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خبر گذر

سال دوازدهم    شماره 2121  اقتصاد سه شنبه    1 مهر 1393

بانك ها از پيامك ها هم
 كارمزد مى گيرند

مهر: بانك ها اين روزها از هر خدمت الكترونيكى اى  �
كارمزد مى گيرند و داستان اخذ كارمزد به پيامك هاى 
ــيده و «بانكداران بدون اطالع مشترى»  ارسالى هم رس
ــه تلفن همراه، از  ــال پيامك ب بابت هر تراكنش و ارس

حساب مشترى پول برداشت مى كنند. 

30ميليارددالر صادرات پسته
با 80ميليارددالر مصرف آب

ايسنا: محسن جالل پور، نايب رييس اتاق بازرگانى،  �
ــاورزى گفت: جاى ناراحتى دارد از اينكه  معادن و كش
ــاس قيمت هاى امروز حدود  در 50سال گذشته بر اس
80ميليارددالر آب مصرف كرده ايم و تنها 30ميليارددالر 

درآمد از محل صادرات پسته داشته ايم. 

واردات ايران از آمريكا
 افزايش يافت

در  � ــكا  آمري ــور  كش از  ــران  اي واردات  ايسـنا: 
ــد داشته  ــال گذشته رش ــال جارى نسبت به س س
ــم  ــال جارى حج ــت س ــه نخس ــت. در پنج ماه اس
ــزارو944 تن به ارزش  ــران از آمريكا پنج ه واردات اي
ــاردو ــا يك ميلي ــزارو340دالر ي 50ميليون و717ه

ــت كه  ــوده اس ــال ب 306ميليون و893هزارو866ري
ــور را دربرمى گيرد.  ــد از كل واردات كش 0/23درص
ــال  ــابه س ــت كه در مدت مش ــى اس ــن در حال اي
كاال،  ــن  10هزارو22ت واردات  ــود  باوج ــته  گذش
ــا  ي ــزارو268دالر  واردات 45ميليون و819ه ارزش 
ــون   و216هزارو448ريال بوده  يك ميلياردو133ميلي
ــت.  بنابراين واردات ايران از آمريكا در اين مدت  اس
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 10درصد 

افزايش داشته است. 

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا: 
78درصد دشت هاى كشور

 رو به نابودى هستند
ايرنا: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: نزديك  �

به 78درصد دشت هاى كشور بر اثر افت شديد منابع آب 
زيرزمينى رو به نابودى هستند. ميدانى با بيان اينكه يكى 
از جدى ترين چالش هاى آب كشور از بين رفتن منابع 
ــت، اظهار كرد: اين منابع زيرزمينى  آب زيرزمينى اس
ــتند كه در آستانه ازبين رفتن قرار  سرمايه ملى ما هس

دارند و تنها راه نجات، كاهش مصرف است. 
ــفره ها بر  ــى از نابودى اين س ــه داد: بخش وى ادام
ــالى بوده، اما دليل عمده آن  اثر تغيير اقليم و خشكس
ــت و حتى اگر  ــد از اين منابع اس ــت بيش از ح برداش
اين خشكسالى ها اتفاق نمى افتاد، اين نابودى با شدت 

كمترى اتفاق مى افتاد. 
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عنوان شاخص
كل

30 شركت بزرگ
آزاد شناور
بازار اول
بازار دوم
صنعت

مقدار
71685/8
3303/4

80711/2
52679/5

141835/5
60751/9

تغيير (درصد)
0/2

0/28
0/32
0/24
0/08
0/13

طالو سكه *  
طرح جديد
طرح قديم

نيم
ربع

گرمى
گرم 18 عيار

اونس *    (دالر) 

قيمت 
917500
917000
462500
261500
171000
93752
1214  

ارز   *
دالر آمريكا

يورو
پوند
درهم

قيمت(تومان)
3175
4120
5195
868

  قيمت انواع سكه و طال در بازار رسمى
     قيمت در ساعت 18 

* نرخ انواع ارز در صرافى هاى مجاز تهران

ماموريت هاى جديد دولت
 براى «نيلى»

مهر: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه  �
بر اساس مصوبه دولت تكاليف وزارتخانه ها و دستگاه هاى 
ــعود نيلى،  اجرايى در خروج از ركود بايد با هماهنگى مس
مشاور اقتصادى رييس جمهور صورت گيرد، گفت: دولت 
مى خواهد در اجراى اليحه خروج از ركود تمركز دقيقى بر 
انضباط پولى داشته باشد.  حسين ابويى مهريزى از تصميم 
دولت براى اجراى تكاليف دستگاه ها در خروج از ركود خبر 
ــاس مصوبه دولت كه بخشى از تكاليف  داد و گفت: بر اس
معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى را 
ــت، قرار بر اين شد كه  در خروج از ركود تصويب كرده اس
اجراى تمامى تكاليف دستگاه ها در بسته خروج از ركود با 
هماهنگى ميان باالترين مقام اجرايى دستگاه ها و مشاور 
ــاون وزير  ــت جمهورى صورت گيرد.  مع ــادى رياس اقتص
ــزود: درواقع دولت مى خواهد  ــت، معدن و تجارت اف صنع
ــيوه اجراى اليحه  انضباط پولى و مالى و نيز نظارت بر ش
خروج از ركود با هماهنگى مشاور اقتصادى رييس جمهورى 

صورت گيرد. 

احتمال سقوط طال
 به كمتر از 1200دالر

فارس: قيمت طال در بازارهاى جهانى با 1/24دالر  �
ــيد و تحليلگران احتمال  كاهش به 1214/46دالر رس
سقوط بهاى اين فلز  گرانبها به كمتر از هزارو200دالر را 
پيش بينى كردند. به گزارش رويترز، با توجه به تقويت 
ــال افزايش زودتر از موعد نرخ بهره  ارزش دالر و احتم
ــرمايه گذاران در بازار فلزهاى گرانبها از انجام  آمريكا، س
ــبب  ــالت بزرگ خوددارى مى كنند. اين عامل س معام
ــاه ژانويه  ــن ميزان از م ــش ارزش طال به كمتري كاه
ــقوط به كمتر از  ــده و اين فلز گرانبها در نزديكى س ش

هزارو200دالر در هر اونس قرار گرفته است. 

قيمت نفت اوپك به كمترين مقدار 
خود در بيش از 2سال گذشته رسيد

ــك كه روز  � ــبات دبيرخانه اوپ ــاس محاس ايرنـا: براس
ــد، قيمت روزانه سبد نفت اين سازمان  ــنبه اعالم ش دوش
جمعه گذشته به 94دالرو44سنت در هر بشكه رسيد كه 
كمترين قيمت در 26ماه گذشته است. براساس اطالعات 
ــانى اوپك، قيمت جمعه  ــت آمده از پايگاه اطالع رس به دس
ــازمان نسبت به روز پيش از آن  گذشته سبد نفت اين س
ــت. كاهش رشد اقتصادى چين و  0/8درصد كاهش داش
اروپا از يكسو و توليد عظيم نفت در آمريكا منجر به اشباع 

بازارهاى نفت و فزونى گرفتن عرضه بر تقاضا شده است. 

وزير نيرو:  بحراِن جدى آب
 قابل مديريت است

ــروع  � تسـنيم: وزير نيرو گفت: پاييز را در حالى ش
مى كنيم كه منابع آبى كشور در وضعيت مطلوبى قرار 
ــت سدها براى مصرف پاييزه با  ندارد و ذخاير آبى پش
روند مصرف معمول آب، كافى نيست. حميد چيت چيان 
ــت عرضه و مديريت  ــتان را با مديري ــار كرد: تابس اظه
مصرف آب در حالى گذرانديم كه برخى كالنشهرهاى 
ــر توليد و مصرف آب قرار داشتند و  ما در نقطه سربه س
ــه كالنشهر هم ميزان مصرف آب در آنها بيش  دو تا س
ــروع  از ظرفيت توليد بود. وى افزود: پاييز را در حالى ش
مى كنيم كه وضعيت منابع آبى كشور مطلوب نيست، 
ــزه با روند  ــدها براى مصرف پايي ــت س ذخاير آبى پش
مصرف معمول آب در كشور ما، كافى نيست. وزير نيرو 
با بيان اينكه «در وضعيت بحران آب قرار داريم اما بحران 
جدى كنونى آب قابل مديريت است»، گفت: سال هاى 
سال است كه صرفه جويى در مصرف آب تبليغ مى شود 
ــال اول دولت يازدهم نيز، وضعيت بحرانى  و در يك س
ــزان مصرف،  ــا توجه به مي ــى به منابع آبى ب دسترس
ــوز رويه مصرف  ــده اما هن ــانى ش بارهاوبارها اطالع رس
ــور ما به گونه اى است كه حتى  اين مايع حياتى در كش

كشورهاى پرآب دنيا نيز اينچنين مصرف نمى كنند.  

شرق، مريم شكرانى: چندى  پيش نوبخت، معاون برنامه ريزى 
و نظارت راهبردى رييس جمهور از تدوين سياست هاى كلى 
برنامه ششم توسعه در همين معاونت خبر داد در حالى كه 
يكى از وعده هاى حسـن روحانى احياى سازمان مديريت 
بود و حاال با آنكه يك سال از رياست جمهورى وى مى گذرد، 
خبرى از احياى سازمان مديريت نيست. برخالف سكوت 
مسـووالن، وحيد محمودى، استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
معتقد اسـت اين سـازمان بايد احيا شـود اما نه به شكل 
سـابق بلكه بايد به شكل و ساختارى فراقوه اى كار تدوين 

برنامه هاى توسعه را برعهده گيرد. 
او در خـالل گفت وگـو با نقل قولى از مرحوم دكترحسـين 
عظيمى دولت ها را مسـوول عدم توفيق توسـعه مى داند: 
«دولت ها مسوول توسعه اند و عدم توفيق توسعه را نيز بايد 
از آنها سوال كرد. متاسفانه هربار كه در ايران دولت عوض 
مى شود فكر مى كند كه بايد برنامه جديدى تدوين و ارايه 
كند. در حالى كه دولت بايد بر اجراى هرچه بهتر و دقيق تر 
برنامه توسـعه متمركز شـود. نه اينكه هرچه بافته شده را 
بشـكافد.» محمودى به نكته ديگرى هم اشاره مى كند كه 
جالب است: «متاسـفانه در ايران از آنجا كه ساختار دولت 
و امكانات و بدنه و تشكيالت آن محل مناسبى براى توسعه 
و رشـد جريان هاى سياسى اسـت، بنابراين هرگاه جريان 
سياسـى جديدى قوه مجريه را به دست مى گيرد، افكار و 
انديشـه هاى خود را تحميل مى كند. غافل از آنكه جريان 
توسعه يك جريان مافوق اين رقابت هاى سياسى است كه 
ما بـه آن كمتر توجه مى كنيم.» ديدگاه محمودى پيرامون 
ضرورت و الزامات احياى سـازمان مديريت را كه با استناد 
به مثال هايى از عملكرد ساير كشورهاست با هم مى خوانيم:

با اينكه يك سـال از عمر دولـت يازدهم مى گذرد،  �
اما خبرى از احياى سـازمان مديريت نيست. خبرهاى 
منتشرشـده در رسـانه ها هـم گويـاى آغـاز تدوين 
برنامه ششم در غيبت سازمان مديريت هستند. حتى 
نوبخت هم اعالم كرد كار تدوين برنامه ششم در معاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور آغاز شده 
است. تدوين برنامه ششم در نبود سازمان مديريت چه 

عواقبى را به دنبال خواهد داشت؟ 
 براى پاسخ به اين سوال ذكر چندنكته ضرورى است. 
اين نكات ناظر بر رويكردمحورى، متدولوژى و نهاد متولى 

توسعه است: 
ــت. تبيين دقيق و روشن  ــعه يك هدف اس اول: توس
ــيعى نيازمند برخوردارى از  چنين هدف چندجانبه و وس
يك نگاه كليدى و رويكرد محورى به مقوله و مفهوم توسعه 
است. طبعا مانند هر هدف ديگرى اگر مى خواهيم با استفاده 
از دانش و تجربيات موجود و در زمان معقول و با عنايت به 
مالحظات متعدد اقتصادى، اجتماعى و سياسى موجود كه 
ــيم، نيازمند  در هر حاكميتى وجود دارد به اين هدف برس
ــتيم. دوم: تدوين چنين برنامه اى و اجرا،  برنامه ريزى هس
ــتن متدولوژى روشن و  نظارت و كنترل آن متوقف به داش
ــب برنامه و  قابل دفاع كه به كمك آن بتوان هم نوع مناس
هم اركان و اجزا برنامه را تبيين كرد، به گونه اى كه همراستا 
ــازگارى  ــعه بوده نيز برخوردار از س با رويكرد محورى توس
ــد و پوشش مناسب اهداف در قالب شاخص ها  درونى باش

و سياست هاى مترتب بر آن صورت گيرد. 
سوم: بديهى است براى دستيابى به موارد فوق نيازمند 
دستگاه يا نهاد متولى براى تحقق توسعه هستيم؛ نهادى كه 
ــن رويكردمحورى، برنامه را با مشاركت  ضمن تبيين روش
خردجمعى تدوين و نظارت و به عبارت بهتر پروژه توسعه 
را مديريت كند.  با توجه به مالحظات گفته شده مشخص 
است نيازمند تشكيالتى منسجم با بدنه كارشناسى قوى و 
باتجربه خواهيم بود كه مسووليت طراحى و مديريت توسعه 
را برعهده گيرد. در عين حال به خاطر چندوجهى بودن امر 
ــعه، بايد دستگاه ها و نهادهاى متعددى به هر نحو در  توس
فرآيند تدوين آن درگير باشند و نهاد تدوين برنامه توسعه 
بايد بتواند اين دستگاه ها و نهادهاى مرتبط را به بازى گيرد. 
يعنى نمى توان به طور مجرد و مستقل از ساير سازمان ها 
ــتگاه هاى اجرايى و نيز نهادهاى قانونگذار و دستگاه  و دس
قضا برنامه مناسبى را تبيين و تدوين كرد. عالوه بر بسيارى 
اطالعات و آمار و گزارشات مهم و مفيدى كه براى تدوين 
ــترده اى در اين  ــت، دانش و تجربه گس برنامه ضرورى اس
ــعه به آنها نياز  ــتگاه ها وجود دارد كه نهاد متولى توس دس
ــد اگر توسعه يك  ــت. همان طور كه گفته ش خواهد داش
ــت اول چه كسى آن را تبيين  ــت، سوال اين اس هدف اس
ــت مشخص شود كدام رويكرد و  و تدوين مى كند. الزم اس
تعريف از توسعه را در نظر داريم. دوم اينكه فرآيند توسعه، 
روش و نوع برنامه اى كه در نظر داريم، چيست؟ مثال از نظر 
ــش يا درجه آمريت چه نوع برنامه اى را  درجه تمركز، پوش
ــم؟ و آخر اينكه وظايف كنترل، نظارت و پايش  مى خواهي
ــعه و  فرآيند تحقق برنامه توس
بنابراين تحقق توسعه كجا بايد 
ــا ما را  ــود؟ اينه طرح ريزى ش
ملزم مى كند يك نهاد مستقل 
ــته باشيم كه  ــجم داش و منس
تصميماتش فراتر از راى و نظر 
ــاير  ــتگاه هاى اجرايى و س دس
نهادها باشد اما با هماهنگى همه 
ــده باشد تا الزم االجرا  تدوين ش
ــود. در واقع به همين دليل  ش
ــت كه برنامه توسعه همواره  اس
ــه صورت يك قانون تصويب و  ب

ابالغ مى شود. 
برخـى از طرفـداران عدم  �

مديريـت  سـازمان  احيـاى 
معتقدند اين سـازمان در طول 
سـال هاى عمـرش آنگونـه كه 
بايد كشـور را در مسير توسعه 

قرار نداده اسـت. شـما چه نظرى داريد؟ آيا شـما هم 
معتقديد اين سازمان، برنامه ريزى درستى براى اقتصاد 
ايران نداشته كه حاال در نبودش كار تدوين برنامه ششم 

آغاز شده است؟ 
ــد از جنبه هاى  ــايل در ايران باي ــد به همه مس  ببيني
ــيارى را در  ــت هاى بس ــودن نگاه كنيم. سياس قابل اجراب
ــادى و اجتماعى و فرهنگى اجرا  حوزه هاى مختلف اقتص
كرده ايم، چقدر موفق بوده ايم؟ سوال مهم تر اينكه آيا به نحو 
ــن اين سياست ها اجرا شده اند؟ يعنى بايد بدانيم كه  احس
ــده است يا ضعف از  ــت به كار گرفته ش ضعف از نوع سياس
اجراست؟ اگر چه بنده هم در بسيارى موارد با عدم توفيق 
ــازمان برنامه موافقم اما آيا اين نهاد استقالل  قابل قبول س
ــده بود و  ــتى تعريف ش ــت؟ جايگاه آن به درس كافى داش
همچنين اختياراتش؟ آيا دستگاه ها با او هماهنگ بوده اند؟ 

و سواالت بسيارى مانند اين. 
ــازمان در هر سه مورد مقدمه  حقيقت اين است كه س
كه اشاره كردم، دچار كاستى ها و نارسايى هاى جدى بوده 
است؛ يعنى يك رويكرد محورى و محكم نداشته است. در 
انتخاب نوع و روش تدوين برنامه انتقادات جدى وجود دارد 
و نهايتا مديريت آنچه كه نوشته و تصويب شده عمال اتفاق 

نيفتاده يا كاستى هاى جدى داشته است. 
ــاد از ناكارآمدى در  ــه ناگفته نماند هرچند اين نه البت
برخى از عرصه ها رنج مى برد، اما از آن زمان تاكنون برخى 
ــته و دارند اين تصميم  متخصصان برنامه ريزى اعتقاد داش
ــعه كشور در پى نداشته  جز ضرر و زيان، عايدى براى توس
ــامانى در كاركرد  ــتگى ميان نابس و از وجود نوعى همبس

ــتگذارى و انحالل اين  نظام سياس
سازمان از سال1386 تاكنون دفاع 
مى كنند. بايد گفت انحالل سازمان 
كارى  ــزى  برنامه ري و  ــت  مديري
ــتوانه منطقى  عجوالنه و بدون پش
ــتيم به هفت سال  بود. اگر مى توانس
پيش بازگرديم، بهترين راهكار براى 
برخورد با مساله سازمان مديريت و 
برنامه ريزى، بازمهندسى اين سازمان 
بود. اكنون، زمان از دست رفته و با از 
بين رفتن قابليت كارشناسى سازمان، 
خأل نهادى كه متمركز بر برنامه هاى 
ــد، احساس مى شود. اما  توسعه باش
ــاختار  ادامه كار اين نهاد با همان س
ــت تاثير  ــز نمى توانس ــد ني و فرآين
ــاى  ــبرد برنامه ه ــى در پيش چندان
توسعه داشته باشد. اكنون با توجه 
ــدن موضوع احياى دوباره  به داغ ش
اين سازمان، مى توان از فرصت ها و 

ظرفيت هاى گذشته سازمان بهره برد و همزمان از مشكالت 
ــت،  ــازمان با آن درگير بوده اس ــى كه اين س و چالش هاي

اجتناب كرد. 
آيا اين سازمان مسوول تمام اتفاقات منفى كشور در  �

حوزه اقتصاد است يا اينكه عوامل متعددى كه خارج از 
حيطه اختيارات اين سازمان بوده اند، سمت وسوى فعلى 

كشور را رقم زده است؟ 
ــكالت متوجه اين سازمان نبوده، اما  خير، همه مش
همه مشكالت متوجه عدم توان نظام تدبير ما در تبيين 
و تعريف توسعه و جايگاه و مسووليت هاى نهادى به نام 
نهاد متولى برنامه توسعه بوده است، مثال مى توان نشان 
ــتگاه هاى دولتى با برنامه همراهى  ــيارى از دس داد بس
كامل نداشته يا فقط به طور سليقه اى موادى از قانون را 
پى گرفته اند. واقعيت اين است كه چون نگاه نهاد برنامه 
توسعه در ايران، نگاه جامع و چندجانبه بوده بنابراين اوال 
نيازمند اطالعات و آمار گسترده بوده كه عمدتا در اختيار 
ــتگاه هاى اجرايى است و ثانيا نيازمند همكارى اين  دس
دستگاه ها در تدوين و اجرا و حتى نظارت! به طور گسترده 
ــت. تا آنجا كه بنده اطالع دارم ابزارهاى كنترل  بوده اس
ــازمان برنامه عمدتا به بودجه و تخصيص آن محدود  س
مى شده است بنابراين اين ادعا كه دولت هم در بسيارى 

موارد مانع بوده است درست مى نمايد. 
به جز اين مورد بارها شنيده شده دولت ها از سازمان  �

مديريت به عنوان سدى در زمينه برنامه هاى توسعه اى 
خـود ياد كرده اند، ايـن انتقاد از نظر شـما چقدر وارد 

است؟ 
شواهد تاريخى نشان مى دهد چه در دوره قبل از انقالب 
و چه بعد از آن، تعارض جدى ميان مديريت سياسى كشور 
ــازمان به عنوان دستگاه سياستگذار و برنامه ريز وجود  و س
داشته است. تعارضاتى كه در دوران قبل از انقالب در خالل 
ــوم، چهارم و پنجم ميان شاه و مسووالن سازمان  برنامه س
ــت. در دوره بعد از انقالب نيز  وجود داشت، مثال زدنى اس
ميان دستگاه هاى اجرايى از يك طرف و قوه مقننه از طرف 

ــته است. هرچند  ــازمان چالش هايى وجود داش ديگر و س
ــى بروز اين چالش آورد،  مى توان داليل زيادى براى چراي
ــل عمده بروز  ــان مى توان گفت يكى از دالي ــا با اطمين ام
تعارض، جايگاه نامناسب اين سازمان بوده است. به طورى كه 
طوالنى شدن گردش نظام برنامه ريزى از طراحى تا مرحله 
اجرا را به دنبال داشته است. از اين رو بايد اين موضوع مورد 
ــازمان  ــب براى س تعمق جدى قرار گيرد كه جايگاه مناس

برنامه ريز كشور به راستى كجاست؟ 
دوست دارم پاسخ خودتان به اين پرسش را بدانم؟  �

ــخ به اين سوال بستگى به اين دارد كه چه وظايف  پاس
ــازمان گذاشته شده است.  و ماموريت هايى بر عهده اين س
ــازمان وظايف سابق و پراكنده  ــد كه س اگر قرار بر اين باش
خود را بدون تمركز صرف بر برنامه هاى توسعه تعقيب كند، 
مى توان گفت جايگاه سابق آن تاحدودى صحيح است، ولى 
اگر قرار باشد اين سازمان، ماموريت هاى محدود و به طور 
خاص برنامه ريزى توسعه كشور را عهده دار شود، بايد جايگاه 

سابق آن مورد بحث و بررسى قرار گيرد. 
به هر حال دولت چون مسووليت اجرا را بر عهده دارد، 
طبعا براى توفيق نسبى خود تالش مى كند و ممكن است 
برخى محدوديت هايى كه برنامه توسعه اعمال كرده است 
ــيد چرا اينگونه است؟ چرا به اينجا  را نپذيرد. اما بايد پرس
ــود در تدوين برنامه مهم ترين  ــيم كه دولتى كه خ مى رس
ــته است و اساسا نهاد برنامه ريزى در ايران كه  نقش را داش
خودش يك دستگاه دولتى محسوب مى شود، به صورت سد 

يا مانع عمل مى كند؟! 
ــده و به صورت قانون درآمده  ــعه نوشته ش برنامه توس
ــرا و  ــم در اج ــا مى بيني ــت. ام اس
ــكالت و دورزدن ها زياد  نظارت مش
ــكل همين جاست. آنچه  است. مش
ــعه به عنوان توسعه  در مباحث توس
ــم،  ــنويم و مى خواني ــه مى ش آمران
اجراى مقتدرانه برنامه توسعه است. 
ــن آمريت با زورگويى را بايد  فرق اي
ــم آمريت در  ــم. بايد بپذيري بفهمي
توسعه امرى مذموم نيست. مشكل 
ــت كه ما خود برنامه توسعه  اين اس
ــرح مى دهيم  ــيم، خود ط مى نويس
ــرا، با آن دچار  و آنگاه در هنگام اج
ــويم و عمال لغوش  ــكل مى ش مش
ــت كه  ــب اينجاس ــم. جال مى كني
بسيارى از دستگاه ها و جريان هاى 
ــان دوران تدوين  تاثيرگذار در هم
ــرات خود را در جاى جاى  برنامه نظ
ــد برنامه اعمال مى كنند اما  و بندبن
ــل پايبند همين مواد قانونى  در عم
نيستند و به نوعى در عمل و تدوين آيين نامه هاى اجرايى 
و بخشنامه ها آن را دور مى زنند يا بالاثر مى كنند! و از همه 
ــازمان برنامه را سد كارهاى خود  جالب تر اينكه دولت، س
ــازمان وابسته به خود كه عمده اجزا خود  مى داند! يعنى س
دولت هم در تدوين برنامه دخالت داشته اند را مانع مى داند. 

شما به عنوان يك كارشـناس چه راهكارى را براى  �
حل اين مشكالت كه اشاره كرديد، پيشنهاد مى دهيد؟ 
به نظر من نهاد تدوين برنامه توسعه و متولى نظارت و 

اجراى آن بايد نهادى مستقل و عمال فراقوه اى باشد. 
نقش دولت ها و تفكرات آنها در ويرانى اقتصاد ايران  �

چيست؟ در واقع مى خواهم بدانم ويرانى اقتصاد ايران 
از چه عواملى ناشى مى شود؟ 

ــين عظيمى، دولت ها مسوول  به قول مرحوم دكترحس
توسعه اند و عدم توفيق توسعه را نيز بايد از آنها سوال كرد. 
به هر حال دولت نماينده قوه مجريه است. متاسفانه هر بار 
ــود، فكر مى كند بايد برنامه  كه در ايران دولت عوض مى ش
جديدى تدوين و ارايه كند. در حالى كه دولت بايد بر اجراى 
هرچه بهتر و دقيق تر برنامه توسعه متمركز شود. نه اينكه 

هرچه بافته شده را بشكافد. 
ــفانه در ايران از آنجا كه ساختار دولت و امكانات  متاس
ــكيالت آن محل مناسبى براى توسعه و رشد  و بدنه و تش
ــى است، بنابراين هرگاه جريان سياسى  جريان هاى سياس
جديدى قوه مجريه را به دست مى گيرد، افكار و انديشه هاى 
ــعه يك  خود را تحميل مى كند. غافل از آنكه جريان توس
ــت كه ما به آن  ــى اس جريان مافوق اين رقابت هاى سياس

كمتر توجه مى كنيم. 
فقط قوه مجريه يا اينكه سـاير قوا نيز چنين نظرى  �

دارند؟ 
ــت» از كلمه «حاكميت»  دقيقا بايد به جاى كلمه «دول
استفاده كنيم كه ساير قوا، از جمله قواى مقننه و قضاييه 
ــت كه ساير قوانين  ــامل مى شود. مساله اين اس را هم ش
موضوعه كشورى كه در قوه مقننه تدوين مى شود نيز بايد 
مانع برنامه توسعه يا قانون برنامه توسعه نباشد و بسيارى 

ــود. براى مثال ما  از هماهنگى هاى الزم همان جا ديده ش
قانون جذب سرمايه خارجى را مى نويسيم اما ساير قوانين 
ــت در برخى جاها  ــال قوانين و مقررات ارزى ممكن اس مث
سازگار با اين قانون نباشند يا نسبت به مفادى از اين قانون 

بى تفاوت باشند. 
ــران  ــى در اي ــرمايه گذار خارج ــه؛ االن س ــراى نمون ب
ــرمايه گذارى مى كند وقتى مى خواهد سود ريال خود را  س
ــپس از ايران خارج كند مشخص نيست  تبديل به ارز و س
ــا در صورت بروز برخى  ــه زمان و با چه نرخى ي كه در چ
مشكالت براى شركاى داخلى، تكليف سرمايه گذار خارجى 
چه مى شود، مواردى داريم كه چندسال سود سهام خود را 
نگرفته اند و ريال مرتبا مقابل ارزهاى خارجى تضعيف شده 
و االن ديگر اساسا سرمايه گذارى شركت خارجى به صرفه 

محسوب نمى شود. 
ــريع و ارزان  ــك نظام قضايى س ــا اينكه ما محتاج ي ي
ــيدگى فورى  ــتيم كه در صورت تخلف از قوانين رس هس
ــدى صورت گيرد؛ يعنى به عبارتى قانون بايد ضمانت  و ج
اجرايى داشته باشد تا به نحو احسن اجرا شود واال بهترين 

سياست ها و قوانين شكست مى خورند. 
شـما به نقش پررنگ  دولت ها در انحراف از مسـير  �

برنامه هاى توسعه اى اشاره كرديد، با اين وجود آيا بازهم 
الزم است سازمان مديريت احيا شود؟ 

 اصرارى نداريم كه سازمان برنامه داشته باشيم يا همان 
ــى را احيا كنيم. اما به هرحال نيازمند يك نهاد متولى  قبل
توسعه هستيم كه به طور مستقل برنامه توسعه را پى بگيرد. 
حاال اسمش را هرچه بگذاريم. مهم اين است كه اين نهاد 

بايد فراقوه اى باشد و با قوانين فرادست حمايت شود. 
ساختارش چگونه بايد باشد؟  �

البته ساختار درونى اين نهاد نيز مهم است. بايد بسيار 
ــت در ميان اعداد و  ــد. قرار نيس ــجم و كوچك باش منس
ــود؛ يك تيم بزرگ كارشناسى در حوزه ها و  ارقام غرق ش
رشته هاى مختلف كه اهداف و جريان توسعه را به روشنى 
تبيين كند و استراتژى مرتبط با آن را مشخص كند. تا تمام 
اركان اقتصادى- اجتماعى كشور همسو با آن حركت كنند. 

ما واقعا به نهادى به نام «مديريت توسعه ملى» نيازمنديم. 
ضعف نظام برنامه ريزى ما كه نسـبت به بسيارى از  �

كشورها پيشرو بوده ايم، چيست؟ 
ــاره كردم نظام برنامه ريزى از  همان طور كه در ابتدا اش
ــخص و  ــر بنده يعنى اينكه: 1 - رويكردمحورى و مش نظ
ــن و معقول و قابل دفاع براى  ــن 2 - متدولوژى روش روش
ــه و نوع آن 3 - نهاد متولى تدوين و نظارت و  تبيين برنام

به طور كلى مديريت برنامه توسعه. 
ــت كه ما سال هاى متمادى است  بله، حقيقت اين اس
نظام برنامه ريزى داريم و سازمان برنامه اما در هر سه مورد 
ــتى هاى جدى داشته است؛ يعنى اول اينكه يك  فوق كاس
رويكرد محورى توسعه نداشته ايم و پراكنده عمل كرده ايم. 
دوم اينكه در انتخاب روش و نوع برنامه مشكالتى داشته ايم 
براى مثال اينكه يك برنامه جامع داشته باشيم يا هسته اى 
آمرانه يا ارشادى، بازارى يا نابازار و... همواره دچار سردرگمى 
بوده ايم.  بنابراين مى توان گفت تاكنون برنامه هاى 10گانه اى 
كه براى توسعه كشور تدبير شده است، كمتر توانسته اند، 
رنگ عمل به خود بگيرند. داليل بى شمارى را مى توان براى 
ــود را در چارچوب  ــن مهم عنوان كرد؛ ولى اگر بحث خ اي
ــك در امر برنامه و  ــادى، كاركردى و متدولوژي مباحث نه
برنامه ريزى پيش ببريم، به داليل روشن ترى نايل خواهيم 
آمد. به عبارت بهتر بايد ببينيم كه از نظر نهاد سازى براى اين 
امر مهم چه كرده و آيا طراحى صحيح و كارآمدى داشته ايم. 
آيا جايگاه و فرصت عمل مناسبى به آن بخشيده ايم؟ نهايتا 
اينكه آيا به لحاظ علمى و محتوايى و از منظر روش شناختى 
در فرآيند تدوين برنامه، روش و اسلوب كار صحيح و كامل 
بوده است؟ از ديدگاه نهادى، اولين دسته از داليل، مربوط 
ــعه كشور است. در اينجا  ــازمان در توس به نقش نهادى س
اين سوال مطرح مى شود كه آيا به راستى جايگاه اتاق فكر 
برنامه ريزى توسعه در دستگاه تدبير ملى به درستى تعريف 
شده بود؟ آيا نقش سياستگذارى و ريل گذارى براى توسعه 
كشور را اين سازمان انجام مى دهد يا اينكه موازى كارى در 
ــكل  ــام برنامه ريزى صورت خواهد پذيرفت؟ مش درون نظ

هماهنگى به چه صورت حل خواهد شد؟ 
از ديدگاه كاركردى عدم موفقيت برنامه هاى توسعه به 
ــازمان مربوط  جنبه هاى مختلف وظايف محوله به اين س
ــت كه سازمان در  ــود. اين داليل شامل وظايفى اس مى ش
طول عمر 60ساله خود عهده دار شده بود؛ وظايفى متنوع 
كه از يك طرف برنامه ريزى، بودجه ريزى، اجرا و ارزيابى در 
امور اجرايى و عمرانى و از طرف ديگر وظايف امور ادارى و 

استخدامى را در بر مى گرفت. 
و نهايتا ضعف ها و نارسايى هاى متدولوژيك را در انتخاب 
نوع مناسب برنامه و تدوين برنامه اى كه قابل اجرا و اهداف 
و سياست ها در آن از سازگارى درونى برخوردار باشد را بايد 
به اين بحث اضافه كرد.  در برخى موارد برنامه هاى توسعه 
ــازگارى درونى در بين اهداف و سياست ها برخوردار  از س
ــت.  براى مثال اگر در توسعه، رويكرد برون نگر يا  نبوده اس
ــعه صادرات داريم بديهى است كه سياست هاى ارزى  توس
ــتن نرخ ارز با اين  ــتا با آن باشد.  گران نگه داش بايد همراس
ــت كلى نمى خواند يا اگر سياست هاى  استراتژى يا سياس
ــت داريم (مثل برنامه اول) ديگر نبايد اعالم  كنترل جمعي
كنيم كه به خانوارهاى پرجمعيت زمين شهرى اختصاص 
ــوژى تدوين برنامه و  مى دهيم!! به هرحال در بحث متدول
هدف گذارى و تدوين شاخص ها و سازگارى درونى برنامه 
مطالب زيادى وجود دارد كه در حوصله اين پرسش و پاسخ 
نيست. نهايتا اينكه نهاد متولى برنامه توسعه در ايران نيز از 
شرايط كافى استقالل برخوردار نبوده و ابزارهاى كنترلى و 
نظارتى كافى نداشته و بعضا به تخصيص بودجه و ابزار مالى 
مسلح بوده است. اينها ضعف هاى كليدى و محورى است كه 

به  نظر بنده مى رسد. 
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وحيد محمودى در گفت وگو با «شرق»: 

سازمان مديريت بايد فراقوه اى باشد
هرگاه جريان سياسى جديدى قوه مجريه را به دست مى گيرد، افكار و انديشه هاى خود را تحميل مى كند

كجاى كار ايراد داشت؟ 
ــد. آنچه كه  ــان توقف صادر ش ــد كه فرم چنين ش
ــز اتفاق افتاد  ــوم،چهارم وپنجم ني در مورد برنامه هاى س
ــف همان تجربه هاى قبلى بود  كم وبيش چيزى در ردي
ــرى قيمت نفت از  ــه در دوران اوج گي ــن تفاوت ك با اي
ــا اصل برنامه ريزى و سازمان  ــال1384 به بعد اساس س
ــيده  ــعه به چالش كش ــوول امر به برنامه ريزى توس مس
ــده ناگزير كننده  ــم موازين تثبيت ش ــد و بخش اعظ ش
نظام تصميم گيرى و تخصيص منابع تحت الشعاع اراده 
ــه، برنامه گريزانه و قانون گريزانه دولت  محكم علم گريزان
وقت شد. هنگامى كه نوبت به پايان دوره مسووليت آن 
دولت رسيد، در جريان مبارزه هاى انتخاباتى كانديداهاى 
محترم ضمن تاكيد بر آثار فاجعه آميز و خسارت بار و بعضا 
ــور در دادن تعهد  ــران آن الگوى اداره كش غيرقابل جب
ــازمان برنامه ريزى و عمل بر اساس موازين  به احياى س
برنامه اى با يكديگر مسابقه داده و هركس سعى مى كرد 
وعده اى جدى تر و آتشين تر در مقايسه با رقيب خود در 
اين زمينه ارايه كند. بر اساس قاعده تقويمى و صرفنظر از 
آنكه دولت قبلى با برنامه مصوب چهارم كه در دولت قبل 
ــده بود و برنامه مصوب پنجم كه خود آنها  از آنها تهيه ش
تصويب كرده بودند چه كردند و چه بر سر كشور آوردند، 
به لحاظ تقويمى امسال سالى است كه دولت بايد ماشين 

برنامه ريزى ميان مدت را دوباره فعال كند.
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ادامه از صفحه اول

انحالل سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كارى عجوالنه و 

بدون پشتوانه منطقى بود. اگر 
مى توانستيم به هفت سال پيش 
بازگرديم، بهترين راهكار براى 

برخورد با مساله سازمان مديريت 
و برنامه ريزى، بازمهندسى 

اين سازمان بود. اكنون، زمان 
از دست رفته و با از بين رفتن 

قابليت كارشناسى سازمان، خأل 
نهادى كه متمركز بر برنامه هاى 
توسعه باشد، احساس مى شود. 
اما ادامه كار اين نهاد با همان 

ساختار و فرآيند نيز نمى توانست 
تاثير چندانى در پيشبرد 

برنامه هاى توسعه داشته باشد.
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