ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎن اﻗﺘﺼﺎد  ۴٠:٢٠ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٠۶ﺗﯿﺮ ١٣٩۶
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از
اﺟﺰاء ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ در طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ھﻢ
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ھﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ ﺑﮫ
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﮫ دارد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺟﮭﺎن اﻗﺘﺼﺎد از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﺣﺪود  ٧٠٠٠ﺗﺨﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و  ٣٠ھﺰار ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﮭﺎده ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی درﻣﺎن در ھﻤﮫ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ دوﻟﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در دﻧﯿﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺷﺪ دارد ،ھﺰﯾﻨﮫ اﺳﺘﮭﻼک ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﻟﻮازم ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ
ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ درﺑﺎره
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻤﺴﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ وارم در اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ای ﮐﮫ دوﻟﺖ دارد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اداﻣﮫ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﮫ دوﻟﺖ در ﺗﻘﻮﯾﺖ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ دارد و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﮭﺎده ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

١

 ١+٧وزﯾﺮی ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در دوﻟﺖ داوزدھﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ /ﻣﻌﺮﻓﯽ  ٢ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از وزﯾﺮان
ﺧﺰر آﻧﻼﯾﻦ  ٢۵:٢٠ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٠۶ﺗﯿﺮ ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺰر  ،اﺧﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ و ﺧﺒﺮھﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ آﻧﭽﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات  ۵٠درﺻﺪی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوازدھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺟﺪی و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ۵٠درﺻﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھﺎ در دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺒﺮھﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﯾﮏ وزﯾﺮ و آﻣﺪن ﯾﮏ ﭼﮭﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی وی ھﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه  ٧+١وزﯾﺮ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ  ٧وزﯾﺮ و آﻣﺪن ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و در
ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ اش در دوﻟﺖ دوازدھﻢ اداﻣﮫ ﮐﺎر
دھﺪ ٢ ،ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از وزراﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات در آن ھﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ٢ﮔﺰﯾﻨﮫ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و روزﻣﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻢ از اﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺸﻮر؛ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی؛
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری؛ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت؛ آﻣﻮزش و ﭘﺮرش و ﮐﺸﺎورزی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ وزﯾﺮ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﮐﺎرش را اداﻣﮫ دھﺪ ،در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ در ھﺮ ﮐﺪام از وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮدش ﺑﺮای اداﻣﮫ ﮐﺎر در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ دﯾﮕﺮی
ﺧﻮاھﺪ داد و از طﺮﻓﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را در وزارت ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮭﺮان از اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﻧﭽﮫ در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ وزارت ﺗﮑﯿﮫ
ﺧﻮاھﻨﺪ زد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی؛ ﺣﺠﺘﯽ ﺷﮭﺮدار ﻣﯽ ﺷﻮد؟!
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ از وزﯾﺮان ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ،ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﮐﺎرآﻣﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم،
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎھﺶ واردات ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ
از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺠﺘﯽ اﻟﺒﺘﮫ در دوران اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوره وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت را در آن دوره ھﻢ داﺷﺖ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ھﻢ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻖ و
ﻣﻮﺛﺮ ،اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﮕﯽ ھﻢ اﺻﻼح طﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طﺮح
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮای ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان؛ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﮫ اﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی
ﺷﮭﺮدار ﺷﺪن ﻣﺤﺴﻦ ھﺎﺷﻤﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ.
٢

ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﮭﺮدار ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،از وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ
ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮭﺮه ﺟﺪﯾﺪی در دوﻟﺖ دوم روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری ﻗﺰﻟﺠﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ ﺣﺠﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎور و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﻮد در وزارت ﺟﮭﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ وزارت ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ دوازدھﻢ اﺳﺖ.
او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوره ﻧﮭﻢ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﺋﯿﺴﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ،آب
و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻻﯾﺤﮫ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و طﺮح ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﮫ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻣﻌﺎون ارﺗﺒﺎطﺎت و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ او ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ وزارت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﮐﻼﻧﺘﺮی ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
در اﻣﻮر آب ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ اﺳﺖ .او  ٨ﺳﺎل وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ادﻏﺎم دو وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﮐﺸﺎورزی و ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر وزارت را رھﺎ ﮐﺮد و از ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺸﺎورز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ آن ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﺣﻤﺪ ﺗﺮک ﻧﮋاد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻄﺮح ﺑﺮای وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد.او ﮐﮫ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ھﻢ ھﺴﺖ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮده و
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﮑﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد دارد.ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮک ﻧﮋاد
ﺣﻀﻮر دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﮭﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن،
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راھﺒﺮد ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راه اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ وی دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وزارت ﮐﺸﻮر؛ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺟﺪی ،رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ!
ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ اﺻﻮﻟﮕﺮای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دار ﻧﻈﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻼﯾﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﮭﺮه اﺻﻼح طﻠﺐ
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ طﯿﻒ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﭘﺲ از وزﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﻮاره در دﺳﺖ
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭼﮭﺮه اﺻﻼح طﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ھﻢ ﯾﮏ ﭼﮭﺮه اﺻﻮﻟﮕﺮا و از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ ،از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ھﻤﮫ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﮐﺸﻮر در دوﻟﺘﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﭼﮭﺮه ھﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اش در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ،اطﻼﻋﺎت ،دادﮔﺴﺘﺮی و
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻤﺎردن رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ھﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ زﻣﺰﻣﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻋﻠﯽ
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ دھﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻋﺎری از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﮭﺮه اﺻﻼح طﻠﺐ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دوازدھﻢ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ او در دوﻟﺖ ﯾﺎزدم ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ
ﺑﺮای وزارت ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ دوازدھﻢ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﮔﺮﭼﮫ ﯾﮏ ااﺻﻼح طﻠﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دار ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﻋﺘﻤﺎد ھﻤﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دوﻟﺖ اول و دوم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ وزارت ﮐﺸﻮر دول دوازدھﻢ اﺳﺖ .او از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻮد ،ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺟﺪی ﺣﻀﻮر در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ آن ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .او
٣

از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ در دوﻟﺖ دوم اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﯽ رود؟!
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﮑﺎر دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ وی ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ وی ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺎور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
دارد.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﮭﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺰﺑﯽ رﯾﯿﻌﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻤﺠﻤﻮﻋﮫ
ﻋﻈﯿﻢ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ .او ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ داد ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ اﺳﺖ .از
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﺎری ﻓﺮ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ او ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺘﺎری ﻓﺮ اﻗﺘﺼﺎددان اﺻﻼح طﻠﺐ ،ﻣﻌﺎون و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫٔ دوم ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه او ﮔﺰﯾﻨﮫ وزارت ﺗﻌﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﺎری ﻓﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از طﺮاﺣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﺟﺰو ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺑﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺘﮫ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺎﺧﺐ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﮐﻞ ﻧﮭﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .او ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دوازدھﻢ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ار اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺣﺰب
اﻋﺘﺪال و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
در ﺳﻮاب ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه و ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم،
ﻣﺸﺎورت ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮﻣﺎن در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری ﻣﺎﻟﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ در دوره
اﺻﻼﺣﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزارت راه وﺷﮭﺮﺳﺎزی؛ وزﯾﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ و آﻗﺎی ﻣﻌﺎون ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آﺧﻮﻧﺪی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎی دوران وزارت او از ﺣﻮادث رﯾﻠﯽ ،اظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺷﻨﮫ ھﺎی آﺷﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﺮای طﺮح اﻧﺘﻘﺎدات ﺟﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان دوﻟﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد وزﯾﺮ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در دوﻟﺖ داوزدھﻢ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ از آﺧﻮﻧﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از ﻋﻠﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ زاده و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﻧﮋاد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ زاده ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی از زﻣﺎن وزارت او روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮای
وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺳﺎﺑﻘﮫٔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﮭﺮﺳﺎزی در دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دارد.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ زاده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎطﻖ وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ھﻤﺰﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﮋاد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٢ﺑﺎ ﺣﮑﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزﯾﺮ راه
و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل دارد در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﮫ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ وزارت راه و
ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ .او ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ درﺟﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ
و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و راه و ﺗﺮاﺑﺮی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دارد.
٤

وزارت ﻋﻠﻮم؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﯾﺎ وزارت ﺳﺘﺎری؟!
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در  ٢٨آﺑﺎن  ١٣٩٣ﭘﺲ از ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪی داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﻋﻠﻮم ،در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮھﺎدی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻣﮫٔ ﻣﻌﺮﻓﯽ وی ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ.
ﻓﺮھﺎدی ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﮫ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ اﯾﺮان در دوﻟﺖ اول ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،
وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در دوﻟﺖ دوم ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،در ﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوﻟﺖ
اول ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺑﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و
ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از وی و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮرش در دوﻟﺖ دوم روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
رﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ و ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮھﺎدی ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﮐﮫ اﺻﺎﻟﺘﯽ ﻗﻤﯽ دارد ،اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان اﺳﺖ و ﭼﮭﺮه ای
اﺻﻼح طﻠﺐ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رود .او در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﮭﺪه دار وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻮد و ﭘﺲ از
اﺳﺘﯿﻀﺎﺣﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ او ﺳﺎﺑﻘﮫ
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دارد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان اﺳﺖ.
ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﺧﻮاص دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای دوﻟﺖ دوازدھﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻋﮭﺪه دار
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻮد ،او ﮐﮫ دو اﺧﺘﺮاع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ .وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺘﺎری اﺳﺖ.
او در ﺳﺎل  ،١٣٨۴ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﻤﺘﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .ﺳﺘﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣ﻣﮭﺮ  ١٣٩٢ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .او در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﻣﮭﺮ  ١٣٩٢ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﮫ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻢ ھﻤﺎن ﻣﺎه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن داد.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت؛ ﺟﻮاﻧﮕﺮاﯾﯽ در راه اﺳﺖ!
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﺎزدھﻢ )ﺳﺎل  (١٣٩٢ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺲ از ﮐﺶ و ﻗﻮس ھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﮫ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رﻓﺖ .در آن ﺑﺮھﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ او ﺑﺎ اﺳﺤﺎق
ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی درﺑﺎره ﮔﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداراه آن را ﺑﺮ
ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وزارت ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺛﺮوت ﻧﻌﻤﺖ زاده ،ﺳﻦ ﺑﺎﻻی او ،ﺑﺮﺧﯽ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ وﯾﮋه
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﮫ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻧﺨﺮﯾﺪن ﺧﻮدرو  ،درﯾﺎﻓﺖ  ٣ﮐﺎرت زرد از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای دوﻟﺖ از ﻧﺎﺣﯿﮫ وزارت ﻧﻌﻤﺖ زاده اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻌﻤﺖ زاده در ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ طﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎز
ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮭﺎوﻧﺪﯾﺎن ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ اش از دﻓﺘﺮ ﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺟﺪی
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺤﺎرت اﺳﺖ  .او از ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ١٣٩٢رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮﻋﮭﺪه
داﺷﺖ.
وی ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان )ﻣﻌﺎون ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ( ،ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد وﯾﮋه اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﺑﻖ وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دارﻧﺪه ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻤﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .او ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻠﻮی و دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺣﻮزوی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد از آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٨۵و داﺷﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎی او ﺑﺴﯿﺎر
٥

ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوازدھﻢ ﺑﺮ روی اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اش ﻧﻈﺮ ﺟﺪی و وﯾﮋه ای دارد؛ ﭼﺮا
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ زاده در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺣﺴﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﯿﻨﮑﯽ ﻣﻌﺎون اﻗﺸﺎر و
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اوﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﯿﻨﮑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩۵ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ
ﯾﺎزدھﻢ ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ وزﯾﺮ از
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﮑﯽ ﮐﮫ در دوران اﺻﻼﺣﺎت و در دوﻟﺖ ھﺸﺘﻢ و ﻧﮭﻢ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻗﺖ )ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از
ﺟﺪاﯾﯽ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،دو ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
دﺑﯿﺮی ﺳﺘﺎد ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و دﺑﯿﺮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮرﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﭘﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن در وزارت ﺟﮭﺎدﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ اﺣﺘﻤﺎل وزارت ﯾﮏ زن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﺧﺘﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪی داﻧﺶ
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﺮاوان ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﮫ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﻟﺰﻟﮫ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺒﻖ طﺮح وﺗﻮﺳﻌﮫ وزارت
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رأی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی وزارت ﻋﻠﻮم
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،در  ٢آﺑﺎن ١٣٩۵و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻓﺎﻧﯽ طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ رای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﻮد .در ﺟﻠﺴﮫ رای
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩۵داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ  ١۵٧رای ﻣﻮاﻓﻖ ١١١ ،رای
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۶رای ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮدی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮭﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دوازدھﻢ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎور اوﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ دوره درﺧﺸﺎﻧﯽ ھﻢ در وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﺣﺘﻤﺎل دارد ،ﻋﮭﺪه دار ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ زن آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در آن ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮای وزﯾﺮ زن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی اش ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ؛ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮود...
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺟﺮای طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ او ﻧﯿﺰ در
ﺟﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد.
ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﮐﮫ رﮐﻮرددار ﺟﻠﺐ آرای ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﯾﮏ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺗﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ و ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر را او ﻣﺪاوا و درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻗﺎﺿﯽ زاده در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺧﺪاﻣﺎﺗﺶ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﮔﯿﺮی او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﻮھﯿﻦ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻠﯽ ،اظﮭﺎر ﻧﻈﺮش ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻓﯿﺶ ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ و  ...از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺷﯿﮫ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ھﺮﭼﻨﺪ او ﺑﺎ اﺟﺮای طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﭼﮫ در
ﺳﻔﺮھﺎی ﺣﻮزه وزارﺗﯽ اش و ﭼﮫ در ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎب ھﻢ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﭘﺎی ﮐﺎر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد و از او دﻓﺎع ﮐﺮد ،ھﻤﭽﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ھﻢ از ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﺑﮫ
اداﻣﮫ وزارت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﮫ اداﻣﮫ وزارت  ٢ﮔﺰﯾﻨﮫ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ اﯾﺮج ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ظﻔﺮﻗﻨﺪی ﻣﺸﺎور و ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ وزﯾﺮ در ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
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رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﻮان ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان  ۴١:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٠۶ﺗﯿﺮ ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان از
ﻟﺮﺳﺘﺎن ؛ ﻟﯿﻼ ﺳﻼﺣﻮرزی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،در ﮐﻤﯿﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻓﺮش ﺑﺎف اﺳﺘﺎن در
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻘﺸﮫ ﻓﺮش ﺑﻮﻣﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از طﺮاﺣﺎن ﻓﺮش ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و
راھﺒﺮد ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺪود  ۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش و ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ظﺮﻓﯿﺖ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎھﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ
ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل و ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮش اﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺪی ﺧﺎص و ﮐﺸﻮری ارﺗﻘﺎء
داد.
ﺳﻼﺣﻮرزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﮐﺜﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ ﻓﺮش ﮔﻼﯾﮫ ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﻓﺮش ﺑﺎﻓﺎن را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﻧﺒﻮد ﺑﺎزارﭼﮫ ﻓﺮوش ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش را
رﻓﻊ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه و راھﺒﺮد ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺑﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر
آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯿﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻼح ورزی ﺑﮫ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و دﻏﺪﻏﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم  /د
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ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮآوران  ١۵:١۶ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٠۶ﺗﯿﺮ ١٣٩۶
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد ﮐﮫ در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽِ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﯿﻤﮫ و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮطﺮف ﺳﺎزد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﻋﺪه ھﺎی داده ﺷﺪه ھﻨﻮز ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﻤﮫ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ،
ﺻﻨﺪوﻗﯽ اﯾ ﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاد ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﻤﮫ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ وارﯾﺰ ﺷﻮد.
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از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان  ١۵:١١ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٠۶ﺗﯿﺮ ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۶٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻮادث
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ و ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ،ﺗﻤﺎم
اوﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﮫ ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و ﻣﺤﻮطﮫ آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮطﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮭﺪه دار اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت
درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اوﻗﺎت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه از ﻣﻨﺰل
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺰو اوﻗﺎت اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ در زﻣﺎن ﻋﺎدی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﺣﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﮫ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﺛﺮات ﺣﺎدﺛﮫ ،ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﮫ را ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﺳﮫ روز اداری ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻌﺒﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
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