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کد خبر  - ۷۷۱۱۳۵:تاریخ انتشار  ۲۶ - ۰۸:۴۵:خرداد ۱۳۹۸
جلیلیفر به دانشجو خبر داد
دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشجو میپذیرد
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشگاه شهید چمران اهواز در چهار رشته تحصیلی مقطع
کارشناسی ،بدون آزمون دانشجو میپذیرد.
علیرضا جلیلی فر ،معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،در
خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی این دانشگاه گفت :دانشگاه شهید چمران اهواز امسال
در چهار رشته تحصیلی مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشجو میپذیرد.
جلیلیفر اظهار کرد :این دانشگاه در رشتههای زبان و ادبیات فرانسه ،زمین شناسی ،زیست شناسی و خاک
شناسی براساس سوابق تحصیلی دانشجوی کارشناسی میپذیرد.

کد خبر  – ۶۱۳۱۰۸:تاریخ انتشار  ۲۵:خرداد ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۸

عضوشورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشت
چرا نفت تحریم پذیر است؟
آقای زنگنه هنر شما عقد قرار داد با شرکت توتال است که قبال دوبار بدعهدی خود را ثابت کرده بود و
ضمننا در هنگام وزارت شما در دولت به تیمی که در راس مدیریت آن آقای مهدی هاشمی بوده رشوه
 ۳۰میلیون دالری داده است
گروه اقتصادی :علی پارسا عضوشورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز طی یادداشتی نوشت:
چرا منبعی که بایستی ابزار قدرت کشور ما باشد به پاشنه آشیل اقتصاد ما مبدل شده و به هر بهانه ای تحریم
میشود؟
به گزارش بولتن نیوز ،چرا کشوری که رتبه اول دنیا را در مجموع ذخایر نفت و گاز را دارد به علت کینه توزی های
دشمنان و غفلت و سوء تدبیر وزاری نفت همچون آقای زنگنه نتوانسته است قدمی در جهت رشد و بالندگی اقتصاد
کشور بردارد.
این تصویر آمار تولید و صادرات نفت خام در بازه زمانی سال های  ۸۹تا  ۹۷را نشان میدهد که در آمار واضح است
که در اوج تحریم ها تا فصل دوم در سال  ۹۲صادرات نفت بیش از  ۱۷۰۰۰۰۰بشکه در روز بوده و دقیقا در فصل
سوم  ۹۲به  ۱۴۰۰۰۰۰بشکه در روز کاهش پیدا کرده است؛با بررسی حرف های جناب نوبخت و گمانه زنی درباره
صادرات نفت و مدیرت آقای زنگنه در فصل دوم و سوم سال  ۹۷یکی از  ۲گزینه های زیر را باید قبول کنیم :
_۱تحریم های سال  ۹۷بیشتر از تحریم ها در بازه سال  ۹۱و  ۹۲بوده است.
_۲توانایی مدیران حوزه نفت دولت آقای روحانی کمتر شده است .
اگر تحریم های امروز بیش از دوره پیش است این دولت چه اصراری به باقی ماندن در برجام دارد و اگر توانایی
مدیران نفتی همچون آقای زنگنه کمتر شده است پس چه اصراری به حفظ وزیر فعلی نفت است،؟؟؟
شرکت توتال به خاطر رشوه  ۳۰میلیون دالری به طرف ایرانی در دولت سازندگی و اصالحات به پرداخت جریمه
محکوم شد متعجبم چرا مدعیان مبارزه با فساد و پولشویی جزئیات را از وزیر نفت وقت (آقای زنگنه)پرس و جو
نمیکنند و ایشان هم از شفاف سازی در این زمینه خودداری میکنند؛ که نتیجه اش رانت چند ده هزار میلیاردی در
حوزه خوراک پتروشیمی است که یک فرد همزمان با تصدی بیش از  ۲۰شرکت خصوصی در حوزه پتروشیمی
تواسته است وزیر صمت شود و بعد از آن باعث گشوده شدن پرونده تخلف داماد وی درباره پتروشیمی میشود.
آقای زنگنه هنر شما عقد قرار داد با شرکت توتال است که قبال دوبار بدعهدی خود را ثابت کرده بود و ضمننا در
هنگام وزارت شما در دولت به تیمی که در راس مدیریت آن آقای مهدی هاشمی بوده رشوه  ۳۰میلیون دالری داده
است که به همین دلیل توتال در دادگاه فرانسه به جریمه  ۵۰۰هزار یورویی محکوم شد همچنین آقای زنگنه در

کارنامه مدیریت شما پرونده های فساد و ارتشایی مانند کرسنت و استات اویل دیده میشود که بخاطر مدیریت
شما ایران در پرونده کرسنت تا مرز جریمه شدن  ۱۴میلیارد دالری پیش رفته است جناب وزیر با این اوصاف
چطور رویتان میشود از والیت و امیرالمومنین و مارقین و فرقان حرف بزنید؟.
هرچند با تمامیه این تفاسیر وزارت نفت طی چند سال گذشته تالش بسیاری برای افزایش حضور ایران در بازار
های جهانی کرده است ولی این تالش ها در جهت خام فروشی نفت و گاز بوده است و اقدام مثبتی برای باال بردن
ارزش افزوده نفت و گاز و جلوگیری از خام فروشی دیده نشده است که امیدواریم راهکارهایی برای جلوگیری با
این سوء مدیریت اعمال شود.

یکشنبه  ۲۶خرداد ماه– ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۵۳۷۶-۵ :
به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز؛
مسابقه ملی عکس سیالب برگزار میشود

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری "مسابقه ملی عکس سیالب" خبر داد.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،عبدالرحیم هوشمند اظهار کرد :مسابقه ملی عکس سیالب با هدف ثبت
آسیبهای سیالب بهار امسال به شهرها و روستاهای کشور ،نمایش ایثار و مسئولیتپذیری هممیهنان در
کمکرسانی به سیلزدگان و سندنگاری بحران سیل ،برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه با همکاری ادارهکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز ،شبکه ملی جامعه و دانشگاه (دفتر خوزستان) و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
خوزستان برگزار میشود ،ادامه داد :عکاسان و عالقهمندان به هنر عکاسی میتوانند آثار خود را در همه گونههای
مستند ،بهویژه با رویکرد مشارکت و کمکهای مردمی به سیلزدگان ،تخریب محیط زیست ،تالش برای مهار
سیالب و آسیبهای وارده به شهر و روستاها و زیرساختها و صنعت و کشاورزی ،ارائه دهند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص شرایط شرکت در این مسابقه ،گفت :حضور
تمامی عکاسان حرفهای و غیر حرفهای دانشگاههای سراسر کشور در این رویداد آزاد است و هیچگونه محدودیتی
برای ابزار عکاسی (دوربین عکاسی یا تلفن همراه) وجود ندارد.
هوشم ند با بیان اینکه پس از داوری هیات داوران به سه نفر برگزیده جوایز نقدی ارزندهای اهدا خواهد شد ،اظهار
کرد :آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه ملی عکس سیالب تا پانزدهم مهرماه سال جاری و زمان داوری
و اطالعرسانی نیز  ۱۸مهرماه تعیین شده است .در آبان امسال نیز برگزیدگان مسابقه اعالم میشوند و نمایشگاه
برپا خواهد شد.
وی ضمن دعوت از همه دوستداران هنر عکاسی برای شرکت در مسابقه ،عنوان کرد :عالقهمندان برای آگاهی
بیشتر از سایر شرایط شرکت در مسابقه و چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه ،میتوانند به سامانه جامع معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی  http://farhangi.scu.ac.irمراجعه و بخش
"فراخوان مسابقه ملی عکس سیالب" را مطالعه کنند.

کد خبر  - ۷۷۱۹۴۲:تاریخ انتشار  ۲۸ - ۱۵:۲۵:خرداد ۱۳۹۸
حیدری در گفتگو با دانشجو:
استقرار مجدد کانکس نیروی انتظامی در اطراف خوابگاههای شهید چمران اهواز قوت گرفت
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :طی جلسهای که امروز ۲۸ ،خرداد در کمیسیون
دانشجویی فرمانداری اهواز برگزار شد ،مقرر شد کانکس نیروی انتظامی در اطراف خوابگاههای دانشگاه
شهید چمران اهواز استقرار یابد.
مصطفی حیدری ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،در خصوص آخرین پیگیریها از ماجرای زورگیریهای اطراف خوابگاههای دانشگاه شهید چمران اهواز
گفت :در ادامه پیگیریهایی که در این رابطه انجام دادیم ،امروز  ۲۸خرداد با حضور جمعی از مسئولین استانی در
کمیسیون دانشجویی ف رمانداری اهواز به بحث پیرامون این موضوع پرداختیم و مباحث مفصلی در این زمینه مطرح
شد.
حیدری افزود :در نهایت تصمیم بر این شد که کانکس نیروی انتظامی در اطراف خوابگاه دانشگاه مجددا مستقر
شود تا امینت دانشجویان تامین شود و این مسئله به تصویب کمیسیون دانشجویی فرمانداری اهواز رسید.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :البته قرار است این موضوع در شورای تامین
استان نیز مطرح و در صورت تصویب اجرایی شود و امیدواریم برای ترم تحصیلی آینده ،این مهم محقق شود.

 ۳۰خرداد ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۸
دیدار نماینده ولیفقیه در استان خوزستان با بازیکنان فوتبال
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در زمین چمن دانشگاه شهید چمران اهواز در
جمع بازیکنان تیمهای سنین مختلف فوتبال حضور پیدا کرد .

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ،حجتاالسالم والمسلمین سید عبدالنبی موسویفرد نماینده ولیفقیه در استان
خوزستان و امام جمعه اهواز در زمین چمن دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع بازیکنان تیمهای سنین مختلف فوتبال حضور
پیدا کرد.

امام جمعه اهواز با حضور سرزده در جمع کودکان ،نوجوانان و جوانان فوتبال اهواز از نزدیک بر تمرینهای آنها
نظارت و بر ضرورت پرداختن به ورزشهای مختلف تاکید کرد.
در بازدید نماینده ولیفقیه در استان خوزستان ،حجتاالسالم والمسلمین سید محسن شفیعی رئیس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان نیز حضور داشتند.
موسویفرد در پایان در جمع بازیکنان فوتبال اهواز اظهار داشت :خداوند متعال پیکره انسان را از دو جزء جسم و
روح تشکیل داده است و باید بتوانیم جسم فرزندان را قوی و تقویت کرد.
نماینده ولیفقی ه در استان خوزستان بیان کرد :همان گونه که بستر و زمینه برای حضور در مسابقات بینالمللی از
طریق نرمش و تمرین فراهم می شود روح انسان نیز نیازمند این مقوله است ،با قوی شدن روح ،انسان میتواند
افرادی همچون پوریای ولی تربیت کند.
وی با اشاره به اینکه اگر ورزش و نرمش میکنیم به عنوان مقدمهای برای قوی شدن روح است ،خاطرنشان کرد:
اگر روح قدرت پیدا کرد انسان را به خداوند متعال میرساند.
به گزارش تسنیم حجتاالسالم والمسلمین موسویفرد به نوجوانی که در کنار ورزش توانسته به خوبی قرآن را
فراگیرد قول داد تا هدیهای را به رسم یادبود به آنها اهدا کند.

کد خبر  - ۷۷۱۲۲۰:تاریخ انتشار  ۳۱ - ۰۹:۰۰:خرداد ۱۳۹۸
در گفتگو با دانشجو عنوان شد
ترم تابستانی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت مجازی برگزار میشود
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :ترم تابستانی دانشگاه شهید چمران اهواز امسال به صورت
مجازی برگزار میشود و محدودیتی از نظر تعداد پذیرش در نظر نگرفته ایم.
علیرضا جلیلی فر ،معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در
خصوص نحوه برگزاری ترم تابستانی گفت :ترم تابستانی دانشگاه شهید چمران اهواز امسال به صورت مجازی
برگزار میشود.
جلیلی فر خاطرنشان کرد :در این ترم تابستانی از همه دانشگاهها ،پذیرش دانشجو داریم و محدودیتی از نظر
تعداد پذیرش در نظر نگرفته ایم و به احتمال زیاد از تیرماه ثبت نامها را آغاز کنیم.

کد خبر  - ۳۸۲۰۰۳۳:تاریخ انتشار  ۲۷:خرداد ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸
مسابقه ملی عکس «سیالب» برگزار میشود

گروه فرهنگی ــ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز از
برگزاری مسابقه ملی عکس «سیالب» خبر داد.

به گزارش ایکنا از خوزستان ،به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز ،عبدالرحیم هوشمند ،معاون
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :مسابقه ملی عکس سیالب با هدف ثبت آسیبهای
سیالب بهار امسال به شهرها و روستاهای کشور ،نمایش ایثار و مسئولیتپذیری هممیهنان در کمکرسانی به
سیلزدگان و سندنگاری بحران سیل ،برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه با همکاری ادارهکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز ،شبکه ملی جامعه و دانشگاه (دفتر خوزستان) و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
خوزستان برگزار میشود ،ادامه داد :عکاسان و عالقهمندان به هنر عکاسی میتوانند آثار خود را در همه گونههای
مستند ،بهویژه با رویکرد مشارکت و کمکهای مردمی به سیلزدگان ،تخریب محیط زیست ،تالش برای مهار
سیالب و آسیبهای وارده به شهر و روستاها و زیرساختها و صنعت و کشاورزی ،ارائه دهند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص شرایط شرکت در این مسابقه ،گفت :حضور
تمامی عکاسان حرفهای و غیر حرفهای دانشگاههای سراسر کشور در این رویداد آزاد است و هیچگونه محدودیتی
برای ابزار عکاسی (دوربین عکاسی یا تلفن همراه) وجود ندارد.
هوشمند با بیان اینکه پس از داوری هیات داوران به سه نفر برگزیده جوایز نقدی ارزندهای اهدا خواهد شد ،اظهار
کرد :آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه ملی عکس سیالب تا پانزدهم مهرماه سال جاری و زمان داوری
و اطالعرسانی نیز  ۱۸مهرماه تعیین شده است .در آبان امسال نیز برگزیدگان مسابقه اعالم میشوند و نمایشگاه
برپا خواهد شد.
وی ضمن دعوت از همه دوستداران هنر عکاسی برای شرکت در مسابقه ،عنوان کرد :عالقهمندان برای آگاهی
بیشتر از سایر شرایط شرکت در مسابقه و چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه ،میتوانند به سامانه جامع معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی  http://farhangi.scu.ac.irمراجعه و بخش
«فراخوان مسابقه ملی عکس سیالب» را مطالعه کنند.

کدخبر  - ۳۸۲۰۳۰۳:تاریخ انتشار  ۲۸:خرداد ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۸

اعالم برگزیدگان مسابقه «ربیعالقرآن» در دانشگاه شهید چمران اهواز
گروه فعالیتهای قرآنی ــ دانشجویان برگزیده مسابقه «ربیعالقرآن» در دانشگاه شهید چمران اهواز معرفی
شدند.
به گزارش ایکنا از خوزستان ،برگزیدگان مسابقه «ربیعالقرآن» در دانشگاه شهید چمران اهواز معرفی شدند .این
مسابقه به مناسبت ماه مبارک رمضان و براساس مفاهیم آیات قرآن کریم در جزوات جداگانه تدوین و برگزار شد.
سنا میاح ،دانشجوی رشته جغرافیان و برنامهریزی شهری ،رجا سلیمانی دانشجوی رشته ریاضیات ،خدیجه
ناصری دانشجوی رشته زمین شناسی ،کوثر میاح دانشجوی رشته علم اطالعات و دانش شناسی و فردوس عبیات
دانشجوی رشته فلسفه و حکمت اسالمی برگزیدگان این مسابقه قرآنی هستند.
مسابقه «ربیعالقرآن» از سوی کانون قرآن و عترت ثقلین ،کانون قرآن و عترت مدیریت امور فرهنگی و کانون نماز
و مناسبتهای مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) تدوین شده است.

چهارشنبه  ۲۹خرداد ماه– ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۱۴۷۷۴-۵ :
فرازوفرودهای سازمان مدیریت و برنامهریزی و ارتباط آن با توسعه کشور

دکتر یداله مهرعلیزاده ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی که در اختیار ایسنا
خوزستان قرار داده است ،به بررسی فراز و فرودهای سازمان مدیریت و برنامهریزی در کشور و ارتباط آن با
توسعه کشور پرداخته است.
به گزارش ایسنا خوزستان ،در متن این یادداشت آمده است:
"سوژه سازمان مدیریت و برنامهریزی یا برنامه و بودجه برای بسیاری از محققان و صاحبنظران توسعه در ایران
حاوی تلخیها و شیرینیها و همچنین درسهای آموزنده برای استادان مدیریت و دانشجویان و عالقمندان این
حوزه است .لذا من تالش میکنم برای توصیف و تحلیل و تفسیر آنچه که در این ساختار و سازمان که یکی از
تاثیرگذارترین و قدیمیترین ساختارهای سازمانی کشور ایران بوده ،مطالبی را عرض کنم.

هیات وزیران آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استانها را بهتازگی ابالغ کرده است .سوال این است
که چه تغییراتی در این سازمان در حال ظهور است و این تغییرات چه تاثیری در فرآیندهای توسعهیافتگی و یا به
تعبیری ،گذار از مدارهای توسعه نیافتگی کشور به سمت افق ایران  ۱۴۰۴خواهد داشت؟

سعی می شود برای تحلیل مساله ،موضوع در چند پرده مختلف واکاوی شود:
پرده اول :ایجاد و توسعه سازمان برنامه کشور
پرده دوم :سازمان برنامه و بودجه بعد از انقالب
پرده سوم :انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
پرده چهارم :برآمدن دولت تدبیر و امید و احیاء و تفکیک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دو سازمان «امور
اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»
پرده پنجم :بازتعریف سازمان برنامه و بودجه با ساختار جدید

در بررسی اسناد و مدارک سازمانی و گزارش خبرگزاریها و دیدگاههایی که در خصوص این سازمان وجود دارد

شواهد و قرائن مختلفی در مورد ماهیت شکلگیری و ساختاری سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامهریزی
وجود دارد .در ادامه سعی میکنم بخشی از این سوابق برگرفته شده از اسناد را مختصرا بیان کنم.

هیات وزیران در جلسه  ۱۳۹۸/۳/۵به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ،آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی
و توسعه استان را ابالغ کرد .در ساختار جدید پیشبینی شده ،بازسازی سازمان مدیریت در قالب چهار کارگروه
اصلی شورای برنامهریزی کشور و استانها مصوب شده است.

سازمان برنامه و بودجه در سال  ،۱۳۲۷با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد و بعدها به سازمان
برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجهریزی» بر «برنامهریزی» در بسیاری سالها غالب بوده
است .قبل و بعد از انقالب با تغییرات اسمی و ساختاری مواجه بوده است .با این وجود باید سیل تغییرات بعد از
انقالب را بسیار شدیدتر از قبل از انقالب خواند .سال  ۱۳۷۹سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تلفیق و
سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد .سال  ۱۳۸٦این سازمان منحل و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت .این دو معاونت دوباره در سال  ۱۳۹۳با عنوان
"سازمان مدیریت" تجمیع شدند .ساختمان بهارستان از زمان ایجاد تاکنون شاهد فراز و فرودهای سازمانی به
نام برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده است .سازمانی تخصصی که ماموریت اصلی آن قرار بود
موتور محرکه رشد و توسعه منطقه باشد؛ اما سوال اساسی این است که چنین سازمانی تا چه اندازه توانسته به
ماموریت و شرح وظایف خود در مسیر برنامههای توسعه کشور ،افق  ،۱۴۰۴اقتصاد مقاومتی و اهداف دهه پنجم
انقالب و ترسیم شده برای گام دوم به صورت بهینه حرکت نماید؟

ارزیابی عملکرد این سازمان عریض و طویل با هزینههای اجرایی باال که معموالً به منظور برنامهریزی در عرصه
درآمد و هزینه استانها ،هماهنگی و برنامهریزی جهت توسعه متوازن استانی ،رشد بخشهای مختلف اقتصادی،
هماهنگی دستگاهها جهت ایجاد و گسترش محلهای درآمدی جدید و کاهش هزینهها ایجاد شده است ،نیازمند
نگریستن از چند پرده و منظر است.

پرده اول :ایجاد و توسعه سازمان برنامه کشور

با تصمیم به طراحی اولین برنامه هفت ساله توسعه در کشور در سال  ۱۳۲۷تاکید بر استقالل سازمان برنامه
موقت و حفظ آن از سوی دولت وقت بود .در ابتدای برنامه نوشته شده« :الزم است  -۱سازمان مستقلی که تابع
تحوالت سیاسی نباشد ،برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در برنامه ایجاد شود ....باید این سازمان از هر نوع عمل
اجرایی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فوق وزارتخانهها یا دولت مستقلی در داخل دولت
پیدا نکند .....باید بیشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشهکشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ کردن
عملیات دستگاههای اجرایی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه باشد .عملیات اجرایی بهعهده وزارتخانه یا بنگاهی

خواهد بود که تا کنون عملیات متشابه انجام میداده است .در مواردی که چنین دستگاهی وجود نداشته باشد ،بنگاه
مخصوص برای انجام این مقصود مجزا از سازمان برنامه ایجاد خواهد شد".

همچنین در برنامه مصوب ،بیش از نیمی از مواد برنامه ناظر بر ایجاد نهادهای الزم برای هدایت ،اجرا ،نظارت،
اصالحات سازمانی ،حقوقی ،مالی و تسویه حسابهای برنامه است .در ماده  ۸و  ۹برنامه پیشبینی شده است که
سازمان مستقلی که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی باشد ،به اسم سازمان برنامه برای مراقبت و نظارت بر
اجرای برنامه عمرانی کشور تاسیس شود .نکته مهم این است که مصوبه  ۱۹مرداد  ۱۳۲۵را میتوان اولین
پیشنهاد رسمی و مصوب برای ایجاد سازمان برنامه در ایران قلمداد کرد.

در توسعه سازمان برنامه نقشآفرینی ابوالحسن ابتهاج نظریهپرداز ،مبلغ و معمار اصلی برنامه¬ریزی در ایران
قابل توصیف است .بر اساس قانون برنامه هفت ساله اول با پایان برنامه ،دوران فعالیت سازمان برنامه به اتمام
میرسید ،ولی برای ادامه فعالیت سازمان برنامه ،پیشبینی الزم در برنامه دوم صورت گرفت .بر اساس موادی در
قانون برنامه هفت ساله دوم ،سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه دوم شد و تشکیالت و
موقعیت آن به شکل سابق باقی ماند و به طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد .سازمان برنامه
تا آن زمان از نظر ساختار سازمانی ،مدیران متخصص و تیم کارشناسی ضعیف بود و در انجام ماموریت خود
توانمندی الزم را نداشت .ابتهاج پس از شروع کارش تصمیم به توانمند کردن سازمان گرفت .از نخستین اقدامات
او جهت فعال کردن سازمان برنامه ،تاسیس دو دفتر فنی و اقتصادی بود .ابتهاج عقیده داشت که کارکنان این دو
دفتر سازمان می بایست کارشناسان تراز نخست جهان ،خواه ایرانی خواه خارجی باشند .در همین راستا ،دومین
اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهمیت ویژهای داد ،تشکیل یک تیم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود و
چون اعتقاد داشت که مدیران و کارشناسان سازمان باید از بهترینها در جهان باشند ،اقدامات گستردهای به
همین منظور انجام داد و در این زمینه موفقیت چشمگیری بهدست آورد.

ابتهاج عالوه بر کارشناسان خبره خارجی ،در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشویق و دعوت از جوانان
تحصیلکرده ایرانی در دانشگاههای اروپا و آمریکا کرد .از صاحب نامترین تحصیلکردگان ایرانی خارج از کشور
که ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و یک تیم متخصص تقریبا  ۲۰نفره را تشکیل دادند ،میتوان
از خداداد فرمانفرماییان ،دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرایش برنامهریزی اقتصادی در کشورهای در حال
توسعه ،رضا مقدم دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد ،منوچهر گودرزی دکترای مدیریت از دانشگاه پریستون،
عباس قزلباش دکترای اقتصاد ریاضی از آمریکا ،فرهاد قهرمان دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ویسکانسین،
حسین علم دکترای اقتصاد از دانشگاه سیراکیوس ،بهمن آبادیان دکترای اقتصاد با گرایش برنامهریزی کالن از
هندوستان ،عبدالمجید مجیدی دکترای حقوق از پاریس ،محمد صفیاصفیا دکترای معدن از پاریس و عضو هیات
علمی دانشگاه تهران و مهدی سمیعی لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن نام برد.

ابتهاج که همواره اجرای یک برنامه را کلید شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و
توسعه اقتصادی میدانست ،حاال با اجرای دو برنامه که یکی از آنها با مدیریت او اجرا شده بود ،بهبود اقتصادی

قابل لمسی ایجاد نکرده بود و برای بارور شدن پروژههای اجرا شده برنامه ،احتیاج به زمان ،اعتبارات بیشتر و
اجرای پروژه های تکمیلی داشت .این وضعیت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه شد که آن را رقیب خود در امور
کشور میدانست .دولت منوچهر اقبال طی سالهای  ۳٦تا  ۳۹برای ادامه برنامه عمرانی که با مشکل کمبود
اعتبارات روبهرو شده بود ،با تهیه الیحهای در  ۲٦بهمن  ،۱۳۳۷تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار
داد و با تصویب الیحه دولت در مجلس ،سازمان برنامه زیر نظر نخستوزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائممقام
نخست وزیر شد .همزمان با این تحول ساختاری مقرر شد اصالحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در
فعالیتهای آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده بود ،ایجاد کند.

تغییرات و اصالحات فوق عبارت بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامهریزی ،واگذاری
کارهای اجرایی به وزارتخانهها ،مرخص کردن شرکتهای مشاور خارجی ،ایجاد شرکتهای مشاور ایرانی و تامین
نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانهها و سازمانهایی که کارهای اجرایی را انجام میدادند.

در ماه های آخر برنامه چهارم ،به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدایت بهتر اقتصاد کشور در تاریخ ۵
اسفند  ۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه کشور به تصویب مجلسین رسید .قانون برنامه و بودجه کشور دو رکن داشت.
رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکیل میشد از وزرای دارایی ،اقتصاد ،کار ،کشاورزی ،تعاون و وزیر مشاور.
رکن دوم آن ،سازمان برنامه و بودجه بود که موسسهای بود دولتی و رییس آن توسط نخستوزیر انتخاب شده و
سمت وزیر مشاور داشت .در این قانون پیشبینی شده بود سازمان برنامه و بودجه زیر نظر نخستوزیر فعالیت
کند و وظایف آن تهیه برنامههای عمرانی و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور باشد .بدین ترتیب سازمان برنامه از یک
سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولین برنامه عمرانی هفتساله ایجاد شده بود به یک سازمان دائمی در
راس امور اقتصادی کشور تبدیل شد.

سازمان برنامه از سال  ۱۳۵۰اقدام به تاسیس دفتر برنامهریزی در چهار منطقه  ۱۰ ،۹ ،٦و  ۱۱کرد و مقدمات
تاسیس دفاتر برنامهریزی در هفت منطقه دیگر از مناطق یازدهگانه کشور را مهیا کرد .در سال  ۱۳۵۱با کنار
گذاشته شدن برنامه ملی -منطقهای براساس منطقهبندی یازدهگانه کشور ،دفاتر برنامهریزی در مرکز  ۱۴استان و
فرمانداری کل ،دایر شد و در سال  ،۱۳۵۲دفاتر برنامهریزی در کلیه  ۲۳استان کشور در آن زمان تاسیس شد .از
ابتدای شروع برنامه پنجم عمرانی با تغییر نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه ،دفاتر برنامهریزی
استانها ،شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها شدند و وظایف سازمان را در استانها برعهده گرفتند.

دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استانها ،فعالیتهای خود را شروع کردند .مهمترین فعالیت
این دفاتر انجام مطالعات برای تهیه آمار و اطالعات نسبتا جامعی از کلیه منابع اقتصادی و اجتماعی استانها بود.
حاصل این مطالعات منطقهای ،تهیه شناسنامه استانها ،شامل مشخصات منابع طبیعی ،آب و هوا ،جمعیت و
وضعیت موجود کلیه بخشهای اقتصادی است .براساس این آمار و اطالعات جمعآوری شده ،دفاتر سازمان برنامه
و بودجه در استانها در فاصله زمانی سالهای  ۱۳۵۴تا  ۱۳۵٦اقدام به تهیه برنامه توسعه منطقهای در سطح
استان محل استقرار خود کردند .عنوان این برنامهها «برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان» بود و بیشتر برای

اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده بود .اسناد این برنامهها توسط سازمان برنامه و بودجه
منتشر شده است.

سال پایان برنامه پنجم یعنی ۱۳۵٦و سال شروع برنامه ششم یعنی  ۱۳۵۷با تحوالت اجتماعی -سیاسی و
حوادث قبل از پیروزی انقالب اسالمی همراه شد و به همین دلیل برنامه ششم عمرانی فرصت اجرا پیدا نکرد .تغییر
پیاپی دولتها یا به تعبیر دیگر پنج دولت در مدت  ۱۷ماه به تغییر پیاپی رییس سازمان برنامه انجامید .در این
مدت سازمان برنامه  ۵رئیس به خود دید و مهران ،آخرین رییس سازمان برنامه قبل از انقالب بود.

پرده دوم  :سازمان برنامه و بودجه بعد از پیروزی انقالب اسالمی

سوابق منتشره در زمینه جایگاه این سازمان بعد از انقالب اسالمی نیز نمایانگر تغییرات گسترده است .در ابتدای
انقالب با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس بازرگان ،ابتدا علیاکبر معینفر دارای مدرک کارشناسی ارشد راه و
ساختمان از دانشگاه تهران به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد .دوره ریاست او حدود  ۷ماه طول کشید و
در مهرماه  ۱۳۵۸عزتااهلل سحابی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران جانشین معینفر شد و حدود
ده ماه رییس سازمان برنامه بود و در تیرماه  ۱۳۵۹موسی خیر دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونیک به ریاست
سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از یکسال در این سمت حضور داشت.

البته در سال  ۱۳٦۰برخی جریانها به دنبال انحالل سازمان برنامه بودند و میخواستند سازمان را به یک دفتر یا
گروه در محل نخست وزیری وقت تشکیل دهند و کار بودجه را در آنجا متمرکز کنند ،ولی پس از تجربه کوتاهی
شهید رجایی متوجه این نکته شد که زمان جنگ و مشکالت عدیده عظیم ،موقع مناسبی برای این گونه اقدامات
نیست .دولت شهید رجایی دکتر محمدتقی ب انکی را مامور بازسازی سازمان برنامه کرد .او حدود  ۳سال در سمت
مدیرعامل سازمان برنامه فعالیت کرد .در دوران مدیریت محمدتقی بانکی ،تشکیالت سازمان برنامه کمی انسجام
خود را بازیافت و فعالیتهای آن گسترش یافت .در همین دوران و با وجود جنگ تحملیی سازمان اقدام به تهیه
اولین برنامه توسعه پس از انقالب کرد .این برنامه در سال  ۱۳٦۱برای اجرا در دوره پنج ساله  ،۱۳٦۲ -٦٦تهیه و
به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیرماه سال  ۱۳٦۲به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس
شد.
این برنامه پس از طرح در مجلس شورای اسالمی و انجام بررسیهای مقدماتی بنا به مجموعه شرایط کشور در
آن دوران متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت .این برنامه ،بعدها به برنامه صفر توسعه
معروف شد .از شمار نکات مهم این برنامه ،تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود.

سال  ،۱۳٦۳سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد و مسعود روغنی زنجانی دارای
مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امریکا توسط نخست وزیر وقت به سمت قائم مقام نخستوزیر در سازمان

برنامه منصوب شد .انتصابی که به رغم ایجاد تغییر و تحوالت گسترده در سازمان برنامه و تغییر دولتها ،بیش از
 ۱۳سال دوام آورد .پس از حدود  ۸ماه فعالیت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزیر ،در  ۱۳٦۴به
عنوان اولین وزیر برنامه و بودجه انتخاب شد و در این سمت تا  ۱۳٦۸فعالیت کرد .در دوران وزارت روغنی زنجانی
یک تیم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در
شناخت عملکرد اقتصاد ایران نشان دهد .این گروه هوادار اقتصاد بازار ،با مطالعه اقتصاد ایران و تئوریزه کردن
پیچیدگیهای آن براساس اصول علم اقتصاد و پیشبینیهای قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ایران توانست
شرایط و زمینه تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خیزش آن به راس اقتصاد ایران را هموار کند.

با یک دست کردن تیم رهبری سازمان برنامه و هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت اول سازندگی با آن ،آمادگی و
شرایط الزم برای سازمان برنامه جهت مدیریت دوران گذار اقتصاد به شدت دولتی شده و به شدت آسیب دیده از
جنگ به سمت اقتصاد بازار مهیا شد.

پس از خاتمه دوره دولت سازندگی ،پس از انتخابات خرداد  ،۱۳۷٦دولت اصالحات سرکار آمد و درپی آن محمد
علی نجفی دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاه M,I,Tآمریکا در اول شهریور سال  ۱۳۷٦به سمت رییس
سازمان برنامه انتخاب شد .پس از خاتمه برنامه دوم ،در دوران ریاست محمد علی نجفی ،برنامه سوم توسعه
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شد.

در سال  ۱۳۷۹سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و
برنامهریزی را شکل دادند .سال  ،۱۳۷۹دولت با استناد به لزوم کوچکسازی دولت و تجمیع تصمیمگیریها در
حوزه های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی داد اما در عمل
این سازمان عمر چندان طوالنیای نداشت و در حیات خود با انحالل روبهرو شد.

با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ایجاد شد .با این
ادغام حوزه فعالیت سازمان گسترش بیشتری پیدا کرد و عالوه بر تخصیص اعتبارات ،تخصیص بخش بزرگی از
ن یروی کار بخش دولتی اقتصاد کشور را نیز برعهده گرفت .این امر عمدتا برای پیشبرد سریعتر اصالح ساختار
دولت و همچنین پیادهسازی بودجهریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفت ،اما مخالفان بسیاری نیز داشت ،مخالفانی
که معتقد بودند نباید سازمانی تخصصی و کارشناسی با بزرگ شدن وظایف اصلیاش تحت شعاع کارهای دیگر
قرار گیرد.

در خرداد سال  ۱۳۷۹محمدرضا عارف دکتری برق از آمریکا توسط رییس دولت اصالحات به ریاست سازمان
برنامه منصوب شد که تا پایان دولت اول اصالحات در این سمت باقی ماند .پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۰و
تشکیل دولت دوم اصالحات ،محمد ستاریفر با تحصیالت دکتری اقتصاد با گرایش برنامهریزی و توسعه در
آمریکا به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد .در سال پایانی برنامه سوم سال  ۱۳۸۳اولین تولید سازمان مدیریت

و برنامهریزی یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی تهیه شد .این برنامه با
رویکردی متفاوت نسبت به برنامههای قبلی ،برای اجرا در یک دوره پنجساله  ۱۳۸۴-۱۳۸۸تهیه و به هیات دولت
ارائه شد.

برنامه چهارم توسعه در اسفند  ۱۳۸۳به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .سال  ۱۳۸۳محمد ستاریفر از
ریاست سازمان کناره گرفت و معاون اقتصادی او ،حمیدرضا برادران شرکا دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوریدای
آمریکا به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پایان عمر دولت دوم اصالحات ،سازمان برنامه را اداره
کرد.
پرده سوم :انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

یکی از اقدامات محمود احمدینژاد در زمان روی کار آمدن ،انحالل یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
دولت نهم ابتدا در آبان  ۱۳۸٦شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران سپرد و در  ۱۸تیرماه
 ۱۳۸٦کل سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل و به فعالیت آن خاتمه داد .بعد از انحالل سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،محمود احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت
سرمایه انسانی و توسعه مدیریت را تشکیل داد که اولی نقش و وظایف سازمان برنامه و بودجه سابق و دومی نقش
سازمان امور اداری و استخدامی سابق را برعهده داشتند.

احمدینژاد در سفر استانی خود در قزوین اعالم کرد که آن فکر ،الهامگرفته از اندیشههای شهید رجایی بوده
است .اما پای آمریکاییها هم به این ماجرا کشیده شد ،چه آنکه احمدینژاد گفت :سازمان برنامه توسط
آمریکاییها در سال  ۱۳۲۸تأسیس شد و بالطبع چون توسط آمریکاییها تأسیس میشود ،بنابراین در جهت
پیشبرد اهداف آنان هم بوده است .افرادی که در سازمان برنامه کار میکردند بسیاری از آنها انسانهای پاکی
بودند ،اما مبنای برنامهریزی سازمان برنامه وارداتی ،اقتباسی بود از غرب و از آن سوی مرزها منتقل میشد .بالطبع
وقتی سازمانی توسط آمریکاییها ایجاد می شود ،اهداف آن به جز نابودی اقتصادی و جلوگیری از رشد و توسعه
کشور چیز دیگری نبوده است .احمدینژاد در سخنرانیهای خود پیرامون انگیزهاش از انحالل سازمان برنامه و
بودجه ادامه میدهد :از دل این سیاستگذاریها بود که شش برنامه خانمانبرانداز طاغوت درآمد که یکی از آنها
باعث نابود شدن کشاورزی خودکفای ایران و نیز آسیب زدن به فرهنگ آرمانی ملت ما و به ذلت کشیدن ملت ایران
در برابر قدرتهای جهانی بود.

در زمان احمدی نژاد دالیل زیر برای انحالل و تعطیلی سازمان مدیریت کشور مطرح شد:
 -سازمانی امریکایی است و قصد آن تخریب نظام برنامهریزی و عقب نگهداشتن کشور است.

-

وجود بوروکراسی پیچیده و طوالنی شدن فرایند برنامهریزی و بودجهبندی و در نتیجه اتالف منابع مالی کشور

و کاهش سطح انعطافپذیری در تصمیمگیریهای اساسی برای توسعه کشور
-

سنتی عمل کردن سازمان مدیریت و عدم درک درست سازمان مدیریت از شرایط روز اقتصاد ایران /گفته

شده که متأسفانه مدیران سازمان مدیریت ،هیچ گاه درک درست و جدیدی از شرایط پس از انقالب نداشتند و با
همان عینک سیاسی و سنتی قبل از انقالب به قضایا نگاه میکردند.
-

وجود روابط به جای ضوابط و تمرکزگرایی و رابطهگرایی در تخصیص منابع ملی به استانهای محروم و کم

برخوردار
-

شکلگیری کانونهای فساد مالی در تخصیص منابع استانی و پروژهها در دولت و نمایندگان مجلس

 تبدیل شدن سازمان به عامل سوم تصمیمگیری در کنار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اخذ تصمیمات مهمو بروز ناهماهنگی مدیریتی در اقتصاد کشور

"انحالل نظام تدبیر" عنوان کتابی است که به اهتمام دکتر فتحاله آقاسیزاده منتشر شده است .این کتاب بهطور
اختصاصی به پرونده انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی در دوره دولت نهم پرداخته است و ابعاد و زوایایی از
موضوع را بررسی و پیش چشم پژوهندگان حوزه مدیریت و برنامهریزی نهاده است .فتح اله آقاسیزاده مولف
کتاب در بررسی پرونده انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی مواردی را بیان داشته که در این پرونده ،چند گزاره
جدی و قابل تامل است:
" احمدی نژاد به اتکای سوابق و تجاربش مایل بود این سازمان ،در زمان ریاست جمهوریاش کوچک و کوچکتر
شود .بهنظر میرسد احمدی نژاد این سازمان را مخل توسعه کشور میدانست.
احمدی نژاد شخصا خود را واجد نگرشهای الزم برای سکانداری برنامه و بودجه میدانست و ضرورتی نمیدید
سازمان مستقلی برای برنامه و بودجه وجود داشته باشد یا حداقل برای احمدی نژاد برنامه و بودجهای مستقل
بنویسد.
از منظر احمدی نژاد و به اتکای قانون اساسی ،اختیار برنامه و بودجه در دستان رئیس جمهور بوده و سازمان برنامه
و بودجه موظف به اجرای مدل رئیس جمهور است.
احمدی نژاد برای اجرای مقاصدش ،ترجیح داد سازمان را به معاونت تبدیل کند و سطح و هدف آنرا از راهبری
توسعه به کارگزاری توسعه منطبق بر دیدگاه رئیس دولت تغییر و تقلیل دهد.
احمدی نژاد سازمان را مخل اهدافش تلقی میکرد و کارگزاران آن سازمان را مومن به مدلش تشخیص نمیداد یا
به آن ها اعتماد نداشت .برای همین ترجیح داد در پناه یک فضاسازی ارزشی و ایدئولوژیک ،به تخریب سازمان یا
تقلیل ارزش آن بپردازد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی را جایگزین آن نماید.

در این کتاب تفکر احمدی نژاد در انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی رازآلود ،فاقد صداقت و واجد دو انتقاد
بزرگ بوده است:
اول اینکه ایشان و همراهانش با سوار شدن بر امواج انقالبیگری ،مدلشان را اجرا کردند که بهنظرم این از
منظری آرمانی ،صادقانه نبود .طرح اتهاماتی چون سازمان غیرانقالبی یا آمریکایی منصفانه هم نبود .احمدینژاد
خیلی ساده می توانست انحالل این سازمان را اعالم کند و ضرورتی برای آن ادبیاتسازیها نبود .او بهواسطه
فضای موید آن سالها و پشتیبانیهای مستحکم غیر قابل خدشه ،میتوانست خیلی ساده و رو راست بگوید من
خودم مایلم حوزه برنامه و بودجه را راهبری و مدیریت کنم.

انتقاد دوم اینکه احمدی نژاد در ساختن بنای جایگزین ،هیچ اهتمامی مصروف نکرد و عمال با گماردن چهره فاقد
پارادایم روشنی چون ابراهیم عزیزی ،اندازه و محتوای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی را به کمترین حد
ممکن در ساختار اداری ایران تق لیل داد .حق این بود که از تغییر سازمان یا انحالل آن ،اتاق فکر و اندیشهای
حداقل در قوه مجریه شکل گیرد ،اما قطعا احمدی نژاد برای این کار هیچ گامی برنداشت و این در حالی بود که او
ادعای تشکیل اتاق فکر و اندیشه را داشت .اقدام احمدی نژاد اگر عالمانه و هوشمندانه مدیریت میشد و اگر او
خود به آرمانهایش مومن میبود و آرمانها را بهعنوان ابزار و پوسته تبلیغاتی اقداماتش بهکار نمیبست،
میتوانست اقدام مبارکی باشد.

گرچه بعدا مصاحبه با مرتضی الویری که  ۴سال معاون سازمان برنامه و بودجه در زمان نخستوزیری میرحسین
موسوی بوده است روشن ساخت که اساساً هیچگاه بحث انحالل مطرح نبوده و فقط بحث بر سر اصالح ساختار
بوده است .او اظهار داشت که " ...من در زمان شهید رجایی و در مجلس اول شورای اسالمی رئیس کمیسیون
صنایع و معادن بودم ،در عین حال در مورد بسیاری از فعالیتهای شهید رجایی به دلیل رفاقت و نزدیکی که با
ایشان داشتم مطلع بودم و در جریان تفکرات و تصمیمهای ایشان بودم .مطلقاً شهید رجایی معتقد به انحالل
سازمان مدیریت نبود و به طور قطع اعالم می کنم که این یک تهمت به شهید رجایی است و ایشان هرگز به دنبال
انحالل سازمان مدیریت نبودند .در یک مقطعی تعویض مدیریت صورت گرفت و آقای خیر به ریاست این سازمان
برگزیده شد و بعد از ایشان هم دکتر بانکی رئیس سازمان برنامه و بودجه شد .در هیچ مقطعی بحث تعطیلی
سازمان مدیریت نبود .من تصور میکنم که آقای احمدینژاد برای گریز و فرار از تبعات این اشتباه بزرگ خود
سعی کرده پای شخصیت وزین و بزرگی چون شهید رجایی را به این ماجرا بکشاند".

الویری در آن مصاحبه آشکارا بیان کردند که انحالل سازمان عملی است اما غیرمنطقی و ناعادالنه است .عملی از
این بابت که خوب میبینید این کار را انجام دادند .به اعتقاد من این کار غیر قانونی بود ،چرا که سازمان مدیریت و
برنامه ریزی هم نامش در قانون اساسی آمده و در بسیاری از قوانین کشور ما این سازمان به عنوان یک دستگاه
اجرایی و برنامه ریز مستقل وجود داشته است .اما این تصمیم غیرمنطقی است از این حیث که وقتی این سازمان
که باید ناظر بر تشکیالت دستگاههای اجرایی از جمله ریاست جمهوری باشد ،زیر نظر رئیسجمهور قرار میگیرد
همه هزینههای انجام شده که طبق نظر رئیسجمهور و سلیقه معاونان انجام میشود ،همگی مهر تأیید میخورد.

در آن زمان که من معاون سازمان برنامه و بودجه بودم ،ریاست جمهوری پیشنهاداتی را به سازمان برنامه ارائه
میداد ،اما مورد موافقت سازمان قرار نمیگرفت .انحالل سازمان برنامه و بودجه و ایجاد یک معاونت کوچک و
گوش به فرمان رئیسجمهور در واقع واگذار کردن کلیه تصمیمگیریها و برنامهریزیهای اقتصادی از یک سازمانی
با چند صد نفر کارشناس با تجربه ،به شخص آقای احمدینژاد است که نه بر مبنای نظر کارشناسی بلکه بر مبنای
مرید و مرادی زیر نظر ایشان کار میکند.

آسیبهای انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی به کشور چگونه بود؟

در این زمینه دیدگاههای مختلفی بیان شده است ،اما به طور خالصه بر اساس اظهارات صاحبنظران انحالل
سازمان آسیبهایی به شرح زیر به کشور وارد ساخت:
افزایش قیمت پروژههای سرمایه گذاری به دلیل کاهش شدید مطالعات کارشناسی در مرحله نیازسنجی ،تصویب و
اجرا
تضعیف استقالل نهاد برنامهریزی و بودجه و تبدیل نهاد برنامهریزی از نهادی اثرگذار و تصمیمساز به نهادی
اثرپذیر و صرفاً مجری دستورات
تزلزل فرصت بازگشت به ریل برنامههای توسعه و تشدید فرآیند گریز از برنامه در سالهای بعد و اخذ تصمیمات
خلق الساعه و روزمرگی
از بین رفتن نظام نظارتی بر فعالیت پروژهها
افت شدید امکان ارزشیابی فعالیتهای اقتصادی کشور ،زیرا که تنها دستگاهی که متولی این کار بود و طبق قانون
مصوب  ۱۳۵۱باید چهار عمل اصلی برنامهریزی ،بودجهریزی ،نظارت و ارزشیابی را انجام دهد ،سازمان برنامه و
بودجه بود .احمدینژاد سازمانی را منحل کرد که این  ۴کار مهم را انجام میداد و نتیجه این شد که خسارتهای
بسیار سنگینی به کشور وارد شد.
افزایش نقدینگی و تورم ۳۰۰ ،میلیارد دالر مصارف ارزی در مقابل متوسط  ٦درصد رشد اقتصادی ،نتیجه تعطیلی
مغز اقتصادی کشور است.

الویری در زمینه خدمات سازمان مدیریت بیان داشته است که سازمان مدیریت و برنامهریزی از زمان تأسیس دو
بار با چالش جدی مواجه شد که هر دو بار هم در زمانهایی بود که قیمت نفت باال رفت و کشور با دالرهای فراوان
نفتی مواجه شد .یک بار سال  ۵۳در زمان شاه بود .شاه با افزایش دالرهای نفتی به جای این که این درآمدها را
صرف اصالح ساختارها و کارهای زیربنایی کند میخواست آن را صرف امور غیرضروری کند و در این راه سازمان
برنامه و بودجه را مانع دید .شاه در این زمان به انتقاد از سازمان مدیریت و برنامهریزی پرداخت و گفت یک مشت

کمونیست آنجا جمع شده و چوب الی چرخ میکنند .تا جایی که در نهایت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی را
تغییر داد .در اوایل ریاست جمهوری احمدینژاد هم مجدداً با دالرهای نفتی فراوان مواجه شدیم .باز هم دولت
برای صرف این بودجه با مانع سازمان مدیریت مواجه شد .این بار گفتند کارشناسان آمریکایی آنجا همه کارهاند .با
این تفاوت که این بار کنار گذاشته شدن رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کافی نبود و کل سازمان منحل شد.
این سازمان منحل شد تا دست دولت در هزینه کردنها باز شود .دولت بنا دارد که حساب دهی و کنترل و قابل
محاسبه بودن بودجه امکانپذیر نباشد ،به همین دلیل رئیس دولت نهم میگوید ،میخواهد کاری کند بودجه یک
دفترچه کوچک و قابل حمل در جیب برای هر ایرانی باشد.

پرده چهارم :دولت تدبیر و امید و احیاء و تفکیک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دو سازمان «امور اداری
و استخدامی» و «برنامه و بودجه»

سال  ۱۳۹۳با روی کار آمدن دولت روحانی عنوان ساختمان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری تغییر کرد تا تحقق یکی دیگر از وعدههای رئیس جمهور روحانی نیز نمایانتر شود .عنوان سازمان
مدیریت و برنامهریزی روز شنبه  ۱۳دیماه  ۱۳۹۳بر پیشانی ساختمان قدیمی این سازمان در میدان بهارستان
نشست تا پس از حدود  ۷سال این سازمان دوباره احیا شود .در همین خصوص رییس جمهوری در حکمی ،دکتر
محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منصوب کرد.

اما به دنبال آن درست یکسال پس از احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت اول تدبیر و امید در سال
 ۱۳۹۵شورای عالی اداری در جلسهای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور داد ،تا براساس این
مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود .انحالل سازمان مدیریت برای دومین
بار در طول تاریخ انقالب اتفاق میافتد و این بار در ادامه برنامههای دولت برای اصالح نظام مدیریت و ساختار
اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت میگیرد.

اما به دلیل کاهش توانمندی علمی و تخصصی و تجربی سازمان در دوران احمدی نژاد عمال در دوره اول دولت
تدبیر و امید نتوانست نقش پررنگی در معادالت برنامهریزی و بودجهبندی کشور بر عهده داشته باشد و به دلیل
فاصله گرفتن از جریان اندیشه و تفکر در آن حیث توانمندی اندیشهای و نگاه توسعهای در تراز باالیی قرار
نداشت و گواه این وصف اینکه غالب مدیران میانی و در مواردی خاص ،معاونان سازمان با نگاه مدیریت عملیاتی و
اداری و با کارکرد و ستادهای مکانیکال ،تعریف و چینش شده بودند.

پرده پنجم :بازتعریف سازمان برنامه و بودجه با ساختار جدید

هیات وزیران در جلسه  ۱۳۹۸/۳/۵به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ،آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی

و توسعه استان را ابالغ کرد .در ساختار جدید پیشبینی شده ،بازسازی سازمان مدیریت در قالب چهار کارگروه
اصلی شورای برنامهریزی کشور و استانها مصوب شده است .یعنی کارگروه:

الف :کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری
ب -کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری ،و آمایش سرزمین و محیط زیست
پ-کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده
ت-کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری
دبیر کارگروه الف و ب رئیس سازمان برنامه و بودجه استان است و دبیر کارگروه ب -رئیس سازمان مسکن و
شهرسازی و دبیر کارگروه پ نیز مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری
است.
در تبصره سوم آمده است :با ابالغ این آییننامه ،ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه ،ستاد ،کمیته ،کمیسیون ،شورا و
عناوین مشابه در موضوعات وظایف شورا و کارگروههای ذیل آن توسط مقامات و دستگاههای اجرایی ملی و استانی
به جز در موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.

با ابالغ چنین ساختاری چند سوال نیازمند بررسی بیشتر هستند:

بررسی تغییرات تاریخی ایجاد و توسعه و انحالل چنین سازمانی حاوی چه درسهایی برای مدیریت توسعه کشور
هست؟
آیا تجربه  ۵برنامه قبل و  ٦برنامه بعد از انقالب و واگذاری اختیارات وسیع به یک دستگاه در چهار عمل اصلی
یعنی :برنامهریزی ،بودجهریزی ،نظارت و ارزشیابی کاری عقالنی است؟
آیا تجربه ضعیف برنامهریزی و توسعه نیافتگی اقتصاد کشور در بسیاری از شاخصهای ملی ،استانی و بومی ناشی
از بد کنشی چنین ساختاری نبوده است؟
آیا واگذاری چنین قدرتی به یک نهاد در کشوری که در آن اقتصادش به شدت سیاستزده است میتواند موجب
رهایی کشور از مدارهای وابستگی درونی و بیرونی باشد؟
آیا تجمیع چنین قدرتی در سطح ملی و استانی در یک دستگاه موجب ترویج فساد و اندیشه خاصی در فرآیندهای
توسعه کشور نخواهد شد؟

آیا جایگاه و کارکردهای ساختار کنونی استانداری و معاونتهای وابسته یعنی معاونت اقتصادی ،معاونت عمرانی،
معاونت توسعه منابع ،معاونت سیاسی و اجتماعی و معاونت امنیتی و انتظامی تضعیف نشده است؟

به راستی آیا تغییرات به عمل آمده در دو دولت تدبیر و امید برای حل مشکالت ساختاری و محتوایی سازمان
مدیریت و برنامهریزی مبتنی بر یک اجماع نخبگان و صاحبنظران بوده است یا صرفا حل بعضی از مشکالت
دستگاههای اجرایی کشور؟ آیا چنین تغییری رویکردی استراتژیک داشته یا اینکه رویکردی مقطعی و موضعی؟

برخی نیز این سوال را مطرح میکنند که در زمان وجود سازمان مدیریت ،دولتها چند درصد از برنامه و قوانین
برنامه را اجرایی می کردند؟ لذا مشکل بود و نبود اسمی یک سازمان نیست و مشکل سیاستهای پولی ما ،استقالل
یا عدم استقالل بانک مرکزی نیست .مشکل جای دیگری است .مشکل عدم اجرای سیاستهای اقتصادی در نظام
پولی و ارزی است .لذا از نظر آنان تفاوتهایی بین سازمان مدیریت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاستجمهور وجود ندارد ،فقط نامها تغییر کردهاند.

به هرحال سواالت فوق نشان دهنده آن است که کارایی و اثربخشی سازمان برنامه و بودجه وابسته به عوامل
دیگری به ویژه مسایل سیاسی و ناهماهنگی سه قوه مجریه ،قضائیه و مقننه و نهادها و مکانیزمهای تنظیم کننده
آنهاست .بدیهی است برای بهرهگیری از این تجربه معظم تاریخی نیاز است مجددا جایگاه و ماهیت این سازمان
در تعامل با نظام برنامهریزی کشور مورد بازبینی بیشتر قرار گرفته و از تصمیمهای عجوالنه و سست بنیاد
خودداری شود .به طور کارشناسی و اندیشمندانه¬ای فتح اهلل آقاسی در کتاب"انحالل نظام تدبیر" در مورد علل
به نتیجه نرسیدن تالشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی سخن گفته است .از نظر ایشان کارآمدی سازمان
مدیریت و برنامهریزی ،همینطور کارآمدی دولت و حکومت ما مستلزم طراحی منظومهای منسجم از نظام تدبیر
است .نظام تدبیر ما بهشدت مخدوش و متزلزل است .این نکتهای است که بسیاری از اندیشمندان ما چون رنانی،
ستاریفر ،نیلی ،م ردوخی و مرحوم عظیمی بنوعی صریح بدان اشاره کرده بودند و این روزها نیز با نومیدی از آن
سخن می گویند .سازمان برنامه یک نماد و یک جزء از نظام تدبیر است ،اما برای نیل به یک حکومت مدبرانه و
حکمرانی خوب ،به الزاماتی نیاز است که یکی از آنها هم راستایی دولت و نظام است .همینطور هم راستایی
مجلس و مردم با روح برنامهای ،ضروری است .به نظر میرسد یکی از مهمترین راهکارها جلوگیری از انحراف
برنامه های باالدستی و نظارت دقیق است که وضعیت اقتصاد ایران را به سمت ثبات و آرامش ،هماهنگی و
برنامهریزی منسجم برای برقراری تعادل میان بخشهای مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاههای متعدد
اجرایی میبرد و این مهم با احیاء سازمان مدیریت و برنامهریزی امکانپذیر خواهد بود و این نکته را نباید فراموش
کرد که وجود سازمان برنامه و بودجه زمانی میتواند در کشوری دارای ارزش و رسالتی خاص باشد که نظام تدبیر
آن جامعه توانایی پذیرش وجود چنین سازمانی را داشته باشد.

منظور از نظام تدبیر قوای سهگانه در کشور ،تمام دستگاههای دیوان ساالری شامل دستگاههای اجرایی و
دستگاههای تصمیم گیر و نیز قانون اساسی کشور است .این نظام تدبیر باید نیازشان به سازمان مدیریت و

برنامه ریزی جدی باشد و برای آن اهمیت قائل باشند .متاسفم که بگویم نظام و دولت در ایران در مقاطعی همراستا
نبوده و نیستند .این عدم همراستایی ،مدیریت و برنامهریزی را خنثی ساخته است .بعالوه مجلس و نظام برنامه نیز
با هم ،همراستا نیستند .متاسفانه باید گفت شرایطی پدید آمده است که انرژیها تحلیل میرود و علیرغم اینکه
چراغ اتاقهای سازمان برنامه و دیگر دستگاهها تا پاسی از شب روشن است ،اتفاقات مثبت به سختی و صعوبت
رخ میدهد .در یک کلمه ما باید فکری به حال افکار و ساختارهایمان بکنیم .یکی از راه حلها ،ایجاد ساختارهای
اندیشمند و متفکر برای پایش حرکت کند و بطئی توسعه کشور و اداره گران کشور است که سازمان برنامه و
بودجه میتواند یکی از این ساختارها باشد.

