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 آقای حسین عبده تبریزی

 بینید؟می را چطورریزی ل کلی، سازمان مدیریت و برنامهؤابه عنوان س .1

 چرا که، به علت نیاز به تغییر برخورد دولت با مساله بودجه به تجدیدساختار جدی نیاز داردریزی سازمان مدیریت و برنامه

آیا نباید مثال  .است بودهتأسیس این سازمان سال قبل یا در مرحله  30ست که در نیمفهوم بودجه عمراني امروز همان  دانیممي

 ، یعنيانطغلهای بودجهسازمان برنامه در مورد  به هرحال خود مسئوالن؟ ادای را تغییر دبرنامههای چارچوب بودجه

ریزی آیا نظام برنامه ال اصلي این است کهؤس . بنابراین،نداهصحبت کردشود روزآمد فصل که هر ای سالهسههای بودجه

بلندمدت دولت نباید تغییر کند؟ آیا های گذاریهای دولت و سرمایهنباید تغییر کند؟ آیا شکل نگهداری دارایي کشور

ها مثبت است و در مواردی به هماهنگي سازمان پاسخ به این سؤال شود؟مین مالي أاع اوراق بدهي نباید تکسری بودجه با انو

 برنامه و وزارت اقتصاد نیاز دارد.

 شود؟می این موارد خالصه بهوظایف سازمان آیا  .2

 حتماً در عین حال، ،اما است.ایجاد کرده  حداقليچارچوب  ،در نحوه مصارف دولت کنترل ایجادبرای  سازمان به طور کلي

ای پارهبه از وضعیت قبل بیرون بیاییم. وقتي تا  استدر آن حوزه نیاز  هاکردن روشبه تجدیدساختار جدی و مدرن

صنعت  و که در بعضي از صنایع ایجاد شده مثل صنعت فوالد، سیماني اضافهای به ظرفیت کالن اقتصاد وهای ریزیبرنامه

. اندنفت استفاده کردهاز منابع دولتي و در واقع پول برای تأسیس یا توسعه ها همه اینشویم مي متوجه توجه کنیم،...  و کاشي

امروز وقتي به چرا این ضایعات ایجاد شده؟ اضافه ایجاد شده؟ های این ظرفیتچگونه پس ریزی و کنترل بوده، اگر برنامه

 پیک برق در تابستاناست. در صنعت برق دیگر، بینیم. مثال مي باز هم ناهماهنگي ،کنیمفیت حوزه گاز و برق نگاه ميظر

: در تابستان، در این صنعت به طور مداوم اضافه ظرفیت داریم ،بنابراین .پیک گاز در زمستان است گاز،و در مصرف است 

وجود از سال ماه  9در  ظرفیتاضافه یعني میلیاردها دالر  ظرفیت گاز بسیار اضافي است و در زمستان، برق بسیار اضافي است.

هم با انرژی منبع این دو اگر در حالي که  های مازاد و ایجاد شده است.، این ظرفیتشودکه سه ماه استفاده برای این .دارد
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اقتصادی دیگر از جمله ساختمان و های در حوزهنوع اسراف شد. این مي از این میزانکمتر  اضافه ظرفیت ،شدمي هماهنگ

 شود.مي مسکن هم دیده

سازمان هاییا در برنامه هادر بودجهمفاهیم عمیق قبل از اینکه  ،نگاه کنیمبه مسئله استراتژیک ریزی دید برنامه بااگر ر واقع د

در مورد مدرنهم  ،بنابراینپرداخته شود.  هابه آنبرنامه پذیرفته و باید در سازمان آن مفاهیم ، نشان داده شوددولتي  یها

. ارتقا یابدباید سازمان ميقدرت کارشناسي  ،روزرساني مفاهیم برنامههم در مورد بهو  ریزیبرنامهو نظام کردن این ساختار 

نبوده کارشناسي ارتقای سطح به معنای بیشتر این تعداد  متأسفانهزیاد شده، اما  این در حالي است که تعداد کارمندان سازمان

برجسته کشور به های تمام ذهن از باید استفاده بیشتری بشود.هم این سازمان موجود کارشناسي نیروی باید از عالوه، است. به

 شود. انجام جا بایدا کارهایي است که در اینشود. اینهبیرون از سازمان استفاده و قراردادی طور 

 یعنی با این تفکر این تغییرات اخیر شکل گرفته است؟ .3

همین مساله فیش .ارددالیل خاص خود را داز برنامه و بودجه جدا کنند، ند بخش سازماني را اهتشخیص داد مسئوالن کهاین

وجود نداشته و یا در دوره آقای احمدیدولتي های کنترل هم در عرصه ساختار و نظام مدیریت ها هم نشان داد که حداقل

که این ضمن این ،تغییر بدی نیست این به نظرم ،بنابراین. استاز هم گسیخته شده  شیرازه، آن نژاد با انحالل سازمان برنامه

 ارزش خلقهستند که  آیندمي به سازمان و مدیران جدیدی کهمدیران  . برعکس، اینکندخود ارزش خلق نميبهودتغییر خ

 عملکرد سازماند بهبوباعث  مسلماً ،با توجه به تجربه کاری ایشان ،آن مجموعهبه  البته ورود آقای جمشید انصاریکنند. مي

تواند مي اوبه روز شود.  تواندمي این ساختار ،د و تحت مدیریت ایشاننتجربه این کار را از قبل دار. آقای انصاری شدخواهد 

 م ایشان در این مسیر حرکت کند.کند و امیدوارو مدرن این ساختار را به روز 

 حقوقیهای ها و مسایل فیشبیشتر و حاشیهکنترل به نظر شما هم این اتفاق در راستای  با این حساب .4

 رخ داده است؟

ای که حاال یک حاشیهکند، ولي اینکار نميقبلي رسیدند که آن ساختار مي ها قبل به این نتیجهباید مدتبه هرحال، مسئوالن 

 وجوداز قبل اگر نظارتي  ،به عبارتينداشته است.  وجود هادهد آن نظارتمي ند، نشانبه این نتیجه برس ایجاد شود و
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. داشته است، قدم برميهارفع آن برای و کردهشناسایي ميهایش را ضعف بایدداشت، خود سازمان برنامه و بودجه ميمي

که در این زمینه این بدآن معناست شود ما به این موضوع بپردازیم، مي باعث يمثل فیش حقوقای وقتي حادثه ،بنابراین

 ایم. ف بودهیضع

دهند ارجاع مینژاد به زمان آقای احمدی ،ریزیتغییرات اخیر در سازمان مدیریت و برنامهبه دلیل  .5

است. مخالفان دولت  دولت مشابهدر آن به انحالل و ادغام آن سازمان تفکیك فعلی گویند میو 

گرفته  اند که در دولت نهم هم اقدام درستی صورتفعلی این تغییرات را شاهد مدعای خود آورده

اشتباه بوده هم ریزی شعار انتخاباتی آقای روحانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامهو بوده 

نژاد با اقدامی که آقای احمدیدیگر، آیا است؟ به عبارتی  هموجقیاس این دو اقدام آیا است. 

 کرد، مانند همین اقدام اخیر در دولت یازدهم است؟ریزی سازمان مدیریت و برنامه

های . آنها بهترین برنامهشودنمي هم به این مورد اخیر مربوطگویند اشتباه است. فقط مي را اقداميهر البته ن دولت مخالفا

خودشان و به تحریم انجامیده،  ند که نهایتاًاهن دولت خودشان باعث مشکالتي شدمخالفامثالً، گویند اشتباه است. مي ت رادول

 ،بیش نیستای کاغذپارهها قطعنامهو خودشان صحبت از این کردند که این  افزایش یابد، هاتحریمدامنه ي کردند که اتاقدام

 مانده.باقيدرصدش  30نشده و  شده، چرا همه برجام اجرایيلغو  هادرصد تحریم 70گیرند که چرا مي حاال از دولت ایراد

رین دستاورد دولت کنترل تورم است، بهتمثالً  کنند.بحث نمين دولت از موضع منطقي است که مخالفا آن واقعیت ،ابراینبن

این گویند این کنترل باعث شده رکود ایجاد شود. یعني مي گیرند.مي ایرادبرند و از آن مي الؤزیر ساین را هم حتي آنها  اما

دولت رشد بیشتر  خلق شود.یشي ظاهری و رونق نماها رشد ا قیمتبازی و بازی باز دل حباب قیمت و سفته مندندعالقه گروه

دولت آقای  ،ترکد. بنابراینمي یکي پس از دیگریها این حبابدر این دولت بوده و  های مختلفهم مبتني بر حباب قبلي

ها برای دولت قبلي است و باید در آغاز دولت این حوزه گستردههای مدیریتو سوءها، فجایع دار گرفتاریروحاني میراث

چه گفتند جمهور باید ميآقای رئیس. گیردميداد چه میراثي را تحویل مي به مردم توضیحدولت و  شدسازی ميمردم شفاف

ر میلیارد تومان هزا 600 دولت آقای روحاني گیرند.ميچه نظام بازنشستگي را تحویل  گیرند،ميرا تحویل ای نظام بانکي
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؛ آقای روحاني است شده 84برابر بدتر از سال  10 ، وضعیت کشوروزه فساددر ح ا تحویل گرفت.قطع رابطه با دنیا ربدهي و 

است که این منافع عمومي که به نفع  تشخیص دادندو  ندمراعات کرد ایشان اما در واقع داد.مي را توضیح باید تمام این موارد

بعد که  شوندميآن آقایان مدعي دیگر حاال  که هکار به جایي رسیدامروز اما ها بیشتر نشود. و اختالفرا طرح نکنند ها بحث

وقع و بعد ت ،چیز را ویران کرد همهشود مي کنید. گویي کهنميوضع را درست قدرت را در دست دارید، چرا که سه سال از 

 شود.درست ها هم اینداشت ظرف سه سال 

در واقع سازمان را منحل کرد و مناسبات  ژادناحمدی دولتچون  ،گویندنمي مخالفان دولت در این مورد هم درست ،بنابراین

این ترجیح داده آن را به دو بخش تقسیم کند. ولي  ده،را احیا کرسازمان به هم زد. دولت جدید آن  رامستقر نسبتاً کارآمد 

 دولت آقای روحاني نآن عده از مخالفا قطعاً ،است. بنابراین معني نیست که آن وضعیت قبلي و ادغام قبلي صحیح بوده بدآن

در گویند و طبعاً نادرست مي ،کنندمي تخریب تلقيکالً اقدامات دولت را  ،گرایشات خطيبه دلیل  انصافي و صرفاًکه با بي

 .زنندنمياین مورد هم حرف معقولي 

ها با این کنند. چیزی که به عقیده آنمی دولت را مطرحسازی در مخالفت با تغییرات اخیر، مساله کوچكای عده .6

هایی از دل سازمانی کنید؟ این که سازمانمی این استدالل را چطور ارزیابیآید. نمی ها جور درتفکیك و تقسیم

 دولت کمك کند؟سازی تواند به کوچكمی تر خلق شود، چطوربزرگ

عمر در روزهای آخر شدن دولت نیست. دولت دهم که شدن یک مدیر به معنای بزرگتقسیم سازمان به دو قسمت و اضافه

 ، دولت را بزرگ کرده است.کرداضافه دولت خود یک میلیون نفر را به کارکنان 


