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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت در ﺷﺴﺘﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ رﻓﺎه در ﺧﺼﻮص ﺷﺴﺘﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
واﮔﺬاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص وﺿﻌﯿﺖ را
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :دﻋﻮای ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را اداره ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۰۰۰ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺴﺘﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣِﺘُﺪ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت رﺑﯿﻌﯽ از ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎ
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮاً ﻫﺠﻤﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﻫﺠﻤﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺼﺎب
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت رﻓﺎه ،وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎری اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺴﺘﺎ
را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺮط روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در وزارت رﻓﺎه
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد:ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل
واﮔﺬاری اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ در روز رای اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺤﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﺷﻮد.ﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ
آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﺷﺮط ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت رﻓﺎه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﻮدش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﯿﻌﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ آﻧﺠﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه را اداره ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ،آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ آﻧﻘﺪر در اداره اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
وزارت رﻓﺎه ﺿﻌﻒ دارد ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وارد
ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت رﻓﺎه را دارد،
ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت رﻓﺎه ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
رﻓﺎه اداره ﻣﯽﺷﻮد.
راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی وزارت رﻓﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادی از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وزﯾﺮی در
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش در

ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اداره ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﻟﻮاﯾﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ
وی ﮔﻔﺖ :در ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﻨﺞ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻟﻮاﯾﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣـﺮدم ﮐﺮﻣـﺎن در ﻣﺠﻠـﺲ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :ﮔـﺮه زدن اﯾـﻦ ﭘﻨـﺞ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﮏ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻻﯾﺤﻪ رأی ﻣﻨﻔﯽ دﻫﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﺷﺴﺘﺎ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت
رﻓﺎه ،ﺣﯿﺎتﺧﻠﻮت ﺑﺮﺧﯽ آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺣﯿﺎتﺧﻠﻮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت رﻓﺎه ﻋﻮض ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی وزارت رﻓﺎه و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻗﺎی
رﺑﯿﻌﯽ اﺳﺖ .از اﻣﺮوز ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت وزارت رﻓﺎه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺟﻠﺴﻪ رای اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺮوف و ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺷﺴﺘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ را ﻫﻢ اﯾﻦ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎزار و ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ،رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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