ﺑﯽﮐـﺎری ﻫـﺰاران ﻧﻔـﺮ در دﻓـﺎﺗﺮ
ﭘﯿﺸﺨﻮان
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺴﺘﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه؛ ﻣﻌﺎوﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از
دوﻟﺘﯽﺷﺪن ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺑﺮاز ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
دوﻟﺖ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺴﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺻﺪور آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی
ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺶ
اﻋﻼم ﮐﺮد
ﻫﺰار دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮور اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺖ در اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﺰار ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ارزان
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﺼﻮﺻﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ از ﺳﺎل  ٨٦ﺗﻼشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻋﻬﺪهدارﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد» .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻦ
دﻓﺎﺗﺮ را ﺗﺎ  ٤٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺪن
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻓﺎﺗﺮ را ﺑﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ« .ﻋﻠﯽ ﻓﻼح ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺒﻠﻎ  ١٢ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﻮدﺟﻪای از دوﻟﺖ در
ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .ﻓﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت داﺷﺘﻪاﻧـﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ
واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻓﻀﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ« .او اﺟﺮاﺋﯽﺷﺪن اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ٧٠
ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﯽداﻧﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻏﻼن ﺷﺪه و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ
را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات،
ﺷﺶﻫﺰارو  ٥٤٩دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ

ﺷﮑﺎﯾﺖ زﯾﺎدی از دوﻟﺘﯽﺷﺪن دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﻮی دوﻟﺖ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان از
دﺳﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان در ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
دوﻟﺘﯽﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزار
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻫﺰاران دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل او ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ
ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎزوی دوﻟﺖ رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ.
ﻋﻠـﯽ ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﯾـﮏ ﮐﺎرﺷﻨـﺎس ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دوﻟـﺖ،
دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ اﻟﮕﻮ
ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺴﺘﯽ
ﺷﻮد« .او ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان را ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزﻣﺶ را از دﺳﺖ داده و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت دوﻟﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد« .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
»اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ،ﺑﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﮑﯽﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﭘﺴﺖ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ رﻗﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن درآﻣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ دارﻧﺪ و
ﻣﺮاﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺴﺖ ﻫﻢ دارد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ
اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎر اﻧﺴﺠﺎم و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ« .او درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﭘﺴﺖ،
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ در ﭘﺸﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ دارد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و آن ﻫﻢ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در ﻫﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ،ﻫﻤﺎن ایﺳﯽﺗﯽﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ
اﻣﺎ ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ آن در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان در اداﻣﻪ درﺑﺎره اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻌﺪ از واﮔﺬاری
دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺴﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻣﻮر ﭘﯿﺸﺨﻮان را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ« .او ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺴﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺪودا ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و
اﺷﺎره دارد؛
آن ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺼﯿﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٦٩ﺗﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺎﯾﺪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر اﻋﺘﻘﺎد دارد
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺠﻠﺲ را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزﯾﺮ را اﺳﺘﯿﻀﺎح و از آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻓﯽ ،دوﻟﺖ را از
دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻓﺸﺎر
ﻓﻼح اﻋﺘﻘﺎد دارد
آوردﻧﺪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
»ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﻓﺎﺗﺮ ایﺳﯽﺗﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ؛ آن
ﻫﻢ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دﻧﺒﺎل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ در روﺳﺘﺎ
ﭘﺴﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
دﻓﺎﺗﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دوﺑﺎره ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ واﮔﺬاری
ﺗﺼﺪیﮔﺮی اﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪارد .در اﻗﺪام آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻤﯽ از ﭘﺴﺖ
آورده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در دﻗﯿﻘﻪ  ٩٠واژه دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ
را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺧﻼف اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ دﻓﺎﺗﺮ
ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺣﺪود  ١٦ﻫﺰار دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ
ﻫﺰار دﻓﺘﺮ آن در ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ  ٧٠ﻫﺰار ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎر و زﻧـﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧـﺪ؛ ٧٠
ﻫﺰارﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
آزاداﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن
واﺳﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
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