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فرض بنیادین مدیریت علم��ی که مبتنی بر وجود
ثب��ات در محیطه��ای داخلی و خارجی س��ازمان
و ق��درت پیشبینی تغیی��رات آتی ب��ود ،دیرزمانی
اس��ت رنگ باخته .امروزه س��ازمانها در فضایی که
مولفههای اصلی آن عدم اطمینان و ابهام اس��ت ،با
بروز انحراف در رابط ه متعادلشان با محیط پیرامون
به صورت روزافزونی در بحرانها غوطهور میش��وند.
تاکنون هیچ گاه بحرانهای سازمانی چنین عواقب و
پیامدهای جدیای نداشته و موسسهها را با مشکل
مواجه نساختهاند .سازمانها به صور گوناگون خود را
در تندباد مش��کالت مییابند و در بهترین حالت با
صرف انرژی بسیار زیاد از آن جان سالم به در میبرند
و ی��ا در غیر این صورت از خود واکنشهایی نش��ان
میدهند که به پیدایش گردابی از بحرانهای جدید
میانجامد ،تا آنجا که سازمان را در هم میشکند.
دکترعلی طیبنیا بهدرستی سینه میگشاید و درد را
بیان میکند .او در دانشگاه به دانشجویانش میآموزد
ک��ه گر راس��ت بگویی تو و در بند بمان��ی /به زانکه
دروغت دهد از بند رهایی.
علی طیبنیا در این برهه راس��تگویی پیشه کرده و
از میخ و س��یخ نهراسیده و از جنگولک بازی ایادی
دغل باکی نمیدارد .سرمایهداری دولت ،بنایی است
که بنیان آن ب��ا ورود صنعت و فنون جدید از اواخر
دوره قاجار گذاش��ته شد و درعهد پهلوی با نوسازی
انقالب و اقتصاد گس��ترش و تحکیم یافت و پس از
اموال مرتبطان با سلطنت و انتقال مدیریت و سپس
مالکیت اموال و ش��رکتهای آنان به دولت ،نخست
در قالب لوایح مصوب شورای انقالب و دولت موقت
و سپس قوانین مصوب مجلس و بعد با اجرای احکام
ص��ادره از دادگاههای انقالب و محاکم اصل چهل و
نهم قانون اساسی به کاخی باعظمت تبدیل شد.
کاخ اقتص��اد دولتی با وجود خدمات��ی که در دوران
جنگ برای حفظ اس��تقالل کشور و تامین نیازهای
مردم ارائه کرد ،در نهایت انتظارات خوش بینانه مردم
و مسئوالن را برنیاورد و بهتدریج به مخروبهای تبدیل
ش��د که قس��مت عمده درآمد خزانه برای مرمت و
پایداری آن صرف میگردید.
بهناچ��ار حرکتهایی برای اصالح س��اختار اقتصاد
دولتی و شکس��تن انحصار دولت در عرصههای مهم
اقتصاد کش��ور آغاز ش��د .فرمان م��ورخ 1364/4/6
حض��رت امام خمینی رحم��ه اهلل علیه برای تعیین
تکلیف اموال در اختیار قوای قضاییه و مجریه از آن
جمله اس��ت .آن فرمان در پاسخ به پیشنهاد رئیس
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نفســم
را بریدهاند

چه کردهایم که وزیر اقتصاد و دارایی میگوید:

وقت قوه قضاییه حضرت آیت اهلل موس��وی اردبیلی
بر سامان یافتن شرکتها و کارخانههای زیان ده در
اختی��ار دولت و نهادهای انقالبی و اموال معوقمانده
ب��ه انتظار تصمیمات محاکم یا مراجع دولتی ،صادر
گردید .در اج��رای آن فرمان ،هیات قضایی مجری
فرم��ان در بس��یاری م��وارد احکامی مبن��ی بر رد
کارخانهها و ش��رکتها و اموال به صاحبان آنها و یا
انحالل ش��رکتهای زیان ده صادر نمود .دولتها و
مجالس پس از پایان جنگ عراق با ایران نیز در زمینه
واگذاری شرکتهای دولتی به مردم مثال در قوانین
برنامه توس��عه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی کشور
مقرراتی وضع کردند و اقداماتی انجام دادند.
ابالغی��ه سیاس��تهای کلی ،ب��ا اختی��ار حاصل از
تجوی��ز ذیل اصل چه��ل و چهارم ب��ر پایه بازبینی
عملکرد بخش دولتی ،با تقسیم مدبران ه فعالیتهای
اقتصادی به چهار بخش در تاریخ  84/3/1صادر شد
و استخوانبندی متصلب اقتصاد کشور را به حرکت
و نرمش و قبول انعطاف و نوسازی بلکه تغییر بنیان
رهنمون گردید که انتظار میرود آثار آن بهتدریج در
زمینه اقتصاد و کشورداری و مردم مداری ظاهر شود
و مردم دلگرمتر از پیش در صحنه آباد ساختن کشور
مقدس ایران وارد شوند .ظهور این آثار البته در گرو
اج��رای کامل و دقیق قانون اص�لاح موادی از قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اجرای سیاستهای کلی اصل  44مصوب بهمن ماه
 1386اس��ت که اجرایی کردن سیاستهای کلی را
سامان داده و نیز در گرو تهیه و تصویب لوایح دیگری
که ضرورت خواهد یافت.
این قانون ،واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم،
آزادسازی اقتصاد و توسعه بخش تعاون را به مثابه سه
پایه اقتصادی تدبیر میکند .الیح ه تسهیل رقابت و
مبارزه با انحصار نیز که به طور مس��تقل تهیه شده
بود ،ب��ه پیشنویس الیحه اجرای اص��ل  44افزوده
شد و اینک پایه چهارم و تعدیلکننده سه پایه دیگر
اس��ت و اتفاقا این تلفیق ،این پیام را القا میکند که
همزمان با واگذاری اقتدار اقتصادی دولت به مردم و
گشودن عرصههای نو به روی بخشهای خصوصی،
تعاونی و عمومی غیردولتی ،دولت نظارت و مراقبت
را که وظیفه اصلی آن اس��ت عهده دار میش��ود تا
انحصاره��ای جدید به جای انحص��ار دولتی پدیدار
نگردند و اگر بناس��ت اقتصاد بیمار کشور بهبود یابد
از هم اکن��ون داروی مصونیت آن در برابر آفتهای
محتمل در دسترس باشد .البته انتظار این است که
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اجرای مق��ررات رقابت و مقابله با انحصار ،در جهت
فلسفه اصلی وضع آن حرکت کرده ،شدت و غلظت
آن با حس��ن تدبیر و خلق نیک��وی ماموران محترم
دولت همراه باشد.
از آنجا که قانون اجرای سیاستهای اصل ( 44عنوان
طوالنی قانون فوق الذکر را بدین اختصار میخوانیم)
به اقتضای وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعات با
جم�لات بلند و عبارات تو در تو بیان ش��ده و گاه
مواد در جایی که بنا بر منطق قانون نویسی باید
باشند قرار نگرفتهاند (که شاید به جهت طوالنی
ب��ودن مدت تصویب و الحاق��ات و اصالحاتی
اس��ت که در مدت تنظی��م و تصویب در آن
صورت گرفته است) و یا در برخی موارد ،مواد
موخر اصالحکننده مواد مقدم است و وظایف،
تکالیف ،اجازات ،امتیازات ،انحصارات ،الحاقات،
حمایتها،معافیتها،ممنوعیتهاوموضوعات
بسیار دیگر در عبارات مواد آن ملفوف و مندرج
است ،استخراج سریع و سلیس و کامل منظور
مقنن از آن ،نیاز به فرصت ،دقت ،مقابله و گاه
سابق ه ذهنی دارد.
ای��ن بگفتیم تا بگوییم مدیرعامل ش��رکت
دولت��ی در چندی��ن ش��رکت زیرمجموعه
عضو هیات مدیره اس��ت ،براس��اس قانون
تجارت و حکم مجمع ساالنه هر شرکت حق
حضور و تا 5درصد از س��ود ب��ه عنوان پاداش
هیات مدیره ،تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل ...سادهتر ،آنچه خود شاهد بودم مدیرعاملی با
تحصیالت لیسانس در سه شرکت زیرمجموعه خود
 3میلیارد تومان پاداش هر جلس��ه حضور در هیات
مدیره و  1میلیون تومان حق حضور دارد و هرجلسه
حضور در جلسه هیات مدیره یک میلیون و 200هزار
تومان...
و از طرف��ی ت��وان مدیریت بر صنعت پتروش��یمی،
ساختمان و کانی در حداقل هم نبوده است.
این درآم��د را بگذاریم در کنار ی��ک دانشآموخته
دانشگاه تهران در رتبه اول کارشناسی و کارشناسی
ارشد که تنها درآمد او تدریس ماهی  800هزار تومان
اس��ت؛ آن هم در بخش خصوصی و حاصل کارش
رتبه اول کنکور .بله ،جناب وزیر دانشمند
وزارت اقتصاد و دارایی! مثالی

است معروف که میگوید پول که باشد سرسبیل شاه
میتوان نقاره زد تا صدایش گوش اصحاب خبر را کر
کند تا صدای نفس بریده شما را نشنوند.
برای خوانندگان محترم نقل خب�ر از وزیر خوبمان
میکنیم تا بماند یادگاری

وزیر اقتصاد پرده از نقش عوامل رانت و فساد که در
ی ایستادهاند برداشت و هشدار داد
برابر خصوصیساز 
آن دسته از مدیران دولتی را که مانع خصوصیسازی
میش��وند ،برکن��ار خواهد ک��رد .او در عین حال به
ص��ورت تلویحی تهدی��د کرد درصورت��ی که وضع

ی تغییر نکند ،کنار خواه د رفت.
خصوصیساز 
علي طيبنيا كه در پنجاه و هفتمين نشست ساالنه
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي صحبت
ميكرد ،در س��خنان بيس��ابقهاي بهشدت از نقش
ي گاليه كرد ،سخنان او كه
مخالفان خصوصيس��از 
تاكن��ون از زبان هيچيك از وزراي اقتصاد 37س��ال
گذشته شنيده نشده آشكارا به مراكز فساد و رانت كه
ي ايستادهاند ،اشاره دارد.
جلوي خصوصيساز 
وزير اقتصاد پيش از اين در اواخر تابس��تان گذشته
در نامهاي كه امضاي  3وزير ديگر كابينه را هم پاي
خود داشت ،در قامت منتقد سياستهاي اقتصادي
برخي بخشهاي دولت ظاهر ش��ده بود .حال او بار
ديگ��ر بهطور تلويح��ي از برخ��ي ژنرالهاي دولت
يازده��م ب ه دليل مقاومت در برابر خصوصيس��ازي
انتقاد كرده اس��ت .هر چند او نامي از اين
وزيران نبرده ،اما مثالهاي مطرحشده
در س��خنان وزير اقتصاد انگشت
اشاره را به سوي وزيران صنعت
و نفت میگیرد.
در بخشهاي��ي از
صحبتهاي وزير اقتصاد
ميتوان ردپ��اي انتقاد
از زيرمجموعهه��اي
وزارتخانهه��اي نفت
و صنعت را مشاهده
ك��رد .او ب�� ه ط��ور
تلويح��ي ميگوي��د
برخ��ي مدي��ران اين
دو وزارتخان��ه در صدر
مخالفانخصوصيسازي
ش��ركتهاي دولتي قرار
دارند.
وزير اقتصاد توجيهات
مك��رر وزارتخانهها را
درب��اره ل��زوم اصالح
ساختار شركتهاي
دولت��ي ،ي��ك چالش
بزرگ و بهانهتراشي در
برابر خصوصيس��ازي
نامي��د .ام��ا نيم��ه پنهان
س��خنان طيبني��ا مرب��وط ب��ه
انتقاداتي است كه پيكان اصلي آن
به س��مت خود او نش��انه رفته .اما چرا
وزير اقتصاد نوك پيكان را به س��مت خود
نشانه رفته اس��ت؟ آيا او در تالش براي
يك خودزني سياسي است؟ مگر متولي
ي در ايران وزارت اقتصاد
خصوصيساز 
نيست؟
او بارها در البهالي س��خنانش
از نقش عواملي در خارج از
دولت پرده برميدارد كه
حتي وزير اقتصاد
ني��ز در

برابر آنها ناتوان اس��ت .طیبنیا با بي��ان اينكه وزير
اقتصاد قدرت مانور ندارد ،جلوي س��فرهاي خارجي
وزير اقتصاد را گرفتهاند و اينكه تحت فشار هستيم ،از
نقش عواملي سخن گفت كه در برابر مصوبات قانوني
اصل 44ايستادهاند.
اما در چنين شرايطي محمدباقر نوبخت ،سخنگوي
دولت كه در آخرين نشس��ت خبري سال 94سخن
ميگفت ،در واكنش به سخنان طيبنيا اظهار کرد:
بنده سخنان اخير آقاي طيبنيا را نشنيدم و قادر به
داوري در اين موضوع نيستم ،اما وزير اقتصاد هميشه
در موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي مقاوم
بودند كه اين سهامها حتما به بخش خصوصي واقعي
واگذار شود.
نوبخت افزود :آقاي طيبنيا نس��بت به تهاتر بدهي
دولت حساس��يت خاصي از خود نشان ميدهند؛ به
گونهای كه بهدليل عملكرد ضعيف دولت گذش��ته،
فق��ط 13درص��د واگذاري ب ه ط��ور واقعي به بخش
خصوصي انج��ام گرفته و وزير اقتصاد و س��اير وزرا
اهتمام جدي دارند كه واگذاريها به بخش خصوصي
واقعي انجام گيرد.
اما س��خنان سخنگوي دولت پاس��خگوي ابهامها و
عالمت س��والهايي كه وزير اقتص��اد دولت يازدهم
در برابر عملكرد مديران دولتي در 2س��ال گذش��ته
ن كه عل��ي طيبنيا وزير
ميگ��ذارد ،نيس��ت .چنا 
امور اقتصادي و دارايي بهصراحت گفت :در  ۲س��ال
گذش��ته نفس��م را بريدهاند .در صورت ت��داوم روند
واگذاري ش��ركتهاي دولتي براي رد ديون و تهاتر،
ترجيح ميدهم وزير نباشم تا اين افتضاح به نام من
ثبت نشود.
او افزود :هر شركتي را كه ميخواهيم خصوصي كنيم
گروهي ما را منع و موضوعاتي مانند اصالح ساختار
را مط��رح ميكنند .اگر قرار بود س��اختار ش��ركتي
براي واگذاري اصالح ش��ود ،چرا در 40سال گذشته
نتوانستند اين كار را انجام دهند.
 1700ناهار رايگان

وزي��ر اقتصاد اع�لام كرد :وزير اقتص��اد قدرت مانور
ندارد .مثال اعالم ش��د بايد س��فرهاي خارجي نصف
شود ،اما يك شركت دولتي روزانه 1700ناهار رايگان
داده اس��ت .او تاكيد كرد :متاس��فانه قدرت مانور به
دلي��ل برخي تصميمات دولتي از ما ب ه عنوان وزير و
معاون وزير گرفته ش��ده؛ ب ه نحوي كه هيات نظارت
ب��ه ما مجوز برخي س��فرهاي خارجي را نميدهد و
با اين ش��رايط اين سوال مطرح اس��ت كه سازمان
س��رمايهگذاري خارج��ي چگونه در ش��رايط جديد
برجام ميتواند مذاكرات را براي جذب سرمايهگذاري
خارجي به نتيجه برساند؟
مديران متخلف را عزل ميكنم

روس��اي هيات مديرهاي را ميشناسم كه در برخي
ش��ركتها ،داراييهاي ش��ركت و اسناد بدهيهاي
آن را مخفي ميكنند كه شركت واگذار نشود .وزير
اقتصاد در همین راس��تا گفت :من ب�� ه عنوان وزير
اقتصاد براس��اس اختيارات قانونی خ��ود به مديران
ش��ركتهاي دولتي كه صورتهاي مالي شان را
بهدرستي ارائه نميدهند هشدار ميدهم
كه همه آنها را عزل خواهم كرد.
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لوازمخانگی
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به ما فشار ميآورند

وزير اقتصاد بيان کرد :س��ال گذش��ته براي واگذار
نشدن يك شركت تحت فشار قرار گرفتيم و مجبور
ش��ديم آن را از فهرست واگذاريها خارج كنيم .وی
افزود :هر ش��ركتي را كه ميخواهي��م واگذار كنيم
عدهاي ب��راي جلوگيري از كار ،فش��ار ميآورند؛ به
عنوان نمونه وقتي ميخواهيم شركتي را كه 20سال
است زيان ميدهد ،واگذار كنيم به ما ميگويند اين
كار را انجام ندهيد ،ما ساختارش را درست ميكنيم
و به همين راحتي شركتها از فهرست بنگاههايي كه
بايد واگذار شوند ،خارج ميشوند .او ادامه داد :بعد از
مهلت يكساله باز ميبينيم هيچ اصالحي در ساختار
آن بنگاه رخ نداده ،وقتي پيگير ماجرا ميشويم بهانه
ميآورند و ميگويند پول بدهيد تا اصالح س��اختار
كنيم.
ناگهان سند جديد اعالم ميكنند

طيبني��ا به مقاوم��ت برخ��ي مدي��ران دولتي در
واگذاريها اش��اره كرد و افزود :در يك دوره س��هام
شركتي بهطور كامل واگذار شد ،اما بعد از واگذاري
آمدهاند و ميگويند يك س��ند بدهي 5هزار ميليارد
ريال��ي داريم ،از آنها ميپرس��يم اين س��ند تا پيش
از واگ��ذاري كج��ا ب��وده .او افزود :البت��ه برخي در
وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي نيز موافق واگذاري
بنگاهها نيس��تند ،زيرا قدرت مانور آنه��ا با واگذاري
بنگاههاي تحت مسئولیتشان كاهش پيدا ميكند.
وی با ذكر مثالي توضيح داد :يك س��ال است يكي
از معادن مهم كشور را فروختهايم و به شركت ملي
فوالد هم اجازه واگذاري داده شده ،ولي بهدليل

برخي مقاومتها هنوز نتوانستهايم تمام شركتي را كه
فروخته و پول آن را هم دريافت كردهايم به خريدار
بدهيم.

داش��ته باشيم دولت مدير و بنگاهدار خوبي نيست و
مشكل اصلي ما در ناكارآمدي سيستم دولتي است؛
به اين معنا كه بنگاههاي ما به واسطه مديريت دولتي،
به مراكز توزيع رانت و فساد تبديل شدهاند.

ي تبريز و
طيبنيا با اش��اره ب��ه اينكه ماشينس��از 
آلومينيوم المهدي نيز از جمله شركتهاي گروه يك
بودند كه بايد واگذار ميشدند ،اما بهدليل مشكالتي
كه مدام در اين مس��ير بهوجود آمده است تاكنون
واگذار نش��دهاند ،افزود :واگذاري اين شركتها طبق
قانون تا پايان امسال بايد انجام ميشد.
وی ادامه داد :نميتوانم ش��ركت ماشينسازي تبريز
را واگذار نكنم ،اين شركت جزو گروه يك است و در
پيوس��تهاي بودجه نام آن ميآيد .سال گذشته كه
ميخواستيم زمين و كارخانه آن را ب ه صورت جداگانه
بفروشيم مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو را
خريداري كند ،اما به او فش��ار آوردند و معامله انجام
نشد .طیبنیا تاكيد كرد :وقتي شركتي قيمتگذاري
ميش��ود عضو هيات مديره يا مديرعامل آن شركت
ت آن باالس��ت تا فروش نرود ،در
اعالم ميكند قيم 
يك مورد عيني هيات واگذاري قيمت فروش شركت
را افزايش داد و با وجود تاكيد مديران شركت به گران
بودن قيمت ،باز هم آن شركت فروخته شد.
وزير اقتصاد ادامه داد :برخي مديران ش��ركتهايي
كه در فهرست واگذاري هستند اسناد و داراييها را
مخفي ميكنند ،مثال وجود 130هزار تن ضايعات در
ش��ركت در حال واگذاري را اعالم نميكنند و هزار
بازي درس��ت ميكنند تا ش��ركت دولتي به بخش
خصوصي واگذار نشود.

برق را قطع كردند 500ميليارد تومان ضرر زدند

اسناد را مخفي ميكنند

بنگاههاي دولتي مركز فساد و رانت شدهاند

وزير اقتصاد گفت :بايد باور

ي يك
طيبنيا توضيح داد :مخالفان خصوصيس��از 
ش��ركت دولتي ،در مقطعي برق آن ش��ركت را كه
خصوصي شده بود ،قطع كردند و 5هزار ميليارد ريال
به مالك بخش خصوص��ي آن ضرر وارد كردند؛ چه
كسي ميخواهد پاسخگوي اين ضرر و زيان باشد.
 60شركت سهام عدالت را بيصاحب كردند

وزير اقتصاد گفت :بس��ته س��اماندهي جديد سهام
عدالت در دولت به تصويب رس��يده و بر اين اساس
قرار است  ۶۰ش��ركت حاضر در سبد سهام عدالت
را احيا كنيم.
طيبنيا ادامه داد ۶۰ :شركت را در قالب سهام عدالت
ي ب ه دليل
صاح��ب كردند و روند خصوصيس��از 

بي
تجربه منفي از گذش��ته و مقاومت مديران دولتي و
نيروهاي انساني بهكندي انجام ميشود.
تهديد به عزل مديران استقالل و پرسپوليس

وزير اقتصاد گفت :هنگام واگذاري باشگاهها ،صورت
مالي آنها را مطالبه كرديم ،اما مشاهده كرديم بعد از
پافشاري براي تحويل صورتهاي مالي ،اسنادي را به
ما تحويل دادند كه س��طر به سطر و كلمه به كلمه
حاشيهنويسي شده بود.
او ادامه داد :در زمان واگذاري 2باش��گاه اس��تقالل و
پرسپوليس خواس��تار ارائه صورتهاي مالي شديم،
اما هيچ اقدامي نميش��د تا اينك��ه تهديد كردم اگر
صورتهاي مالي ارائه نشود از اختيار خودم استفاده
ميكنم و تمام مديران را عزل خواهم كرد.
ب��ا وج��ود اين زماني ه��م كه صورته��اي مالي به
سازمان حسابرسي دادهش��د ،كارشناسان ب ه دليل
حاشيهنويس��ي در صورتهای مالي ،نميتوانستند
قيمتگذاريكنند.

فقط 13درصد خصوصيسازي واقعي است

وزير امور اقتصادي و داراي��ي با ارائه آماري در مورد
ي واقعي گفت :بررسيها نشان ميدهد
خصوصيساز 
كه از 100هزار ميليارد تومان بنگاههاي واگذارشده
تا س��ال 1392فقط 13درصد ب��ه بخش خصوصي
واقعي واگذار شده اس��ت .طيبنيا افزود :اين ميزان
واگذاريها مربوط به واگذاريهاي اوليه بوده كه بعد
از دست بهدست شدن ،كاهش يافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي بیان کرد :البته برخي وزرا
ميگويند اوضاع از اين هم بدتر بوده ،چنان كه طبق
تحقيقاتي كه وزير راه و شهرس��ازي انجام داده فقط
3درصد خصوصيس��ازيهاي صورتگرفته تا سال
 ۹۲به بخش خصوصي واقعي واگذار ش��ده است .او
گفت :آمارها نش��ان ميدهد در گذشته شركتهاي
دولتي به مجموعههايي واگذار شده كه نه خصوصي
هستند و نه دولتي .وضعيت شركتهاي واگذارشده
ب��ه خصولتيها از وضعيتي كه در زمان دولتي بودن
داشتهاند ،بدتر اس��ت ،زيرا اين شركتها در شرايط
جديد نظارتپذير نيستند.
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