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… ،ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮﺳﺎم ﺧﻮاﻧﺒﺨﺖ
در روﺳﺘﺎی ﮔﺸﻨﯿﺰﺟﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،دارای ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ… .
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر را ﮐﻠﯿﺪ زد ﺗﺎ روزﻫﺎی آﺧﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ
روزﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در رده
ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻟﺰام دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ رﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﻓﺰاﯾﺶ  55درﺻﺪی ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ… :
… .ﺗﺄﮐﯿﺪ وﻟﯽ اﻟﻪ ﺳﯿﻒ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻬﺎم داری ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻤﻦ ﻫﺎ ،از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ… .
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوم در دوﻟﺖ ﻋﻮض ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ
و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .رﺑﯿﻌﯽ در اداﻣﻪ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ
رﻓﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻤﻪ

ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد .وی اﻓﺰود:
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش دوﻟﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را
ﺑﻬﺒﻮد …
… ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ درک ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﻫﺪف از ادﻏﺎم و
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دوﻟﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در دوﻟﺖ دﻫﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺑﻼغ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﻌﺪاد
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… .اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ… .
ﺷﻔﺎآﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺰودی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎآﻧﻼﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ
در ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺪون اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود… :
… .اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ازﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری… ،
… ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﺋﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر  ،ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ازﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی

راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ …
… ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت ﮐﺎر از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎج )ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن( ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺤﻤﺪ
اﮐﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد… :
… رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه رای ﻧﺪادم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻮاره رای ﻣﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد .وی در اداﻣﻪ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ
را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .وزﯾﺮ
ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر …
]]ad_2
Source link

