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سهام

دعوتشدگان،سهامعدالتمیگیرند

اف��رادی ک��ه دعوتنامه س��هامعدالت دارند
ام��ا بههردلی��ل از ثبتنام نهایی س��هامعدالت
ج��ا ماندهاند ،بیش از یکمیلی��ون و  ۸۰۰هزار
نفر هس��تند که در آینده پ��س از پایان مراحل
پرداخت سود ،تعیین تکلیف شده و به حقشان
میرس��ند .به گزارش تس��نیم ،رئیس سازمان
خصوصیس��ازی در اینباره گفت :در این راستا
از سال  85تاکنون  49میلیون و  226هزار نفر
از افراد جامعه بهعنوان مش��موالن سهامعدالت
شناس��ایی ش��ده و به آنها س��هام تعلق گرفته
است .از سوی دیگر مسعود کرباسیان ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی عدم واریز س��ود سهامعدالت
مش��موالن از زمان اع�لام پرداختها را منوط
به بررس��ی سازمان خصوصیس��ازی دانست و
گفت :البته  ۱۴میلیون نفر هنوز ش��بای خود
را اع�لام نکردهان��د .بر اس��اس اعالم س��ازمان
خصوصیسازی ،س��ود هر یک از مشموالن که
تا سقف یکمیلیون تومان سهامعدالت در اختیار
دارند ۱۵۰ ،هزار تومان اس��ت که در مرحله اول
یکسوم آن یعنی  ۵۰هزار تومان به حساب هر
شخص واریز میشود .ضمن اینکه حداقل سود
نیز برای افرادی که افزایش سرمایه ندادهاند ۲۶
هزار و  ۶۰۰تومان در نظر گرفته شده است.
انتصاب

انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه

جلس��ه هیات امنای صندوق توس��عه ملی
جمهوری اس�لامی ایران روز گذشته به ریاست
رئیسجمهوری تش��کیل شد .به گزارش پایگاه
اطالعرس��انی دولت ،در این جلسه با استعفای
احم��د دوستحس��ینی ،رئیس هی��ات عامل
صندوق موافقت ش��د و هی��ات امنای صندوق
توس��عه ملی ،مرتضی ش��هیدزاده را با توجه به
سوابق و تجارب ارزنده وی به عنوان عضو جدید
هیأت عامل و رئیس هیات عامل صندوق توسعه
ملی انتخاب کردند .همچنین امید گیالنپور به
عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه
ملی انتخاب شد.
کشاورزی

تشریحدالیلاستیضاحوزیر  کشاورزی

دالیل بیش از  ۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس
برای اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی ،منتشر
ش��د .به گزارش تس��نیم ،در نام��ه نمایندگان
مجلس آمده اس��ت« :عدم توانای��ی در تنظیم
بازار محص��والت کش��اورزی به عل��ت واردات
بیرویه و متضرر شدن کشاورزان و عدم توانایی
ایجاد بازاره��ای صادراتی ،عدم توجه به گزارش
سازمان بازرس��ی در تخلفات مالی شرکتهای
تاب��ع وزارت جهت کش��اورزی ،ع��دم توجه در
ج��ذب بودجه مص��وب و خط اعتب��اری وزارت
جهاد کش��اورزی ،عدم اجرای الگوی کش��ت و
حمایت جدی از کشاورزان ،عدم کنترل قیمت
شکر و ورشکس��تگی کارخانجات قند و شکر و
چغندرکاران ،عدم توجه در مراکز اس��تراتژی و
زیرساختهای کش��اورزی همچون مرغ الین،
اص�لاح نژادهای دامی بومی و گیاهی کش��ور و
واردات بیروی��ه بذرهای خارج��ی ،عدم توجه
به صنایع تبدیلی محصوالت کش��اورزی ،عدم
س��رمایهگذاری زیرساختی و تولید ماشینآالت
مدرن کش��اورزی ،ع��دم دفاع از کش��اورزان در
مس��أله اس��تفاده بهینه از آب ،عدم استفاده از
مدیران باسابقه در سازمانهای تخصصی چون
سازمان دامپزشکی کشور و بیتفاوتی نسبت به
کمیسیون تخصصی» ازجمله دالیل استیضاح
محمود حجتی است.

صنعت مرغ تخمگذار
 2هزار میلیارد تومان ضرر کرد

نفت

جعبه سیاه و  ۲پیکر جدید پیدا شد

ورود به نفتکش 7روز بعد ازحادثه

گروه اقتصادی :سرانجام یک هفته بعد از حادثه برای
نفتکش ایرانی ،مسؤول کمیته بررسی وضعیت کشتی
سانچی به چین سفر کرد .به گزارش «وطنامروز»،
علی ربیعی ،وزیر کار و رفاه اجتماعی با حکم روحانی
مسؤول کمیتهای است که از وزارتخانههای نفت ،راه
و امور خارجه تشکیل شده است .ربیعی روز گذشته
آخرین وضعیت ای��ن نفتکش که همچنان در حال
سوختن است را تش��ریح کرد .مسؤول رسیدگی به
وضعیت نفتکش سانچی با بیان اینکه نیروهای ایرانی
ساعت  ۲:۳۰بامداد یکشنبه به محل حریق نفتکش
خواهند رسید ،اظهار کرد :احتماال  ۸۰درصد مسائل
فردا (یکشنبه) روشن میشود .علی ربیعی که در حال
حاضر در چین مس��تقر است ،در گفتوگو با بخش
خبری ساعت  ۱۴با اشاره به اعزام تکاوران ایرانی به
محل حادثه ،گفت :تکاوران ایرانی با نیروهای چینی
ترکیب شدند و به سمت نفتکش آتش گرفته اعزام
ش��دهاند .وی افزود :احتماال فردا (امروز یکش��نبه)
س��اعت  ۷صبح به وقت محلی و  ۲:۳۰به وقت ایران
به محل برسند .مسؤول کمیته رسیدگی به وضعیت
نفتکش سانچی درباره وضعیت تیم عملیاتی اطفای
حریق توضیح داد :در حال حاضر  2کش��تی ژاپنی
در منطقه مستقر ش��دهاند و ژاپن نیز اعالم کرده 2
کشتی دیگر نیز به محل اعزام میکند .یک کشتی
کرهای نیز در محل قرار دارد .عالوه بر این 3 ،کشتی
که برای این منظور توس��ط ایران اجاره شدهاند ،در
محل مس��تقر ش��دهاند و  3کش��تی دیگر نیز برای
پشتیبانی اجاره شدهاند .ربیعی با اشاره به پیدا شدن
 2پیکر در نفتکش توسط نیروهای امدادی چینی،
گفت :این  2پیکر برای تش��خیص هویت به سمت
ش��انگهای در حال انتقال هس��تند و باید آزمایش
 DNAبرای تش��خیص هوی��ت آنها انجام ش��ود.
ربیعی ب��ا بیان اینکه باید مدام ب��ا چینیها مذاکره
کنیم تا وضعیت کش��تی را ایمن نگ��ه دارند ،تاکید
کرد :نیروه��ای امداد و نجات ما با قدرت تمام راهی
ش��دند و امیدواریم بتوانند وارد کشتی شوند و ما را
از نتیجه مطلع کنند .وی درباره این س��وال که چه
میزان احتمال زنده بودن سایر پرسنل کشتی وجود
دارد ،پاسخ داد :کارشناسان معتقدند نمیتوان هیچ
پیشبین��ی دقیق��ی از وضعیت پرس��نل ارائه کرد.
مشخص نیس��ت فردا با چه وضعی روبهرو خواهیم
ش��د .احتماال فردا (امروز)  ۸۰درصد مسائل روشن
خواهد شد.
■■تأخیر دولت در رسیدگی به حادثه نفتکش ایرانی

از س��وی دیگر اس��داهلل قرهخانی ،سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت تصور
میکرد آتش نفتکش زود خاموش میشود ،گفت:
متأس��فانه درباره این موضوع تعلل ش��ده است.
قرهخانی با انتق��اد از اینکه وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی پس از  ۴روز با سفیر چین و ژاپن مالقات
میکند ،اظهار داش��ت :ربیعی باید روز نخس��ت
حادثه در چین حاضر میش��د و از همه ظرفیت
کش��ور برای پیگیری حادثه اس��تفاده میکرد و
مج��وز ورود به حادثه را از دولت میگرفت .وی با
اشاره به اینکه شرکت ملی نفتکش از لحظه وقوع
انفجار با توجه به وجود سیستم تعقیب کشتی در
این ش��رکت ،از وقوع این حادثه مطلع شد ،افزود:
سفیر ایران در چین باید زودتر وارد کارزار میشد
در حالی که وی  ۴الی  ۵روز پس از وقوع حادثه از
پکن وارد شانگهای و در این شهر مستقر شد .وی
ب��ا تأکید بر اینکهایکاش این اقدامات همان اول
انجام میشد ،اضافه کرد :این مسأله باید در سطح
باالتری در دولت پیگیری میشد .قرهخانی افزود:
این آتش امروز و فردا مهار میشود و اگر فرض بر

نما
گالیه همسر مهندس نفتکش ایرانی :دیپلماسی ما کجاست؟
همس�ر یکی از مهندسان نفتکش حادثهدیده از دیپلماس�ی ضعیف ایران و کند بودن امدادرسانیها و
همچنین نحوه پوش�ش رسانهها گالیه کرد .به گزارش «وطنامروز» ،محتشم ،همسر یکی از مهندسان
نفتکش ایرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت :مسؤوالن درباره خسارت و بیمه صحبت نکنند و
به جای آن زودتر اقدامات الزم را برای نجات افراد انجام دهند .وی افزود :به خدا هنوز دیر نشده اما ثانیه
ثانیه امدادرسانی مهم است .چرا هنوز تیم ایرانی به داخل نفتکش نرفته و عملیات نجات را انجام نداده؟
دیپلماسی ما کجاست؟ محتشم با اشاره به اینکه میشد با اقدام سریع افراد داخل نفتکش را نجات داد،
از مسؤوالن خواست به جای پرداختن به اخباری مانند خسارت و بیمه ،به امدادرسانی مشغول شوند .وی
درباره پوشش رسانهها نیز گفت :صداوسیما  4روز اول حادثه کجا بود؟ محتشم همچنین اعالم کرد در
روز حادثه آخرین تماس با همسرش برقرار شده و قرار بود همان روز نفتکش ایرانی به کرهجنوبی برسد.

حسن روحانی در مکالمه تلفنی با ربیعی ضمن
اخذ گ��زارش از آخرین وضعیت مهار آتشس��وزی
نفتکش تاکید کرد تمام اقدامات الزم برای اطالع از
وضعیت و دسترسی به خدمه نفتکش انجام شود.
به گزارش مهر ،حجتاالس�لام حسن روحانی،
رئیسجمهور کشورمان در تماس تلفنی با علی ربیعی
که به نمایندگی از رئیسجمهور ،مامور رسیدگی به
وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده و هماینک
در چی��ن حضور دارد ،افزود :ضروری اس��ت با ادامه
مذاکرات و پشتیبانی بیشتر وزارت امور خارجه ،تمام
نیازها و امکانات الزم برای دسترسی سریعتر و اطالع
از وضعیت خدمه نفتکش از کش��ورهای همجوار و
تسریع همکاریهای دولت چین به کار گرفته شود.
رئیسجمه��ور از وزیر کار خواس��ت ضمن ارائه
مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه ،اطمینان
یابد در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی
برای اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند.

نفتکش س��انحهدیده شد و توانست جعبه سیاه این
ش��ناور را پیدا کند .وی با بیان اینکه کشتی سانچی
در پاناما ثبت ش��ده اس��ت ،افزود :ب��ه همین دلیل
جعبه سیاه نفتکش ایرانی تحویل مقامات این کشور
خواهد ش��د .وی همچنین با اشاره به پیدا شدن 2
پیکر از داخل نفتکش ،تصری��ح کرد :اطفای حریق
نفتکش سانچی با کمک ژاپنیها همچنان در حال
انجام اس��ت .حقشناس درباره جدیدترین وضعیت
نفتکش سانحهدیده ایرانی ،اظهار کرد :عملیات اطفای
حریق این نفتکش از طریق مرکز تجس��س و نجات
بندر ش��انگهای چین در دس��ت اقدام است .وی با
بیان اینکه مشکل اطفای حریق انفجارهای پیاپی در
نفتکش است ،افزود :هر بار اطفای حریق رو به اتمام
اس��ت ،انفجار جدیدی اتفاق میافتد که کار اطفای
حریق را سخت میکند .وی با ابراز اینکه «از چینیها
خواستهایم امکانات بیشتری را برای عملیات اطفای
حریق اختصاص دهند» ،تصریح کرد :بهاحتمال قوی
خدمه نفتکش در داخل کشتی هستند .وی با اظهار
اینکه «ت��ا فاصله  80مایلی از کش��تیهای عبوری
برای عملی��ات امداد و نجات کمک خواس��تهایم»،
گفت 3 :کش��تی ایرانی ش��امل  2فروند نفتکش و
یک فروند ش��ناور تجاری در حال جستوجو برای
یافتن دریانوردان نفتکش ایرانی هستند .حقشناس
با تصریح اینک��ه «به چینیها برای افزایش امکانات
اطفای حریق فش��ار آوردهایم» ،اظهار کرد :چینیها
نگران آلودگیهای زیستمحیطی هستند و نگرانی
چینیها بیشتر در این رابطه است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از
پیدا شدن جعبه سیاه نفتکش سانحهدیده ایرانی خبر
داد و گفت :جعبه سیاه تحویل مسؤوالن کشور پاناما
میشود .هادی حقش��ناس در گفتوگو با تسنیم،
اظهار کرد :یک تیم تجسس چینی صبح امروز وارد

رادی��و بینالمللی چین در گزارش��ی با تاکید بر
تالش نیروهای ام��دادی چین برای نجات نفتکش
ایرانی ،اعالم کرد ۱۴ :فروند کش��تی در این عملیات
ش��رکت دارن��د .به گ��زارش مه��ر به نق��ل از رادیو
بینالمللی چین ،تالشها برای اطفای حریق نفتکش

این گرفته شود که مابقی سرنشینان زنده باشند
که خیلی بعید اس��ت ،جانباختن  3نفر و حریق
کش��تی در حدود یک هفته نیز خس��ارت زیادی
اس��ت .وی یادآور شد :آنچه مهم است بحث جان
انس��انها و افرادی اس��ت که متعلق به این آب و
خاک هستند .وی تصریح کرد :کمیسیون انرژی
از مسؤوالن دعوت میکند با حضور در کمیسیون
گزارشی درباره حادثه ارائه دهند تا پس از بررسی
در صحن علنی قرائت شود.
■■دستور روحانی به نماینده خود در چین

■■جعبه سیاه نفتکش ایرانی به پاناما میرود

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس

طبق مصوبه کمیس��یون تلفیق
بودجه
مجلس ،حقوق رؤسای قوا ،وزرا و
معاونانشان ،نمایندگان مجلس و استانداران در سال
 ۹۷افزایش پیدا نمیکند .مهرداد الهوتی ،نماینده
م��ردم لنگ��رود در مجل��س
ش��ورای اسالمی در گفتوگو
با فارس اظهار داشت :براساس
این مصوبه ،کسانی که میزان
حق��وق دریافتی آنه��ا زیر 5
میلیون تومان اس��ت در سال
 97حقوقشان بین  10تا  18درصد افزایش خواهد
داش��ت و کسانی که حقوقش��ان باالی  5میلیون
توم��ان مندرج در ماده  71قانون مدیریت خدمات
کشوری است در سال  97حقوقشان افزایش پیدا
نمیکند .وی افزود :اعضای کمیس��یون تلفیق در
این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند
تا حق مس��کن نیروهایی از این س��ازمان را که در
خانههای س��ازمانی زندگی میکنند از حقوق آنها
کسر و به خزانهداری کل کشور واریز کند .الهوتی
همچنین تاکید کرد :براس��اس ای��ن تصمیم قرار
ش��د درآمدهای حاصل از ای��ن بخش برای مرمت
و نوس��ازی این خانههای س��ازمانی استفاده شود.
از س��وی دیگر ،علیاصغر یوس��فنژاد ،سخنگوی

نرخ نفت سبک در مرز  ۶۸دالر

قیمت نفت سبک ایران که سال  ۲۰۱۸را با
افزایش آغاز کرده بود ،در هفته منتهی به پنجم
ژانویه به مرز  ۶۸دالر برای هر بشکه رسید .به
گزارش وزارت نفت ،قیمت نفت سبک ایران در
هفت��ه منتهی به جمعه  ۱۵دیماه با یک دالر
و  ۸۰س��نت افزایش به  ۶۷دالر و  ۵۷س��نت
برای هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت ایران
از ابتدای س��ال  ۲۰۱۸تاکنون ۶۴ ،دالر و ۵۷
سنت برای هر بشکه بوده است .قیمت نفتخام
سنگین ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و
 ۴۰سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۶۴
دالر و  ۳۸سنت برای هر بشکه رسید .میانگین
قیمت نفت سنگین ایران نیز از ابتدای امسال
تاکنون  ۶۴دالر و  ۳۸س��نت برای هر بش��که
بوده است .قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته
منتهی به پنجم ژانویه به  ۶۵دالر و  ۴۹سنت
رسید که نسبت به هفته گذشته ،یک دالر و ۵۰
سنت افزایش نشان میدهد.
عیدی

حقوق مقامات در سال  97افزایش نمییابد
رئی��س هیاتمدیره اتحادیه م��رغ تخمگذار
اس��تان تهران با بیان اینکه هماکنون  ۱۵استان
درگیر آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان هستند ،گفت:
خسارت واردشده به صنعت مرغ تخمگذار بیش
از  ۲۰۰۰میلیارد تومان اس��ت .ناصر نبیپور در
گفتوگو با مهر ،درباره آخرین وضعیت ش��یوع
بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در کش��ور،
اظهار داشت :شیوع بیماری شدید است و طبق
اعالم مس��ؤوالن دامپزش��کی حدود  ۱۵استان
درگیر این بیماری هس��تند .به گفته وی بیش
از  ۱۸میلی��ون مرغ تاکنون بر اث��ر این بیماری
نابود شدهاند .وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه
کش��اورزی پرداخت خسارت به مرغداران را آغاز
کرده است ،گفت :طبق اعالم مسؤوالن صندوق
تاکنون حدود  ۱۲۰میلیارد تومان خس��ارت به
مرغ��داران پرداخت ش��ده و حداقل باید  ۱۴۰تا
 ۱۵۰میلی��ارد توم��ان دیگر ب��ه تولیدکنندگان
پرداخت شود .نبیپور میانگین قیمت هرکیلوگرم
تخممرغ را نیز در مرغداری بین  ۵۳۰۰تا ۵۴۰۰
تومان اعالم کرد.

وطن امروز

شماره 3 2353

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال ۹۷
از ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در س��ال ۹۷
خبر داد و اظهار داشت :به موجب مصوبه کمیسیون
تلفیق ،حقوق و مزایای مس��تمر کارکنانی که در
س��ال  ۹۶بیش از  5میلیون
تومان است و حقوق و مزایای
مستمر مقامات موضوع ماده
 ۷۱قان��ون مدیریت خدمات
کش��وری و مدی��ران عام��ل
و اعض��ای هی��ات مدی��ره،
روس��ای دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۵قانون
مدیریت خدمات کش��وری و ماده  ۲۹قانون برنامه
ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی
اعضای ش��وراهای اسالمی شهر مراکز استانها در
س��ال  ۹۶افزایش پیدا نمیکند و هرگونه افزایش
حق��وق و مزای��ا ،فوقالعادهه��ا و کمکهزینهها و
ایجاد کمکهزینه جدی��د تحت هر عنوان و از هر
محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب
میشود و مرتکبان مشمول مجازات مقرر در ماده
 ۵۹۸قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) خواهند بود.
گفتنی اس��ت پیش از این سخنگوی دولت میزان
افزای��ش حقوق کارکنان دولت را حدود  10درصد
اعالم کرده بود.

■■چین در نجات نفتکش ایرانی کوتاهی میکند؟

س��انچی با پرچم پاناما ،تحت فرماندهی مرکز ملی
امدادرس��انی دریایی چین هنوز ادامه دارد .عملیات
جستوجو برای یافتن ناپدیدشدگان حادثه به بیش
از  ۱۰۰۰مایل مربع دریایی گسترش یافته است14 .
فروند کشتی در این عملیات شرکت دارند .بر حسب
ارزیابی گروه کارشناسی ،نفتکش سانچی با خطراتی
مانن��د انفجار و غرق ش��دن روبهرو اس��ت .گازهای
س��می ناش��ی از تبخیر مایعات و حریق نیز امنیت
امدادرس��انان را به خطر انداخته و ش��رایط اقلیمی
بد دریا نیز عملیات امدادرس��انی را س��ختتر کرده
است .سخنگوی ش��رکت ملی نفتکش ایران ،چین
را به محافظهکاری در امدادرس��انی به خدمه ایرانی
ناپدید شده نفتکش سانچی متهم کرد اما دولت چین
این مورد را رد کرده است .لوکانگ ،سخنگوی وزارت
خارجه چین ای��ن اتهام را کامال نادرس��ت و دور از
حقیقت خواند و گفت :دولت چین به امدادرسانی این
حادثه اهمیت فوقالعاده میدهد و برای نجات خدمه
ناپدید ش��ده همه تالشهای ممکن را انجام داده و
ارتباط خود را با سفارت ایران در چین در این باره نیز
حفظ کرده است .وی تاکید کرد :امدادرسانان چینی
در حالی که امنیت جانیشان نیز به خطر افتاده ،برای
اطفای حریق و جستوجو برای یافتن ناپدیدشدگان،
خود را به نزدیکی کشتی حادثهدیده رساندهاند .این
سخنگو تاکید کرد :اولویت ،نجات افرادی است که با
خطرات جانی روبهرو هستند .این یکی از سنتهای
ملت چین اس��ت و این سنت در کمک به نفتکش
سانچی هم مراعات شده است.

■■ورود نیروهای چینی به نفتکش

همچنی��ن کیانارثی ،مدیر عامل ش��رکت ملی
نفتک��ش ایران گفت :نیروهای ام��داد و نجات چین
صب��ح امروز (دیروز) س��اعت ( 8:35به وقت محلی)
ورود نیمس��اعته به کشتی داشتند و در این مدت 2
پیکر جدید کش��ف کردند .وی گفت :به علت زیاد
بودن گازهای سمی و نبود اکسیژن کافی ،نیروهای
چینی فقط نیم س��اعت در نفتکش حضور یافتند و
خارج شدند .سیروس کیانارثی افزود :نیروهای تکاور
ارتش آماده عملیات ورود هستند و در صورت فراهم
بودن ش��رایط این عملیات انجام خواهد ش��د .مدیر
عامل شرکت ملی نفتکش گفت 2 :جسد کشف شده
به خارج از کش��تی سانچی منتقل شدند .سیروس
کیانارثی در گفتوگو با صدا و س��یما در شانگهای
افزود :هویت اجس��اد مشخص نیس��ت .وی گفت:
به علت وزش باد ش��دید و وجود گازهای س��می در
نفتکش ،حضور بیشتر نیروهای امداد چین میسر نبود
و این نیروها مجدد عملیات ورود را انجام خواهند داد.

بازار سرمایه اعالم آمادگی کرد

تأمین مالی بدون سود برای استارتآپها
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
فاوا
جزئیات تأمین مالی استارتآپها
را تش��ریح کرد و گفت :تأمین مالی دس��تهجمعی
از ب��ازار س��رمایه برای اس��تارتآپها بدون س��ود
خواه��د بود .به گ��زارش مهر،
محمدج��واد آذریجهرم��ی
در جم��ع خبرن��گاران گفت:
تأمین مالی دستهجمعی برای
استارتآپها به  4شیوه انجام
میپذی��رد که بر این اس��اس
تأمین مالی اعانهای است از سوی افرادی که عالقهمند
به حمایت از ش��کلگیری کسب و کاری هستند و
بنابراین سود این تأمین مالی برای استارتآپها صفر
خواهد بود .ضمن اینکه موضوع پیشخرید محصول
و سرمایهگذاری نیز بدون سود انجام میشود و تنها
ش��یوه چهارم که پرداخت وام اس��ت ممکن است
س��ودی به استارتآپ تحمیل کند که این شیوه به
دلیل ضرورت هماهنگی با بانک مرکزی فع ً
ال اجرایی
نمیشود .وی افزود :ضرر کسبوکارها را از فیلترینگ
بررسی کرده و با مسؤوالن متولی نیز رایزنیهایی را
صورت دادهایم .از سوی دیگر شاپور محمدی ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اشخاصی
که در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند  ۶ماه

مهلت دارند خود را با آییننامه جدید کسبوکارهای
دیجیتال وفق دهند ،گفت :سقف تامین مالی جمعی
فعال  ۵میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام
میش��ود .محمدی با اشاره به اینکه این موضوع در
قال��ب ش��راکت در پروژهه��ا
دنبال میشود ،افزود :فهرست
تم��ام عوامل در فرابورس درج
میش��ود و مردم باید با توجه
به فهرست ،منابع را در اختیار
صندوقها قرار دهند .وی ادامه
داد :شرکتهای تعاونی هم میتوانند از این ظرفیت
اس��تفاده کنند و مح��ور تفاهمنامه ،تعیین تکلیف
تامین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک
از دستگاهها خواهد بود .از سوی دیگر وزیر ارتباطات
درباره طرح رجیس��تری تلفن همراه نیز گفت۶۰ :
درصد گوش��یهای آیفون اکنون از مجاری رسمی
وارد کشور میشوند و این آمار قابل قبولی است در
حالی که در گذش��ته تنها  ۵درصد این گوشیها به
صورت رسمی وارد میشد .وی افزود :با اجرای طرح
رجیستری  ۵هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده
است .آذریجهرمی اضافه کرد :افزایش نرخ ارز تأثیر
بسزایی در گرانی گوشیها داشته ضمن اینکه حذف
ارز مبادلهای نیز بازار را متأثر کرده است.

عیدی کارگران
حداکثر  2/7میلیون تومان

حداقل عیدی کارگران یکمیلیون و ۸۵۰
ه��زار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰
هزار تومان برای س��ال  ۹۷اس��ت .به گزارش
تس��نیم ،همه کارگاههای مش��مول قانون کار
موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک
از کارگران خود هس��تند که مبنای محاس��به
آن یک س��ال کار معادل  60روز آخرین مزد،
بهعنوان عیدی و پاداش است و مبلغ پرداختی
از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل
 90روز حداق��ل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر
از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید بهمأخذ
 60روز مزد و بهنسبت روزهای کارکرد در سال
محاسبه شود و مبلغ پرداختی از این بابت برای
هر ماه نباید از یکدوازدهم سقف تعیینشده
تجاوز کند .با توجه به حقوق و مزایای سال 96
کارگران ،حداقل عیدی کارگران یکمیلیون و
850هزار توم��ان و حداکثر عیدی 2میلیون و
780هزار تومان برای سال  97است.
شاخص
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:

رشد اقتصادی در سال   ۹7
کاهش مییابد

مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اس�لامی
کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود  ۳درصد
در س��ال  ۹۷را پیشبین��ی ک��رد .به گزارش
تس��نیم ،این مرکز گزارش داد ،پس از رش��د
12/5درصدی تولید در س��ال  1395بهطور
عمده بهعلت گشایش ناشی از افزایش صادرات
نفت��ی پس از اجرایی ش��دن برجام ،ش��واهد
موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال
 1396اس��ت .رش��د اقتصادی برای این سال
حدود  4/1درصد برآورد میش��ود اما باتوجه
به ش��واهد موجود از جمله خشکسالی و عدم
وجود ام��کان بهرهمندی از ظرفیتهای مازاد
بخشهای مهمی مانند نفت و خودروس��ازی
(آنچ��ه در  2س��ال اخیر ش��اهد آن بودهایم)
کنار سطح پایین سرمایهگذاری در سالهای
اخیر انتظار میرود رشد اقتصادی سال 1397
پایینت��ر از  1396باش��د .برآورده��ای مرکز
پژوهشها همچنین نش��ان میدهد اعتبارات
هزین��های و اعتب��ارات تمل��ک داراییه��ای
س��رمایهای که در الیحه بودجه سال 1397
برابر ب��ا  376/4و  60/4ه��زار میلیارد تومان
در نظر گرفته شدهاس��ت ب��هترتیب معادل
 276و  55هزار میلیارد تومان محقق خواهد
شد .از س��وی دیگر تأثیر مستقیم مربوط به
افزایش عملکرد اعتب��ارات تملک داراییهای
س��رمایهای از  45ه��زار میلی��ارد توم��ان در
پایان س��ال  1396به  55هزار میلیارد تومان
در پایان س��ال  1397بر رشد اقتصادی سال
( 1397از کانال بخش ساختمان دولت) برابر
با  0/1درصد اس��ت .همچنین تأثیر مستقیم
مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینهای
از  239ه��زار میلیارد توم��ان در پایان 1396
به  262/5هزار میلیارد تومان در پایان 1397
بر رشد اقتصادی سال ( 1397از کانال بخش
خدمات عمومی) ح��دودا ً برابر با  -0/1درصد
خواهد ب��ود .در صورتی که نرخ تورم باالتر از
نرخ برآوردشده ( 11/5درصد) باشد (بهعنوان
نمونه ب��هدلیل آثار ناش��ی از افزایش قیمت
بنزین و نفت گاز) اثر مستقیم بودجه بر رشد
منفی خواهد بود .بنابراین در مجموع مالحظه
میش��ود تأثیر مس��تقیم مربوط ب��ه افزایش
عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
و عملکرد اعتبارات هزینهای بر رشد اقتصادی
س��ال  1397صفر برآورد میش��ود .چنانچه
همه اعتبارات تملک داراییهای س��رمایهای
و اعتب��ارات هزینهای در نظر گرفتهش��ده در
الیحه بودجه س��ال  1397محقق شود ،آنگاه
اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1397
تنها با  0/6درصد خواهد بود.

