
خرید اعتباری از فروشگاههای 
ایرانمال با طرح »آینده داران«

 بانک آینده
بان��ک آینده با هدف حمایت از مش��تریان خود، از 

طرح »آیندهداران« رونمایی کرد.
 هم��ه مش��تریان بانک آین��ده ک��ه دارای یکی از 
انواع سپردههای قرضالحس��نه )جاری و پسانداز(، 
س��پردههای بلندمدت ش��تاب و آیندهساز باشند، 
میتوانن��د از اول خردادماه امس��ال، ب��ا ثبتنام در 
س��امانه پیشخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه 
به ش��عب بانک آینده، بر اس��اس موجودی حساب 
انتخابی، اعتباری بین 10 )ده( میلیون ریال تا 50 
)پنج��اه( میلیون ریال، دریافت ک��رده و با مراجعه 
حض��وری ب��ه فروش��گاههای ایرانمال ک��ه دارای 
نش��ان»آیندهداران« هس��تند از مزایای این طرح 
بهرهمند ش��وند. زمان پرداخت این طرح، س��ه ماه 
بعد از خرید است؛ این اعتبار، بهصورت قرضالحسنه 
ب��وده، هیچگونه هزینهای باب��ت دیرکرِد پرداخت، 
به حس��اب مشتری منظور نمیش��ود. این در حالی 
اس��ت که مشتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان 
پرداخت یکباره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافتش��ده 

و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری 

از کارتهای دیگر او، به طور نقدی کسر میشود.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:
ETF ۳ میلیون نفر در پذیره نویسی

پذیره نویس��ی  در  نف��ر  میلی��ون   ۳ از  بی��ش 
صندوق ه��ای ای ت��ی اف نام نویس��ی ک��رده اند و 
مهلت پذیره نویس��ی دیگر تمدید نمی شود. عباس 
معمار نژاد اف��زود: مهلت پذیره نویس��ی واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق واس��طه گری مالی یکم تا 
س��اعت ۲۴ پنجش��نبه اول خرداد ماه بود و دیگر 
تمدید نخواهد ش��د. معاون ام��ور بانکی وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی گفت: ۲ صندوق دیگر در تیر و 
مرداد عرضه خواهد ش��د و افرادی که تا ساعت ۲۴ 
دیش��ب نتوانستند، نام نویس��ی کنند در دوره های 
بع��دی اق��دام کنن��د. معمارنژاد اف��زود: بیش از ۳ 
میلی��ون نفر تاکنون در این پذیره نویس��ی صندوق 
واس��طه گری یکم نام نویسی کرده اند که فقط یک 
میلیون نفر از آن ها کد بورسی داشته اند؛ این سهام 
در روز چهارش��نتبه ۶5 درص��د بازدهی داش��ت و 
ارزش هر س��هم 10 هزار تومانی آن در بورس 1۶ 
هزار و 500 توم��ان بود. وی گفت: بعد از یک ماه، 
شرایط معامله واحدهای سرمایه گذاری این صندوق 
در بازار سرمایه امکان پذیر است.   صدا و سیما  

 
سهم ۱.۸ درصدی یارانه بنزین از 

تولید ناخالص داخلی
آمارهای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی نشان می دهد که 1۳ درصد از تولید ناخالص 
داخلی صرف پرداخت یارانه انرژی به فرآورده های 
نفتی شده که در این میان سهم بنزین از این یارانه، 
1.۸ درصد است. سال گذشته سخنگوی دولت زبان 
به ش��کایت از پرداخت یارانه انرژی گش��ود و گفت 
ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دالر یارانه انرژی، رتبه 

اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد.
عل��ی ربیعی تاکید ک��رد که از این می��زان، ۲۶.۶ 
میلی��ارد دالر به یارانه فرآورده های نفتی اختصاص 
داش��ته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دالر و س��پس 
ب��رق با 1۶.۶ میلیارد دالر یارانه، در رده های بعدی 
قرار دارند.پیش از این نیز البته آمارهای مختلفی از 

پرداخت یارانه انرژی در ایران به گوش می رسید.
ایران از جمله کش��ورهایی است که بیشترین یارانه 
را پرداخت می کند که ش��امل یارانه های مختلف از 
یارانه نان گرفته تا یارانه انرژی می ش��ود. آمارهای 
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
نشان می دهد که دولت های مختلف از سال 1۳۸0 
ت��ا 1۳۹۴ در مجم��وع بی��ش از ۸۶0 میلیارد دالر 

یارانه به فرآورده های نفتی داده است.   ایرنا 

اخبار گزارش

 IPC با گذش��ت بیش از۲ سال از عقد نخس��تین قرارداد
برخ��ی از منتقدی��ن طی نامه ای خطاب به س��ید ابراهیم 
رییس��ی، رییس قوه قضاییه خواس��تار ورود موش��کافانه و 

دقیق تری به ارکان این نوع از قراردادها شده اند.
 ط��ی روزهای اخیر ،جکت بلوک بی فاز 11 پارس جنوبی 
ب��ه عنوان مرزی تری��ن فاز این ابر میدان گازی مش��ترک 
ب��ا قطر، راهی نقط��ه صفر مرزی برای نص��ب در موقعیت 
این فاز ش��د. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز 11 پارس 
جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری 1۲ حلقه چاه 
تولیدی را در موقعیت نخس��تین عرشه گازی این طرح در 

مرز ایران و قطر در آب های خلیج فارس فراهم می کند.
توس��عه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی موس��وم 
به آی. پی. س��ی قرار بود توس��ط کنسرسیومی به رهبری 
ش��رکت فرانس��وی توتال و بخش بین المللی شرکت ملی 
نفت چین و یک ش��رکت ایرانی توس��عه یابد. این قرارداد 
آی.پی.سی در حالی منعقد شد که وزارت نفت به انتقادات 
مطرح ش��ده درباره بندهای موجود در قرارداد آی.پی.سی 

پاسخ منطقی و روشنی نداده بود.
سوال هایی که بی پاسخ ماند

باید توجه داشت هر نوع قراردادی در هر حوزه ای تعهداتی 
را ایج��اد می کند که مس��ؤولیت اج��رای آن تنها بر عهده 
یک دولت یا یک ش��خص و شرکت نیست، بلکه این نظام 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت ک��ه زیر بار مس��ؤولیت و 
تعه��دات اجرایی آن قرار می گیرد؛ به همین دلیل در زمان 
مطرح ش��دن این مدل جدید قراردادهای نفتی برای طرح 
توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبی، تمام��ی نهادهای ذی ربط 
آس��تین باال زده و این قرارداد را زی��ر ذره بین قرار دادند. 
البت��ه وزارت نفت در همان دوران نیز ای��ن ابهامات را بی 

پاسخ گذاشت.
پس از عقد قرارداد آی.پی.س��ی با توتال برای طرح توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی، روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ زمانی 
ک��ه آمریکایی ه��ا از برجام خارج ش��ده بودن��د توتال طی 
بیانی��ه ای اعام کرد که این ش��رکت در موقعیتی نخواهد 
بود که پروژه ف��از 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور 
خواه��د بود تمام فعالیت های مربوط��ه را پیش از ۴ نوامبر 

۲01۸ متوق��ف کند، مگر آنکه مقام ه��ای ایاالت متحده با 
حمایت مقام های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی 
وی��ژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی 
باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون 

ایاالت متحده، محافظت کند.
این شرکت با اش��اره به اینکه ۹0 درصد تبادالت مالی اش 
از طریق بانک های آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳0 
درصد س��هامش را در اختیار دارن��د، گفته بود: نمی توانیم 

خودمان را در معرض تحریم های ثانویه قرار دهیم.
توت��ال می گفت در پارس جنوبی کمتر از ۴0 میلیون یورو 

هزینه کرده است.
زنگنه: توتال جریمه ای نمی پردازد

عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه 
وزی��ر نفت در واکنش به آن، گف��ت: در صورتی که توتال، 
کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز 11 پارس جنوبی را ترک 
کند، ش��رکت سی ان پی س��ی چین را جایگزین خواهیم 
کرد. وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به 
خبرنگار مهر گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست 
اما س��رمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررس��ید باز 

پرداخت پروژه در ایران باقی می ماند.

خروج بدون هزینه از پروژه
این اظهارنظر وزیر نف��ت درباره پرداخت نکردن جریمه از 
س��وی توتال ناظر به نقدی بود که از سوی کارشناسان به 
مقول��ه »فورس ماژور نبودن تحریم ه��ای اقتصادی ایران« 
وارد ش��ده ب��ود. به این معنا که طبق ی��ک بند در قرارداد 
آی پی س��ی منعقد ش��ده با توتال، تحریم اقتصادی ایران 
یک مقوله جدید به حس��اب می آید و در صورت بازگش��ت 
تحریم ه��ا توتال می تواند به راحتی پروژه را بدون پرداخت 
کوچک ترین جریم��ه ای ترک کند. یکی از این انتقادات و 
ابهامات در قرارداد منعقد شده با توتال، مربوط به رفتار این 
شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریم ها بود. چرا که 
س��ابقه تاریخی ایران نش��ان می داد این شرکت در شرایط 
مش��ابه قبلی، بدون قبول هیچ هزین��ه ای، پروژه های ایران 

را ترک کرده است.
جایگاه نامعلوم شرکتهای ایرانی

مس��عود درخش��ان، کارش��ناس اقتصاد ان��رژی و یکی از 
منتقدین قراردادهای آی.پی.س��ی در دوران نقد و بررسی 
این قراردادها گفته بود: بر اس��اس یکی از بندهای مصوب 
دولت، شرکت های صاحب صاحیت ایرانی به عنوان شریک 
با شرکت خارجی کار می کنند و استدالل شرکت ملی نفت 

این اس��ت ک��ه قراردادهای نفتی از زمان دارس��ی تاکنون 
زمینه انتقال دانش فن��ی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده 
و بهتر اس��ت یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی 
بگذاریم ت��ا ایرانی ها در ش��راکت از خارجی ها یاد بگیرند. 
وی با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود 
دارد، گفت: در این پیش نویس فارسی هیچ تعریفی درباره 
این ش��راکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت 
در سرمایه ش��ریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل 
شرکت ملی نفت و ش��رکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی 
پول از کج��ا می آورد؟ و آیا قرار اس��ت کارآموزی کنند یا 

شراکت؟
به گفته این کارش��ناس اقتصاد انرژی اگر بحث کارآموزی 
مطرح باش��د که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست 
کارآموزی باش��د و باید بیش از این باشد که در این صورت 
تعهدآور است و باید پرس��ید مسئولیت های آنها چیست و 
 IPC حق الزحمه آنها را چه کس��ی می دهد؟ در حالی که

در این باره کامًا مسکوت است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه عام��ه طباطبایی با طرح این 
پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه 
اس��ت؟ گفته بود: این مورد هم مسکوت است و باید گفت 
این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد 
که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکت های خارجی است 

کامًا مسکوت است.
درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد می گویند 
به ازای هر بش��که اضاف��ه تولید، به ش��ما رقمی پرداخت 
خواهد ش��د، غاف��ل از اینکه در بند دیگر ق��رارداد تصریح 
ش��ده که وقتی رفتار مخزن روشن تر شد، شرکت خارجی 
برای افزایش تولید برنامه می دهد و پول آن را هم جداگانه 

دریافت خواهد کرد.
حال با گذش��ت بیش از دو س��ال از عقد نخستین قرارداد 
IPC برخی از منتقدین در نامه ای خطاب به س��ید ابراهیم 
رئیس��ی، رئیس قوه قضائیه خواس��تار ورود موش��کافانه و 
دقیق تری به ارکان این نوع از قراردادها ش��ده اند و به نظر 
می رس��د زمینه ای فراهم ش��ده تا ایرادات بنیادین این نوع 
قرارداد که ضعف های آن در نمونه توتال محرز شد، برطرف 

گردد.  مهر 

معاون فنی و حقوقی س��ازمان مالیاتی با اشاره به دستور 
کار وصول مالیات هوش��مند در بازار مس��کن، س��ازوکار 
مالیات ستانی از اماک لوکس و خانه های خالی را تشریح 
کرد. طی روزهای اخیر از س��وی وزیر راه اعام ش��د که 
با مصوبه دولت در کمیس��یون اقتص��ادی در هفته قبل، 
مصوب ش��د تا  اختی��ارات الزم به س��ازمان امور مالیاتی 
داده ش��ود تا بتواند مالیات خانه ه��ای خالی را آغاز کند. 
پیگیریها نش��ان می دهد، این موض��وع مربوط به  اختیار 
لحاظ شده در اصاحیه مورخ  ۳1/۴/۹۴ قانون مالیاتهای 
مستقیم  میباش��د. در همین راس��تا محمود علیزاده در 
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با اشاره 
به ۲ برنامه  پیش روی سازمان مالیاتی که نتایج  تنظیم 
کنن��ده جدی در بازار مس��کن  خواهد داش��ت، گفت: بر 
اساس قانون بودجه سال 1۳۹۹ دریافت مالیات از اماک 
لوکس باالی 10 میلیارد توم��ان و همچنین خودروهای 
لوکس با ارزش بیش از ۷00 میلیون تومان در دستور کار 
قرار خواهد گرفت. وی افزود، در پیش��نهاد اولیه سازمان 
مالیاتی کش��ور ق��رار بود تا از اماک بی��ش از 5 میلیارد 
تومان مالیات ستانی انجام شود در آن صورت هم از تعداد 
ملک بیش��تری مالیات گرفته میش��د و هم میشد انتظار 
داش��ت تا فرایند عرضه اماک برای قرار نگرفتن در زمره 

و فهرس��ت پرداخت مالیات افزایش یابد. به گفته معاون 
س��ازمان مالیاتی، اگر قیمت اماک افزایش یابد به همان 
نسبت مالیات بیشتری پرداخت شود. طبق اختیار سازمان 
مالیاتی مقرر در قانون امکان مالیات س��تانی از اماک با 
ارزش بیش از 10 میلیارد تومان فراهم ش��ده است و این 
موضوع به نفع س��فطه بازان در بازار ملک نیس��ت چراکه 
بایس��تی مالی��ات مربوطه را به طور کام��ل بپردازند. وی 
افزود،  مالیات  س��تانی از اماک لوکس به معنای وصول 
مالی��ات بر عایدی س��رمایه در حوزه ملک می باش��د که 

میتواند  منجر به افزایش عرضه در این بازار شود.
علی��زاده با بیان اینکه، دس��تور العمل نحوه رس��یدگی و 
چگونگی مالیات س��تانی از خانه ه��ای خالی با همکاری 
ش��هرداری و وزارت راه و شهرس��ازی تدوین خواهد شد، 
گف��ت: مودیانی که دارای خانه خالی هس��تند تا دی ماه 
سال جاری فرصت دارند که اطاعات الزم از قبیل ارزش 
ملک و ... را در اختیار س��ازمان مالیاتی قرار دهند در غیر 
این صورت برگ مطالبه مالیات برای آنها صادر خواهد شد. 
وی گفت: بر اس��اس تبصره ۷ ماده 1۶۹ قانون مالیاتهای 
مستقیم بایستی س��امانه شناسایی اماک خالی از سوی 
وزارت راه، طراحی میشد تا ادامه فرایند مالیات ستانی از 

سوی سازمان مالیاتی انجام شود.  تسنیم   

نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار با بیان اینکه عدم 
حضور وزرا در جلس��ه ش��ورای عالی کار مانع برگزاری 
جلس��ه نیست، گفت: زمان نشس��ت بعدی شورای عالی 
کار ب��ه احتمال زی��اد پس از تعطیات عی��د فطر اعام 
خواهد ش��د. علیرضا حی��دری درباره آخری��ن اخبار از 
تش��کیل جلسه ش��ورای عالی کار به ایس��نا، گفت: پس 
از لغو جلس��ه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود 
با عنوان بررس��ی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران 
تشکیل ش��ود، دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و 
تش��کیل مجدد جلس��ه ش��ورای عالی کار به دلیل عدم 
امکان حض��ور وزیر اقتصاد و کناره گی��ری وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شد.
وی ادام��ه داد: اگر چه دس��تور کار جلس��ه تعیین حق 
مس��کن ب��ود ولی فضا ب��رای گفتگو در خصوص س��ایر 
مسایل مزدی فراهم شده و این امکان به وجود آمده بود 

که به بخشنامه مزد 1۳۹۹ نیز ورود کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: مصوبه 
دس��تمزد س��ال 1۳۹۹ با وجود عدم امضای نمایندگان 
کارگری، از س��وی دولت و کارفرمایان امضا ش��د و این 
دو گ��روه اجتماع��ی توافق کردند ک��ه روی دو موضوع 
کمک هزینه مس��کن کارگران و جابه جایی اقام مزدی 

مج��ددا بحث و تصمیم گیری ش��ود لذا معتقدم که این 
ظرفیت در جلسه شورای عالی کار وجود داشت که غیر 

از مسکن به مباحث دیگر هم بپردازیم.
حیدری درعین حال با بیان اینکه عدم حضور وزیر یک 
دس��تگاه در جلس��ه ش��ورای عالی کار معنا و مفهومش 
منع تشکیل جلسه نیس��ت، اظهار کرد: برابر قانون کار، 
دس��تگاه وزارتی عضو ش��ورای عالی کار نیست چون دو 
وزیری که عضو شورای عالی کار هستند به لحاظ ترکیب 
ش��ورای عالی کار، دستگاهشان عضو نیست؛ ضمن آنکه 
وزرا در جلسات رسمی ش��ورای عالی کار در اسفند ماه 
سال گذشته به جز جلسه ۲۸ اسفند ماه شرکت نکردند 
و در جلس��ه نهایی تعیین حداق��ل مزد در فروردین ۹۹ 
حضور نداش��تند بنابراین مرس��وم نیست برای جلسه ای 
که مش��خص نیست تصمیم نهایی در آن گرفته می شود 
یا نه و اساس��ا مقدمات تصمیم گیری به چه طریق شکل 

می گیرد، ضرورتی برای حضور وزرا وجود داشته باشد.
وی درباره برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار گفت: 
با توجه به در پیش بودن تعطیات عید فطر به احتمال 
زیاد زمان نشست بعدی شورای عالی کار پس تعطیات 

اعام خواهد شد.  ایسنا 
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سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت 
اعالم کرد؛

جزئیات فروش سهام عدالت 
س��خنگوی س��تاد راهبری س��هام عدالت با 
بیان اینکه فروش سهام عدالت از 10 خرداد 
آغاز می ش��ود در عین حال تاکید کرد: سهام 
عدالت ارزش��مند است و برای فروش نیست.
بهتر است آن را نگه داریم. حسین فهیمی در 
مورد نحوه فروش سهام عدالت گفت: ثبت نام 
ب��رای متقاضی��ان فروش س��هام عدالت از ۶ 
خرداد ۹۹ در شعبه بانک هایی که شماره شبا 
حساب مشموالن س��هام عدالت در آنها ثبت 
شده اس��ت، آغاز می شود، اما عملیات فروش 

از 10 خرداد ماه ش��روع می شود و دارندگان 
سهام عدالت می توانند سفارش فروش سهام 

خود را از 10 خرداد ارائه کنند. 
وی در مورد این که ابتدا چه مقدار از س��هام 
عدال��ت قابل ف��روش می ش��ود، تاکید کرد: 
مش��موالن س��هام عدالت در مرحل��ه اول تا 
۳0 درصد از س��هام در اختی��ار را می توانند 
بفروش��ند. س��خنگوی س��تاد راهبری سهام 
عدالت در مورد اینکه هنوز مش��خص نیست 
هر یک از مش��موالن س��هام عدالت سهامدار 
کدام ش��رکت ها هس��تند، گفت: در س��امانه 
س��هام عدالت در س��ازمان خصوصی سازی 
میزان س��هام هر کسی مش��خص است و در 
آنجا به راحتی اعام ش��ده است هر فرد مثا 
سهام یک میلیون تومانی یا 5۳۲ هزار تومانی 

در اختیار دارد.
فهیمی در م��ورد اینک��ه ارزش یک میلیون 
تومان س��هام عدالت االن به چقدر رس��یده، 
گفت: بر اس��اس نرخ های بازار هر یک میلیون 
تومان س��هام عدالت بیش از 10 برابر ش��ده 
است و بنابراین ارزش سهام 5۳۲ هزار تومانی 

هم به همین نسبت افزایش یافته است.
 فارس   

معاون وزیر صنعت خبر داد:
تش�کیل کمیته تخصی�ص ارز در 

وزارت صمت 
رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت از تشکیل 
کمیت��ه تخصی��ص ارز در وزارت صنعت خبر 
داد و گف��ت: ارز صادرات��ی در خدمت واردات 
م��واد اولیه تولید و ماش��ین آالت م��ورد نیاز 

کارخانجات قرار می گیرد.
حمید زادبوم از تشکیل کمیته تخصیص ارز به 
همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با عضویت نمایندگان معاونت های صنعتی و 
معدنی، س��ازمان توسعه تجارت ایران و بانک 
مرک��زی با هدف تصمیم گی��ری در خصوص 

موضوع��ات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، 
تهات��ر و واردات در مقابل ص��ادرات خبر داد. 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه 
داد: همکاری و هماهنگی اتاق های مش��ترک 
بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه 
موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات 
در مقاب��ل صادرات را ارزش��مند توصیف کرد 
و خواستار همکاری بیشتر بخش های مذکور 
در این خصوص ش��د. وی تدوین پیش نویس 
بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ 
و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
را از دیگر اقدامات س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران عنوان کرد و گفت: بسته حمایتی سال 
۹۹ با تاکید بر توس��عه صادرات به 15 کشور 
همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، 
هند، س��وریه و لبن��ان و همچنین حمایت از 
زیرساخت های صادراتی و توسعه فعالیت های 
ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات 
تدوین شده اس��ت. زادبوم افزود: پس از اباغ 
بس��ته حمایتی سال ۹۹ نس��بت به تدوین و 
اباغ ش��اخص های پرداخت مشوق ها توسط 

کارگروه مشوق ها اقدام خواهد شد. 
  سازمان توسعه تجارت 

مشاور بیمه شدگان سازمان تأمین 
اجتماعی خبرداد؛

 افزایش ۲۱ درصدی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی روی 

میز دولت 
مشاور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  
از ارائه پیشنهاد افزایش ۲1 درصدی حداقل 
مس��تمری س��ال ۹۹ توسط س��ازمان تامین 

اجتماعی به هیات وزیران خبر داد.
پرونده دستمزد سال ۹۹کارگران تقریباً نصفه  
ونیمه رها ش��ده است و این باعث شده است 
که بحث حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
باتکلیف باشد. علی دهقان کیا، رئیس کانون 

کارگ��ران و بازنشس��تگان تأمی��ن اجتماعی 
ته��ران، با اش��اره به تعیین تکلی��ف افزایش 
حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه وزارت کار 
هنوز در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه 
نداده تا مجوز این افزایش حقوق صادر شود. 
وی افزود: با وجود تاکید قوه قضائیه، سازمان 
بازرس��ی کش��ور، دیوان عدالت اداری و مقام 
معظم رهبری مبنی ب��ر عدم پایمالی حقوق 
افراد حقوق بگیر، هنوز جلس��ه ای که قرار بود 
چهارش��نبه هفته پیش تشکیل شود، برگزار 
نش��ده و مقامات همچنان از تشکیل آن فرار 
می کنند. دهقان کیا تصریح کرد: ۲0 میلیون 
کارگر و بازنشس��ته چشم انتظار تشکیل این 
جلسه هستند تا تکلیف  حقوق شان مشخص 
ش��ود اما هر سری به یک دلیل عقب می افتد 
ب��رای مثال هفته پی��ش به بهان��ه برکناری 
وزیر صمت جلس��ه تشکیل نشد در حالی که 
می توانس��ت با حضور ۲ نفر هم رسمیت پیدا 
کن��د همان طور که ش��ورای عالی کار قبل از 
عید با ۲ نفر تش��کیل جلس��ه داد. وی گفت: 
پیشنهاد و درخواست ما از دولت این است که 
بین بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین 

اجتماعی تفاوتی قائل نشود.  تسنیم    

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 منتقدان IPC خواستار شدند؛

ورود موشکافانه و دقیق تر قوه قضائیه 
   IPC  به قراردادهای

معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی تشریح کرد؛

 جزئیات سازوکار مالیات ستانی از امالک لوکس 
و خانه های خالی

نماینده کارگران در شورای عالی کاراعالم کرد؛

 زمان برگزاری نشست تعیین 
حق مسکن کارگران


