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… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﺑﻨﺎک ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  23ﻣﺮداد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﻫﺌﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ اول اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از
وزراﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ را در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
دوازدﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻘﺪﯾﺮ و …
….ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻘﯿﺮ وزرای ﻧﻔﺖ و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه
ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد و آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻓﺼﯿﺤﯽ در ﻧﺸﺴﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ :ﭼﺎﻟﺶ ،ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ورود ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﻏﺮب ﮔﺬار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در ﺳﻪ ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺪرن
ﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان را وارد ﻧﻈﺎم …
… .او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در دو دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون
اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻄﺮف ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1376-1384ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ،زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ او را ﯾﮑﯽ
از ﻋﺎﻣﻼن ﺳﺪ ﺳﺎزی ﺑﯽ روﯾﻪ و از ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽ …
… .ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ ﻣﺄﻣـﻮرﯾﺖ ﺑـﺎ دو ﻣـﺎﻧﻊ ﺟـﺪی ﻣـﻮاﺟﻪ اﺳـﺖ .1 :ﻣـﺎﻧﻊ
ﭘﺎراداﯾﻤﯽ و  .2ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دوﻟﺖ و ﭘﺎراداﯾﻢ ﻏﺎﻟﺐ
در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺟﻨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻣﺎ ی آن ،ﺗﻤﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ
…
… ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻋﻢ از ﻧﺮخ ﺳﻮد
را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،رﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺤﺮان ﺑﯽ ﮐﺎری در ﮐﺸﻮر درﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را دو ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ …
….وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و اﻗﺪام ﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.ﻃﯿﺐ
ﻧﯿﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
ﺟﺪی در ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎدل در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و …
… .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه؛ اﮔﺮ دﻻر
ﮔﺮان ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ
ارز ﺑﺎﻻ رود ،ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس داﺧﻠﯽ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و… اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،زﻣﺰﻣﻪ از ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز… ،
… دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﭙﺮدازد در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟـﺎ دارد ﺧﺸﻨـﻮدی ﺧـﻮد را از اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎدی ﺑـﺮای دو
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم
ﮐﻨﯿﻢ… .
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻓﺼﯿﺤﯽ در ﻧﺸﺴﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ :ﭼﺎﻟﺶ ،ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ورود ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﻏﺮب ﮔﺬار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در ﺳﻪ ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺪرن
ﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان را …
… ،در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
اﺷﺎره و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :ﺑﺎر ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دوش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺷﻮد .ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت
اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد… ،
اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻮاﺟﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آن ﻣﻨﺸﺎء ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در
ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و

ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ .ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪه… ،
… .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮدارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻮزه
ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﻮزه ای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺴﯿﻦ
ﺧﺰﻟﯽ ﺧﺮازی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی …
دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ روﺣﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﻮرس
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮای وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﺳﻤﺖ در
ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اول ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ… ،
… ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود زﻧﮕﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ  ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻀﻮ اﺗﺎق
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در

دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ
از اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ… ،
… ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﻠﺐ روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺎدت ﺧﻄﺮﻧﺎک در
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  21ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه داده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و واﮔﺬاری ﻃﺮح …
… در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻢ اﻻن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ …
… :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ در
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی در ﮐﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.وی ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ارث
رﺳﯿﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ …
دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد :ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ .وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎن اﺗﺎق ﺗﻬﺮان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد
در ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻦ …
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎور در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و رای ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده و ﻧﺮخ ﺳﻮد
را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﯿﻢ .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در
اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ… .
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در
ﻣﺎده  1اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ …
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم
ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آن ﻣﻨﺸﺎء ﺑﯽ
ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ .ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ
اداﻣﻪ داد :ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه… ،
… ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻬﺎد در ﺳﺎل  96ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮل
در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻮل ﻓﻘﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﯿﺎر  ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  ،ﺑﺎ آﺛﺎر و ﮔﻔﺘﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺣﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ِ روی
اﺻﻮﻟﯿﺎن! …
… در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت راﻫﺒﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد
در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﯾﮏ اﻣﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد… .
… ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  1999اﻣﻮر دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن
دارای  6ﺑ ُﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  ،ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
دوﻟﺖ … ،
… روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺰد در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﺷﺎﻧﺘﺎژ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﺮﯾﻒ

ﻧﻮﺷﺖ :روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺸﻮر آن ﻗﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و
ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ،دﺳﺖ
آﺧﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮب وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ دارد … .
… واردات ﺧﻮدرو ﺗﺮﻣﺰ
اﺳﺖ واردات ﺧﻮدرو در
ﺧﺮوج ﺑﯽ روﯾﻪ ارز از
آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را
دوازدﻫﻢ+ﺟﺪول …

ﺑﺮﯾﺪ /ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺪود
 4ﻣﺎه اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 60 ،درﺻﺪِ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد  /ﺑﺤﺮان آب ،ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ِ دوﻟﺖ

ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را  2ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ دﯾﮕﺮ در
ﺳﺎل  96ﯾﺎ  97ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ… .
… .زﯾﺮا اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردارﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار و
ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪات اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
…
… ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺿﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان .اﯾﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺒﺎت اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺒﻮدن ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﺶ واﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد ﺷﻮد… .
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