
www.Tafahomnews.com

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 3 بهمن 1395- 23 ربیع الثانی 1438- سال د   وازد   هم شماره 3004- قیمت:1000تومان

Sunday,22 January 2017 Vol.12 - 3004 - price: 10000 Rials

 الزام شهرداری ها به ساماندهی 

6 وضعیت ایمنی مراکز تجاری 

 کاهش هزینه های تجارت 

3 با ارتقای جایگاه بورس کاال 

 بحران آب؛ هشداری 

4 که باید جدی گرفته شود 

 شکل گیری بیشترین استارتاپ ها 

در حوزه تجارت الکترونیک   5

 نقدی بر بازنشستگی 
 20 ساله زنان 

بدون شرط سنی
ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آن چه می پنداشتیم
با توجه به شناس��ایی مسایل صندوق های 
بازنشس��تگی بعنوان یکی از چالش های س��ه 
گانه کش��ور در برنامه ششم توسعه ، این امید 
نزد کارشناس��ان بوجود آمد که دولت از طریق 
برنامه شش��م به دنبال حل مسایل صندوق های 
بازنشس��تگی اس��ت . ام��ا آنچ��ه در مجلس 
شورای اس��امی بعنوان مواد قانونی برنامه در 
ح��وزه تامی��ن اجتماعی به تصویب رس��ید نه 
تنها بیانگ��ر واهی بودن ای��ن امیدها بود بلکه 
مواد مصوب ای��ن قانون ضربه مهلکی دیگری 
بر بدنه س��ازمان تامین اجتماعی وارد نمود که 
س��رعت رسیدن س��ازمان به نقطه سربه سری 
 منابع و مصارف را بیش از پیش تسریع نمود .
یک��ی از این قوانین ، بازنشس��تگی زنان با 20 
سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی 

است.
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یادداشت 

پالسکوی جدید 
را دوساله می سازیم

عیدی امسال کارکنان 
دولت چقدر است؟

کارکنان دولت برای پایان سال جاری و بر 
اساس محاسبات قانونی رقمی حدود ۷۷0 هزار 
تومان عی��دی دریافت خواهن��د کرد.با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال و به ویژه بهمن ماه 
تعیین میزان عیدی و پاداش پایان سال کارکنان و 
کارگران از دغدغه های دولت و این اقشار است.
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 مذاکرات با 
۱۹ خودروساز 

بین المللی پس از برجام 
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رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان:

رکود مسکن چهار ساله شد

شاخص نوآوری اقتصاد کشورهای دنیا؛

کره جنوبی در صدر اقتصادهای نوآور جهان
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 شرکت گوهر آب هرکیان 
 تولید کننده آب معدنی طبیعی 

با برند "گراند سو" جهت فروش نماینده می پذیرد
تلفن تماس 
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در مقابل فداکاری 
امدادگران و آتش نشانان 
باید سر تعظیم فرود آوریم
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