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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… .
… ،ﺧﻮدداری دوﻟﺖ از دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزار ،ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ادﻏﺎم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد
ﺛﺒﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات زاﺋﺪ و روان ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ رﻗﺎﺑﺖ… ،
… .ﺷﺎﮔﺮداول ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ و
درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻢ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ دزدد .ﮐﺎر ﻫﻢ ﺧﻮدش را از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دزدد ،ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی دور ﻫﻢ و ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زورش ﭘﻬﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روی اﻧﺪام …
… ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺛﺒﺎت و
آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ… .
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎ روی ﺛﺒﺎت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم را ﺷﺮط ﻻزم
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ …
… :اﻣﯿﺪوارم دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ
ﻗﺮار دارد ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ… .
… ،ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز
ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﻢ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی …
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺳﮑﺎن دار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﯾﻢ و اﮔﺮ …
… .اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ زاده ﭘﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﻮان
ﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ دوش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .وی اداﻣﻪ داد:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ و در دوﻟﺖ آﻗﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن وزارت آﻗﺎی
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی… ،
…< ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﭼﺮﺧﯿﺪن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﺮخ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ
و اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ رأی ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دل
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﮔﺮه ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺮدم ﻋﻠﯽ رﻏﻢ رأی دادن ﺑﻪ آﻗﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺮه …
آﻧﺎ
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
… ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد اﻣﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮد .از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﺎل  ،90ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﺎرﻫﺎ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻠﻮﮐﻪ ،داراﯾﯽ اﺷﺨﺎص و اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ را
ﻣﺼﺎدره و ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﻣﺎ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  90ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ
و ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ …
ﻃﻼ
۲۰:۳۳ – ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ی ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد اداﻣﻪ داد:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و
اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم …
رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺒﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ… ،
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و دﺳﺖ ﺧﻮش ﻧﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﻧﺞ ﺑﺮده و در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﯾﯽ ،ﺑﻘﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪزاده و ﻣﻠﮏ
زاده را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ… .
… وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار
دارد اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ
ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ… ،
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻄﯿﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت …
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و دﺳﺖ ﺧﻮش ﻧﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﻧﺞ ﺑﺮده و در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﯾﯽ ،ﺑﻘﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪزاده و ﻣﻠﮏ
زاده را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ… .
… ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
دوﻟﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی

ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺻﺮف ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن :ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت اﻗﺘﺼﺎد از آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮای …
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻄﯿﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت …
… ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﻮدداری دوﻟﺖ از دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎی ﺑﺎزار ،ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ادﻏﺎم و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﮔﻔﺖ… :
و ﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﻢ .وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ 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… .
…/ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ راﻫﺒﺮدی و اﺟﺮاﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی آن و ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد درک ﻣﺸﺘﺮک در دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎم
و ﻣﺮدم اﮐﺴﯿﺮ اوﻟﯿﻪ و ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺘﺎد
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ وزارت اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ،
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ… ،
… .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﮑﺎن دار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮔﺮه …
… :ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز
ﻫﺌﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﻢ .وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه… ،
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻄﯿﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و …
… ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ :ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم در ﺗﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ درﺑﺎره
ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد
در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﯾﺮان
از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻣﯽ ﺧﺮد …
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻄﯿﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت …
… ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ :ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم در ﺗﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ درﺑﺎره
ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد
در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﯾﺮان

از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻣﯽ ﺧﺮد اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
 48ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس اﺳﺖ… .
… ﺳﻤﺖ :ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم .ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﮔﺮد اول ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ در اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن… ،
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