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رويت��رز اعالم ك��رد با كاه��ش قيمت 
جهاني و توليد نفت در ونزوئال به دليل 
سرمايه گذاري هاي اندك، درآمد كل نفت ونزوئال ۳۴ 
درصد و سود خالص شركت نفتي دولتي اين كشور ۹۰ 
درصد كاهش يافت. با توجه به آمار س��االنه  كه ونزوئال 
منتشر كرد، ميزان درآمد نفتي شركت نفتي ونزوئال از 
فروش نفت در سال 2۰16، نسبت به سال گذشته ۳۴ 
درصد كاهش يافت و به رق��م ۴8 ميليارد دالر كاهش 
يافت. درآمدهاي نفتي اين كشور از افت بي سابقه توليد 

و قيمت در بازارهاي جهاني آسيب ديده است. 
براساس اين گزارش، ش��ركت نفتي ونزوئال اعالم كرد 
سود خالص اين شركت با كاهش ۹۰ درصدي به 828 
ميليون دالر رسيده كه پيش از اين 7/۳ ميليارد دالر بود. 
اقتصاددان��ان تمايل دارند ك��ه روي درآمدهاي نفتي 
اين ش��ركت ونزوئاليي متمركز ش��وند چ��را كه اين 
شركت ميلياردها دالر در كمپين ضد فقر هزينه كرده 
است و همين مس��اله باعث شده سود آن در مقايسه با 
شركت هاي خصوصي كاهش يابد. اين كشور اوپكي كه 
توسط رييس جمهور نيكوالس مادورو هدايت مي شود، 
بزرگ ترين ذخاير نفت اثبات ش��ده دنيا را با رقم ۳۰۰ 
ميليارد بشكه دارد. با وجود اين، توليد اين كشور به دليل 
بحران هاي شديد اقتصادي افت كرده است. همچنين 
س��رمايه گذاري هاي اندك و نيز كاهش تجهيزات در 
ميادين نفتي نيز بر توليد نفت اين كشور سايه افكنده 
است. توليد گاز طبيعي مايع اين شركت دولتي ونزوئال 
)PDVSA( به 2/57 ميليون بشكه كاهش يافته كه 
پيش از اين در سال 2۰15 رقم 2/۹ ميليون بشكه بود. 
همچنين ميانگين صادرات گاز طبيعي مايع ونزوئال از 
2/۴ ميليون بشكه به 2/1۹ ميليون بشكه رسيده است.
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در پي انتشار چند بنر مجعول تبليغاتي در فضاي مجازي كه 
با به چالش كشيدن وجاهت حرفه اي تعدادي از بانك هاي 
كشور، درصدد اختالف افكنى و القاي وجود رقابت ناسالم 
در نظام بانكي بود، روابط عمومي بانك ملت ضمن تقبيح 
اين رفتارهاي غيرمسووالنه، اعالم مي كند هرگونه تبليغ 
خارج از كانال هاي رس��مي بان��ك، ارتباطي به اين بانك 
روابطعمومىبانكملت نداشته و مورد تاييد نيست.  

مهندس صفدري، مديرعامل بيمه »ما« به همراه جناب 
آقاي بهاري فر، عضو هيات مديره و تعدادي از معاونين 
و مديران از ساختمان جديد شعبه تبريز بازديد و طي 
مراسمي آن را راه اندازي كردند. مراسم افتتاحيه شعبه 
تبريز با س��خنراني آقاي آريانا، سرپرست محترم بانك 
ملت استان آذربايجان شرقي در خصوص روابط بانك و 
بيمه و چگونگي ارتباط موثر با مشتريان بانك ادامه يافت.

به گزارش خبرنگار فوالد، در اين آيين باشكوه كه معاونان، 
مديران و بيش از يك هزار نفر از كاركنان فوالد مباركه به 
صورت حضوري و تمامي كاركنان حاضر در خطوط توليد، 
تعميرات و پشتيباني نيز از طريق امواج راديو فوالد شنونده 
سخنان مديرعامل شركت بودند، دكتر سبحاني افزود: در 
بخش مصرف آب، ف��والد مباركه ضمن توجه به اهميت 
افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف، با اجراي طرح هاي 
توسعه در تصفيه خانه هاي خود و به كارگيري سيستم هاي 
بازچرخاني آب در سيكل توليد، مصرف آب خود را تا ۳/26 

مترمكعب به ازاي هر تن توليد كاهش داده است.

در پايان الزم اس��ت به بحثي كه بخش 
خصوصي در روزهاي گذشته به عنوان 
يكي از مطالباتش مطرح كرده اش��اره ش��ود و آن هم 
سپردن قيمت گذاري ارز به بازار آزاد است. چنين واژه اي 
از اساس با اقتصاد ايران نمي خواند زيرا بازاري در كشور 
وجود ندارد كه عرضه كنن��دگان ارز، ارز خود را به آنجا 
ببرند و متقاضيان اقدام ب��ه خريد كنند. 8۰ درصد ارز 
كش��ور از طريق درآمدهاي نفتي دولت به دست آمده 
و در نتيجه سياست س��از اصلي اين حوزه دولت است. 
در نتيجه بازار به معناي واقعي وجود ندارد و آزاد كردن 
قيمت ارز بدون وجود بازار آن ممكن نيست. درنتيجه 
تا به دست آمدن بازار، ساليان درازي زمان الزم است. 
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رفتاركنند.

مسعود كرباسيان از مردان 
اقتصادي اس��ت كه سابقه 
طوالن��ي در مديري��ت گم��رك دارد. وي 
در كابين��ه هش��تم هم س��كاندار گمرك 
كش��ور بود و در دولت يازدهم هم مجددا 
به گمرك رفت، هر چند ك��ه وي همواره 
در پس��ت هاي مديريتي و معاونت وزارت 
اقتصاد مش��غول به فعاليت بوده است اما 
اين روزها گروهي از اقتصاددانان از نبودن 
او براي پست وزارت امور اقتصاد و دارايي 
انتقاد مي كنند. به گفته منتقدان، وزارت 
اقتص��اد را بايد به يك اقتصاددان س��پرد. 
نقدي ك��ه او آن را وارد نمي داند و معتقد 
است براي وزارتخانه اي به بزرگي اقتصاد، 
بيش از هر چيز دانستن علم مديريت الزم 
است. شايد همين نگرش وي هم موجب 
ش��د تا ديروز زماني ك��ه در جمع پارلمان 
بخش خصوص��ي قرار گرفت س��عي كرد 
قول خاصي به بخ��ش خصوصي ندهد. او 

تاكي��د كرد كه »االن قول��ي نمي دهم كه 
نتوانم انجام بدهم؛ اجازه بدهيد وزير بشوم 

بعد اين مشكالت را حل خواهيم كرد.«
البت��ه كرباس��يان در جم��ع تج��ار و 
توليدكننده هاي اتاق بازرگاني ايران سعي 
كرد س��خنانش را از حاشيه ها بيرون ببرد 
و نگاه جامع تري به مسائل موجود اقتصاد 
ايران داشته باشد. او گفت: »اگر راي اعتماد 
هم نگيرم، خدمتگزار نظ��ام باقي خواهم 

ماند، چراكه به نظام گره خورده ام.«
يك��ي از مس��ائل مطرح ش��ده از س��وي 
اعضاي پارلم��ان بخش خصوصي ديدگاه 
او درباره به كارگيري زنان در پس��ت هاي 
مديريتي وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي 
بود. كرباس��يان كه به شوخ طبعي شهرت 
دارد، با بيان اينك��ه هم اكنون نيز بهترين 
مدي��ران بدنه گمرك را خانم ها تش��كيل 
داده اند، عنوان كرد: »قطع��ا نگاه ويژه اي 
در پست هاي مديريتي به خانم ها خواهم 
داش��ت، چرا ك��ه خانم ها بس��يار منظم و 
خوش فكر هستند به همين جهت با وجود 
اينك��ه مي دانم موج��ب ناراحتي گروهي 
خواهد ش��د، اما از م��ردان مي خواهم كه 
زنان��ه رفتار كنند.« اين گفته كرباس��يان 
با تش��ويق حاضران مواجه شد. كرباسيان 
بي پرده گفت: »تا دقيقه نود هم قرار نبود 
من گزينه پيش��نهادي باش��م و تصورم بر 
اين بود كه راي كلي بر حضور و ماندگاري 
علي طيب نيا در سمت وزير اقتصاد دولت 

دوازدهم بود.«
مسعود كرباس��يان، وزير پيشنهادي امور 
اقتصادي و داراي��ي با بي��ان اينكه قانون 
در كشور كم نداريم، افزود:»قانون برنامه 
ششم توس��عه بر اساس س��ند چشم انداز 
بيست ساله نوشته شده است و اگر من هم 
راي بياورم، باز هم بايد بر اساس قانون عمل 
كنم؛ اين در حالي است كه برنامه عملياتي 

نيز داده شده است.«
وي اقتصاد مقاومتي را از جمله برنامه هاي 
جدي اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: 
»رش��د اقتصادي به 12/5 درصد و تورم 
تك رقمي شده است، ولي تحول و استمرار 
آن ضروري اس��ت.« كرباسيان با اشاره به 
ديدار خود با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
افزود: »ايشان معتقد بودند كه ما گمرك 
را همچون كندوي زنبور عس��ل ش��فاف 
كرده اي��م كه رفت و آمدها در آن بس��يار 
شفاف است اين درحالي است كه ايشان 
معتقد بود كه يكي از آرزوهاي قلبي اش، 
دستيابي به اينچنين وضعيتي بوده است. 
متولي كارت بازرگاني، بايد اتاق بازرگاني 
باش��د كه همه مراحل را انجام دهد، اين 
در حالي اس��ت كه گمرك نيز بر اس��اس 

وضعيت كنوني ص��دور كارت بازرگاني، 
باي��د ۴ درصد علي الحس��اب بگيرد كه او 
خوش حساب است يا در رسته بدحسابان 

قرار مي گيرد.«
كرباسيان با بيان اينكه اكنون بنده با تيم 
اقتصادي دولت دوازده��م از جمله وزير 
پيش��نهادي صنعت و تجارت، هماهنگ 
هستم، گفت: »برنامه ها نوشته شده ولي 
اصالحيه نياز دارد، با حس��ن تفاهمي كه 
بين مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما 
تغييرات قابل لحاظ كردن اس��ت.«وي با 
بيان اينكه مسووليت شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي ب��ا وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و وزير اقتصاد اس��ت، 
گفت: »توق��ع داريم ب��ا همراهي بخش 
خصوصي، كار را پيش بريم. البته مجلس 
نيز در اين شورا حضور دارد و بايد با تفاهم 

كار را پيش برد.«
 يكسانسازينرخارزنبايدبرگردد

وي در خص��وص ت��ك نرخي ك��ردن ارز 
هم خاطرنش��ان ك��رد: »اص��ل پذيرفته 
كاهش نرخ س��ود بانكي، تغيي��ر نرخ ارز، 
يكس��ان س��ازي نرخ، حمايت از صادرات 
از س��وي دولت دوازدهم وج��ود دارد، اما 
بايد شرايط مهيا شود، چراكه زماني بحث 
تك نرخي ك��ردن ارز مطرح بود، اما بعد از 
تك نرخي كردن، باز هم قيمت چند نرخي 
ش��د. ما نمي خواهيم اين يكسان سازي، 

بازگشت پذير باشد. 
نرخ رشد با تكيه بر نفت، استمرار نخواهد 
داش��ت، بلكه بازار س��رمايه ني��ز بايد به 
عنوان يك��ي از اركان اقتص��اد ايران، وارد 
عمل ش��ده و در اس��تمرار رشد اقتصادي 
نقش آفرين باشد.« كرباس��يان از فعاالن 
اقتصادي تقاضا كرد كه با مرور برنامه هاي 
پيشنهادي اش، انتقادات و پيشنهادات خود 
را ارايه دهند. بنا به گفته وي استمرار رشد، 
بهب��ود وضعيت توليد و رون��ق اقتصادي، 
نيازمند همراهي فعاالن اقتصادي و بخش 
خصوصي است؛ البته ۴ سال فرصت داريم 
و بايد همه دست به دست هم داده و شرايط 
را با همكاري در جهت مثبت پيش بريم. 

درخواستهايرييس
 در اين نشست غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران به عنوان ميزبان اين نشس��ت 
خواستار ريشه كن كردن رانت و انحصار 
شد و با اش��اره به ضرورت يكسان سازي 
ن��رخ ارز تاكي��د كرد: »از يك س��ال قبل 
اعالم شد كه شش ماه ديگر ارز تك نرخي 
مي ش��ود، اما هنوز اين اتف��اق رخ نداده 
است. برنامه هاي ارايه شده از سوي وزير 
پيشنهادي اقتصاد، مايه اميد فراوان است 
و با شناختي كه از وي وجود دارد، فاصله 

گفتار و ك��ردار وي در عمل و صحنه اجرا 
زياد نخواهد بود.«

وي ب��ا اش��اره به نايب رييس��ي مس��عود 
كرباس��يان در ات��اق بازرگان��ي، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران هم گفت: »آنچه 
به عن��وان اولويت هاي بخ��ش خصوصي 
مطرح است، اول انتظار تدوين يك برنامه 
جامع اقتصادي براي كشور است، خلئي كه 
سال هاي متمادي وجود داشته و تقاضاي 
آن نيز مرتب تكرار شده است؛ اما هنوز نيز 
به يك استراتژي منسجم توسعه اقتصادي 
نرس��يده ايم.«وي ابراز امي��دواري كرد با 
حضور كرباسيان در كسوت وزير اقتصاد، 
به عنوان يك يادگار پايه گذار آينده اقتصاد 

كشور در دوران تصدي پرداخته شود. 
 شافعي با تاكيد بر ضرورت مقررات زدايي 
و بهبود فضاي كسب و كار افزود: »گمرك 
ايران در صدر س��ازمان هايي قرار داش��ت 
كه به اين مقوله به خوبي پرداخته اس��ت 
و به نظر مي رسد كه با اعتقادي كه به اين 
مساله در وزير پيش��نهادي وجود دارد، ما 
بتواني��م در مورد مق��ررات زدايي و بهبود 
فضاي كس��ب و كار كه در وزارت اقتصاد 
مستقر اس��ت، ش��اهد تحركات جديدي 
باش��يم چراكه مبناي حركت هاي آينده 
سرمايه گذاري در كشور نيز همين بهبود 
فضاي كسب و كار و مقررات زدايي است.«

وي با اش��اره به ضرورت طرح تحول نظام 
بانكي ني��ز خاطرنش��ان ك��رد: »قدرت 
نظارت بر سيس��تم بانكي موضوع مهم و 
قابل توجهي است و آنچه كارشناسان خبره 
در مورد نظام بانكي اعالم مي كنند نيز اين 
اس��ت كه حجم اقتصاد ايران نيازمند اين 
همه تعدد بانك ها و موسس��ات اعتباري 
نيس��ت و اميد مي رود كه در طرح تحول 
نظام بانكي اين موض��وع مورد توجه قرار 
گيرد و در صورت تثبيت اين نظر در رابطه 
با ادغام بانك ها و موسس��ات اعتباري نيز 
كار در وزارت اقتصاد آغاز شود.«ش��افعي 
با بي��ان اينكه يك س��ال و نيم اس��ت كه 
اعالم مي ش��ود تا شش ماه آينده، يكسان 
سازي نرخ ارز انجام مي شود، گفت: »سال 
گذشته قرار بر اين شد كه بعد از انتخابات 
رياس��ت جمهوري، يكسان سازي نرخ ارز 
ص��ورت مي گيرد، اما تاكن��ون اين اتفاق 
رخ نداده اس��ت، البته در مورد ماليات نيز 
بايد تمهيداتي انديشيده شود تا فرارهاي 
ماليات��ي كاهش يافت��ه و عدالت مالياتي 
برقرار ش��ود. تقاضاي فع��االن اقتصادي، 
حذف معافيت هاي مالياتي است؛ به نحوي 
كه همه نهادهاي معاف از ماليات در يك 
رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادي به ش��مار 
مي روند و حذف اين معافيت ها نيز مورد 

تاكيد است.«
شافعي از جمله ديگر خواسته هاي فعاالن 
اقتصادي را رهايي از اقتصاد نفتي دانست 
و خاطرنشان كرد: »موضوع اجراي اصل 
۴۴ نيز بايد به موازات كاهش وابستگي به 
نفت مورد توجه قرار گيرد بر اين اساس در 
يك ارزيابي به عمل آمده، خصوصي سازي 
هنوز به جايگاه واقعي نرسيده و توفيق را 
شاهد نيستيم؛ به اين معنا كه واگذاري ها، 
رد ديون ه��ا و مديري��ت مورد نظ��ر قرار 
نگرفت؛ بنابر اين اميد مي رود كه تغييرات 
بنيادي حاصل ش��ود.« ش��افعي با بيان 
اينكه فس��اد نيازمند پادزهر قوي است، 
گفت: »بايد فساد سيستمي را از بين برد و 
تالش كرد تا رقابت بر همه اركان اقتصادي 
حاكم شود؛ اين در حالي است كه شوراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي نيز 

بايد دچار تحول شود.«
اوراقخزانهبخشخصوصيرانحيف

كرد
در اين جلس��ه برخي از اعض��اي اتاق هم 
ب��ه ارايه نقط��ه نظرات خ��ود پرداختند. 
اصغ��ر جمعه اي عضو هي��ات نمايندگان 
ات��اق بازرگاني اي��ران يك��ي از اين اعضا 
بود ك��ه ب��ا تاكيد ب��ر ل��زوم هماهنگي 
تي��م اقتصادي دول��ت دوازده��م گفت: 
»فش��ار بايد از روي بنگاه ه��اي توليدي 
برداشته شود؛ ما خواستار هماهنگي تيم 

اقتصادي دولت هستيم حتي هماهنگي 
با زيرمجموعه هاي وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي نيز باي��د در دس��تور كار وزير 
پيش��نهادي اقتصاد قرار گي��رد؛ اين در 
حالي است كه فشار بايد از روي بنگاه هاي 
توليدي برداش��ته شده و ماليات بر ارزش 
افزوده ني��ز طبق قانون پياده س��ازي و از 
مصرف كننده دريافت شود. همه نهادها 

نيز بايد ماليات بدهند.«
برنامهتحركدراقتصادتدوينشود

همچنين محم��ود توالي��ي، رييس اتاق 
كاش��ان هم در اين نشست گفت: »وزارت 
اقتصاد يك��ي از بزرگ تري��ن بخش هاي 
اقتصاد ايران است و سازمان هاي تاثيرگذار 
را هم در اختيار خ��ود دارد، بنابراين توقع 
اين اس��ت كه فراتر از قانون، بخشي به نام 
تح��رك در اقتصاد در برنامه ديده ش��ود. 
حركت در اقتصاد به شدت كند است؛ البته 
استدعاي ما اين است كه ماليات بر ارزش 
افزوده نيز در دستور كار بازنگري قرار گيرد 
تا ديدگاه از درآمدزايي به س��مت دفاع از 
توليد تغيير كن��د؛ در غير اين صورت اين 

قانون ضد توليد عمل خواهد كرد.«
توجهبهبخشخصوصي

احم��د پورفالح، ريي��س ات��اق بازرگاني 
مش��ترك ايران و ايتاليا ديگر نماينده اي 
بود كه گفت: »بخ��ش خصوصي را بعد از 
راي اعتماد فراموش نكنيد؛ نگراني اي كه 
در اواخ��ر در دولت ديده مي ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه فعاالن اقتص��ادي مبارزه 
جدي با فساد اداري و مالي، اجراي قانون 
بهبود مستمر فضاي كس��ب و كار، اعالم 
برنامه چابك س��ازي دولت و جلوگيري از 
رشد فزاينده بودجه عمومي، واگذاري به 
بخش خصوصي ص��ادق و واقعي، اجراي 
طرح جامع ماليات��ي، هماهنگي دولت و 
بخش خصوصي در زمان ركود با دولت در 
حوزه ماليات را خواس��تار هستند. ماليات 
بر ارزش افزوده يكي از فاكتورهايي است 
كه ب��ه جديت خواس��ته بخش خصوصي 
اس��ت و البته مبارزه با قاچ��اق نيز بايد در 
دس��تور كار قرار گيرد؛ اين در حالي است 
كه بايد اين موضوع با جديت پيگيري شده 

و سياست ها فراموش نشود.«
بخشخصوصيبااوراقبدهي

نحيفشد
جب��ار كياني پ��ور، رييس اتاق ياس��وج 
ني��ز گف��ت: »طي س��ال هاي گذش��ته 
ش��عارهاي زيبا در مورد توانمندس��ازي 
بخش خصوصي و سپردن اقتصاد به دست 
بخش غيردولتي شنيده ايم، اين رد حالي 
اس��ت كه بخش خصوصي نيز نحيف تر و 
آسيب پذير تر ش��ده است؛ مصداق عيني 
آن ه��م در ح��وزه وزارت اقتصاد اس��ت. 
توس��عه بازار بدهي دولت ك��ه در برنامه 
شش��م توس��عه نيز به جديت مورد توجه 
قرار گرفته است، در حالي كه اوراق بدهي 
منجر به ضرر بخش خصوصي شده است، 
به اين معنا كه پيمانكاران اكنون متضرر 

شده اند؛ پس بايد براي آن تدبير كرد.«
طيبنيامدافعبخشخصوصيبود

همچنين ماشاءاهلل عظيمي، دبيركل اتاق 
تعاون در اين نشست گفت: »وزير اقتصاد 
دول��ت يازده��م به ش��دت مدافع بخش 
خصوصي بود ك��ه اميدواريم اين رويكرد 
ادامه ياب��د، اين در حالي اس��ت كه مايل 
بوديم كه در برنامه كاري وزير پيشنهادي، 

تعاون نيز مورد نظر قرار گيرد.«
 صادراتمظلوماست

 اس��داهلل عس��گراوالدي، ريي��س ات��اق 
بازرگان��ي مش��ترك اي��ران و چين هم 
گفت: »متولي امر صادرات وزارت اقتصاد 
نيست، ولي در 2۰ س��ال اخير شما همه 
جا مدافع ص��ادرات بوديد. ص��ادرات در 
شرايط فعلي يك نوع مظلوميت به خاطر 
برخي ايس��تگاه هاي بازدارنده دارد. «وي 
افزود:»1۰ ت��ا صادركننده بايد جلس��ه 
مشورتي با وزير پيشنهادي اقتصاد داشته 
باشند تا مشكالت را مطرح كنند؛ اكنون 
س��هم ما از تجارت جهاني ۰/25 شده، در 

حالي كه بايد يك درصد باشد.«

گروهاقتصادي

چگون��ه براي جم��ع آوري  
س��پرده هاي م��ردم ك��ه 
فعاليتي پولي اس��ت و حاكميتي بودن آن 
حتي از امور نظامي هم بيشتر است و بايد صد 
درصد در نظارت دولت باشد، چنين بي محابا 
اقدام مي كنند؟ همانطور كه گفته شد پاسخ 
فقط يك چيز است؛ كسب درآمد از طريق 
آگهي يا توليد برنامه با حمايت آگهي دهنده. 
وقتي كه رس��انه اي در اين سطح دچار اين 

شكل اساسي ش��ود، آنگاه كارآيي آن به زير 
صفر س��قوط خواهد كرد.  چ��ه نهادي بايد 
تصوير ايران را در جهان بهبود بخشد؟ به طور 
قطع مهم ترين و موثرترين نهاد، رسانه رسمي 
است. ولي رسانه اي كه در داخل كشور نيز از 
حّيز انتفاع ساقط شده، چگونه مي تواند در 
خارج از كش��ور نفوذ و كارآيي داشته باشد؟ 
ه��دف از اين تذكرات تضعي��ف كردن اين 
نهاد مهم ولي در حال حاضر كم اثر نيس��ت. 

تضعيف رس��انه ملي كم خطرتر از تضعيف 
نيروي نظامي ملي يا اقتصاد ملي نيس��ت و 
چه بسا خطرناك تر هم باشد. رسانه ملي بايد 
بپذيرد كه جايگاه آن به دليل عملكردهاي 
ناصواب بيش از آنچه انتظار مي رود متزلزل 
و تضعيف شده اس��ت. تبديل اين رسانه به 
جمعي براي تامين بودجه و تبليغ كاالهاي 
عجيب و غريب در برنامه ه��اي پربيننده و 
از زبان مجريان آنها، رفت��اري غيرصادقانه 

با مردم و مخاطب اس��ت. اين جزء كوچكي 
از ايرادات به اين رسانه است. شايد ضروري 
باشد كه سميناري اساسي از صاحب نظران 
رس��انه اي تش��كيل و نظرات آنان را درباره 
وضعيت صداوسيما جويا شوند. ظاهرا نسبت 
به هيچ نهادي به اندازه صداوس��يما درباره 
ناكارآمد بودن آن اتفاق نظ��ر وجود ندارد و 
نيز هيچ نهادي نيز كمتر از صداوسيما آماده 

تغيير نيست!!

ليس��ت امي��د بي��ش از 
ديگران اس��ت. ما با مردم 
عهد بس��ته ايم كه پاس��دار مناف��ع ملي و 
آزادي هاي مش��روع و ارزش هاي اخالقي 
باشيم و در اين ميان هرگز محرومان جامعه 
كه از حداقل هاي امكانات كشوراس��تفاده 
مي كنن��د را فراموش نكني��م. كارآمدي و 
همراهي با تمايالت مردم و خصوصا آراي 
2۴ ميليون��ي دو معيار مهم و اساس��ي در 
راي اعتم��اد دادن به وزيران پيش��نهادي 
اس��ت ولي چه بسا وزيري كه ساده زيست 
نباشد و درد اقشار فرو دست جامعه را نداند 
و خود رنج فقر را نكش��يده باش��د شايد از 

كارآمدي و مردم  نوازي هم دور ش��ود و در 
تصميمات خود همه اقشار جامعه را با يك 
چشم نبيند. ما وزيران با نگيزه مي خواهيم 
كه حتي اگر پست وزارت نداشته باشند هر 
كجا كه بوده اند براي م��ردم و آرمان هاي 
آزاديخواهان��ه و عدالتجويان��ه آنه��ا قدم 
برداش��ته اند. امير مومن��ان را ببينيم كه 
حتي هن��گام انزوا ش��بي را آرام نگرفت و 
فقرا را تنها نگذاشت، هم او كه در كار توليد 
س��رآمد زمان شد و هزار نخل بكاشت ولي 
نعلينش ديگر جا براي وصله نداشت. اين 
سخنان قديمي نيس��تند، اين گونه مردم 
داري و اين ميزان احس��اس مسووليت در 

قب��ال ناتوانان جامعه و همنوايي با آنها اگر 
اكنون مورد نياز بيشتر نباشد كمتر نيست. 
ما اصالح طلبان بيش��تر از ديگران بايد در 
تصميم ها و انتخاب ها اقش��ار آسيب پذير 
را در كان��ون توجه خود ق��رار دهيم. اين 
خطاي بزرگي است كه شعار محروم نوازي 
و ساده زيستي و عدالت جويي از دست مان 
ربوده شود و اش��رافيگري را بهانه عدم ريا 
قرار دهيم. وزيران محترمي كه با راي پايگاه 
اجتماع��ي اصالح طلبان به رييس جمهور 
امكان حضور در عرصه خدمت را مي يابند 
باي��د در اين ش��رايط خطي��ر و تنگ كه 
هركس ضعيف تر اس��ت آسيبش بيشتر 

اس��ت برنامه هاي امداد به م��ردم را دقيقا 
شرح دهند و خاطرنشان سازند كه با كدام 
روحيه و انگيزه و سابقه و توانايي و تخصص 
و تعه��د و دانش امكان خدمت بيش��تر به 
مردم را دارا هستند؟ پيام هاي روشن مردم 
در انتخاب��ات خود معيار مهمي اس��ت كه 
مي توان معرفي ش��دگان را با آن سنجيد. 
همه وزيران فارغ از حوزه مس��ووليت خود 
ش��ان سياس��ي بااليي دارند و باي��د از آن 
در جهت استحكام مردم س��االري و رفع 
محدوديت ها وكدورت ها و ارتقاي حقوق 
شهروندي استفاده كنند تا طراز كابينه 2۴ 

ميليوني باشند.

حراجآنتنبهچهقيمتي؟!

معيارهايانتخابوزيرانومسووليتنمايندگان

ادامه از صفحه اول


