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رئیس شورای

روابط خارجی آمریکا:

سياسي

خروج از توافق با ایران یک
خطای راهبردی خواهد بود

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا به کاخ سفید هشدار داد که خروج از توافق هستهای با ایران ،آمریکا رابه انزوا خواهد کشانید.
بــه گزارش ایرنا ،هاس روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشــت :خروج از توافق باایران یک خطای راهبــردی خواهد بود که به انزوای آمریکا خواهد
انجامید.
وی اضافه کرد :این کار بحران ناخواستهای با ایران به وجود خواهد آورد ،درست در زمانی که ایاالت متحده باید بر (مساله) کرهشمالی تمرکز کند.

اطالعیه وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده  ۱۰احزاب
دبیرخانه کمیســیون ماده  ۱۰قانون فعالیت احزاب،
در اطالعیــهای زمانبندی برگــزاری انتخابات دو نفر
نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعالم کرد.
به گزارش ایلنا ،متن اطالعیه به شرح ذیل است.
باسمه تعالی
اطالعیــه برگزاری انتخابــات نمایندگان دبیران کل
احزاب در کمیسیون ماده  ۱۰قانون فعالیت احزاب
پیرو فراخوان مــورخ  ۱۳۹۶ /۴/۱۰در پرتال وزارت
کشــور و رسانههای عمومی و منتشــر شده در شماره

 ۶۵۳۴مورخ  ۱۳۹۶/۴/۱۳روزنامه ایران و شماره ۲۱۹۷
مــورخ  ۱۳۹۶/۴/۱۳روزنامه وطــن امروز در خصوص
فرایند و زمان برگزاری انتخابات دو نماینده دبیران کل
احزاب ملی و اســتانی در کمیسیون ماده  ۱۰به اطالع
همــه دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از
کمیسیون مذکور میرساند:
 -۱جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب
استانی در روز پنجشــنبه مورخ  ۱۳۹۶/۵/۱۲در سالن
 ۶۰۰نفره وزارت کشــور برگزار میگردد .شروع برنامه

اسداهلل قر هخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

گزارش کمیته ویژه قرارداد توتال ،به صورت
محرمانه به رئیس مجلس ارسال میشود

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس از اتمام بررسی
متن قرارداد توتال در کمیته ویژه حقوقی ،فنی و مالی
که از طرف رئیس مجلس تعیین شــده بود ،خبر داد و
گفت :گزارش نهایی این کمیته به رئیس مجلس شورای
اسالمی ارائه میشود.
به گزارش ایسنا ،اسداهلل قرهخانی با بیان این مطلب
اظهار داشت :بر اساس ماده  15قانون نفت قراردادهایی
که مدتآنها بیش از پنج ســال باشــد لزوماً باید به
صورت محرمانه به مجلس اعالم شــوند که این قرارداد
هم مشمول همین ماده بود.
وی تصریح کرد :بنابراین ریاست مجلس برای اینکه
بررسی دقیقتر و کارشناســانهتری در این مورد انجام
شــود ،تعیین کرد که کمیتهای فنــی ،حقوقی و مالی
کار بررسی این قرارداد را انجام دهد که این کمیته نیز

که با محوریت کمیســیون انرژی ،نمایندگانی از مرکز
پژوهشها و برخی از کارشناســان دستگاههای ذیربط
تشکیل شده بود ،در یک کار فشرده ،جدی و تخصصی
کار خود را انجام داده و به پایان رساند.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت:
اعضای این کمیته تخصص و تجربه الزم را در این زمینه
داشتند و به دو صورت شکلی و محتوایی قرارداد را مورد
بررســی قرار دادند .به لحاظ شکلی یعنی انطباق آن با
قانــون نفت ،مصوبه هیأت وزیران و برخی موارد قانونی
دیگر ،بــه صورت محتوایی هم بندهــای قرارداد مورد
بررسی قرار گرفته و انطباق الزم انجام شد.
وی خاطرنشــان کرد :بنابراین گزارش این کمیته که
با محوریت کمیســیون انرژی تهیه میشود به صورت
محرمانه به رئیس مجلس اعالم خواهد شد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت:

بعید میدانم بابک زنجانی پولها را پس بدهد
به گزارش ایســنا ،بیژن نامدار زنگنه مصاحبهای را با
روزنامه ایران انجام داده ،که قســمتهایی از پرسش و
پاسخها به شرح ذیل است:
شما در این چهار سال برای احیای تولید و صادرات
نفت خام تالشهای بســیاری کردید .اگر برجام نبود
وضعیت ما امروز چگونه بود؟
طبق روال تحریم ،تولید در حداقل ممکن و صادرات
نفت خام ما به سرعت به سوی نفت در برابر غذا میرفت.
آن زمان خوش به حال مافیای نفت و دالالن بود.
آقای روحانی و شــما بارها اشاره کردهاید که بعد از
برجام نان عدهای که کاســبان تحریم بودند ،آجر شد.
اما برای افکار عمومی ابعاد این موضوع خیلی باز نشده
است .لطفاً دراین باره توضیح دهید.
خیلــی روشــن اســت .پول نفتــی کــه آن زمان
میفروختیم ،در یک سری از بانکها ذخیره میشد و
بهراحتی نمیتوانست خارج شود .برای آنکه پول را به
کسی بدهیم که میخواســتیم کاال و تجهیزات از آن
بخریم ،فرایندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینههای
انتقال بانکی سنگین) اتفاق میافتاد؛ که این ریزش بین
 ۵تا  ۱۸درصد بود .برای مثال زمانی که میخواستیم از
کره جنوبی پولمان را بیرون بیاوریم ۱۷ ،درصد ریزش
داشــت و در چین  ۱۰درصد .این ۵تا  ۱۸درصد را چه
کسی میخورد؟ یک زنجیرهای بود که این کارمزدها و
درآمدهــا را نصیب خود میکرد .اگر میزان ریزش پول
را میانگین  ۱۰درصد در نظر بگیریم ،وقتی این درصد
را در یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه نفت در روز که با
نرخ متوســط  ۶۰دالر به فروش میرفت ،ضرب کنید؛
رقم بسیار بزرگی به دست میآید .به این ترتیب حدود
 ۳میلیارد دالر یعنی  ۱۲هزار میلیارد تومان در ســال
به دســت افراد خاصی میرسید .عدهای میخوردند و
میگفتند تحریم نعمت اســت .بله ،نعمت است ،ولی
برای چه کسانی؟ برای شما ،نه برای مردم.
یکی از پدیدههای بعد از انقالب ،بابک زنجانی است.
همیشــه در رسانهها اشاره میشــد که فعالیتهای او
مشکوک است ،ولی به اقداماتش ادامه میداد .تا زمانی
که دولت روحانی مســتقر و پیگیر ماجرا شد و نهایتاً
میلیاردر نفتی بازداشت شد و شما هم در روند پیگیری
نقش مؤثری داشــتید ،با اتکا بــه یافتههای خود چه
ارزیابیای از پرونده دارید؟
ما وارد این بحث که شــدیم ،دیدیم همهاش مسأله
دارد .البتــه بــه او فرصتهــای خیلــی طوالنی و تا

اردیبهشت  ۹۳داده بودند .من حس کردم ایشان خیلی
آدم طلبکاری اســت .البته هرگز ایشان را ندیدم .این
موضوع را از مدارک متوجه شــدم .به دنبال شکایت و
پیگیری در قوه قضائیه ایشــان بازداشت شد و چیزی
هم به نفت نداد .حتی آن اموالی که دادهاند و میگویند
۲هــزار میلیارد تومان ارزش کارشناســی آن اســت،
نمیشود به این قیمت فروخت و کسی نمیخرد .تقریباً
چیزی دســت ما را نگرفته و هر روز هم از این شایعات
درســت میکنند که من آمدهام پول را بدهم و کسی
تحویل نمیگیرد.
االن ابهام افکار عمومی این است که میگویند به هر
حال اگر بابک زنجانی خطایی هم کرده ،به تنهایی قادر
نبوده این حجم گسترده از تخلف را مرتکب شود و در
واقع؛ به اتکای پشــتیبانان خود در دولت قبل ،چنین
چپاول بیسابقهای را انجام داده است ...
بله .حمایتش کردند ،به او امکان رشــد دادند .اینها
بزرگش کردند .گفتند اوســت که میتواند این کار را
بکند ،مرد همین اســت و بقیه هیچ نیســتند .اینها
درستش کردند و حاال زبان همهشان هم چند متر دراز
اســت .یک بار گفتم که باالخره مگر میشود یک نفر
باشد؟ حاال اینکه زنجانی چقدر ویترین است یا چقدر
پشت ویترین اســت را نمیدانم .اما در هیچ جای دنیا
نمیشود یک نفر این همه پول را ببرد .حتماً همکارانی
هم داشته است.
فرجام پرونده را چگونه پیشبینی میکنید؟
امیدوارم پولها را پس دهد .البته من بعید میدانم.
اصال پول در اختیار این فرد نیست که پس دهد .ایشان
میگوید پول آماده دارم ،ولی یک ذره باور نداریم .پول
نیســت...پول رفت ...پول رفت ...قابل برگشت نیست.
اص ً
ال شــرکایی در کار نیســت .یک نفر را میآورند در
تاجیکستان و میگویند که میخواهد پول را پس دهد.
اص ً
ال مگر تاجیکستان چقدر پول دارد .سرتا پای گردش
مالیاش چقدر است که ۴میلیارد دالر بتواند به ما بدهد.
اینها عدهای هستند که بازی میکنند.
اگر خودمان را جای زنجانی بگذاریم .یک گزینه این
است که پول را نگه دارد تا اعدامش نکنند با این هدف
که بماند و پولها را بازگرداند ...
من قاضی نیســتم و دلم هم نمیخواهد یک انسان
اعدام شــود .ولی دنبال این هستم که حق مردم از او
گرفته شــود .هر قدر بتوانند بگیرند .ولی بعید میدانم
پولی بدهد .به نظرم اص ً
ال پولی ندارد که بدهد.

راس ساعت  ۸صبح میباشد.
 -۲جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب
ملی در روز جمعه مورخ  ۱۳۹۶/۵/۱۳در محل ســالن
 ۶۰۰نفره وزارت کشــور برگزار میگردد .شروع برنامه
راس ساعت  ۸صبح میباشد.
 -۳سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل
توکیل به غیر نمیباشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و
سایر دبیران کل جهت رای دادن) باید شخص ًا در جلسه
انتخابات شرکت نمایند.

 -۴حضــور دبیــران کل محترم احزاب در جلســه
انتخابــات و دادن رای منوط به داشــتن معرفی نامه
کتبی با ســربرگ و مهر حزب مربوطه و شناســنامه یا
کارت ملی میباشــد و در صورت عــدم ارائه مدارک
مذکــور از ورود افراد به جلســه انتخابات و رای دادن
آنها جلوگیری بهعمل خواهد آمد.
محمدامین رضازاده
مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده
 ۱۰قانون فعالیت احزاب.

عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه:

تا نقض فاحش برجام فاصله داریم

جمهوری اســامی ایران به این اقدام آمریکا نشان
داده خواهد شد.
عراقچی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه در
کمیســیون نظارت بــر اجرای برجام بــه اقدامات
آمریکاییها اعتراضی شد یا خیر؟ عنوان کرد :هفته
گذشته کمیسیون مشــترک ایران و  ۵+۱تشکیل
جلســه داد .ما همواره نقض برجام توسط آمریکا را
به این کمیســیون گزارش و ثبت کردهایم .چندین
نامه تا کنون از سوی ظریف وزیر امور خارجه برای
موگرینی نوشته شده و از او خواستیم بین کشورهای
عضو برجام توزیع شود.
وی با بیان اینکه موارد نقض برجام ،بدعهدیها،
تعللها و پیمانشکنیها توسط آمریکاییها همگی
ثبت شــده است گفت :از نظر ما موارد نقض برجام
مستند اســت و هفته گذشــته نیز در کمیسیون
مشــترک بحث شــد و اگر در بیانیــه پایانی این
کمیسیون هم مالحظه کرده باشید تاکید شده که
باید تمامی مفاد برجام توسط طرفهای برجام در
فضای سازنده و همراه با حسن نیت انجام شود.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشور با بیان اینکه
کمیســیون مشترک انتقادات ایران را مورد توجه و
تایید قرار داده است ،عنوان کرد :مشترک انتقادات
ایران را مورد توجه و تایید قرار داد که اجرای برجام
توسط آمریکا به صورت کامل صورت نگرفته است.
مــا تمامی موارد را به طــور کامل به هیات نظارت
گزارش میدهیم.
عراقچی تاکید کرد :نقض برجام صورت گرفته؛ اما
هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و
موارد را به هیات نظارت گزارش میدهیم و درباره
نحوه عکسالعمل هم پاسخ مقتضی را هیات نظارت
اتخاذ خواهد کرد.
معــاون وزیر خارجه کشــورمان با بیــان اینکه
پیشنویس قانون مقابله بــا تحریمها و کلیات آن
در کمیســیون امنیــت ملی مجلس بــه تصویب
رسیده اســت ،اظهار کرد :این قانون که کلیات آن
در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسیده
قانون جامعی است که هم اقدامات متقابل در برابر
تحریمهــای آمریکا را در بر میگیرد و هم اقدامات
امنیتی آمریکا و اقداماتی را که علیه اتباع ایرانی در
این خصوص صورت گرفته است شامل میشود .باید
اقتدار جمهوری اسالمی ایران در برابر آمریکاییها
نشان داده شود.

رئیس ســتاد پیگیری اجرای برجــام اعالم کرد:
نقض برجام صورت گرفته ،اما هنوز تا نقض فاحش
و اساســی برجام فاصله داریم و مــوارد را به هیات
نظارت گزارش میدهیم و درباره نحوه عکسالعمل
هم پاسخ مقتضی را هیات نظارت اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس عراقچی پس از جلسه
ویژه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس که به منظور بررسی طرح مقابله با اقدامات
ماجراجویانه آمریکا برگزار شــده بــود ،اظهار کرد:
وزارت خارجــه با پیشنویس طرح تهیه شــده در
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
کامال موافق است و نیاز است که در مقابل حرکات
خصمانه و خبیثانه آمریکا به خصوص به خاطر آثاری
که در اجرای برجام میگــذارد و منافع جمهوری
اســامی ایران از این توافق را کاهش میدهد اقدام
مقتضی صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکــه کلیات این طــرح امروز در
نشست اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی تصویب شد ،ادامه داد :اتفاق نظر کاملی در
کمیسیون و مجلس در اینباره وجود دارد.
معــاون حقوقی و بینالملــل وزارت امور خارجه
تاکیــد کرد :نقض بندهای  ۲۸، ۲۶و ۲۹برجام را از
سوی آمریکاییها شاهد هستیم و نیاز به عکسالعمل
مناسب دارد و خوشحالیم که یک اتفاقنظر کامل در
کمیسیون در اینباره وجود داشت و انشاءهلل قانون
مراحل خــود را طی خواهد کرد و پاســخ محکم

غالمرضا تاجگردون رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس:

عملکرد زنگنه در اوپک ،صادرات
و گازرسانی عالی بود

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده تعدادی
از نماینــدگان که نامه تقدیــر از وزیر نفت را امضا
کردنــد ،نمیدانند که چه چیــزی را امضا کردند
و بر آن صحــه گذاشــتند و از آن تمجید کردند،
افزود :بنده ،نامه را دقیقــا مطالعه کردم ،نمیتوان
متنــی را نخوانــده امضا کرد ،البته ممکن اســت
تعــدادی از نمایندگان مجلس نیز وجود داشــته
باشــند که از عملکرد وزیری رضایت کافی نداشته
باشند.
تاجگردون تصریح کــرد :عملکرد وزارت نفت در
بسیاری از حوزهها از جمله اوپک ،افزایش صادرات
و توسعه گازرسانی عالی بوده و نمایندگانی نیز که
در آن تاریخ تقدیرنامه را امضا کردند از عملکرد این
وزارتخانه اطالع و رضایت داشتهاند.

رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و محاســبات
مجلس گفت :عملکــرد وزارت نفت در بخشهای
مختلف عالی اســت ،نمایندگانی که تقدیرنامه از
وزیــر نفت را در صحن علنی مجلس امضا کردند از
عملکرد این وزارتخانه اطالع و رضایت داشتهاند.
به گــزارش ایلنــا ،غالمرضا تاجگــردون رئیس
کمیســیون برنامــه ،بودجه و محاســبات مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه بنده از سیاستهای
نفتی چهار سال گذشته وزیر نفت تشکر و قدردانی
میکنم ،گفت ۲۱۴ :تن از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی نیز اواخر تیرماه در نامهای خطاب به دکتر
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ،از سیاستهای
نفتی چهار ســال گذشته مهندس زنگنه حمایت و
از زحمات ایشان قدردانی کردند.

نیروی دریایی سپاه اعالم کرد:

تکرار اقدام تحریکآمیز آمریکا در خلیج فارس طی هفته گذشته

روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطق ه چهارم نیروی دریایی
سپاه از تکرار اقدام تحریکآمیز و غیرحرفهای آمریکاییها
طی یک هفته گذشته در خلیج فارس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقهی
چهارم نیروی دریایی ســپاه در اطالعیــهای اعالم کرد :با
گذشت چند روز از اقدام تحریکآمیز یک رزمناو امریکایی
خبرگزاری آسوشیتدپرس:

چهار کشور امضا
کننده برجام ،پرتاب
موشک ماهواره بر
ایران را محکوم
کردند

در شــمال خلیج فارس که با شــلیک دو گلولهی هوایی
برابر شناور گشــتی نیروی دریایی سپاه صورت پذیرفت،
شــناورهای آمریکایی اینبار در منطق ه میانی خلیج فارس
اقدام مشابهی را مرتکب شدند.
این اطالعیه میافزاید :در ســاعت  4بعد از ظهر جمعه
( 6مــرداد) ناو هواپیمابر نیمیتز و رزمناو همراهش در حالی

سه کشــور اروپایی امضا کننده توافق هســتهای و آمریکا پرتاب
موشک ماهواره بر ایران را محکوم کردند و مدعی شدند که این اقدام
با قطعنامه  2231شــورای امنیت ناسازگار است .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه و آمریکا با
انتشار بیانیهای مشترک پرتاب موشک ماهوارهبر ایران را با قطعنامه
 2231شــورای امنیت ســازمان ملل که در تایید توافق هستهای به
تصویب رســید ناسازگار دانســتند و مدعی شدند که این فعالیت ها
منطقــه را بیثبات میکند .در این بیانیه آمده اســت :ما این اقدام را
محکوم می کنیم .ما از ایران میخواهیم تا هیچ موشک بالستیکی را
بیش از این پرتاب نکند و فعالیتهای مرتبط را انجام ندهد .آمریکا نیز

که تحت رصد و رهگیری ناوچههای موشــکانداز ناوتیپ
ذوالفقار منطق ه چهارم نیروی دریایی ســپاه قرار داشــتند،
در محدودهی نفتی-گازی رســالت اقدام به پرواز بالگرد و
نزدیک شدن به شناورهای سپاه کردند.
در این اطالعیه با اشــاره به هوشــمندی و هوشیاری
رزمنــدگان نیروی دریایی ســپاه تصریح شــده اســت:

روز جمعه در واکنش به پرتاب موشک ماهوارهبر ایران شش شرکت
ایرانی را تحریم کرد .نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی
شــد :ایران در حال زیرپا گذاشتن تعهدات خود است و ما نمی توانیم
به آنها اطمینان کنیم.
آمریــکا در دولت کنونی به ایران اجازه نخواهد داد از مســئولیت
رفتارهایی که منافع ما و متحدان ما را تهدید می کند ،شــانه خالی
کنــد .وی افزود :ما همچنین به اعمال پیامدهایی تا زمانی که ایران
این اقداماتش را متوقف و به طور کامل با قطعنامههای شورای امنیت
همکاری کنــد ،ادامه می دهیم .به گزارش آسوشــیتدپرس آمریکا
در تحریمهای روز جمعه خود شــش زیر مجموعه شرکت صنعتی

آمریکاییهــا با حرکتــی تحریکآمیــز و غیرحرفهای ،با
اخطار به شناورهای ناوتیپ ذوالفقار مبادرت به پرتاب منور
ورزیدند که رزمندگان اسالم بدون اعتنا به رفتار نامتعارف و
غیرمعمول شناورهای امریکایی ،ماموریت خود را در منطقه
دنبال کردند که ناو هواپیمابر و رزمناو همراه منطقه را ترک
کردند.

شــهید همت را هدف قرار داده است که به گفته وزارت خزانهداری
آمریکا در مرکز برنامه موشکی بالستیک ایران است .به گزارش ایسنا،
محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه کشــورمان هرگونه اتهام مبنی بر
اینکه ایران با پرتاب موشک ماهوارهبر خود مرتکب اقدامی غلط شده
است را رد و تاکید کرد که جمهوری اسالمی به طور کامل به توافق
هســتهای عمل می کند و لفاظی و اقدامات آمریکا علیه ایران نشان
دهنده سوء نیت آن است .وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :ایران
سالح هستهای تولید نمیکند و نخواهد کرد بنابراین اصوال نمیتواند
چیزی تولید کند که برای حمل آنها (ســاح هستهای) طراحی شده
باشد ...
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یادداشت

تاکتیک تیمی و بازیکنان اقتصادی دولت
عباس دهقان-کارشناس اقتصادی

دولتهایی که می خواهند دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کنند همانند مربیان تیمی هستند که
بین دو نیمه یک مسابقه ورزشی قرار دارند .از یک سو در نیمه نخست با نقاط ضعف و قوت تیم خود آشنا
شده اند و از سوی دیگر خواستهها و انتظارات طرفدارانشان را به خوبی می شناسند .برای پاسخ به این
خواستهها بایستی هم تاکتیک و برنامه داشت و هم تیمی که بتواند با این اهداف هماهنگ شود .دولت
یازدهم نیز در شرایطی به آخرین روزهای کاری خود نزدیک می شود که دیدگاههای متفاوتی نسبت به
هماهنگی و عملکرد تیم اقتصادی آن وجود دارد .اخیرا نیز  71اقتصاددان مطرح کشور نامه ای به رئیس
جمهور نوشته اند و از وی خواسته اند تا در انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده تحت تأثیر فشارها و چانه
زنیهای معمول سیاسی قرار نگیرد .حال پرسش اینجاست که برنامهها و اهداف دولت برای دوره دوم
چیست و اعضای تیم اقتصادی دولت برای دستیابی به این اهداف براساس چه معیاری انتخاب می شوند؟
امضاکنندگان نامه به رئیس جمهوری ،اقتصاد ایران در شرایط فعلی را با «چالشهای جدی» مواجه
دانسته اند و نسبت به گرفتن پستهای کلیدی اقتصادی از سوی برخی افراد که به نامشان اشاره نشده
است ،ابراز نگرانی کرده اند .آنها خطاب به آقای روحانی نوشته اند ،بیم آن دارند که در این برهه حساس
تاریخی ،فشارهای سیاسی و چانه زنیهای مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد
ناموفق اقتصاد کشور گردد و افزوده اند که "برخی نامزدهای پستهای کلیدی اقتصادی که این روزها
نامشان در رسانهها مطرح است ،واجد شرایط نیستند".
اشــاره این نامه به شایعات انتخاب اشــخاصی برای تیم اقتصادی دولت است که دارای تحصیالت
باالی اقتصادی نیستند و یا حتی ســابقه تدریس آکادمیک در زمینه اقتصاد را ندارند .این اقتصاددانان
همچنین خواستار انتخاب افرادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به
اتکای "دانش اقتصادی"" ،جایگاه تخصصی و علمی"" ،اظهارنظرهای اقتصادی" و "سابقه تحقیق و
پژوهش" شده اند.
به طور کلی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئول تنظیم سیاستهای مالی(مخارج دولت ،مالیاتها و )...
است ،بانک مرکزی سیاستهای پولی(نرخ بهره ،نرخ ارز )... ،را تدوین می کند و سازمان برنامه و بودجه
نیز تلفیقی از این سیاستها را برای تدوین برنامههای توسعه ای کشور بکار می برد .اما مهمتر از این
سه ،انتخاب معاون اول رئیس جمهوری است که وظیفه هماهنگی این سه دستگاه را برعهده دارد ،دقیقا
همانند کاپیتان یک تیم ورزشی.
تیم اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با شش
نامزد احتمالی روبرو است .مسعود نیلی ،محمدجعفر مجرد و محمدعلی نجفی تیم اول و محمد نهاوندیان،
ولی اهلل سیف و محمدباقر نوبخت تیم دوم پیشنهادی هستند .انتخاب هر یک از این دو گروه می تواند
اقتصادی متفاوت برای چهار سال آینده رقم بزند.
نباید از نظر دور داشــت که در مجموعه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تنها یک نفر تصمیم گیر
نیست و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می آید .باید دید تیم برگزیده برای انتخاب زیرمجموعه
خود چه تصمیمی می گیرد .به عنوان مثال اگر تیم بانک مرکزی متشکل از اعضای فعلی باشد ،نمی
توان انتظار تغییر قابل مالحظه ای در تصمیمات بانکی کشــور را داشت اما اگر مقامات تصمیم بگیرند
زیرمجموعه خود را بازچینی کنند ،تغییر سیاستها و روشها محتملتر خواهد بود.
با این حال نقش افراد با گرایشــات فکری متفاوت و دیدگاههای غیر همسو در سرنوشت برنامههای
مرتبط قابل کتمان نیست .اگر بخواهیم اقتصاددانان کشور را به دو گروه اصلی تقسیم بندی کنیم ،دو
گروه اقتصاد آزاد و نهادگراها را می توانیم نام ببریم .لیبرالها طرفدار آزادسازی قیمتها ،برداشتن موانع
تجاری و کناره گیری کامل دولت از دخالت در اقتصاد هستند .نهادگراها اما به مالکیت عمومی باور دارند
و بر نقش دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی تاکید می کنند .نهادگرایی با اقتصاد دولتی تفاوت قابل
توجهی دارد .نهادگراها معتقدند برای ایجاد یک اقتصاد باز و آزاد الزم است ابتدا نهادهایی ایجاد کنیم که
شرایط الزم برای استقرار یک اقتصاد آزاد را فراهم کنند .آنچه مسلم است اینکه هیچ طیفی در کشور
اعتقاد به بازگشت اقتصاد دولتی ندارد .سیاستهای اقتصادی احتمالی آینده بستگی به انتخاب هر کدام
از این طیفها و گروههای اقتصادی در دولت دارد.
انتخاب تیم اقتصادی دوم می تواند تا حد زیادی به مفهوم ادامه سیاستهای فعلی باشد؛ یعنی تأکید
بر کنترل بازار و اجرای سیاستهای احتیاطی برای تحرک و رونق بخشی به اقتصاد .این سیاستها در
چهار سال گذشته توانست عالوه بر ثباتی که به بازار ارز بخشید و از رشد قیمتها جلوگیری کرد ،تورم
را نیز تا حد زیادی کنترل کند .تیم اول اما به دلیل سابقه همکاری افراد در گذشته ،می تواند تصمیماتی
منسجم را همراه داشته باشد .در سالهای  77و  78همکاری نجفی و نیلی منتج به تدوین برنامه سوم
توسعه کشور شد؛ برنامه ای که بهترین عملکرد را در بین برنامههای توسعه ای کشور بعد از انقالب داشت
و تمام مفاد آن با قابلیت اجرایی باال همراه بود.
در یک نظرسنجی که از برجسته ترین اقتصاددانان کشور انجام گرفته است 82 ،درصد شرکت کنندگان
خواستار تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت یازدهم شده اند .در پاسخهای ارائه شده به ترتیب سازمان
برنامه و بودجه ،وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دارای بیشترین فراوانی در سه اولویت درخواست شده برای
تغییر در کابینه بوده اند .دستاوردهای دولت در دو حوزه قابل قبول بوده ،یکی در زمینه روابط بین الملل
که به برجام منتهی شد و مسأله دیگر ،ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ماند،
تورم تک رقمی شد ،بودجه دولت شکل مناسب تری به خود گرفت ،بخش خصوصی تا حدودی به کار
امیدوارتر گردید و شاید مهمتر آنکه راه رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به کشور باز شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند راه نجات اقتصاد ایران در چارچوب یک مثلث قابل طرح است؛
ســاماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری ،رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات و مبارزه با فساد و قاچاق.
ناگفته پیداســت که حل مشکالت اقتصادی کشور با تغییر افراد ممکن نخواهد بود .ابتدا باید در رأس
حاکمیت و میان سران سه قوه و بهخصوص رهبری راجع به این چارچوب مثلثی مذاکره و توافق صورت
گیرد .قوه مجریه به تنهایی قادر به حل این مسائل نیست.
ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه بایستی براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد .حال
ســئوال اینجاست که مبنای عمل وزرای کابینه کدام یک از اسناد باالدستی نظیر سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،برنامه ششم توسعه یا برنامه دولت یازدهم می باشد؟ .تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع
به دنبال چیست ،نمی توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت.
برخی وزرای کابینه به اقتصاد رقابتی باور دارند و برخی دیگر معتقد به سیاستهای حمایتی هستند،
تجمیع این دو گروه از وزرا در یک کابینه مانع تحرک بخشی در برنامههای اقتصادی دولت خواهد شد.
درســت مانند یک تیم فوتبال که برای هر تاکتیکی به تخصص همان بازیکنان نیاز دارد و نمی توان
برای سیستم هجومی از بازیکنان دفاعی بهره برد و یا برعکس ،تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگ
و همفکر باشند .به عنوان مثال وزرات صنعت ،معدن و تجارت به شدت به سمت سیاستهای حمایتی
گرایش دارد و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی .برخی گروههای صاحب قدرت ،مؤسسات
مالی و اعتباری را به یک سو می کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر .این مسأله دقیقا یکی از انتقادات
مهم وارد شده به دولت یازدهم می باشد.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که دولت باید بالفاصله بعد از توافق هسته ای و حصول برجام ،نگاه خود
را به سمت اقتصاد معطوف می کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می شد .در این
بین وزرای غیرهمسو با دولت بایستی جای خود را به وزرای هماهنگ تر با اهداف و برنامههای اقتصادی
دولت می دادند .روح کلی حاکم بر دولت و هماهنگی و همسویی میان تیم اقتصادی مهمتر از تک تک
افراد است .به عبارت دیگر باید ابتدا این روح کلی را بر دولت حاکم کرد و آنگاه براساس آن وزرا را برگزید.
برای دستیابی به یک اقتصاد مولد و پایدار هم نقش ساختار تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی
اهمیت دارد و هم نقش تیم اقتصادی .بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین گیر می شود و
از سوی دیگر یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت
نمــی کند .کابینه دولت یازدهم از این حیث کامال نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ یک از
اصالحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد اقدامی صورت نگرفت .امروز مشکالت بانکی نسبت به دو سال
پیش بیشتر شده و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به طور معکوس عمل شده است .دولت
باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در دوره نخست ریاست جمهوری به چند موفقیت بزرگ رسید
که باعث پوشش ناکامیهای خود در حوزههای دیگر اقتصاد گردید اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار
نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد .در دوره اول دولت تکلیف خود را می دانست و هدف را
شکســتن تحریمها قرار داده بود و همه ارکان کشور با او همراه بودند .بنابراین دولت دوازدهم بایستی
رویکرد دیگری را انتخاب نماید تا بتواند بدنه اجتماعی را با خود همراه کند ،در غیر اینصورت محبوبیت
خود را به سرعت از دست خواهد داد .تفاوت و تشتت اندیشههای راهبردی در تیم اقتصادی دولت ،احتمال
به بن بست رسیدن اداره و سیاست گذاریهای اقتصادی کشور را در پی دارد.
بهتر اســت پیش از ورود به مصادیق در تعیین اعضای کابینه ،شــرح دقیقی از برنامههای دولت در
دوره آینده به همراه شــرح وظایف هریک از وزرا در تحقق این برنامهها داده شود و پس از آن ،شرایط
تحصیلی ،تجربی و سیاســی الزم برای تصدی هریک از این مشــاغل بهدقت تبیین شود تا مشخص
شود هریک از افراد پیشنهادی بر مبنای معیارهای تعیینشده ،تا چه حد شایسته پوشیدن قبای وزارت
هستند.

