ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﺑﺮﺗـﺮ را ﺑـﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون،
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
و ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺘﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و
ﻃﻠﺒﯿﺪ.

ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ:
و اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد
در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز  ۱۹دی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻗﺎی اﻋﻼء ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ از اﻓﺮاد
ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی
اﯾﺮان ﻣﺎل ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب
و ﮐﺸـﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﺮادر ﮔﺮاﻣـﯽ ،ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی اﻧﺼـﺎری ﻫـﻢ از
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه اﺣﺪاث اﯾﺮان ﻣﺎل ﻗﻄﻌﺎ اﯾﺪه ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮده
و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﺟﺮای آن روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ
و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﺮان ﻣﺎل ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﺧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﺎل در واﻗﻊ ﯾﮏ اﯾﺮان ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺪن دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :از ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﺗﺎ دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ از اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ
از ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزه ﻋﻤﺮاﻧﯽ

و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت درﺳﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد دارد ،ﭼﭙﺎول و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎزه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را در ﭼﻤﺪان ﺑﮕﺬارد و از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﺮان
ﻣﺎل در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ  ۵۰۰ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از آﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮات
ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

