جزئیات واریز مابیق سود هسام عدالت روستائیان و عشایر
سـازمان خصوصـی سـازی از روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته مـورخ  26دی مـاه41 ،
میلیـارد تومـان باقـی مانـده سـود سـهام عدالـت مشـموالن روسـتایی و عشـایر را بـه
صـورت تدریجـی واریـز مـی کنـد .این در حالی اسـت که در گام نخسـت توزیع سـود
ایـن سـهام بـه بیـش از  9میلیـون و  200هـزار نفـر از روسـتائیان و عشـایر مشـمول،
سـودی برابـر بـا  780میلیـارد تومـان پرداخت شـده اسـت .سـازمان خصوصی سـازی
اعالم کرد که در روز چهارشـنبه 23 ،بانک دیگری که مشـموالن روسـتایی و عشـایری
شـماره شـبای بانکـی خـود در آن هـا وارد سـامانه عدالت کـرده اند سـودی بالغ بر 41
میلیـارد تومـان را مـی توانند برداشـت کنند.
برایـن اسـاس  480هـزار نفـر از مشـموالن مـی توانسـتند به سـود سـهام عدالت خود
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دسترسـی پیـدا کننـد .صبـح امـروز نیـز دور جدیـدی از توزیـع این سـهام آغاز شـده
اسـت .بـر اسـاس برنامـه زمـان بنـدی سـازمان خصوصـی سـازی سـود سـهام عدالت
مشـموالن روسـتایی و عشـایری که شـماره شـبای آن ها مربوط به بانک های مسـکن
و انصـار اسـت در مجمـوع بـه ارزش  49میلیـارد تومـان و جمعیتـی بالغ بـر  570هزار
نفـر پرداخت خواهد شـد.
همچنیـن مشـموالنی کـه در بانـک هـای تجارت ،رفاه و ملت شـماره شـبا دارند نیز به
زودی به سـود سـهام خود خواهند رسـید.
در ایـن دور در نهایـت بـه  13میلیـون نفر از مشـموالن مربوط به ایـن گروه بالغ بر یک
هزار و  100میلیارد تومان سـود سـهام عدالت دریافت خواهند کرد.

به کدام ابنکها و موسسات مایل
یمتوان اعمتاد کرد؟
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خبــر
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خربهای خوب
برایجویندگانمشاغلدولیت

نگران سپرده گذاری در موسسات مالی مجاز نباشید

آگهـی اسـتخدام  5هـزار کارمنـد تـازه نفـس برای دولـت در این
هفتـه منتشـر خواهـد شـد .رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی
هفتـه گذشـته از انتشـار اطالعیـه ای بـرای بـه کارگیـری  5هزار
کارمنـد جدیـد دولـت برای هفتـه جاری خبـر داد.

حداقلهزینهزندیگ
مشخصشد

براسـاس محاسـباتی کـه در اولیـن هفتـه آذر مـاه سـال جـاری
صـورت گرفـت ،هزینـه هـای حداقلـی زندگـی بـرای یک مـاه به
 3میلیـون و  980هـزار تومان رسـیده اسـت .و ایـن به این معنی
اسـت کـه یـک خانـواده کارگـری سـه نفری بـا حداقل دسـتمزد
تعییـن شـده کـه چیزی در حـدود یک میلیون  111هـزار تومان
اسـت تنهـا مـی تواننـد یک سـوم مـاه را دوام بیاورنـد .و عمال 75
درصـد هزینـه هـای زندگی آنـان تامین نخواهد شـد .البته به این
موضـوع بـه این معنی نیسـت کـه افزایش  75درصدی دسـتمزد
می تواند هزینه معیشـت را پوشـش دهد ،چرا که برای رسـیدن
دسـتمزد بـه هزینـه ماهانـه یک فاصله حـدودا  2ملیـون و 580
هـزار تومانـی وجـود دارد .بنابرایـن دسـتمزدها بایـد  180درصد
افزایـش یابـد تـا یـک خانـواده بتواننـد حداقـل هزینـه معیشـت
ماهانه را داشـته باشـند.

نرخ بیکاری زیادتر یم شود

براسـاس تحلیـل کارشناسـان بازار کـه برنامه های اشـتغال زایی
دولـت را مـورد بررسـی قـرار داده اند ،آمار بیکاران تا سـال 1400
بـه مـرز  4میلیـون نفر خواهد رسـید .همچنین این کارشناسـان
ضمـن ناکافـی دانسـتن چنیـن برنامه هایـی ،از دولت خواسـتند
تـا سیاسـت هـای راهبـردی ( طوالنی مـدت) و کاربـردی را برای
افزایـش اشـتغالزایی در جامعه بـه کار گیرد.
طـی روزهـای گذشـته خبرهای
محدثه انبیائی
زیـادی پیرامـون ورشکسـتگی
روزنامهنگار
یـک بانک بـه گوش رسـید .عدم
اطلاع از صحـت یـا کـذب بـودن ایـن خبرهـا نگرانی زیـادی را به
سـپرده گـذاران آن بانـک وارد کـرد .نگرانـی ها تا زمانـی ادامه پیدا
کـرد کـه روسـای بانک مربوطه و بانـک مرکزی به سـپرده گذاران
اطمینـان خاطـر دادنـد که آنچه به گوش رسـیده شـایعه ای بیش
نبـوده اسـت .ایـن اتفـاق بـرای اولین بار نیسـت کـه روی می دهد
تاکنـون بارهـا و بارهـا خبرهای مشـابهی از سـایر بانک ها به گوش
رسـیده اسـت کـه مـردم را میـان صحـت یـا عـدم صحـت ایـن
خبرها سـرگردان کرده اسـت .این در حالی سـت که ورشکسـتگی
موسسـات مالی چون ثامن الحجج ،فرشـتگان و  ...باعث می شـود
تـا حـق بـا سـپرده گـذران باشـد و با شـنیدن کوچکتریـن خبری
فـارغ از صحـت بـا کـذب بـودن آن موجـی از نگرانی میان سـپرده
گـذاران ایجـاد شـود ،امـا واقعا چه بایـد کرد؟ در ایـن میان چگونه
مردم می توانند بابت سـپرده گذاری در بانک ها و موسسـات مالی
و اعتبـاری آسـوده خاطـر باشـند؟ در ایـن خصوص بانـک مرکزی
بارهـا و بارهـا نسـبت بـه افتتـاح حسـاب در بانـک ها و موسسـات
مالـی کـه از نظـر بانـک مرکـزی مجاز محسـوب می شـوند ،تذکر
داده اسـت .از اینرو هنگامی که تصمیم به افتتاح حسـاب دارید به
راحتی می توانید وارد سـایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir
شـوید و در قسـمت بانـک هـا و نهادهـای پولی مجاز ،نام موسسـه
مالـی مدنظـر خود را جسـتجو کنید .به عنوان مثـال می توانید نام
موسسـه اعتباری ملل را سـرچ کنید .سـپس در نتیجه جسـتجوی
خـود خواهیـد دیـد کـه نـام ملـل جـزو موسسـات اعتبـاری مجاز
شـناخته شـده توسـط بانک مرکزی اسـت .اگر نام موسسـه مالی
که در آن حسـاب داشـته یا قصد افتتاح حسـاب دارید در لیسـت

مجازهـای بانـک مرکزی به چشـم مـی خورد می توانیـد با خیالی
آسـوده بـه سـپره گـذاری در موسسـه مربوطـه ادامـه دهیـد .زیرا
بانـک مرکـزی سـپرده هـای بانکـی را تـا مبلغ صد میلیـون تومان
بیمـه کـرده اسـت .درصورت بـروز هرگونه مشـکلی ،بانک مرکزی
از ذخیـره قانونـی بانـک هـا نزد بانـک مرکزی جوابگـو خواهد بود.
امـا ذخیره بانکی چیسـت؟
در واقـع ،ذخیـره بانکـی یـا همان سـپرده قانونـی بانکها نـزد بانک
مرکـزی ،سـپردهای اسـت کـه بانکهـا در حسـابهای خـود نـزد
بانـک مرکـزی دارنـد یـا وجوه نقدی کـه در مخازن خـود نگهداری
میکننـد .چنانچـه بـه موجب حکم دادگاه ،ورشکسـتگی مؤسسـه
اعتباری اعالم شـود ،صندوق ضمانت سـپردهها موظف اسـت وجوه
سـپردههای مشـمول ضمانت را تا سـقف تضمین از طریق یکی از
مؤسسـات اعتبـاری و ظـرف  ۲۰روز پـس از اعالم کمیته اضطرار بر
اسـاس دسـتورالعملی که به تصویب هیأت امناء میرسـد ،پرداخت
کنـد .بـه عنـوان مثـال پـس از ورشکسـتگی آرمـان وحـدت ،بانک
مرکـزی از طریـق موسسـه اعتباری ملل به پرداخت بدهی سـپرده
گـذاران آرمـان وحـدت پرداخت .مدیریـت دارایی هـا و بدهی ها از
 18مردادمـاه سـال  96بـه ملـل واگذار شـد .موسسـه اعتباری ملل
طـی سـه مرحلـه به پرداخت بدهی ها پرداخـت .در مرحله اول و در
طـی  19روز مبالـغ سـپرده گذارانی تا  30میلیـون ریال را پرداخت
نمـود .در مرحلـه دوم کـه حـدود یـک مـاه طـول کشـید پرداخت
سـپرده های تا یک میلیارد ریال انجام شـد .مرحله سـوم و در 24
روز مبلـغ یـک میلیـارد ریـال بـه تمام کسـانی که سـپرده بیش از
یـک میلیارد ریال داشـتند پرداخـت گردید.
بنابرایـن سـپرده هـای زیـر صد میلیـون تومان در بانـک های مجاز
از نظـر بانـک مرکـزی تضمیـن شـده هسـتند و نگرانـی بـرای آنها
وجـود نـدارد .درمـورد سـپرده هـای باالی صـد میلیـون تومان نیز

باید و نبایدهای خرید طال
بررسی ریزه کاری های خرید طال
حتمـا شـما هـم با محاسـبات گیـج کننـده طال فروشـان در
معصومه جمالی
هنـگام خریـد طلا مواجه شـده اید  ،با کمی آگاهـی و دقت
روزنامهنگار
مـی توانیـد خودتـان هـم ارزش حـدودی طلای خریـداری
شـده خود را محاسـبه کنید و از انصاف طالفروش محترم مطمئن شـوید .در این نوشـتار
تلاش داریـم تـا نـکات کاربـردی بـرای خریـد طال را به شـما گـوش زد کنیم .

هنگامی که تصمیم
به افتتاح حساب
دارید به راحتی می
توانید وارد سایت
بانک مرکزی به
آدرس www.cbi.ir
شوید و در قسمت
بانک ها و نهادهای
پولی مجاز ،نام
موسسه مالی مدنظر
خود را جستجو کنید.
به عنوان مثال می
توانید نام موسسه
اعتباری ملل را سرچ
کنید

زمان مناسیب برای خرید خود انتخاب کنید

همیشـه برای خرید طال زمان مناسـبی را انتخاب کنید که بتوانید
بـدون عجلـه در بـازار بچرخیـد و مـدل مـورد نظـر خـود را بیابید،
همچنین بهتر اسـت در ایام و مناسـبت هایی که بازار طال شـلوغ
اسـت خرید نکنید این کار چند مزیت دارد از جمله اینکه احتماال
تخفیف بیشـتری می دهد و همچنین احتمال خطای محاسـباتی
یـا هرگونـه خطـای دیگر به صفر می رسـد.

عیار شناس ابشید

عیار طال نشـان دهنده خالص بودن آن اسـت و هرچه باالتر باشـد
در صـد خلـوص طلا بیشـتر اسـت  ،البته الزم نیسـت همیشـه به
دنبـال باالتریـن عیـار باشـید زیـرا باالتریـن عیار طال که  24اسـت
متعلـق بـه طلای خـام کـه بـا ارزش تریـن نوع طلا و بـه صورت
شـمش می باشـد که مصـرف تجاری دارد نه زینتـی ! طالهایی که
برای زیور آالت مناسـبند معموال دارای عیار  18یا  21هسـتند که
این اعداد نشـان دهنده میزان اسـتفاده از سـایر فلزات در سـاخت
طلا اسـت .مثلا اگـر طلا  21عیار باشـد یعنی  21قسـمت از 24
قسـمت آن طال اسـت و  3قسـمت آن سـایر فلزات و اگر طال 18
عیار باشـد یعنی  6قسـمت از  24قسـمت آن را سایر فلزات تشکیل
داده انـد .تفـاوت طلای  18عیـار و  21عیار در این اسـت که طالی
 21عیـار نـرم تـر و گرانتـر اسـت  .معمـوال عیـار طلا روی آن و در
قسـمتی کـه خیلـی جلوی دید نباشـد حـک می شـود  .مثال 18k

ایـن تضمبـن به شـکل دیگری وجود خواهد داشـت .بـه این صورت
کـه سـپرده گذارانـی که سـپرده باالتـر از صد میلیون تومـان دارند
مـی تواننـد سـپرده هـای خـود را بـه مضربـی از سـپرده هـای صد
میلیـون تومانـی تبدیل کنند.
همچنیـن رخ دادن رویـدادی در ابتـدای هفته گذشـته سـبب شـد
تـا خیـال سـپرده گـذاران راحـت شـود .روز شـنبه هفتـه گذشـته
جلسـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصادی سـران سـه قـوه برگزار
شـد .این جلسـه به ریاسـت دکتر حسـن روحانی رئیس جمهور و
بـا حضـور رئیـس مجلس شـورای اسلامی و دیگر اعضای شـورای
عالـی تشـکیل گردیـد .در ایـن جلسـه بررسـی طـرح اصلاح نظام
بانکـی ادامـه یافـت و چنـد بنـد دیگـر از پیشـنهاد بانـک مرکـزی
در ایـن زمینـه بررسـی شـد .بـه موجـب این طـرح  ،بانـک مرکزی
موظـف اسـت بـا بهرهگیـری از تمامـی ابزارهـای نظارتـی ،حقـوق
سـپردهگذاران در مؤسسـات اعتبـاری را تضمیـن کنـد.
جمشـیدی ،دبیـر کل کانـون بانـک هـای خصوصـی نیز چنـد روز
پیـش گفـت :سـپرده گـذاران این بانک و همه بانک ها و موسسـات
دارای مجـوز از بانـک مرکـزی نگران نباشـند چرا کـه بانک مرکزی
بـر عملکـرد بانـک ها نظارت و از حقوق سـپرده گـذاران صیانت می
کند .صندوق ضمانت سـپرده تا سـقف مشـخصی همه سپرده های
بانکـی را تضمیـن کـرده و مشـکلی از این بابت وجـود ندارد .به نظر
مـی رسـد هـدف ایـن رسـانه هـا برهـم زدن آرامش به وجـود آمده
در ماههـای اخیـر ایجـاد بـی نظمـی و اختلال در فراینـد عملیات
بانک هاسـت.
بنابرایـن و بـا توجـه بـه نـکات ذکـر شـده در این مقالـه توصیه می
شـود مـردم بـر اسـاس شـایعات تصمیمـات هیجانـی نگیرنـد و به
بیرون کشـیدن عجوالنه سـپرده های خود از بانک ها و موسسلات
مالـی مجاز اقـدام نکنند.

افزایش وام ازدواج برای زوجین
به 60میلیون تومان

بـه گـزارش بانک وبیمه عضو کمسـیون فرهنگی مجلس شـورای
اسلامی پیشـنهاد جدید نمایندگان درباره وام  60میلیونی ازدواج
را تشـریح کـرد .حجـت اسلام نصـراهلل پژمان فر عضو کمسـیون
فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی از پیشـنهاد نماینـدگان برای
افزایـش وام ازدواج خبـر داد .و تسـنیم گفـت :نمایندگان با توجه
بـه افزایـش تـورم و بـاال رفتـن قیمت کاال هـا ،پیشـنهاد افزایش
وام ازدواج را تـا  40میلیـون تومـان برای سـال  1398مطرح و آن
را بـرای بررسـی بـه کمسـیون تلفیـق ارائـه کـرده انـد .وی افزود:
کاهـش سـن ازدواج یکـی از سیاسـت هـای نظام اسـت .بنابراین
نمایندگان در همین راسـتا  ،سیاسـت پیشنهاد افزایش وام به 30
میلیـون تومـان بـا باز پرداخت  7سـاله بـرای زوج هایی که کمتر
از  24سـال سـن دارنـد ،مطرح کـرده اند.

یعنـی  18عیـار همچنیـن اگر عـدد  750روی طال
نقـش بسـته باشـد باز هـم یعنی طلای  18عیار کـه 75درصد آن
طالسـت و بـرای طلای  21عیـار ایـن عالیـم عبارتنـد از  21kیـا
 900کـه نشـان دهنـده آن اسـت کـه  %90آن طال اسـت .طالی
مناسـب و پـر اسـتفاده در ایـران  18عیار می باشـد کـه بهترین آن
طلای یزد اسـت.

اجـرت بیشـتری بپردازیـد .همچنین کشـور سـازنده طلا نیز روی
اجـرت آن تاثیـر دارد  ،طلای سـاخت ایتالیـا بـه مراتـب از طالی
ایرانـی ظریـف تـر و گرانتـر اسـت .قطعـات طلا از جملـه پالک یا
مدال کمترین اجرت را دارند و سـایر قطعات همچون النگو ،زنجیر،
انگشـتر ،گوشـواره ،دسـتبند و سـینه ریـز بـه ترتیـب دارای مقدار
اجرت بیشـتری هسـتند .

محاسبه قیمت را بلد ابشید

مبنـای اصلـی قیمـت طلا وزن آن اسـت  ،در هنـگام خریـد طلا
سـعی کنیـد وزن دقیـق آن را زمانـی کـه روی ترازو اسـت ببینید و
بـا فرمـول زیر قیمـت آن را محاسـبه کنید
وزن × قیمت واحد ( قیمت طالی خام  +اجرت ساخت +
 %7سود)
اگـر ایـن کار سـخت بـود مـی توانیـد با تقسـیم مقـدار قیمتی که
فروشـنده بـه شـما اعلام مـی کنـد بـر وزن طلا بـه قیمـت واحد
دسـت پیـدا کنیـد .البته براسـاس قوانین جدید  %9مالیـات هم از
شـما گرفته می شـود.
بهتـر اسـت بدانیـد اجـرت قطعـات مختلـف طال یکسـان نیسـت
و هرچـه قالبگیـری و تولیـد یـک قطعـه راحـت تـر باشـد اجـرت
کمتـری بـه آن تعلـق مـی گیـرد ،بـرای ظرافـت بیشـتر هـم بایـد

راهیایب گوشت به ابزارهای نوروزی

مدیر عامل شـرکت پشـتیبانی امور دام گفت روزانه  100تا 150
تـن گوشـت تازه گوسـفندی (شـقه) بـه قیمت هر کیلـو گرم 40
هـزار تومان و گوشـت گوسـاله منجمـد با قیمت  29هـزار تومان
بـرای هـر یـک کیلـو گـرم بـدون محدودیت و براسـاس کشـش
بـازار توزیـع مـی شـود .همچنیـن ایشـان در ادامـه افزودنـد کـه
انـواع گوشـت قرمـز گرم و منجمد گوسـفندی تـا پایان تعطیالت
نـوروزی بـه همیـن قیمـت عرضـه خواهد شـد و تغییـری در آن
صـورت نمـی گیرد.

از چانه زدن غافل نشوید

آخریـن حربـه ای کـه مـی توانـد در مقابـل طالفـروش و ماشـین
حسـاب جادویی اش به شـما کمک کند چانه زدن اسـت ،همیشـه
سـعی کنیـد چنـد درصد قیمـت کل طال را چانه بزنیـد  ،چون طال
فروشـان حتمـا سـود بسـیار خوبـی بـه جیـب خواهنـد زد و ضـرر
نمـی کننـد .پس تمام سـعی تـان را بکنیـد که خریـدی اقتصادی
و موفق داشـه باشـید.

خرید آنالین آری یا نه؟

آگاه باشـید کـه بـرای خریـد و فـروش طال به صـورت آنالین هنوز
مجـوزی صـادر نشـده و غیـر قانونـی و ممنوع اسـت چراکه ممکن
اسـت در ایـن نـوع فـروش طلای تقلبـی یـا طلا بـا عیـار بسـیار
پائیـن بـه مـردم فروختـه شـود و گاهـی امـکان دسترسـی بـه این
فروشـندگان نیـز بـه راحتـی وجود ندارد ،پس بهتر اسـت همیشـه
طلا را از مراکـز معتبـر و حضـوری خریـد کنید.

