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اعتماد به وزراي عملگرا 
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اقتصاد اي��ران اكنون بيش از هر زماني 
نيازمند مديري جس��ور و فعال است. 
امروز نياز كش��ور به وزرايي تئوريس��ين و اقتصاددان 
نيست، نياز امروز ايران مديران پراگماتيست و عملگرا 
اس��ت تا بتوانند اصالحات مورد ني��از در اقتصاد را به 
سرانجام برسانند. به همين دليل براي بررسي وزراي 
تيم اقتصادي دولت آينده باي��د بيش از هر چيزي بر 
توانايي هاي عملي افراد تاكيد شود و نه خصلت هايي 
كه وزراي گذش��ته اقتصادي داش��تند و از اين طريق 

بهبودي در اقتصاد كشور حاصل نشد. 
به طورس��نتي بخش اقتصادي دولت عبارت است از 
وزارت اقتصاد و امور دارايي، بانك مركزي و س��ازمان 
برنامه و بودجه. اين سه مهم ترين نهادهاي اقتصادي 
كش��ور هس��تند، هرچند اگ��ر تم��ام وزارتخانه هاي 
اقتصادي به حساب آيند، 9 وزارت و سازمان به عنوان 
بدنه اصلي اقتصاد در دولت وجود دارند. در اين ميان 
دولت دوازدهم در شرايطي آرام تر از چهار سال گذشته 
اما با مطالباتي جدي تر پا به عرصه گذاشته و با انتخاب 
وزرايي متفاوت از آنچه تاكنون از وزراي اقتصادي ديده 

شده، پيامي را به جامعه مخابره كرده است. 
پيش از اين بيش��تر وزراي اقتصادي اي��ران، وزرايي 
اقتصاددان و تئوريس��ين بودند؛ افرادي كه به خوبي 
مي توانستند مسائل اقتصاد را روي كاغذ توضيح دهند 
و از قضا برنامه هاي خوبي هم نوشتند، اما هيچگاه اين 
برنامه ها آن طور كه بايد و ش��ايد اجرا نش��د؛ هميشه 
حرف هاي خوب زده ش��د و در عمل نتيجه اي حاصل 
نش��د. در حال حاضر تغيير آقاي دكت��ر طيب نيا، به 
عنوان يك اقتصاددان نشان مي دهد كه دولت نياز به 
عملگرايي در حوزه اقتصاد كالن كشور را درك كرده 
است. پيام دولت اين اس��ت كه بايد وارد مرحله عمل 
ش��ده و برنامه ها را به دس��ت مديران عملگرا بسپارد. 
اكنون در كشور برنامه هايي مثل چشم انداز 20 ساله، 
برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي داريم كه براي 
تحقق اين برنامه ها نياز به مديراني توانا داريم. درنتيجه 
نياز به عمل به باالترين سطح خود در سال هاي گذشته 

رسيده است. 
در برهه حساس كنوني و مطالبات گسترده جامعه كه 
نياز به اشتغال و رونق اقتصادي برجسته ترين آنهاست، 
وزرايي عملگرا و با تجربه گسترده  مديريتي، مي توانند 
كمك شاياني به برنامه هاي روي زمين مانده، باشند. 
وزراي پيش��نهادي تيم اقتصادي بايد هوادار نگرش 
توسعه درونزا و تعامل با جهان باشند؛ گرايشي كه در 
گذشته كمتر در ميان مسووالن اقتصادي كشور وجود 
داشته و اگر هم چنين شخصي با چنين گرايشي باشد، 
بيش��تر در حوزه هاي آكادميك بوده و در عرصه اجرا 

چنين افرادي نداريم. 
ويژگي ديگ��ري كه بايد وزراي تي��م اقتصادي آينده 
داش��ته باش��ند، پذيرش اهميت تعامل ب��ا مجلس و 
دستگاه هاي مختلف است. وزراي تيم اقتصادي بايد 
بدانند تعامل با مجلس، بس��تن دس��ت وزير نيست، 
بلكه به ش��فافيت و به اصطالح چكش كاري طرح ها 
و برنامه ه��ا كمك مي كند. حتما آنه��ا بايد بدانند كه 
هرگاه كه نياز ب��ود بايد در مجلس حضور پيدا كنند و 
پاسخ سواالت نمايندگان را بدهند و آنها را قانع كنند 
زيرا در اين صورت اس��ت كه هم قانون اجرا مي شود و 

هم اجماع عمومي حاصل خواهد شد. 
از س��وي ديگ��ر وزراي تي��م اقتص��ادي آين��ده بايد 
سياس��ت هاي كنوني حوزه اقتصادي كش��ور را كنار 
گذاشته و با دستگاه هاي ديگر و وزارتخانه هاي مرتبط 
هم تعامل داشته باش��ند. اين يكي از انتقادات اصلي 
است كه به حوزه سياستگذاري در اقتصاد ايران وارد 
است؛ سياست جزيره اي وزارتخانه ها موجب شده كه 
دستگاه هاي مختلف با برنامه هاي گوناگون طرح هايي 
ضد و نقيض با برنامه هاي دس��تگاه هاي ديگر را اجرا 
كنند و اين مهم بارها آس��يب هاي جدي به اقتصاد و 

توسعه كشور داشته است. 
مثال در وزارتخانه كليدي مثل وزارت اقتصاد براساس 
آنچه حوزه اختيارات اين وزارتخانه شمرده مي شود، 
فرماندهي اقتصاد كشور از جمله وظايف اين وزارتخانه 
 است و نفر دوم كابينه محسوب مي شود. من اميدوارم 
وزير آينده اقتصاد و وزراي تيم اقتصادي آينده موفق 
شوند براي نخستين بار در سال هاي پس از انقالب اين 
فرماندهي را با تعامل وزارتخانه هاي اقتصادي ديگر و 
بان��ك مركزي بپذيرند و يكي از مهم ترين اش��كاالت 
دولت ه��اي مختل��ف را برطرف كنن��د. بنابراين بايد 
اميدوار ب��ود كه هر وزيري ك��ه نمايندگان مجلس را 
قانع كند و وزير اقتصاد ش��ود، وظايف وزارت اقتصاد 
در عمل هم اجرا شوند كه قطعا كمكي شايان به بهبود 

وضعيت اقتصادي كش��ور و ساختار 
اقتصادي دول��ت خواهد كرد. وزراي 

تيم اقتصادي اگر جسور باشند بايد اين مسائل را مورد 
توجه قرار دهند. 

تيترهاي امروز نگاه روز  درجلسه دیروز فراکسيون ها 
با وزیران پيشنهادي چه گذشت
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اندازه يك انقالب وقت گذاشتيم

 دشواري هاي قراردادهاي مهم نفتي و توتال در گفت وگو با  
زماني نيا، معاون وزير نفت در امور بين الملل:

عراق از ما جلو است چون تمام غول هاي نفتي آنجا فعالند

دموکراسي باید به 
آزمون گذاشته شود

زمان از منظر رهایي در سخنراني 
مراد فرهادپور و بارانه عمادیان

13

خطر افزایش دوباره ایدز  
از طریق اعتياد تزریقي 

جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز 
در کشور اعالم شد

14

با مردم باید مودبانه 
ولطيف برخورد کنيم

فرمانده جدید نيروي انتظامي:

جدایي تشكيالتي 
موتلفه از اصولگرایان

حبيبي: نخستين وظيفه ما حفظ 
نظام و دومين آن حفظ کيان حزب 

موتلفه اسالمي است

 مجابي: آثارم هشت 
سال در بند  بودند

 دو رمان »تيمارخانه« و » گفتن در 
حين نگفتن« منتشر مي شود

 یاد »همسران« 
و »خانه سبز« زنده شد

 جشني براي 6۰ سالگي 
مهرانه مهين ترابي

 نزدیكي به حماس 
به خاطر ایران

چرا روسيه مقابل چشمان تل آویو به 
دولت در حصر چراغ سبز نشان مي دهد؟

محمود صادقي در نامه اي به ریيس جمهور خواستار شد علي شكوري راد در گفت وگو با »اعتماد«: 

سود بردم که کاندیداي ریاست جمهوري نشدم
پرويز فتاح : همه فرصت ها براي احمدي نژاد از بين رفته است

ليست اموال مردان روحاني پایبندي روحاني به وعده هایش ثابت شده است
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خانواده هاي رضائيان- قدوسي و سایر فاميل وابسته، دوستان و آشنایان

  اخوي مجيد رضائيان
شادروان محمدرضا رضائيان

را به اطالع تمامي سروران مي رساند. مجلس ترحيم بعدازظهر یكشنبه 
96/5/22 از ساعت 18:۳۰ تا 2۰ در »مسجد الرضا)ع(« واقع در تهران، 
خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عشقيار، ميدان نيلوفر برگزار مي شود. 
دیدارتان تس�لي بخش بازماندگان و سبب ش�ادي روح آن سفر کرده 

خواهد بود.

جام بال بيشترش مي دهند هر که در این بزم مقرب تر است                  
 ... چه عاشقانه در اذان ظهر جمعه

 روز ميالد موالیش امام هشتم)ع( به ميهماني او رفت.

حراج آنتن به چه قيمتي؟!
رييس انجمن س��كته مغ��زي ايران در 
بيانيه اي نس��بت به تبليغ درمان سكته 
مغزي با زالو كه مدتي است از تلويزيون پخش مي شود، 
واكنش نشان داد و اعالم كردكه: »اخيرا خبر و تفصيالتي 
در مورد اس��تفاده از زالو در درمان سكته مغزي حاد به 
شكلي وسيع از سيما پخش شده است. تبليغ اين روش 
ثابت نشده، قبل از هر نوع مطالعه سالمت و تاثير، آن هم 
با اين وسعت در تضاد كامل با سياست هاي اعالم شده 

وزارت بهداشت است.« 
پرسش��ي كه براي هر ايراني طرح مي شود اين است كه 
وظايف صداوسيما در امور كشور چگونه است؟ اگر يك 
گروهي مدعي هستند كه سكته مغزي را از طريق زالو 
انداختن درمان مي كنند، كدام مرجع رسمي بايد اين 
ادعا را تاييد و س��پس اجازه تبليغ آن را بدهد؟ هنگامي 
كه چنين تبليغي از صداوسيما منتشر مي شود، طبيعي 
اس��ت كه مردم ببيننده آن، ادعاي مذكور را تاييد شده 
تلقي كنند و براي درمان به اين شيوه اقدام كنند و هزينه 
زيادي را متقبل ش��وند و اگر در عين حال هيچ درماني 
هم نصيب مردم نشود، در اين صورت خسارت اين كار 
به عهده كيست؟ البته روشن است كه زالو انداختن اگر 
درمان هم نكند، بعيد اس��ت كه خسارت جاني و بدني 
خاصي ايجاد كند، لذا به نظر مي رسد كه آگهي دهنده 
آن قدر زرنگ بوده كه شيوه اي درماني را پيشنهاد كند 
كه هم هزينه زيادي نداش��ته باشد تا بيمار و همراه او را 
نسبت به نتيجه بخش نبودن درمان عصباني كند و هم 
اينكه عوارض جدي مهمي نخواهد داشت كه كار آنان 
را به دادگاه بكشاند. البته ما نمي دانيم كه اين كار براي 
درمان آن بيماري موثر است يا خير؟ وظيفه ما نيز نيست 
كه در اين زمينه تحقيق كنيم. وظيفه راديو و تلويزيون 
هم نيست، صالحيت و امكانات انجام آن را هم ندارند. اين 
كار فقط در صالحيت مرجع مربوط در نظام بهداشتي 
و درماني كشور اس��ت. پس چرا صداوسيما بدون اخذ 
چنين مجوزي اقدام به انتشار چنين خبر يا تبليغ اين 
آگه��ي مي كند؟ بگذريم از اينكه آگه��ي و تبليغات در 
امور پزش��كي مجوزدار نيز محل اشكال است چه رسد 
به موردي كه اساس��ا مورد تاييد نيز نيس��ت. بنابر اين 

بايد پرسيد كه بازي كردن با احساسات و حتي سرمايه 
مردم به چه قيمتي و اصوال چرا انجام مي شود؟ پاسخ را 
فقط مي توان در تامين منابع مالي از طريق آگهي دهنده 
توجيه كرد. طبيعي است كه همه مي دانند آگهي دهنده 
فقط جزو كوچكي از درآمد خ��ود را براي تبليغ آگهي 
خود صرف مي كن��د بنابراين ده ها براب��ر هزينه آگهي 
را بايد از جيب م��ردم بيمار در آورد تا بخش��ي از آن را 
نصيب صداوسيما كند. معناي اين كار چيست؟ تبليغ 
يك ماده خوراكي يا كاالي مشابه ديگر معناي روشني 
دارد كه مس��ووليت تحت تاثير ق��رار گرفتن آن با خود 
مخاطبان و بينندگان اس��ت، ولي مسووليت اين تبليغ 
به عهده تبليغ كننده و رسانه مربوط است. به ويژه براي 
خانواده هاي بيمار كه حاضر به هزينه كردن براي درمان 
بيمار خود هستند، استفاده از هر شانسي ولو با احتمال 

اندك نيز مهم است. 
همان طور كه گفته شد شايد اين كار جز اميدوار شدن 
بيهوده و پرداخت مبلغ خاص��ي از جيب خانواده بيمار 
عوارض ديگري نداشته باشد. ولي تبليغ براي موسسات 
اعتباري غيرقانوني و اخذ پول هاي كالن از آنها را چگونه 
مي توان توجيه كرد؟ موسس��اتي كه با پرداخت بخش 
بسيار كوچكي از س��رمايه هاي جمع آوري شده مردم 
از طريق صداوس��يما خ��ود را جا انداختن��د و با وجود 
مخالفت هاي بانك مركزي به اين كار خود ادامه دادند و 
حتي پا را فراتر گذاشتند و برنامه هاي ويژه را با حمايت 
آنان توليد و پخش كردند و مجريان اين برنامه ها هداياي 
ده ها و صدها ميليوني از اين موسسات غيرقانوني گرفتند 
و س��پس با تركيدن حباب آنها و ورشكستگي، مردمي 
كه در آنج��ا پس انداز كرده بودند دچار خس��ارت هاي 
كالن ش��دند. جالب اينكه در اين مرحله به جاي آنكه 
به صداوسيما معترض شوند، به بانك مركزي اعتراض 
كردند و صداوسيما نيز محل انتشار اخبار اين جماعت 
شد و كس��ي هم نپرسيد كه چرا و با چه مجوزي چنين 

مراك��زي را كه غيرقانون��ي بود تبليغ 
كردند و جا انداختن��د. وقتي كه براي 

پيش فروش يك واحد آپارتمان��ي بايد مجوز گرفت تا 
كالهبرداري رخ ندهد...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

 معيارهاي انتخاب وزیران 
و مسووليت نمایندگان 

وزيران مسووليت هاي بسيار مهمي را به دست مي گيرند، 
با يك امضاي آنها حجم بزرگي از پول جابه جا يا تخصيص 
داده مي شود، پروژه اي آغاز يا كنار گذاشته مي شود، سياست كالني تغيير 
مي كند و دامنه تاثير تصميم هاي آنان گاهي تا نسل هاي آينده ادامه پيدا 
مي كند. براين اساس رييس محترم جمهور بايد حق بدهند كه گروه ها 
و احزاب و جناح ها و نخبگان و مهم تر از آنان نمايندگان مجلس نسبت 
به انتخاب هيات وزيران حس��اس باش��ند و روي تك تك آنها متمركز 
شوند. متاس��فانه خأل حضور احزاب قدرتمند و جا افتاده عالوه بر ديگر 
حوزه هاي سياس��ي و اجتماعي در اينجا هم خود را نشان مي دهد و در 
غيبت اين نهادهاي مدني و سياسي فرآيند تعيين وزيران به جاي يك 
كانال مش��خص و كارشناس��انه و مقرون به نتيجه مطمئن اغلب دچار 
آزمون و خطاس��ت و حتي گاهي قدرت و شانس و قرابت و رابطه در آن 
دخيل مي شود. اگر ساختار سياسي غيررسمي كشور نهادمند وحاصل 
توالي تجربه ه��اي آكادميك بود دارندگان مديريت هاي س��طح باال و 
كالن از دوران جواني شناس��ايي و براي تصدي پست هاي ملي تربيت 
مي ش��دند. ولي در حال حاضر كه چنين سيستمي وجود ندارد بايد با 
حداكثر وس��واس و دقت دس��ت به انتخاب زد و انتخاب ها را جدا مورد 
بررسي قرار داد. حاال كه رييس جمهور محترم كابينه خود را به مجلس 
شوراي اسالمي معرفي كرده است بهترين روش براي بررسي صالحيت 
معرفي شدگان آن اس��ت كه همگان اجازه دهند تا نمايندگان محترم 
خ��ارج از حب و بغض هاي رايج و البي هاي س��نگين مت��داول و منافع 
شخصي و گروهي شايستگي و تعهد و كارآمدي گزينه هاي ارايه شده را 
بررسي كنند و براساس منافع ملي قضاوت نهايي بكنند. ما نمايندگان 
مردم فردا در مقابل پروردگار و ملت مسوول هستيم كه به چه كسي راي 
مثبت يا منفي داده ايم. پاي همه تصميم هاي يك وزير امضاي ما وكالي 
مردم هم هست و هيچ عذري براي فرار از اين مسووليت واضح و روشن 
پذيرفته نيس��ت. كاش اوضاع جامعه به شكلي بود كه تنها افراد توانا به 
قبول مسووليت مي پرداختند و هركس ضعف دارد و توهم قدرت را از سر 
به در كرده است خود را در آزمون عظيم وزارت قرار مي داد. كسي كه خود 
را با تمام توان در معرض مسووليت قرار مي دهد واز البي كردن گسترده 

به جاي ارايه برنامه ابايي ندارد و گاهي راه هاي مختلف 
مج��اب كردن نمايندگان ب��ه راي دادن را مي پيمايد 

بيش از آنكه شايسته وزارت باشد اليق پست هاي تبليغاتي است. دراين 
مقال ضرورت دارد كه گفته شود انتظار از نمايندگان اصالح طلب و ...

نگاه پارلمان
محمد کاظمي 

نماينده مجلس

رهبري سازمان برنامه در اقتصادایران
توسعه اقتصادي ايران و حل مسائل اقتصادي آن در گرو 
چالش هايي است كه حل نسبي آن مي تواند زمينه هاي 
رشد و توسعه و عدالت و رفاه اجتماعي مردم اين سرزمين را فراهم سازد. 
تنظيم چارچوبي مفهومي از سياس��ت هاي كل��ي راهبردي و اجرايي 
اقتصاد كش��ور و سمت و س��وي آن و س��پس ايجاد درك مشترك در 
دولت، نظام و مردم اكسير اوليه و قدم گذاشتن براي تحول در اقتصاد 

ايران است. 
در اين ميان ستاد اقتصادي دولت كه شامل ستاد عالي و ستاد بخشي 
است، ش��امل وزارت اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان س��تاد عال��ي اقتصاد و وزارتخانه ه��اي نفت، جهاد 
كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان 

ستاد بخشي اقتصاد، نقش اصلي را بازي مي كنند. 
سوال اينجاست كه در ستادعالي اقتصاد چه دستگاهي مي تواند هدايت 
اصلي توس��عه اقتصادي ايران را به عهده بگيرد. وزارت اقتصاد و دارايي 
عمدتا مسووليت سازمان هاي اقتصادي مثل بانك ها، بيمه هاي تجاري، 
خزانه و س��ازمان مالياتي را به عهده دارد و سازمان دهي دروني آن نيز 
هرگز آمادگي الزم براي هدايت اقتصاد كشور كه داراي جنبه اقتصادي، 

زيربنايي و فني و اجتماعي و فرهنگي است را ندارد. 
بانك مركزي كه مسوول و مجري سياس��ت هاي بانكي و ارزي كشور 
است نيز به خاطر ساختار و سازماندهي خود و نداشتن جامعيت در همه 
عناصر الزم براي توسعه كش��ور نمي تواند اين نقش را به عهده بگيرد. 
سازمان برنامه و بودجه به خاطر ساختار و سازماندهي جامع خود در همه 
زمينه هاي اقتصادبخشي، برنامه هاي پنج ساله ميان مدت، مسووليت 
نظام فني و عمراني كش��ور و از همه مهم تر بودجه ريزي و اجراي آن و 
داشتن تشكيالت ماتريسي براي به هم پيوسته كردن موضوعات موثر 
در توسعه اقتصادي كشور مي تواند مسووليت و هدايت توسعه اقتصادي 

ايران را به عهده بگيرد. 
تجربه تاريخ توسعه ايران نشان مي دهد حداقل از بعد از جنگ جهاني 
دوم و تاسيس اين سازمان هرگاه موفقيت اقتصادي در ايران فراهم 
شده يا كشور توانس��ته است بر بحران هاي ناشي از جنگ و تحريم و 
ركود فايق آيد س��ازمان برنامه و بودجه سكان دار اقتصاد كشور بوده 
است و دليل اصلي نيز توانايي هاي تشكيالتي و سنت هاي سياستي 

اي��ن س��ازمان در برنامه ريزي و بودج��ه و كنترل و 
نظارت بر كليه امور اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و 

فرهنگي بوده است و اين عملكرد در ايران تاكنون انحصاري و متعلق 
به اين سازمان است. 

نگاه اقتصادي
محمدحسين شریف زادگان

استاد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه شهيدبهشتي
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مصيبت درگذشت برادر گراميتان را تسليت گفته، براي آن 
مرحوم غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان 

صبر و شكيبایي آرزومندیم .

 جناب آقاي مجيد رضائيان

الياس حضرتي- بهروز بهزادي - جواد دليري- حجت طهماسبي - منصور بيطرف

ضایعه مولمه درگذشت مادر همسرتان را تسليت عرض مي کنيم. 
براي ش�ما و خانواده ش�ریف صب�ر و ب�راي آن مرحوم�ه آرامش 

آرزومندیم . 

برادر ارجمند 
جناب آقاي مهندس محمد زالفي

 الياس حضرتي – فياض زاهد – احمد حسيني 
 احمد رمضانپور – فرهام زاهد – عبدالغفار یوسفي
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