
کمیته دســتمزد شــورای عالــی کار هزینه 
ماهانــه ســبد معیشــت کارگــران را ۶ میلیون و 

۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.
پنجمین نشســت کمیته دســتمزد شورای 
عالی کار که با حضور نمایندگان گروه کارگری، 
کارفرمایــی و دولــت در وزارت کار برگــزار شــده 
بــود؛ بــا اعالم رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان 
به عنوان هزینه ماهانه ســبد معیشت کارگران 

به پایان رسید.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای 
عالــی کار هزینــه ســبد معیشــت کارگــران را ۹ 
میلیــون تومــان بــرآورد و اعــالم کــرده بودند که 
ایــن رقــم در کالن شــهرهایی همچــون تهران به 
۱۱ میلیون تومان می رســد، این در حالی بود که 
کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان معتقد بودند 
که در نهایت در جلســه اعضای کمیته دســتمزد 
پــس از جمع بنــدی اعــداد و ارقــام، گزارش هــا و 

جداول آماری روی این رقم به توافق رسیدند.

رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان 
هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی 
کمیتــه دســتمزد تعییــن شــده که بانــک مرکزی 
مدتــی قبــل خــط معیشــت را ۱۰ میلیــون تومان 
اعالم کرده بود. کمیته دستمزد شورای عالی کار 
ســال گذشــته هزینه ســبد معیشــت کارگران را 

۴میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کرده بود.

 تعیین دستمزد کارگری،

۳.۱ درصد از میانگین تورم 
بیشتر بوده است

محمــد شــریعتمداری، وزیــر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در نشســت ۵ ســاعته مجازی 
بــا مدیــران ادارات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
سراســر کشــور درباره تعیین دستمزدها عنوان 
کرد: در این دولت تالش شــد حداقل دســتمزد 
کارگری، متناسب با تورم تعیین شود، طی این 
ســال ها، تعییــن حقــوق دســتمزد کارگــری، ۳.۱ 

درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است .
تصــدی  دو ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مسئولیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شاهد افزایش  نزدیک به  ۷۰ درصدی دستمزد 
کارگــران بودیم، افزود: ایــن اقدامات به رضایت 
عمومی در جامعه منجر شــده است؛ هرچند با 
توجه به باال بودن نرخ تورم  و با توجه به شرایط 

تحریم، این افزایش زیاد دیده نشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش 
حق مســکن کارگری طی دو سال گذشته اشاره 
کــرد و گفــت: رقم حق مســکن کارگــری طی این 
دو ســال از ۴۰ هــزار تومان بــه ۳۰۰ هزار تومان 

افزایش یافته است.
شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه طــی این دو 
بــه  قرض الحســنه  تســهیالت  پرداخــت  ســال 
بازنشســتگان ۱۲ تامیــن اجتماعی برابر افزایش 
یافته است، تصریح کرد: با تدابیر انجام گرفته، 
فراهــم  و  رفاهــی  هزینه هــای  کمــک   افزایــش 
کردن امکانات خرید با نرخ ســود مناســب برای 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی و کشــوری، از 
جمله اقداماتی بود که برای افزایش قدرت خرید 

این قشر انجام شد .

۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان پرداخت شد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره 
بــه اینکــه امســال ۲۰ هــزار میلیارد تومــان برای 
متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان پرداخــت 
شــد، اعــالم کــرد: بــرای افزایــش قــدرت خریــد 
کارمنــدان دولــت در ســال گذشــته، ۵۰ درصــد 
به حقوقشــان اضافه شــد و این باعث شکاف و 
تبعیض میان دریافتی شــاغالن و بازنشستگان 

شد.
نماینــدگان بازنشســتگان غیرهیات علمی 

دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه ای در دیداری با 
معــاون رئیس جمهوری، ضمن تقدیر از وفای به 
عهد نوبخت و شجاعت در اجرای همسان سازی 
تشــکیل  خواســتار  بازنشســتگان؛  حقــوق 
کارگروهــی بــرای نظارت بــر اجرای ایــن موضوع 
شــده و رعایت عدالت در همسان ســازی حقوق 
تمامی بازنشســتگان شدند. آن ها عنوان کردند 
سفره هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور 
آن با حضور فرزندان بیکار و نوه هایشان بیشتر 

شده است. 
نوبخــت در ایــن جلســه اظهــار کــرد: بــر 
اســاس قانــون، رصــد توســعه کشــور، برعهــده 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور اســت. بر این 
اســاس از ســال ۹۲ تــا ۹۷، بــرای دســتیابی بــه 
توســعه اقتصادی و ایجاد رفاه نســبی از طریق 
کاهــش نــرخ تــورم و حفــظ ارزش پــول ملــی 
تالش هایــی صــورت گرفــت و ایــن مســاعی تــا 
حــدی باعــث تقلیل تورم و تبدیل نرخ دو رقمی 
آن بــه نــرخ یک رقمی با حداقــل کاهش ارزش 

پول ملی شد. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
ادامــه داد: از ســال ۹۶ متناسب ســازی حقــوق 
بازنشســتگان شــروع شــد؛ هــر ســال ۳۰۰۰ تــا 
۳۴۰۰ میلیــارد تومــان و امســال نیــز ۲۰ هــزار 
میلیارد تومان برای متناسب سازی پرداخت شد. 
بــه گفتــه وی، بــرای افزایــش قــدرت خرید 
کارمنــدان دولــت در ســال گذشــته، ۵۰ درصــد 
به حقوقشــان اضافه شــد و این باعث شکاف و 
تبعیض میان دریافتی شــاغلین و بازنشستگان 
طــرح  اجــرای  شــد  باعــث  امــر  همیــن  شــد. 
همسان ســازی و متناسب ســازی حقــوق قــوت 
بیشــتری بگیــرد. از همیــن رو کار تــازه ای آغــاز 
شــد. البته هنــوز عده ای از طرح همسان ســازی 
بازمانده اند؛ به همین دلیل در هیات دولت نیز 
مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و 
همه مشکالت اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق 
حــق شــود تا هیــچ احــدی از این نظــام پرداخت 

جا نماند. 
قانــون  اجــرای  رئیس جمهــوری  معــاون 
همسان سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند 
کــه حتــی در دولت بعد هــم ادامه خواهد یافت 
و در مواجهــه بــا درخواســت بازنشســتگان برای 
تدوین الیحه ای در دولت به منظور تثبیت دائم 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن، 
افــزود: اگرچــه مجلــس هنوز الیحــه دو فوریتی 
دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعالم 
وصــول نکــرده امــا دولــت بــرای اطمینــان خاطر 
بازنشســتگان محتــرم می توانــد الیحه  ــای بــرای 
دائمــی کــردم اجــرای همسان ســازی حقــوق بــه 

مجلس ارائه دهد. 
نوبخــت بــا اظهــار امیــدواری درخصــوص 
اصــالح یــا تغییــر نظــام پرداخــت بازنشســتگی، 
اذعــان کــرد که اجــرای طرح به نحو شایســته ای 
شروع شده و امیدواریم بنحو بایسته نیز آن را 

به سرانجام برسانیم.
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هوالرزاق

 با رای نمایندگان

دولت مجاز 
به استفاده از ظرفیت 

بازار سرمایه در 
پروژه های عمرانی شد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه دولــت 
اجــازه دادنــد از ظرفیت بازار ســرمایه به منظور اجرای 

پروژه های عمرانی استفاده کند.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جلســه  چهارمیــن  در  و  شــنبه  ســه  روز  اســالمی 
رســیدگی بــه جزئیات الیحــه بودجه ۱۴۰۰، با پیشــنهاد 
»سیدشــمس الدین حســینی« عضو کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلــس برای الحاق بــه تبصره ۵ ماده واحده 

الیحه بودجه ۱۴۰۰موافقت کردند.
بــر اســاس پیشــنهاد شــمس الدیــن حســینی،  بــه 
دولــت اجــازه داده می شــود نســبت بــه تامیــن مالــی 
طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای کــه اهمیــت و 
کارکــرد راهبــردی آنها با پیشــنهاد دســتگاه های اجرایی 
برنامــه و بودجــه کشــور  تاییــد ســازمان  بــه  ربــط  ذی 
می رســد، از طریق ابزارها و روش های بازار ســرمایه ای 

اقدام نماید.
ســقف منابــع موضــوع این بند حداکثــر ۳۰ درصد 
اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه مصــوب در هــر 

فصل تعیین شده است.
بــر اســاس ایــن پیشــنهاد دولــت مکلــف اســت به 
منظــور حفــظ جریــان نقدینگــی مــورد نیــاز، ضمــن در 
اولویــت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، 
بــرای پرداخــت ســود و حســب مــورد بازپرداخــت اصــل 
منابــع مالــی، پیش بینــی اعتبار الزم در ســال های بعد 

را به عمل آورد.
ایــن بنــد شــامل شــیوه های  آییــن نامــه اجرایــی 
تعییــن  همچــون  مــواردی  و  مالــی  ابزارهــای  اجرایــی، 
حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین 
و بازپرداخــت تعهــدات تصویــه نهایی و و نحوه تقســیم 
ریســک، حداکثر دو ماه بعد از ابالغ قانون با پیشــنهاد 
مشــترک ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی بــه تصویــب هیــات وزیــران خواهد 

رسید.

نوبخت اعالم کرد: افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت
شریعتمداری خبرداد: تعیین حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم 

روحانی: اتحادیه 
اوراسیا فضای مناسبی 
برای تعامالت اقتصادی 

ایران با سایر کشورها 
است

بــه گفتــه رئیــس جمهــوری می تــوان از ظرفیت هــای 
اتحادیــه اوراســیا بــرای تعامات اقتصادی کشــور با ســایر 

کشورها بهره برد.
به گزارش ایسنا، در دویست و ششمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که روز ســه شــنبه به ریاســت 
حجت االســالم حســن روحانــی، رئیس جمهوری تشــکیل 
شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرت اخیر خود 
و توافــق هــای بدســت آمــده با نماینــدگان کشــورهای کره 
جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص نحوه اســتفاده از 

منابع بانک مرکزی در این کشورها ارایه کرد.
رئیــس جمهــوری با یادآوری گــزارش رئیس کل بانک 
مرکــزی از توافــق انجــام شــده بــا کشــورهای کــره جنوبــی، 
ژاپــن، عــراق و عمــان در خصــوص آزاد ســازی منابــع ارزی 
ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه های امیدبخش شکست 
دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها 
هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام 
عیار دشمن به ثمر نشسته است. روحانی افزود: از جمله 
ایــن ثمــرات آزادســازی منابــع ارزی به ناحــق و غیر قانونی 
بلوکه شــده ایران اســت که بی تردید گشــایش هایی را در 

فضای اقتصادی کشور فراهم می کند.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر الزامــات و اقتضائــات 
مدیریــت دوره بازآفرینــی پس از جنــگ تحمیلی اقتصادی 
گفــت: انســجام و وحــدت کلمــه اولویــت نخســت دوره 
بازآفرینــی و متمرکــز کــردن همــه انــرژی هــا و اقدامات در 

جهت رفع آسیب ها و زیان های دوره جنگ است.
روحانــی تصریــح کــرد: هر نوع تنــش و درگیری و هر 
اقدامــی کــه به ثبات و اســتحکام و آرامش اقتصادی لطمه 
بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد 

کشور است.
در این جلســه همچنین وزارت صمت از وضع اجرا و 
اقدامات انجام شــده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت 
ترجیحــی بــا اتحادیه اورآســیا و میزان معامــالت و تبادالت 
تجــاری بــا کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه و آغــاز مذاکرات 

توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
براســاس ایــن گــزارش، صــادرات ایــران بــه منطقــه 
تجــارت  موافقتنامــه  اجرایــی شــدن  دنبــال  بــه  اورآســیا، 

ترجیحی، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس جمهــوری این توافق نامه را فرصت خوبی برای 
گســترش تعامــالت و همکاری هــای منطقــه ای و توســعه 
مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه 
دانست و با تاکید بر لزوم ادامه این تالش ها در حوزه های 
مختلــف و متنــوع گفت: جمهوری اســالمی ایران همیشــه 
بــرای تحقــق این هــدف از تدابیــر دیپلماتیک صلــح آمیز و 
رفــع تنش اســتفاده کرده و توافقنامــه تجارت  ترجیحی با 
اتحادیه اورآسیا از اقدامات بسیار سودمند و موثر در حوزه 

تجارت بین المللی در سال های اخیر بوده است.
روحانــی تصریــح کــرد: بــا توجــه به مواضــع جمهوری 
اســالمی در توســعه صلــح و امنیــت پایدار، اوراســیا فضای 
مناســبی اســت کــه ثمــرات آن در دوره تحریــم و کرونــا نه 
تنها به ســود ایران بلکه به ســود همه کشورهای همسایه 

و منطقه آشکار شد.
رئیس جمهــوری بــا بیان اینکه باید ایــران را به عنوان 
کشــوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه تعامالت 
بین المللی و تجاری معرفی کنیم، تاکید کرد: باید با استفاده 
از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اورآســیا حضور ایران را 
در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری، حمل 
و نقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات 

تجاری، منطقه ای و جهانی گسترش دهیم.

 مجلس کسر مالیات

 ۱۰ درصد علی الحساب 
از حق الزحمه پزشکان در 
سال ١۴٠٠ را تصویب کرد

مراکــز  کلیــه  مصوبــه ای  در  مجلــس  نماینــدگان 
درمانــی را مکلــف کردنــد ده درصــد )%۱۰( از حق الزحمــه 
یا حق العمل پزشــکی پزشــکان را به عنوان علی الحساب 

مالیات کسر کنند.
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان  مجلــس در جلســه 
علنی روزگذشته )سه شنبه( و در جریان بررسی جزئیات 
الیحــه بودجــه در بخــش درآمــدی ردیــف ۱ بنــد ح تبصره 
۶ مــاده واحــده را بــه تصویــب رســاندند که براســاس آن، 
کلیــه مراکــز درمانــی اعــم از دولتــی، خصوصــی، وابســته 
و  خیریه هــا  مســلح،  نیروهــای  عمومــی،  نهادهــای  بــه 
شرکت های دولتی مکلفند ده درصد )%۱۰( از حق الزحمه 
یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه 
صورتحســاب های ارســالی بــه بیمه هــا و یــا نقــداً از طرف 
بیمــار پرداخــت می شــود به عنــوان علی الحســاب مالیات 
کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ۴۸ ماه بعد از 
وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی 

کشور واریز کنند. 
کلیــه  شــامل  بنــد  ایــن  علی الحســاب  مالیــات 
پرداخت هایــی که به عنــوان درآمد حقوق و کارانه مطابق 
جــزو )۲( بنــد )الــف( تبصــره )۱۲( ایــن قانــون پرداخــت و 
مالیات آن کســر می شــود، نخواهد بود. حکم ماده )۱۹۹( 
قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ بــا 
اصالحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری است.

صفحــه اختصاصــی قانــون جدیــد چــک بــا 
هــدف اطــاع رســانی و آمــوزش محتــوای قانون 
جدیــد صــدور چــک بــه عمــوم مــردم در پایــگاه 

اطاع رسانی بانک مرکزی ایجاد شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، 
در ایــن صفحــه کلیــه اطالعیه هــا و مصاحبه های 
رسمی بانک مرکزی به همراه ویدئوهای آموزشی 
در خصوص قانون جدید صدور چک منتشر شده 

اســت. همچنیــن پاســخ بــه ســواالت متــداول در 
مــورد ایــن قانــون در ایــن صفحه قابل دسترســی 
اســت. هموطنان گرامی می توانند با مراجعه به 
بــه   www.cbi.ir/page/20914.aspx آدرس 
ایــن صفحه دسترســی داشــته باشــند. همچنین 
ســامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به شــماره 
تمــاس ۲۷۰۶ پاســخگوی هموطنــان گرامــی در 

خصوص قانون جدید صدور چک است.

 صفحه اختصاصی قانون جدید چک

در وب سایت بانک مرکزی ایجاد شد


