
را  برنامه هایش  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر پیشنهادی 
برای مدیریت این وزارتخانه تشریح کرد و گفت: نسبت 
به تشکیل خانه اقتصاددانان به عنوان حلقه مفقوده کمک 
خواهد کرد تا با استفاده از نظرات آنها از تنگنای موجود 

در این برهه حساس کشور بتوان به طور موفق عبور کرد.
کمیسیون  اعضای  جمع  در  دژپسند  فرهاد  ایسنا،  گزارش  به 
فرهنگی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ضمن 
بیان دغدغه های خود در حوزه اقتصاِد فرهنگ، دلیل حضور خود در 
جمع نمایندگان عضو این کمیسیون را توجه ویژه به لزوم داشتن نگاه 

فرهنگی به پروژه ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد.
وی عدم تبیین درست ابعاد فرهنگی سیاست ها را به عنوان یکی 
از حلقه های مفقوده در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: به عنوان 
مثال در اجرای برخی سیاست های اقتصادی مثل شناسایی پایه های 
جدید مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات، در صورت عدم تدوین و اجرای 
اقدامات فرهنگی مناسب، قطعا با افزایش فرار مالیاتی مواجه خواهیم 

شد.
دژپسند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
یک مسلمان واقعی احساس می کند مالیات یک ِدین است، تاکید 
کرد: باید برای مردم جا بیفتد که پرداخت مالیات، بطور مستقیم 
در راستای تامین هزینه های عمومی و اداره کشور و به نفع عموم 

جامعه است.
دژپسند با تاکید بر وجود رابطه متقابل بین فرهنگ و اقتصاد، اظهار 
کرد:  وزیر اقتصاد فقط مسئول متغیرهای کالن اقتصادی نیست، بلکه 

باید معین سایر بخش های اقتصادی نیز باشد.
طبق اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر پیشنهادی این 
وزارخانه خاطر نشان کرد: موضوع فرهنگ نقش مهمی در شکل 
گیری، تکامل و تعامل با اقتصاد دارد؛ بنابراین همکاری مجلس با 

حوزه اقتصاد ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد پاسخگوی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به عنوان نمایندگان مردم است، گفت: به همین 
سبب، وزیر اقتصاد باید برنامه اجرایی جامع و کابردی به مجلس 

ارائه دهد.
دژپسند در ادامه از کمک به تشکیل خانه اقتصاددانان به عنوان 
حلقه مفقوده نام برد و گفت: بکارگیری نخبگان دانشگاهی و نیز 
استفاده از نظرات مشورتی مجلس شورای اسالمی می تواند به 
عبور موفق از تنگنای موجود در این برهه حساس کشور کمک 

کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید 

با بخش واقعی اقتصاد و تولید ارتباط نزدیک داشته باشد تا مشکالت 
مربوط به این بخش در حوزه های گمرکی و مالیاتی و ... را شناسایی 

کند.
استان  نمایندگان  مجمع  در  ادامه  در  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر 
خوزستان حضور یافت و برنامه های خود برای مسئولیت سکانداری 

وزارت اقتصاد را تشریح کرد.
وی ضمن تاکید مجدد بر لزوم تعامل با مجلس، برنامه های خود را 

در دو سطح و دو فاز ارائه کرد. 
دژپسند گفت: برنامه های ارائه شده در دو سطح کلی و تفصیلی 
و دو فاز با دو بازه زمانی جداگانه هرکدام به مدت یک سال و نیم، 
با محوریت فاز اول عبور از بحران و فاز دوم ثبات اقتصادی تدوین 

شده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه، افزایش بهره وری و استفاده بهینه 

از منابع را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی عنوان کرد.

اقتصادی 5

تداوم روند افزایشی طال در بازار جهانی

قیمت طال روز سه شنبه که بازارهای سهام آسیا تحت تاثیر تنش های 
ابهامات  سایر  و  غربی  قدرت های  و  سعودی  عربستان  میان  سیاسی 

اقتصادی از صعود بازماندند، افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 

سنگاپور با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۲۲۳.۶۶ دالر رسید.
در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در دسامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت 

و به ۱۲۲۶.۵ دالر رسید.
به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، تنش های ژئوپلیتیکی 
تشدید شده و این مساله باعث ایجاد تقاضا برای خرید طال به عنوان دارایی 

مطمئن شده است.
بازارهای سهام آسیا تحت تاثیر نوسانات وال استریت و مجموعه ای از نگرانی های 
 – آسیا  بازارهای   MSCI اقتصادی سقوط کردند. شاخص سهام و  سیاسی 

اقیانوسیه به جز ژاپن ۱.۷ درصد ریزش کرد.
بر اساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان با اشاره به جنگ تجاری آمریکا و 
چین و تحکیم سیاست پولی، انتظار دارند دورنمای رشد اقتصاد جهانی در سال 
۲۰۱۹ برای نخستین بار تیره شود. به گفته تحلیلگران، نگرانی های ژئوپلیتیکی 
شامل تنش ها میان عربستان سعودی و غرب بر سر کشته شدن جمال خاشقجی، 
ایتالیا،  بودجه ای  مشکالت  و  بریگزیت  به  مربوط  تحوالت  سعودی،  خبرنگار 
سرمایه گذاران را به طال عالقه مند نگه داشته است. با این حال، طال از باالترین 
رکورد خود در سال میالدی جاری که در آوریل به ثبت رسانده بود، حدود ۱۰ 
درصد سقوط کرده که ناشی از رشد ارزش دالر به دلیل جنگ تجاری آمریکا و 
چین بوده است. به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طال برای تحویل 
فوری در محدوده ۱۲۱۷ تا ۱۲۳۵ دالر خنثی به نظر می رسد و خروج از این 

محدوده کمک خواهد کرد طال روند قیمت مشخص تری پیدا کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری حدود یک درصد 
کاهش یافت و به ۱۴.۴۸ دالر رسید، در حالی که هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.۱ درصد کاهش ۸۱۹.۱۰ دالر معامله شد. هر اونس پاالدیوم برای 

تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۱۱۶ دالر رسید.

دالیل مخالفت وزارت ارتباطات با سلب اختیار اینترنت 
از دولت

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره طرح سلب اختیار 
گذرگاه اینترنت از دولت گفت: مجری قانون هستیم اما نباید انحصارگرایی 

رخ دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی با 
مضمون »طرح جدایی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای 
مسلح در مجلس شنیده می شود«، انتشار یافت. »شنیده ها حاکی است که در ماده 
۱۲ طرح حمایت از پیام رسان های داخلی، این پیشنهاد آمده است که گذرگاه 

بین الملل اینترنت از دولت جدا و تحویل نیروهای مسلح شود.«
پیگیری ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ارتباطات زیرساخت 
از روز گذشته، به واکنش توئیتری شب گذشته »حمید فتاحی« رئیس هیات مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت منجر شد. وی در این باره نوشت: »در مورد طرح سلب 
اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلسات، دالیل قانونی و فنی 
مخالفت خودرا اعالم کرده است.« »با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری 
قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد 

مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.«

مدیرعامل سازمان بنادر ایران تشریح کرد

پیشنهادهای ۱۰گانه برای توسعه چابهار و بنادر کشور
مدیرعامل سازمان بنادر در دریانوردی با تاکید بر اینکه حضور و پیگیری 
مقامات سه کشور ایران، هندوستان و افغانستان اهمیت باالیی در مسیر 
فعالیت های  توسعه  برای  ایران  پیشنهادهای  دارد،  چابهار  بندر  توسعه 

بندری و اقتصادی دریایی در منطقه را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، محمد راستاد صبح امروز در اولین نشست شورای هماهنگی 
موافقت نامه تاسیس داالن حمل و نقل میان کشورهای ایران، هندوستان و افغانستان 
اظهارکرد: خوشبختانه پس از آنکه در سال ۲۰۱۶ مقامات سه کشور موافقت نامه 
ابتدایی برای تاسیس داالن چابهار را به امضا رساندند، مقامات پیگیری های قابل 
توجهی را برای اجرایی کردن این موافقت نامه در دستور کار قرار دادند و امروز حضور 
مقامات این دو کشور در ایران نشان می دهد که فرصتی مهم و ارزشمند پیش روی 

ما قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای اجرایی شدن این موافقت نامه در 
ایران توضیح داد: این طرح پس از تصویب در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ در مجلس 
ایران به تصویب رسید و چند ماه قبل نیز برای اجرا رسما به وزارت راه و شهرسازی 
ابالغ شد. این موافقت نامه بخش های مختلفی دارد که مقدمات اجرای ۹ ماده آن به 
عنوان وظیفه اولین نشست میان سه کشور در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم 

در جلسات پیش رو پیگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بسیار باالی جایگاه ترانزیتی ایران 
در منطقه تاکید کرد: ما با توجه به جایگاه جغرافیایی و تاریخی مان در طول قرن های 
گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای اتصال میان شرق و غرب جهان 
به شمار می رفتیم، امروز نیز ایران با داشتن بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل 
و بنادر اقتصادی، تجاری و مسافری فعال می تواند پایگاه اصلی اتصال شرق به غرب 

و مناطق مختلف خلیج فارس و اروپا و آفریقای شرقی باشد.
راستاد درباره پیشنهادات ایران که می تواند در نشست امروز مورد بررسی قرار 
بگیرد، تصریح کرد: استفاده هر چه بیشتر از کریدورهای مختلف ترانزیتی منطقه، 
تسهیل و تسریع در دسترسی آسان و ایمن به مسیرهای ترانزیتی،  رفع موانع و 
مشکالت زیربنایی و قانونی، توسعه حمل و نقل چند وجهی، توسعه همکاری های 
منطقه ای، حمایت و تشویق بخش های خصوصی، مشارکت و سرمایه گذاری چند 
جانبه برای توسعه زیرساخت های ترانزیتی منطقه، یکسان سازی قوانین و مقررات 
بانکی و کاهش نرخ تعرفه های حمل و نقل چند وجهی اصلی ترین  بیمه ای و 
پیشنهادهای ایران به شمار می رود که می تواند با اجرایی شدن از سوی کشورهای 
منطقه و عضو این موافقت نامه، پیشرفت های قابل توجهی را در این عرصه ایجاد کند.
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هند به توسعه بندر چابهار تعهد کامل دارد
قائم مقام وزیر خارجه هند با تاکید بر اینکه دولت کشورش تعهد کامل دارد تا موافقت نامه چابهار را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: ما گام به گام ایده های موجود در این زمینه را بررسی خواهیم کرد و اقدامات را مرحله به مرحله پیش می بریم. به 

گزارش ایسنا، تیرو مورتی، قائم مقام وزیر خارجه هندوستان و فرستاده ویژه این کشور به اولین نشست شورای هماهنگی موافقت نامه تاسیس داالن حمل و نقل میان کشورهای ایران، هندوستان و افغانستان، با تشکر از میزبانی ایران و تاکید بر 
اهمیت باالی بندر چابهار برای توسعه منطقه اظهارکرد: بندر چابهار جایگاه استراتژیک مهمی در همکاری های منطقه دارد. یکی از اصلی ترین مزیت های آن به وجود آوردن مسیرهای جایگزینی ترانزیتی برای کشور افغانستان است. 

فرهاد دژپسند در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

برنامه های اقتصادی و مالیاتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اعالم شد
اخبار

راهکارهای صیانت از کسب وکار و تولید داخل

اتحاد دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاران به بخش معدن

 رییس مرکز نوغانداری کشور:

ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان است

عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مهمترین راهکار 
حمایت از معادن و صنایع معدنی در شرایط فعلی را اتحاد دولت، بخش 
خصوصی و متخصصان و دانشگاهیان برای جذب سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی به این بخش عنوان کرد.
بهروز برنا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار 
معدن در کشور وجود دارد که  ۴۰ درصد آن ها غیرفعال است، گفت:  باید تیمی از 
هیئت دولت با همکاری بخش خصوصی،  سمن ها و دانشگاه ها، دالیل عدم فعالیت  

این معادن راکشف کرده و برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنند.
وی افزود: این تیم باید در حوزه های مختلفی که بخش خصوصی در آن ها مشکالتی 
دارد، اختیار تام داشته باشد و به عنوان یک ستاد تسهیل کننده از سوی خانه های 
صنعت، معدن و تجارت هر استان، به سرمایه گذاران معدنی معرفی شود و مشکالت 

آن ها را برطرف کند.
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  هیات مدیره  عضو 
گفتاردرمانی راه حل توسعه معادن نیست،   اظهار کرد: اکثر معادن و صنایع معدنی در 
حد ظرفیت شان کار نمی کنند که تیمی از متخصصان باید دالیل و راهکارهایی برای 

بهبود عملکرد این بخش ارائه دهند.
وی همچنین کمبود نقدینگی و تهیه تجهیزات وارداتی بعد از اعمال تحریم ها را از 
مشکالت بخش معدن برشمرد و گفت:  همه دست اندرکاران بخش معدن تمایل به 
گسترش صنایع معدنی دارند اما عملکرد جزیره ای بخش های مختلف و عدم اتحاد 

آن ها باعث شده است تالش ها نتیجه بخش نباشد.
او افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیازهای بخش صنعت و معدن به تکنولوژی و 
تجهیزات، از طریق واردات تامین می شود و در حال حاضر تحریم ها واردات را دچار 
مشکل کرده است، باید بر ساخت داخل کردن و بومی سازی در این بخش تمرکز 

کنیم.
به گفته برنا در حال حاضر در دنیا هزینه  زیادی صرف اکتشافات معدنی می شود و 
با توجه به اینکه ایران یک درصد از خاک های دنیا را در اختیار دارد، باید یک درصد 
هزینه جهانی را در کشور صرف فعالیت های اکتشافی بکنیم. بنابراین با توجه به اینکه 
ایران یک کشور معدنی است،  صنایع معدنی می تواند یکی از محورهای فنی و اقتصادی 
کشور باشد. اگر در حلقه اول، یعنی اکتشاف موفق عمل کنیم، به وسیله انرژی ارزانی 

که در اختیار داریم می توانیم صنایع معدنی را گسترش دهیم.

رییس مرکز نوغانداری کشور گفت: ایران با تولید 120 تن ابریشم در سال 
رتبه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، »عدیل سروی« در آیین امضای 
تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( افزود: ۹۰ درصد ابریشم جهان در 
کشورهای آسیایی تولید می شود و چین با تولید ۱۴۲ هزار تن در رتبه نخست و هند 

با تولید ۳۲ هزار تن در رتبه دوم جهان قرار دارد.
سروی ادامه داد: با پرورش کرم ابریشم مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرش بافی، 
پزشکی، نظامی و الکترونیک تولید می شود و بخشی از زنان روستایی و کودکان یک 

درآمد نسبی به دست می آورند.
به گفته وی، نوغانداری در ۲۲ استان کشور رواج دارد اما ۹۶ درصد پرورش کرم 
ابریشم در هفت استان کشور متمرکز است که استان گیالن با ۴۰ درصد و خراسان 
رضوی با ۳۰ درصد به ترتیب رتبه های نخست و دوم نوغانداری را به خود اختصاص 

می دهد.
 تامین 400 هزار اصله نهال توت برای حمایت از نوغانداری

رییس مرکز نوغانداری کشور از تامین ۴۰۰ هزار اصله نهال برای توتستان های 
کشور در سال زراعی جاری خبر داد و تصریح کرد: برای حمایت از نوغانداری اقدام 

هایی مانند توسعه توتستان ها در زمین های شیبدار و مناطق مستعد، بهسازی و 
نوسازی توتستان ها، تامین منابع مالی و جذب تسهیالت را پیگیری می کنیم.

وی تصویب بیمه نوغانداران، ایجاد صندوق حمایت از نوغانداری و تامین تخم نوغان 
را از دیگر اقدامات حمایتی برشمرد و گفت: با امضای تفاهمنامه میان معاونت امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( می توان از ظرفیت ها و نیروی انسانی زیر پوشش این نهاد برای افزایش 

تولید پیله ابریشم و اشتغالزایی استفاده کرد.
سروی ادامه داد: ایجاد تشکل های کشاورزی مردم نهاد و مساعدت در بازاریابی، 
خرید تضمینی، تشکیل زنجیره های تولید، پرورش کرم ابریشم در مناطق جغرافیایی 
مساعد با اولویت استان های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی، اصفهان و خراسان شمالی، کسب درآمد جانبی برای مددجویان روستایی و 
شهری با اولویت زنان سرپرست خانوار روستایی از زمینه ها و مفاد همکاری در این 

تفاهم نامه است.
این تفاهمنامه ۱۱ ماده دارد و برای ۲ سال اجرا می شود.

به گزارش ایرنا، صنعت نوغانداری کشور در دهه های ۸۰ تا ۹۰ دچار افول شده 
بود اما با تصویب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ مرکز توسعه نوغانداری کشور به عنوان 

متولی این بخش برای اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای راه اندازی شد.

این مرکز به دنبال اعمال راهکارهای حمایتی برای جلب اعتماد مردم به صنعت 
نوغانداری کشور است تا نهاده های مورد نیاز این بخش از جمله نهال توت اصالح 
شده و تخم نوغان با کمک های یارانه ای تولید شود و با حداقل قیمت در اختیار 

تولیدکنندگان قرار گیرد.
پارسال قرار بود نزدیک به ۹۰۰ تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شود که محقق 

شد.
تولید ۹۷۸ تن پیله تر ابریشم برای امسال پیش بینی شده است که افزایش بیش 
از ۵۵ درصدی درآمد نوغانداران را تا پایان سال در پی دارد. همه پیله های تولید شده 
در بخش غیردولتی به صورت نقدی و با قیمت باالتر از قیمت تضمینی خریداری 

شده است.
امسال هر کیلوگرم پیله تر ابریشم به طور متوسط بیش از ۳۴ هزار تومان فروخته 
شد؛ در حالی که قیمت تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم ۱۸ هزار و ۱۰۴ تومان 

بود.
قیمت خرید پیله تر ابریشم در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از ۸۳۰۰ تومان به ۱۸ 
هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت که رشد ۱۱۰ درصدی را در ۶ سال نشان می دهد.

امسال تعرفه واردات نخ ابریشم برای حمایت از تولید داخلی از ۱۵ به ۲۶ درصد 
رسید و نزدیک به ۲۶ هزار جعبه تخم نوغان در ۲۲ استان کشور توزیع شد.

بر  تاکید  با  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رییس 
کار  تعاون،  آینده  وزیر  گفت:  کار،  وزارت  بودن  حساس 
را  کارگران  معیشت  و  شغلی  امنیت  اجتماعی،  رفاه  و 
نادیده نگیرد و صدای تشکل های کارگری، کارفرمایی و 

بازنشستگان را بشنود.
فتح اهلل بیات ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بسیار حساس و بزرگی است که 
بیمه شدگان، کارگران، بازنشستگان و آحاد جامعه را تحت پوشش 
دارد و به لحاظ بیمه ای،  حقوقی و درمان از حساسیت و اهمیت 
باالیی برخوردار است، از این رو الزم است که سکان اداره این 

وزارتخانه در اختیار فردی با تجربه و کارآمد باشد.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که پس از استیضاح ربیعی 
ـ وزیر سابق کار ـ پیش آمد، دیدیم که این وزارتخانه به شکل 
سرپرستی قادر به اداره شدن نیست و انجام وظایف و ماموریت های 
این وزارتخانه عریض و طویل به وزیری نیاز دارد که به تمام زیر 
و بم ها و فراز و فرودهای بخش ها و زیرمجموعه های آن به ویژه 

حوزه روابط کار و رفاه اجتماعی آگاه باشد. رییس اتحادیه کارگران 
قراردادی وپیمانی با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای عالی 
کار، گفت: طفره رفتن از برگزاری جلسات شورای عالی کار آن 
هم در شرایط کنونی و عدم توجه به خواسته قانونی نمایندگان 
کارگران مبنی بر تشکیل جلسات نشان می دهد که نه تنها اراده ای 
برای شنیدن صدای کارگران نیست، بلکه تمکین از قانون هم 
جدی گرفته نمی شود. بیات با بیان این که حقوق و دستمزد 
کارگران کفاف یک هفته زندگی را نمی دهد، افزود:موضوع ترمیم 
حقوق و دستمزد و توجه به سبد معیشت خانوارهای ضعیف 
کارگری، موضوعی بی اهمیت نیست و کسی که نتواند اداره چنین 
جلساتی را به دست بگیرد، نمی تواند در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مدیریت کند. به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی، وزارت کار جایگاه بیکاران،   شاغالن، مستمری بگیران و 
کارگرانی است که ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند 
و چشمشان به صندوق تامین اجتماعی است و شرکتهای بزرگی 
کار  وزارت  زیرمجموعه  متفاوت  کار  عرصه های  و  مدیریتها  با 

هستند، به همین دلیل فردی که به عنوان سکاندار وزارتخانه 
معرفی می شود مسئولیت سنگینی دارد و باید بهترین و زبده ترین 
و دلسوزترین فرد باشد. وی درعین حال اشاره ای هم به گزینه 
پیشنهادی وزارت تعاون داشت و گفت: ایشان انسان با تجربه ای 
است و علیرغم انتقاداتی که می شود در سیستم صنعتی کشور کار 
کرده و معرفی او بی هدف نبوده است. با این حال اگر با تشکل های 
کارگری و کارفرمایی و تعاونی ها ارتباط عمیق تری داشته باشد، 
می تواند موفق شود. به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، وزیر کار 
باید از راهکارها و مشاوره های انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های 
کارگری و کارفرمایی در سطح جامعه استفاده کند و نگاه از باال به 
پایین نداشته باشد. به گزارش ایسنا، پیشتر محمد شریعتمداریـ  
کاندیدای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیـ  در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این که دوره سیاستگذاری آمرانه به پایان رسیده است، 
اظهار کرد: در صورت کسب رای اعتماد مجلس، گوش شنوا و 
شنونده همراه و همدل برای اقشار آسیب پذیر و فقرا خواهد بود و 

مشکالت آنها را احصا و پیگیری خواهد کرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:


