
سهولت در پذیره نویسی سهام 
صندوق پاالیشی یکم با سامانه  

بانک پاسارگاد
به منظ��ور پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرون��ا، 
پذیره نویس��ی واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق  
سرمایه گذاری پاالیش��ی یکم، عالوه بر شعبه ها، از 
طریق س��امانه های غیرحضوری بانک پاس��ارگاد به 
نش��انی ETF.bpi.ir و نی��ز از طریق اپلیکیش��ن 
کیپاد، از تاریخ 5 ش��هریور لغایت 19 شهریور سال 
1399، انجام خواهد ش��د.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، در راستای اجرای جزء )۲( بند )الف( 
تبصره )۲( قانون بودجه س��ال 1399 کل کشور و 
مصوب��ات هیأت  وزیران در ای��ن زمینه، باقیمانده ی 
س��هام دولت در شرکت های »پاالیش نفت تبریز«، 
»پاالیش نفت بندرعباس«، »پاالیش نفت اصفهان« 
و »پاالی��ش نفت تهران« از طری��ق کارگزاری های 
بورس، س��امانه های آنالی��ن معامالتی و درگاه های 
غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب از جمله 
بانک پاسارگاد، واگذار می شود.سقف سرمایه گذاری 
هر ش��خص حقیقی در مجم��وع دو صندوق »دارا 
یکم« و »پاالیش��ی یکم«، 5۰ میلی��ون ریال )پنج 

میلیون تومان( تعیین شده است. 

اهدا لوح تقدیر و تندیس اجالس 
سراسری رضایت مندی مشتری به 

بانک توسعه تعاون 
اجالس سراس��ری رضایت مندی مشتری با رویکرد 
نقش مدیریت در روند بهبود پاسخگویی به مشتری 
در دوران کرونا و پسا کرونا و سومین همایش ملی 
نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد با رویکرد 
مش��تری مداری در تاالر آبگینه وزارت امور خارجه 
برگزار شد.در این مراسم مدیران برخی دستگاه های 
دولتی و همچنی��ن مدیران بخش خصوصی ضمن 
تبیین اهمیت مشتری مداری جهت تقویت بخش 
تقاض��ای اقتصاد و کمک ب��ه بهینه نمودن کیفیت 
محصوالت تولیدی و خدم��ات، به انتقال تجربیات 
خ��ود در زمین��ه ارتقا رضایت مش��تری پرداختند.

در ای��ن همایش اش��تراک و انتقال دانش و تجارب 
متخصصین، مس��ئولین و نخب��گان مدیریت ایران 
در دوران کرون��ا و پس��ا کرون��ا، اش��اعه فرهن��گ 
ش��اخص رضایت مش��تری و کیفی��ت در بازارهای 
رقابتی مل��ی و بین المللی، تبیی��ن جایگاه کیفیت 
و به��ره وری محصول تولید مل��ی در رعایت حقوق 
مصرف کننده در بین آحاد مردم در شرایط بحرانی، 
افزایش فضای رقابتی در ش��رایط کرونا و پساکرونا 
ب��ا تأکید بر استانداردس��ازی محصوالت و خدمات 
باکیفیت برت��ر، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی 
در پیش��برد اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
و ارائه راهکاره��ای نوین جهت برآورده نمودن این 
اه��داف، نقش مش��تری مداری و ش��یوه های نوین 
رهبری بازار در جهش تولید، تقویت استراتژی های 
سازمان به منظور برآورده نمودن نیازهای مشتریان 

موردتوجه و بحث و بررسی قرار گرفت.

اعالم چگونگی پذیره نویسی 
واحدهای دومین صندوق سرمایه 
گذاری دولت در بانک ملی ایران

 بانک ملی ایران جزئیات پذیره نویس��ی واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری پاالیش��ی 
یک��م را اعالم کرد. به گ��زارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران پذیره نویس��ی این صندوق از بامداد روز 
چهارش��نبه پنجم ش��هریور ماه آغاز می شود و تا 
ساعت ۲۴ روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه ادامه 
خواهد داش��ت. پذیره نویس��ی از طریق وب سایت 
رس��می بانک ملی ایران و نیز اپلیکیشن ایوا انجام 
خواهد ش��د. حداقل مبلغ پذیره نویس��ی برای هر 
یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی 1۰۰ 
هزار ریال و حداکثر مبلغ پذیره نویسی معادل 5۰ 
میلیون ریال اس��ت. متقاضیانی که پیش از این در 
پذیره نویسی صندوق دارا یکم شرکت کرده اند می 
توانند در مجم��وع دو صندوق س��رمایه گذاری تا 

سقف 5۰ میلیون ریال پذیره نویسی کنند.

اخبار گزارش

با فرض افزایش 3۰ درصدی س��پرده های بانکی در س��ال 
99، بانک ها موظف به خرید حدود 95 هزار میلیارد تومان 
اوراق بده��ی دولت هس��تند که این رق��م فاصله زیادی با 
هدف گذاری ۲۴۰ هزار میلی��ارد تومانی دولت برای تامین 

مالی از محل فروش اوراق بدهی دارد.
شورای پول و اعتبار در مصوبه ای بانک ها و موسسات اعتبار 
را موظف کرد معادل 3 درصد از مانده کل سپرده های خود 

را صرف خرید اوراق بدهی دولت تبدیل کنند.
در پایان س��ال 98 حجم کل مانده س��پرده های بانک ها و 
موسس��ات اعتباری ۲۴38 هزار و 1۰8 میلیارد تومان بوده 
اس��ت. در صورتی که رش��د نقدینگی تا پایان سال 99 به 
3۰ درصد برسد، حجم کل سپرده های بانکی تا پایان سال 
ج��اری معادل 3 هزار و 169 ه��زار و 5۴۰ میلیارد تومان 
خواهد شد.با این حساب، کل اوراقی که بانک ها و موسسات 
اعتباری در س��ال جاری موظف به خرید آن هس��تند، 95 

هزار و 86 میلیارد و ۲1۲ میلیون تومان است.
تاکن��ون بانک ها 39 هزار و 5۴3 میلی��ارد و 9۰۰ میلیون 
توم��ان اوراق خری��داری کرده ان��د و برای اج��رای مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار باید 55 هزار و 5۴۲ میلیارد و 31۲ 
میلیون توم��ان دیگر اوراق از دولت بخرن��د. این در حالی 
اس��ت که دولت به دنبال ف��روش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی در س��ال جاری است.براساس خبر امروز بانک 
مرکزی از ابتدای حراج اوراق بدهی دولت، 69 درصد اوراق 
توسط بانک ها، ۴ درصد صندوق های سرمایه گذاری بورسی 
و ۲7 درصد س��ایر سرمایه گذاران خریداری شده است. اگر 
همین ترکیب حفظ ش��ود ب��ا این مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار دولت می تواند در مجموع 137 هزار و 81۰ میلیارد 
توم��ان اوراق بفروش��د.بنابراین در صورت��ی امکان فروش 
بیش��تر وجود خواهد داشت که صندوق های سرمایه گذاری 
و اش��خاص حقیقی هم تمایل بیش��تری برای فروش اوراق 
بدهی از خود نش��ان دهند. برای فروش ۲۴۰ هزار میلیارد 
تومان، س��رمایه گذاران غیربانکی باید خری��دار 1۴۴ هزار 
و 91۴ میلی��ارد تومان از این اوراق ش��وند.الزام بانک ها به 
خرید اوراق بدهی دولت به اندازه 3 درصد مانده سپرده ها، 
الزامی اس��ت که قطعا دولت را در تضمین بخشی از فروش 
اوراق کمک می کند اما این رقم در مقایسه با هدف گذاری 

دولت برای فروش اوراق بدهی فاصله زیادی دارد.
همانطور که اش��اره شد در خوش��بینانه ترین حالت، با این 

ال��زام ب��رای بانک ها و با احتس��اب همراه��ی صندوق های 
سرمایه گذاری و اش��خاص حقیقی، در مجموع 137 هزار 
و 81۰ میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان س��ال به فروش 
می رس��د و این با رقم هدف گذاری شده دولت 1۴۴ هزار و 

91۴ میلیارد تومان فاصله دارد.
بنابراین در این حالت باز هم دولت برای فروش بیشتر باید 
به افزایش بیشتر نرخ سود اوراق بدهی روی بیاورد. افزایش 
نرخ س��ود اوراق منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده و در 
صورتی که این نرخ س��ود بانکی به نرخ سود اوراق نزدیک 
ش��ود، عالوه بر تش��دید افزایش هزینه تامی��ن مالی برای 
بانک ها و بنگاه های اقتصادی، افزایش هزینه های دولت در 
دو س��ال آینده، کاهش انگیزه س��رمایه گذاری در اقتصاد، 
افزایش پای��ه پولی و نقدینگی در میان م��دت و در نهایت 
افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.   به نظر می رسد 

در این شرایط سه گزینه بیشتر روی میز دولت نیست.
گزینه اول: افزایش بیش��تر نرخ سود اوراق بدهی را بپذیرد و 
کل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه را از این محل 
تامی��ن کند که در ص��ورت اتخاذ این تصمیم س��هم دولت 
از تامین مالی بانک ها به ش��دت افزایش یافته و نرخ س��ود 
تس��هیالت به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد. افزایش 
نرخ س��ود تس��هیالت منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش 
توجیه پذیری اخذ تس��هیالت برای فعالی��ت اقتصادی و در 
نهای��ت کاهش تقاضای کل خواهد ش��د ک��ه این پدیده در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. گزینه دوم: 
شورای پول و اعتبار مجددا در مصوبه ای سقف الزام بانک ها 
به خرید اوراق بدهی دولت را از 3 درصد به 6 درصد افزایش 
ده��د. چرا که در این صورت بانک ها مل��زم به خرید حدود 
19۰ هزار و 17۲ میلیون تومان اوراق بدهی دولت می شوند. 

این اقدام هم مخاطراتی مانند گزینه اول خواهد داشت.
گزینه س��وم:  دولت هدف گذاری خود ب��رای فروش اوراق 
بده��ی را به همین دامنه تعیین ش��ده ب��رای الزام بانک ها 
ب��ه خری��د اوراق بدهی و با احتس��اب رقمی متناس��ب با 
پیش بین��ی اس��تقبال س��رمایه گذاران غیربانک��ی از اوراق 
بدهی، تقلیل دهد و برای تامین کسری بودجه باقی مانده 
به س��ایر روش ها مانند عرضه س��هام ش��رکت های دولتی، 
کاهش منطقی س��هم باالی ش��رکت های دولتی از درآمد 
اصالح قیمت حامل های انرژی، مالیات بر خانه های خالی و 

مالیات بر عایدی سرمایه، روی بیاورد.

به نظر می رس��د دولت اکنون به دنبال ساده ترین راه تامین 
مالی است و نمی خواهد از روش های دیگر که آثار و تبعات 
منفی بس��یار کمتر و مزایای بیش��تری برای اقتصاد کشور 
دارد، اس��تفاده کند. قطعا انتش��ار اوراق بدهی یک راهکار 
متداول در بس��یاری کش��ورها برای جبران کسری بودجه 
دولت اس��ت و مانع از ش��کل گیری رکود و تورم در اقتصاد 
می ش��ود. این ابزار ام��کان انعطاف پذیری بیش��تر و اعمال 
سیاس��ت های ضدچرخه ای را فراهم می کند اما اگر میزان 
اوراق منتش��ره بیش از ظرفیت بازار پول و اقتصاد باش��د، 

قطعا تبعاتی برای اقتصاد به وجود خواهد آورد.
از طرف دیگ��ر به دلیل نرخ باالی رش��د متغیرهای پولی، 
بان��ک مرکزی نمی تواند فعال اقدام به تزریق نقدینگی برای 
تسهیل در خرید اوراق بدهی دولت کند و اگر بانک مرکزی 
تقاضای دولت برای خرید اوراق را بپذیرد، باید هدف گذاری 
تورمی خود در سال 99 را فراموش کرده و تحقق آن را به 
زمانی نامعلوم موکول کند. بنابراین ظرفیت ش��بکه بانکی 
برای خری��د اوراق بده��ی دولت باتوجه ب��ه تضعیف بنیه 
بانک ها در چند س��ال اخیر محدود اس��ت و در صورتی که 
دولت همچنان به فش��ار بر بانک ها اصرار کند، عواقب بدی 

در انتظار نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود. 

این اقدامات از س��وی دول��ت در حالی صورت می گیرد که 
هزینه های دهک دهم نسبت به پارسال بیش از 37 درصد 
افزایش یافته که در مقایسه با دهک اول 1۰ درصد بیشتر 
اس��ت.  آماری که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت تورم و 
تغییر قیمت کاال و خدمات مصرفی مردم منتشر کرد نشان 
از این داش��ت که تورم نقطه به نقطه و به عبارتی افزایش 
هزین��ه های خانوارهای ایرانی نس��بت به مرداد ماه س��ال 
گذشته در مجموع 3۰.۴ درصد افزایش داشته که این رقم 

نسبت به تیر ماه امسال هم 3.5 درصد رشد کرده است. 
اما بررس��ی وضعیت 1۰ دهک هزینه ای نش��ان از افزایش 
قابل توجه هزینه بین دهک ها نس��بت به مرداد پارس��ال 
دارد؛بطوری که تورم نقطه به نقطه در دهک دهم به 37.8 
درصد رسیده که نسبت به تیر ماه بیش از پنج درصد رشد 
دارد. بر این اس��اس تامین هزینه ب��رای پایین ترین دهک 
نس��بت به س��ال قبل به طور متوسط 37.8 درصد افزایش 
دارد.این در حالی اس��ت که دهک اول تورم ۲7.7 درصدی 
در مرداد ماه را نس��بت به مرداد سال گذشته تجربه کرده 
و ای��ن رق��م در دهک های بعد باالتر م��ی رود، به عبارتی 
تحمی��ل هزینه به افراد نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و 

اقشار پردرآمد بوده است. فارس
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ساخت  تجهیزات دریایی و 
بندری توسط متخصصان داخلی

اللهیار گفت: 768 قطعه و تجهیزات دریایی 
و بن��دری توس��ط مهندس��ان و متخصصان 

داخلی تهیه و تولید شده است.
محمدرض��ا اللهیار معاون فنی و مهندس��ی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در 
چند س��ال گذشته با استفاده از توان داخلی 
در کشور توانستیم ش��ناورهایی بیش از 3۰ 
ه��زار تنی در ای��ن بخش را پذی��رش کنیم 
اف��زود: ن��رم افزار بوم��ی در ای��ن زمینه راه 

اندازی کرده ای��م و هم اکنون مراحل نهایی 
اجرای آن به اتمام رسیده است. او با اشاره به 
اینکه تاکنون دو کشور اقدام به تهیه نرم افزار 
در این بخش کرده اند افزود: ایران س��ومین 
کشوری است که این نرم افزار را تهیه کرده 
است.الهیار توضیح داد: این نرم افزار قابلیت 
شناسایی جزر و مد و امواج را دارد و قابلیت 

شناسایی هنگام ورود شناورها را دارد.
مع��اون فنی و مهندس��ی س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی اظهار کرد: هم اکنون ما توانس��ته 
ایم شناس��ایی شناورهای بزرگی را که قابلیت 
مهندس��ی الیروب��ی دارن��د، انج��ام دهیم و 
خوش��بختانه برای س��واحل اس��تان بوش��هر 
گام های بلندی را برداش��ته ایم و این اقدامات 
در راس��تای جهش تولید انجام می شود.الهیار 
با اش��اره به اینکه با اس��تفاده از ت��وان داخل 
توانسته ایم شناورهای بزرگ را بسازیم افزود: 
هم اکنون با استفاده از تجهیزات خود در این 
بخش توانس��ته ایم 83 فروند ش��ناور بزرگ و 
کوچک به سفارش سازمان بنادر با استفاده از 
تجهیزات داخل بسازیم. باشگاه خبرنگاران 

۸.۴ میلیون خانوار مشمول برق 
رایگان هستند

وزی��ر نیرو ب��ا بیان این ک��ه کم مصرف ها در 
حوزه انرژی از تخفیف صد درصدی برخوردار 
می ش��وند گفت: مطابق آمار بر اساس الگوی 
مصرف، حدود 8 میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار 

جزو مشترکان کم مصرف هستند.
رض��ا اردکانیان«، با اش��اره ب��ه مصوبه اخیر 
دولت مبنی بر رایگان شدن برق 3۰ میلیون 
نفر در کش��ور اظهار کرد: اصل این طرح در 
جهت اصالح مصرف اس��ت و بر این اس��اس 

مصرف کنن��دگان در بخ��ش خانگی به س��ه 
دس��ته »خ��وش مصرف ها« با ح��دود 16.5 
میلیون مش��ترک خانگی، »کم مصرف ها« و 

»پرمصرف ها« تقسیم شده اند.
وی ادامه داد: اکنون این طرح در بخش برق 
اس��ت و مصوب��ه هیات وزیران ب��ه ما دو ماه 
فرص��ت داده مقدمات اج��رای آن را فراهم 
کنی��م ک��ه برای کوتاه ش��دن زم��ان تالش 
خواه��د ش��د. اصل موضوع اطالع رس��انی و 

آموزش است.
 اس��تارت آپ های زیادی در این زمینه فعال 
خواهند شد و صدا و سیما همکاری وسیعی 
خواهد داش��ت.وی یادآوری کرد: امسال در 
حالی که خیلی از کشورها حتی صنعتی دنیا 
به دلیل ش��رایط کرونایی و رکود و کسادی 
گ��زارش دادند 5 تا ۲5 درصد انرژی کمتری 
را مص��رف کردن��د و ب��ازار ب��رای آن وجود 
نداش��ت در صنای��ع بزرگمان بی��ش از 11 
درصد و عرضه انرژی در کل در کش��ور ۴.5 

درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تایید اهلیت صادرکنندگان 
زعفران 

رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران با اشاره 
به تاکی��د مقام معظم رهب��ری در خصوص 
جلوگیری از خام فروشی، گفت: تنها کسانی 
می توانند زعفران صادر کنند که اهلیت آنها 

توسط شورای ملی زعفران تایید شود.
حمید زادبوم با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهب��ری در خصوص جلوگی��ری از صادرات 
ب��دون ارزش اف��زوده کاالهای��ی همچ��ون 
زعفران، اظهار داش��ت: با پیش��نهاد سازمان 

توس��عه تجارت کس��انی می توانند صادرات 
زعفران انجام دهند که ش��ورای ملی زعفران، 
اهلیت آنها را مورد تایید خود قرار داده باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این 
پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و شورای 
ملی زعفران منجر می شود که صادرات بدون 
ارزش اف��زوده زعفران دیگر انجام نش��ود.وی 
تصریح ک��رد: صادرات باالی 3۰ گرم زعفران 
فله محس��وب می ش��ود و ص��ادرات زیر این 
مقدار دارای بسته بندی و ارزش افزوده است 
و با این تصمیم جلوی صادرات به صورت فله 
و ناش��ناس گرفته خواهد شد.رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه از میزان 
5۰۰ ت��ن زعفران تولیدی کش��ور حدود ۲۰ 
درصد آن در داخل مصرف و مابقی صادر می 
ش��ود، گفت: باید بازاره��ای جهانی هم دیده 
شود و با شورای ملی زعفران و صادرکنندگان 
عمده به این تفاهم برس��یم که با تامین نیاز 
داخل و ن��گاه به بازارهای خارج��ی به مرور 
زمان جلوی صادرات زعفران فله گرفته شود.

 وزارت صمت

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سریال ناتمام اشتباهات اقتصادی دولت 

شکافکسریبودجهبامصوبهشورایپولواعتبارپرنمیشود

در حالی کرونا بهانه ای شده است برای برخی کم کردن 
حقوق  ها توس��ط کارفرمایان عضو ش��ورای عالی کار با 
بیان اینکه دورکاری هم کار روزانه محس��وب می شود و 
کارفرما موظف اس��ت حقوق کارکنان را کامل پرداخت 
کند، گف��ت: در صورت کاهش دس��تمزد، کارگران می 

توانند به ادارت کار شکایت کنند.
ناصر چمنی ، اظهار داش��ت: آنطور که ش��نیده ش��ده، 
متأسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه 
افراد به صورت ناقص کار می کنند، دس��تمزدی کمتر از 
حداقل ه��ای قانونی به کارگران پرداخ��ت می کنند و یا 
اینک��ه از پرداخت حق بیمه ش��انه خالی می کنند.عضو 
کارگری ش��ورای عالی کار افزود: این در حالیس��ت که 
دورکاری و یا ش��یفت بندی ش��دن کارگ��ران به دلیل 
کرونا اصاًل نمی تواند عاملی برای کاهش دستمزد باشد؛ 
دورکاری ه��م کار روزانه محس��وب می ش��ود و کارفرما 
موظف اس��ت حقوق کارکنان خود را ب��ا رعایت تمامی 
مؤلفه های حقوق همچون بن کارگری، حق مسکن، حق 

اوالد و… واریز کند.
وی ادامه داد: کارفرماها باید در نظر داش��ته باش��ند که 
کارگ��ران مقصر این دورکاری ها نیس��تند و اگر کارفرما 
می توانس��ت الزامات بهداش��تی را در محل کار به خوبی 

فراهم کند، ش��اید اصاًل نیازی به دورکاری نمی شد. باید 
در نظر داشت که کارگر از قصد دورکاری نمی کند و در 
این زمینه مقصر نیس��ت از این رو کارفرما باید حقوق را 
به صورت کامل واریز کند.رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران کش��ور افزود: در صورتی که کارگران با 
کاهش حقوق به دلیل دورکاری یا ش��یفت بندی مواجه 
ش��دند، می توانند ب��ا مراجعه ب��ه ادارات کار، از کارفرما 
به دلی��ل دیون ممتازه و عدم پرداخت کامل دس��تمزد 
ش��کایت کنند.وی با تاکید بر اینکه موارد ذکر شده در 
قانون باید در واریز دس��تمزد رعایت شود، گفت: تنها در 
صورتی کارفرم��ا می تواند حقوقی کمتر از مصوب قانون 
پرداخ��ت کند که با در زمان عقد ق��رارداد با کارگر و یا 
نمایندگان کارگری به توافق رسیده باشد و اگر کارگری 
توافق نکرد، کارفرما به هیچ عنوان حق کاهش دستمزد 
را ندارد.چمن��ی تصریح کرد: به عن��وان نمونه در زمان 
وق��وع بالیای طبیعی و امثالهم، به دلیل تعطیل ش��دن 
شرکت یا کارخانه به مدت ۲ یا 3 یا هر چند ماه، کارفرما 
ب��ا کارگران به توافق می رس��د ک��ه در این مدت حقوق 
کمت��ری را واریز کن��د. در باقی موارد ک��ه کارگری در 
کاهش دستمزد رضایت نداشته باشد، کارفرما نمی تواند 

قانون را نادیده بگیرد. مهر 

وزیر کار گفت: با تحلیل اش��تغال 55۰ هزار نفره س��ال 
1398 ب��ه این نتیجه می رس��یم، بخش قابل توجهی از 
ایجاد اشتغال در کشور عمدتا از هدایت و نظارت دولت 

حاصل شده است.  
محمد شریعتمداری در نشست ویدئو کنفرانس با معاونین 
و مدیران کل اس��تانی، ش��فافیت و مبارزه با فساد را محور 
اصلی فعالیت ها و در رأس همه امور این وزارتخانه دانس��ت 
و اظهار داش��ت: فعالیت های مجموعه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در همه س��طوح س��تادی و استانی باید در 
شفاف ترین شکل ممکن انجام شود.وی با بیان اینکه فعالیت 
مجریان باید آش��کار و برای مردم محس��وس باشد، گفت: 
مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان ها باید اصل کار 
خود را بر مردم داری، خدمت به جامعه، مشارکت و ارتباط 
با مخاطبان هدف و مبارزه با فساد قرار دهند.شریعتمداری با 
تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران کل تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی استان ها با تمامی سطوح مردم و جامعه کارگری و 
کارفرمایی، تصریح کرد: مدیران باید مسائل مردم را بشنوند، 
در فضای مجازی حاضر و در حوزه کاری خود پاسخگو باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مدیران کل استان ها، 
سفیرانی هس��تند که خدمات مجموعه این وزارتخانه را به 
مردم اطالع رس��انی و با دریافت و تبادل اطالعات، آگاهی 

بخش��ی را در جامعه ترویج می کنند.شریعتمداری در این 
نشست از مدیران کل استان ها خواست تعامل و ارتباط خود 
را با نمایندگان مجلس، اس��تانداران، ائمه جماعت و دیگر 
مسئوالن گس��ترش دهند.وی خاطر نشان کرد: باتوجه به 
نامگذاری س��ال 99 به عنوان سال جهش تولید، 33 برنامه 
در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 سرفصل 
ارائه ش��ده که باید سرلوحه همه مدیران کل استان ها قرار 
گیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه مطلوب خدمات 
دولت و اطالع رس��انی آن به مردم تاکید کرد و آن را امید 
آفرین خواند و گفت: کار برای خدا و خدمت به خلق منت 
ندارد و باید کریمانه باشد، اگر می گوئیم خدمات را منتشر 
کنید برای ایجاد امید و برطرف کردن یأس و خاموش کردن 
صدای کسانی است که همواره بر طبل نا امیدی می کوبند. 
وی تش��ریح کرد: با تحلیل اش��تغال 55۰ هزار نفره سال 
1398 به این نتیجه می رس��یم، بخ��ش قابل توجهی از 
ایجاد اشتغال در کش��ور عمدتاً از هدایت و نظارت دولت 
حاصل شده است.شریعتمداری گفت: یکی از اقداماتی که 
در زمینه رش��د اقتصادی و اش��تغال کشور می تواند مؤثر 
باش��د فعال کردن کارگروه اش��تغال استان و ابالغ مرحله 

پنجم اشتغال روستایی است. 
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

  دورکاری دلیلی برای کاهش دستمزد نیست

کارگران می توانند شکایت کنند
  وزیرکار:

دولت ۵۵۰ هزار شغل ایجاد کرد


