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برندسازی شخصی حرفهای
برای مهندسان ساختمان
ﺳﻬﯿﻞ آلرﺳﻮل*

آقایان در دولت قبل دهها میلیارد دالر ضرر زدند
شما نسبتتان را با جنوبيها
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ5
نگفتید ،شما نماینده اهوازيها
در تهران هستید یا نماینده تهرانيها در اهواز؟
بنده در وهله اول نماینده آقاي زنگنه هســتم و پس
از آن هم نماینده همکاران جنوبي هستم و با صمیمیت
خاصي با آنها کار انجام ميدهیم.
 درخصــوص قراردادهــاي  ،IPCیکســري
مخالفتها هم از ســوي جنوبيهــا صورت گرفت و
بسیاري از گزارشهایي که در تهران مخالفان دولت
مطرح ميکردنــد ،متن کارشناســي آن را جنوبيها
نوشته بودند.
خیر ،تمام کارشناســان نبودند ،تعدادي از آنها بودند
که بعدا هم رفتند دنبال یک الگوي قراردادي.
 خــب ایــن قراردادهــا بــه نوعــي سیســتم
ملوکالطوایفي در نفت به حساب نميآید؟ اگر قرار
است قرارداد  IPCرا ببندیم ،پس مدل اهواز در این
بین چیست؟
خیــر اینگونــه نیســت ،همانگونه کــه روي IPC
اصالحاتي انجام شــد ،درخصوص این مدل اهواز نیز در
چند جلســه با آقاي وزیر و هیئتمدیره شرکت بحث و
بررســي شد تا مورد توافق قرار گرفت و آقاي وزیر گفتند
از طرف خودشــان و هیئتمدیره مجاز هســتید در یک
چارچوب نهایي کنید که ابالغ شد تا کارها انجام شود.
 چرا مدل تهران را دنبال نکردید؟
همانطور که شــما گفتید تعدادي از کارشناسان که
در جنوب بودند ،مخالفتهایي را انجام ميدادند و آقاي
وزیر گفتند اگر فکر ميکنند مدل آنها برتري دارد ،با همان
مدل کار را شروع کنند.
 خب چرا مدل اهواز براي کل کشور توصیه نشد؟
بستگي به شرکتهایي داشــت که متقاضي بودند؛
آنها انتخاب ميکردند.
 فکر ميکنید مدل شما موفق ميشود؟
بله فکر ميکنم موفق شود.
 امکان تحقق آن نسبت به مدلهاي  IPCبیشتر
است؟
برخي از شرکتها که صحبت کردیم ،قبول کردند.
 بنده با چندین شــرکت داخلي که صحبت کردم،
گفتند مدل شما از مدل قرارداد تهران سختگیرانهتر
اســت ،خصوصا روي  MDPو همین موضوع باعث
ميشود که جذابیت قرارداد شما کمتر شود.
بله قرارداد ما ســختگیرانهتر است ،بهخصوص در
 ،MDPاما فکر نميکنم مانع اجراي قرارداد شــود .مثال
با آقاي دلپریش مشاور آقاي دکتر منوچهري که صحبت
ميکردیم ،ایشان گفتند شــرکتهاي خارجي از نظرات
کارشناسان شما براي  MDPبسیار استقبال کردند.
 به هر جهت شما نسبت به  MDPسختگیرانهتر
هســتید؛ به گونهاي که  MDPشرکت بهرهبردار شما
هر سال باید به امضاي کارفرما برسد ولي مدل IPC
آسانتر برخورد ميکند.
بله دقیقا.
 شما زودتر قرارداد ميبندید یا تهران؟ )مصاحبه
قبل از امضاي قرارداد فاز  ۱۱انجام شده است(
از ابتدا مدل تهران از ما جلوتر بود؛ همایش گذاشتند
و شرکتهاي خارجي آمدند و از ما جلوتر هستند.
 یک نظر بدبینانه ميگویــد که آقاي زنگنه با مدل
اهواز ،اهوازيها را سر کار گذاشته است.
خیر بههیچعنوان اینگونه نیســت ،بنده با قاطعیت
ميگویم که آقاي مهندس زنگنه گفتند که من به شــما
قــول ميدهم اگر این چهار میدان را شــما بــه قرارداد
برسانید ،ما سایر میادین را نیز به شما واگذار ميکنیم .اگر
موضوع سرکارگذاشتن بود ،اوال آنها نميآمدند این چهار
میدان را واگذار کنند و ثانیا نميگفتند که اگر این میادین
را واگذار کنید سایر میادین نیز به شما واگذار ميشود.
 خب خیليها معتقدند که مدل قراردادي جنوب
به سرانجام نميرسد.
خیر چنین نیست و مطمئن باشید که ما با تمام قوا به
دنبال این هستیم که قراردادها منعقد شوند.
 چرا اولین تفاهمنامهتان با شــرکتهاي ضعیف
امضا شد؟ پِرگَس چه بود؟
پِرَگس کنسرسیوم است که شرکتهاي زیرمجموعه
دارد.
 همه آنها شرکتهاي خدماتدهنده هستند؟
خیر ،ولي شــرکتهاي قوي دیگري هم در کنار آنها
بودند .آن شــروع ما بود و ضعیف نبود و در کنار آن هم
 BPبا ما در حال مکاتبه بودیم و هســتیم و قرار اســت
هم بیاید. ...
 بعد قرار شده با شلمبرژر در دوبي قرارداد ببندید؟
چه فرقي ميکند .اگر نرویم خود تو ميگویي که این
جنوبيها چقدر سختگیر هستند که تا دوبي هم نرفتند....
بعد این براي مذاکره است ،نه قرارداد.
 ولي اهواز که منتقد قرارداد با توتال و استاتاویل
و شل بود ،حاال خودش به پرگس برسد صورت جالبي
ندارد.
خیر ،انشاءاﷲ ميبینید که شرکتهاي قويتري نیز
خواهنــد آمد ،داخليها که خوب اســتقبال کردند .هم
پرشیا آمده ،هم خاتم و هم مپنا .قرار هم شده که سرمایه
و تکنولوژي خوب بیاورند.
 قبول دارید تفکري که با ســرمایهگذاري و توسعه
زاویه داشت در  ۳۰سال گذشته اهواز را ضعیف کرد؟
متأســفانه ،به دلیل آنکه در دورهاي افرادي در رأس
وزارت نفت قــرار گرفتند که اصــال نميفهمیدند نفت
یعني چه ،با تصمیمات غلطشــان ضربات بسیار بدي به
مناطق نفتي زدند .شاید بعدها که رفتند متوجه شدند که
چه ضربهاي به نفت وارد کردند ،وزیري که یکشبه ۲۵۲
مدیر ارشــد را یا بازنشسته ميکند یا برکنار به نظرتان این
ضربه نیست؟ این مدل آدمها باعث تضعیف توسعه در
مناطق و اهواز شدند ،نه بچههاي جنوب.
 دوره آقــاي میرکاظمــي ،در وزارت نفت تنها دو
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 بازار ســاختمان ،یکی از پنج بازار عمده در سطح
اقتصاد است که همیشــه از اهمیت و اعتبار ویژهای
برخــوردار بــوده اســت .مهندســان ســاختمان در
بخشهای طراحــی و اجرا و رســتههای مختلف از
جملــه بازیگران مهم این بازار هســتند .هر مهندس
در هر یک از زمینههای پیشگفتــه میتواند با ایجاد
برند شــخصی نســبت به ایجاد کمپینی از بازاریابی
قــوی و منســجم بــرای خود اقــدام کنــد و در بازار
پرهیاهوی مهندســی ســاختمان ویژگیهای متمایز
خود را در معرض دید و انتخاب مشــتریان قرار دهد.
در حــوزه مهندســی ایجــاد برند شــخصی به دلیل
فشــردگی و رقابت باال ،حضور بازیگران شرکتی بزرگ
و تأثیر عوامل جنبی اثرگذار از برندســازی در بسیاری
از مشــاغل و حرفهها مانند وکالت ،پزشکی ،کارهای
هنری و ...پیچیدهتر اســت .بنابراین ،در صورت ایجاد
برند شخصی موفق ،بهرهگیری از آن به دلیل حجم و
اهمیت بازار اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
صنعت ســاختمان بازیگران شناختهشدهای دارد
و در تمام دنیا بهلحاظ ســهم ســرمایههای درگیر و
تعداد حرفههای وابسته ،ازجمله مهمترین بازارهای
مورد توجه بوده است .در این میان مهندسان در حوزه
طــرح و اجرا از مهمترین ارکان این صنعت بهشــمار
میآیند .در این میان برخی از مهندسان در رستههای
خود اهمیت برندســازی شخصی را جدیتر گرفتهاند
و برخــی در کــوران رقابت یا در ســایه شــرکتهای
بزرگ مشــاور ،پیمانکار و سرمایهگذار همچنان گمنام
باقی ماندهاند .برنامهریزی راهبردی برای برندســازی
شــخصی یا ارتقای جایگاه راهبردی برند شــخصی
میتواند از جمله مهمترین برنامههای مهندســی در
حوزه صنعت ساختوساز باشد ،بهنحویکه مشتریان
در حوزه خدمات مربوطه ،اعم از مشــتریان حقیقی و
شرکتهای سازنده یا تخصصی حوزه صنعت احداث
با ارزیابی کمی و کیفی مهندسان به انتخاب ایشان در
این حــوزه مبادرت میورزند و پرواضح اســت که در
این فرایند در صورت ایجــاد تمایزی پایدار که به نحو
مطلوب شناسایی الزم روی آن انجام پذیرد ،موفقیت
مهندس را تضمین خواهد کرد.
 برندسازی شــخصی :تام پیترز با شیوه جدید تفکر
مدیریتی که متأثر از انرژی ،ایدههای خود ،سبک و نفوذ
را ایجاد کرد ،بهعنوان معمار شرکتهای پستمدرن
شــناخته شــد .مقاله وی با عنوان »برند به نام شما«
در ســال  ۲۰۰۰مفهوم بنیادین برند شخصی را ایجاد
کرد که جایگاه وی را بهعنوان متفکری بینالمللی در
عرصه تجارت تثبیت کرد.
 برنامه راهبردی شــخصی :بسیار بیش از اینکه به
صورت فردی و از منظر برندســازی فردی مورد توجه
باشــد ،از منظر توســعه منابع انســانی در سازمانها
مطالعه شــده اســت .بهعبارتی در اغلب مطالعات
نگاه اصلی به توســعه فردی و فرایند برنامهریزی آن
از خاســتگاه برنامههای عملیاتی یا اهداف راهبردی
در واحدهای منابع انسانی سازمانها مطرح شده ،به
نحویکــه عمال گامبندی این برنامه هرچند به منظور
ارتقای شــخصی طرح شــده ،ولی هــدف نهایی آن
اهداف سازمان بوده است.
بنا بر آنچه گفته شــد و بر اساس فضای پررقابتی
که از حوزه صنعت ساختوساز ترسیم شده ،اهمیت
برندسازی شــخصی بهعنوان ایدهای مهم به منظور
شناختهشدن مزیت نسبی رقابتی و البته پایدار فردی
مطرح میشــود .ازاینرو ،یک مهنــدس )برای نمونه
در اســتان تهران که افزون بر  ۱۴۰هزار مهندس عضو
سازمان نظام مهندسی هســتند( گریزی ندارد غیر از
اینکــه به صورت مدون و با برنامه ،امنیت شــغلی و
موفقیت فــردی خویش را تضمین کند .بدونشــک
توســعه برنــد فردی در شــرکتهای مهندســی نیز
بهلحاظ ارتقای جایگاه منابع انسانی شرکت بهعنوان
یکی از مهمترین ســرمایههای شــرکتها ،بهویژه در
شرکتهای مهندس مشاور و دانشبنیان بسیار مؤثر
خواهد بــود .ارتقای برند حرفه مهندســان میتواند
شــامل مراحــل پیچیدهای باشــد ،اما اصول بســیار
ســادهای دارد کــه با پرداختــن به مقدمــات آن نیز
میتوان در این عرصه گامهای مؤثری برداشت .کافی
است مهندسان با تمرکز بر حوزه صالحیتهای فردی
و جایگاه خود بهعنوان یک عنصر از سیســتم سازمان
خود ،ارتقای جدی و توانمندیها را هدفگذاری کنند.
تدوین هدفهای مشــخص ،شــفاف و دستیافتنی
بــا گامهــای عملــی از مهمترین اجزای ایــن برنامه
توانمندســازی فردی اســت .هر فرد ،اعــم از جایگاه
شغلی یا گرایش تخصصی باید برنامه راهبردی فردی
نیز داشته باشــد تا در نتیجهگیری از تالشهای فردی
خود به نتایج مورد انتظار و پیشبینیپذیر دست یابد.
آنچــه در یک برنامــه جامع و راهبــردی از هرچیزی
مهمتر اســت ،کمککــردن این برنامه به تشــخیص
بهترین زمان و اولویتبندی بهکارگیری استعدادهای
فردی است بهنحویکه بدانیم در هر زمان باید کجای
زندگی خود ســرمایهگذاری بیشــتری کنیم .در پایان
و بــا تکیه بر آنچه مقدمــات آن در این فرصت کوتاه
بیان شد ،باید اذعان کرد شناســایی مزیتهای پایدار
فردی و بهنمایشگذاشتن آن در عرصه حرفهای برای
مهندسان اهمیت ویژهای یافته که بیتردید باید برای
آن برنامهای جدی داشــت تا در کــوران رقابتهای
تحمیلشــده ناشی از برخی سیاســتهای نسنجیده
آموزش عالی در سنوات گذشته ،روابط و بیعدالتی بر
شایستگی و کارآمدی برتری نیابد.
*دکترای مدیریت استراتژیک
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سال بود .ما درمورد  ۳۰سال صحبت ميکنیم.
به قول یکي از کســاني که قبال مسئولیت باالیي هم
در وزارت نفت داشــت و درحالحاضر در دولت یازدهم
هم حضــور دارد ،در  ۲۲ماهي که آقاي میرکاظمي وزیر
نفت بودند ،عالوه بر آنکه  ۲۵۰مدیر و کارشناس را برکنار
کردند ،دهها میلیارد دالر خســارت به نفت وارد شد که
دههاســال دیگر هم اگر بهترین مدیران کشور را بهعنوان
وزیــر نفت انتخاب کنند ،قابل جبران نیســت و این عین
واقعیت است.
 اگر بخواهیم تفکر جنوبيها را در  ۳۰سال گذشته
بررسي کنیم ،به نظر شما تفکري توسعهگراست یا ضد
توسعه؟
قطعا ضد توسعه نیست و بستگي به اختیاراتي دارد
که به آنها داده ميشد.
 مگر جنوبيها در نفت به قدرت نرســیدند ،آقاي
جشنساز و نوذري از نمایندگان جنوب بودند که هم
مدیرعامل و هم وزیر شــدند ،ولي ما هیچ جهشي در
تولید نداشتیم و نهایتا همان تولید آقاي زنگنه را حفظ
کردند .درست است که حفظ تولید کار بزرگي است و
ما ساالنه  ۱۰درصد افت تولید داریم ،اما خیلي هم هنر
نیست .ضمن اینکه کشور در آن دوره از نظر مالي در
بهترین سالهاي خود بود.
ما چیــزي در حدود  ۳۰۰هزار بشــکه ســاالنه افت
داریم که با ســه فاکتور اینها را جبران ميکنیم؛ چاههاي
جدید ،چاههاي تعمیري و کارهاي ترمیمي که ما انجام
ميدهیــم .این کار ســختي اســت و همــان  ۳۰۰هزار
بشــکهاي که در دوران آقاي میرکاظمي افت داشــتیم،
بــه دلیل این بود که چنیــن کارهایي صورت نگرفته بود
و کارهاي جدید دیگر نیز صورت نگرفت .تمام اختیارات
را در زمــان آقــاي میرکاظمي از نیروهــاي فني گرفتند؛
بهعنوانمثال یک روز صبح بنده آمدم سر کار و گفتند که
آقاي میرکاظمي شما را دیشب بازنشسته کرده است ،به
دلیل آنکه بنده با ایشــان درگیر بودم .گفته بودند از ۷۰۰
پروژهاي که ما در دست داشتیم فقط به  ۱۱۱پروژه بودجه
ميدهیم که صداي اعتراض ما درآمد و به تهران رفتیم
و گفتیم که این  ۱۱۱پروژهاي که شــما اعالم کردید ،بیش
از  ۵۰پروژه از آن در مناقصه یا در دســت مشاوره است و
کارهاي ابتدایي آن در حال انجام است یا بهتازگي شروع
به کار کردهاند ،اما مــا پروژههاي دیگري داریم که از ۷۰
الي  ۸۰درصد بهباال هستند ،وقتي به آنها پول نميدهید
خب کار ميخوابد . ...وقتي من این موضوع را به ایشان
گفتم بدشــان آمد که گفتند اینها باید بروند .این تفکرات
مخرب بود .بعد وقتي اینها هســت ،شــما به بچههاي
جنوب ميگویي ضد توسعه؟
 خب این ســؤال درخصوص جنوبيهاست ،نه
در مــورد میرکاظمي که در جــاي خودش خیلي هم
نقدش کردیم؛ مثــال جنوبيها چرا بــا  IPCموافق
نبودند.
خیر مخالفت نکردند ،گفتند ما هم طرحي داریم که
قابل بررسي است.
 قراردادهاي اهــواز که براي بعد از آيپيســي
اســت ،اما همانموقع که بحث آيپيسي داغ بود،
آقاي شکراﷲزاده مخالفت کردند. ...
من فکــر ميکنم برخورد خوبي با ایشــان در کمیته
بازنگري نشد وگرنه خود من شاهد بودم ایشان ساعتها
براي کارشناســي ایــن قراردادها وقت گذاشــت .ضمن
اینکه مخالفت ایشــان کامال فني بود .یکسري آدمهاي
مخالف دولت و سیاسي ميخواستند از این مخالفتها
سوءاستفاده کنند که خوشبختانه موفق نشدند. ...
 اما دلواپسها استفادهشان را کردند...
بله ،شک ندارم اما این به معني این نبود که مخالفت
بچههاي اهواز از ســر زمینزدن نفت و دولت است .یک
مخالفت فني بود که بعدا هم با تدوین مدل اهواز کار به
یک ساماني رسید.
 یکي از نــکات جالب این اســت که دوســتان
مخزنگرا ،به سابقه صدساله مهندسي مخزن جنوب
افتخار ميکنند و این را سرمایه خودشان ميدانند ،از
طرفي هم با خارجيهــا زاویه دارند .خب عمده این
سابقه صدساله که متعلق به همان خارجيهاست. ...
افشار این قدر اذیت نکن )بلند ميخندد( االن اتفاقا
کار سختتر شده اســت؛ چون چاهها به نمک رسیدند.
مثــال درحالحاضر چهار عدد از چاههــاي مارون ترش
شده است و در آن زمان هرگز چنین اتفاقي رخ نميداد،
بــه دلیل آنکه مخزن جوان بــود .به عنوان مثال یکي از
چاههــاي ما ،یعني چاه  ۲۴اهواز که ســال  ۵۳به تولید
رســیده بــود ۲۰ ،هزار بشــکه آن روز تولید داشــت ،اما
درحالحاضر دو هزار بشــکه تولیــد دارد .لوله ترکید و
بنده رفتم و دیدم که در قسمت باالي لوله به اندازه یک
میليمتر هم خوردگي نداشت ،اما کف آن به دلیل آنکه
این دو هزار بشکه تولید به صورت نمکي و آبي شده بود
دچار خوردگي شــدید شده بود که در نهایت لوله ترکید،
اما این چاه در زمان آســکو روزانه  ۲۰هزار بشــکه تولید

ميکرد ،هیچ مشــکلي هم بابت ترکیدگي نداشتند ،مگر
آنکه به دلیل خــرابکاري لولهاي ميترکید یا انفجاري
صورت ميگرفت؛ یعني افتخار به آن صد سال اگر هست
که هست ،یک سري توانایي هم خود بچهها دارند و این
افتخاري باالتر است.
 این فرسودگيها ناشي از مدیریت غلط ما نبوده
است؟
اگر ما وضعیت مالي خوبي داشتیم ،این تجهیزات را
قطعا تعویض ميکردیم.
 جنوبيها بحــث مالي را مطــرح نميکنند ،آنها
ميگوینــد که مــا خودمــان بلدیــم و خارجيها را
نميخواهیم.
اینها چیزهایي اســت که همیشــه علیــه جنوبيها
گفتهاند.
 حرفهایي اســت که خود آقاي دریس ميزند.
ميگویند ایشــان ميگوید که خودمان  ۳۵مخزن را
بدون خارجيها توسعه دادیم.
بله .اکثرا هم مخازن کوچک بود ،اما این را شما بدان
که در طول زمان شــرایط تولید یک مخزن یا چاه عوض
ميشــود ،چاهي که روز اول در پارســي روزي صد هزار
بشــکه ميداد ،االن همان چاه در حدود سه هزار بشکه
ميدهد که آن هم همراه با آب و نمک است.
 اگر دست آســکو هم بود همین سه هزار بشکه را
ميداد؟
بله ،شک نکنید همین مقدار بود ،به دلیل آنکه نفت
به انتهاي مخزن ميرسد.
 چطور کویت و عربستان و عراق ميتوانند سطح
تولیدشان را حفظ کنند؟ ضریب برداشتشان را هم

باالتر ببرند؟
در عراق هالیبرتون و شــل و شرکتهاي مطرح کار
ميکننــد ،اما ما در اینجا با توجــه به تواني که داریم کار
ميکنیم.
 نکته همینجاســت ،وقتي ميگوینــد که برویم
با خارجيهــا قرارداد ببندیم به دلیل آن اســت که
توانایي ما محدود اســت اصال هم عیب نیست .هر
کشــوري بهتنهایي محدودیت دارد .اما تفکر جنوب
ميگوید که ما خودمان انجام ميدهیم.
خیر اینگونه نیســت ،مــا اگر ناچار نبودیم ســمت
شرکتهایي مثل پِرَگس نميرفتیم ،بنابراین ما این تمایل
را داریم که برویم سمت شرکتهاي خارجي.
 اما مهمترین مخالفتها چه در زمان بايبک و چه
در زمان  IPCاز سوي جنوبيها بوده.
در آن زمــان تجربههــا کمتــر بــود ،امــا اکنــون
اینگونــه نیســت و اهــل مذاکــره هســتند ،وقتــي
یکسري سیاســيها و مخالفان دولت از مخالفتهاي
بچههاي جنوب خواســتند سوءاســتفاده کنند ،بچهها
حواسشان را جمع کردند و بازي نخوردند .از این بچهها
متخصصتر نداریم .در سالمت مالي و اخالقي اینها هم
کسي شک ندارد .یک سري حرف دارند که از سر دلسوزي
ميزنند .تو که خودت با اینها خیلي رفیقي...
 در ایــن دوره شــیوه تعامل آقــاي زنگنه هم با
جنوبيها گویا متفاوت شده است.
آقاي زنگنه شــخصیتي دارند که زیر بار حرف زور
نمــيرود ،آن موقع هم آقاي زنگنــه جوانتر بودند و
هم جنوبيها خیلي جوانتر بودند و ميخواستند زور
بگویند و آقاي زنگنه زیر بار زور نميرفت که در نتیجه
سال  ۷۹مشاجره بین آنها صورت گرفت ،درست است
که آقاي زنگنه اخالق تندي داشــت ،امــا به گونهاي
نبود که مثال شــخصي را از اتاقش بیــرون کند؛ اما از
حرفهاي بيمنطق خوشــش نميآمــد ،از زماني که
ایشان متوجه شد آنها اهل مذاکره و تبادل نظر هستند،
با آنها نشست ماهانه گذاشت .حتي قبل از قضیه IPC
هم هر یکي دو ماه یک بار ميرفتند و با آقاي زنگنه و
جوادي نشست برگزار ميکردند و جنوبيها ميگفتند
که آیا ما عوض شــدیم یا آقاي زنگنه عوض شــده که
من گفتم مطمئن باشــید این آقاي زنگنه همان آقاي
زنگنه ســابق است ،این شــماها هســتید که پختهتر
شــدید اکنون رابطه بسیار خوبي و همراه با صمیمیت
بین آنها برقرار اســت و بنده بســیار خرسند هستم از
این بابت کــه قبل از بنده هــر مدیرعاملي در مناطق
نفتخیز بود ،درگیر مشــاجره این بین بوده ،اما اکنون
چنین مسائلي وجود ندارد.
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روحانی دستور اجرای برنامه ششم
توسعه را صادر کرده است
 ایرنــا :پایــگاه اطالعرســانی دولت اعــالم کرد:
رئیسجمهوری ،برنامه پنجســاله ششم توسعه را به
هیئت دولت ابالغ کرده است .در خبر این پایگاه که روز
یکشنبه منتشر شده ،آمده است :الیحه برنامه پنجساله
ششم توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده
بود ،اما رسیدگی به این الیحه به مجلس دهم موکول
شــد و در جریان رسیدگی به این الیحه هم اصالحات
فراوانــی در الیحه پیشــنهادی دولت انجام شــد؛ تا
جایی که برخی صاحبنظران ،برنامه ششــم توسعه
را عمال طرح مجلس میدانســتند تا الیحه دولت .با
وجود رعایتنشــدن نکات مهم مــورد نظر دولت در
تصویب این الیحه ،وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون
و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفع شد؛  ۲۸اسفند سال  ۱۳۹۵علی الریجانی ،رئیس
مجلس ،قانون برنامه ششم را به رئیسجمهور ابالغ
کــرد و رئیسجمهــور هم در جلســات هیئت دولت
دســتور اجرای این قانون را صادر کرد .در این گزارش
تأکید شده اســت :بنابراین اجرای قانون برنامه ششم
توسعه طبق روال در دستور کار دستگاههای مختلف
اجرائــی قرار گرفته و جوســازیهای اخیر هم عموما
با اهداف سیاســی انجام میشود .پایگاه اطالعرسانی
دولت افــزود :حســینعلی امیری ،معــاون پارلمانی
رئیسجمهور ۲۵ ،اردیبهشــت امســال با بیان اینکه
عنوان عدم اجرای برنامه ششــم از ســوی روحانی را
تکذیب می کنم و این خبر از پایه بیاساس و نادرست
است ،گفت» :بههرحال قانون دستپخت انسانهاست،
ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ،ولی میتوان
با ارســال الیحه به مجلــس آن را اصالح کرد .دولت
هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشــان نداده و نشــان
هــم نخواهد داد .خوشــبختانه تعامــل قابل قبولی
میان دولت و مجلس شــورای اسالمی برقرار است و
دولت یازدهم کوشــید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان
رفتار اغنایی داشــته باشد« .پایگاه اطالعرسانی دولت
افزود :امیــری با بیان اینکه در دولــت یازدهم صدها
فقــره قانون از ســوی رئیسجمهور به دســتگاهای
ذیربط ابالغ شــده اســت ،خاطرنشــان کرد» :برنامه
ششــم ،طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود،
اما رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت دستور اجرای
آن را صادر کرد .برایناســاس مقرر شد اگر این برنامه
نیازمند هرگونه دستورالعمل ،مصوبه و آییننامه باشد،
در جلســات دولت تصویب و بــرای اجرا به نهادهای
ذیربط ابالغ شود«.
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