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راهی شهرزاد نصیری

مقدمه
قاچ�اق کاال و ارز از جمله آفت های مهم 
اقتصادی کشورند که سالیان دراز آثار منفی 
خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است. 
مشکالت بس�یاری از جامعه مانند اشتغال و 
بیکاری، تورم و گرانی و ... به قاچاق کاال و ارز 
ارتباط دارد. بررسی گذش�ته نگر این پدیده 
ش�وم می تواند ب�ه بهینه س�ازی برنامه های 
اجرایی ام�روز و برنامه-ریزی ها برای آینده 
کشور کمک نماید. تبیین جنبه های اجتماعی 
و فرهنگ�ی در کنار جنبه ه�ای اقتصادی در 
قاچاق کاال و ارز بس�یار مهم است و می تواند 

به حل این معضل در جامعه کمک نماید.

راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ش�رایط حاک�م ب�ر محی�ط اقتص�ادی و 
نیز ش�رایط سیاس�ی، اجتماعی، فرهنگی و 
جغرافیایی، ویژگ�ی نهادها و محدودیت های 
رس�می موج�ود، مجموع�ه عوامل�ی اس�ت 
ک�ه بس�تر تصمیم گیری آحاد جامع�ه را، در 
انتخاب فعالی�ت اقتصادی غیر قانونی قاچاق 
کاال، شکل می دهد. راهکارهایی به شرح زیر 
ب�رای مبارزه عملی با قاچ�اق کاال و ارز ارائه 

می گردد: 
 طرح مالیات بر ارزش افزوده 

مفاس�د  از  جلوگی�ری  در  ط�رح  ای�ن 
اقتصادی و قاچاق کاال کارس�از اس�ت. ما در 
واق�ع نی�از به یک سیس�تم مالیات�ی قوی و 
کارآمد و همچنین ممیزان مالیاتی درست کار 
که بتوانند به وصول مالیات از مردم بپردازند 

داریم. 
 اعم�ال هدفمند، برنامه ریزی ش�ده و 

محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی
ای�ن موضوع اگ�ر در کوتاه مدت و جهت 
و  داخل�ی  تولی�دات  و  از صنای�ع  حمای�ت 
ب�ه ص�ورت هدف من�د، برنامه-ریزی ش�ده 
و مح�دود اعم�ال گ�ردد می توان�د کیفیت 
تولی�دات داخلی و قدرت رقاب�ت آنها را در 
مقابل کاالهای مشابه خارجی افزایش دهد. 

 بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های 
مرزی 

این بازنگری به عنوان مفری برای قاچاق 
کاالهای تج�اری و تجدید نظر در سیاس�ت 
ایجاد اش�تغال و درآمد مناطق مرزی بسیار 
مهم اس�ت. توجه به عمران و توسعه مناطق 
مرزی و جب�ران عقب ماندگی آنها و برقراری 
امنیت الزم برای فعالیت های اقتصادی سالم 
مرز نشینان و تالش در راستای اصالح قوانین 
مرزی و افزایش فعالیت های اشتغالزایی حائز 

اهمیت است. 
 آزادسازی واردات کاالها در چارچوب 

بازار بورس و ارز واریزنامه ای

 رفع موانع بروکراس�ی فراروی توسعه 
اقتص�ادی و ج�ذب س�رمایه های داخل�ی و 

خارجی
 توج�ه ب�ه افزایش 

رفاه مصرف کنندگان
فعالیت   ساماندهی 

شرکت های خارجی 
کاالهای خارجی حتی 
در صورت�ی ک�ه کاالهای 
این ش�رکت ها به صورت 
قانون�ی نی�ز وارد ش�ده 
باش�د بای�د خدمات پس 
باش�د  داش�ته  فروش  از 
تا قب�ل از ورود کاالها از 
مناطق آزاد اگر مش�کلی 
تامی�ن  و  اس�تفاده  در 
وج�ود  یدک�ی  قطع�ات 
مصرف کنن�ده  داش�ت، 
جایی را ب�رای مراجعه و 
رفع مشکل داشته باشد. 
در ح�ال حاضر ب�ا توجه 
این  بازرگانی،  به مقررات 

شرکت ها به ش�رطی می توانند کاالهای خود 
را عرضه کنن�د که نمایندگی خدمات پس از 
فروش، قطعات یدکی، ضمانت نامه و گارانتی 

داشته باشند. 
 اصالح سیستم اعطای یارانه ها 

 شناسنامه دار کردن کاالهای وارداتی
 ایجاد سیس�تم ارزیابی جهت سنجش 

کار دستگاه ها
این ش�یوه راهکار مناس�بی در برخورد 

با تخلفات�ی همچون قاچ�اق کاال و ارز و نیز 
بهره وری ب�االی دس�تگاه ها و رضایت مندی 
ب�ا  ارزیاب�ی  سیس�تم  باش�د.  م�ی  م�ردم 
و  مختل�ف  ش�اخص های 
ب�ه تناس�ب س�ازمان ها، 
آنها را مورد ارزیابی قرار 
می ده�د که این اقدام در 
پیش�گیری از وقوع جرم 

نیز اثر ساز است. 
ریس�ک  افزای�ش   
با ه�دف کاهش  قاچ�اق 

صرفه قاچاق
نمایندگی ه�ای   
کاالهای�ی ک�ه ب�ه ایران 
وارد می شوند باید موظف 
باش�ند کاالهای�ی را ک�ه 
وارد  به ص�ورت رس�می 
کااله�ای  از  می ش�وند 
قاچ�اق تفکی�ک کنن�د. 
بدین صورت ک�ه با ارائه 
برای  فارسی  ضمانت نامه 
کاالهای مصرفی بادوام و 
نصب هالوگرام برای کاالهای مصرفی کم دوام 
و اعالم عمومی این موضوع آنها را مش�خص 

کنند. 
 

عوامل اجتماعی، فرهنگی قاچاق کاال و ارز
امنی�ت اجتماع�ی ب�ه عن�وان یک�ی از 
مقدماتی تری�ن مفاهیم آرامش مطرح اس�ت 
و در مقاب�ل آن ناامن�ی مزاح�م علیه رش�د 
اجتماعی است که خواه این ناامنی به صورت 

قاچاق بروز می کند. 

پیامدهای اجتماعی، فرهنگی قاچاق کاال 
و ارز

 گسترش فرهنگ تجمل گرایی
 کاهش امنیت عمومی

راهکارهای اجتماعی، فرهنگی قاچاق کاال 
و ارز

 مش�ارکت م�ردم مهم تری�ن نی�از برای 
موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کاال است. 
برخ�ی کاالها ارزان و فاقد هر گونه شناس�ه 
بهداشتی اس�ت و قاچاق بودن آن به راحتی 
قابل تشخیص اس�ت و مردم با نخریدن این 
کااله�ا می توانند در مبارزه ب�ا پدیده قاچاق 

نقش مؤثری ایفا کنند. 
 ارتقاء فرهنگ مصرف جامعه

بس�یاری از کاالهای�ی ک�ه ب�ه ص�ورت 
قاچاق وارد کش�ور می شود کاالهای مصرفی 
ب�وده و عمدتا جزو کاالهای اساس�ی و مورد 
نی�از مصرف کنن�ده نبوده بلک�ه قاچاقچیان 
س�ودجو با تبلیغ�ات و ایجاد نی�از کاذب در 
مصرف کنن�ده به مصرف این کاالها در داخل 
کش�ور دامن می زنند. ضمن اینکه این کاالها 
اکث�را از کیفیت پایین و عدم اس�تاندارهای 
الزم ب�ه دلی�ل عدم نظ�ارت مراج�ع قانونی 
برخوردار هس�تند. لذا بایس�تی برای ارتقاء 
مصرف کاالهای تولید داخل فرهنگ س�ازی 

نمود. 
از طرف�ی تولیدکنندگان باید یر اس�اس 
نیازها و ن�وع کیفیت مورد نظر مصرف کننده 
اقدام به تولی�د کاال کنند. امروزه اس�تکبار 
جهانی ب�ر مصرف گرایی که یک امر تهاجمی 
اس�ت تبلیغ می کن�د و ض�رورت دارد تا به 
فرهنگ-س�ازی رسانه ها اس�تفاده از کاالی 
داخل�ی تروی�ج ش�ود. تش�ویق و ترغی�ب 
اس�تفاده از کااله�ای تولی�د داخ�ل، تبلیغ 
مطلوب تالش ه�ای تولیدکنندگان، معرفی و 
شناس�ایی آنها به مردم بویژه توس�ط رسانه 
ملی، اس�تفاده از کارشناس�ان، مس�ئوالن و 
مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات 
داخلی و مضرات استفاده از کاالهای خارجی 
در رس�انه ها به خصوص صدا و سیما از جمله 

راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال می باشد. 
جه�ت  الزم  پیش�گیری های  انج�ام   
انسداد مرزها و معابر غیررسمی و محورهای 

ورود و خروج کاال ی قاچاق 
 توس�عه روابط دیپلماتیک و تش�کیل 
کمیته های مش�ترک با کش�ورهای همجوار 

برای مقابله با قاچاق
 تبیی�ن راهکارهایی جهت رس�یدگی 
فوری به پرونده های قاچاق کاال و ارز، تبیین 
قوانی�ن و مق�ررات، تبیی�ن راهکارهایی در 

صدور آراء از سوی مراجع نظارتی

تبیین راه

قرآن کریم: 
قد تبین الرشد من الغی. 

)سوره بقره، آیه 256(

ترجمه:
همانا راه رش�د از گم راهی روش�ن شده 

است. 

پیام ها: 
 تقسیم بندی راه به راه رشد و راه گم راهی

 نیازمندی رشد و گم راهی به راه
 قابل بیان بودن رشد و گم راهی از طریق راه 

 ضرورت تبیین و تشخیص راه رشد از گم راهی
 روشن شدن راه رشد و گم راهی در بیان و زبان

2.رهنمون
مالیات و آبادانی

امام علی )ع(: 
باید نگریس�تن به آباداني بیش�تر از 
گرفتن خراج باش�د، که گرفتن خراج جز 

با آباداني میسر نشود. 
)نهج البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، 
خطبه 53(

پیام ها:
 اهتمام بیشتر حاکمان به آبادانی به نسبت اخذ مالیات

 تاثیر متقابل آبادانی و اخذ مالیات بر هم
 ضرورت افزایش آبادانی نسبت به افزایش مالیات 

 اهمیت درک جامعه از آبادانی و تمایل آنها به دادن مالیات
 ضرورت آگاهی مردم از محل هزینه شدن مالیات آنها

3.راهگشا
خودشناسی

امام خمینی )ره(: 
حاص�ل  اس�تقاللی  نح�و  هی�چ 
نمی ش�ود اال اینک�ه م�ا خودم�ان را 

بشناسیم. 
)صحیفه نور، ج 9، ص 285(

پیام ها: 
 تحقق استقالل فقط از طریق خودشناسی 

 استقالل یک کشور یعنی اتکای به هویت ملی
 خودشناسی اجتماعی یعنی هویت ملی در جامعه

 تداوم خودشناسی در خودباوری یعنی استقالل
 ضرورت شناخت خود بصورت جمعی

4.راهدار
شکاف طبقاتی

مقام معظم رهبری: 
حکوم�ت  برنامه ه�اي  هم�ه  در 
در قانون گ�ذاري، در اج�را، در قض�ا 
بای�د عدال�ت اجتماعی و پ�ر کردن 
ش�کاف هاي طبقات�ی، م�ورد نظ�ر و 

هدف باشد. 
)1383/03/14(

پیام ها:
 ضرورت اجرای برنامه های عدالت گستر 

 لزوم تصویب قوانین عدالت گستر
 ضرورت عدالت گستری در قضا

 عدالت اجتماعی یعنی پر کردن شکاف هاي طبقاتی
 اهمیت برقراری عدالت اجتماعی به عنوان هدف

5.راهبر

سخنرانی مدیرانه!

مدیر یک ش�رکت ب�راي ش�رکت در یک کنوانس�یون بزرگ 
برنامه ری�زي کرده بود. بنابراین از یکي از کارکنان خود خواس�ت 
متني براي س�خنراني ح�دود 20 دقیقه آماده کن�د. چند روز بعد 
وقتي مدیرعامل از این رویداد بزرگ برگش�ت خیلي عصباني بود. 
رو به کارمندش کرد و گفت: انگیزه ات از نوشتن یک سخنراني یک 
س�اعته چي بود؟! نیمي از مخاطبان قبل از تمام ش�دن سخنراني 
مجل�س رو ترک کردن�د! کارمند با یک حال�ت متعجب گفت: من 
یک س�خنراني 20 دقیقه اي براي ش�ما نوش�تم. فقط همونطور که 
خودتون خواس�تید من دو تا کپي هم از متن س�خنراني به ش�ما 

داده بودم!

پیام ها:
 بروز عادت نوشتن متن سخنرانی مدیران توسط دیگران

 عدم آمادگی قبلی مدیران برای سخنرانی
 وجود خرده فرهنگ مخرب عدم آگاهی کامل مدیران 

 ع�ادت مدیران ب�ه قرائت متن های از پیش نگاش�ته ش�ده 
توسط دیگران

 بی اهمیتی سخنرانی ها، همایش ها، سمپوزیوم ها و سمینارها

11.راهوبیراه

مدیر کل
مدیران دانا و توانا!

اولین شرط نفي گمراهي 
دانش است و سواد و آگاهي

هر مدیري که در جهان باشد 
باید آگاه و کاردان باشد
ندهد هوشمند با تدبیر 

به فرومایه، کارهاي خطیر
شرط احراز پست و جاه و جالل 
نیست تنها سواد و علم و کمال

آنچه البته از مهمات است
بخت و اقبال و ارتباطات است

اي بسا دکتراي در فیزیک
شده صندوق دار در بوتیک 

وي بسا کم سواد ناآگاه
شد رئیس فالن پژوهشگاه

ثانیا هیچ کس به آن مفهوم 
نشود جامع تمام علوم 

لیک در این والیت اي فرزند 
همه در هر زمینه استادند 

9.نوراهه

واژگان توسعه
 planning Sectoral برنامه ریزی بخشی

فراین�د تصمیم گیری و پیش بینی فعالیت های هماهنگ ش�ده 
یک بخش اقتصادی یا اجتماعی و یا زیربنایی در قالب اس�تراتژی 
توس�عه ملی و هدف های پیش بینی ش�ده اس�ت. به عبارت دیگر 
فراین�د تنظی�م رون�د تغیی�رات ح�ال و آینده یک بخ�ش معین 

اقتصادی و اجتماعی در چارچوب هدف های ملی است. 
   planning Economic برنامه ریزی اقتصادی

ت�الش آگاهان�ه یک س�ازمان مرکزی ب�رای تح�ت تأثیر قرار 
دادن، جه�ت دادن ی�ا در م�واردی حتی کنت�رل تغییراتی که در 
متغیرهای اصلی اقتصادی )نظیر محصول ناخالص داخلی، مصرف، 
س�رمایه گذاری، پس انداز و غیره( یک کش�ور یا یک منطقه معین 
در ط�ول زمان و بر طبق مجموعه هدف های از پیش تعیین ش�ده 
صورت می گیرد. اساس برنامه ریزی اقتصادی در سه مفهوم تأثیر، 

جهت و کنترل خالصه می شود. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1383 

6.راهگستر

شعار هفته )15(

مقصر اصلی شش برنامه توسعه با اهداف محقق نشده، کیست؟ 
چرا برنامه نویسان و مجریان برنامه های توسعه، بر اساس تقسیم کار 
ملی پاسخ گو نیستند! مسئولیت ناپذیری و عدم پاسخ گویی، خصلت 
مش�ترک آن دس�ته از جناح های سیاسی اس�ت که طی چهار دهه 
گذشته، عهده دار اداره جامعه بوده اند. استمرار مشکالت در زندگی 

مردم نتیجه طبیعی و قطعی برنامه های ناکارآمد گذشته است.

8.رهنمود

اخبار توسعه
  محمدباقر صدری، اقتصاد دان و استاد دانشگاه: 

عدم اعتقاد به برنامه ریزی از سوی برخی مدیران، تاثیر امیال 
ش�خصی ب�ر برنامه های توس�عه و تبلیغ محوری برخی مس�ئوالن 
برای اخ�ذ رای از م�ردم مناطق برای حض�ور در مجلس از دالیل 
اصلی عدم توفیق برنامه های توس�عه بود. متاس�فانه این نگاه های 

منطقه ای به مصالح ملی ضربه زده است. 

14.رهآورد

شناسنامه

1- این راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منکر(، 
مقدمه و اصل س�وم قانون اساسی جمهوری اس�المی ایران )نظارت 
همگانی و مشارکت های اجتماعی در اداره امور کشور(، اعالمیه مجمع 
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال 1986 )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است. 
2- زیرس�اخت فکری ای�ن راه نامه، براس�اس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
3- محتوای علمی، آموزشی و اجتماعی راه نامه از سوی مرکز 
مطالعات راه بردی سیاست روز )وابس�ته به روزنامه سیاست روز( 

تهیه و ارائه گردیده است. 
4- گفتم�ان اجتماعی راه توس�عه را کاری خودجوش، تمیز و 
نمونه آش�کار آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور 
می دانیم. معتقدیم بدون حل مشکالت زندگی مردم بحث پیرامون 

توسعه معنی ندارد. 
5- تعریف قراردادی توسعه در این راه نامه عبارت از برنامه میان مدت 
و بلندمدت برای حل مش�کالت و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی 
مردم در سال 1397 و در کشور جمهوری اسالمی ایران است که با واژگان 
پیش�رفت، کمال، ترقی، سعادت، خوش�بختی، تعالی، عمران، آبادانی، 

نوسازی و تکامل )بجز مباحث توسعه پایدار( دارای مناقشه نیست. 
6- بسیار شایسته اس�ت که راهیان گرامی برای کمک به گفتمان 
اجتماعی راه توسعه، این راه نامه را برای استفاده دیگران در تابلوی اعالنات 

محل کار، مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمایند. 
7- به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
8- در صورت تمایل مراکز آموزش�ی، پژوهش�ی و فرهنگی یا 
نذر و وقف علمی و پژوهشی، فایل راه نامه )با نام و لوگوی متقاضی( 

بصورت رایگان برای چاپ و نشر گسترده آماده تحویل است. 
9- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یکش�نبه شب ها )از ساعت 22 به بعد( از قسمت پیشخوان 

www. siasatrooz. ir دریافت نمایند. 

10.راهشناسی

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه

مقدمه: 
گفتمان اجتماعی راه توس�عه برای حل مشکالت زندگی مردم نیازمند 
جریان فعال و همگانی برای بسیج همه توانمندی خرد جمعی جامعه است 
که تاکنون از س�وی دس�ت اندرکاران برنامه ریزی توسعه و حل مشکالت 
زندگی مردم به نحو شایس�ته مورد استفاده قرار نگرفته است. برنامه های 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه در ایران، هیچگاه دارای گفتمان 
اجتماعی نبوده اس�ت. از این رو همواره زینت بخش قفسه های کتابخانه ها 
و کش�وی میز مدی�ران بوده اس�ت. بدون گفتم�ان اجتماع�ی، جامعه در 
ب�اره چرایی ع�دم تحقق اه�داف برنامه ها، پرسش�ی ن�دارد و برنامه ها و 
دست اندرکاران آن هم پاسخگو نیس�تند. این روند تاکنون حل مشکالت 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه دیگر و حجم وس�یعی از مش�کالت را 
به آینده حواله داده اس�ت. مش�کالت متعدد زندگی مردم و ضرورت حل 
آنها، فرصتی برای مقصریابی برایمان باقی نگذارده است! نحوه برنامه ریزی 
در برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه، شکاف عمیقی بین 
وضع مطلوب و مورد انتظار و وضع موجود ایجاد کرده اس�ت که باید از آن 
عبور کنیم. رسالت تاریخی ره پویان فرزندان زمانه، هم افزایی و همکاری 
برای عبور از ش�کافی است که خواسته یا ناخواسته وارث آنیم است. برای 
حمله ش�کاف باید مهیا ش�د و از تمامی ظرفیت های انقالب اس�المی و نه 

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازی های مرس�وم بهره مند شد. تاریخ 
گواهی خواهد داد که فرزندان ش�جاع اس�الم و انقالب در زمانی که کشور 
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرت ها، دش�منان خارجی و دسیسه های آنان 
اس�ت، چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن کرده اس�ت و قصد 
تکرار حماس�ه دفاع مقدس را در عرصه نادانسته ها، غفلت ها، فراموشی ها، 
سطحی نگری ها، ناتوانسته ها، خطاها و روزمرگی های برنامه های پنج ساله 

توسعه و برنامه های ساالنه اداره کشور دارد.

گرایش های تخصصی فراخوان
گرایش های تخصص�ی این فراخوان اجتماعی ش�امل مدیریتی، ادبی، 
فرهنگی، هنری، سیاس�ی، مطبوعاتی، رس�انه های دیجیتال، سازمان های 

مردم نهاد، نخبگان، اقشار اجتماعی و بین المللی است.
1- ره پویان مدیریتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل اعضای تقسیم کار 
ملی در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه که عبارتند از دفتر 
مقام معظم رهبری، دولت جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی، 
قوه قضاییه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و نهادهای نظارتی 
- کاروی�ژه اختصاص�ی: پاس�خگویی نس�بت ب�ه اه�داف، وظای�ف و 
ماموریت ه�ای قانونی پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
2- ره پویان ادبی فرزند زمانه: مدعوین شامل شعرا، ادیبان و نویسندگان 

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید ش�عر، متون ادبی، داس�تان کوتاه، طنز، 
خاطره و رمان پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه 

و حل مشکالت زندگی مردم
3- ره پوی�ان فرهنگ�ی فرزن�د زمانه: مدعوین ش�امل نویس�ندگان، 

محققان و اهالی فرهنگ
- کارویژه اختصاصی: تولید مقاله، پژوهش، پایان نامه، کتاب، نش�ریه 
و س�ایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
4- ره پویان هنری فرزند زمانه: مدعوین شامل هنرمندان

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید نقاش�ی، طراحی، نمایش�نامه، فیلمنامه، 
فیل�م کوتاه، عک�س، کاریکات�ور، صنایع دس�تی، خوشنویس�ی، تراکت، 
بروش�ور، پوستر، نماهنگ، موسیقی، ترانه، انیمیشن، فیلم مستند و سایر 
محصوالت و آثار هنری پیرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
5- ره پویان سیاسی فرزند زمانه: مدعوین شامل احزاب، انجمن ها، جامعه ها، 

خانه ها، سازمان ها، مجمع ها، جمعیت ها، کانون ها و شخصیت های سیاسی
- کاروی�ژه اختصاص�ی: اعالم مواض�ع پیرامون برنامه های پنج س�اله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
6- ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل مدیران مسئول، 
مدی�ران اجرای�ی، س�ردبیران، دبیران س�رویس ها و خبرن�گاران محترم 
خبرگزاری ه�ا، روزنامه ه�ا، هفت�ه نامه ه�ا، دوهفت�ه نامه ه�ا، ماهنامه ها، 

دوماهنامه ها، فصلنامه ها، سالنامه ها، گاهنامه ها و نشریات دانشجویی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداشت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله پیرامون 

برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
7- ره پوی�ان رس�انه های دیجیت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوی�ن ش�امل 
خبرگزاری ها، س�ایت ها، کانال ها، گروه ها، ش�بکه های اجتماعی، وبالگ ها 

و صفحات شخصی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداش�ت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله 
پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت 

زندگی مردم
8- ره پویان سمن فرزند زمانه: مدعوین شامل تشکل های غیردولتی، 
تش�کل های غیردولتی )س�من ها(، تش�کل های دانش�جویی، اتحادیه ها، 
س�ندیکاها، ش�وراها، خیریه ها، ش�رکت ها، موسس�ات، مس�اجد، تکایا، 

حسینیه ها و محافل قرآنی
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
9- ره پوی�ان فرهیختگان فرزند زمانه: مدعوین ش�امل علما و مراجع 
عظ�ام، ائمه محترم جمعه و جماعات، اس�اتید، ش�خصیت های سیاس�ی، 
مدیران، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، متخصصان، 
پیشکس�وتان، خبرگان، نخبگان، خبرگان، کارشناس�ان ارشد، مخترعان، 

کارآفرینان و پژوهشگران
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
10- ره پویان اقش�ار فرزند زمانه: مدعوین ش�امل کودکان، نوجوانان، 
جوانان، میانساالن، سالمندان، زنان و اقشار خاص شامل معلوالن، بیماران 

خاص، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و...
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
11- ره پوی�ان بین الملل�ی فرزن�د زمان�ه: مدعوی�ن ش�امل مراک�ز و 
ش�خصیت های علمی، فرهنگی و پژوهش�ی بین المللی ش�امل کشورهای 

همسایه، جهان اسالم، آسیا، آفریقا، اروپا و آزاداندیشان آمریکا
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم

کارویژه های عمومی 
)ویژه کلیه ره پویان فرزند زمانه(

الف( اعالم نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 
س�االنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی، جهان بینی، مدل برنامه ریزی و 

نظام برنامه ریزی در کشور
ب( اع�الم نظر تخصص�ی و نق�د فرآیندهای تدوی�ن، تصویب و ابالغ 
سیاس�ت های کلی؛ تدوین و تصویب الیحه برنام�ه، تصویب، تایید و ابالغ 

قانون برنامه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه
پ( اعالم نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه 

به تفکیک موضوعات )بخشی و وزارتخانه ای( و موضعی )به تفکیک استان ها(
ت( اعالم نظر تخصصی پیرامون مشکالت زندگی مردم و راه حل آن و 

ردیابی آنها در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه
ث( اعالم نظر تخصصی و نقد مطالب این روزنامه دیواری

عضویت و نحوه ارسال آثار
- همراه با ارس�ال اولین اثر خود فایل کپی کارت ملی، آخرین مدرک 
تحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل، شماره تلفن همراه، استان و شهر 

محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
- برنامه ه�ای مربوط به ره پویان فرزند زمانه از طریق روزنامه دیواری 

و فضای مجازی انجام می شود.
- برای ره پویان فرزند زمانه کارت عضویت و حکم صادر می شود.

- برای هر کارویژه، گواهینامه معتبر انجام فعالیت های داوطلبانه صادر 
می شود.

- از مطالب و آثار ارسالی ره پویان فرزندان زمانه با افتخار در روزنامه 
دیواری استفاده خواهد شد.

- آث�ار، دیدگاه ها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایش های 
مختلف برای اعضای تقس�یم کار ملی در برنامه های توس�عه پنج س�اله و 

برنامه های ساالنه کشور ارسال می گردد.
- آثار ارزش�مند و مش�خصات خود را از طریق یکی از روش های ذکر 

شده در بخش »16. بزرگ راه« برای ما ارسال نمایید.

یابی مطالب کارنامه ارز
الف( روش ارزیابی مطال�ب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت 
محت�وا و می�زان تاثیرگ�ذاری، از طریق گزینه های س�ه رتبه ای و 

بشرح زیر انجام می شود:
- ضعیف: 1 
- متوسط: 2

- خوب: 3
ب( هر یک از مطالب را براساس شماره مطلب طبق الگوی باال 

ارزیابی نمایید. 
پ( به ترتیب شماره های مطالب عدد ارزیابی خود را از چپ به 

راست در قالب یک عدد 17 رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد 18 رقمی نهای�ی را به ش�ماره 30006132346225 

پیامک نمایید. 
ج( رای شما اهمیت و کارایی مطالب روزنامه دیواری را تعیین 

می کند و در ماندن یا حذف یک مطلب تاثیر اساسی دارد.

7.راهپیما

آیا واقعا اینگونه است که باید ...؟

 راهی دکتر محمدرضا ناری ابیانه
رییس مرکز مطالعات راه بردی سیاست روز

یک�م: از وقف�ه چندهفت�ه ای ک�ه در ارائ�ه راه نام�ه گفتم�ان 
 اجتماع�ی راه توس�عه ایج�اد گردی�د از هم راه�ان گرامی پوزش 

می طلبیم.
دوم: آیا واقعا اینگونه اس�ت که باید متونی کم و بیش تکراری 
را که عدم دسترس�ی به اهداف آنها تقریبا قطعی اس�ت را برنامه 
الگوی پیش�رفت بدانیم و آنه�ا را بدون هر گونه راس�تی آزمایی 

نظری و عملی بپذیریم؟!
س�وم: آیا واقعا اینگونه اس�ت که باید خروجی سیاس�ت های 
کلی نظام در برنامه های چندگانه توس�عه و زیربخش های گوناگون 

برنامه های توسعه، نافرجام باشد؟!
چه�ارم: آی�ا واقعا اینگونه اس�ت ک�ه باید دوره ه�ای مختلف 
مجلس ش�ورای اس�المی با روش�ی کامال ثابت و کامال س�طحی و 
جزءنگر و غیرتخصصی به بررس�ی برنامه ه�ای ناکارآمد بپردازد و 

به آنها عنوان مصوبه قانونی بدهد؟!
پنج�م: آی�ا واقعا اینگونه اس�ت ک�ه باید ش�ورای نگهبان هر 
پنج س�ال یکبار با روش�ی تقریبا ثابت و جزء نگر، مصوبه ناکارآمد 
مجلس شورای اس�المی را به عنوان قانون برنامه توسعه پنج ساله 

کشور تایید نماید؟!
شش�م: آیا واقعا اینگونه اس�ت که باید دولت ه�ا یکی پس از 
دیگری برنامه های  ناکارآمد تدوین ش�ده خ�ود را که نام قانون به 

خود گرفته را بصورت ناقص اجرا نمایند؟!
هفت�م: آی�ا واقع�ا اینگونه اس�ت که بای�د نهاده�ای نظارتی 
و حاکمیت�ی ب�ر این حجم و س�طح از ناکارآم�دی )تقریبا در همه 
زمینه ها( نظارت نداش�ته باش�ند یا آنها هم در ام�ر نظارت دچار 

سطحی از ناکارآمدی هستند؟!
هش�تم: آی�ا واقعا اینگونه اس�ت ک�ه باید در می�ان این همه 
ناکارآمدی، همه راضی باش�ند! چرا کس�ی نس�بت به عدم تحقق 

اهداف برنامه های توسعه نگران و معترض نیست؟!
نه�م: آیا واقعا اینگونه اس�ت ک�ه باید گفتم�ان ناکارآمدی بر 
فضای حاکم بر برنامه و برنامه ریزی کش�ور مس�لط باشد و تقریبا 

تحول در این عرصه غیرممکن به نظر برسد؟!
دهم: آیا واقعا اینگونه است که باید تا همیشه با ناکارآمدی در 
برنامه و اجرا، کشور را اداره کرد و حل مشکالت عدیده در زندگی 
مردم را با اما و اگر و انش�اءاهلل و ماش�اءاهلل باز هم به آینده حواله 

کرد که شاید وقتی دیگر؟!
یازدهم: آیا واقعا اینگونه است که باید پس از گذشت چهاردهه 
از پیروزی انقالب اس�المی ریشه بروز مشکالت در زندگی مردم را 
در آثار و بقایای رژیم طاغوت یا صرفا دسیسه های دشمنان اسالم 

و انقالب و تحریم ها بدانیم؟!
دوازده�م: آی�ا واقعا اینگونه اس�ت ک�ه باید از ریش�ه اصلی 
مش�کالت که ش�امل جهل و ناآگاهی عمومی و تخصصی تقس�یم 
کار مل�ی در عرص�ه برنامه ری�زی، اج�را و نظارت ب�ر برنامه های 
توس�عه و س�االنه کشور اس�ت، چش�م پوش�ید؟ با وجود حافظه 
تاریخی و اجتماعی بس�یار قوی در تم�دن این مرز و بوم آیا زمان 
آن فرا نرس�یده اس�ت که به خود آییم و عرصه های خطیر برنامه 
 و برنامه ری�زی را به م�ردان، زنان و جوانان کاربل�د و ژرف اندیش 

واگذار نماییم؟
راه، دراز و راه زنان در کمین

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلس�ات، مت�ن مذاک�رات،  ارس�ال دس�تور  1- در ص�ورت 
صورت جلس�ات و متن مصوب�ات و قوانین مرتبط با برنامه های توس�عه 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه و گزارش عملکردهای ارسالی 
)بر اس�اس تقسیم کار ملی( از س�وی دفتر مقام معظم رهبری، شورای 
نگهب�ان، مجل�س خب�رگان رهبری، مجمع تش�خیص مطلح�ت نظام، 
دولت، مجلس ش�ورای اس�المی، ق�وه قضائیه و دس�تگاه های نظارتی، 
 در ای�ن بخش برای اع�الم نظر تخصصی راهیان گرامی، اطالع رس�انی 

می نماییم. 
2- تالش های دس�ت اندکاران این ش�ماره از راه نامه را به اصناف و 

بازاریان اهدا می نماییم. 
3- نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرامی خانم 
فریب�ا جنی�دی و آقایان س�لمان ن�وری و اکبر رحمانی رس�ید. از این 

عزیزان سپاسگزاریم. 
4- تمای�ل به عضویت در فراخوان ره پوی�ان فرزند زمانه را در این 

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول می نماییم. 
5- چنانچ�ه فایل راه نامه بصورت رایگان برای نش�ر گس�ترده در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطالع رسانی 

می کنیم. 

6- برای ارائه مشاوره رایگان علمی و پژوهشی پیرامون برنامه های 
توس�عه پنج ساله و برنامه های ساالنه اداره کشور به دانشجویان مقطع 
کارشناس�ی ارش�د و دکترا )جهت تدوی�ن پایان نامه( اع�الم آمادگی 

می نماییم. 
7- ش�ماره بعدی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/09/05 

منتشر می کنیم. 
8- راهی�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اع�الم نظر و ارس�ال آث�ار در 
 ص�ورت تمایل می توانند با یک�ی از روش های زیر با م�ا تماس بگیرند. 

منتظریم. 

    www. siasatrooz. ir :نشانی سایت
 info@siasatrooz. ir :ایمیل 

 vijeha_siasatrooz@ :کانال تلگرامی
شماره ارسال پیامک: 30006132346225

نش�انی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
ش�هید جهان آرا، کوچه بابک )13/2(، شماره 16، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: 1438634871

تلفن: 88013870-6 
نمابر: 88007575 

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی اکبر تقی زاده از قم: واقعا از دستگاه های نظارتی بیش از این 
انتظار می رود که از کنار عدم تحقق اهداف برنامه های توس��عه به راحتی 
عبور کنند. نقش نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این زمینه بسیار 
کمرنگ است. شایسته است که نهادهای نظارتی بر تالش های خود در راه 

اعمال نظارت بر اجرای برنامه های توسعه بیفزایند.

ان راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کاال و ارزآسیب شنایس اقتصاد دول�یت در ا�ری
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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تشویق و ترغیب استفاده 
از کاالهای تولید داخل، 
تبلیغ مطلوب تالش های 
تولیدکنندگان، معرفی و 

شناسایی آنها به مردم بویژه 
توسط رسانه ملی، استفاده 
از کارشناسان، مسئوالن و 
مدیران برای بیان مزایای 

استفاده از تولیدات داخلی و 
مضرات استفاده از کاالهای 

خارجی در رسانه ها به 
خصوص صدا و سیما از جمله 
راهکارهای مبارزه با قاچاق 

کاال می باشد

راهی سایت بصیرت

مقدمه
اقتص�اد ایران در طول دوران چهل س�ال 
پ�س از انق�الب اس�المی ش�اهد بحران ها و 
نوس�انات بس�یاری بوده اس�ت که عمده این 
نوسانات متاثر از تحوالت اقتصادی و سیاسی 
در منطقه و جهان اس�ت. هش�ت سال جنگ 
پس از انقالب اسالمی و سیر پر فراز و نشیب 
تحریم ه�ای اقتص�ادی در ادوار مختلف عمر 
انقالب اسالمی، نوسانات زیاد درآمد حاصل از 
نفت و تفاوت های بسیار عمده در دیدگاه های 
رییس ادوار مختلف دول جمهوری اسالمی از 
مهم ترین عوامل نوسانات و فراز و نشیب های 
اقتصاد ایران در این مدت بوده اس�ت. مضاف 
بر عوامل مذکور، سیاست های نادرست متاثر 
از بی تجربگ�ی مس�ئوالن در ه�ر دوره نیز از 
دیگر مش�کالتی است که گاه و بی گاه گریبان 

اقتصاد ایران را به چنگ گرفته است. 

ضعف دانش اقتصادی مدیران
انقالب اسالمی ما از ابتدا، انقالبی بر پایه 
اعتقادات اس�المی و مذهبی و در درجه اول 
برای احیای ش�عائر دینی بود. این مطالبه  به 
ح�ق در وقوع جریان سیاس�ی جدید پس از 
انقالب ، خواس�ته یا ناخواس�ته موجب ش�د 

که هس�ته اولیه مدی�ران کش�ور، مبتنی بر 
معیاره�ای دین�ی و مذهب�ی گ�رد هم جمع 
ش�وند. مطالبه نظام اسالمی از سوی مردم به 
طور طبیعی منجر به این ش�د که اقتصاد در 
اولویت مردم و مس�ئولین نباش�د و به دنبال 
آن مدیران انتخابی از کس�انی انتخاب شدند 
که به طور عمده متخصص در اس�الم و گاهی 
حقوق و سیاس�ت بودند و ل�ذا اقتصاددانان 
انقالبی در مراحل بعدی و به عنوان حلقه های 

تکمیلی به جمع مدیران کشور پیوستند. 
مغفول مان�دن اولویت اقتصاد نس�بت به 
مسائل دیگر در کش�ور طی سال های آغازین 
انقالب به مرور در کنه س�اختار تثبیت ش�د و 
این هر از چند گاهی خود را در بروز تصمیمات 
غلط از حیث اقتصادی نشان داد. این در حالی 
اس�ت که مدیران اقتصادی که در پس�ت های 
کلی�دی و اصل�ی، کنترل اقتصاد کش�ور را بر 
عهده دارند باید آگاهی و دانش الزم برای اداره 

سیاست های کالن اقتصادی را داشته باشند. 

دولت انحصارطلب 
یکی از ویژگی ه�ای مهم همه دولت های 
ایران، تمایل عمیق به سوق به سمت انحصار 
اس�ت. دولت  به دالی�ل متعدد تمای�ل دارد 
بیش�ترین س�هم را در فعالیت های اقتصادی 
کشور داش�ته باش�د و این با وجود سه دهه 

ت�الش ب�رای خصوصی س�ازی همچن�ان از 
نهادی تری�ن مش�کالت دولت ه�ا در ای�ران 
اس�ت. این در حالی است که در یک اقتصاد 
پویا بس�یاری از فعالیت های اقتصادی توسط 
بخش خصوصی انجام می شود. در حالت ایده 
آل دول�ت  باید به بخش خصوصی اجازه دهد 
تا بس�یاری از پروژه های کوچ�ک و بزرگ را 
به عه�ده بگیرند و خود فق�ط نقش نظارتی 
داشته باشد. خصوصی سازی یکی از شروط 
اصلی موفقیت اقتصادی اس�ت ک�ه با کمال 
تاس�ف در این یازده دولت به ش�کل درست 
و اصولی به اجرا گذاشته نشده است. معموال 
در اقتصاد ه�ای ب�زرگ دنیا س�هم دولت از 
فعالیت های اقتصادی به زحمت به ده درصد 
می رسد اما در کشور ما این میزان بیش از 60 

درصد برآورد می شود. 

سیستم بانکی از بنیان ناکارآمد
آغ�از انق�الب اس�المی، ش�تاب زده ترین 
تصمیم�ات را برای نظام بانک�ی ایران رغم زد. 
مخالفت دین مبین اس�الم با نظام بانکی ربوی 
از یک س�و و نیاز مبرم جامعه به بانک از سوی 
دیگ�ر در آن دوران، کش�ور را مجب�ور کرد تا 
به صورت عاجل تصمیمی ب�رای بانک بگیرد. 
مراجعه مسئولین کش�ور به محضر امام راحل 
ب�رای ش�رح اضطرار کش�ور ناش�ی از تحریم 
بان�ک و اخذ فتوای موقتی ج�واز بانک داری با 
همان اسلوب پیش از انقالب از حضرت امام از 
مهم ترین اتفاقات اقتصادی پس از انقالب بود. 
فتوایی که از سوی حضرت امام مشروط به قید 
زمان برای فرصت دادن به کارشناس�ان بانکی 
جهت طراحی ساختاری صحیح صادر شد اما با 
پشت گوش انداختن مدیران بانکی و اقتصادی 
مش�مول مرور زمان ش�د و نظ�ام بانکی غیر 

اصولی را بدون بازنگری در ایران تثبیت کرد. 

اقتصاد تک محصولی و بی توجهی به تولید واقعی
یک�ی از پ�ر اهمیت ترین ش�اخص ها در 
داش�تن یک اقتصاد قدرتمند می�زان تولید 
ناخال�ص مل�ی آن کش�ور اس�ت ک�ه بخش 
خصوص�ی در ایجاد آن حض�وری پر رنگ و 
نق�ش اساس�ی دارد. این در حالی اس�ت که 
عم�ده درآمد کش�ور ما از قب�ال تولید یک 
محصول اس�ت. اقتص�اد ای�ران در طی این 
س�ال ها بیش از هر چیز از محل فروش نفت 
س�ر پا بوده، اقتص�ادی تک بع�دی که خود 
زنگ خطری ب�رای بوجود آمدن ش�رایط بد 
اقتصادی اس�ت. اتکای شدید به درآمد یک 
محصول آن هم به گونه ای که تماما خرج امور 
جاری کشور می شود، عملکرد تمام دولت ها 
از ابتدای انقالب اس�المی تاکنون بوده است. 
در حالی که در آمد حاصل از مش�تقات نفتی 
صدها برابر بیش�تر از قیمت اولیه نفت است، 
دولت ه�ا برنامه ریزی و عملکرد مناس�بی در 

اس�تفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و 
باال بردن هر چه بیشتر توان تولید را ندارند. 

فقدان قوانین مالیاتی مناسب 
اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصاد های 
پویا امری بدیهی اس�ت که البته نیاز به وضع 
قوانین صحیح مالیات�ی و عدالت محور دارد. 
در اقتصادهای قدرتمند مالیات نقش عمده ای 
در تامین هزینه  های دولت و بودجه س�الیانه 
ایفا می کند. اقتصاد این کش�ورها وابس�تگی 
شدیدی به پرداخت مالیات توسط مردم دارد. 
اما دولت ه�ای ما در این چهار دهه تمایلی به 
وارد کردن فشار مالیاتی بر مردم نداشته اند. 
بدیهی هم هس�ت، اخذ مالیات باید مبتنی بر 
توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 

و رشد درآمد واقعی این اقشار باشد. 

کاهلی نسبت به پتانسیل های اقتصادی
دوران  ای�ن  در  ک�ه  مس�ائلی  از  یک�ی 
دولت های حاک�م از آن غفلت کرده اند بحث 
مزیت های نس�بی اقتصاد ایران است. صنعت 
توریس�م یکی از بارزترین مزیت های اقتصاد 
ایران اس�ت که می تواند یکی از ارز آورترین 
صنایع باشد و با ایجاد تعداد زیادی از مشاغل 
در جه�ت مب�ارزه با بی�کاری برآی�د. ایران 
دارای جاذبه های گردش�گری فراوانی اس�ت. 
جاذبه های باستانی و طبیعی در گوشه گوشه 
خاک کشور عزیزمان به وفور وجود دارد و این 
امکان به آسانی وجود دارد تا با سیاست های 
درس�ت از همین محل دولت ه�ا جذاب ترین 
درآمدها را داشته باشند، اما نبود زیر ساخت 
مناس�ب مانند مراکز تفریحی، هتل، سیستم 
حمل و نقل مناس�ب، برخ�ی محدودیت های 
فرهنگی و... کمترین میزان بازدهی ممکن از 

این صنعت را نصیب کشور کرده است. 

مغفول ماندن اولویت اقتصاد 
نسبت به مسائل دیگر در 

کشور طی سال های آغازین 
انقالب به مرور در کنه 

ساختارتثبیت شد و این 
هر از چند گاهی خود را در 
بروز تصمیمات غلط از حیث 

اقتصادی نشان داد. این 
در حالی است که مدیران 
اقتصادی که در پست های 

کلیدی و اصلی، کنترل 
اقتصاد کشور را بر عهده 

دارند باید آگاهی و دانش الزم 
برای اداره سیاست های کالن 

اقتصادی را داشته باشند

چه بسا یک عزیز شیمیدان 
بوده معمار در فالن استان
شده بعدا رئیس دهداري 
بعد از آن هم مدیر بهداري

بعد از آن، با فشار تشکیالت
عضو هیات مدیره شیالت

پس از آن، طبق حکم در نامه 
رفته در سازمان برنامه 

بعدا از سازمان که بیرون رفت
سردرآورده از وزارت نفت... 
جان بابا، تو هم در این عالم 

تا تواني، نگو نمي دانم
گیرم اصال بدون تدبیري 

که مهم نیست، یاد مي گیري!


