رﺑﯿﻌـﯽ :ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﻣﺴـﮑﻦ روﺷـﻦ
اﺳﺖ
][ad_1
… .در ﺳﺎل  73درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا
ﺑﻮد ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ اداﻣﻪ
داﺷـﺖ و از ﺳـﺎل  92ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺣﺘـﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ آن در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن درس اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  73ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻮد؟ …
ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :ﺣﺮﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دﻓﺎع از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ
ﭘﻮرﻓﻼح ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ …
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﯾﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺸﻪ ای
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺗﻌﯿﯿﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی وﺟﻮد دارد …
ﺗﯿﺘﺮ -20ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻬﻢ 25
درﺻﺪی ﺗﻌﺎون از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻃﯽ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون از  4درﺻﺪ ﺑﻪ  6درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ… .
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺸﻪ ای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ …
… ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺮﺻﻪ
رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﺤﺼﺎر ،ﻋﺪم اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای واﮔﺬاری و ﻋﺪم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ  44ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و… از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﺖ .وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ  7درﺻﺪ از واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن  80درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد …
ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن  33655ﺷﻐﻞ در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ  20ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ 600 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات آن
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ  20ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد …
… .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه …
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ:
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﯾﯽ وی ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ و اﻗﺘﺼﺎد  ،ﺳﺎل
 1387ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﻮﺗﻮس  93 ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﻮﺗﻮس  92 ،ﺗﺎﮐﻨﻮن… ،
… ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  9ﺗﺎ  18اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻏﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی دو
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ …
… رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎل و روز

ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ راه ﻧﺠﺎت
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ… .
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ وی ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ و اﻗﺘﺼﺎد  ،ﺳﺎل  1387ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮح
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﻮﺗﻮس 93 ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﻮﺗﻮس  92 ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﻮس  92 ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …
اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣﺮﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻓﺎع از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن …
… در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آﻣﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .در اداﻣﻪ اﺷﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در …
آذری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 2
درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ  2وﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ .وی اداﻣﻪ داد:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ… .
ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﺎب را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﯽ
ﻧﻮاداد در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻓﻮﻻد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﺎب در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… ،ﮔﻔﺖ 5 :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺘﺼﺎدان ﻧﯿﺴﺖ …
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﺣﺎل و روز
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ،راه
ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .وی
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ… :
ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :ﺣﺮﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دﻓﺎع از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ
ﭘﻮرﻓﻼح ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ …
 :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺣﺎل و روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وی
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر
رﯾﺸﻪ ای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ* .اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
دارﻧﺪ …
 ،ﻟﻘﺐ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
دوﻟﺖ را ﭼﻬﺮه ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺪول
زﯾﺮ ،اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال و دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻧﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ در دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ در دوﻟﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر …
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ راه ﻧﺠﺎت
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ… .
… .ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از
ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی
دارﯾﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺣﺎل و روز ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ راه ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺳﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و …
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺘﺼﺎدان ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه اﺟﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی …
… ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺮﺻﻪ
رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﺤﺼﺎر ،ﻋﺪم اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای واﮔﺬاری و ﻋﺪم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ  44ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و… از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﺖ .وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ  7درﺻﺪ از واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن  80درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
در دﺳﺖ دوﻟﺖ …
… .ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از
ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی
دارﯾﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺣﺎل و روز ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ راه ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺳﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و …

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روﻧﻖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر روی
ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر و ﺣﺮف و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ ﮐﺎری را از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮد و اراده و ﻋﺰم ﺟﺪی ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎﺷﯿﻪ روز ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ …
… :ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در آن دوران وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در آن دوران ﺳﺎﻻﻧﻪ
 590ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .وی اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ
در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻊ  ،اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺻﺎدرات
اﺳﺖ .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ …
… ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺟﺎم اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ،ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ ،در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻮﺟﺐ
ﭼﺮﺧﯿﺪن ﭼﺮخ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺪ؟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺟﺎم ﺣﺪود دو ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺬاﮐﺮات از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ …
… ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﻤﺖ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ )ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺣﺎل و روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ… .
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