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مرتضی گل پور

ســه ماه از تشــکیل دولت دوازدهم گذشــته اســت و حامیان دولــت انتظار
تحرک جدیتری از سوی دولت داشــتند .آنان میگویند برای حل چالشها
و بهبود وضع اقتصاد ،باید گامهای ملموس تری برداشــته میشد .واقعیت
چیست؟ رضا ویسه معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری،
بــا تکیه بــر شــاخصهای اقتصــادی میگوید وضعیت کشــور رو بــه بهبود و
رشد اســت .او معتقد اســت نباید انتظار داشته باشیم مشــکالت کهنه ،یک
شــبه حل شــود .ویســه امیدوار اســت و یکی از دالیل امیدواری او ،انسجام و
همفکری بیشــتر دولت دوازدهم در قیاس با دولت یازدهم اســت .ویسه در
ســالهای  80تا  ،84رئیس هیأت عامل ســازمان گســترش و نوســازی صنایع
ایران بود .او در سال  79نشان دولتی درجه سوم کار و تولید را از هیأت وزیران
توگو با او را بخوانید.
ایران دریافت کرد .گف 

عکس :امیرحسام زرافشان  /ایران

ëëباوجود همه دشـــواریهایی کـــه دولت
یازدهـــم از گذشـــته بـــه ارث برد که بـــه باور
همگان،اصالحآناننیازمندفعالیتبیش
از دو دولـــت اســـت ،اما در همین شـــرایط
جامعه انتظاراتی دارد .از جمله اینکه گفته
میشـــود پس از چند ماهی کـــه از فعالیت
دولتگذشته،تحرکمضاعفیموردانتظار
اســـت .این حرفی اســـت که آقـــای ترکان
هم گفت .ایشـــان معتقد است ریشه عدم
تحرک ،نبود هماهنگی میان ارکان کشـــور
است.شمابهعنوانیکتکنوکراتباسابقه
که 5سال گذشـــته نیز معاون معاونت اول
رئیسجمهوریبودید،دلیلاینوضعیت

کــرده بــود .پــس ،اکنــون از این چــاه بیرون
آمدهایــم .هرچنــد همیــن حــاال ،امریــکا
بدرفتــاری میکنــد و ســعی میکنــد زیــر
برجام بزنــد ،زیرا میداند کــه به نفع ایران
شــده اســت .زیرا ایــن قــرارداد بینالمللی
مــا را بــه فضــای کســب و کار آزاد بــرده تــا
بتوانیمباکشورها ارتباطبانکیبرقرارکنیم.
ایــن شــروع راه اســت .در ســفر اخیــر دکتر
جهانگیری به ترکیه ،برای نخستین بار بعد
از انقــاب ،میان دو کشــور قــراردادی امضا
شد که مطابق آن ،مبادالت تجاری دو کشور
با پــول ملی انجام شــود .این اتفاق بســیار
بزرگ هم باعث تقویت پول ملی میشود

بر مبنای بهرهوری و کارآمدی نبوده است،
بلکه این شرکتها بر مبنای دارایی فروخته
شــدهاند .کســی هم کــه بــر مبنــای دارایی
خریده ،میگوید کارگــران را اخراج میکنم
تــا بتوانم به دارایی خود دســت یابم و مثالً
زمین را بفروشم .درحالی که باید هپکو را به
کسی میدادیم که بتواند تولید را پنج برابر
و صادر کند.
ëëچرا بر مبنای بهرهوری واگذار نشد؟ اینجا
کهدیگررسانههانبودند.
قانــون وجــود دارد و آقــای پورحســینی
اجــازه ایــن کار را دارد .رســانهها جوســازی
میکننــد .یعنــی بعــد از واگذاری بــه کارگر
کارخانه میگویند بردنــد و خوردند و ارزان
دادنــد .درحالــی کــه صــادرات و تولید باید
مالکباشد.بنابراینهمهاینهابهمدیریت
یگردد.
بازم 
ëëهمین حـــاال در مســـأله بانکهـــا ،نظام
بانکـــداری مـــا نمیتوانـــد بـــا بانکهـــای
جهان ارتبـــاط برقرار کند .این مســـأله دیگر
فرهنگسازی نیست ،اینجا کامالً در اختیار
دولت اســـت .دولت اگـــر هـــم دارد کاری
میکند ،باتوجه به گستره و جدیت مشکل،
انتظار میرود گامهای بلندتر و ســـریع تری
برداشتهشود.

رضا ویســه ،معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:

ندارد ،یا آن یکی میخواهد استعفا دهد یا
دیگری میخواهد قهر کند .اینان یا بدخواه
دولت هســتند یا نــاآگاه کــه نمیدانند این
کار چقــدر ضــرر دارد .حداقل از کســانی که
دوســتدار دولــت هســتند و بــه دولــت رأی
دادند ،انتظار میرود از این کار پرهیز کنند.
ëëچندیپیشاینطورگفتهمیشدکهآقای
جهانگیری جایگاه سابق را در دولت ندارد.
شما با آقای جهانگیری کار میکنید .چنین
چیزیراتأییدمیکنید؟
بهصورت صد درصد تکذیب میکنم.
اینهــا حرفهایی اســت که از بیرون شــکل
میگیــرد و همــان طور کــه گفتم یــا حرف
بدخواهان و مخالفان دولت است یا کسانی
که نســبت بــه موضــوع نــاآگاه هســتند .با
توجه به  5-4سالی که جهانگیری بهعنوان
معــاون اول در دولــت روحانــی بودنــد،
روابط نزدیک تری با رئیس جمهوری پیدا
کردند .لذا مسأله کامالً برعکس است و این
حرفهابیشترشایعاتاینگروههاست.
ëëگفتیددولتهمفکرتراست،امابرخیاز
تحلیلگراندربارهانتصابآقاینهاوندیانو
نیلیبحثهاییمطرحمیکنند.
نقشــه راه توســعه اقتصــادی کشــور،
اقتصــاد مقاومتــی اســت و همــه اعضای

از چاه تحریم بیرون آمدهایم ،کشور رو به رشد است

تضعیــف موقعیت جهانگیری در دولت را صددرصد تکذیب می کنم
راچهمیدانید؟
در  4ســال گذشته سیاستهای ابالغی
اقتصــاد مقاومتــی نقشــه راه دولــت بــوده
و همچنــان خواهد بــود .از جنبــه دیگر ،آیا
تحرک اقتصادی دولت غیر از این است که
رشد اقتصادی منفی  6درصد ،در سال 95
به رشــد دو رقمی رسید؟ امســال هم رشد
اقتصــادی در ســه مــاه اول  7درصد بود که
مطابق پیشبینــی مرکز آمار ،ایــن نرخ در
پایــان ســال ،حداقل  5درصــد خواهد بود.
بنابراین ،هم نقشه راه داریم ،هم عملکرد
و هــم شــاخصهایی که گویــای وضعیت
رو به رشــد ماست .حرفهایی مانند آنچه
مطرح کردید ،بیشتر توقعات خارج از توان
دولت است ،به این معنی که گفته میشود
بایــد همه مشــکالت به ســرعت و در کوتاه
مدت حل شــود .درحالی که باید براساس
منطق درســت ،هم اقتصاد و هم مســائل
و مشــکالت را بــا توجــه به شــرایط کشــور،
بدرســتی مدیریت کنیم تا بتوانیم به مرور
چالشها را حل کنیم.
ëëپاسخشمابهمنتقدانچیست؟
معتقــدم بایــد هدفگــذاری و
شاخصسازیشودوسپسبرمبنایاهداف
و شــاخصها قضاوت کرد .اکنون در برنامه
ششــم ،رشــد اقتصــادی  8درصــد و حجم
ســرمایهگذاری  775هــزار میلیــارد تومان
تعیینشدهاست.البتهبرخیاصرارداشتند
رشــد  8درصد مالک نباشــد ،زیــرا اکنون با
معضــل جــذب منابــع خارجــی  -چــه در
قالب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و چه
در قالب فاینانس -درحد نیاز کشور مواجه
هستیم.برایدستیابیبهاینهدف،نیازمند
بهبودوضعیتدردوشاخصبهبودفضای
کسب و کار و ریسک سرمایهگذاری هستیم.
ریسک ســرمایهگذاری ایران پیش از برجام
 7از  7بــود ،ایــن شــاخص اکنون بــه عدد 6
رســیده اســت .ما امیدواریــم در  2017آن را
به  5برســانیم .مســأله این است که جریان
سرمایه خارجی زمانی به حرکت درمیآید
که این عدد به 5یا 4برسد .در سال ،92ایران
دارای رتبــه  148در شــاخص بهبود فضای
کســب و کار بــود که این شــاخص نیز اکنون
به  120رســیده اســت ،هرچنــد هدفگذاری
ما  100اســت .مجموعه این شاخصها ،به
ایــن معنی اســت کــه روندها قابــل قبول و
کامالً امیدوارکننده است .هماکنون قرارداد
 28/6میلیــارد دالر منابع از محل فاینانس
درسازمانتوسعهسرمایهگذاریامضاشده
اســت که قابل مقایســه با ســه – چهار سال
قبل نیست .درســت است که میزان جذب
ســاالنه ســرمایه خارجی باید به 60میلیارد
دالر برســد ،امــا مهــم ایــن اســت کــه همه
درحالتالشهستند.لذا،میخواهمحرف
شــما را نقض کنم و بگویم که اتفاقاً روندها
برعکــس آن چیــزی اســت کــه میگوییــد.
شاخصها میگویند همه چیز رو به رشد و
مثبت است .اما مسأله این است که باید به
مردم بگوییم نمیتوانیم یک شبه مسائل
را حل کنیم .بلکه باید با اتخاذ راه حلهای
منطقی ،پله پله حرکت کنیم و این اتفاقی
اســت که در  5ســال گذشــته افتــاد .در دوره
دولتهای نهم و دهم عقبگرد کردیم و به
قول برخی مقامهای مســئول کشــور ،به ته
چاهرفتیم،حاالبایدزحمتبکشیمتاباالی
چاهبیاییموبعدمسیررامهیاکنیم.
ëëباالیچاهآمدیم؟
به نظــر من ،چــاه ،همــان تحریمهای
ظالمانــه بود کــه از همه نظر کشــور را قفل

و هــم ریســک تحریمهــای دالری را از بین
میبرد .تــاش میکنیم چنین قــراردادی
با کشــورهای دیگر همچون عراق ،روســیه،
آذربایجان و پاکســتان امضا شــود .امضای
ایــن قراردادها به این معنی خواهد بود که
دالر نقــش و اهمیت کمتــری در بازار پولی
کشور خواهد داشت و تهدیداتی که از ناحیه
دالر بر اقتصاد کشــور حاکم اســت ،مرتفع
میشود .این همان اقتصاد مقاومتی است.
اقتصادمقاومتییعنیمقاومسازیاقتصاد
درمقابل تکانهها ،تحریم و سایر مقابلهها
علیــه ایــران .چــارهای نداریم جــز اینکه به
پیش برویم و راه را برای پیشرفت باز کنیم،
هرچند ممکن اســت قدمهای اولیه کوتاه
و گاهی بلند به نظــر بیاید .اکنون مهم این
اســت که همه مردم پشــت ســر نقشــه راه
اقتصادمقاومتیمنسجمهستند.
ëëواقعـــاًدرباره اقتصاد مقاومتی در کشـــور
انســـجام یا تعریف مشـــترکی وجود دارد؟
چون یکـــی از بندهـــای اقتصـــاد مقاومتی
برونگرا بودن ،یعنی صادرات محور بودن
اســـت که این امر نیازمند دیپلماسی فعال
است .اما اتفاقاً سیاســـت خارجی دولت
مورد هجمههای جدی است .ضمن اینکه
برخی از منتقدان دولت اقتصاد مقاومتی
رادرراهاندازیواحدهایکوچکروســـتایی
یکنند.
تعریفم 
آن منتقــدان نقشــی در اداره اقتصــاد
کشــور ندارند .نقــش اصلی در اجــرای این
سیاســتها در اختیار دولــت و گردانندگان
چرخ اقتصاد کشــور اســت .اکنون ســاختار
مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی ایجاد شــده
اســت .ممکن اســت چند نفــر حرفهای
دیگری بزنند ،کشــور آزاد اســت و هرکســی
میتوانــد حــرف بزنــد .اما برنامه ششــم و
بودجه ساالنه بر اســاس اقتصاد مقاومتی
تدوین شــده است .بند بند برنامه ششم با
سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق داده
شــده و کارشناســان گزارشهــای مفصلی
تهیه کردند تا هیچ مغایرتی وجود نداشته
باشــد .معتقــدم در مســیری کــه درحــال
حرکت هســتیم ،ممکن است به چالهها و
موانع بــزرگ برخورد کنیم ،چنانکه امریکا
میخواهد موانع بزرگی جلوی ما بگذارد که
پیشرفت نکنیم ،اما به جای ناامید شدن یا
بهجایاینکهمنتقدشویم،بایدکمککنیم
این موانع از سر راه برداشته شود.
ëëاکنونمهمترینچالشماچیست؟
مهمتریــن چالــش ایــن اســت کــه
امریــکا بــا جوســازیهای خــود اجــازه
نمیدهــد ســرمایهگذاران خارجــی در
ایــران ســرمایهگذاری کنند .اکنــون بیش از
400میلیــارد دالر پروژه تعریف شــده برای
ســرمایهگذاری در کشور وجود دارد که برای
آنهاباید ازمنابعبینالمللی استفادهکنیم.
اما نمیگذارند و سنگ بزرگی جلوی پای ما
گذاشــتهاند .درمقابل این سنگ اندازیها،
مــا بایــد تــاش کنیــم با دوســتان خــود در
جهــان کار کنیــم و از طریــق آنــان منابع را
تأمیــن کنیــم 28 .میلیــارد دالر فاینانســی
کــه روی میز دکتــر خزاعی رئیس ســازمان
سرمایهگذاری است از این راه تأمین شده،
اما کفایت نمیکنــد .در صادرات غیرنفتی
ســعی میکنیــم کاالهــای خــود را به همه
دنیا بفروشیم ،اما امریکا تا جایی که امکان
داشته باشد ،سعی میکند جلوی صادرات
ما را بگیرد .یا اینکه صادر میکنیم ،اما برای
دریافتپولمشکلایجادمیکند.کمااینکه
باوجــود صــادرات به چیــن ،کــره و هند در

انتقال پول با دشواریهایی رو به رو هستیم.
اینها مشــکالتی اســت که هــر روز بــرای ما
ایجاد میکنند .حتی معتقدیم همه پرسی
کردســتان عراق ،بــرای این بود که ســنگی
جلــوی پــای ما بگذارنــد .راه مقابلــه با این
ســنگ اندازیها ،این اســت که همه با هم
متحد و همبسته باشــیم و برای رفع موانع
و چالشها تالش کنیم .نه اینکه گوشــهای
بنشــینیم و به چالشها نــگاه کنیم یا فقط
انتقادکنیم.
ëëشـــمابهعنوانیکتکنوکراتباسابقهدر
کشور،برایمانعیبهاسمامریکاچهراهحلی
یکنید؟
پیشنهادم 
سیاســت یکجانبهگرایــی از بیــن رفتــه
اســت .اکنــون اقتصادهــای نوظهــور و
کشــورهای بزرگی چون روسیه ،چین و هند
راه خود را میروند .قضیه برجام روشن کرد
که ما با دنیا مشکل نداریم .تنها کشورهایی
کــه علیه مــا فعالیــت میکننــد ،امریــکا و
اســرائیل هستند که البته خود امریکا نیز به
خاطر منافع اسرائیل و خودش با ما درگیر
است .اما حاال دنیا میداند که ایران نیست
که مشکل ایجاد میکند .این برای ما بسیار
مثبت اســت ،بــه این معنی که کشــورهای
دیگر با ما کار میکنند ،چنانکه اکنون اروپا،
هند ،چین و روسیه راه خود را از امریکا جدا
کردند .در چنین وضعیتی ،مسأله کلیدی،
مدیریتبهینه،کارآمدومدیریتبهرهوری
است که وظیفه ماســت .لذا اگر بپرسید در
موقعیت فعلی جمهوری اسالمی در دنیا،
کلیــد موفقیت ما چیســت ،مــن مدیریت
خالق ،کارآمد و بهرهوری را نام میبرم.
ëëیعنی بدون امریکا میتوانیم به توســـعه

میشوند؟
ëëازبیـــرونایـــنطوربـــهنظرمیرســـدکه
مدیرانهمهذیلسیاستتعریفمیشوند
وهویتمستقلندارند.
این طور نیســت .سیاســت مهم است،
اما منشأ تحولها ،رشد ،توسعه و بهرهوری
مدیریت اســت .پس باید بــه مدیریت بها
بدهیــم ،یعنــی نظام شایســته ســاالری را
حاکم کنیم تا مدیران کارآمد در مصدر کار
باشند .اگر این اتفاق بیفتد ،کشور در همین
شرایط نیز بهترین رشد و توسعه را خواهد
داشت.
ëëاز آغـــاز فرآینـــد صنعتـــی شـــدن ایران،
کشـــور زمانی رو به رشـــد نهاد که مدیریت
هویت مســـتقلی از سیاســـت پیدا کرد .اما
در ســـال  84مدیریـــت بهای ســـنگینی به
سیاســـت پرداخـــت .هماکنون نیـــز این
بهـــابهگونـــهدیگـــریپرداختمیشـــود.
طرحها و پروژههای مهـــم ،اغلب از طریق
البیهای سیاســـی تعیین میشـــوند .خود
شما در ماجرای «جونت وینچر» در دولت
اصالحات،توانســـتیدنمایندهوقتراقانع
کنیدکهاینکاربهسودصنعتخودروسازی
کشوراست،امااودرنهایتتصمیمسیاسی
گرفت و علیه طرح شما رأی داد .نمونههای
زیادیمیتوانآوردکهسیاستبرمدیریت
سیطره دارد و این سیاست است که مسیر و
راهمدیرانراتعیینمیکند.
تفــاوت مــن با شــما ایــن اســت که من
مثبــت اندیــش هســتم .اکنــون دولــت در
اقتصــاد مقاومتی ســه پروژه ملــی اصالح
نظام اداری و ساختار دولت ،اجرای دولت
الکترونیــک و اجــرای کامــل اصــل  44را

ëëریســـک ســـرمایهگذاری ایـــران پیش از برجـــام  7از  7بـــود ،این
شاخص اکنون به عدد  6رســـیده است .ما امیدواریم در  2017آن را
به  5برسانیم .مسأله این است که جریان سرمایه خارجی زمانی به
حرکت درمیآید که این عدد به  5یا  4برسد

نیم نگاه

ëëشـــاخصها میگوینـــد همه چیز رو به رشـــد و مثبت اســـت .اما
مســـأله این اســـت که باید به مردم بگوییم ما نمیتوانیم یک شبه
مســـائل را حل کنیم .بلکه باید با اتخاذ راه حلهای منطقی ،پله پله
حرکت کنیم و این اتفاقی است که در  5سال گذشته افتاد
ëëراه مقابله با ســـنگ اندازیها ،این اســـت که همـــه با هم متحد و

دستیابیم؟
اگــر خــوب مدیریــت کنیــم ،حتمــاً
میتوانیــم .مدیریت ما باید تقویت شــود.
ما بایــد به بهــرهوری فکر کنیــم .در برنامه
چهــارم ،پنجــم و ششــم تأکیــد شــده کــه
30درصــد از رشــد اقتصادی بایــد از محل
بهرهوری تأمین شود ،اما این هدف حاصل
نشــده اســت .آیــا غیــر از این اســت کــه در
مدیریت مشــکل داریم و بــه مدیریت بها
نمیدهیم؟
ëëبهادادنبهمدیریتبهچهمعنااست؟
مدیریــت یعنــی اداره کشــور از ســوی
شایســتهها .از یــک بنــگاه اقتصــادی تــا
اســتانداری ،فرمانــداری یــا حتــی یــک
وزارتخانــه ،مــا باید شایســتهها را انتخاب و
کار را بــه افــراد توانــا و کارآمد واگــذار کنیم.
این افراد عموماًفاسد نیستند .کسانی فساد
میکننــد کــه توانایــی انجــام کار را ندارند و
میخواهند از راه غیراصولی پیشرفت کنند.
کسی که الیق هست ،به اندازه کافی درآمد
دارد که فســاد نکند .لذا شــما رسانهها باید
رویاینموضوعکارکنیدکهمدیرانچگونه
انتخاب میشــوند؟ آیا شایســتهها انتخاب

تعریف کــرده اســت .اکنون بخــش اعظم
اقتصــاد و داراییهــای ملی و مولد دســت
دولت اســت .این باید به صــورت کامل به
ملت منتقل شود که هدف از سیاستهای
ابالغــی اصــل  44نیــز همیــن اســت .ایــن
سیاســتها ،نــه تنهــا دســتور اســت ،بلکه
همه نسبت به آن وحدت نظر دارند و باید
اجرایی شود .متأسفانه در دولتهای نهم و
دهم اشتباه بســیاری صورت گرفت .اکنون
آقــای زنگنه بهعنــوان وزیر نفــت میگوید
وقتــی میخواهیــم دربــاره پتروشــیمی
صحبــت کنیــم ،بایــد ســراغ آمــوزش و
پــرورش برویم ،یا درباره پاالیشــگاهها باید
بــا بنیــاد شــهید صحبــت کنیــم .به اســم
خصوصیسازیکارهایعجیبیشد.اکنون
این وضعیت برگشــته اســت .در مقایســه
با ســالهای گذشته ،خوشــبختانه سازمان
خصوصیســازی خوب عمل کرده اســت،
اما کفایت نمیکند .مــا باید کارهای جدید
زیــادی انجــام دهیم تــا انتقــال مالکیت از
دولــت بــه ملــت بــا ســرعت انجام شــود،
حداقــل بایــد  500هــزار میلیــارد تومــان از
بخش دولتی بــه بخش خصوصی منتقل

شود .این امر اقتصاد سیاسی ایران را به یک
اقتصادغیرسیاسیتبدیلمیکند.درزمینه
اصالح ساختار اداری و نظام اداری کشور نیز
یکپروژهدرجریاناست.اینامردرنهایت
به کوچک شــدن دولت منجر میشــود که
در ایــن صــورت هزینههــای کاهــش یافته
میتواند صرف امور دیگری چون فرهنگ و
زیرساخت شود .بنابراین ،دولت برای حل
مسائلکشوربرنامههایکلیدیدارد.حرف
من این است که رسانهها باید به اجرای این
برنامهها کمــک کنند تا با فرهنگ ســازی،
جامعه و ســازمانهای دولتی آماده شوند
و کســی نتوانــد جلوی انجام ایــن برنامهها
ســنگ بینــدازد .همیــن حــاال ،اگــر از آقای
پورحسینی،رئیسسازمانخصوصیسازی
بپرســید ،خواهید دید که دل او از وضعیت
موجود خون اســت .هــر واحــد تولیدی که
میخواهد واگذار شود ،فردا رسانههای شما
علیه او مینویســند کــه بردنــد و خوردند و
ارزان دادنــد! و بعــد میگویند پس بدهید.
بــه دادگاه میبرند و محاکمه میکنند .من
اسم این را موانع فرهنگی میگذارم.
ëëمنمیگویمموانعسیاسیاست.
شما و رسانهها از این تحرکات پشتیبانی
میکنید.
ëëدر خصوصـــی ســـازیهای گذشـــته،
خصولتیهاییشـــکلگرفتهانـــدکهقدرت
تأثیرگذاری آنها به مراتب بیشـــتر از قدرت
رسانههاست.
هــر کاری خطــا و اشــتباه هــم دارد ،امــا
مــا نباید بگذاریم که اصــل کار از بین برود.
دولــت بایــد بــه آقــای پورحســینی اختیار
بدهــد تا بتوانــد کارخانــه زیــان ده را واگذار

دولت دوازدهم از
لحاظهماهنگی از
دولت یازدهم
قویتر است ،یعنی
هم اعضای دولت
همفکرترند و هم
در مقایسه با گذشته
منسجمتر.
در این میان،
متأسفانهعدهای
بیرون از دولت
میخواهندمسأله
درست کنند .اینان
یا بدخواه دولت
هستند یا ناآگاه که به
جای کمک ،ضربه
میزنند

همبسته باشـــیم و برای رفع موانع و چالشها تالش کنیم .نه اینکه
گوشهای بنشینیم و به چالشها نگاه کنیم یا فقط انتقاد کنیم.

ëëما بایـــد کارهای جدید زیـــادی انجام دهیم تا انتقـــال مالکیت از
دولت به ملت با سرعت انجام شود ،حداقل باید  500هزار میلیارد
تومـــان از بخش دولتی بـــه بخش خصوصی منتقل شـــود .این امر
اقتصاد سیاسی ایران را به یک اقتصاد غیرسیاسی تبدیل میکند

ëëبا توجه به  5-4ســـالی که جهانگیـــری بهعنوان معـــاون اول در
دولـــت روحانی بودند ،روابط نزدیک تری بـــا رئیس جمهوری پیدا
کردند
کند .مخالفان واگذاریها میگویند درست
اســت که کارخانــه زیــان ده اســت ،اما این
واحد زمین و ماشینآالت گرانقیمت دارد.
وقتــی از ایــن زمیــن و ماشــینآالت ،بهــره
و ارزشــی حاصل نمیشــود ،چــه فایدهای
دارد؟ بنابراین پورحسینی باید اجازه داشته
باشد تا گروه کارآمد بیاورد و شرکت زیان ده
را سودده کند.
ëëچطوردربارهسیاستهایابالغیرهبری
درباره اقتصاد مقاومتـــی هماهنگی ایجاد
میشود ،اما درباره خصوصیسازی اجماع
ایجادنمیشود؟
مشکلفرهنگیاست.
ëëوقتی یک نماینـــده مخالفت میکند ،او
مشکلفرهنگیندارد،مسألهسیاسیاست.
منظــور مــن شــما رســانهها هســتید.
وقتــی یک کارخانــه کامالً زیــان ده را واگذار
میکنیم ،به جای اینکه بابت کاهش ضرر
و زیان به کشــور ،قدردان باشــیم و بپرسیم
که بهرهوری کارخانه چه شد ،شما اعتراض
میکنیــد که چــرا واگــذار کردید؟ خــب اگر
واگذار نکند ،میشود آذرآب و هپکو .مشکل
هپکو و آذرآب از اینجا ناشی شد که واگذاری

همه باید کمک کنیم تا شایستهها رأس
کار باشند و مدیریت کارآمد و بهره ور حاکم
باشــد .موضــوع بانکهــا در همیــن قالب
میگنجد.درگذشتهبانکهایخصوصیو
دولتی در مسیر غلطی افتادند .برای اینکه
از ایــن مســیر خارج شــوند ،بایــد همزمان
 8-7کار بزرگ انجام شــود که این کارها در
طرحــی با عنوان اصــاح نظام بانکــی و با
محوریت بانک مرکزی در حال اجرا است.
ما یک مشکل داریم و آن اینکه میخواهیم
مسائل بزرگ را به گونهای حل کنیم که هم
آرامــش از بیــن نرود و هم ضــرر و زیانی به
کسی وارد نشود و همه چیز در شرایط عادی
پیش برود .این ،کار را سخت میکند.
ëëتقریباًمحالاستکهبخواهیمکسیضرر
نکند،امااصالحهمصورتبگیرد.
همیــن حــاال 6-5 ،مؤسســه مالــی
غیرمجازکهدولتدراینزمینههیچنقشی
نداشــته و اساســاً مخفــی کاری کردهانــد،
گرفتارشدهاند.امامیبینیمکسانیکهضرر
کردنــد ،جلوی بانک مرکزی یا قوه قضائیه
تحصنمیکنند.بنابراین،میبینیمدولت
در مالحظات سیاسی مجبور است که برای
حل مسائل کالنی چون نظام بانکی ،بسیار
آرام گام بــردارد .کمــا اینکــه دو ســال طول
کشــید تا بتوانیم نرخ بهره را بــه  15درصد
برســانیم که البته این هم به صورت کامل
اجرا نمیشــود .تصمیم دولت این بود که
نــرخ بهــره ،حداکثر دو درصد باالتــر از نرخ
تورم باشــد ،یعنــی  12درصد .اما میبینیم
که نرخ بهره هنوز در  15درصد مانده است.
ایــن نشــان میدهد که حل مســائل بزرگ
زمانبر اســت .طبیعتاً وقتی طوالنیتر شد،
هزینــه اصــاح هــم افزایــش مییابــد .اما
دولت باوجود آگاهی به موضوع ،دارد جلو
میرود.
ëëطوالنیترشـــدن زمانبهمعنایافزایش
هزینههاهمهست.
در مدیریــت به این انتخــاب میگویند
انتخاب بهینه ،نه انتخاب مطلوب .بهطور
کلی مخالف انتقاد کردن بیحساب و کتاب
هستم.
ëëمســـأله دیگری که درباره دولت دوازدهم
مطـــرحاســـت،هماهنگـــیوانســـجامدر
دولت اســـت .در دولت یازدهـــم ،نامهای
با امضای  4عضو منتشـــر شـــد که قدری به
جلوهبیرونیاینانســـجامخدشهواردکرد.
ســـه نفر از امضاکنندگان این نامه اکنون در
دولتحضورندارند.وضعیتانســـجامو
هماهنگیدردولتدوازدهمچگونهاست؟
ما باید از واژه همفکری استفاده کنیم و
نه هماهنگی .زیرا اصلیترین رمز موفقیت
دولــت همفکــری و انســجام اســت ،مانند
یــک تیــم فوتبال کــه همــه باید با هــم کار
کنند تا موفق بشــوند .زیرا عملکــرد وزیران
روی یکدیگــر اثــر متقابــل دارد .خروجــی
ایــن امــر را تصمیمــات دولــت مینامیم.
لــذا اعضــای دولت باید هــم همفکر و هم
منســجم باشند ،به معنای اینکه عین یک
سیســتم ،همه بــا هــم یکنواخــت بنوازند.
دولــت دوازدهــم از ایــن لحــاظ از دولــت
یازدهــم قویتر اســت ،یعنی هــم اعضای
دولــت همفکرترنــد و هــم در مقایســه بــا
گذشته منسجم تر .در این میان ،متأسفانه
عدهای بیرون از دولت میخواهند مســأله
درست کنند .اینان یا بدخواه دولت هستند
یا نــاآگاه که به جای کمک ،ضربه میزنند.
بهعنوانمثال،گاهیمینویسندفالنعضو
در دولــت رابطه خوبی با فالن شــخصیت

دولــت و ســازمانها و نهادهــا ،هــم بــه
صــورت مســتند و مکتــوب بــه ایــن راه
میرونــد و هــم پروژههــای خــود را بر این
مبنا تعیین و تعریف میکنند .اما این امور
نیازمند ســازماندهی و تقســیم کار است و
آنچه شــما به آن اشــاره کردید نیز همین
اســت .زیرا مســائل پیچیده و ابرچالشها
با یــک گــزارش کارشناســی و یک دســتور
حل نمیشــود .بنابرایــن ،مأموریت دکتر
نیلــی ایــن اســت کــه در ســتاد اقتصــادی
دولــت ابرچالشهــا را بــه بحــث بگذارند
تــا کارشناســان ،مشــاوران و متخصصان،
نظــر بدهند که در نهایت بــا حداقل خطا
تصمیمگیریشود.ابرچالشهاموضوعی
نیســت که درون دولت دربــاره آنها بحث
شــود .زیــرا روال کار دولــت بــه این ترتیب
اســت که از طریق دبیرخانه ،پیشــنهاد در
هیــأت وزیــران مطرح میشــود و بــا بیان
نظــر موافقــان و مخالفــان ،ماننــد قیام و
قعود مجلس ،تصمیمگیری و در نهایت
تصویب میشــود .اکنون ســتاد اقتصادی
دولــت یــک کمیتــه راهبری اســت کــه در
آن درباره ابرچالشها بحث شــده و افراد
اقنــاع میشــوند و بــه این ترتیــب ،هنگام
اتخــاذ تصمیــم ،همــه منســجم و در کنار
هم آنها را اجرا میکننــد .درباره معاونت
اقتصادی هم ،بویژه بعد از برجام مباحثی
در اقتصــاد کشــور وجــود دارد کــه پیگیری
آنها نیازمند ممارســت و مدیریت خاص
خــود اســت ،ماننــد فاینانسهــا ،جــذب
سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات
غیرنفتی یا بحث مربوط به بودجه کارآمد
یا کارآمــدی اقتصادی ســازمانها که باید
روی آنها کارهای دقیق کارشناسی صورت
بگیرد و به صورت خاص روی آنها متمرکز
شــد .لذا وجود معاونت اقتصادی در حل
این مسائل کار بسیار واجبی بوده است.
ëëدرفاصله84تا،92مدیرانباسابقهکشوربا
انواعفشارهاروبهروشدندوبسیاریهمازکار
دولتی خارج شدند .چهرههایی چون شما،
چراباردیگربهدولتبازگشتید؟
در آن دوره عــدهای بازنشســته شــدند
و عــدهای درگیــر بخش خصوصی شــدند.
امــا کســانی کــه تــوان داشــتند کاری انجام
دهنــد ،عمومــاً برگشــتند .خــود مــن در
بخش خصوصی بشــدت فعال بــودم ،اما
چون اعتقاد داشــتم دولت یازدهم دولت
نجاتبخش اســت و دولتی اســت کــه برای
نجات کشــور از بلیههایی که ســر آن آمده،
حتماً باید موفق شود ،معتقد بودم باید به
کمک دولــت آمد .لذا تصمیــم گرفتم اگر
نگهبان دم در هم شدم ،بیایم و کمک کنم.
ضمن اینکه معتقدم مدیران ارشد کشور،
از عالیترین سطح تا دیگر مدیریتها ،در
38سال گذشته براســاس مبانی اعتقادی
و ملــی فعالیــت کردهانــد .مــا نمیتوانیم
بچههایــی کــه بــه مدرســه نمیرونــد یــا از
ســطل زباله غذا در میآورند را ببینیم و به
جمهوری اســامی افتخار کنیم .باید وسط
میــدان بیاییــم و کار کنیــم .نمیتوانیــم با
وجوداینابرچالشهابرایخودمانراحت
زندگی کنیم .این از لحاظ دیدگاه اعتقادی
مــا قابل قبــول نیســت ،پس همــه باید به
میدان بیاینــد و هرکس به هر انــدازهای که
کاری از دســتش برمــی آیــد ،کمــک کنــد.
باید قبول کنیم که اگر میخواهیم کشوری
پیشرفته داشته باشیم ،همه با وجود موانع
به میدان بیاییم و با همه مشــکالت ،برای
رفع آنها تالش کنیم.

