ﺷــﺎﻓﻌﯽ :ﺷــﺎﮔﺮد اول ﮐــﺎﺑﯿﻨﻪ
ﯾﺎزدﻫﻢ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
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رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ ﺷﺎﮔﺮد اول
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر
وی در وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺰﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻮغ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻄﺮح
ﻧﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮد ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ اداﻣﻪ داد :ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻼش
ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻮر را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﻋﺰﻟﺖ
و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ او را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻧﭽﻪ در ﺷﻮرا ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪ .او در اﺟﺮای
اﺻﻞ  ٤٤و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و رﻧﺞ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﺴﯽ راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش
ﻫﺎی او ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد اول
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده
ﻋﻨﻮان ﻻزم ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺣﻔﻆ
اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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