
5 میلیارد و 400 میلیون ریال تجهیزات 
پزشکی اهدایی بانک رفاه 

بانک رفاه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
های اجتماعی و مش��ارکت در فعالیت های انسان 
دوس��تانه و خیر خواهانه، 5 میلیارد و 400 میلیون 
ریال تجهیزات پزش��کی به دانش��گاه علوم پزشکی 

اصفهان اهدا کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
مدیر ش��عب بانک رفاه اس��تان اصفهان در مراسم 
اهدای تجهیزات پزش��کی به دانشگاه علوم پزشکی 
و بیمارستان های زیرمجموعه اش گفت: بانک رفاه 
بانکی سالمت محور است و همواره تالش می کند 
در مس��ائل اجتماعی و به ویژه حوزه سالمت سهم 
و دین خود را ادا کند و در همین راس��تا و از محل 
صرفه جوی��ی هزینه های تبلیغات محیطی خود 5 
میلیارد و 400 میلیون ریال تجهیزات پزش��کی به 
بیمارس��تان چمران اصفهان اهدا ک��رد.وی با بیان 
اینکه اکنون دس��تگاه تس��ت ورزش در بیمارستان 

چمران نصب و راه اندازی شده است، افزود:

ثبت نام چهارمین رویداد »سوار ابرها« 
آغاز شد

ابر آروان چهارمین رویداد س��االنه »سوار ابرها« را 
در حوزه ی فناوری  اب��ری، ۲۷ بهمن ۹۸ در رویال  
هال تهران، هتل اسپیناس پاالس برگزار می کند.بر 
اس��اس این خبر، ابر آروان در سوار ابرهای امسال، 
با حمایت بانک پاس��ارگاد و هلدینگ فناپ، در کنار 
اش��تراک دس��تاوردهای محصولی و توس��عه های 
زیرس��اختی خود، به بیان طراحی، پیچیدگی های 
فناوری و دانش به روز حوزه ی ابری خواهد پرداخت. 
هم چنین در بخش هایی از این رویداد به چشم انداز 
ابری، س��کوی آرزوهای بلندپروازانه و فرهنگی که 
پشتوانه ی تمام این آرزوهاست، می پردازد.پذیرش 
ای��ن رویداد از س��اعت ۱۷ آغاز و رویداد با بس��ته 
ش��دن درها، از ساعت ۱۹ به شکل رسمی آغاز و تا 

ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

امنیت از شاخص های مهم اعتماد مشتری 
به بانک 

مدیرعام��ل بانک ایران زمین، با اش��اره به موضوع 
فعال س��ازی رمزه��ای پویا برای ارتق��اء امنیت در 
تراکنش ه��ای بدون کارت گف��ت: موضوع امنیت 
یکی از شاخص های مهم اعتماد مشتریان به بانک 
خود اس��ت، و ت��الش های بانک مرک��زی و بانکها 
در راس��تای معرف��ی رمزهای پویا ه��م، در همین 
راستا تعریف شده اس��ت.به گزارش روابط عمومی: 
عبدالمجی��د پورس��عید مدیرعام��ل ای��ن بانک در 
خصوص نگرانی های ایجاد شده در جامعه در مورد 
امنیت تراکنش های بانکی اظهار داشت: در دنیای 
امروز مجرمان س��ایبری در حال اس��تفاده از روش 
های پیچیده ای برای س��وء اس��تفاده از مشتریان 
بانکها هس��تند و در مقاب��ل بانک ها نیز همواره در 
حال ارتقای سیس��تم های خود و همچنین معرفی 
روش��های جدید امنیتی به مشتریان خود هستند.

پورس��عید افزود: یکی از روش های جدید استفاده 
از رمزهای پویا اس��ت،که مش��تریان م��ی توانند با 
مراجعه به ش��عب بانک ها و یا با اس��تفاده از روش 
هایی که توس��ط بانک ها معرفی شده از این امکان 

استفاده کنند.
مدیر عامل بانک ایران زمین، شتاب رشد در ابزارها 
و اپلیکیشن های دیجیتال را از چالش های امنیتی 
عنوان ک��رد و افزود: امروز ترکیب��ی از برنامه های 
پرداخت از طریق بانک ها، فین تک ها و استارتاپ 
ها در اختیار مشتریان قرار گرفت که گاهاً مشتری 
بدون در نظر گرفتن مباحث امنیتی اقدام به نصب 
این برنامه ه��ا از منابع غیر قابل اعتماد می کند و 
این امر ریسک سرقت اطالعات را افزایش می دهد، 
موجب دسترسی س��ارقین به اطالعات مهم بانکی 
مشتریان می شود.وی گفت: حفظ اطالعات بانکی 
اولین گام در جهت جلوگیری از سوء استفاده های 
بانکی اس��ت. همچنین رمزهای پوی��ا که اخیرا به 
مش��تریان بانکی از س��وی بانک ها عرضه شده نیز 
روش دیگری اس��ت که امنیت را افزایش و دس��ت 
س��ارقین را ازحساب های بانکی کوتاه می کند.وی 
در پایان از مش��تریان محترم در خواس��ت نمود به 
جهت ارتقاء امنیت هرچه سریعتر نسبت به نصب و 

راه اندازی رمزهای پویای خود اقدام کنند.

با »ملی شو 3«/ آموزش و سرگرمی 
همزمان با »ُهپ« بانک ملی ایران

روی��داد »ملی ش��و 3« میزبان یک��ی از جذابترین 
اپلیکیشن های بانکی بود که که در حوزه کودکان 

و نوجوانان تهیه شده است.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، »ُهپ« 
اپلیکیشن کانون جوانه های بانک است که در بستر 
محیطی ش��اد و س��رگرم کننده قصد دارد در کنار 
تفریح و س��رگرمی، امکان افزایش س��واد اقتصادی 
ب��رای مخاطبانش را فراهم کند.واژه »ُهپ« مخفف 
»هوش پول س��از« اس��ت؛ این عب��ارت در التین 
ب��ه معنای »امید و آرزو« اس��ت و از س��وی دیگر 
کلمه ای آش��نا از یک بازی نوستالوژیک و قدیمی 
است.»مدرس��ه اقتصادی« یکی از بخش های این 
اپلیکیشن اس��ت که اطالعات بانکی و اقتصادی را 
در قال��ب ویدئوه��ای جذاب و دیدن��ی به کودکان 
و نوجوان��ان آم��وزش م��ی دهد. »مدرس��ه هوش 
مصنوعی« با در اختیار گذاشتن ویدئوهای آموزشی 
در خصوص س��اخت ربات، خالقیت نوجوانان را در 
زمینه ه��ای رباتیک افزای��ش داده و کاربر پس از 
ش��رکت در آزمون های مجازی وکسب نمره قبولی 
می تواند در کالس های حضوری آموزشی ساخت 

ربات نیز شرکت کند.

اخبار

  معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه »۶ پروژه 
اولوی��ت دار آزادراهی ب��ه طول 550 کیلومتر تا س��ال 
۱400 به بهره  برداری می رس��د« گفت: با بهره برداری از 
این شش آزادراه، طول آزادراه های کشور نزدیک به ۲5 

درصد افزایش می یابد.
خیراهلل خادمی با اش��اره به آخری��ن وضعیت پروژه های 
زیربنای��ی آزادراهی و بزرگراه��ی در دولت تدبیر و امید 
اظهار داش��ت: در حوزه س��اخت و توس��عه آزادراه ها، از 
مجم��وع 3500 کیلومتر آزادراه جدی��د در برنامه کاری 
شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل، نزدیک 

به ۱۲00  کیلومتر در دست اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه »از مجموع نزدیک به 3۸ هزار کیلومتر 
راه  شریانی در کشور نزدیک به ۱۸ هزار کیلومتر بزرگراه 
و حدود ۲400 کیلومتر آزادراه تشکیل می دهد«، افزود: 
طبق برنام��ه، احداث ۱۸ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه 
در کش��ور پیش بینی شده اس��ت. پس بر فرض احداث 
3500 کیلومتر آزادراه جدی��د، انتظار می رود، ۱5000 
کیلومتر جاده بزرگراهی جدید در کشور احداث شود که 

البته بخشی از آن در موافقتنامه ها قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
بیان داش��ت: از مجموع ۱5 هزار کیلومتر بزرگراه مورد 
نیاز کش��ور، حدود ۷۷00 کیلومت��ر بزرگراه و راه  اصلی 
در دس��ت اجرا قرار دارد که س��االنه نزدیک به ۱000 تا 

۱۲00 کیلومتر آن تکمیل و به بهره برداری می رسد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ش��ش پروژه 
آزادراه��ی اولویت دار که تالش ش��د طی یکس��ال و نیم 
آتی به بهره برداری برسد، گفت: اولین پروژه منطقه یک 
آزادراه تهران-ش��مال و دومین پروژه آزادراه همت-کرج 
است که امیدواریم هر دو امسال به بهره برداری برسند.
وی اف��زود: کنارگ��ذر جنوبی تهران و قطع��ه خرم آباد-

بروج��رد واقع در آزادراه خرم آباد-اراک که نقش پررنگی 
در کریدورهای ترانزیتی و کارکرد ترافیکی قابل توجهی 
دارند نیز در سال آینده به بهره برداری می رسند. خادمی 
همچنی��ن روند اجرایی س��اخت آزادراه ارومیه-تبریز را 
مثب��ت ارزیابی ک��رد و گفت: بخش��ی از آزادراه ارومیه-
تبریز به طول 3۱ کیلومتر در سال جاری با حضور رییس 
جمه��وری به بهردبراری رس��ید و قطعات 3 و 5 با روند 

خوبی در حال اجرا است. وزارت راه و شهرسازی 

 تا سال ۱۴۰۰
۶ آزادراه اولویت دار افتتاح می شود

  س��خنگوی صنعت برق گفت: اگر ه��ر خانوار یک المپ 
اضاف��ی را خاموش کند، هزار م��گاوات معادل یک نیروگاه 
اتمی تولید برق صرفه جویی صرفه جویی صورت می گیرد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره 
به وضعیت تولید برق در کشور اظهار کرد:ظرفیت تولید 
برق در کش��ور به ۸۲ هزار مگاوات رس��یده و ۹0 درصد 
ب��رق نی��ز در نیروگاه ه��ای حرارتی تولید می ش��ود که 
خوراک عمده ای��ن نیروگاه ها گاز و در صورت کمبود از 

سایر سوخت ها استفاده می شود.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: همکاری مناسبی میان 
وزارت نفت و نیرو برای تهیه گاز نیروگاهی صورت گرفته، 
اما با توجه به ب��رودت هوا و افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی، به منظور تامین نیاز این بخش صرفه جویی در گاز 
نیروگاه ها صورت گرفته و از س��ایر سوخت ها برای تامین 
برق استفاده می شود. وی افزود: شرکت توانیر با هماهنگی 
صورت گرفت��ه اقداماتی در جهت صرفه جویی در مصرف 
گاز انجام داده و به زیر مجموعه های خود ابالغ کرده پس 
از س��اعت ۱4 تجهیزات گرمایی را تا فردا ۶ صبح خاموش 

کنند که این موضوع باعث صرفه جویی می شود.

رجبی مش��هدی ادامه داد: در گام دیگر با خاموش کردن 
چراغ ه��ای معابر عمومی ب��ه صورت یک��ی در میان در 
مناطق غیر حادثه خیز و با رعایت حداقل روش��نایی،  با 
همکاری وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته 
است. وی افزود: در تابس��تان برای مشترکانی که میزان 
مصرف آن ها نسبت به دوره گذشته، کاهش یافته است، 
پاداش هایی در نظر گرفته ش��د که مجموع پرداختی آن 
به ۱0۶ میلیارد تومان رسید اگر دوره سرما طوالنی باشد 

این طرح را برای بهمن و اسفند نیز ادامه خواهیم داد.
ب��ه گفته وی؛ اگر هر خان��وار یک المپ اضافی را خاموش 
کند، هزار مگاوات معادل یک نیروگاه اتمی تولید برق صرفه 
جویی صرفه جویی صورت می گیرد. رجبی مشهدی بیان 
کرد: عایق بندی ساختمان، تنظیم دمای وسایل گرمایشی 
برقی بر روی ۱۹ تا ۲0 می تواند باعث صرفه جویی مناسب 
در بخش گاز می شود. سخنگوی صنعت برق بیان کرد: با 
مجوز ش��ورای اقتصاد در گام نخست یک میلیون دستگاه 
کولرگازی فرسوده در مناطق گرم کشور تعویض می شود و 
در صورت اجرای آن دیگر نیازی به ساخت ۲ هزار مگاوات 

نیروگاه جدید نخواهیم داشت. پاون 

  سخنگوی صنعت برق خبر داد؛
خاموشی یک المپ اضافه معادل تولید یک نیروگاه اتمی 

 تب تقاضا برای اوراق تامین مالی در بودجه 99
بررسی اعداد و ارقام نشان داد؛

گزارش

 الیح��ه پیش��نهادی دولت ب��رای بودجه س��ال ۱3۹۹ در 
آذرماه به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شد. تداوم پرداخت 
ارز 4۲00 تومان��ی ب��رای دارو و کاالهای اساس��ی )معادل 
۱0.5 میلی��ون دالر(، ن��رخ ارز ۸500 تومانی در بازار آزاد 
)جهت دریافت تعرفه واردات(، صادرات روزانه یک میلیون 
بشکه نفت خام و میعانات، قیمت 50 دالری برای هر بشکه 
نفت، نرخ تعرفه 5 درصدی برای واردات کاالهای اساس��ی، 
نرخ تعرفه ۱0 درصدی برای واردات سایر کاالها، سهم ۲0 
درصدی صندوق توس��عه ملی از ص��ادرات نفت و واردات 
4۱.5 میلیارد دالر کاال، بخشی از مفروضات اساسی الیحه 

بودجه پیشنهادی است.
مجموع منابع و مصارف پیشنهادی برای بودجه ۹۹ نسبت 
به س��ال قبل مع��ادل ۱۸.۹ درصد افزایش یافته اس��ت و 
مهمتری��ن تغییر ایجاد ش��ده در ترکی��ب منابع و مصارف 
نیز کاه��ش 33 درصدی واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
)کاه��ش درآم��د فروش نف��ت( و افزای��ش ۱44 درصدی 

واگذاری دارایی های مالی )افزایش انتشار اوراق( است.
میزان درآمدهای دولت در سال ۹۹ با رشد ۲5.۱ درصدی 
نس��بت به سال گذش��ته، به رقم ۲۶۱0 هزار میلیارد ریال 
رس��یده است. با توجه به آنکه س��هم درآمدهای مالیاتی از 
مجموع درآمدهای دولت معادل ۷4.۷ درصد است، بررسی 
ترکیب درآمدهای مالیاتی می تواند تصویر خوبی از ماهیت 
رش��د درآم��د دولت برای س��ال آینده ارائه ده��د. ترکیب 
مالیات های دولت برای سال ۹۹ به شکلی است که مالیات 
بر ثروت، به عنوان کوچکترین رقم مالیاتی دولت، رشد قابل 
مالحظه ای داش��ته  و اصلی ترین دلیل رشد آن نیز مربوط 
به افزایش مالیات بر نقل و انتقال س��هام ) از ۸ به ۲۲ هزار 
میلیارد ریال( بوده اس��ت. البته این تغییر ناشی از افزایش 
نرخ مالیات بر معامالت نبوده و تنها به دلیل افزایش ارزش 

معامالت )ناشی از افزایش قیمت سهام( است.
مالیات بر واردات تنها مولفه مالیاتی اس��ت که برای س��ال 
بع��د کاهش یافته و احتماال به دلیل کاهش نرخ ارز مبنای 
محاسبات تعرفه ای )از ۱0 به ۸.5 هزار تومان( و همچنین 
چشم انداز کاهش میزان واردات )به دلیل مشکالت تحریم 
و کاه��ش تقاضای واردات( بوده اس��ت. مالی��ات بر درآمد 
نیز برای س��ال آینده رشد نس��بتا محسوسی داشته است 
اما توجه به اجزاء آن نش��ان می دهد این رش��د به ش��کلی 
بوده که مالیات کارکنان بخش عمومی )۶ درصد(، مالیات 
کارکنان بخش خصوصی )3۱ درصد( و مالیات مش��اغل و 
اصن��اف )5۱ درصد( افزایش یافته اس��ت. تغییرات مالیات 
اش��خاص حقوقی نیز به همین ش��کل، تغییرات ناموزونی 
داشته اس��ت؛ به شکلی که مالیات اشخاص حقوقی دولتی 
)۶ درصد(، مالیات ش��رکت های دولت��ی )منفی ۱ درصد( 

و مالیات ش��رکت های غیردولت��ی )۲۷ درصد( تغییر کرده 
اس��ت. در گروه مالیات بر کاالها و خدمات نیز تغییرات به 
ش��کلی بوده که اصلی ترین بخش ای��ن گروه یعنی مالیات 
بر ارزش افزوده با رش��د ۷4 درصدی مواجه ش��ده است. با 
توجه به ع��دم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به نظر 
می رسد افزایش مقادیر اسمی ارزش افزوده )به دلیل تورم( 
و کاهش فرارهای مالیاتی مشاغل )از طریق مواردی مانند 
افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و شناسایی 
حس��اب های بانکی تجاری( اصلی ترین پایه افزایش مالیات 
بر ارزش افزوده در سال آینده لحاظ شده است. شایان ذکر 
است که بررسی گزارش های آماری شاپرک نشان می دهد 
ک��ه ارزش تراکنش های صورت گرفت��ه از طریق ابزارهای 
اینترنی، موبایلی و کارتخوان طی هش��ت ماهه ابتدای سال 
۹۸ نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل معادل ۱۹.۹ درصد 
افزایش یافته اس��ت.  نکته مهم دیگ��ر در زمینه مالیات بر 
کااله��ا و خدمات آنک��ه ارقام مربوط ب��ه مالیات بر فروش 
فراورده های نفتی و بنزین برای سال آینده با کمی کاهش 

مواجه شده است.
در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
که قس��مت اصلی آن فروش نفت است، علت اصلی کاهش 
منابع در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، انتقال 300 هزار 
میلیارد ریال سهم صندوق توسعه ملی )۱۶ واحد درصد از 
سهم 3۶ درصدی صندوق( از این بخش به بخش واگذاری 
دارایی های مالی اس��ت )ک��ه در ادامه مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرف��ت( و در مجموع، تغییر چندانی در این بخش 

بودجه ایجاد نشده است. با توجه به آنکه فروش روزانه یک 
میلیون بشکه نفت برای سال ۹۹ شبیه به سال ۹۸ چندان 
محتم��ل نخواهد بود، انتظار عدم تحقق منابع این بخش و 
در نتیج��ه افزایش میزان نیاز به واگذاری دارایی های مالی 

)انتشار اوراق( وجود دارد.
در بخش مناب��ع حاصل از واگ��ذاری دارایی های مالی نیز 
مهمتری��ن تغییر ایجاد ش��ده در قانون بودجه ۹۹، رش��د 
قابل مالحظه فروش اوراق مالی اس��المی است. با توجه به 
آنکه در کوتاه مدت ام��کان افزایش درآمدهای نفتی وجود 
ندارد، به نظر می رس��د که تنها راه ممکن برای تامین مالی 
دولت در ش��رایط جاری، اس��تقراض و ب��ه تعویق انداختن 
بازپرداخت آن اس��ت و همین موضوع س��بب افزایش اتکاء 
بیش��تر دولت به انتش��ار اوراق تامین مالی شده است. هر 
چن��د که این موضوع می تواند تامین مالی کس��ری بودجه 
دولت را تس��هیل کرده و با توسعه بازار بدهی همراه باشد 
اما باید توجه داش��ت که افزایش سریع سمت عرضه اوراق، 

باید با افزایش میزان تقاضا نیز همراه شود.
افزایش میزان اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی در 
بودجه ۹۹ نیز همانگونه که پیش��تر توضیح داده شد، تنها 
جابجای��ی بین ردیف های بودج��ه بوده و منبع جدیدی در 
اختیار دولت قرار نخواهد داد. در نهایت باید توجه داش��ت 
که منابع در نظر گرفته ش��ده برای واگذاری ش��رکت های 
دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲۱۸ درصد 
افزایش یافته اس��ت و به نظر می رسد که دولت قصد دارد 
میزان واگذاری ها را در س��ال آینده به شدت افزایش دهد. 

برنامه اصلی دولت برای واگذاری شرکت ها در سال آینده، 
 )ETF( مبتنی بر صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
است و این موضوع می تواند منجر به توسعه این نهاد مالی 

در اقتصاد ایران شود.
با توجه به آنکه بررس��ی مناب��ع دولت در قانون بودجه ۹۹ 
نش��ان می دهد که انتش��ار اوراق دولتی در س��ال آینده با 
افزایش مواجه خواهد ش��د، بررسی تبصره 5 قانون بودجه 
که بر موضوع کمیت و کیفیت انتشار اوراق دولتی متمرکز 
اس��ت، می تواند برخ��ی ابهامات را در زمینه انتش��ار اوراق 

مشخص کند.
براس��اس بند ر تبصره 5، صندوق های سرمایه گذاری درآمد 
ثابت مکلف ش��ده اند که حداقل نیمی از پورتفوی خود را به 
اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. این موضوع از یکسو میزان 
تقاض��ا برای اوراق تامین مال��ی را افزایش خواهد داد و باعث 
خواهد شد بخش��ی از مازاد عرضه اوراق دولتی پوشش داده 
ش��ود و نرخ بازده افزایش محسوسی نداشته باشد و از سوی 
دیگر نیز ترکیب پورتفوی این صندوق ها را بهبود می بخشد. 
اما باید توجه داش��ت ک��ه افزایش س��هم اوراق در پورتفوی 
صندوق ها به معنای کاهش سهم سپرده های بانکی )کاهش 
منابع نظام بانکی( خواهد بود و نتیجه تبعی این مس��اله نیز 
افزایش تقاضا در بازار بین بانکی و در نهایت اضافه برداش��ت 
از منابع بانک مرکزی و ایجاد پایه پولی اس��ت. براین اساس 
می ت��وان گفت که تالش دولت برای جبران کس��ری بودجه 
از طریق ف��روش اوراق به صندوق های درآمد ثابت، منجر به 

تشدید ناترازی منابع بانکی و ایجاد تورم خواهد شد.
بند م تبصره 5، بند دیگری است که نکات مهمی در زمینه 
انتش��ار اوراق در بر دارد. براس��اس این بند، بانک ها باید تا 
پایان س��ال اقدام ب��ه خرید اوراق دولتی و ق��رار دادن آن 
به عن��وان وثیقه بدهی های خود ن��زد بانک مرکزی کنند. 
ب��ا توجه به آنک��ه بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی در حال 
حاضر بیش از ۱500 هزار میلیارد ریال است، این موضوع 
می تواند حدود ۷50 هزار میلیارد ریال تقاضا در بازار اوراق 
تامین مالی ایجاد کند  اما باید توجه داشت که بانک ها در 
حال حاضر منابع��ی برای این کار در اختیار ندارند. به این 
ترتی��ب انتظار می رود که بانک ها جهت خرید اوراق مذکور 
اقدام به برداش��ت از منابع بانک مرکزی کنند و در صورت 
تحقق این امر، اث��رات خطرناکی برای افزایش پایه پولی و 

تورم متصور خواهد بود.
همچنین بخش دوم تبصره م این امکان را فراهم کرده که 
بانک ها بتوانند اوراق دولتی را به جای بخشی از سپرده های 
قانون��ی نزد بانک مرکزی قرار دهند. این موضوع بر ضریب 
تکاثر خلق پول توس��ط بانک ها اثر مثبت خواهد داش��ت و 

منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.  سنا 
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معاون وزیرصنعت اعالم کرد:
واردات 43میلیارد دالر کاال و فناوری به کشور  
  مع��اون وزیر صنع��ت، معدن وتجارت گفت: پارس��ال 
43 میلیارد دالر کاال و فناوری وارد کش��ور شد که ۱0 
میلی��ارد دالر مربوط به بخ��ش صنعت، معدن و تجارت 

می شود.
برات قبادیان افزود: بررس��ی ها نش��ان می دهد در بین 
۱0 قل��م اصلی وارداتی، هفت قلم مربوط به حوزه جهاد 
کشاورزی است که چهار میلیارد دالر جو و سه میلیارد 

دالر برنج از جمله اقالم این بخش است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت در بین 
۱0 قلم اصلی واردات، دو قلم دارد، اضافه کرد: یک قلم 
ب��ه بخش معدن و صنایع معدنی با س��هم ۷00 میلیون 

دالر، مربوط به الکترود گرافیتی می شود.
معاون آموزش��ی، پژوهش��ی و فن��اوری وزارت صنعت 
یادآور شد: بخش خودروسازی سهم ۲.۸ میلیارد دالری 

از واردات را در سال گذشته داشت.
قبادی��ان خاطرنش��ان س��اخت: بخش صنع��ت، معدن 
وتجارت می تواند برای اس��تفاده از توان داخلی تا سقف 
۱0 میلیارد دالر اختصاص دهد تا به این ترتیب با تکیه 

بر دانش و توانمندی بومی نیاز خود را برآورده سازد.
وی یادآور ش��د: بررس��ی تاریخچه ارتباط بین صنعت و 
دانش��گاه گویای آن اس��ت که این امر همواره به شکل 
رابط��ه ظهور و بروز داش��ته، اما نیاز به مش��ارکت بین 

صنعت و دانشگاه وجود دارد.
به گفته این مقام مس��وول، اکنون باید زیر س��اخت ها 
را فراه��م کرد تا نهضت س��اخت داخل ش��کل بگیرد و 
از ش��تاب الزم برخوردار ش��ود و در وزارت صنعت این 
نگرش مورد تاکید قرار دارد که پاس��خگویی به نیازهای 
آینده باید محقق ش��ود. وی یادآور شد: امروز از مجموع 
۷۷ هزار واحد صنعتی - معدنی در س��طح کشور تعداد 
چهار هزار بنگاه در س��امانه تاپ که از نیمه دوم امسال 
ش��کل گرفته نس��بت به ثبت نام برای طرح درخواست 
های خود اقدام کردند و آمار اکنون به هشت هزار بنگاه 

رسیده است.  ایرنا 

  رئیس کانون انجمن صنفی کارگران تشریح کرد؛
تازه ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد

  رئیس کانون انجمن صنفی کارگران تازه ترین مباحث 
مربوط به زمان پرداخت عیدی کارگران را تشریح کرد.

فرام��رز توفیقی رئیس کانون انجم��ن صنفی کارگران در 
خصوص جلسات کمیته دستمزد اظهار کرد: در حدود یک 
ماه گذشته جلس��ات متعددی با اعضای کمیته دستمزد 
برگزار کردیم و در این جلسات در تالشیم تا سبد معیشت 

کارگران را با توجه به هزینه ها بررسی کنیم.
وی افزود: س��بد معیشت به منظور تعیین نرخ دستمزد 
س��ال آینده کارگران بررسی می شود و حداکثر تا اواخر 

بهمن ماه به نرخ و نتیجه نهایی خواهیم رسید.
رئی��س کانون انجمن صنف��ی کارگران بی��ان کرد: هم 

اکنون نیز امکان اعالم نرخ دستمزد کارگران وجود دارد، 
ام��ا تا یک ماه آینده صب��ر می کنیم که آخرین تحوالت 
و نوس��انات قیمت ها را در سبد معیشت کارگران لحاظ 
کنیم. وی گفت: در جلسات دستمزد و شورای عالی کار 
به بررس��ی حق مس��کن کارگران نیز پرداخته ایم و در 
این جلس��ات نقص هایی که در لوایح آن وجود داشت را 
اص��الح کردیم. توفیقی ادام��ه داد: عوامل تاثیر گذار در 
س��بد معیشت کارگران به دو دس��ته از عوامل مستقیم 
و غیر مس��تقیم تقسیم می ش��وند که هر دو دسته باید 

بررسی و در سبد معیشت لحاظ شوند. 
وی اظهار کرد: قیمت بنزین از جمله عواملی اس��ت که 
به صورت غیر مس��تقیم در سبد معیشت کارگران تاثیر 

می گذارد.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران تصریح کرد: امسال با 
افزایش قیمت برخی کاال های اساسی مواجه بودیم و قدرت 
خرید کارگران تا حدودی کاهش یافت و این موضوع را در 
جلسات کمیته دستمزد بررسی کردیم که در سال آینده 

با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه نشویم.
توفیقی مط��رح ک��رد: پرداخت عیدی کارگ��ران زمان 
مش��خصی ندارد و کارفرمایان با توجه به قوانین کارگاه 
خ��ود این مبال��غ را پرداخت می کنند ک��ه معموال این 

عیدی در دو ماه پایانی سال واریز می شود.  میزان

خ��ب��رخ��ب��ر


