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نوبخت :مصوبه مجلس درباره حقوق کارمندان،
قانون شود با جدیت اجرا می کنیم

...
اخبار

طرح اقدام ملی برای احداث
 100هزار مسکن کلید خورد
حسین بردبار -رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی با اشاره به احداث  ۱۰۰هزار مسکن
در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه
مسکندرسراسرکشورتوسطاینبنیادگفت:
این طرح بخشی از طرح ساخت  400هزار
واحــد مسکونی اســت که  200هــزار واحد
مسکونیدیگردرشهرهایجدیدو 100هزار
واحددیگرآننیزدرقالبطرحهایبازآفرینی
شهری است.به گــزارش خراسان ،علیرضا
تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
دیروز در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک
احداث ۲۰هزارواحدمسکونیروستاییویژه
معلوالنبینبنیادمسکنوسازمانبهزیستی
کشور ،در پاسخ به این ســوال که آیا احداث
 ۱۰۰هزار مسکن محولشده ا ز سوی وزارت
راه و شهرسازی به بنیاد مسکن در قالب طرح
تولید و عرضه مسکن آغاز شده است یا خیر،
گفت :طــرح تولید و عرضه مسکن از سوی
وزارت راه و شهرسازی ابالغ شده و قرار است
 ۴۰۰هــزار واحــد مسکونی احــداث شود که
عملیات احداث  ۱۰۰هزار واحد مسکونی به
بنیادمسکنمحولشدهاست.ویدرخصوص
جایگاه احداث این 100هزار واحد نیز گفت:
اینواحدهادرشهرهاساختهمیشودوبخشی
از آن نیز درقالب طرح های بازآفرینی شهری
در حاشیه شهرهاست.رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی با بیان این که کلنگ زنی این
طرح (تولید و عرضه مسکن) هفته جاری در
مشهد برای  ۶۵۸واحد مسکونی انجام می
شود،گفت:کلنگ ۵۰۰واحدمسکونیهفته
گذشتهدراستانمرکزیبهزمینزدهشد.

بازگشتدالربهکمتر
از 13هزارتومان

روند کاهش نرخ ارز پس از وعده همتی برای
کاهش نرخ دالر به  11هــزار تومان ،ادامه
یافتودالر ۴۰۰تومانکاهشقیمتداشت.
به گزارش ایسنا ،شعب ارزی بانکها دیروز
هر دالر آمریکا را  ۱۲هــزار و  ۵۲۸تومان
میخریدند که نسبت به روز یک شنبه که
 ۱۲هــزار و  ۹۱۶تومان بــوده حــدود ۴۰۰
تومان کاهش داشت .همچنین صرافیهای
مجاز بانک مرکزی دیــروز قیمت فروش هر
دالر آمریکا را ۱۲هزار و ۸۰۰و هر یورو را۱۴
هزارو ۸۵۰توماناعالمکردندکهبهترتیببا
کاهش ۴۰۰و ۵۵۰تومانیهمراهبودهاست.

...

تجارت جهانی

؟؟؟؟

؟؟؟؟

رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره مصوبه مجلس برای حقوق کارمندان گفت :در صورت تبدیل مصوبه به قانــون ،دولت با جدیت آن را اجرا
خواهدکرد.نوبختباانتشارتوئیتینوشت:باوجوداشکاالتمتعدداجراییدرمصوبهمجلس،اگراینمصوبهبهقانونتبدیلشود،دولتباجدیت
آن را اجرا خواهد کرد .پیش از این ،نامه نوبخت به مجلس مبنی بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه مجلس باعث واکنش تند رئیس مجلس شده بود.
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شاخص

مقایسه مصوبه مجلس با پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت

حداقلحقوقکارمندان42درصد افزایش می یابد
بررسی ها نشان می دهد که مصوبه مجلس برای
افزایش حقوق کارمندان در مقایسه با پیشنهاد
دولت ،موجب رشد قابل توجه حقوق کارمندان با
دریافتیپایینمیشود.
به گــزارش فــارس ،نمایندگان مجلس شــورای
اســامــی هنگام بــررســی الیحه بــودجــه  ۹۸با
پیشنهاد دولــت مبنی بر افزایش  ۲۰درصــدی
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان مخالفت
کردندو با هدف حمایت از افرادی که حقوق پایین
تریدریافتمیکنند،مصوبکردند،حقوقهمه
کارمندانحداقل ۴۰۰هزارتومانبهاضافهتا10
درصدافزایشیابد.
براساساینگزارش،بسیاریازنمایندگانمجلس
مخالف تصویب و اجرای این پیشنهاد دولت بودند
زیــرا ایــن پیشنهاد موجب افزایش تبعیض بین
کارمنداندولتوبازنشستگانمیشد؛مثالفردی
که دو میلیون تومان حقوق می گیرد ،صرفا ۴۰۰
هزار تومان حقوقش افزایش می یابد ولی فردی
که ۱۰میلیونتومانحقوقمیگیرد،حقوقشدو

میلیونتومانافزایشمییابد.
اقدامدیگرمجلسدرراستایکاهشتبعیضبین
حقوق بگیران ،افزایش سقف معافیت مالیاتی
حقوق از دو میلیون و  ۳۰۰هــزار تومان (الیحه
دولت)بهدومیلیونو ۷۵۰هزارتومانوهمچنین

اقدام جدید بانک مرکزی برای مقابله با پول شویی
 2گزینه جدید به فرم های انتقال وجه در بانک ها اضافه شد

بانک مرکزی در ادامــه اقــدامــات خــود برای
مقابله با پول شویی ضوابط جدیدی را در فرم
های انتقال وجه در بانک ها پیش بینی کرده
است.با تصمیم بانک مرکزی ،از این پس هر
یک از مشتریان نظام بانکی ،بــرای انتقال
وجه باید علت انتقال و مورد مصرف را در آیتم
فر مهای انتقال وجه در شبکه بانکی ،اعالم
کنند.
به گزارش مهر ،پیش از این ،بانک مرکزی نیز
برای مبارزه با پول شویی ،مسیرهایی را تعریف
کرده که تعیین سقف برای تراکنشهای کارت

خوان ها در هر روز ،یکی از این؟؟؟؟
اقدامات است.

؟؟؟؟

...

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی ،هر یک از
مشتریان اگر بخواهند وجهی را از حساب خود
به حساب بانکی فرد دیگری منتقل کنند ،باید
حتم ًا هدف از انتقال وجه را هم به شعب بانکی
اظهار کنند .بررسیهای میدانی مهر حکایت
از آن دارد که این روزها مشتریان باید حتم ًا
محل مصرف پول منتقل شده را اعالم کنند
تا در بانک به ثبت برسد .یکی از متصدیان
شعب میگوید :این کار سبب خواهد شد تا
بانک در صورت لزوم بتواند بررسیهای الزم
اظهارات فرد صاحب حساب
و راستیآزمایی 
را انجام دهد.

؟؟؟؟

افزایش تعداد و میزان مالیات پلکانی حقوق های
باالتر از سقف مذکور از  ۱۰تا  ۳۵درصد در بند
«الــف» تبصره  ۶الیحه بودجه  ۹۸بــود.در الیحه
دولت صرفا دو پله ۱۰و ۲۰درصدی برای مالیات
درنظرگرفتهشدهبودولینمایندگانمجلس،پنج

پله ۲۵،۲۰،۱۵،۱۰و ۳۵درصدی برای مالیات
درنظرگرفتند.
با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
براساسپیشنهاددولتوهمچنینمصوبهمجلس
در این زمینه ،مشخص میشود مصوبه مجلس به
نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان است
که میزان حقوق ماهانه آن ها طی امسال کمتر
از چهار میلیون تومان است .به این ترتیب حقوق
کارمندان با اجرای مصوبه دولت و با لحاظ کردن
مالیات کسر شده برای حقوق  9میلیون تومانی،
 15.1و بــرای حقوق یک میلیون و  200هزار
تومانی (حداقل حقوق کارمندان)  20درصد
افزایشمییابدامابراساسمصوبهمجلس،حقوق
یکمیلیونو 200هزارتومانی 42،درصدوحقوق
 9میلیونی 10،درصدافزایشمییابد.
در جدول ،حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
براساس مصوبه مجلس (با فرض این که دولت از
سقف مجوز خود برای افزایش حقوق ثابت ۱۰
درصدبرایهمهگروههااستفادهکند)آمدهاست.

اخطار تعزیراتی به خودروسازان بدقول

پرونده بهمن در تعزیرات؛ فرصت ۳روزه به کرمان موتور و کارمانیا

رئیس سازمان حمایت از مصر فکنندگان و
تولیدکنندگان از ارسال پرونده خودروساز ی
بهمن موتور به تعزیرات و مهلت سه روزه به دو
خــودروســاز کرمان موتور و کارمانیا خبر داد
و گفت :پرونده خــودروســازی بهمن موتور به
دلیل عمل نکردن به تعهدات تحویل بسترن و
هاوال حدود  ۱۰روز پیش به تعزیرات ارسال
شــده اســت .وی افـــزود :از همین جــا بــه تمام

...
؟؟؟؟


؟؟؟؟؟

عرضهکنندگان و خودروسازهایی که تعهدات
معوق دارنــد مخصوص ًا خــودروســازان کرمان
موتور و کارمانیا تذکر میدهیم که در اسرع وقت
برای ایفای تعهدات خود برابر قــرارداد و وفق
ماده ، ۴برابر قانون حمایت از مصرفکنندگان
خــودرو اقــدام کنند و اگر این خــودروســازان تا
سه روز دیگر اقدام نکنند ،طبق قانون با آن ها
برخورد میشود.

...
؟؟؟؟

چــرا تــورم در اســتان هــای
محروم بیشتر است؟
نمودار فوق تورم نقطه به نقطه بهمن ماه
(بهمن  97نسبت به بهمن )96را در
برخی استان های کشور نشان می دهد.
چنان چه پیداست استان های محرومی
چون کردستان ،خراسان شمالی و ایالم
بیشترین نرخ های تورم را دارنــد .دلیل
اصلی ایــن موضوع آن اســت که در ماه
های اخیر ،کاالهای اساسی و خوراکی
افزایشقیمتزیادیداشتهاندواینکاال
هادرسبدمصرفیخانوارهاواستانهای
محروم،سهمبیشتریدارند.

...

بازار خبر
وام مسکن ارزان شد

مهر-کاهشهزارتاپنجهزارتومانیهربرگه
تسهیالتمسکندرمعامالتدیروزفرابورس
و رسیدن نرخ آن به کمتر از  52هزار تومان،
موجبشدقیمتتمامشدهدریافتتسهیالت
مسکننیزبههشتمیلیونتومانکاهشیابد.

توقفروندصعودیقیمتخشکبار
تسنیم-رئیساتحادیهصنفخشکباروآجیل
تهران از توقف روند صعودی قیمت ها در این
بازارخبرداد.احمدیاظهارکرد:عمدهگرانی
قیمت این کاالها در بازار به دلیل افت شدید
تولیدبودهاست.

