشته
باشد.

ادامه افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا
 38میلیون تومان
تسنیم  -بعد از انتشار تعرفههای جدید
واردات خــودرو نه تنها قیمت خــودرو
کاهش نیافته اســت بلکه شرکتها با
عرضه نــکــردن محصوالت خــود باعث
افزایش قیمتها تا  ۳۸میلیون تومان هم شدهاند.

نصببرچسبمصرفآبرویمحصوالت
خانگیاجباریمیشود
مهر  -مدیر کل دفتر استانداردها و طرحهای آب و آبفای
وزارت نیرو گفت :نصب برچسب استاندارد مصرف آب در
آینده نزدیک در محصوالت خانگی آببر اجباری میشود.
تقی عبادی گفت :این طرح هم اکنون اجرایی شده ولی
اجباری نشده است و هم اکنون در حال پیگیری اجباری
شدن این طرح هستیم .وی افــزود :در اولین گام برچسب
مصرف آب برای ماشینهای لباسشویی در نظر گرفته شده
که بر اســاس آن ،مشخص شــده اســت بــرای چرکزدایی
استانداردازالبسهچهمیزانآبموردنیازاستکهبهصورت
گروهبندی  Aتا  Dدستهبندیشدهاست.
CMYK

