
اظهارات وزیر اقتصاد در سیزدهمین 
کنفرانس حسابداران و مدیران مالی  

تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
جهت رشد پویا و بدون نوسان، در گرو بهره برداری 
از ظرفی��ت های موجود و به��ره مندی از مدیریت 
مالی توانمند، پویا و مجهز به دانش روز است/ باید 
به ارتقای بهره برداری از ظرفیت های خالی موجود 
در بخ��ش دول��ت و هم در بخ��ش خصوصی توجه 
جدی کرد/ مهمتر از حسابرسی رعایت در مدیریت 
مالی، مدیریت عملیاتی است، مدیران باید مدیریت 

وجوه را با دقت تحت نظر داشته باشند
وزیر اقتصاد در س��یزدهمین کنفرانس حسابداران 
و مدیران مالی و دهمین جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران تاکید کرد: تحقق اهداف سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در جهت رشد پویا و بدون نوسان، 
در گ��رو بهره برداری از ظرفیت های موجود و بهره 
من��دی از مدیریت مالی توانمن��د، پویا و مجهز به 

دانش روز است.
به گزارش ش��بکه اخبار اقتص��ادی و دارایی ایران 
)شادا(، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران  
دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در این کنفرانس 
اظهار داش��ت: دغدغه من چاره اندیش��ی برای یک 
چالش مهم است، و آن این است که آیا از آنچه به 
عنوان منابع در اختیار داریم، به نحو بهینه استفاده 
م��ی کنیم؟وزیر اقتصاد گف��ت: باید به ارتقای بهره 
ب��رداری از ظرفی��ت های خالی موج��ود در بخش 
دول��ت و هم در بخش خصوصی توجه جدی کرد و 
با مولد سازی دارایی های مازاد و منجمد، نرخ بهره 
برداری از ظرفیت ها را افزایش داد.وی تصریح کرد: 
مدیران مال��ی در معرض س��خت ترین تصمیمات 
همچون مدیریت منابع کمیاب مالی قرار دارند، لذا 
باید بر اساس الگوی شایستگی، افراد واجد شرایط 

برای ایفای این مسئولیت خطیر انتخاب شوند.
وزیر اقتصاد گفت: مهمتر از حسابرس��ی رعایت در 
مدیریت مالی، مدیریت عملیاتی است، مدیران باید 
مدیریت وجوه را با دقت تحت نظر داشته باشند، این 
مهم عالوه بر بخش دولتی، در بنگاه های اقتصادی 

و همچنین نهاد خانواده نیز موضوعیت دارد.

وب سایت بانک پاسارگاد، به عنوان بهترین 
وب سایت در حوزه بانک و بیمه 

در دوازدهمی��ن جش��نواره وب و موبای��ل ای��ران؛ 
وب سایت بانک پاسارگاد، به عنوان بهترین وب سایت 
در ح��وزه بان��ک و بیمه انتخاب ش��د.در مراس��م 
اختتامی��ه دوازدهمین جش��نواره وب و موبایل که 
در بهمن م��اه ۱۳۹۸ در مرکز پژوهش های وزارت 
نیرو برگزار ش��د، وب س��ایت بانک پاسارگاد، برای 
دومین س��ال متوالی، با کسب اکثریت آرای داوران 
به عنوان وب س��ایت برتر و برگزیده معرفی ش��د.به 
گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، وب س��ایت 
بانک پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir به دلیل دارا 
ب��ودن فاکتورهای تأیید ش��ده ای همچون کارکرد 
خوب و کارا، محتوای غنی، ایجاد تجربه خوب برای 
کاربران، طراحی دیداری مناس��ب، ساختار و مسیر 
در دسترس و آسان، ایجاد تعامل سازنده با مخاطب 
و اطالع رس��انی خوب و ... از منظر داوران شایسته 
ی کس��ب عنوان وب سایت برتر و برگزیده شناخته 
ش��د.گفتنی است جش��نواره وب و موبایل ایران با 
ده ها هزار شرکت کننده، به عنوان بزرگ ترین عرصه 
رقاب��ت میان وب س��ایت ها و نرم افزار ه��ای موبایل 
ایرانی در گروه های مختلف ش��ناخته ش��ده است. 
این جش��نواره هر س��اله در گروه های مختلف، یک 
وب سایت و یک نرم افزار موبایل را با رأی داوران به 

عنوان برگزیده ی جشنواره معرفی می کند.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی  مطرح کرد؛
 انهدام کاالهای قاچاق بیوتروریستی

پس از 3 سال
مدی��ر جم��ع آوری و فروش اموال تملیکی اس��تان 
ته��ران گف��ت:  برخ��ی کااله��ای قاچ��اق جنب��ه 
بیوتروریس��تی داش��ته که پرونده آنه��ا مروبط به 
س��ال ۹5 اس��ت و تا زمانی که حکم قضایی برای 
معدوم س��ازی کاالها صادر نشود نمی توانیم نسبت 

به امحای آ نها اقدام کنیم.
برومند میرزایی پور با بیان اینکه در راستای اجرای 
مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز امروز 400 
تن کاالی سالمت محور که توزیع آن برای سالمت 
جامعه مضر ش��ناخته شده است معدوم شد، اظهار 
داش��ت: امروز 400 تن کاال ب��ه ارزش ۱۹ میلیارد 
ریال که توس��ط معاونت غذا و داروی علوم پزشکی 
ای��ران مضر ش��ناخته ش��ده با حض��ور نمایندگان 

دادستانی و سایر مراجع ذیربط امحاء شد.
مدی��ر جم��ع آوری و فروش اموال تملیکی اس��تان 
تهران با اش��اره به اینکه این دهمی��ن مورد امحاء 
اس��ت و تاکنون هزار و ۹70 تن کاال به ارزش 2۳0 
میلیارد ریال کاال انهدام ش��ده اس��ت، بیان داشت: 
عمده این کاالها تاریخ انقضا گذش��ته است. بخشی 
دیگر از این کاالها هم جنبه بیوتروریستی تشخیص 
داده ش��دند به همین دلیل نسبت به معدوم سازی 

آنها اقدام می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیوتروریستی 
بودن این کاالها از طریق چه نهادی ش��ناخته شده 
و کدام یک از این کاال احتمال بیوتروریس��تی دارد، 
گفت: این احتمال وجود دارد که دش��منان برخی از 
کاالها را آلوده و به بازار ایران ارسال کنند و از آنجایی 
که احتمال بیوتروریستی بودن تعدادی از این کاالها 
وجود داش��ت در برنامه انهدام و معدوم س��ازی قرار 
گرفتند که البته بیشتر مواد دخانی در معرض تهدید 
بیوتروریست قرار دارند.میرزایی پور تاکید کرد: تمام 
کاالهایی که امروز معدوم می شوند وارداتی هستند و 

از طریق قاچاق وارد کشور شده اند.  

اخبار

یک بام و دو هوای دالری دولت  
 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی دردسر ساز شد؛

گزارش

 ح��ذف ارز دولتی ک��ره حیوانی و عدم ح��ذف آن از انواع 
روغ��ن نباتی که قس��مت عمده مارگارین را تش��کیل می 
دهد، باعث ایجاد ش��رایط رقابتی نابرابر بین این دو کاال و 

جایگزینی مارگارین با کره شده است.
  حذف ارز دولتی کاالهای اساس��ی که طی یکس��ال و نیم 
گذش��ته از س��وی کارشناس��ان به عنوان یک الزام مطرح 
می ش��د هم اکنون در دستور کار دولت اس��ت اما باید در 
م��ورد زمان اجرای آن دق��ت و تدابیر الزم صورت بگیرد تا 
مص��رف کنندگان و همچنین تولیدکنن��دگان داخلی را با 

مشکل مواجه نکند.
یک��ی از موضوعات م��ورد بحث در این زمین��ه، حذف ارز 
دولتی از یک کاال و عدم حذف آن از کاالی رقیب است که 
می تواند منجر به ایجاد چالش های جدی ش��ود. به عنوان 
مثال کارشناسان معتقدند که دولت بعد از حذف ارز دولتی 
ک��ره حیوانی چرا ارز کره گیاهی )مارگارین( که رقیب این 
کاالس��ت حذف نمی کند و باعث ایج��اد رانت برای برخی 

شرکت ها می شود؟
کره گیاهی یا مارگارین در داخل کش��ور فرموله می ش��ود 
و ح��دود ۸0 درص��د کره گیاهی ان��واع روغن های نباتی و 
حدود 20 درصد آن آب اس��ت. گفته می شود بخش عمده 
کره گیاهی از روغن پالم تشکیل می شود که بعد از واردات 
روغن به کش��ور، کره گیاهی یا هم��ان مارگارین در داخل 
فرموله می ش��ود. کره گیاهی در گروه کاالی اساس��ی قرار 
نمی گی��رد در حالی کاالی رقیب کره حیوانی اس��ت و در 
رس��توران ها، تولید شیرینی و ش��کالت، کیک ها و نان های 

صنعتی و … کاربرد دارد.

 شکاف قیمت
در همی��ن زمینه، رض��ا باکری، دبیر انجم��ن صنایع لبنی 
کشور با اشاره به اختالف قیمت کره حیوانی و کره گیاهی 
)مارگارین( در بازار، گفت: طی س��الهای اخیر این اختالف 
قیمت باعث شده که کره گیاهی )مارگارین( به مرور زمان 

در بازار مصرف جایگزین کره حیوانی شود.
وی اضاف��ه کرد: ک��ره حیوانی که در ح��ال حاضر در بازار 
عرضه می شود شامل ارز 4200 تومانی است و هنوز حذف 

ارز روی قیمت این کاال تأثیرگذار نبوده است.
باکری ادامه داد: وقتی که ارز نیمایی در قیمت تمام ش��ده 
کره اعمال ش��ود این کاال با ن��رخ 4,500 تومان به مصرف 

کنندگان عرضه نخواهد شد و قیمت آن افزایش می یابد.
انجم��ن لبن��ی با اطالق عن��وان کره گیاهی ب��ه مارگارین 
مخالف اس��ت چ��ون مارگارین از ترکیب ان��واع روغن های 
نبات��ی از جمله روغن پالم بوج��ود می آید و در واقع نوعی 
خوراک چرب اس��ت و جزو گروه فرآورده های لبنی نیست 

که به آن عنوان کره اطالق شود
وی با اشاره به اینکه حذف ارز 4200 تومانی از واردات کره 
حیوانی ش��کاف قیمت بین این کاال و کره گیاهی را بیشتر 
خواه��د کرد، افزود: احتمال دارد ک��ه جای کره حیوانی و 

مارگاری��ن به دلیل این اختالف قیمت در س��بد خانوار نیز 
تغییر کند.

باک��ری با بی��ان اینکه انجمن صنایع لبن��ی ایران با اطالق 
عن��وان ک��ره گیاهی ب��ه مارگاری��ن مخالف اس��ت، گفت: 
ما سالهاس��ت که در ای��ن زمینه اعت��راض می کنیم چون 
مارگارین از ترکیب ان��واع روغن های نباتی از جمله روغن 
پال��م بوجود می آید و در واقع نوعی خوراک چرب اس��ت و 
ج��زو گروه فرآورده های لبنی نیس��ت که به آن عنوان کره 
اطالق ش��ود.وی تصریح کرد: باید عنوان دیگری برای این 

محصول انتخاب شود.
باک��ری درب��اره اینکه آیا واح��د نبودن ن��رخ ارز برای کره 
حیوان��ی و مارگارین منج��ر به ایجاد رانت خواهد ش��د؟، 

گفت: ما طرفدار تک نرخی شدن ارز هستیم در واقع برای 
س��المت و پایداری جامعه و صنعت و روابطی که بین ذی 
نفع��ان وجود دارد باید ارز تک نرخی ش��ود و آثار و تبعات 
زیان بار این مس��اله طی سالهای آینده در کشور مشخص 

خواهد شد.

واردات ساالنه ۴۵۰ هزارتن روغن پالم با ارز دولتی
وی تصری��ح کرد: تمام زیر رش��ته های صنعت باید نرخ ارز 

واحدی داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود.
همچنی��ن در این زمینه، یک منب��ع آگاه در وزارت جهاد 
کش��اورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به حذف ارز 
4200 تومانی کره حیوانی، اظهارداشت: عمده قسمت کره 
گیاهی که در کشور فرموله می شود از روغن نباتی و بویژه 
روغن پالم است که این روغن ها همچنان با ارز دولتی وارد 
می ش��ود. وی اضافه کرد: متأس��فانه حذف ارز کره حیوانی 
باعث ایجاد ش��رایط رقابت نابرابر بی��ن کره حیوانی و کره 
گیاهی می ش��ود و احتم��ال اینکه کره گیاه��ی جای کره 
حیوانی را در مصارف مختلف بگیرد زیاد اس��ت که این به 

ضرر سالمت جامعه نیز خواهد بود.
براین اس��اس این گزارش، نیاز کشور به روغن ساالنه ۱.5 
میلیون تن است که عمده این نیاز از طریق واردات تأمین 
می شود. تأمین روغن مورد نیاز کشور از سه طریق واردات 
مستقیم روغن، واردات دانه روغنی و همچنین تولید داخل 
تأمین می ش��ود که سهم تولید داخل در حال حاضر بسیار 

ناچیز است.
همچنی��ن س��االنه ح��دود 450 هزارتن روغ��ن پالم وارد 
کشور می ش��ود که در صنایعی نظیر کره گیاهی، شیرینی 
و ش��کالت، بس��تنی، پنیر پیتزا، چیپس و بخش کوچکی 
از آن در روغن های س��رخ کردنی برخی کارخانجات روغن 
نباتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و ج��ز روغن نباتی که 
میزان آن نیز محدود است، هیچکدام از این کاالها نیز جز 
کاالهای اساس��ی و اقالم ضروری خانوار به حساب نمی آید 
و این جزو نکات بس��یار مهمی است که دولتمردان باید در 
اولویت بندی کاالها ب��رای اختصاص و یا حذف ارز دولتی 

مورد توجه قرار دهند.  مهر 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  29 بهمن 1398  شماره 5246 

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خبرداد؛
رشد تولید میعانات گازی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به عملکرد 
۱0 ماهه اول س��ال ۱۳۹۸ گف��ت: میزان تولید میعانات 
گازی در ۱0 ماهه اول س��ال جاری رش��د پنج درصدی 

داشته است.
هادی هاش��م زاده فرهنگ اظهار ک��رد: این عدد نه تنها 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، بلکه تحقق 

۱00 درصدی برنامه را در پی داشته است.
به گفته وی میزان تولید اتان در مدت مش��ابه نیز رشد 
بسیاری داشته اس��ت و در حال حاضر هشت پاالیشگاه 

پارس جنوبی این محصول با ارزش را تولید می کنند.
وی می��زان تولید پروپان را نیز بیش از س��ال گذش��ته 
عن��وان ک��رد و گفت: در ح��ال حاضر هفت پاالیش��گاه 

پروپان تولید می کنند.
او می��زان تولی��د بوتان و گوگ��رد را نیز ب��ه ترتیب، 2 
میلی��ون و ۶۳ ه��زار تن ، ۱.2 میلی��ون تن و 5۶7 هزار 
ت��ن عنوان و اظهار کرد: در س��ال جاری مجتمع گاز در 
تمام شاخص ها رشد داشته و در اکثر تولیدات به برنامه 

نزدیک شده است.  شانا 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد؛
صادرات 7 میلیون تن محصول کشاورزی  

جمه��وری اس��المی ای��ران و اس��ترالیا همکاری ه��ای 
کش��اورزی خود را گس��ترش می دهند، ایران ساالنه 7 

میلیون تن محصول کشاورزی صادر می کند.

عباس کشاورز در دیدار با لیندال ساکس سفیر استرالیا 
در ایران گفت: ایران و اس��ترالیا زمینه های زیادی برای 
همکاری به ویژه در حوزه کشاورزی و غذا دارند که باید 

شناسایی شده و توسعه یابد.
وی افزود: اقلیم و نوع کشاورزی ایران و استرالیا شباهت 
های زیادی به یکدیگر دارند و دو کش��ور می توانند در 
زمینه تبادل تجربه و کارشناس همکاری موفقی داشته 
باشند. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، تبادل دانش و 
اطالعات در حوزه کشاورزی بین دو کشور را مهم دانست 
و گف��ت: مدیری��ت بهره وری آب در بخش کش��اورزی، 
تولید گندم، پنبه، دانه های روغنی و حبوبات می تواند 

از جمله موضوعات همکاری دو کشور باشد.
وی اف��زود: بخش کش��اورزی ایران بی��ش از ۸0 درصد 
انرژی غذایی و 20 درصد اش��تغال کشور را تامین کرده 

است. وزارت جهاد کشاورزی

خ��ب��رخ��ب��ر

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان این که 
چند پروژه کارگری طرح اقدام ملی مسکن در 
مناطق صنعتی در آستانه آغاز عملیات اجرایی 
است، گفت: از سوی دیگر حدود 45 هزار واحد 
طرح اقدام ملی در قالب مشارکت به پیشرفت 
باالی ۳0 درصد رسیده و ۶0 هزار واحد نیز در 

مرحله ی آماده سازی زمین قرار دارد.
محمود محم��ودزاده اظهار کرد: بعد از این که 
متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن 
مشخص  و به استان ها معرفی شدند هم اکنون 

در ادارات کل راه و شهرسازی، نمایندگی های 
بنی��اد مس��کن و ش��هرهای جدی��د در حال 
تشکیل پرونده هس��تند و سپس برای افتتاح 
حساب به بانک معرفی می ش��وند. وی افزود: 
رق��م اولی��ه آورده متقاضیان بی��ن ۳0 تا 40 
میلیون تومان اس��ت. مابقی آورده متقاضیان 

در یک زمان بندی تعیین می شود. حدود ۱00 
میلیون تومان نیز تسهیالت بانکی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره متقاضیان حذف 
ش��ده در فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی گفت: 
کسانی که واجد ش��رایط تشخیص داده نشدند 
www. می توانند از ابتدای اس��فندماه به سایت

tem.mrud.ir مراجع��ه کنند و به آنها توضیح 
داده می شود که علت واجد شرایط نبودنشان چه 
بوده است. اگر به هر دلیل اشتباهی رخ داده باشد 
به روند ثبت نام بازگردانده می شوند. محمودزاده 
هم چنین درباره روند اجرای پروژه های مشارکتی 
طرح  اقدام ملی مسکن تصریح کرد: پروژه های 

مش��ارکتی در شهرهای جدید و سایر شهرها بر 
اساس قرارداد با پیمانکاران شروع شده که حدود 
45 هزار واحد به میانگین پیش��رفت باالی ۳0 
درصد رسیده اس��ت. در همین قالب مشارکت 
بیش از ۶0 هزار واحد نیز در مرحله ی آماده سازی 
زمین قرار دارد. مابقی هم ثبت نامی ها است که 
240 هزار نام نویس��ی کردن��د و فعال ۱40 هزار 
واجد شرایط  تشخیص داده شدند ولی به میزان 
تعیین ظرفیت شده یعنی 240 هزار نفر افزایش 

پیدا می کند.  وزارت راه و شهرسازی 

رئیس سازمان صنعت اس��تان تهران گفت: 7 نمایشگاه 
بهاره برای عرضه کاالهای مورد نیاز ش��ب عید از قبیل 
کیف، کفش، پوش��اک و آجیل و خش��کبار و همچنین 

کاالهای اساسی برگزار می شود.
ی��داهلل صادقی رئیس س��ازمان صنعت اس��تان تهران با 
اش��اره به طرح های تنظیم بازار شب عید گفت: یکی از 
طرح های ما طرح تنظیم بازار س��یب و پرتقال شب عید 
است که برای این منظور در مجموع 7 هزار تن سیب و 

پرتقال در نظر گرفته شده است. 
رئیس س��ازمان صنعت استان تهران افزود: حدود 5 تا ۶ 
ه��زار تن پرتقال مازندران تهیه ش��ده که این پرتقال ها  
در س��ردخانه های اس��تان مازندران نگهداری می شود 
و در زمان مناس��ب برای توزیع در ش��ب عید به تهران 
منتقل می ش��ود. وی افزود: همچنین ۳ هزار تن سیب 
از محل تولیدات شهرس��تان دماوند تامین ش��ده و برای 

توزیع در شب عید به تهران منتقل می شود.
وی افزود: سیب و پرتقال شب عید از طریق سازمان میادین 
می��وه و تره ، برخی فروش��گاه های زنجیره ای و همچنین 
برخی واح��د های صنفی میوه و تره بار توزیع می ش��ود.  
صادقی اظهار داشت: قیمت توزیع سیب و پرتقال تنظیم باز 
عید در هفته سوم اسفندماه از طریق ستاد تنظیم بازار اعالم 
خواهد ش��د.  وی همچنین در رابطه با برگزاری نمایشگاه 
های بهاره گفت: 7 نمایش��گاه به��اره برای عرضه کاالهای 
مورد نیاز شب عید از قبیل کیف، کفش، پوشاک و آجیل و 

خشکبار و همچنین کاالهای اساسی برگزار می شود. 

صادق��ی اظهار داش��ت: در غرفه کاالهای اساس��ی مرغ، 
تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، ش��کر، محصوالت شوینده 
و بهداش��تی، گوش��ت قرمز منجم عرضه می ش��ود که 
کاالهای اساس��ی ب��ا قیمت مصوب و س��ایر کاالها مثل 
ش��وینده ها با تخفیف 5 تا ۱0 درصدی نسبت به قیمت 

درج شده  روی کاال عرضه می شود. 
وی گفت : این نمایشگاه ها در تهران از ۱4 تا 2۳ اسفند 
در تهران برپا و در شهرستان های استان تهران براساس 
نی��از آن شهرس��تان در زمان خاص خ��ود برگزاری می 
شود البته اعالم شده که در هر شهرستان یک نمایشگاه 
برگزار ش��ود.  صادقی با بیان اینکه سایر کاالها  از جمله 
پوشاک، کیف، کفش و امثال آنهابا تخفیف ۱5 درصدی 
نسبت به سطح بازار در نمایشگاه ها بهاره عرضه می شود، 
گفت: این نمایش��گاه در جنوب تهران در نمایشگاه شهر 
آفتاب، ش��رق تهران مجتمع گوش��ت شرکت پشتیبانی 
دام، فرهنگس��رای خ��اوران، مصلی امام )ره(، بوس��تان 

گفت وگو، پارک ارم و بوستان والیت برگزار می شود. 
وی افزود: عالوه بر این  نمایشگاه ها جشنواره نمایشگاه های 
نوروزی توسط برخی از فروش��گاه های زنجیره ای برگزار 
می ش��ود که برگزاری این نمایش��گاه با تخفیف مناسب 
از اول اس��فند ۹۸ خواهد بود.  وی افزود: فهرس��ت این 
واحدهای صنفی از طریق سایت اتاق اصناف اعالم خواهد 
ش��د و براس��اس قانون نظام صنفی واحدی که اقدام به 
حراج می کند باید قیمت های قبل و بعد از تخفیف را باید 

در معرض دید مشتریان قرار دهد.  شاتنا

رئیس سازمان صنعت تهران خبرداد؛

برگزاری ۷ نمایشگاه بهاره 
معاون وزیر کار از کارگران و کارفرمایان خواست تا برای 
احراز هویت و بهره مندی از مزایای س��امانه جامع روابط 

کار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
حاتم ش��اکرمی درباره ضرورت راه اندازی س��امانه جامع 
رواب��ط کار اظهار کرد:حوزه روابط کار یکی از حوزه های 
وزارت تع��اون،کار و رفاه اجتماعی اس��ت که بیش��ترین 
مخاط��ب را در می��ان مردم دارد و عم��ده افرادی که از 
وزارت کار خدمات دریافت می کنند کارگران،کارفرمایان 
و تش��کل های آنها هستند.افزایش جمعیت جامعه هدف 
از ی��ک س��و و محدودیت های موجود در م��ورد افزایش 
س��اختار اداری از سوی دیگر، موجب شد تا به سمت راه 
اندازی این س��امانه برویم چرا که پایین بودن سرعت در 
ارائه خدمات به جامعه هدف مشکالتی را به وجود آورده 

بود و امکان ارائه خدمات شفاف و سریع وجود نداشت.
وی ادامه داد: دغدغه دیگری که باعث شد راه اندازی این 
سامانه در دستور کار قرار گیرد، شفافیت در ارائه خدمات 
بود. بدون ش��ک هرچه جامعه ه��دف و جامعه خدمات 
دهنده ارتباط مستقیم تری داشته باشند، احتمال اعمال 
س��الیق هم بیشتر می ش��ود و این اعمال سالیق ممکن 
است موجب انحراف در ارائه خدمات شود. مجموعه این 
دغدغه ها ما را به این تصمیم رساند که باید به سمت ارائه 

خدمات غیرحضوری به جامعه هدف حرکت کنیم.
ش��اکرمی تصریح ک��رد: وزارت کار به عنوان بخش��ی از 
دس��تگاه حاکمیتی و اجرایی کش��ور باید اهداف دولت 
الکترونیک را به مرحله اجرا برس��اند و این مس��اله یک 

تکلیف قانونی به شمار می رود.
مع��اون رواب��ط کار وزیر کار با بیان اینک��ه ارائه خدمات 
غیرحضوری به کارگ��ران و کارفرمایان مس��تلزم تامین 
برخ��ی زیرس��اخت ها اس��ت، گف��ت: این زیرس��اخت ها 
ش��امل تدوی��ن مقررات مرب��وط، صدور آیی��ن نامه ها و 
دس��تورالعمل های مربوطه و آموزش همکاران در سراسر 
کش��ور اس��ت که باید همه آنها را عملیاتی می کردیم.در 
ابتدا یک شرکت مجری برای تامین این زیرساخت ها با ما 
شروع به همکاری کرد و سپس به سراغ دریافت مجوزها 
از س��ازمان مق��ررات رادیویی، نهاد ریاس��ت جمهوری و 
حوزه های فناوری ارتباطات و پش��تیبانی رفتیم. مرحله 
بعدی تامین زیرس��اخت های س��خت افزاری این پروژه و 
سرورهایی بود که باید تامین می شد که با در نظر گرفتن 

شرایط امنیتی در اختیار وزارتخانه قرار گرفت.
مع��اون روابط کار وزیر کار درباره مزیتهای این س��امانه 
برای کارگ��ران و کارفرمایان توضی��ح داد: اولین مزیت 
این س��امانه، دسترسی آسان و سریع جامعه هدف ما به 
خدماتی است که ارائه می دهیم.خدمات ما در حوزه های 
مختل��ف اعم از روابط کار، بازرس��ی کار، بیمه بیکاری و 
حمایت از مشاغل،تش��کل های کارگ��ری و کارفرمایی و 
طبقه بندی مشاغل به آسانی در دسترس مخاطبان قرار 
خواهد گرفت. مثال در حوزه روابط کار اختالفات موجود 
میان کارگران و کارفرمایان مورد رسیدگی قرار می گیرد 
که می توان گفت بیش��ترین حج��م مراجعه کنندگان به 

حوزه ما در این بخش است.  ایسنا 

معاون وزیر کار تشریح کرد

مزایای سامانه روابط کار برای کارگران و کارفرمایان

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

مسکن ملی کارگران در حال ورود به مرحله  اجرا


