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در آخرین عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کاال، تنها در چهار ساعت جلوی 
یــک رانت ۲۲۶ میلیارد تومانی گرفته شــد. اما جریان داللی خودرو آرام نگرفته و 
همچنان به دنبال منافذ جدید ســودجویی در بازار خودرو اســت. این جریان با دو 
راهبرد در برابر فروش خودرو در بورس کاال سنگ اندازی می کند. جریان سودجوی 
بازار خودرو با حمایت رســانه ای از طرح های قرعه کشــی به بهانه های «حمایت 
از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرســوده» و همین طور مخالفت با 

عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس کاال، خواهان حفظ منافع خود هستند.
این جریان با هر ترفندی به دنبال کســب سود یک شبه است. آنها کارت ملی و 
کارت خودروی صاحبان شرایط را اجاره می کنند یا مبلغ خرید خودرو را به صورت 

شراکتی تأمین می کنند تا این سود بادآورده از دست نرود.
بازار قرعه کشــی برای دالل ها همچنان جذاب است و بالعکس عرضه تعداد 
محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کاال دســت آنها را از یک ســود 
۲۲۶ میلیاردی کوتاه کرده  اســت. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می   کند چرا 
عده ای همچنان با عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کاال مخالفت می کنند و 
چرا پیش از این نیــز مافیای دال ل های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال 

عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال شده اند.
قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، بهانه ای برای سودجویی

الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه کشی جایگزینی 
خودروهای فرســوده، در عمل بهانه ای برای سودجویان و دالل ها شده است. به 
احتمــال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشــوق بــه صاحبان خودروهای 
فرســوده برای تعویض خودروی شــان بوده اند؛ اما در عمل بعید به نظر می رسد 
شهروندی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پول پس انداز داشته باشد، اما تا کنون موفق به 
تعویض خودروی فرســوده خود نشده باشد. این طرح در میدان اجرا باعث شد در 
درجه اول بازاری برای معامله خودروهای فرســوده ایجاد شود تا دالل ها شانس 
خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بســیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که 
ثروتمند هســتند و سال ها خودروی آنها گوشــه پارکینگ خانه یا ویالی شان خاک 
می خورده اســت، اکنون شانس کسب ســودی چند صد میلیونی پیدا کرده اند! اما 
تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها مشتری واقعی نیستند و 

تنها بازار دالل ها را داغ می کنند.
طــرح «حمایت از جوانی جمعیت» نیز یک روش دالل پرور اســت. دولت اگر 
خواهان تشــویق فرزند آوری است، می تواند به صورت مستقیم تسهیالت تشویقی 

اعطا کند و نیازی نیســت خودروســازی ها واسطه تسهیالت تشــویقی به مادران 
دارای دو فرزند و بیشــتر باشند. مأموریت خودروسازان، ساخت خودروی با کیفیت 
است و مأموریت ده ها نهاد دیگر اجرای سیاست های جمعیتی . اکنون با این الزام 
وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده اند و حتی 
کارت ملــی آنهــا در اصطالح خرید و فروش می شــود تا دالل هــا در عرض چند 
ساعت به سودی چند صد میلیونی دست پیدا کنند و سهم ناچیزی هم به صاحب 
کارت ملی می رســد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشــکارا بســیاری از 
مادران شرکت کننده در این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو نیستند یا خود دنبال 

کسب سود هستند یا می خواهند امتیاز این طرح را به فروش برسانند.
از کارت ملی اجاره ای تا خرید شراکتی

بنــا بر تحقیقــات میدانی، با اجــرای این طرح ها شــاهد بروز پدیــده خرید و 
فروش کارت ملی مادران حائز شــرایط طرح جوانی جمعیت هســتیم. به همین 
ترتیب حتی کارت ماشــین و شــماره VIN خودروهای فرسوده نیز خرید و فروش 
می  شــود. در جریان این تحقیقات مشخص شد برخی افراد دارای شرایط به دلیل 
نداشــتن نقدینگی الزم حدود ۸۰۰ میلیونی، شــراکتی این مبلغ را تأمین می کنند و 
ســود حاصل از این شانس خود را نیز مشــارکتی تقسیم می کنند. به همین ترتیب 
رهگیری برنــدگان این طرح ها این ادعا را تأیید می کنــد که تعداد درخور توجهی 
از آنهــا بالفاصله پس از مشخص شــدن نتایج قرعه کشــی، خــودروی خود را در 

وب  سایت های مجازی فروش خودرو گذاشته اند تا سودی به دست بیاورند.

سود دالل ها از قرعه کشی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده

حســین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، به ادعاهای احمد توکلی در یک 
نامه سرگشاده درباره عملکرد این سازمان پاسخ داد.

متن پاسخ قربانزاده به شرح زیر است: حدود دو ماه پیش به دعوت آقای دکتر توکلی، 
در یک جلســه حدودا سه ســاعته در ساختمان ســازمان دیده بان شــفافیت و عدالت به 
ســؤاالت و ابهاماتی درباره عملکرد ســازمان خصوصی سازی پاسخ دادم و انتهای جلسه 
هم عرض کردم اگر شبهه ای باقی ماند حاضرم در جلسه دیگری به آن موارد پاسخ بدهم.
امــا اخیرا نامه سرگشــاده ایشــان به آقــای رئیس جمهــور درباره عملکرد ســازمان 
خصوصی ســازی با تکرار همان ســرفصل ها که مملو از اشــتباه، دروغ و تهمت است در 

رسانه ها منتشر شد.
پرس و جو کردم، اعضای هیئت مدیره سازمان دیده بان از انتشار این نامه بی خبر بودند.

ضمنا متوجه شــدم این نامه را شــخصی به نام آقای «نون» که در جلسه یاد شده نیز 
حضور داشــت و به دلیل وضعیت جسمانی آقای توکلی، ایشــان جلسه را اداره می کرد، 
نوشــته اســت. ضمنا ایشان در حاشــیه جلســه درباره استمهال اقســاط یک خریدار نیز 

درخواستی داشت که عرض کردم امکان پذیر نیست.
هنگام خروج از اتاق هم در اتاق دیگر، مدیرعامل یک پاالیشگاه را به من معرفی کردند 

که ایشان هم درخواستی داشت که عرض کردم اینجا امکان اظهارنظر ندارم.
در این جلســه دقیقا عین مطالب نامه مطرح شد و بنده به عنوان مقدمه عرض کردم 
که روح سیاســت های اصل ۴۴ با نگرانی ها و دغدغه هایی که در این جلســه مطرح شد، 
همخوانــی ندارد؛ چرا که هدف غایــی از واگذاری ها، بهبود کیفیــت حکمرانی بنگاه های 

واگذار شده است و سرنوشت این بنگاه ها ترجیح دارد بر دیگر عوامل.
سپس به تک تک ایرادات و مصادیق پاسخ دادم.

آقای دکتر توکلی در نامه خود شــش محور مطرح کردند که سه مورد آن به برگزاری 
رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران بر می گردد که اوایل خرداد سال جاری 
در اجالس سران با حضور دو رئیس قوه مجریه و مقننه و جمع کثیری از فعاالن اقتصادی، 

مدیران و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد.
این رویداد سه روزه در قالب دو روز همایش، سه روز نمایشگاه و نشست های تخصصی 
برای اولین بار چنین بررســی جامع االطرافی از خصوصی ســازی و واگــذاری دارایی های 
دولــت در قالب ۹ پاویــون راه و شهرســازی، نیرو، صنعــت، معدن، نفت، پتروشــیمی، 
کشــاورزی، بانک و بیمه و خدمات ارائه کرد. آقای توکلی ایراد وارد کرده اند که چرا برخی 
خریداران که خلع ید شــده اند –به  اصطالح ایشان غاصبان خلع ید شده اموال مردم - را به 
این رویداد دعوت کرده اید؟ در همان جلســه حضوری هم عرض شد که اساسا مزیت این 
رویداد غیر گزینشی بودن آن است؛ یعنی تمام ۹۸۱ بنگاه واگذار شده دولتی در دو دهه اخیر 
را مورد بررســی قرار داده و تالش کرده همه دســت اندرکاران، خریداران و مدیران مرتبط 
را دعوت کند و هیچ ممیزی برای حضور نداشــته اســت تا قضــاوت بی طرفانه ای در این 

رویداد شکل بگیرد.
در ادامه ایراد وارد کرده اند که چرا برخی واگذاری ها به عنوان واگذاری موفق معرفی 

شدند، اوال از سوی رویداد هیچ گونه بخش معرفی واگذاری موفق یا ناموفق نداشته ایم.
در نشســت های تخصصی حدود صــد صاحب نظر با گرایش هــای اقتصادی متفاوت 
حضور داشــتند و در فضای گفت وگو طبیعتا نظراتشان را مطرح کرده اند یا در پاویون های 
تخصصی ممکن اســت افرادی اظهارنظر کرده باشند، بپذیریم که همان طور که از سازمان 
دیده بان شــفافیت و عدالــت در این رویداد دعــوت به عمل آمد از دیگــر مجموعه ها و 
صاحب نظران دعوت به عمل آمده و فضای گفت وگو و بحث کارشناســی شکل گرفت که 

نتایج آن هم در قالب کتاب در آستانه انتشار است.
ثانیا نکته جالب آنکه آقای رئیس جمهور، در حاشیه رویداد و بازدید از نمایشگاه، یکی 
از اعضای هیئت مدیره ســازمان دیده بان شــفافیت و عدالت را کــه عضو هیئت واگذاری 

هستند، مأمور احقاق حقوق خریداران خلع ید شده قرار دادند.
ضمنــا در تاریــخ ۱۴ تیرمــاه نیز جناب آقــای دکتر اســماعیلی، رئیــس دفتر محترم 
رئیس جمهور، طی نامه ای به شــماره ۶۰۹۹۷ خطاب به دکتر خاندوزی وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی، موضوع واگذاری مجدد شــرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را 
از طریق مذاکره به گروه صنایع غذایی شیرین عســل - پیرو درخواســت این شرکت- جهت 
بررســی اتخاذ تصمیم ارجاع دادند و چندین بار از سازمان خصوصی سازی پیگیری شد که 

هنوز در حال بررسی است.
ایراد سوم ایشان اشاره کردند که چرا برخی آرای قضائی فسخ و ابطال را فاقد پشتوانه 
حقوقی خواندند. البتــه این موضوع را بنده در مصاحبه های خود مطرح کردم و برای آن 
استدالل روشن دارم. کافی است متن این آرا را به نظر حقوق دانان برجسته برسانیم تا آنها 
قضاوت کنند که آیا نوشتن عباراتی مانند خاک خوزستان را که حزب بعث عراق نتوانست 
بگیرد، ... ادبیات حقوقی دادنامه تلقی می شــود یا خیر؟ یا تقسیم قیمت نهایی شرکت به 
متراژ مساحت اموال غیرمنقول شرکت در متن حکم، استدالل متقن حقوقی تلقی می شود 
یا خیر؟ و موارد متعدد دیگر. در ادامه ایراد وارد کرده اند که ســازمان خصوصی ســازی به 
خریداران خلع ید شده پیشنهاد اســتفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 
داده می شود و به گونه ای آن را مطرح کرده اند که تو گویی چه جنایتی انجام شده است.

بماند که منظور نظر ایشان شرکت مغان است و اعتراض ماده ۴۷۷ این شرکت قبل از 
دوره تصدی بنده داده شده است.

ضمــن آنکه مگر اســتفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ چه نبــوغ خارق العاده ای می خواهد 
که خریدار و وکیلش نداند؟! یا اگر پیشــنهاد شد که خریدار از ظرفیت قانونی برای احقاق 
حقوق خودش استفاده کند، چه درجه ای از جنایت و غارت بیت المال محقق شده است؟! 
ایراد دیگر آنکه ایشــان اعتراض کردند که چرا مســئولین ســابق سازمان که نقش مؤثری 

در تخلفات ارتکابی داشتند، به کارگیری مجدد شدند و در مناصب کلیدی حضور دارند.
ایشــان باید صریحا نام ببرند و منظورشــان را مشــخص کنند؛ چون بنده کسانی را که 
در ســطح هیئت عامل و معاونان تغییر دادم یا از بیرون ســازمان آمدند یا اصال مسئولیت 

مهمی در سطح معاون و عضو هیئت عامل قبال نداشتند.
صرفا دو مشاور از قبل حضور داشتند که یکی از آنها یعنی آقای دکتر حسینی همچنان 

حضور دارند که در پاکدستی، سالمت، تخصص و تعهد ایشان تردیدی وجود ندارد.
آخرین ایراد هم که ایشــان نوشته اند، واگذاری ســهام برخی شرکت ها با ارتکاب 
تخلفــات متعدد و در ادامه اشــاره کرده اند که یک نمونه از این دســت واگذاری ها، 
واگذاری سهام پاالیشــگاه کرمانشاه است! ایشان باید اثبات کنند که در یک سال اخیر 

کدام شرکت را ما واگذار کردیم که واگذاری آن با تخلفات متعدد همراه بوده است!! 
جز دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس آن هم در بورس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فــارس (بزرگ ترین مزایده تاریخ ایران) که اخیرا قطعی شــد، چه 
واگذاری دیگری وجود داشــته است؟! جالب است که به عنوان نمونه برای واگذاری 
متخلفانه یک سال اخیر پاالیشگاه کرمانشاه را نام می برند و در ادامه نامه به تاریخ این 
واگذاری یعنی ســال ۹۵ و سپس به برکناری معاون وقت حقوقی بنده اشاره می کنند 

که به خاطر اعتراض به رأی هیئت داوری بوده است.
بنده از ابتدای مســئولیتم با چند پرونده مهم که در جریان رسیدگی هیئت داوری 
بود، مواجه شــدم؛ یکی از آنها پاالیش نفت کرمانشــاه بود که از نهادهای نظارتی و 
کارشناسان و مدیران ســازمان تا برخی نمایندگان و اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی 
درباره آن نظرات متفاوتی داشــتند، اما به هرحال چــون موضوع در هیئت داوری در 

حال رسیدگی بود، منتظر تصمیم هیئت داوری ماندیم.
باالخــره هیئت داوری درخصــوص مالکیت پاالیش نفت کرمانشــاه چون در دو 
مرحلــه واگذاری اتفــاق افتاده بود، فقط یک مرحله را ابطــال کرد که ۲۰ درصد کل 
ســهام شرکت به دولت بازگشت و درباره ۶۰ درصد باقی مانده رأی به تثبیت مالکیت 

داد.
حاال باید ســازمان خصوصی درباره تجدیدنظــر از این رأی، اتخاذ تصمیم می کرد. 
بعد از برگزاری جلسات مفصل کارشناسی با افراد و نمایندگان دستگاه های فوق الذکر 

بنده به این نتیجه رسیدم که نیازی به تجدیدنظر از رأی هیئت داوری نیست.
اوال با توجه به بازگشــت برخی شــرکت ها در قالب فســخ یا ابطال، عمال اعتماد 
بخش خصوصی از قراردادهای دولت ســلب شــده بود و بنده به دنبال راهی برای 

اعتمادسازی بودم که قطعا بازگشت پاالیش نفت کرمانشاه خالف این مسیر بود.
ثانیا درباره مواردی که پیگیری فســخ و ابطال می شــد، وضعیــت فعلی بنگاه و 
مقایســه آن با مرحله قبل واگذاری از اهمیت بســزایی برخوردار است و این شرکت 
برخالف دوره واگذاری که زیان ده بوده در دوره حاضر ســود ده بوده و در ارزیابی های 

سازمان خصوصی سازی جزء شرکت های برتر بوده است.
ثالثا ایراد اصلی به ارزش گذاری دارایی های این شــرکت است که البته همکاران و 
کارشناســان سازمان دفاع کافی درخصوص ارزش گذاری دارند، اما با این حال مطابق 
بنــد هفت مــاده ۸ قرارداد منعقده بین ســازمان خصوصی ســازی و خریدار، امکان 
دریافت ما به التفاوت احتمالی مربوط به ارزش گذاری انجام شــده وجود دارد و نیازی 
به دعوی فســخ و ابطال نیســت و می توان بدون طرح چنیــن دعوایی، درصورتی که 

تخلفی وجود داشته، احقاق بیت المال صورت پذیرد.
رابعــا عالوه بر بند قراردادی موجود، خریدار نیز اقرارنامه ای مکتوب و امضا کرده 
که درخصــوص کم برآوردی یا عدم ارزش گذاری برخی اقــالم در هر دو مورد حاضر 

است به قیمت روز معامله جبران غرامت کند.
لذا پیرو این دالیل روز قبل از آخرین مهلت تجدیدنظر خواهی، جلســه ای با حضور 
مشاور بنده، معاون حقوقی و مدیر حقوقی برگزار شد و مفصل این دالیل مطرح شد و 

بنده به معاون و مدیر حقوقی عرض کردم که شما تجدیدنظر خواهی نکنید.
بعدا که متوجه شــدم ممکن اســت این افراد رأسا اقدامی نمایند، عدم تفویض را 
هم مکتوب کردم. متأســفانه خالف دســتور صریح بنده، معاون و مدیر حقوقی رأسا 
اقدام به تجدیدنظرخواهی کردند که موجب شــد بنده نامه به دادگاه بزنم که ایشان 
تفویض نداشــتند و ســازمان خصوصی سازی در این باره خواســتار تجدیدنظرخواهی 

نیست.
ضمنا به دلیل این رفتار خالف ســازمانی هم معاون و هم مدیر حقوقی را همان 

روز برکنار کردم.
ایراد اصلی آقای توکلی به ارزش گذاری این بنگاه اســت و همان گونه که تصریح 
شــد، پیگیری دعــوای ما به التفاوت قیمت گذاری همچنان به قوت خود باقی اســت. 
همچنیــن در آخرین جلســه شــورای عالی سیاســت های کلی اصــل ۴۴ با حضور 
رئیس جمهور محترم مصوب شد که در راستای اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی، 
در پرونده های حقوقی بنگاه های واگذار شــده، احقاق حقوق بیت المال با استفاده از 

سایر ابزارهای قانونی نسبت به فسخ و ابطال ترجیح دارد.
در پایان یادآور می شــود کــه راه نجات اقتصاد ایران خلق ثــروت جدید به جای 
بازتوزیع ثروت موجود و رشــد بخش حقیقی و واقعی اقتصاد است. این مهم محقق 

نمی شود جز با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری دارایی های دولت.
ضمنــا بیت المــال فقط درآمد حاصــل از واگذاری نیســت، ثروت پودر شــده در 
شــرکت های دولتی هم هست، کمک زیان شــرکت های دولتی در بودجه هم هست، 

درآمد کسب نشده از مالیات شرکت های واگذار نشده هم هست.
لذا صرف ارزش بنگاه و قیمت آن نباید خط قرمز سیاســت گذار باشــد، بلکه باید 
اهلیت و شایستگی خریدار و کارایی و بهره وری شرکت در اقتصاد ملی شاخص اصلی 
باشــد. نباید با ادبیات چپاول و غــارت بیت المال و غاصبان ... مدیــران تصمیم گیر را 
چنان بترســانیم که دست به هیچ کاری نزنند و ســرمایه گذاران و کارآفرینان و بخش 

خصوصی را فراری دهیم تا در خارج سرمایه گذاری کنند.
مطابــق تأکیــدات مؤکد رهبر معظم انقــالب در خصوص قاطعیــت حکومتی و 
اسالمی در واگذاری دارایی های دولت و حفظ امنیت سرمایه گذاری، از جمله در تاریخ 
چهارم آذرماه ۱۳۹۹ و در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شایسته 
اســت که در خیزش خلق ارزش و ثروت آفرینی کمک کار باشیم، نه اینکه مانع ایجاد 

کنیم و با تزریق ترس و یأس، بی عملی و رخوت و رکود را گسترش دهیم.
راستی چرا سازمان دیده بان شــفافیت از تاریک خانه شرکت های دولتی و نابودی 

بیت المال در آنها شکایت نمی کند؟
آیا بیت المال فقط وقتی به بخش خصوصی منتقل می شود، قابل شکایت است؟!
تا زمانی که بیت المال کرور کرور در شــرکت های دولتی ریخت و پاش می شود، نیاز 
به دیده بانی ندارد؟! احیانا بزرگواران به هیچ واگذاری در ۲۰ سال گذشته به نهادهای 

عمومی غیردولتی چه رد دیون و چه فروش مستقیم، شکایتی ندارند؟!
فقط و فقط بخش خصوصی!! احیانا دوستان از ۹۸۱ بنگاه واگذار شده در ۲۰ سال 

گذشته، فقط یک مورد تکرار می کنم فقط یک مورد را درست می دانند یا نه؟!
اصال سیاست های اصل ۴۴ مقبول دیده بانی بزرگواران هست یا نه؟

پاسخ قربانزاده به نامه سرگشاده احمد توکلی درباره عملکرد خصوصی سازی:
چرا دیده بان شفافیت

 از تاریك خانه شرکت های دولتی شکایت نمی کند؟
شرق: کمتر از یک سال و نیم از دولت ابراهیم رئیسی گذشته است اما از تیم اقتصادی 
او مدام اخبار اســتعفا و برکناری شــنیده می شود. روز گذشــته خبر استعفای رستم 
قاسمی، از وزارت راه و شهرســازی، پریروز خبر مجادله بر سر کرسی ریاست سازمان 
بورس و پیش از آن خبر اســتیضاح وزیر صنعت شنیده شــد. پیش از آن اخباری از 
عزل و نصب در مناطق آزاد و وزارت کار منتشــر شــده بود و دایره این اخبار حتی به 
معاونت اقتصادی رئیس جمهوری هم رســید. این اخبار هرچند به ظاهر تالشی برای 
ترمیم تیم اقتصادی دولت رئیسی تلقی می شود، اما از نظر برخی کارشناسان بیشتر به 
سهم خواهی هایی شبیه است که بازار آن در وقت نامناسب داغ شده و اقتصاد کشور 

را بیش از پیش آسیب پذیر می کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری در حاشیه
در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر آمد که محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، 
از کمیســیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شــده اند. پیش از انتشار این خبر، در ۲۷ 
فروردین ۱۴۰۱ تصویری از محســن رضایی روی تخت بیمارســتان منتشر شده بود و 
برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که رضایی به دلیل بیماری از کمیسیون اقتصادی 
دولت کنار گذاشــته شــده اســت، اما بالفاصله پس از آن ایلنا نوشــت که صولت 
مرتضوی، معاون اجرائی رئیس جمهوری، ویدئویی منتشــر کرده و درباره کناره گیری 
خود و محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت توضیحاتی داده است. مرتضوی 
در این ویدئو گفت که «کناره گیری از کمیسیون اقتصادی دولت به درخواست بنده و 

دکتر رضایی و به دلیل اشتغاالت فراوان بود».
برکناری وزیر پرحاشیه رئیسی

پس از ایــن ماجرا اواخر خرداد امســال بازار شــایعات دربــاره برکناری حجت 
عبدالملکی از وزارت کار داغ شد. برخی جریان های رسانه ای حامی دولت رئیسی با 
تیترهایی مانند «اولین اخراجی کابینه رئیسی» از برکناری وزیر پرحاشیه دولت سیزدهم 
خبر دادند. عبدالملکی که پیش از خروج از وزارت کار با افزایش ۵۷ درصدی حقوق 
کارگران حواشی زیادی رقم زده بود، بارها با تجمع پرسنل وزارتخانه خود مواجه شد. 
پرسنلی که به میزان دستمزد و حقوق و مزایای خود اعتراض داشتند. سرانجام بعد 
از دو ماه انتشار اخبار غیررسمی و شایعه هایی مبنی بر برکناری عبدالملکی، خود او 
با انتشار توییتی خبر داد که پس از ۳۰۰ روز کار در دولت سیزدهم، از سمت وزیر کار 
استعفا داده است. او دلیل این اقدام خود را کمک به «افزایش هماهنگی» در دولت 
عنوان کرد. انتخاب عبدالملکی به عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
آغاز مورد انتقاد و اعتراض بســیاری از کارشناسان اقتصادی بود که رویکردهای او را 

«غیرعلمی»، «عوام گرایانه» و «ساده انگارانه» می دانستند.
تغییرات در مناطق آزاد

پس از خداحافظی حجــت عبدالملکــی از وزارت کار، زمزمه هایی از اختالفات 
سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با رئیس جمهوری و کابینه او شنیده شد 
و برخی رسانه ها نوشتند که عزل و نصب های محمد، مورد تأیید بسیاری از اطرافیان 
رئیس جمهوری و برخی چهره های بانفوذ خارج از دولت نبود. سعید محمد که پیش 
از حضور در شورای عالی مناطق آزاد مانند محسن رضایی سودای ریاست جمهوری 
را در سر می پروراند، سرانجام در روز سه شنبه ۱۹ مهر از معاونت وزارت اقتصاد برکنار 
شد و به این ترتیب فرمانده پیشین قرارگاه خاتم االنبیا که از ارگان های نظامی به بدنه 

دولت راه یافته بود، نتوانست در مناطق آزاد ماندگار شود.
ابقای وزیر صنعت با نمره ناپلئونی

پس از محمد در آبان ۱۴۰۱ زمزمه های استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
شــنیده شــد و البته این دومین باری بود که زمزمه اســتیضاح وزیر صنعت به گوش 
می رسید. یک بار در اواخر خرداد طرح استیضاح وزیر صنعت اعالم وصول شد اما با 
وجود اینکه امضای طرح استیضاح وزیر صمت از حد نصاب نیفتاده بود، با وساطت 
قالیباف، رئیــس مجلس و برخی از بزرگان مجلس رضا فاطمی امین از اســتیضاح 
رهایی یافت و به او فرصت دوماهه ای داده شــد. در اوایل آبان بار دیگر فاطمی امین 
اســتیضاح شــد. منتقدان عملکرد او در مجلس، مدیریت ضعیف صنعت خودرو، 
تنظیم بازار و احیای بخش معدن را از مهم ترین نکاتی دانستند که وزیر صنعت باید 
درباره آنها پاسخ دهد و البته در آن برهه زمانی بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هم داغ شده بود. بااین حال فاطمی امین از استیضاح مجلس جان سالم به 

در برد و استیضاح او رأی نیاورد و توانست در سمت خود ابقا شود.
مجادله برای کرسی ریاست بورس

در ۳۰ آبــان امســال خبر اســتعفای مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس، در 
رسانه های ایران منتشر شد. خبر استعفای عشقی در شرایطی مطرح شد که در چند 

هفته گذشته اخبار استعفا یا برکناری عشقی بارها مطرح بوده اما هر بار این موضوع 
تکذیب شــد. ریزش مکرر بورس و تداوم خروج ســرمایه از این بازار به عنوان دلیل 
تغییر مدیریت ســازمان بورس در رســانه ها منعکس شد و حتی جانشین او معرفی 
شــد. براساس اخباری که صبح روز ۳۰ آبان در رسانه های ایران منتشر شد، گفته شد 
که در جلسه شورای عالی بورس محمد رضوانی فر، مدیرعامل سابق شستا، به عنوان 
رئیس جدید سازمان بورس در نظر گرفته شده است. پیش از این هم اعالم شده بود 
که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با طرح استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان 
بورس موافقت کرده است؛ اما این خبر از سوی روابط عمومی سازمان بورس تکذیب 
و اعالم شــد شورای عالی بورس با استعفای عشــقی موافقت نکرده و او در سمت 

خود باقی می ماند.
خداحافظی رستم قاسمی

قرعه نفر بعدی تیم اقتصادی به نام رســتم قاســمی افتاد. وزیر راه و شهرسازی 
دولت ابراهیم رئیسی که ماه ها بود خبر برکناری او به گوش می رسید، هر بار با خبری 
بازار شــایعات و گمانه زنی ها را داغ می کرد. یک بار خبر بیماری صعب العالج رستم 
قاســمی رسانه ای شد و بار دیگر اتهام فساد مالی مشــاور عالی و بازرس ویژه او به 
گوش رسید. اخباری که می گفت بازرس ویژه رستم قاسمی را در حین دریافت رشوه 
دستگیر کرده اند. پس از این ماجرا تصاویر خصوصی وزیر راه و شهرسازی منتشر شد 
و ویدئوهایی به جشن نامتعارف خانواده او نسبت داده شد. این سلسله اخبار از نظر 
بســیاری، به معنی پایان کار رستم قاســمی و عزمی برای برکناری او بود. سرانجام 
روز گذشــته ایسنا نوشت که رئیس جمهوری با استعفای رســتم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی، موافقت کرد. شایعه خروج او از ساختمان این وزارتخانه، چند هفته  بود 
بر فعالیت های عمرانی و حمل ونقل در کشــور سایه انداخته بود. این رسانه نوشت 
دلیل موافقت با اســتعفای او تشدید بیماری قاســمی بوده و شهریار افندی زاده به 
عنوان سرپرســت وزارتخانه منصوب شده است. البته این رسانه به عملکرد ناموفق 
رســتم قاسمی در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن هم اشاره می کند؛ طرحی که بر 
مبنای آن ابراهیم رئیســی وعده داده بود که در چهار سال دولت خود چهار میلیون 
واحد مســکونی برای قشر مستضعف بســازد و حاال با رسیدن عمر دولت رئیسی به 

نیمه، حتی یک واحد آن تحویل داده نشده است.
سهم خواهی به جای شایسته ساالری

تغییــرات مکــرر در تیم اقتصادی دولــت آن هم در مدتی کوتاه در شــرایطی رخ 
می دهد که ایران یکی از ســخت ترین دوره های اقتصادی خود را پشــت سر می گذارد. 
اکنون ایران در فهرســت یکی از ۱۰ کشــور جهان با بیشترین نرخ تورم و یکی از هشت 
کشــور جهان با باالترین نرخ فالکت قرار دارد. به جز این تحریم های اقتصادی تشدید 
شده است و چشم انداز مذاکرات احیای برجام هم تیره تر از همیشه به نظر می رسد. در 
این شرایط ابراهیم رئیسی مدیرانی را به تیم اقتصادی دولت دعوت کرد که بارها و بارها 
مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفتند و حاال به نظر می رسد رئیسی ولو به صورت ظاهری 
به دنبال ترمیم تیم اقتصادی خود است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، تالش برای ترمیم 
کابینه را یک نمایش می داند و به «شــرق» می گوید که رئیســی حتی از مدیران کاربلد 
اصولگرا در کابینه خود اســتفاده نکرده است. مدیرانی که از دیدگاه او از سطح کابینه 
محمود احمدی نژاد پایین تر هســتند و توانایی نجات اقتصاد بحران زده ایران را ندارند. 
این اقتصاددان تأکید می کند که تقســیم پست های اقتصادی در کابینه دولت بیشتر به 
ســهم خواهی شــباهت دارد تا به انتصاب مدیران توانمندی که بتوانند جلوی سقوط 
اقتصاد را بگیرند. از نظر پازوکی مصداق این ادعا انتصاب دوباره حجت عبدالملکی به 
دبیری شورای عالی مناطق آزاد است یا صولت مرتضوی که به وزارت کار منتقل شد. 
پازوکی می گوید که دولت، کســی را به دبیری شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرده 
اســت که هیچ گونه اعتقادی به اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد ندارد و اقتصاد رقابتی را 
اقتصاد غربی می داند! بنابراین چگونه ممکن اســت کســی که تفکرش ۱۸۰ درجه با 

فلسفه وجودی مناطق آزاد تفاوت دارد بتواند بر عالی ترین کرسی آن بنشیند؟
او تأکیــد می کند که در ســازمان برنامــه و بودجه یا وزارت اقتصــاد هم این نوع 
انتصاب هــا زیاد به چشــم می خــورد و افــرادی در جایگاه های مدیــران اقتصادی 

نشسته اند که بسیاری از مفاهیم آکادمیک اقتصاد را متوجه نمی شوند!
این اقتصاددان همچنین توضیح می دهد که بســیاری از مدیران اقتصادی کابینه 
نه توانایی مدیریت نهادهای عالی اقتصاد را دارند و نه دولت در این وضعیت وخیم 
اقتصــادی به فکر کاهش هزینه هاســت و مــوارد متعددی وجــود دارد که مدیران 
اقتصادی دولت خانه های خود را اجاره داده اند و در خانه های سازمانی دولت ساکن 
شــده اند! این در حالی اســت که دولت می تواند با فروش این اموال مازاد بخش از 

کسری بودجه خود را جبران کند.

نگاهی به تغییرات در تیم اقتصادی دولت در زمان مشکالت اقتصادی و استفاده مجدد از نیروهایی که به دلیل ناکارآمدی برکنار شده اند

صندلی بازی در دولت؟


