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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺮوز اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی دارﯾﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  13آﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اداﻣﻪ داد:
اﯾﻦ روز ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ روز ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی در اﯾﻦ روز اﻓﺘﺎده و در ﺳﺎل  43زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻣﺎم را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ آن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﮐﺮﻣﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮐﺮد وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و
اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽرود ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد .ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻞ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
اﮐﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ اول
را دارد .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم را دارﻧﺪ.

اﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮرس ﮐﺸﻮر ﺟﺰو ﺳﻪ ﺑﻮرس ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1397دو ﺑﺎر ﻣﻮرد
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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