ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
را ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ و ﺗﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ.
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وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻد ،ﺳﯿﻤﺎن و … ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
** ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎن ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی راﻫﺒﺮد
ﻣﺎ در وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ای
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪای
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ

در ﺑﻮدﺟﻪ  98دﯾﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
** ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻧﻘـﻮی ﺣﺴـﯿﻨﯽ اﻓـﺰود :در اﺑﺘـﺪای ﺟﻠﺴـﻪ ﻧﮑـﺎت و ﻧﻈـﺮات
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و وﮐﻼی ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﻨﺎس و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ
اﻧﺪازی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮان
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺟﺪی ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم وراﻣﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﺿﺮورت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺿﺮورت اﺣﯿﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

