










گزیده بیانات مقام معظم رهبری

یکی  کنیم.  استفاده  تجربه ها  از  باید 
به  دادن  اولویت  ما  اساسی  تجارب  از 
همان   این  است.  داخلی  ظرفیت های 
تولید  سال  را  امسال  ما  که  است  چیزی  
ملی؛  تولید  کردیم.  اعالم  اشتغال  و  ملی 
ظرفیت ها،  به  مربوط  بخش های  از  یکی 
تولید صنعتی  اینجا  در  تولید ملی است؛ 
تولید  البته  است؛  نظر  مورد  کشاورزی  و 
هم  فکر  تولید  و  علم  تولید  و  نرم افزاری 
حتما جزء تولید داخلی است و مهم است، 
بود،  میان  در  اقتصاد  مسائل  چون  لکن 
مراد ما تولید صنعتی و کشاورزی و مانند 
داخلی؛  تولید  ملی،  تولید  است.  این ها 
قرار  توجه  مورد  باید  داخلی  ظرفیت های 
بگیرد. به نظر من، ظرفیت نیروی انسانی 

جوان ما بسیار ظرفیت خوبی است.
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سرمقاله

مسائل  خصوص  در  پردامنه ای  بسیار  بحث های  که  داریم  قرار  دوره ای  در 
اقتصادی و لزوم در اولویت قرار گرفتن حل مشکالت و معضالت اقتصادی طرح 
می گردد. در این میان اما نبایستی از یک مسئله غافل شد و آن، کارکرد عمومی 
نظام اقتصادی در کشور ماست. عمده ترین ویژگی اقتصاد ایران که قدمتی طوالنی 
هم دارد، سلطه سرمایه های تجاری است. به این معنا که تجارت در طی صدسال 
تجاری  سرمایه های  سلطه  و  ایران  در  درآمد  کسب  منبع  عمده ترین  گذشته، 
بوده  ایران  در  اقتصادی  توسعه  مانع  و  اقتصادی  نظام  ویژگی  مهم ترین  مالی  و 
است. می توان این ویژگی نظام اقتصادی ایران را در قالب شاخص های مختلف 
به صورت کمی و عددی نیز نشان داد. در نیمه دوم دهه 1330، گروهی به عنوان 
کارشناسان دانشگاه هاروارد به منظور ارائه راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران 
از مشکالت آن مقطع زمانی، کتابی تحت عنوان »تأمین مالی صنعتی در ایران« 
منتشر کردند که در واقع گزارشی از مشکالتی بود که اقتصاد ایران با آن دست و 
پنجه نرم می کرد. یکی از اصلی ترین مسائلی که در این گزارش مورد توجه قرار 
گرفته، این است که »منبع اصلی خلق درآمد و ثروت در ایران، درآمدهای حاصل 
از تجارت و خرید و فروش زمین، خرید و فروش مسکن، سفته بازی و داللی است« 

و این که »به طور کلی نشانه های یک جامعه مصرفی در ایران وجود دارد«.
هم اکنون نزدیک به 60 سال از تدوین این گزارش سپری شده و کماکان شرایط 
نشده  آن هویدا  در  ماهوی  تغییری  و  است  منوال سابق  بر همان  ایران  اقتصاد 
است. علت این مسئله، همان برجستگی نقش سرمایه در اقتصاد ایران است. 
در مقابل، سهم درآمدهای حاصل از نیروی کار و خالقیت و نوآوری، سخت کوشی 
و ابداع و ابتکار در اقتصاد ایران عمال سهم بسیار ناچیزی است. شواهد آماری 
مربوط به سال های 1338 تا 1393، حاکی از این است که سهم تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص در بخش خدمات در ایران به شدت باالتر از سهم تشکیل سرمایه 
نحوه  و  است. موضوع سرمایه  و کشاورزی  در بخش های صنعت  ناخالص  ثابت 
اختصاص آن به بخش های کشاورزی و صنعت و اینکه سرمایه در چه بخش هایی 
سیاست گذاران  و  مسئولین  توجه  سنجش  شاخص های  از  است،  گرفته  شکل 
در یک کشور و نشان دهنده اهمیتی است که اقتصاد آن کشور در چشم و دل 
کشاورزی،  بخش  سه  به  را  ایران  اقتصاد  اگر  است.  سیاست گذاران  و  مسئولین 
صنعت و خدمات تقسیم بندی کنیم، می بینیم که از سال 1338 تا 1393 که آمار 
کمی این بخش ها در دسترس است، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران 
در بخش کشاورزی 5 درصد، در بخش صنعت بین 20 تا 25 درصد و در بخش 
خدمات بین 65 تا 70 درصد است. از طرفی، عمده سرمایه گذاری ها در بخش 
خدمات نیز در حوزه های غیرمولدی همچون تجارت، واردات و مستغالت یعنی 
خرید و فروش مسکن و خرید و فروش زمین صورت گرفته است. سهم تشکیل 
سرمایه در بخش کشاورزی نشان می دهد که این بخش، به دلیل سرمایه گذاری 
بسیار نازل، بخش بسیار ضعیفی در ایران است. همچنین اقتصاد ایران نتوانسته 
است سرمایه های مناسبی را برای بخش صنعت فراهم آورد و این در حالی است 
شغل  و  ارزش افزوده  خالق  و  توسعه  پیش برنده  صنعت  بخش  کشور،  هر  در  که 
با این تفاسیر و ویژگی ها که برای کارکردهای عمومی نظام اقتصادی در  است. 
ایران برشمردم، با قاطعیت می توان گفت که چنانچه صنعت، نقش برجسته تری 

نگیرد و کشاورزی ما صنعتی نگردد، امکان توسعه وجود ندارد.
 مشکل دیگر در نظام اقتصادی ایران، مسئله نفت است که تأثیر آن به اشکال 
به دلیل نفوذ  بانکی  نیز مشهود است. این نظام  بانکی کشور  مختلف، در نظام 
صاحبان سرمایه های تجاری و مالی، قوانین و مقررت را به نحوی تنظیم می کند که 
منابع و تسهیالت بانکی عمدتا به بخش های تجاری یعنی واردات کاالها )عمدتا 

کاالهای لوکس(، خرید و فروش زمین و مسکن )مسکن لوکس( تخصیص داده 
شود، در حالی که این منابع می بایست به فعالیت های مولد و تولیدی اختصاص 
پیدا کنند. این منابع همان منابع و درآمدهای نفتی می باشند که از طریق نظام 
از  بیش  نکته ای است که  این همان  و  تجاری می شوند  فعالیت های  وارد  بانکی 

نیم قرن پیش، در کتاب فوق الذکر مورد شناسایی قرار گرفته است.
ایران  در  خصوصی  بانک های  رشد  البته  و  پولی  و  مالی  فعالیت های  رشد  با 
کردند.  پیدا  برجسته تری  نقش  نیز  مالی  سرمایه های   )50 دهه  در  )بخصوص 
بعد از انقالب اسالمی و پس از هشت سال جنگ تحمیلی، با تأسیس بانک های 
خصوصی یا به اسم بانک های خصوصی سرمایه های مالی مجددا نقش ویژه ای 
به خود گرفت. لذا، از اصلی ترین دالیل ناکامی های اقتصادی ایران باید به نقش 
سرمایه های تجاری و مالی، سلطه آن ها و حضور صاحبان یا نمایندگان آن ها در 
کانون های اصلی تصمیم گیری های اساسی اقتصاد کشور اشاره کرد. مادامی که 
به این مسئله پاسخ درستی داده نشود و هیچ اقدامی برای صنعتی شدن کشور 
صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور مبتنی بر تولید صنعتی حاصل نخواهد شد. 
این مسئله در ادامه موجب می شود که از یک سو هر ساله نزدیک به یک میلیون 
نفر به تقاضای بازار کار افزوده شود و از سوی دیگر اقتصاد کشور قادر به خلق 
شغل نباشد؛ چراکه تصمیمات اخذ شده توسط نظام تصمیم گیری حاکم، منجر 
به رشد درآمد و ثروت برای یک گروه خاص می شود و به تبع آن شغل پایدار و خالق 

ارزش افزوده کافی در اقتصاد کشور فراهم نمی شود.
از طرفی توجه به یک نکته بسیار ضروری است و آن این که جمعیت بزرگ بیکار، 
درآمدهای بسیار نازل و مشاغل نسبتا ناپایدار که دستمزدهای ناچیزی برای آن ها 
اقتصاد  برای  سهمگینی  بسیار  اجتماعی  پیامدهای  و  عوارض  می گیرد،  تعلق 
کشور به دنبال دارند که ناامنی، رشد نابرابری ها و فقر از جمله این پیامدها است. 

رشد ناامنی هم به نوبه خود، موجب کاهش سرمایه گذاری می شود.
در نهایت می توان گفت که با توجه به تأکید سیاست گذاران بر الگوی اقتصاد 
مقاومتی و با توجه به اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی تولید، بهره وری و اشتغال 
است، می بایست سیاست گذاران این مهم را در نظر داشته باشند که مادامی که 
این مناسبات تغییر نکند، اهداف اقتصاد مقاومتی در عمل نخواهد توانست از 
این مسئله  برسد.  به منصه ظهور  و  رود  فراتر  شعار، همایش و چاپ چند مقاله 
مستلزم یک تغییر نگاه اساسی و توجه به نقش سرمایه و تغییر جهت آن از توجه 
به سرمایه های تجاری و مالی به سمت سرمایه های صنعتی است. از طرفی الزم 
است در نظام تصمیم گیری نیز تنها منافع گروه های نخبه مورد توجه نباشد، بلکه 
ویژگی های  از  نخبه گرایی، یکی  باشد.  توجه  منافع عموم مردم مورد  می بایست 
این  خدمت  در  هم  تصمیم گیری  نظام های  و  است  ایران  اقتصاد  کنونی  اصلی 
نظام ها  این  قرار گرفته اند. در حالی که الزم است  اقتصادی سیاسی  نخبه های 
تغییر جهت دهند و به سمت یک اقتصاد مردمی حرکت کنیم. این تغییر، مستلزم 
تغییر نگاه از سیاست های نئولیبرالی به سمت سیاست های مردمی و در نتیجه 
حصول یک اقتصاد مردمی است. مادامی که این جهت گیری تغییر نکند، اهمیتی 
اقتصاد  یا  مقاومتی  اقتصاد  بگذاریم؛  سیاست ها  روی  بر  اسمی  چه  که  ندارد 

نئولیبرالی، کارکردها همان کارکردهای سابق خواهد بود.

حسین راغفر
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س(

مشکل اقتصاد ایران 
برجستگی نقش سرمایه است
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مسئله توزیع ثروت و درآمد در ایران موضوع بسیار 
که  جهت  این  از  بخصوص  است.  اهمیتی  حائز 
عامل  چند  به  کشوری  هر  در  توزیعی  نظام  مسئله 
عمومی  کارکرد  آن ها،  مهم ترین  ولی  دارد.  بستگی 
نظام اقتصادی در کشورها است. لذا در مقام توجه و 
پرداختن به دالیل نابرابری ها در کشور باید به کارکرد 
نظام اقتصادی توجه داشت. باید دید چه عواملی در 
اقتصاد ایران این مسئله را پررنگ تر کرده اند یا نقش 
توزیع درآمد را به نحوی که تاکنون صورت گرفته، رقم 

زده است.
نسبتا  ریشٔه  که  ایران  اقتصاد  ویژگی  عمده ترین 
طوالنی و قدیمی هم دارد، مسئله سرمایه های تجاری 
قرن  یک  در  که  معنا  بدین  است.  ایران  اقتصاد  در 
از  حتی  تاریخی،  شواهد  اساس  بر  البته  و  گذشته 
دورٔه قاجار تاکنون، تجارت، عمده ترین محل کسب 
درآمدها و تولید ثروت در ایران بوده است و سرمایه های 
تجاری در اقتصاد ایران همواره مسلط بوده اند که البته 
نیز به سرمایه های تجاری  بعدها سرمایه های مالی 

اضافه شده است.
علت اصلی را می بایست در ساختارهای کج و بیمار 
اقتصاد ایران جست وجو کرد. در همین راستا پاسخ 
به این سؤال می تواند بسیار راهگشا باشد. این که چرا 
بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در حوزه های 
مسکن، خریدوفروش زمین و فعالیت های سفته بازی، 
رباخواری، خریدوفروش مستغالت صورت می گیرد؟ 
به نظر می رسد پاسخ سؤال مذکور این باشد که این 
پرسودی  بسیار  فعالیت های  ایران،  در  فعالیت ها 
هستند. البته این فعالیت ها برای کسانی که قوانین 
و مقررات را تنظیم می کنند، ماهیتا بسیار پرسودتر 
می شوند. این قانون گذاران که از فعالیت های تجاری 
و مالی سود سرشاری می برند، در مقابل، فعالیت های 
تولیدی و صنعتی را فعالیت های پرریسک می نامند؛ 

به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه های تجاری و مالی 
فرآیند  درگیر  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به طور  که 
سیاست گذاری هستند و در موضع تصمیم گیری های 
همان  منتفعان  قرارگرفته اند،  کشور  اساسی 
سیاست هایی هستند که خود تدوین می کنند. در 
نتیجه همین تصمیمات است که بخش های مختلف 
دیگر همچون بخش های تولیدی فعالیت های بسیار 
پر ریسکی تلقی می شوند و این در واقع مبنا را برای 

توزیع ناعادالنٔه ثروت در کشور می گذارد.
اینکه بدانیم ثروت های هنگفت چگونه تولید و توزیع 
می شود، چندان دشوار نیست و من برای توضیح این 
فرآیند، به یک مثال ساده اکتفا می کنم. در منطقٔه 
22 تهران، قانونی وضع شده که بر اساس آن، مجوز 
نهاد  یک  برای  فقط  بلندمرتبه سازی  یا  برج سازی 
نظامی صادر می شود و مردم عادی در آن منطقه اجازه 
ساخت وساز بیش از دو طبقه را ندارند. به همین دلیل، 
قیمت زمین در این منطقه، قیمت نازل و بین چهار تا 
پنج میلیون تومان است. حال با لغو این قانون و صدور 
عادی،  مردم  برای  محدودیت  بدون  ساخت  مجوز 
قیمت زمین از پنج میلیون تومان به سیزده میلیون 
تومان افزایش خواهد یافت و در ادامه درآمد بسیار 
زیادی ایجاد می شود؛ درآمدی که در واقع در نتیجٔه 
هیچ فعالیت تولیدی ایجاد نشده است. تنها اتفاقی که 
افتاده است، این است که صرفا قانون استفاده از زمین 
تغییر کرده و درآمدهای بسیار قابل توجهی خلق شده 
انسانی  تولید، فعالیت  از  این درآمدها ناشی  است. 
و خلق ارزش توسط صنعت یا تولید نبوده بلکه تنها 
حاصل یک تغییر در قانون گذاری است. این مثال و 
نمونٔه کوچکی است از آنچه منجر به توزیع نابرابر ثروت 

در ساختار کشور می گردد.
به نظر می رسد یکی از جدی ترین گام هایی که الزم 
است در حال حاضر در جهت کاستن از نابرابری در 
توزیع ثروت و فرصت در کشور برداشته شود، اصالح 
خدمت  در  قانون  شرایط،  این  در  است.  قوانین 
گروه های بسیاری خاصی است که البته در بلندمدت 

آن ها هم از این فرآیند متضرر خواهند بود.
به هرحال یکی از عمده ترین چالش های اقتصادی 
و حتی اجتماعی در کشور این است که درآمدهای 
نتیجٔه  که  می شود  افرادی  نصیب  چشمگیر  بسیار 
تالش، نوآوری، خالقیت و تولید آن افراد نبوده است. 

این درآمد در عمل به معنای تورم برای جامعه است؛ 
و  پرداخت  به  مجبور  دیگری  گروه های  که  تورمی 
جبران آن می شوند. از سویی چنانچه سایر گروه ها، 
توان پرداخت و جبران را نداشته باشند، در جامعه رکود 
اقتصادی ایجاد می شود؛ اتفاقی که امروزه با آن مواجه 
هستیم. می بینیم که خود این قانون مربوط به زمین ها 
و تغییر کاربری آن ها زمینه ساز توزیع نابرابر ثروت و 
درآمد در کشور است. حال پرسش اینجاست که چه 
کسی این قوانین را وضع می کند؟ گروه هایی هستند 
که منافع آن ها با تغییر قوانین تأمین می شود؛ بنابراین 
از  جلوگیری  برای  قوی  اراده ای  چنانچه  است  الزم 
ثروت در جامعه وجود  ناعادالنٔه  توزیع  و  بی عدالتی 
این  مسببین  و  مسئولین  دنبال  به  حتما  دارد، 
نابسامانی های اقتصادی در نظام تصمیم گیری های 

اساسی رفت.
نمی تواند  ایران  اقتصاد  که  دالیلی  از  یکی  اصال 
سرمایه های مناسبی را برای بخش صنعت فراهم کند 
و بخش خدمات در ایران تا بدین پایه متورم شده و به 
نوبٔه خود منجر به نابرابری های ریزودرشتی در کشور 
شده است، همین ناکارآمدی در نظام تصمیم گیری 
این  است.  کشور  در  اساسی  تصمیم سازی های  و 
مسئله که سهم بخش خدمات در کشور که بخش 
نامولدی است که نه ارزش افزوده، نه ثروت و نه شغل 
نظام  در  ضعف  مسئلٔه  همان  به  نیز  می کند،  خلق 

تصمیم گیری های اساسی و قانونی بازمی گردد.
با این تفاسیر، تصور من این است مادامی که این 
ساختار معیوب تغییر نکند، صنعت نقش برجسته تری 
سرمایه گذاری  از  کشاورزی  سهم  نگیرد،  خود  به 
نشود،  صنعتی  کشاورزی  بخش  و  نیابد  افزایش 
همچنان شاهد ساختار کج در اقتصاد ایران خواهیم 
بود و امکان توسعه و دستیابی به عدالت و برابری در 

توزیع ثروت و فرصت در کشور فراهم نمی شود.
اقتصادی  نظام  این  پیامدهای  از  یکی  بالطبع، 
در  که  است  درآمدی  فاحش  نابرابری های  موجود، 
کشور  در  اقتصادی  نظام  این  سوءکارکردهای  اثر 
شکل گرفته است و یکی از عمده ترین چالش های 
پیش روی دولت دوازدهم هم تالش برای کاستن از 
کج کارکردی های این نظام و حرکت در سمت انجام 
در  اساسی  گیری های  تصمیم  نظام  در  اصالحات 

کشور خواهد بود.

توزیع ناعادالنٔه ثروت، معضل ریشه دار اقتصاد ایران
ضعف در نظام تصمیم گیری های اساسی و قانونی کشور سود بدون ریسک را هدف فعالیت های اقتصادی کرده است

8

حسین راغفر

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء )س(
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معموال و به طور متعارف در اقتصاد، توان تولید هر 
جامعه تابعی از سطح دسترسی آن به منابع و عوامل 
تولیدی همانند نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، 
انرژی، آب و ... در نظر گرفته می شود و به تبع آن، ارتقاء 
توان تولید جامعه به افزایش سطح دسترسی به این 

منابع بستگی دارد.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن 
است که دسترسی به این منابع، تنها بخشی از توان 
تولید آن جامعه را نشان می دهد و عوامل دیگری نیز 
در تعیین توان تولید ملی و ارتقاء آن تأثیرگذار است. 
در بین این عوامل، نحؤه مدیریت این منابع و انتخاب 
سیاست های مناسب از مهم ترین آن ها است. درواقع 
توان تولید ملی هر جامعه بیش از آنکه به میزان تولید 
منابع  نحؤه مدیریت  از  متأثر  باشد،  بستگی داشته 
جامعه است. لذا به نظر می رسد الزمٔه تغییر و تحول 
در بنیان های تولید هر جامعه این است که مدیریت و 
سیاست گذاری های آن تغییرات اساسی داشته و برای 
رفع موانع و چالش های پیش  روی تولید، متناسب با 
فرهنگی  و  سیاستی  اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط 

خود، از راه حل های بهینه علمی بهره بگیرند.
عدم وجود نهادهای کارآمد و نبود سازوکارهای مؤثر 
از جملٔه مهم ترین عواملی است که سیستم تولید ما 
از آن رنج می برد. لذا به نظر می رسد محوریت اصلی 
بنیادین نظام تولید، می بایست  در تغییر و تحوالت 
اصالح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای کارآمد باشد. 
نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی، 
و  تجارت  تولید،  امور  با  متناسب  حقوقی  ساختار 
هزینه های  کاهش  با  مرتبط  نهادهای  و  قراردادها، 
بایستی  درعین حال  نهادها  این  مبادله.  و  تولید 
بستر الزم  و سازمان دهی گردند که  طوری طراحی 
برای شکل گیری سرمایه گذاری های داخلی، جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تحقق خالقیت و نوآوری را در 

فرآیند تولید فراهم نمایند.

و  مقررات  و  قوانین  در  موردنیاز  اصالحات  انجام 
نهادها، احتمال آسیب پذیری بنگاه ها را کم می کند، 
هزینه های تولید و مبادله را کاهش می دهد و زمینه را 
برای شکل گیری بنگاه های نوآور، دانش بنیان، خالق 
و کارآفرین فراهم می نماید و این همه به معنای ارتقاء 

توان تولید ملی است.
اجتماعی،  تشکل های  خصوصی،  بخش  دولت، 
اصلی  کارگزاران  از  اجتماعی  نهادهای  سمن ها، 
مدیریت منابع در جامعه هستند، اما متأسفانه به نظر 
از  اندازه  به یک  تقریبا  کارگزاران،  این  می رسد همٔه 
ضعف های اساسی رنج می برند. در این میان انگشت 
اتهام همواره به سوی دولت نشانه می رود، اما واقعیت 
این است که بخش خصوصی نیز همانند دولت فاقد 
منابع  مؤثر  و  بهینه  مدیریت  برای  کافی  توانمندی 
جامعه است. با این وجود، با توجه به جمیع شرایط و با 
توجه به مقطع تاریخی که در آن قرار گرفته ایم، به نظر 
می رسد امکان و نقش دولت در اصالح این سیستم 
بیش تر و پررنگ تر است. دولت می تواند بدون آنکه در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها یکه تازی کند، با 
تقویت نهادهایی که تعامل با بخش خصوصی را محقق 
و  و تسهیل می کنند، مانند شورای گفتگوی دولت 
بخش خصوصی، عزم خود را در به مشارکت واداشتن 
بخش خصوصی عیان تر نماید و این بخش را به صورت 
جدی در فرآیند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 

مشارکت دهد.
سیاست گذاری های دولت را می توان در سه سطح 
کالن، میانه و خرد دسته بندی نمود که برای اثربخش 
بودن اقدامات صورت گرفته بایستی سطوح مختلف 
سیاست گذاری ها سازگار باشند تا اثرات همدیگر را 
خنثی نکنند. شایان ذکر است که محور اصلی در 
بحث مداخلٔه دولت در تولید و نظام بازار، دخالت کمتر 
و یا بیشتر نیست، بلکه نوع و الگوی مداخله است. 
برای اثربخش بودن دخالت های دولت در فرآیند تولید 
این دخالت ها در جهت رفع  بایستی عمدتا  بازار،  و 
کاستی های بازار صورت گیرد. نکته مهم دیگر درزمینٔه 
به طورکلی،  که  است  این  دولت،  مداخله  الگوهای 
سیاست های مختلف دولت را از نظر ماهیت مداخله 
دولت در تولید، به دو رویکرد عمده می توان طبقه بندی 
نمود که عبارت اند از دخالت کارکردی )Functional( و 
دخالت گزینشی )Selective( . منظور از دخالت های 
کارکردی، مداخالتی از سوی دولت است که به طور 
فعالیت های  سمت  به  منابع  جهت دهی  مستقیم 

خاصی را عهده دار نمی شود، لیکن درعین حال سعی 
در رفع ناتوانی ها و شکست های بازار دارد. حمایت از 
آزاد گذاشتن  آموزش(،  و  انسانی )بهداشت  سرمایٔه 
جریان اطالعات و بهبود صادرات از جمله مصادیق 

دخالت های کارکردی دولت هستند.
در  دولت  که  جهت داری  دخالت های  مقابل،  در 
ارتباط با یک صنعت خاص و غیرموافق با بازار، انجام 
می دهد از نوع دخالت های گزینشی بوده و تخصیص 
هدایت  خاصی  گروه های  یا  گروه  نفع  به  را  منابع 
می کند. مداخلٔه دولت هند در صنعت IT، دخالت 
در  جنوبی  کره  دخالت  و  پوشاک  در  ترکیه  دولت 
صنعت خودرو از جمله مصادیق دخالت های گزینشی 
می باشند. هرچند این نوع مداخالت گزینشی آثار و 
تبعاتی منفی نیز دارد، ولی با انتخاب صحیح، می توان 
خاص  صنایع  انتخاب  داد.  کاهش  را  آن  منفی  آثار 
فراگیری،  همچون  ویژگی هایی  اساس  بر  می تواند 
مزیت، دانش بنیان بودن، بهره وری، اثرات سرریز بیشتر 
و غیره انتخاب شود تا در نهایت، در بلندمدت به نفع 
همه تمام شود. یکی از مداخالت گزینشی آن است 
که دولت، صنعت یا صنایع خاصی را بر اساس اهداف 
خود انتخاب کند و از طریق توانمندسازی نهادهای 
آن، توان تولید و رقابتمندی آن صنعت را ارتقاء دهد. 
شایان ذکر است که در تحلیل صنایع مختلف، توجه به 
زنجیرٔه ارزش از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب 
صنایع با فرآیند زنجیره ارزشی مشابه فرآیند زیر مواجه 
هستند؛ استانداردسازی، نوآوری، تحقیق و توسعه، 
طراحی، ساخت و تولید، مونتاژ، حمل ونقل و توزیع، 
بازاریابی و برندسازی. نکتٔه قابل توجه اینکه بررسی ها 
و مطالعات مختلف میدانی نشان می دهد در صنایع 
ما بیشترین فعالیت و تمرکز بر روی ساخت و تولید و 
مونتاژ صورت می گیرد، درحالی که این مرحله کمترین 
هدف گیری  با  می تواند  دولت  دارد.  را  ارزش افزوده 
خاصی همچون تقویت اقتصاد دانش بنیان و اشتغال 
برحسب  را  صنایعی  دانشگاهی،  دانش آموختگان 
مزیت دار بودن و فراگیر بودن انتخاب نماید و سپس، 
نهادهایی همچون بازاریابی، طراحی، مدیریت کیفیت 
این  رقابت  و  تولید  توان  ارتقاء  برای  را  برندسازی  و 

کسب وکارها ایجاد کند.
تنها در صورت توجه به این موارد است که می توان به 
فرآیند تولید و اثربخش بودن آن در کشور امیدوار شد و 
این گونه نهادسازی  به مثابه یک گام اساسی در جهت 

زدودن و رفع موانع تولید در کشور است.

قوانین و نهادهای ناکارآمد و ضد تولید چالش مهم دولت دوازدهم
تقویت نهادهای کارآمد تولید رشط الزم برای ارتقاء توان تولید ملی

پرویز محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز
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و  انسان ها  زندگی  در  آب  حیاتی  نقش  به  توجه  با 
وابستگی توسعه به آن، همچنین نسبت کم آب قابل 
دسترس به کل آب های جهان، توزیع نامناسب آن از 
لحاظ زمانی و مکانی و رشد روزافزون جمعیت موجب 
شده است که وقوع بحران آب در اقصی نقاط جهان 
از جمله در کشورمان ایران پیش بینی گردد. در جهان 
حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی 
ندارند. روزانه 50 هزار نفر در جهان بر اثر مصرف آب 
غیربهداشتی جان خود را از دست می دهند. تا سال 
2050 میالدی بیش از نیمی از کشورها در سراسر دنیا 
در تأمین آب آشامیدنی موردنیاز خود با بحران روبرو 
خواهند شد. تمام این جمله های هشداردهنده، بیانگر 
آن هستند که بحرانی جدی با نام »بحران آب« در حال 
گسترش و پیچیده تر شدن است. طوری که تا سال 
2025 حدود 1.8 میلیارد نفر در مناطقی که با کمبود 
آب روبرو خواهد بود زندگی خواهند نمود. این بدان 
معنی است که این مناطق آب کافی برای تأمین امنیت 
غذایی فعلی از طریق کشت اراضی نخواهند داشت و 
حتی در برخی مناطق بحران مذکور شامل آب شرب و 
صنعتی نیز خواهد بود و به ناچار آب موردنیاز آبیاری به 
مصارف شرب و امثالهم خواهد رسید. لذا این کشورها 
داشته  کشاورزی  محصوالت  واردات  به  شدیدی  نیاز 
و بحران های اقتصادی و اجتماعی گریبان گیر آن ها 

خواهد بود.
متخصصین امر از سال ها قبل با این معضالت آشنا 
بوده و از ابتکارات متعددی جهت ارتقاء آگاهی های 
استفاده  جهانی  جامعه  نمودن  درگیر  و  عمومی 
نموده اند. از آن جمله می توان به ابتکار اعالم روز جهانی 

آب و شورای جهانی آب اشاره نمود.
روز جهانی آب که 2 فروردین ماه مصادف با 22 مارس 
بار در سال 1992، در  اولین  جشن گرفته می شود، 
بیست ویکمین دستور جلسه کنفرانس )محیط زیست 
و توسعه سازمان ملل UNCED( در شهر ریودوژانیرو 

برزیل رسما مطرح شد؛ و نهایتا در 22 مارس 1993، 
این روز به طور رسمی از سوی مجمع عمومی سازمان 
کشورها  کلیه  از  و  گردید  اعالم  و  تعیین  متحد  ملل 
خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، 
این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد 
آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات 
در  نمایشگاه ها  و  سمینارها  کنفرانس ها،  برگزاری  و 

گرامیداشت آن بکوشند.
شورای جهانی آب نیز در سال 1996 تشکیل یافته که 
دفتر مرکزی آن در مارسی فرانسه است. در حال حاضر 
311 عضو دارد که از سازمان ملل متحد و سازمان های 
دولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های 
بین المللی، دولت های محلی و گروه های جامعه مدنی 
می باشند. مأموریت این شورا عبارت است از: ترویج 
آگاهی، ایجاد تعهد سیاسی و اقدامات اساسی و مؤثر 
در مورد مسائل آب در تمام سطوح و باالترین سطح 
تصمیم گیری، به منظور دست یابی به حفاظت، توسعه، 
برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از آب در تمام ابعاد آن 
بر اساس محیط زیست پایدار به نفع معیشت عمومی بر 

روی زمین است.
در کشور ایران نیز با توجه به قرارگیری آن در کمربند 
خشکی کره زمین از لحاظ جغرافیایی بحران آب مشهود 
است. طوری که میزان بارش متوسط ساالنه آن حدود 
یک سوم متوسط جهانی است و متوسط بارش ها از 
250 میلی متر به 242 میلی متر کاهش یافته و کشور با 
مسائل بسیار جدی در منابع آب روبرو است. از طرفی 
نیز مصرف بی رویه آن و افزایش روند مصرفی، بحران 
آب را به چالش اصلی تبدیل کرده است چنانچه به 
گفته وزیر محترم نیرو میزان مصرف آب در ایران 96 
میلیارد مترمکعب است و این در مقایسه با 120 میلیارد 
مترمکعب از کل منابع آب تجدیدشونده نشان دهنده 
وضعیت بحرانی آب در کشور است. همچنین بر اساس 
شاخص  مارک،  فالکن  شاخص  اصلی  شاخص  سه 
سازمان ملل، شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب 
جهت تعیین شدت بحران و تنش آبی، کشور ایران در 

رده بحران شدید آبی واقع است.
ناسا هشدار داده است که با روند تغییرات آب و هوایی 
به  تا 40-30 سال دیگر  ایران  و استفاده بی رویه آب 
بیابانی وسیع تبدیل می شود. اتفاقی که اگر رخ دهد 
ایران با بحرانی عظیم روبه رو خواهد شد. قطعا کشاورزان 
ایران را مصرف می کنند،  که 92 درصد آب مصرفی 
نه تنها بحران اقتصادی را پیش  رو خواهند داشت بلکه 

ایران با مشکالتی از جمله کمبود مواد غذایی، مهاجرت 
و حاشیه نشینی مواجه می شود. خشک شدن تاالب ها، 
روان  کاهش  و  زیرزمینی  سفره های  سطح  کاهش 
از مهم ترین نمودهای شرایط بحرانی  آب رودخانه ها 

وضعیت آب در کشور عنوان کرد.
از مهم ترین راهکارهای برون رفت از بحران آب از نظر 
متخصصین امر مدیریت یکپارچه منابع آب، حکمرانی 
مناسب و کارای آب، تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
آبخیزداری، صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف، باال 
بردن راندمان تأسیسات آبی، توجه به مقوله آب مجازی، 
بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، واقعی نمودن تعرفه 

آب و توسعه بازارهای محلی آب است.
بر این اساس توجه جدی به مسائل مدیریت منابع 
آب و انجام اقدامات اصالحی در این زمینه از مهم ترین 
اقدامات دولت یازدهم بوده است و موضوع آب یکی 
است  امید  و  تدبیر  دولت  برنامه های  محوری ترین  از 
و بر اساس آن بوده است که دولت اقدامات اساسی 
در زمینه های ذکرشده انجام داده و ادامه برنامه ها در 
دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 
برنامه ششم توسعه بیش از آنکه به مسائل کلی بپردازد، 
اصلی ترین  از  یکی  و  است  محور  مسئله  برنامه ای 
محورهای آن مسئله آب است. در بودجه سال ۱۳۹۶ 
نیز یکی از محورهای اصلی، توجه ویژه به مبحث آب و 

در نظر گرفتن بودجه مناسب برای آن است.
از دیگر اقدامات و برنامه های دولت در رابطه با آب 
و  مسائل زیست محیطی آن است که احیاء تاالب ها 
سامان دهی رودخانه و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
این  قابل مالحظه ای در  اقدامات  و  از زمره آن است 

خصوص در چند سال اخیر انجام پذیرفته است.
بحران  با  مقابله  برنامه های  نیز  دوازدهم  دولت  در 
آب با محورهای بازنگری و اجرای برنامه های ارزیابی 
محیط زیستی طرح های انتقال آب و سدهای بزرگ، 
آب های  تعادل بخشی  طرح  اجرای  و  برنامه ریزی 
زیرزمینی، ابالغ استاندارد و راهنمای تعیین شاخص 
سامان دهی  کارگروه  تشکیل  آب،  منابع  کیفیت 
رودخانه ها در استان ها، تدوین راهنمای پیشگیری، 
آب های  نفتی  آلودگی های  پاک سازی  و  ارزیابی 
زیرزمینی و اثرات محیط زیستی طرح های عمرانی بر 
منابع آب زیرزمینی، شناسایی منابع آالینده دشت های 
مهم کشور به منظور تدوین برنامه پایش، تدوین برنامه 
مدیریت محیط زیستی بنادر کشور و به عنوان زیر برنامه 

محیط زیستی اعالم و ابالغ شده است.

سوملاز حافظی زاده

مدیردفرت برنامه ریزی آب و بودجه رشکت آب منطقه ای آذربایجان رشقی

هشدار جهانی به استفاده بی رویه آب در ایران 
آب، فراتر از بحران

لزوم بازگشت تدبیر به حکمرانی منابع آب کشور
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به  توجه  با  خصوصی سازی  اهداف  به طورکلی، 
در  می گردند،  تعریف  کشور  هر  خاص  ویژگی های 
همان  بیشتر  خصوصی سازی  اهداف  ما  کشور 
اهداف مطرح شده در سیاست های ابالغی رهبری 
اهداف  این  است.  اساسی  قانون  اصل 44  درباره 
ملی،  اقتصاد  رشد  به  بخشیدن  شتاب  شامل 
گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور 
بنگاه های  کارایی  ارتقاء  اجتماعی،  عدالت  تأمین 
اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم 
ملی،  اقتصاد  در  تعاون  و  خصوصی  بخش های 
افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم 
به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها 

است.
برای ترسیم روند خصوصی سازی در دوره جمهوری 
اسالمی ایران سعی بر این شد که این روند در طی 
دولت هایی که از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون بر 
سر کار آمده اند؛ مورد بررسی قرار گیرد. دولت های 
بعد از انقالب اسالمی در ایران از ابتدا تاکنون شامل 
هفت دولت یعنی دولت بازرگان، رجایی، موسوی، 
و روحانی است که  هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد 

نحوه خصوصی سازی در آن ها به شرح زیر است:

دولت بازرگان )بهمن 57 – آبان 1358(
اقتصاد،  حوزه  در  موقت  دولت  کلی  سیاست 
تشویق بخش خصوصی بود. چنانکه مهندس بازرگان 
تأکید داشت که: »آنچه امروز به آن نیاز داریم بخش 
خصوصی است، زیرا ما هیچ گاه بخش خصوصی در 

اقتصادمان نداشته ایم. در گذشته، بخش خصوصی 
شامل تعدادی از خانواده های مرتبط با دربار بود و به 
همین دلیل نه تجارت آزاد وجود داشت و نه رقابت«.

 دولت موقت، کارخانه دارانی را که در طی انقالب از 
کشور گریخته بودند با این استدالل که »دولت اکنون 
است،  سرمایه داران  عمومی  عفو  بررسی  حال  در 
دعوت کرد به وطن بازگردند. در واقع دولت اسالمی 
پول داران  و  از سرمایه داران صادق حمایت می کند 
نباید بیم و هراس داشته باشند«. همچنین دولت 
نظر  در  کارخانه ها  مجدد  بازگشایی  برای  وام هایی 
گرفت و تا تیر 1358 پرداخت این وام ها را به 260 نفر 
از مجموع 950 متقاضی پیشنهاد کرد. بانک مرکزی 
قول  بودند  بازگشت  خواهان  که  کارخانه دارانی  به 
هرگونه مساعدتی را داد. دولت موقت تمام اعتصابات 
را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی 

کردن صنایع لغو کرد.
اما با این وصف در فضای انقالبی، نقش دولت در 
حوزه اقتصادی افزایش می یابد و جهت گیری های 
بازتوزیعی و مداخله گر به خود می گیرد. این اقدامات 
بازتوزیعی پس از انقالب را می توان بر اساس »اقدام 
از پایین« و »اقدام از باال« تقسیم بندی کرد. اقدامات 
بازتوزیعی از پایین اساسا شامل آن دسته از اقدامات 
فرودستی  طبقات  سوی  از  که  می شدند  رادیکال 
سیاسی  آنومی  از  استفاده  با  که  می گرفت  انجام 
اقدام  مؤثر،  مرکزی  قدرت  نبود  و  انقالب  از  ناشی 
اقدامات  باال کردند.  به تصرف دارایی های طبقات 
بازتوزیعی از باال نیز شامل الیحه دولت موقت می شد 
که در شهریور 1358 تقدیم شورای انقالب کرد که 
اراضی کشاورزی  و  بایر  اراضی  توزیع  تنها خواهان 
متعلق به خاندان پهلوی و وابستگانش بود که پیش تر 
بر اساس دستور شورای انقالب مصادره شده بود. 
بازتوزیعی  ماهیت  انقالب،  شورای  در  دولت  الیحه 
در  اراضی  توزیع  خواهان  و  گرفته  رادیکال تری 
با مخالفت گسترده  میان دهقانان شد. این الیحه 
زمین داران و به ویژه برخی روحانیون پرنفوذ مواجه 

شد که آن را غیراسالمی می دانستند.

دولت رجایی )بهمن 58- خرداد 1360(
دولت رجایی در عمر حدود یک سال و نیم خود، 
اقدامات و لوایحی را به انجام رساند که نشان دهنده 
دخالت دولت در اقتصاد است. چنانکه تشکیل ستاد 
اراضی  کردن  ملی  الیحه  کشور،  اقتصادی  بسیج 
شهری، الیحه انحصار تجارت خارجی یا دولتی کردن 
تجارت خارجی، الیحه اسالمی کار که بر اساس آن، 
شوراهای کارگری مستقل جای خود را به تدریج به 
شوراهای اسالمی کار دادند که زیر نظر دولت قرار 

داشتند.

دولت موسوی )مهر60- مرداد 1368(
اندیشه خصوصی سازی در ایران در پی عدم تحقق 
پیش بینی هایی که از تأسیس شرکت های دولتی در 
ایران انتظار می رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما 
اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم های 

اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست ها شد.
که  می کردند  استدالل  چپ[  ]جناح  »آن ها 
صنایع،  اراضی،  مورد  در  بزرگ  حاکمیت های 
سرمایه های بازرگانی با سایر فعالیت های اقتصادی، 
و  ساخته  فراهم  را  اکثریت  استثمار  مساعد  زمینه 
افزایش  و  خاص  طبقه  یک  در  ثروت  تکاثر  موجب 
فاصله طبقاتی شده و قطب های قدرت اقتصادی 
پدید می آورد که می توانند اقتصاد جامعه را جهت 
نشود،  همراه  آن ها  با  دولت  که  جا  هر  و  دهند 
بحران  با  را  دولت  کرده،  مشکل تراشی  می توانند 
روبه رو سازند. پس باید مهم ترین اهرم های اقتصادی 

در دست دولت باشد«.
بنابراین شرکت های بزرگ، صنایع و تمام بانک ها 
که صاحبان آن ها از ایران خارج شده بودند، مصادره 
نهادها  تشکیل  با  و  گرفت  قرار  دولت  اختیار  در  و 
ملی  صنایع  سازمان  مانند  جدید  سازمان های  و 
ایران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و... اداره 
شرکت های مزبور به آن ها واگذار شد که از میان آن ها، 
بنیاد مستضعفان با سرپرستی 410 شرکت، بنیاد 
شهید 177 شرکت و سازمان صنایع ملی ایران 371 
شرکت بیشترین سهم را داشتند. البته در شرایطی 

11

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه 

نگاهی به روند خصوصی سازی در جمهوری اسالمی ایران
خصوصی سازی در بستر زمان

خصوصی سازی اقتصاد ایران به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد
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که به اقتصاد چپ در دهه 80 در دنیا توجه خاص 
می شد؛ بازتاب راهکارهای اقتصادی این جریانات در 

برنامه ریزی های دولت امری طبیعی می نمود.
بنابراین در دوره هشت ساله جنگ به دلیل شرایط 
ویژه حاکم بر کشور، ضرورت تأمین مایحتاج اساسی 
مردم و همچنین تدارک نیازهای جنگ توسط دولت، 
سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت مردان 
قرار گرفت و شرایط اشاره شده نیازمند حضور دولتی 
مقتدر و پاسخگو بود. از طرف دیگر امنیت اقتصادی 
پایین و ریسک باالی اقتصاد کالن موجب شده بود 
شرایط الزم برای حضور و توسعه فعالیت های بخش 

خصوصی مهیا نباشد.
البته دولت موسوی متوجه بخش خصوصی نیز 
مرکزی  بانک  اسبق  رئیس  قاسمی  چنانکه  شد، 
جمهوری اسالمی ایران دراین باره می گوید: »در سال 
1360 سهم دولت از تشکیل سرمایه 38/4درصد 
بود که تا سال 1367 به 29درصد کاهش یافت. این 
موضوع بیانگر توجه جدی دولت به ترغیب بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری است. البته می توان 
استدالل کرد چون دولت دچار کسری بودجه شده 
بود، سهم آن در سرمایه گذاری کاهش یافته است؛ 
اما در سال های 1363 و 1362 که اوج درآمدهای 
نفتی بوده هم توجه کنیم، متوجه می شویم سهم 
دولت از 32درصد باالتر نرفته است. میانگین سهم 
دولت در تشکیل سرمایه در فاصله سال های 67-

1360 تنها 34درصد بوده که متهم است به بخش 
خصوصی کم توجه بوده است«.

دولت هاشمی )مرداد 68- اردیبهشت 1376(
در  خصوصی سازی  مسئله  جنگ،  پایان  از  بعد 
سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 
بندهای  به  توجه  با  و  اساسی  قانون  و ۱۳۸   ۱۳۴
۳۷-۴، ۱-۸، ۲-۸، ۳-۸ برنامه اول توسعه )۱۳۷۲-
برنامه  دنبال شد. نخستین  به طور رسمی   )۱۳۶۸
با  مقارن  تحمیلی  جنگ  از  پس  خصوصی سازی 
مالی  نهادهای  ساختاری  تعدیل  برنامه های  ترویج 
بین المللی و بخشی از برنامه کلی دولت سازندگی 
 ۱۳۶۸ سال  از  پس  اقتصادی  تعدیل  زمینه  در 
آمار  بررسی  با  بود.  توسعه(  اول  برنامه  آغاز  )سال 
مربوط به واگذاری شرکت های دولتی منتشرشده از 
ارزش سهام  سوی سازمان خصوصی سازی، سهم 

بورس،  طریق  از  خصوصی  بخش  به  واگذارشده 
 ۱۷۱۷ مبلغ  )به  دوره  این  طی  مذاکره  و  مزایده 
میلیارد ریال( از مجموع ارزش سهام واگذارشده به 
همان بخش، در طول برنامه های اول، دوم، سوم و 
چهارم توسعه )به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال( در 

مجموع معادل 0/58 درصد بوده است.
در رابطه با خصوصی سازی می توان گفت که طی 
سال های 1368 تا 1374 سه سازمان صنایع ملی 
و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  ایران، 
نهایتا بانک صنعت و معدن در فرآیند خصوصی سازی 
فعال بودند و بخشی از سهام شرکت های زیر پوشش 
واگذار  ریال  میلیون  ارزش 3,110,589  به  را  خود 
کردند. نتایج کم رنگ خصوصی سازی موسسه های 
تحت پوشش سازمان ملی صنایع ایران تا آخر سال 
زیر  شرکت  از 312  اوال  است:  زیر  شرح  به   1374
پوشش سازمان ملی صنایع ایران حدود 71درصد 
از  ثانیا  شد.  واگذار  خصوصی  بخش  به  آن ها 
حدود  71درصد(  )همان  واگذارشده  شرکت   222
مزبور  شرکت های  اکثر  بودند.  غیرتولیدی  نیمی 
کمافی السابق وابسته به نظام بانکی کشور بودند، 
واگذاری  از  پس  شرکت ها  این  از  50درصد  تولید 
افزایش  آن ها  37درصد  تنها  و  نیافت  تغییری 
بیشترین  در  آن ها  صادرات  میزان  داشتند،  تولید 
تغییری  واگذاری  از  پس  شده  بررسی  شرکت های 
صادرات  افزایش  آن ها  23درصد  تنها  و  نیافته 
تنها 25درصد  نیز  نظر سرمایه گذاری  از  و  داشتند 
بودند.  برخوردار  سرمایه  افزایش  از  شرکت ها  این 
شرکت های فوق پس از واگذاری طبق ادعای خود 
انسانی  نیروی  مازاد  15درصد  با  متوسط  به طور 
را  نیروی کار خود  اما فقط 10درصد  مواجه شدند 
کاستند. ثالثا بیشتر کارخانه ها در این میان به افراد 
در  را  قانونی  مجلس  همچنین  شد.  واگذار  معّین 
سال 1۳۷۳ تصویب کرد که به دولت اجازٔه فروش 
بنگاه های دولتی به طرق مختلف، نقدی یا اقساط 
وقف  را  خودشان  که  افرادی  به  میان مدت  و  بلند 
جنگ کرده بودند، می داد؛ اما این افراد ممکن بود 
پول کافی برای این کار در اختیار نداشته باشند. برای 
بنیادهای فرادولتی  این مشکل، همان قانون  حل 
روند  بود.  داده  تشخیص  آن ها  نمایندٔه  به عنوان  را 
خصوصی سازی به شدت پیگیری و برای آسان سازی 
و سامان یابی امور، بازار بورس تهران مورد توجه فراوان 

قرار گرفته و پشتیبانی شد.
در این دوره، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی 
در پنجم خردادماه 1367 و در دوره دولت موسوی 
عهده دار  به تازگی  نجفی  محمدعلی  که  زمانی  و 
وزارت آموزش وپرورش شده بود به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید. با شروع دولت هاشمی این 
خصوصی سازی  مظاهر  از  یکی  به عنوان  مدارس 
کشور  در  دولتی  آموزش وپرورش  کوچک سازی  و 

تأسیس شدند.
با تصویب  برنامه دوم توسعه )۱۳۷۴-۱۳۷۸(  در 
ایثارگران  به  دولتی  سهام  واگذاری  قانون  اجرای  و 
تحقق  راستای  در  دیگری  قانونی  گام  کارگران  و 
این  ویژگی های  از  شد.  برداشته  خصوصی سازی 
دوره افزایش واگذاری های بورسی از طریق دو روش 
)مزایده و مذاکره( در روند واگذاری ها بوده است. از 
سوی دیگر در این دوره سازمان گسترش و نوسازی 
واگذارکننده  نهاد  به عنوان  را  باالترین سهم  صنایع 
خود  به  خصوصی  بخش  به  دولتی  شرکت های 
اختصاص داده است. بررسی آماری در طول برنامه 
دوم توسعه نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش 
واگذارهای انجام شده در طول برنامه دوم توسعه به 
مبلغ 4890 میلیارد ریال و معادل 1/66 درصد بوده 

است.

دولت خاتمی )خرداد 76-خرداد 1384(
توسعه  برنامه سوم  مقدمات  که  دولت اصالحات 
مشکالت  کرد  سعی  نمود،  تهیه  را   )1379-84(
قبل  دوره های  خصوصی سازی  برنامه  در  اصلی 
خصوصی سازی  برای  منسجم  قانون  فقدان  که  را 
عنوان شده بود، مرتفع نماید. در این راستا، سازمان 
گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم 
داد.  نام  تغییر  خصوصی سازی  سازمان  به  توسعه 
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در  این  بر  عالوه 
سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی در عین انجام 
وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت های دولتی 
خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید 
تا از این راهکار نسبت به عرضه و فروش سهام خود در 

شرکت های دولتی نیز اقدام نماید.
از  پس  خصوصی سازی  برنامه های  تدوین  در 
برنامه خصوصی سازی در  انقالب اسالمی  پیروزی 
برنامه سوم توسعه یک نقطه عطف محسوب می شود. 
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این بدان علت است که دولت با تدوین قوانینی در 
برنامه های  مشکالت  حدودی  تا  سوم  برنامه  قالب 
خصوصی سازی در دوره های قبلی از قبیل ضعف 
قوانین و ضمانت اجرایی آن ها و فقدان یک متولی 
بخصوص برای اجرای سیاست های خصوصی سازی 
را رفع نمود. هرچند روند کند اجرای سیاست های 
توسعه  سوم  برنامه  سال های  در  خصوصی سازی 
نشان داد هنوز اجرای برنامه های خصوصی سازی 
پیچیده ای  مشکالت  با  قوانین  منظر  از  کشور  در 
مواجه است. به همین دلیل در رفع این نقیصه باید 
تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ آن ها از سوی 
رهبری به سران سه قوه را در راستای اصالح قوانین با 
جهت گیری سریع در روند حضور هر چه بیشتر بخش 
نمود.  ارزیابی  اقتصادی کشور  نظام  در  خصوصی 
با مقایسه آماری مربوط به واگذاری های انجام شده 
سهام  ارزش  که  می شود  مالحظه  دوره  این  طی 
واگذارشده طی این دوره نسبت به برنامه های قبلی 
توسعه به طور محسوسی بیشتر بوده؛ به طوری که از 
مجموع ارزش سهام واگذارشده به بخش خصوصی 
طی برنامه های اول، دوم سوم و چهارم توسعه سهم 
ارزش سهام واگذارشده طی این دوره معادل 7/34 

درصد بوده است.

دولت احمدی نژاد )تیر 84-خرداد 1392(
این دولت هم زمان با آغاز برنامه چهارم توسعه )88-

1384( بر سر کار آمد. با شروع برنامه چهارم توسعه، 
پیدا  بیشتری  اهمیت  خصوصی سازی  برنامه های 
کرد؛ به گونه ای که این برنامه شامل چندین آیین نامه 
و دستورالعمل بود. از سوی دیگر با ابالغ سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری در سال 
۱۳۸۴ خصوصی سازی ایران وارد مرحله اقتصادی 
با  اجرا  دامنه  و  ماهیت  نظر  از  که  گردید  جدیدی 
فعالیت های صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی 

دارد.
رسمی  سایت  طریق  از  منتشرشده  آمار  مطابق 
سهام  ارزش  نسبت  خصوصی سازی،  سازمان 
واگذارشده به بخش خصوصی در طول برنامه چهارم 
توسعه )به مبلغ ۲۶۵۵۲۰ میلیارد ریال( به کل ارزش 
در  خصوصی  بخش  به  انجام شده  واگذاری های 
طول برنامه های توسعه )به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد 
ریال( معادل 90/4 درصد بوده است که حکایت از 
تفاوت ویژه واگذاری های انجام گرفته طی این دوره با 
سایر دوره های یادشده دارد. همچنین مطابق با آمار 
یادشده، میزان ارزش سهام واگذارشده در قالب سهام 
عدالت طی این دوره معادل ۳۴۲۱۰۸ میلیارد ریال 
بوده که البته واگذاری های انجام گرفته در قالب رد 
دیون سهام عدالت بوده که تنها مربوط به دوره زمانی 
برنامه چهارم توسعه و عمدتا طی سال های ۱۳۸۶ و 

۱۳۸۷ صورت گرفته است.
از  را  خصوصی سازی  می توان  کلی  نگاه  یک  در 
منظر مبانی حقوقی اجرای سیاست واگذاری سهام 
دوره  یعنی  زمانی  مقطع  دو  به  دولتی  شرکت های 
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پیش 
اساسی و دوره پس از آن تقسیم بندی نمود. دلیل این 
تقسیم بندی، آثار و تبعات مثبت و بسترسازی مناسبی 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44  از  است که پس 
قانون اساسی برای فرآیند واگذاری سهام شرکت های 
اگرچه  این،  از  پیش  تا  است.  شده  فراهم  دولتی 
می توان در قوانین و مقررات موجود در کشور همواره 
جایگاهی برای پیگیری واگذاری ها پیدا نمود، اما این 

جایگاه از شرایط الزم و کافی برای تسریع واگذاری ها 
برخوردار نبوده است؛ اما با ابالغ سیاست های اصل 
اجرای  قانون  و  سال 1384  در  اساسی  قانون   44
سیاست های یادشده در سال 1387 و متعاقب آن 
تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی این 
قانون می توان گفت شرایط الزم و بستر مناسب برای 

واگذاری ها فراهم گردید.
حداقل  و  اقتصادی  حیث  از  احمدی نژاد  دولت 
نسبت به دو دولت پیش از خود، دولتی مداخله گر 
شناخته می شود. بخشی از سیاست های اقتصادی 
مداخله گرایانه این دولت مانند توزیع سهام عدالت 
چهار  در  مهر  مسکن  و  مردمی  خصوصی سازی  یا 
سال اول و برخی دیگر مانند هدفمندی یارانه ها و 
تغییر قابل توجه در فرآیند تخصیص منابع استانی 
اقدام  چهار  این  شدند.  اجرا  بعدی  سال  چهار  در 
دولت احمدی نژاد ناظر به حضور اقتصادی دولت در 

پیرامون و به سود پیرامون و به ضرر مرکز بودند.
دولت نهم و دهم به دالیل مختلف نتوانست انتظارات 
برآورده  را  اصل 44  کلی  سیاست های  این  مدنظر 
سازد. آسیب شناسی از عملکرد دولت نهم و دهم 
در خصوص اجرای این سیاست ها نشان می دهد، 
مادامی که اولین و مهم ترین هدف خصوصی سازی، 
و  دولت  بدهی های  تأمین  دولت،  دیون  رد  عمال 
سنوات  طی  دولت  بودجه  کسری های  کاهش 
مختلف باشد و سایر اهداف در نظر گرفته شده در 
سیاست های کلی اصل ۴۴ توجه نشود و در حاشیه 
قرار گیرد، کیفیت خصوصی سازی در کشور به شدت 
دچار تهدید شده و به همین ترتیب سایر متغیرهای 
مرتبط با خصوصی سازی و بخش خصوصی نیز نظیر 
سرمایه گذاری، کارآفرینی، رقابت پذیری و غیره نیز 

آسیب پذیر می شوند.

دولت روحانی ) تیر 92-تاکنون(
روحانی صراحتا در صفحه 782 کتاب امنیت ملی 
و نظام اقتصادی ایران می نویسد: »به نظر می رسد 
که نظریه های مکاتب نهادگرایان و کینزی های جدید 
با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسالمی ایران 

قرابت بیشتری داشته باشند«.
دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۲ با تکیه بر 
شعار اصالح نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 
و روند خصوصی سازی در دولت های پیشین بر روی 
کار آمد. دولت یازدهم تمرکز خود را بر اصالح روند 
خصوصی سازی در دولت قبل قرار داد. به طوری که 
حضور  توسعه  و  واقعی  خصوصی  بخش  به  هدف 
بهبود  گردید.  تعیین  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
فضای کسب وکار در جهت ترغیب بخش خصوصی 
به حضور در صحنه اقتصادی کشور و جلوگیری از 
واگذاری حجم عمده شرکت ها به مؤسسات عمومی 
غیردولتی و جلوگیری از گسترش شبه دولتی ها جزو 
محورهای مهم برنامه های دولت بود. با این حال باید 
دولت های  در  واگذاری  غالب  که حجم  متذکر شد 
هزار   ۱۵۰ حدود  از  و  بود  گرفته  صورت  گذشته 
میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری ها بالغ 
بر ۹۳۵ هزار میلیارد ریال واگذاری در دولت های قبل 
انجام گرفته بود. آمار واگذاری ها نشان می دهد از تاریخ 
ابالغ سیاست ها تا روی کار آمدن دولت یازدهم معادل 
۹۳۵ هزار میلیارد ریال حجم واگذاری ها بوده و در 
دولت یازدهم تا تاریخ 1394/2/11 معادل 367 هزار 
میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است؛ به عبارت 
دیگر از مجموع ۱۳۵۳ هزار میلیارد ریال واگذاری تا 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مقدار ۲۷درصد حجم واگذاری 

در این دولت صورت پذیرفته است.
بررسی وضعیت فضای کسب وکار کشور در مقیاس 
جهانی بر اساس روش شناسی بانک جهانی، گویای 
بهبود  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  که  است  آن 
چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب وکار ایران 
حاصل شده است. به نحوی که رتبه کشور از 152 در 
سال 1392 به 132 در سال 1393 و رتبه 118 در 

اواخر سال 1394 بهبود یافته است.
در مجموع بررسی ها نشان از این دارد علی رغم تالش 
دولت تدبیر و امید در اصالح روند خصوصی سازی در 
کشور، عدم رفع مشکالت ساختاری و نهادی فراروی 
توسعه بخش خصوصی در کنار طوالنی شدن روند 
موجب  خارجی،  طرف های  با  هسته ای  مذاکرات 
چندانی  تمایل  خصوصی  بخش  همچنان  گردید 
به حضور چشمگیر در اقتصاد نداشته باشد و دولت 
یازدهم دستاورد چشمگیر در جلب و توسعه بخش 
خصوصی در اقتصاد نداشته باشد. به طوری که وجود 
مشکالت ساختاری و نهادی متعدد از عالقه مندی 
بخش خصوصی به حضور و خرید سهام شرکت های 
دولتی کاست. از طرف دیگر اقدامات درخور توجه در 
توسعه بخش تعاون صورت نگرفت و همچنان سهم 

این بخش در اقتصاد ناچیز مانده است.
***

خصوصی سازی  سیاست  گفت،  باید  پایان  در 
برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  ایران  اقتصاد 
است. نخست این که واگذاری ها در بخش صنایع 
کارخانه ای )طبق قانون برنامه سوم توسعه( صورت 
گرفته است و بخش های امور زیربنایی اقتصاد مانند 
ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از 

سیاست خصوصی سازی باقی مانده است.
در چند  بنگاه  مالکیت یک  واگذاری  اینکه  دوم   
نوبت طی سال های مختلف انجام گرفته است. در 
حالی که در سایر کشورها معموال واگذاری مالکیت 

شرکت در یک نوبت انجام می پذیرد.
سوم این که عمدتا واگذاری مالکیت شرکت های 
شرکت  مدیریت  که  است  بوده  به گونه ای  دولتی 
مربوطه از حیطه مدیریت دولتی خارج نشده است. 
تجربه  و  نظری  مبانی  برخالف  که  معنی  این  به 
ایران  در  خصوصی سازی  سیاست  کشورها،  سایر 
شرکت های  نقش  و  دولت  اندازه  است  نبوده  قادر 
دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد؛ بلکه دایما 
افزایشی بوده است. به طوری که نسبت بودجه کل 
به عنوان   )GDP( داخلی  ناخالص  تولید  به  کشور 
سال  در  از 35/1درصد  دولت  اندازه  تعیین  معیار 
۱۳6۸ به 67/9درصد در سال 1376 رسیده است. 
همچنین نسبت بودجه شرکت های دولتی به تولید 
ناخالص داخلی به عنوان معیار تعیین اهمیت نقش 
شرکت های دولتی در اقتصاد کشور از 16/3درصد 
 1376 سال  در  37/8درصد  به   1368 سال  در 
افزایش یافته است؛ بنابراین می توان بیان کرد که 
تصدی گری  نقش  خصوصی سازی  سال های  طی 
دولت در اقتصاد افزایش یافته است. این مطلب با 
شرکت های  بودجه  نسبت  در  شده  ایجاد  افزایش 
دولتی به بودجه کل کشور نیز تأیید می شود؛ زیرا 
طی سال های 76-1368 نسبت بودجه شرکت های 
رقم  به  از 46/6درصد  بودجه کل کشور  به  دولتی 
55/6درصد افزایش یافته است. بنا به یک تشبیه 
ایران  اقتصاد  خصوصی سازی  که  گفت  می توان 
به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد، 
آن هم در شرایطی که میزان آب ورودی به سد، ده ها 

برابر میزان آب خروجی است.
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مسئله بیکاری به یک بحث جدی بدل شده است، 
بحثی که هم در خالل زندگی روزمرٔه شهروندان عادی 
کشمکش های  بحبوحٔه  در  هم  و  است  جریان  در 
سیاسی و مناظرات سیاسیون و تصمیم گیران و هم در 
گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به 

چشم می خورد.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 11/0 
درصد در سال 1394 به 12/4 درصد در سال 1395 
افزایش داشته و در سال 1395، 29/2 درصد نرخ 
بیکاری در گروه جوانان گزارش شده است. همچنین 
مطابق اعالم سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری ایران 
در سال 2017 بین 13 تا 17 درصد خواهد بود که 
رقم بسیار قابل توجهی است. این آمارها لزوم توجه 
جدی تر همگان را به این مسئله بیش از پیش عیان 

می کند.
از طرف دیگر نگاهی به آمار مرتبط با میزان اشتغال 
در بخش های مختلف اقتصادی در کشور نیز تصویر 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  اولویت های  از  دقیق تری 
اشتغال را به دست می دهد. در سال 1394، سهم 
اشتغال در بخش کشاورزی 18 درصد، بخش صنعت 
32/5 درصد و در بخش خدمات 49/4 درصد بوده 
بخش  در  اشتغال  سهم  نیز  سال 1395  در  است؛ 
درصد   31/9 صنعت  بخش  درصد،   18 کشاورزی 
و بخش خدمات 50/1 گزارش شده است. این آمار 
بخش های  در  که  افرادی  تعداد  که  است  آن  مؤید 

خدماتی اشتغال دارند، بیش از سایر بخش هاست.
مستقیم  به طور  چون  اشتغال  عدم  و  بیکاری 
کیفیت زندگی انسان ها را دستخوش تغییر می نماید، 
همچنین به دلیل ماهیت ملموس و غیرانتزاعی آن و 
نیز به دلیل آثار و تبعات گستردٔه آن، همواره در کانون 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاست گذاران  توجهات 
در  اگرچه  روی  همین  از  می گیرد.  قرار  دولتمردان 
کلی  اجماع  معضل  این  رفع  رویکردهای  و  روش ها 
این که  سر  بر  همگان  دست کم،  اما  ندارد  وجود 

»بیکاری« یک معضل و چالش اساسی است، اجماع 
دارند.

رویکرد قیاسی به منابع و امکانات موجود در سایر 
کشورها که موقعیت و جایگاه نسبتا مشابهی با ایران 
دارند، نشان می دهد که کشور ایران از لحاظ منابع در 
اختیار واجد جایگاه بهتری است. در اینجا منظور از 
منابع، هم منابع عینی و فیزیکی و هم منابع غیرمادی 
و معنوی است. به لحاظ منابع فیزیکی و مادی، ایران 
یکی از غنی ترین کشورهای دنیا است به ویژه زمانی که 
منابع زیرزمینی این کشور همچون نفت و گاز طبیعی 
را مورد توجه قرار دهیم. از لحاظ منابع غیرمادی هم 
ایران، دست کم در مقام قیاس با کشورهای مشابه، 
همچون  منابعی  می گردد.  محسوب  غنی  کشوری 
افراد  وجود  دانشگاهی،  دانش آموختگان  تعداد 
آماده به کار جوان و توانمند و پیشینه و سنت تاریخی 

مترقی و ظرفیت های بالقؤه در حوزٔه گردشگری.
این  تمام  وجود  به رغم  که  اینجاست  نکته  اما 
دارایی های محسوس و نامحسوس، همچنان مشکل 
بیکاری به ویژه در میان جوانان و زنان بسیار جدی و 
آسیب زاست. حال طرح این سؤال کامال به جاست که 
پس آنچه کشور را در بهره برداری از این منابع ناتوان 
دامن  اشتغال  عدم  و  بیکاری  مشکل  به  و  می کند 

می زند، چیست؟
به نظر من یکی از عمده ترین دالیل بر سر راه تبدیل 
توانایی های بالقوه به توانایی های بالفعل، عدم وجود 
برنامه های کاربردی کالن و سیاست هایی است که 
ازاین روی  باشند.  شده  تدوین  واقع بینانه  به صورت 
الزم است مدیران سطوح باال در کشور در خصوص 
عمیق تر  رویکرد  و  تفکر  کالن  سطح  در  اقدامات 

وجدی تری داشته باشند.
هر آنچه در سطوح بعدی به عنوان عوامل بیکاری 
برشمرده می شود به نوعی متأثر از همان عدم وجود 
برنامه های کالنی است که به صورت واقع بینانه تدوین 
از  که  فروشی  خام  مسئلٔه  مثال،  به عنوان  شده اند. 
عینی  عوامل  از  یکی  به عنوان  اقتصاددانان  جانب 
بیکاری در کشور مورد توجه قرار می گیرد، در واقع 
خود یکی از تبعات عدم وجود رویکرد جامع، کل نگر 

و واقع بینانه نسبت به منابع موجود در کشور است. 
اینکه مواد اولیه کانی و زیرزمینی موجود در کشور، 
بدون طی هیچ فرآیندی، صادر شوند، به طور حتم 
برنامه ریزی در خصوص  و  توجه صحیح  پیامد عدم 
استفادٔه صحیح از منابع کشور است. این خام فروشی 
البته تنها محدود و محصور به منابع فیزیکی نمی گردد 
جوانان  اگر  برمی گیرد.  در  نیز  را  معنوی  منابع  و 
سال ها  از  پس  که  را  کشور  برومند  و  تحصیل کرده 
و هیچ گاه  می شوند  خارج  کشور  از  سرمایه گذاری، 
بازنمی گردند را نیز به عنوان مثالی از مواد خام معنوی 
در نظر بگیریم، آنگاه این مسئله ابعاد تازه تری به خود 

می گیرد.
جدی تر  چرایی  و  دالیل  در  تدقیق  خصوص  در 
بیکاری در کشور، همچنین  روزافزون مسئلٔه  شدن 
عدم وجود برنامه های مناسب و واقع بینانه، بهره گیری 
از رویکرد سیستمی، راهگشا و کارگشا خواهد بود. 
رویکردی سیستمی مبتنی بر یک دیدگاه کل نگرانه 
است که روابط میان اجزا را نیز به طور دقیق مورد توجه 
قرار می دهد. چنانچه این رویکرد بر نحؤه نگرش ما 
مورد توجه قرار گیرد، آنگاه ما را به این نتیجه می رساند 
که زمانی می توانی انتظار خروجی باارزشی از منابع 
اجزا  تمام  به  که  باشیم  داشته  فرآیندهای موجود  و 
از  توجه داشته باشیم و پرداختن به تنهایی به یکی 
شاخص ها کارساز نخواهد بود؛ بنابراین بسیار اهمیت 
دارد که به مسئلٔه اشتغال و عوامل مؤثر و تأثیرپذیر از آن 
توجه جدی تری گردد. به ویژه زمانی که ارتباط مسئلٔه 
بیکاری با مؤلفه های متعدد دیگری همچون تولید 
داخلی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و رشد اقتصادی، 
نشاط اجتماعی و تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی 

را نیز مورد توجه قرار دهیم.
با این تفاسیر، دولت دوازدهم ملزم به تالش فزون تر 
و برنامه ریزی دقیق تر در قبال بیکاران و به ویژه جوانان 
دست یافتنی  زمانی  مهم  این  است.  کار  جویای 
اساس  بر  کشور  در  موجود  منابع  از  که  بود  خواهد 
برنامه ریزی های دقیق و کل نگر بهره برداری گردد تا 
با خود بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری، صادرات 

غیرنفتی و اشتغال به ارمغان آورد.
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زنگ خطر افزایش نرخ بیکاری ایران به صدا درآمده است
موج بیکاران در راه اند

ریشه های ناتوانی در برابر عدم اشتغال جوانان چیست؟ 
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کارتل  ایجاد  از  بعد  به خصوص  نفتی  درآمدهای 
حیات  در  تعیین کننده ای  نقش  اوپک  بین المللی 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای 
سال های  فاصلٔه  در  است.  کرده  پیدا  خاورمیانه 
در  اقتصادی  رشد  مدل های  از  یکی  ایران  میالدی 
خاورمیانه و در بین کشورهای درحال توسعه است. 
به طوری که تحلیل گران اقتصادی فاصلٔه سال های 
۱۹۶۲ و 1972 را دوران طالیی پیشرفت اقتصادی 
از  برخی  اما  وجود  این  با  می شمارند.  بر  ایران  در 
اقتصاددانان، نفت را به عنوان نفرینی برای اقتصاد و 
سرنوشت کشورها بر می شمارند. نفرینی که خود را در 
قالب موارد متعددی از عدم نیاز به اصالحات جدی 
اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت 
واقعی اقتصاد تا نبود یا کمبود دموکراسی و دخالت 
خارجی در کشورهای نفت خیز و آسیب پذیری بسیار 

در قبال نوسانات قیمت نفت خود را نشان می دهد.
اقتصاد ایران هم پس از اکتشاف نفت به طور عمده 
به این منبع زیرزمینی وابسته شد. به طوری که بخش 
عمده ای از برنامه های توسعه ای در کشور و همچنین 
این  به  بودجٔه ساالنه حول محور درآمدهای مربوط 
ماده تهیه و تدوین می گردد و قیمت نفت، به عنوان یک 
عامل بسیار تعیین کننده و اثرگذار در معادالت کالن 
کشور در همه ادوار و دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. 
هرچند در دهٔه اخیر که آسیب های وابستگی به نفت 
ابعاد خود را به طور روشن تری نشان داد، تالش شده تا 
هم در بودجٔه عمومی کشور و هم در برنامه استراتژیک 
سیاست های  و  توسعه ای  اسناد  در  جمله  از  کالن 
این  میزان  و  شدت  از  مقاومتی،  اقتصاد  ابالغی 
وابستگی کاسته شود اما پر بیراه نیست اگر بگوییم 
هنوز هم اقتصاد و به تبع آن شئون اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی و حتی بین المللی ما بوی نفت می دهد.
با موفقیت دولت یازدهم در مرتفع نمودن بخشی از 
تحریم های هسته ای که به طور مستقیم میزان صادرات 
نفت را تحت تأثیر قرار داده بودند، افزایش چشمگیری 
در درآمدهای نفتی ایران حاصل شد اما خود آقای 
مجلس  در   96 سال  بودجٔه  ارائٔه  هنگام  روحانی، 
که هدف آن را دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و 
اشتغال زا و ماهیت این بودجه را ضد فقر، عنوان نمود، 
اذعان کرد که ممکن است رشد اقتصادی که در پی 

رفع شدن تحریم های نفتی و به واسطٔه آن، افزایش 
پیوست،  وقوع  به  سال 95  در  نفت  صادرات  سطح 
در سال 96 میسر نباشد. بودجٔه سال 96 اگرچه در 
دورٔه پس از برجام تحویل مجلس شد، اما درعین حال 
شرایط با به روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ 

وضعیتی پیچیده تر یافته است.
در بودجه ای که رئیس جمهور به مجلس ارائه کرد، 
هزار   111  ،96 سال  در  نفتی  درآمدهای  مجموع 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به حجم 
بشکه  متوسط هر  قیمت  یعنی  این  نفت،  صادرات 
به طور متوسط 50 دالر تعیین شده است. اگر توافق 
و  به طور کامل اجرا شود  تولید  اوپک دربارٔه کاهش 
کشورهای غیر اوپک هم به این توافق ملحق شوند، 
بماند.  حدود  همین  در  نفت  قیمت  است  ممکن 
بدین ترتیب و بر اساس بودجٔه ارائه شده، اتکای این 
بودجه به نفت حدود 30 درصد است. با این وجود، 
ایران  اقتصاد  دارند  عقیده  تحلیل گران  از  برخی 
به طور قابل توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است 
به گونه ای که کاهش این درآمدها می تواند کشور را 
در شرایط بسیار دشواری قرار دهد. وابستگی شدید 
به درآمدهای غیرقابل اعتماد، اقتصاد ایران را همواره 
اقتصادی  برنامه های  و  داده  قرار  آسیب  معرض  در 
تا  اقتصاددانان  عقیدٔه  به  است.  کرده  شکننده  را 
هنگامی که درآمدهای نفتی، تشکیل دهندٔه بخش 
عمده ای از بودجٔه ساالنه ایران هستند، کشور به طور 
مستمر با تهدید »کاهش قیمت نفت« مواجه خواهد 
بود. تحلیل گران در راستای اثبات نظر خود به تجربٔه 
تاریخ معاصر ایران در ارتباط با شوک های نفتی اشاره 

می کنند.
کاهش  شوک  بار  چند  گذشته  دهه  سه  در  ایران 
شدید قیمت نفت را تجربه کرده است. یکی از این 
 ۱۳۶۰ دهه  در  نفت  قیمت  شدید  کاهش  موارد، 
است که به عقیده کارشناسان یکی از دالیل عمده 
پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران و پایان 
جنگ هشت ساله ایران و عراق به حساب می آید. در 
آن سال ها که ایران گرفتار جنگی فراگیر بود، درآمد 
و ۲۰۰  میلیارد  به ۶  زمانی  این کشور  نفتی  ساالنه 
میلیون دالر در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت و تا پیش از 
پایان جنگ نیز هیچ گاه به مرز ده میلیارد دالر نرسید. 
این وضعیت ده سال پیش نیز تکرار شد. در دومین 
سال ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ 
نیز درآمدهای نفتی به زیر ده میلیارد دالر سقوط کرد 

و اقتصاد ایران روزگار دشواری را پشت سر گذاشت.
ایران پس از توافق بر سر پرونده هسته ای، تالش 
به  را  نفت  تولید  سقف  تا  داد  خرج  به  گسترده ای 
سطح قبل از تحریم ها برساند. به نظر می رسد این 
تالش ها مثمر ثمر بوده و صادرات نفت ایران نزدیک 
به یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است و عمده 
رشد اقتصادی اخیر مربوط به افزایش صادرات نفت 
افزایش  مؤید  نیز  مرکزی  بانک  گزارش  است.  بوده 
افزایش  محل  از  که  است  اقتصادی  رشد  سریع 
حاصل  درآمدهای  بر  شدن  افزوده  و  نفت  صادرات 
این در حالی است که در دیگر  این محل است.  از 
شاخص های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به قبل 
دیده نمی شود. همان طور که اشاره شد، مقامات بانک 
مرکزی اذعان کرده اند که عمده رشد اقتصادی سال 
95 به ویژه در تابستان و پاییز مربوط به نفت بوده است 
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی »بخشی از رشد 
از روندی است که در بخش تولید  اقتصادی ناشی 
نفت از دو ماهه پایان پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت 
تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر این 
بخش بودیم. رشد اقتصادی در بخش هایی همچون 
کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان 95 نسبت 
به بهار روند بهتری داشت که می توان از آن به عنوان 

خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد«.
آسیب پذیری  میزان  نشان دهندٔه  موارد  این  تمام 
ایران در مقابل نوسانات و شوک های نفتی  اقتصاد 
است. زمانی که این واقعیت که رشد اقتصادی اخیر 
مربوط به نفت بوده است را در کنار این مسئله قرار 
دهیم که افزایش تولید نفت تنها یک بار رخ می دهد 
چالش  ماهیت  نیست،  همیشگی  معجزه  این  و 
برانگیز نوسانات قیمتی نفت آشکارتر می گردد. به زعم 
نفتی  درآمدهای  اقتصادی،  کارشناسان  از  تعدادی 
این  اما  ایجاد می کند  اقتصادی  اگرچه رشد مثبت 
رشد سقف معینی دارد و مانند آب باریکه ای است که 
با آن می شود روزگار را سپری کرد و تنها رشد متوسط 

بلندمدت سه تا چهار درصدی داشت.
به هر روی کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی 
و ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیتی 
این مادٔه خام که البته پیش تر و در قالب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است، یکی 
از عمده ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم 
که نیازمند عزم و ارادٔه جدی و اهتمام ویژه به مقاوم تر 

کردن اقتصاد در مقابل تهدیدات بیرونی است.
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آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی 
درآمدهای غیرقابل اعتماد

ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیت نفت چالش دولت دوازدهم است
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به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اول  بند 
ضرورت مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های 
اقتصادی کشور اشاره دارد که بدین منظور بخش 
یکی  دیگر،  سوی  از  است.  گزینه  بهترین  تعاون 
اقتصادی در کشورهای  توسعه  موانع  از مهم ترین 
درحال توسعه، کمبود سرمایه و در نتیجه رشد پایین 
تولید است. بنگاه های تعاونی می توانند با تجمیع 
سرمایه های اندک اعضاء، اعتبار مالی را در خدمت 
بخش حقیقی اقتصاد قرار دهند. هم چنین توسعه 
بخش تعاون موجب رشد سرمایه اجتماعی شده که 
این خود، رشد اقتصادی باالتر را به همراه خواهد 
داشت. تعاونی ها موسسه های مستقلی از اشخاص 
اقتصادی،  مشترک  اهداف  لحاظ  به  که  هستند 
اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته اند. اعضای آن ها 
دارای روحیه ای مبتنی بر فداکاری بوده و نظارت 
آن ها از طریق اعضا صورت می گیرد. برخورداری از 
استقالل، ارتباط اعضا با تعاونی، عضویت اختیاری، 
مشترک،  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  داشتن 
مالکیت گروهی و نظارت دموکراسی از اصول حاکم 
بر تعاونی هستند. این تعریف، تعریف پذیرفته شده 

در مورد تعاونی ها است که هم ارزش های تعاونی 
و هم جهت و اصول تعاونی ها در آن نهفته است. 
در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 
طبق برآوردهای انجام شده حدود 6 درصد است و 
این بخش 12 درصد از کل اشتغال کشور را پوشش 
می دهد. طبق هدف گذاری صورت گرفته، باید این 
سهم در پایان برنامه ششم توسعه کشور به 15 درصد 
برسد. در هدف گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت 
در سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز بخش تعاون 
باید از رشد 400 درصدی برخوردار شود. در ادبیات 
راهبردی  تعاون محور  نیز بخش  مقاومتی  اقتصاد 
حداکثری  مشارکت  که  چرا  بوده  اشتغال  و  تولید 
کاهش  و  کشور  اقتصادی  فعالیت های  در  مردم 
امکان پذیر  تعاون  نهاد  از طریق  نفت  به  وابستگی 
مفهومی  ارتباط  به طور خالصه   ،)1( است. شکل 
نشان  را  مقاومتی  اقتصاد  و  تعاونی  اقتصاد  بین 

می دهد.
به  تعاونی ها  موفقیت  که  است  ذکر  شایان 
نیز  شهروندان  دانایی  و  شناختی  ویژگی های 
بستگی دارد و بر طبق مطالعات تجربی گاه شواهد 
مخالفی نیز دیده می شود که تعاونی ها موفق عمل 
بهشتی  شده اند.  منابع  اتالف  باعث  و  نکرده اند 
)1382( شاخص های جامعه پذیری و تعلق خاطر 
به جمع را از شاخص های تحول در باورها و رفتارها 
می داند که برای شروع روند توسعه الزم هستند و 
بر این عقیده است که گسیختگی در روند زندگی 
تعامالت  و  رفتارها  بر  تأثیر سوء  ایرانیان  اجتماعی 

داشته  ایرانی  شهروندان  اجتماعی  و  اقتصادی 
است. طبق عقیده وی این عامل باعث شده اکثر 
بنگاه های اقتصادی به مرور زمان تک مالکی شوند 
و شهروندان گرایش های فردگرایانه در کسب سود 
داشته باشند. در حالی که در جوامع توسعه یافته 
راستای  در  را  خود  منافع  شهروندان  پیشرفته،  و 
منافع جامعه جست وجو کرده و با دیگر شهروندان 

هم افزایی می کنند.
 هم چنین آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های 
از سوی دولت  از سال 1384  زودبازده و کارآفرین 
نهم و با هدف توزیع عادالنه منابع در مناطق محروم، 
افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و 
افزایش کارایی تسهیالت بانکی و افزایش اشتغال 
شروع شد. در آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های 
کوچک و زودبازده که در سال 1384 تصویب شد 
صنایع  سازمان  عهده  بر  آن  اجرایی  مسئولیت  و 
کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای 
کارکن،  نفر  از 50  کمتر  خدمات(  و  )کاال  تولیدی 
بنگاه کوچک اطالق می شود و فقط این بنگاه ها 
مشمول مفاد آیین نامه می شوند. با توجه به موارد 
مذکور، در سال 1395 طی یک پژوهش تجربی که 
در دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه 
علمی-پژوهشی  فصلنامه  در  و  شد  انجام  تبریز 
تعاون و کشاورزی )دوره 5، شماره 20 سال 1395( 
تعاونی ها،  شدت  متغیرهای  تأثیر  شد،  چاپ  نیز 
خانگی،  مشاغل  به  پرداختی  تسهیالت  سرانه 
سرانه تسهیالت اعطا شده به متقاضیان بنگاه های 

راهبردهای حمایت از تعاونی ها و مشاغل خانگی

داود حمیدی رزی

دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی
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زودبازده در کنار نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک 
استان های کشور و برای بازه زمانی 1392-1389 
)پراکسی  ناخالص داخلی سرانه حقیقی  تولید  بر 

رفاه اقتصادی( مورد بررسی قرار گرفت.
رشد  بر  تعاونی  اقتصاد  تأثیر  نتایج،  طبق  بر 
معنی دار  و  مثبت  کشور  استان های  اقتصادی 
ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها 
درصد  تعاونی 0/10  شرکت های  شدت  به  نسبت 
برآورد شد. همچنین تسهیالت اعطاشده به مشاغل 
خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی 
استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک 
تسهیالت  مقابل،  در  درصد(.   0/02( است  بوده 
گسترش  منظور  به  استان ها  به  پرداخت شده 
بنگاه های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای 

تولید سرانه حقیقی استان ها نداشته است.
حاصل  نتایج  طبق  بر  شد،  اشاره  که  همانطور 
زودبازده  بنگاه های  به  پرداختی  تسهیالت  سرانه 
اقتصادی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی سرانه 
)علی رغم  داشته  بررسی  مورد  دوره  طی  استان ها 

ضریب  و  درصد(  پایین؛ 0/007-  کشش  داشتن 
آن نیز از لحاظ آماری معنادار در سطح یک درصد 
منحرف  نتیجه  این  علت  مهم ترین  شاید  است. 
زودبازده  بنگاه های  به  پرداختی  تسهیالت  شدن 
از مسیر خود و هزینه شدن در بخش های داللی و 
غیراقتصادی باشد. این پدیده )سوداگردی( باعث 
افزایش شاخص قیمت مصرف کننده )تورم و تورم 
واردات،  مسکن،  چون  بخش هایی  در  انتظاری( 
خودرو شده و این نیز تأثیر منفی بر تولید و فضای 
شواهد  با  نتیجه  این  است.  داشته  کار  و  کسب 
تجربی و آماری نیز سازگار است و سیاست گذاران 
کالن کشور در این موضوع اختالف نظر داشته اند. 
می توان گفت که نتیجه این مطالعه می تواند ابهام 
موجود درباره مؤثر بودن طرح بنگاه های زودبازده را 
به طور علمی و قوی رفع کند. شایان یادآوری است 
که در سال های 1387 و 1388 و با افزایش معوقات 
این طرح ها و سیاست های متخذه در بانک مرکزی، 
مقرر گردید عملکرد بنگاه های زودبازده اقتصادی 
سال های 88-1384 از سوی کارگروه هایی بررسی 

و گزارش شود. بر این اساس گروه های کارشناسی 
)مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور 
اجتماعی و گروه کارشناسان ایران( از طریق بازرسی 
به 30 استان )هر استان 2 گروه سه نفری( اعزام 
آئین نامه  عملکرد  ارزیابی  گزارش  بررسی  گردید. 
مزبور نشان دهنده انحراف باالی تسهیالت اعطایی 
اساس  بر  است.  اقتصادی  زودبازده  بنگاه های  به 
گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسی 
میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب 40 و 
39 درصد بوده است. مهم ترین علل انحراف و عدم 
صرف تسهیالت زودبازده در محل طرح به شرح زیر 

ارزیابی شده است؛ 
تصویب  در  غیربانکی  محلی  مقامات  اصرار   -1
طرح ها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، 
مالی و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها را تضعیف 
کرده بود )نتیجه گیری در کمیته و شورای اشتغال 

استان ها(، 
2- حجم فراوان طرح های ارجاعی به بانک ها و 
اصرار بر سرعت عمل در تصمیم گیری و الجرم عدم 

امکان ارزیابی صحیح طرح ها توسط بانک ها، 
معرفی کننده  اجرایی  دستگاه های  تنوع   -3
بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاه های 

اجرایی، 
4- عدم اهلیت فنی و یا مالی برخی از متقاضیان 
بانک  به  اجرایی  دستگاه های  توسط  شده  معرفی 

عامل.
نتایج  از  شده  برگرفته  پیشنهادهای  مهم ترین 
بودند  عبارت  سیاست گذاران  برای  مطالعه  این 
از: 1( به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، سیاست گذاران باید توسعه کمی و کیفی 
بخش تعاون را بیش از پیش مد نظر قرار دهند و 2( 
پیشنهاد می گردد در ارائه تسهیالت به شهروندان در 
جهت ایجاد تعاونی ها و سایر مشاغل مرتبط )به ویژه 
بنگاه های زودبازده اقتصادی( نظارت کافی صورت 
گیرد تا مبادا تسهیالت از هدف و مسیر اصلی خود 
خارج و در بخش های کاذب هزینه نشوند و 3( پرهیز 
از موازی کاری و ایجاد نهادهای موازی که منجر به 

اتالف منابع )مالی، انسانی و اجتماعی( می شوند.

نمودار )1(- رتبه بندی استان ها بر اساس میانگین شدت شرکت های تعاونی )تعداد شرکت های تعاونی به جمعیت بر حسب هزار نفر( طی بازه 1389-1392. منبع: یافته ها.

شکل )1(: مدل مفهومی ارتباط اقتصاد تعاونی و اقتصاد مقاومتی، منبع: عبدی و کهن هوش نژاد )1395(
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یکی از اهداف خانه صنعت و معدن »همکاری 
و مشاوره در توسعه صنعت و معدن در کشور و 
افزایش نقش و سهم صنعت و معدن در تولید، 
اشتغال و درآمد کلی« تبیین شده است، خانه 
صنعت و معدن آذربایجان شرقی، چه نقشی در 
این زمینه عهده دار شده است و این همکاری ها 

و ارائٔه مشاوره ها با چه کسانی صورت می گیرد؟
◄ یکی از اهم اهداف خانه، همکاری و مشاوره 
در توسعه صنعت، معدن و تجارت در کشور و افزایش 
تولید،  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  سهم  و  نقش 
اشتغال و درآمد کلی است. خانه صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان شرقی عالوه بر برقراری تعاملی 
سازنده بین اصناف، صنعتگران، ارتباطی تنگاتنگ 
نیز بین فعاالن صنعتی و مسئولین استانی جهت 
در  همواره  خانه  است.  کرده  ایجاد  مشکالت  حل 
تالش بوده که با رفع مشکالت صنایع گامی مؤثر 
توسعه  و  صادرات  صنایع،  اقتصادی  رونق  برای 
نمودن  مرتفع  برای  همچنین  بردارد،  استان  بازار 
ارائه  با  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
راهکارهای اجرایی و منطقی الزم از جمله افزایش و 
ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت تولیدات، پشتیبانی 
و  فنی  دانش  سطح  ارتقاء  پایدار،  توسعه  حقوقی، 
تکنولوژی، کارآفرینی، نوسازی و بهسازی مطالعه و 
بررسی هایی داشته است و از فعالیت های موازی و 
اتالف منابع ارزشمند انسانی جلوگیری کرده است.

خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی، چه 
استان  اهالی  عمومی  رفاه  به  کمک  در  نقشی 

دارد؟
◄ خانه صنعت، معدن و تجارت با فراهم کردن 
بستری مناسب برای افزایش صادرات، اشتغال زایی 
در بخش صنعت، موجبات رفع بیکاری را فراهم کرده 
است و به دنبال آن رفاه عمومی مردم استان با رونق 

اقتصادی و بهبود تجارت حاصل می شود.

 نقش و جایگاه خانه صنعت و معدن در طرح 
مطالبات واحدهای صنعتی چیست؟

◄ با افزایش مشکالت صنایع و بحرانی شدن 
وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی، خانه صنعت، 
با  به حل مشکالت صنایع  و تجارت استان  معدن 
در  بست.  همت  کمر  دولتی  مسئوالن  همکاری 
همین راستا جلسات مشترکی میان مسئوالن ارشد 
استانی و صاحبان صنایع استان جهت مرتفع سازی 
مشکالت و ارائه تسهیالت ویژه دولتی از سوی خانه 
برگزار شده است. در نتیجٔه همین تالش ها، بسیاری 
از صنایع استان از وضعیت بحرانی و تعطیلی خارج 
شده و سیر صعودی را برای رونق تجاری و توسعه 
طی می کنند. خانٔه صنعت همچنین در خصوص 
چگونگی تخصیص و نحؤه واگذاری انواع تسهیالت 
به  و کمک  و معدنی  برای طرح های صنعتی  مؤثر 

ایجاد واحدهای جدید، 

توسعه  و  به موقع  بهره برداری  و  رکود  از  رهایی 
یافتن واحدهای صنعتی موجود، نظرات مشورتی 

نیز به صاحبان این صنایع ارائه می کند.

آذربایجان شرقی،  و معدن  آیا خانه صنعت   
با دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط در تهیه 
همکاری  خط مشی ها  سیاست ها،  تدوین  و 

می نماید؟
◄ خانٔه صنعت و معدن آذربایجان شرقی برای 
توسعٔه صادرات کاالهای صنعتی، معدنی و خدمات 
فنی و مهندسی در چارچوب سیاست های اقتصادی 
و بازرگانی کشور، مشارکت  ویژه ای دارد. اعضای خانه 
همچنین جهت رفع مشکالت صنایع، پیشنهاد ها 
ارائه  استانی  مسئوالن  به  کارشناسی  نظرات  و 
می نمایند و جلسات ادواری با انجمن های صنایع 
همگن استان جهت ارتقاء متقابل و تشویق و تقویت 
تشکل ها و تحقق مشارکت آن ها در برنامه های توسعه 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهند.
دست  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانٔه 
بخش  و  صنایع  اطالعاتی  بانک  تدوین  و  تهیه  به 
و  ملی  تفکیک  به  استان  تعاونی های  و  خصوصی 
استانی زده است و با برقراری تعاملی سازنده با این 
ارگان ها و نهادها، بیش از پیش در جلب مشارکت 
و  تعاونی ها اهتمام ورزیده  و  بخش های خصوصی 

جلسات متعددی در این راستا برگزار نموده است.

گفتگو با محمد حسین باقری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان رشقی به مناسبت روز صنعت و معدن

تعامل سازنده خانه صنعت با صنعتگران
 راهکاری برای رفع مشکالت صنایع

روز صنعت و معدن
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اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشـری از جامعه 
شـناخته می شـوند که در بسـتر تحوالت اقتصـادی و 
اجتماعـی جایـگاه و کارکـرد گسـترده و در عین حال 
مؤثـری در حوزه هـای مختلف داشـته اند. در اقتصاد 
اقتصـادی  حلقـه  آخریـن  به عنـوان  اصنـاف  ایـران 
اهمیـت ویـژه ای در رشـد و پویایـی اقتصـاد کشـور 
داشـته و به دلیل گسـتردگی ارتباط مسـتقیم با آحاد 
مـردم مثابه قلـب اقتصادی جامعه عمـل می نمایند.

واحدهـای صنفی حلقه واسـط بین تولیدکنندگان 
)واردکننـدگان( و مصرف کننـدگان اسـت. آن هـا بـا 
انتقـال کاال از تولیدکنندگان )با صـرف هزینه و زمان 
کمتر همواره با رعایت اسـتانداردهای سـالمت کاال( 
بـه مصرف کننـدگان و در مقابـل آن، انتقـال منابـع 
نقدینگـی از مصرف کننـدگان بـه تولیدکننـدگان، به 
بخشـی از چرخـه اقتصـاد کشـور شـکل می دهنـد. 
اگرچه این گونه واحدها در کشـورهای مختلف از نظر 
کارکـرد و حتی شـکل ظاهری متفاوت می باشـند اما 
به طور کلی از وظایف یکسـانی برخوردار می باشـند.
اصنـاف ایـران در چارچوب قانون نظـام صنفی و با 
برنامه ریـزی و نظارت وزارت صنعـت، معدن و تجارت 
بـه  مربـوط  سیاسـت گذاری  می نماینـد.  فعالیـت 
اصنـاف نیز توسـط هیئت بیسـت نفره عالـی نظارت 
سـازمان های صنفـی متشـکل از وزرا، هیئت رئیسـه 
اتاق اصناف ایران، روسـای اتـاق بازرگانی ایران و اتاق 
تعـاون، برخی نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی و 

مسـئولین ارگان هـا و نهادهـا صـورت می پذیرد.
در ایـران بیـش از بیسـت و پنـج میلیـون نفـر در 
اصنـاف شـاغل هسـتند. ایـن تعـداد بدیـن معنـی 
اسـت که به طـور متوسـط در هر واحد صنفـی دو نفر 
مشـغول به کار می باشـند. سـهم فعالیت اصنـاف در 
اقتصاد ایران و سـهم آن از تولید ناخالص داخلی 17 
درصـد اسـت. این رقـم زمانی گویاتر اسـت که بدانیم 
سـهم بخـش معـدن در تولیـد ناخالص داخلـی ایران 
معـادل 1 درصـد و سـهم بخـش کشـاورزی حـدود ۹ 

اسـت. درصد 

ساختار و ترکیب اصناف در ایران
 ۴۵ درصـد از واحدهای صنفی، واحدهای توزیعی 
و ۳۳ درصـد خدماتـی و فنـی و ۲۲ درصد نیز اصناف 
تولیـدی کوچـک و متوسـط هسـتند. چنانچـه بـر 
اسـاس آمـار رسـمی تعداد متوسـط نفـرات خانـوار را 
حـدود 4 نفـر حسـاب کنیم، محـل ارتزاق حـدود ۳۰ 
درصـد از جامعـه ایـران به واسـطه فعالیـت اصنـاف 

است.

بـا  مقایسـه  در  صنفـی  واحدهـای  برتـری 
بـزرگ و  متوسـط  بنگاه هـای 

اشـتغال زایی سـریع و ارزان: بـر اسـاس آمارهـای 
موجـود، هـر واحـد صنفـی به طـور متوسـط بـه ۳۰ 
میلیـون تومان سـرمایه نیـاز دارد تا در آن واحد شـغل 
ایجـاد گـردد. این در حالی اسـت که بـرای ایجاد یک 
شـغل در واحدهـای صنعتـی کوچـک و متوسـط که 
پروانـه فعالیـت آن هـا از نـوع فعالیت صنعتی اسـت، 
حداقـل دو برابـر ایـن مبلغ یعنـی ۶۰ میلیـون تومان 
سـرمایه موردنیـاز اسـت. همچنیـن بـرای راه انـدازی 
واحدهـای بزرگ صنعتی، به سـرمایه ای حـدود ۲۰۰ 
میلیـون تومـان یعنـی شـش برابـر سـرمایه موردنیـاز 
بـرای یـک واحد صنفـی نیاز داریـم. اهمیـت این امر 
زمانـی بیشـتر آشـکار می گـردد کـه بدانیم بر اسـاس 
اظهارنظرهای صریح دانشگاهیان و سیاست گذاران، 
بیـکاری جدی تریـن و مهم تریـن معضـل موجـود در 
کشـور اسـت. در همیـن راسـتا بـا توجـه بـه سـرمایه 
نظـر  بـه  صنفـی  واحدهـای  بـرای  موردنیـاز  انـدک 
می رسـد ایـن نـوع از فعالیت هـای اقتصـادی اگرچه 
نـه به صـورت پایـدار، امـا در بـازه زمانـی کوتاه مـدت 
نـرخ  از  کاسـتن  کمـک  بـه  می توانـد  میان مـدت  و 
بیکاری در کشـور آید. بخصـوص در کنار این واقعیت 
کـه ۶۰۰ هـزار واحـد صنفـی تولیـدی و همچنیـن 

واحدهـای کوچـک و متوسـط صنعتی هم اکنـون در 
کشـور مشـغول فعالیت هسـتند.

موانع و چالش های پیش روی اصناف 
در  اصنـاف  روی  پیـش  بسـیاری  چالش هـای 
کشـور وجـود دارد، هـم اصنافـی کـه در واحدهـای 
فنـی و تولیـدی کار می کننـد و هـم اصنافـی کـه در 
حـوزه توزیـع فعـال هسـتند. از معضـل قاچـاق کاال 
گرفتـه تـا مشـکالت صنفـی و قانونـی؛ امـا می تـوان 
عمده تریـن  به عنـوان  زیـر  محدودیت هـای  بـه 
مختلـف  صنف هـای  در  رو  پیـش  چالش هـای 
از مهم تریـن آن هـا عبـارت  اشـاره کـرد کـه برخـی 
و  قوانیـن  در  منـدرج  محدودیت هـای  از  هسـتند 
دسـتورالعمل های اجرایـی کار تأمیـن اجتماعـی و 
مالیـات، نوسـانات شـدید و افزایشـی قیمـت مـواد 
اولیـه، افزایـش مسـتمر هزینه هـای تولیـد، کمبـود 
نقدینگـی و سـرمایه در گـردش و نبـود حمایت هـای 
مرتبـط بـا نظام بانکی کشـور، عدم توانایی در دسـت 
یافتـن بـه تکنولـوژی مـدرن، مشـکالت موجـود در 
حـوزه برندسـازی، کیفیـت پاییـن محصـوالت تولیـد 
اسـتفاده  بـرای  مصرف کننـدگان  ترجیـح  و  داخـل 
سیسـتم های  در  ضعـف  خارجـی،  محصـوالت  از 
بازاریابـی واحدهـای تولیـدی و تجاری صنفـی، روند 
رو بـه افزایـش قاچـاق محصـوالت مشـابه تولیـدات 
اصناف، عـدم وجود برنامه های کالن برای تحقیقات 
محصـوالت  صـادرات  امـکان  بـرای  مطالعـه  و  بـازار 
تولیـدی صنفـی، عـدم وجـود شـبکه های مناسـب 
توزیـع و کمبـود تسـهیالت و معافیت هـای مربوط به 

صنایـع کوچـک و متوسـط بـه صنـوف تولیـد.
در همیـن راسـتا و با توجـه به قرار گرفتـن در تیرماه 
کـه اولیـن روز آن بـه  نـام روز اصنـاف نام گذاری شـده 
و  رئیـس  بـا  گفتگوهایـی  کارایـی  ماهنامـه  اسـت، 
نائـب رئیـس اتـاق اصنـاف آذربایجان شـرقی و عضو 

هیئت رئیسـه اتـاق ایـران انجـام داده اسـت.

نگاهی به موقعیت و مشکالت اصناف به مناسبت یکم تیر ماه روز اصناف

اصناف و چالش های پیش رو

روز اصناف



کارایی . شماره  32  . تیر  1396

20

درباره آنچه  مردم نمی دانند که این تشکیالت 
یا نبودن آن چه تفاوت هایی  چه می کنند و بودن 

می کند، بفرمایید؟
◄بنـده تشـکر می کنـم که بـه مناسـبت روز اصناف 
به سـراغ این تشـکیالت آمده اید. در اسـتان آذربایجان 
شـرقی 120 هـزار نفـر شـاغل در بخش اصنـاف وجود 
دارنـد کـه دارای پروانـٔه کسـب هسـتند. نیمـی از ایـن 
افـراد در تبریـز و نیمـی از آن در شهرسـتان ها شـاغل 
هرکـدام  کـه  داریـم  اتحادیـه   75 تبریـز  در  هسـتند. 
رسـته های خاص خـود را دارند. اهمیـت اصناف به ویژه 
از آن جهـت اسـت کـه کلیـٔه مایحتـاج مـردم از طریـق 

اصنـاف تولیـد یـا تهیـه و توزیـع می گـردد. 
از طرفـی حمایـت چندانـی هـم از اصنـاف صـورت 
قصـد  فـردی  چنانچـه  این کـه  یعنـی  نمی گیـرد؛ 
راه انـدازی یـک بـاب مغـازه را داشـته باشـد، حمایـت 
ویـژه ای از جانـب هیـچ نهـادی از وی صـورت نگیـرد. 
صنفـی،  واحدهـای  اکثـر  صاحبـان  هم اکنـون 
تحصیل کردگانـی هسـتند کـه از یافتـن شـغل ناامیـد 
شـده اند. بدین ترتیـب این افراد، سـرمایٔه اندکی فراهم 
می کننـد و مغـازه ای باز می کنند و در یک رسـته شـروع 

بـه فعالیـت می کننـد. 
حمایـت اتـاق اصناف صرفـا در این حد اسـت که این 
واحدهـا را سـامان دهی کنیـم، پروانه کسـب ارائه دهیم 
و چنانچـه آموزشـی مـورد نیـاز باشـد ارائـه کنیم اعـم از 
آمـوزش احـکام و آموزش هـای مرتبـط بـا قانـون نظـام 
صنفـی. البتـه افـرادی که قصد باز کـردن مغـازه دارند، 
در ابتـدا بـه تشـکیالت صنفی خـود مراجعـه می کنند. 
همچنیـن اتـاق اصنـاف تعدادی بـازرس دارنـد که به 
واحدهـای صنفـی جدیدالتاسـیس مراجعـه می کنند. 
البتـه تمامـی اتحادیه هـا هـم بازرسـی دارنـد و خـود 
اعضـای اتحادیه هـا نیز نقـش بـازرس را ایفـا می کنند. 
ابتـدا از کسـانی کـه به تازگـی اقـدام بـه افتتـاح مغـازه 
کرده اند، درخواسـت می شـود در رسـتٔه مربوطـه پروانه 
دریافـت کننـد. در صورت عدم مراجعـه، به فرد مربوطه 
اخطـار ارسـال می شـود تـا بـه علـت عـدم مراجعـه و بـر 
اسـاس مـادٔه 27 بـه دلیـل عـدم اخـذ پروانـه، اقـدام به 

پلمـپ خواهد شـد.
پروانـه به منزلـه شناسـنامه بـرای اصنـاف اسـت. چرا 
کـه برخی اصناف شـاکی دارنـد از بابت گران فروشـی و 
فـروش اجنـاس تقلبی. بـه همین خاطـر بایـد در ابتدا 
شناسـایی صـورت گیـرد چـرا کـه در مقابـل شـکایت 
مـردم، اتـاق اصنـاف بایـد از اصنـاف فعـال شـناخت 
و اطالعـات کافـی داشـته باشـد تـا بتوانـد پاسـخگوی 

شـکایات مـردم باشـد. 
در مقابـل شـکایت های دریافتـی، کاری که می کنیم 
ایـن اسـت کـه یـا رضایـت شـاکی گرفتـه می شـود یـا 
در  می گـردد.  معرفـی  تعزیـرات  ادارٔه  بـه  متشـاکی 
سـال گذشـته 44 هـزار بازرسـی توسـط اتـاق اصنـاف 
از طریـق 12 بـازرس صـورت گرفتـه اسـت البتـه مـا 
اصنـاف را تحـت فشـار نمی گذاریـم و در آغـاز کار صرفا 
بـه یک سـری توصیه هـا از جمله منصف بـودن و نصب 
برچسـب قیمـت اکتفـا می کنیـم. البتـه خـود اصناف 

نیـز از قدیـم منصـف بوده انـد. تذکـر ما بیشـتر در قبال 
کسـانی اسـت که اطالعات چندانـی ندارند و تـازه وارد 

ایـن کار شـده اند. 
در سـال گذشـته 2300 شـکایت حضـوری در دفتـر 
رسـیدگی به شـکایات اتاق اصناف گزارش شـده اسـت 
کـه از ایـن رقـم حـدود تعـداد 130 مـورد بـه تعزیـرات 
ارجـاع داده شـده اسـت. مـا در تعزیـرات نیـز نماینـده 
داریـم. هم در هیئت بـدوی و هم در هیئت تجدیدنظر. 
در واقـع اتحادیه هـا شـکایات را بـه مـا ارجـاع می دهند 
و اگـر اینجـا سـازش صـورت نگیرد، بـه تعزیـرات ارجاع 
می شـود. لـذا اصنـاف بـه نوعی بـا قـوه قضائیه نیـز در 
ارتباط اسـت. مواردی وجود دارد که شـکایات در همان 
اتحادیه هـا حل وفصل می شـوند اما در غیـر این صورت 
پرونـدٔه شـکایات بـه اصناف ارجاع می شـود و تشـکیل 
پرونـده صـورت می گیـرد و در صـورت عـدم سـازش در 
مرحلـٔه نهائی پرونده بـه تعزیرات ارجاع داده می شـود.

و  کمک  مقام  در  اصناف  اتاق  هاشمی،  آقای 
همکاری با واحدهای صنفی چه فعالیت هایی انجام 
می دهد؟ وجود اتحادیه های صنفی و حمایت قوی 
آن ها از صاحبان صنایع و مشاغل در تمام دنیا یکی از 
شاخص های فضای خوب کسب وکار در هر کشوری 
است. آیا شما بازوی حمایتی برای اصناف هستید؟ یا 

طبق قانون در این راستا اختیاراتی دارید؟
◄ مـا نمایندگانـی در نهادهای اصلی تصمیم گیری 
قانـون  اکنـون  هـم  مثـال  به عنـوان  داریـم.  کشـور  در 
همیـن  در  و  اسـت  مطـرح  مجلـس  در  افـزوده  ارزش 
راسـتا نماینـدٔه مـا نیـز در جلسـات مربوط بـه این بحث 
در مجلـس حضـور دارند. سـعی ما همـواره بر ایـن بوده 
اسـت کـه میـان اتحادیه هـا و نماینـدگان مجلـس رابطه 
برقـرار کنیـم؛ امـا به هر حـال ما آن طـور که باید و شـاید 
در فرآینـد قانون گـذاری مشـارکت مؤثـر نداریـم. پـس از 
تصویـب قانون، مـا صرفا در مرحلٔه اجرا درگیر هسـتیم. 
در حالـی کـه اگر مرحلٔه طرح و تصویب نیز با مشـارکت 
اصنـاف همـراه باشـد، هـم قانـون درسـتی بـه تصویـب 
می رسـد و هـم در مرحلـه اجـرا به مشـکل برنمی خوریم

لطفا به صورت شفاف پاسخ دهید. بودن یا نبودن 
اتاق اصناف چه فرقی به حال شهروندان و اصناف 

می کند؟
◄ ببینیـد حـوزه کاری مـا عمدتا مربـوط به حمایت 
از مصرف کننـدگان اسـت. بـرای حمایـت از اصنـاف 
نیازمند تصویب قوانین مرتبط هسـتیم و طبعا از عهدٔه 
مـا خـارج اسـت کـه از اصنـاف به صـورت غیرقانونـی 

حمایـت کنیم.

اتاق  برمی آمد،  شما  صحبت های  از  که  آن طور 
و  پروانه  صدور  فرآیند  در  عمدتا  و  صرفا  اصناف 

نظارت درگیر است؟
◄ بلـه، متأسـفانه ما قادر نیسـتیم خدمـات دیگری 
از جملـه اعطـای وام بـه اصنـاف ارائـه دهیـم. اصنـاف 
به صـورت خودجـوش و بـا امکانـات خـود وارد میـدان 
می شـوند. 5 نفـر به طـور متوسـط در هر یـک از اصناف 
مشـغول به کار هسـتند و هیچ حمایتی از سوی اصناف 
دولـت می توانـد  نمی گیـرد.  این هـا صـورت  قبـال  در 
از حـق  یـا پرداخـت بخشـی  بـا پرداخـت حـق بیمـه 
بیمـه کسـانی کـه بـه کار در نـزد اصنـاف می پردازنـد، از 
صاحبـان اصنـاف حمایـت نمایـد. ایـن امـر مشـکالت 
زیـادی را مرتفـع می کنـد. قانـون استادشـاگردی ظلـم 
بزرگـی در حـق کارگـر اسـت. نظـر مـا بـر ایـن اسـت که 
دستورالعمل استادشاگردی یا هر دستورالعمل دیگری 
بایـد مسـئله بیمـه کارکنـان را حل کنـد. دولـت موظف 

اسـت در ایـن جهـت کمـک کنـد.

شما می فرمایید با توجه به محدودیت های قانونی 
که برای شما مطرح است، عمال در کنار اصناف قرار 
ندارید و نقش شما به صدور برخی مجوزها و اعمال 
پیشنهاد  لیکن  است.  کرده  پیدا  تقلیل  نظارت ها 
شما این است که با توجه به فعالیت 120 هزار واحد 
صنفی در تبریز، با در نظر گرفتن این که هرکدام از 
این واحدها به طور متوسط پنج نفر را به کار خواهند 
گرفت، اصناف این قابلیت را دارند که به عنوان مثال 

در همین منطقه 600.000 نفر را به کار گیرند؟
هـم  می کنـم،  عـرض  مـن  کـه  حمایتـی  بلـه،   ◄
در زمینـٔه بیمـه اسـت و هـم در زمینـٔه قانـون کار. اگـر 
مشـکالت مرتبـط بـا بیمـه حـل شـود، خـود بـه خـود 
بخشـی از مسـائل مربوط به قانون کار نیز حل می شود. 
درگیـر  آن  بـا  اصنـاف  کـه  جـدی  مشـکالت  دیگـر  از 
هسـتند، مسـئلٔه واردات بی رویـه اسـت. واردکننـدگان 
جـدا بـرای اصنـاف مشـکل آفرین شـده اند. زمانـی کـه 
محصولـی در داخـل تولیـد می شـود، نبایسـتی مجـوز 
ورود مشـابه خارجـی آن صـادر شـود. واردات زغـال یـا 
سـنگ قبـر فاجعـه اسـت. این هـا باعـث توقـف تولیـد 
از  کافـی  حمایـت  زمینه هـا  ایـن  در  بایـد  می شـوند. 
اصنـاف و تولیدکننـدگان صورت گیرد. ابتـدا دولت باید 
جلوی این واردات بی رویه را بگیرد و پس از آن نسـبت به 
وضعیـت موجود تولیدات داخلی که با مشـکالتی روبرو 
اسـت، نظارت اعمال شـود تا محصـوالت رقابت پذیر در 

داخـل هـم تولید شـود.

گفتگو با سیدحبیب هاشمی رئیس اتاق اصناف آذربایجان رشقی

دست اتاق اصناف در حمایت از 
صنف های مختلف بسته است

روز اصناف
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اصناف  روی  پیش  چالش های  بزرگ ترین 
به ویژگی های کالن  با توجه  و  در حال حاضر 

اقتصادی در ایران کدام موارد است؟
◄ اصنـاف بزرگ تریـن سـازمان های مردم نهاد 
ایـن  بیان گـر  آمـار،  هسـتند.  کشـور  در  موجـود 
اسـت کـه جامعـه صنفـی در ایـران جامعه شـامل 
25 میلیـون نفـر اسـت. در کل کشـور نیـز حـدود 
چهـار میلیـون واحـد صنفـی فعـال وجـود دارد. 
ایـن جامعـه به رغم بـزرگ بـودن، آن چنان کـه باید 
و شـاید، مـورد توجـه جـدی دولـت قـرار نگرفته و 
دسـت های پنهـان مانـع دسـت یابی ایـن جامعـه 
بـزرگ بـه جایـگاه اصلی خود در کشـور شـده اند. 
مشـکل اینجاسـت کـه در ایران به دلیـل فقدان 
سیاسـت مـدون اقتصـادی، اقتصـاد ما سیاسـت 
زده اسـت. ایـران، هم اکنـون از لحـاظ اقتصـادی 
در دوره گـذار قـرار گرفته و پـس از مدتی طوالنی 
جهانـی  تجـارت  سـازمان  ناظـر  عضـو  به عنـوان 
پذیرفتـه شـده و الجـرم ظـرف پانـزده سـال آینده 
بایـد بـا احـراز پارامترهـای مرتبـط، بـه عضویـت 

دائـم سـازمان درآید. 
 44 اصـل  اجـرای  و  خصوصی سـازی  بحـث 
نیـز در راسـتای همیـن موضـوع اسـت. در حـال 
سـخت گیرانه،  قوانیـن  وجـود  علی رغـم  حاضـر، 
رکـود، بی ثباتـی اقتصـادی، تحریـم و مشـکالتی 
از ایـن قبیـل، سـهم اصنـاف در اشـتغال کشـور 
ایجـاد  هزینـه  دولـت،  اسـت.  نفـر  میلیـون   10
یـک اشـتغال پایـدار را 300 میلیون تومـان اعالم 
نظـر  از  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  و  اسـت  کـرده 
اشـتغال بسـیار گـران اسـت.  ایجـاد  دولـت هـم 
پـس بـا ایـن تفاسـیر و بـا در نظـر گرفتـن تعـداد 
افـراد شـاغل در واحدهـای صنفـی، چـرا نباید از 

ایـن واحدهـا حمایـت صـورت بگیـرد؟ 
را  اشـتغال  ایجـاد  توانایـی  اصنـاف  کـه  حـال 
هزینه هـای  بـه  دولت مـردان  کـه  حـال  و  دارنـد 
دولـت  هسـتند،  واقـف  اشـتغال  ایجـاد  گـزاف 
می بایسـت در کنـار اصنـاف قـرار بگیرد و شـرایط 
در  امـا  نمایـد؛  تسـهیل  آنـان  فعالیـت  بـرای  را 
عمـل قوانیـن ناعادالنـه ای هماننـد قانون اسـتاد 
شـاگردی مطرح می شـود. سـهم و نقـش اصناف 
در اقتصـاد کشـور حـدود 17/8 و بیـش از بخش 

اسـت.  کشـاورزی 
واحدهـای  توجـه  قابـل  سـهم  بـه  توجـه  بـا 
صنفـی در تولیـد و اشـتغال، الحـاق بـه سـازمان 
نیـز  اصنـاف  فعالیـت  نحـؤه  در  جهانـی  تجـارت 
تأثیرگـذار خواهـد بـود. اگـر هـدف ایـن باشـد که 
بعـد از الحـاق ایـران به سـازمان تجـارت جهانی، 
اصنـاف همچنـان بر سـر پا بایسـتند، دولـت باید 
سیاسـت های مناسـبی تدویـن کنـد و اصناف نیز 
هم زمـان خـود را ارتقـا دهنـد و از وضعیت سـنتی 

بـه وضـع مـدرن و بـه روز حرکـت کننـد.
از  بخشـی  کـه  داشـت  دور  نظـر  از  نبایسـتی   
اصنـاف همان صاحبـان صنایع تولیـدی کوچک 
ایـن روی مشـکالتی کـه  از  و  و متوسـط هسـتند 
در پیـش روی تولیـد در کل کشـور وجـود دارد، 
بـه  دنیـا  نیـز صـادق اسـت. در  ایـن عـده  بـرای 
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه کارخانجـات عریـض و 
طویـل، دیگـر پاسـخگوی نیازها نیسـتند. چرا که 
واحدهـای کوچـک و متوسـط چابک تـر هسـتند. 
امـروزه یکـی از متداول تریـن راه هـای دسترسـی 
بـه رشـد در اقتصـاد دنیـا از طریـق شـرکت های 
کوچـک و متوسـط محقق می شـود کـه اصناف را 

می تـوان جـزو ایـن دسـته محسـوب کـرد.

در این میان نقش اتاق اصناف در حمایت از 
صنف های فعال در کشور چیست؟

شناسـنامٔه  اصنـاف،  اتـاق  حـال  هـر  بـه   ◄
صنـف اسـت. مـا ثبـت احـوال اصنـاف هسـتیم. 
در   82 سـال  از  مـا  تالش هـای  از  یکـی  البتـه 
قانـون  اصـالح  بـه  و  نشسـت  ثمـر  بـه   92 سـال 
اجبـاری  اصنـاف  بـرای  آمـوزش  تـا  شـد  منجـر 
آموزش هـای  بـر  مشـتمل  آمـوزش  ایـن  شـود. 
عمومـی، مشـتری مـداری، بازاریابـی، فـروش و 

اسـت.  صنـف  هـر  تخصصـی  آموزش هـای 

صـدور  بـرای  الزم  شـروط  از  یکـی  واقـع  در 
پروانـه در مـورد اصنـاف تولیـدی، گذرانـدن دوره 
تخصصـی در سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
اسـت. فرضا اگر کسـی قصد راه انـدازی چاپخانه 
ایـن  در  را  الزم  مهارت هـای  بایـد  باشـد  داشـته 
خصـوص کسـب کرده باشـد. سـه کارویـژٔه عمدٔه 
اتـاق اصنـاف عبارت انـد از سـازمان ثبـت احـوال 
اصنـاف، بـازوی نظارتـی و آمـوزش. در کنـار ایـن 
مـوارد به عنـوان واحـد بازرسـی نیـز فعـال اسـت. 
بـه  بـازار و رسـیدگی  بازرسـان در سـطح  حضـور 
کاری  حوزه هـای  جملـه  از  مردمـی  شـکایات 

می شـود. محسـوب  اصنـاف 

از منظر اعضای اتاق اصناف موانع عمده ای 
که پیش روی اصناف وجود دارد، از طریق چه 

راهکارهایی قابل رفع و رجوع است؟
 30 دهـه  بـه  اصنـاف  اتاق هـای  قدمـت   ◄
بازرگانـی هم سـال  اتـاق  بـا  تقریبـا  و  برمی گـردد 
ایـن  اصنـاف  اتـاق  شـکل گیری  فلسـفٔه  اسـت. 
بخـش  میـان  واسـطی  حلقـه  کـه  اسـت  بـوده 
خصوصـی و دولتـی باشـد. هم اکنـون در تهـران 
بـا اتـاق  در قالـب کارگـروه و دبیرخانـه مشـترک 
بازرگانـی و تعـاون فعالیـت می کنیـم. بـه هر حال 
خألهایـی وجـود دارد، اینکـه دولتی هـا علی رغم 
قوانیـن  بـا  مـردم،  بـه  کار  واگـذاری  و  اصـل 44 
سـعی  مـدون  اجرایـی  آئین نامه هـای  و  مصـوب 
خـود  قـدرت  یـد  در  را  کارهـا  از  بخشـی  دارنـد 
نگـه دارنـد و دیـدگاه دولتـی بـه شـدت مسـتولی 
بـر امـور اسـت. دولـت هنوز هـم رفتـاری مالکیت 

مآبانـه در قالـب نـگاه آمرانـه دارد. 
فعالیـت اصنـاف در 4 زمینه قابل تقسـیم بندی 
توزیعـی،  تولیـدی،  از  عبارت انـد  کـه  اسـت 
خدماتـی و خدمـات فنـی. حداقـل بیـش از یـک 
سـوم جامعه صنفـی در بخش تولیـدی و خدمات 
در  تکنولـوژی  بـا  این هـا  و  دارنـد  حضـور  فنـی 
ارتبـاط هسـتند. نـه تنها خـود این اصنـاف، بلکه 
بسـیاری از کارخانجـات بـزرگ نیـز از طریـق ایـن 
اصنـاف پشـتیبانی می شـوند. بحـث تکنولـوژی، 
فنـاوری و دانـش روز و مسـائل مربـوط بـه اقتصاد 
بـودن  بـاال  کاال،  قاچـاق  بحـث  جملـه  از  کالن 
قیمـت  و  انـرژی  حامل هـای  قیمـت  و  مصـرف 
بـه  ایـران نسـبت  تمـام شـده کاالی تولیـدی در 
نمونه هـای خارجـی نیـز از جملـه مـواردی اسـت 

شـود.  پرداختـه  بدان هـا  می بایسـتی  کـه 
پتانسـیل  کشـور  داخـل  در  مـا  حـال  هـر  بـه 
اختیـار  در  بـزرگ  کارهـای  انجـام  بـرای  خوبـی 
مـورد  به درسـتی  پتانسـیل ها  ایـن  امـا  داریـم؛ 
توجـه و بهره بـرداری قـرار نمی گیـرد و باید فکری 

بـرای ایـن مـوارد کـرد.

گفتگو با محمدعلی صدیقی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

نمایندگان اصناف در فرآیند تصمیم گیری های 
استراتژیک حضور واقعی ندارند

روز اصناف
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گزارش نشست کارایی با حضور منتخبین پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تربیز 

احیای حق ساالری شهری

پرونده ویژه

پـس از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شـوراهای اسـامی سراسـر کشـور، شـهر تبریـز با تغییری 
اساسـی در اعضـای شـورای خود شـاهد حضور افرادی شـد که به زعـم بسـیاری از صاحب نظران 
ترکیبـی از کارشناسـان با تجربه ای اسـت که با تخصص هـای گوناگون خود نوید تغییـر رویه ای در 
اداره شـهر تبریـز را می دهـد. یکی از نـکات مهم در این میـان برنامه محور بودن این شـورا و تاکید 
اکثریـت این شـورا بر اداره شـهر بـا نگاه علمی و محـور قـراردادن مـردم در تصمیم گیری های آتی 

این شـهر است.
با حضور یازده تن از منتخبین پنجمین دوره شـورای اسـامی شـهر تبریز، نشسـتی در دفتر نشـریه 
کارایی برگزار شـد. در این نشسـت چند سـاعته نگاه هرکدام از اعضای جدید شـورای شـهر تبریز 
نسـبت به چالش های پیش روی شـورای شـهر و اداره شـهر تبریز مورد بررسـی قرار گرفت. نکات 

بسـیاری در ایـن میان مطرح گردید کـه خاصه ای از مهمتریـن آن هـا را در ادامه می خوانید.



پرونده ویژه | احیای حق ساالری شهری
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تشکیل فراکسیون هویت و تاریخ 
آذربایجان؛ از اولویت های فرهنگی 

دوره پنجم شورای شهر.

یـک  دارای  شـهری  هـر  حاجـی زاده:   | کارایـی 
همـان  فـرم  از  منظـور  اسـت.  محتـوا  یـک  و  فـرم 
پارک هـا  مؤسسـات،  کارخانجـات،  سـاختمان ها، 
و خانه هـا و از ایـن قبیـل اسـت و منظـور از محتـوا 
بـا مشـارکت  نیـز همـان فرهنـگ اسـت. فرهنـگ 
و ایفـای نقـش مـردم خلـق می شـود و بـه منصـه 
ظهـور می رسـد و همـگان اذعـان دارنـد کـه مـردم 
فعـال  حضـوری  فرهنـگ  حـوزه  در  می بایسـت 
داشـته باشـند. برنامـٔه شـورای پنجم در زمینـه امور 
فرهنگـی و بـه مشـارکت طلبیـدن هـر چـه بیش تـر 
شـهروندان چیسـت؟ آیـا پرداختـن بـه فرهنـگ در 
دورٔه پنجـم شـورا جـزء اولویت هـا اسـت یـا خیـر؟

◄ مسـعودی ریحـان: می تـوان گفـت تمـدن، 
در واقـع همـان آثـار فرهنگـی اسـت. بـرای مثـال از 
دورٔه صفویـه مدرسـه ای بـه جـا مانـده کـه نشـانگر 
تفکـر، اندیشـه و فرهنگی اسـت که آن زمـان وجود 
داشـته اسـت و ایـن تمـدن، بیانگـر اندیشـه حاکـم 
بـر آن دوره اسـت. مـا نیـز بایـد از خـود اثـری بـرای 
آینـدگان بـه جـا بگذاریـم. تمـدن و فرهنـگ الزم و 
ملـزوم هـم هسـتند و جدایی ناپذیـر. تمدن به سـان 
اسـت.  آن  اندیشـه  و  روح  نیـز  فرهنـگ  و  کالبـد 
اگـر نتوانیـم بـه فرهنـگ بـه انـدازه کافـی توجـه و 
رسـیدگی نماییـم، کالبـدی کـه فرهنـگ در آن قرار 
می گیـرد نیـز نامـوزون خواهد بـود. در ایـن صورت 
شـهر، ظاهر فیزیکی مناسـبی نیز نخواهد داشـت. 
از ایـن روی نیـاز اسـت با مشـارکت اصحاب رسـانه، 
فکـر  اتاق هـای  عمومـی،  افـکار  و  دانشـگاهیان 
راه انـدازی گـردد و از ظرفیـت علمـی شـهر نیز بهره 
گرفتـه شـود تـا چشـم اندازی مناسـب بـرای شـهر 
تدویـن شـود. چشـم اندازی کـه آینـده آذربایجـان و 
بخصوص آیندٔه شـهر تبریز در آن مشـخص و معین 
شـده باشـد. برنامه چهار سـاله نیز در همین راسـتا 
ترسـیم می شـود و اولویت هـای شـورای پنجـم در 
قالـب همیـن برنامـه مشـخص و برنامـه جامعـی در 
رابطـه بـا راهکارهـای اجرای ایـن اولویت هـا تنظیم 

شـد. خواهد 

کارایـی | علیـزاده: به طـور مشـخص اولویت های 
حـوزه فرهنگ را عنـوان بفرمایید؟

◄ مسـعودی ریحان: ما رویـداد 2018 را پیش 
رو داریـم و می بایسـت بـه جـای بحـث در رابطـه بـا 
هتل هـا و امثالهـم، بـه فکـر ایجـاد و احیـاء باشـیم. 
صرفـا  کـه  نیسـت  ایـن  احیـاء  و  ایجـاد  از  منظـور 
مکان هـای رفاهـی و تفریحـی ایجـاد گـردد. شـهر 
تبریز پتانسـیل خوبی برای کسـب جذابیت در بین 
گردشـگران دارد. هر کوچه و محله ای در این شـهر، 
قدمـت، تاریـخ و اسـطوره های خاص خـود را دارند. 
به عنـوان مثـال، می تـوان از افـراد یـا متخصصانـی 
که به تاریخ مشـروطیت، تسـلط دارند، درخواسـت 
نمـود تا این تاریخ را روزشـماری کننـد و رخدادهای 
مربـوط بـه آن را از آغـاز تـا پایـان این تاریـخ از لحاظ 
مکانـی و زمانـی اسـتخراج و اسـتحصال کننـد تـا 
خروجـی ایـن تدقیـق تاریخـی در قالب مـوزه یا هر 

شـکل دیگـری به طـور مسـتند، در همـان محلـه به 
نمایـش گـذارده شـود. واقعیت این اسـت که هتل، 
متـرو و یـا فروشـگاه زنجیـره ای جذابیـت خاصـی 
بـرای گردشـگران نـدارد، چـرا که اغلب گردشـگران 

بـه دنبال چنیـن چیزهایی نیسـتند.
شـورای پنجـم واجد ترکیب خوبـی از علم و تجربه 
اسـت. می تـوان ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرد و 
تاریـخ آذربایجـان را تشـکیل  و  فراکسـیون هویـت 
احیـای  قالـب  در  فراکسـیون  ایـن  فعالیـت  داد. 
بـر  و اسـطوره های شـهر مشـتمل  آثـار  و  فرهنـگ 
عارفـان، شـاعران و عالمـان و در شـکل یادمان هـا 
و جشـنواره ها قابـل ارائـه و برگـزاری خواهـد بـود. 
قـرار  ترکیـه  در  اگـر  تبریـز  مقبره الشـعرای  همیـن 
داشـت، این امکان وجود داشـت که میلیاردها دالر 
از طریـق گردشـگری بـرای ایـن کشـور بـه ارمغـان 
آیـد. همچنـان کـه ترکیـه نهایـت بهـره را از قونیـه و 
امکان های گردشـگری مربوط بـه آن مکان می برد. 
شـهر تبریـز دارای فرصت هـای بسـیاری اسـت کـه 
بهره گیـری از ایـن فرصت ها به کمک دانشـگاهیان 
و رسـانه ها قابـل تحقـق اسـت. مطبوعـات امـروز، 
رسـتم زمـان اسـت. رسـانه ها و مطبوعـات قـدرت 
رسـتم آن زمـان را دارنـد. اگر رسـانه را به عنـوان قؤه 
چهـارم بپذیریـم، در آن صـورت اسـت کـه خواهیـم 
از  مختلـف  حوزه هـای  در  را  کارهایـی  توانسـت 
جملـه فرهنـگ بـه انجـام رسـانیم. چنانچـه رسـانه 
ببینیـم،  خـود  اعمـال  بـر  ناظـر  قـؤه  به عنـوان  را 
شفاف سـازی کنیـم و با آن ارتباط مسـتقیم داشـته 
باشـیم، امور دسـتخوش تحول مثبت خواهد شـد. 
بایـد اجـازه نقـادی بـه رسـانه داده شـود تـا نقـد در 

جامعـه نیـز سـاری و جـاری گـردد.
بسـیار  نکتـه  یـک  بـه  پرداختـن  میـان  ایـن  در 
ضروری اسـت و آن این که حرکت به سـمت توسـعه 
از جانـب انسـان های توسـعه یافته آغـاز می گـردد. 
یـا  مدیـران  جامعـه ای  در  چنانچـه  معنـی  بدیـن 
نباشـند،  توسـعه یافته  خـود  دسـت اندرکاران 
دسـت یابی بـه توسـعه بسـیار دشـوار خواهـد بـود. 
اگـر افـراد خـود بـه تغییـر اعتقـاد نداشـته باشـند، 
مطمئنـا تغییـری حاصل نخواهد شـد. طبق نظریه 
آشـوب اعتقـاد بایـد بـر ایـن باشـد که تحـول فکری 
باعـث ایجـاد تغییـر در کارکرد سیسـتم خواهد بود. 
توجـه داشـته باشـیم کـه منظور مـا از تغییـر، تغییر 
اول  از  و  کنیـم  تخریـب  اینکـه  نیسـت؛  بنیـادی 
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مسعودی ریحان: 

نیاز است با مشـارکت اصحاب رسانه، 
دانشـگاهیان و افکار عمومی، اتاق های 
از ظرفیـت  فکـر راه انـدازی گـردد و 
علمـی شـهر نیـز بهـره گرفتـه شـود 
تـا چشـم اندازی مناسـب بـرای شـهر 
تدویـن شـود. چشـم اندازی کـه آینده 
آینـدٔه شـهر  و بخصـوص  آذربایجـان 
تبریـز در آن مشـخص و معیـن شـده 
باشـد. برنامه چهار سـاله نیز در همین 
راسـتا ترسـیم می شـود و اولویت هـای 
شـورای پنجـم در قالـب همیـن برنامه 
مشـخص و برنامـه جامعـی در رابطـه 
بـا راهکارهـای اجـرای ایـن اولویت هـا 

تنظیـم خواهد شـد.

ترکیـب خوبـی  پنجـم واجـد  شـورای 
از علـم و تجربـه اسـت. می تـوان ایـن 
فرصـت را غنیمت شـمرد و فراکسـیون 
هویـت و تاریـخ آذربایجـان را تشـکیل 
داد. فعالیـت ایـن فراکسـیون در قالب 
احیـای فرهنـگ و آثـار و اسـطوره های 
شـهر مشـتمل بـر عارفـان، شـاعران 
و  یادمان هـا  شـکل  در  و  عالمـان  و 
برگـزاری  و  ارائـه  قابـل  جشـنواره ها 

خواهـد بـود.
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بسـازیم. بلکـه ما بـه دنبـال تغییر در جهـت اصالح 
هسـتیم و هـدف رهیـدن از چالش هـای موجـود و 
گام برداشـتن بـه سـمت اصالحـات اسـت. مدیـر را 
بایـد بـا مشـاوران و تصمیمـات او شـناخت. بـه زعم 
مـن هـر عملـی کـه در جامعـه اصـالح و تغییـر را در 
پـی داشـته باشـد و جامعـه را بـه سـمت سـازندگی، 
رفـاه و ارائـٔه خدمات بیشـتر هدایت کنـد را می توان 

بـه مثابـه یـک اقـدام ارزشـی تلقـی کـرد.
بایـد ببینیم کـدام مدیـران دغدغه اعمـال چنین 
الزم  همچنیـن  دارنـد؟  را  اصالحاتـی  و  تغییـرات 
اسـت سـازوکارها، افـراد و ابزارهـا و کارگـزاران ایـن 
تغییـر مشـخص باشـند تـا انتخاب هـا هم درسـت و 
معطـوف به اصـالح باشـند. می بایسـت مدیرانی بر 
سـر کار بیاینـد کـه بـه رفاه، نشـاط و اصـالح جامعه 
می اندیشـند. ایـن افـراد با ایـن ارزش هـا می توانند 
بـا چالش هـا مقابلـه کننـد و در جهـت تغییـر تالش 
کننـد. نبایسـتی بـه دنبـال افـرادی برویـم کـه بـه 
مـا  از  تمجیـد  و  تعریـف  حـال  در  مـداوم  صـورت 
هسـتند، هیـچ نقدی ندارنـد و قادر بـه خلق پویایی 
نیسـتند. افـرادی را بایـد در مقـام مشـاوره بـه کار 
گرفـت کـه حـرکات درسـت و نادرسـت را بـه صورت 
و  آگاهـی  امـور  بـر  و  می دهنـد  تشـخیص  دقیـق 

اشـراف دارنـد.

اعضای این شورا بدون استثناء، بر 
لزوم برنامه محور بودن شهردار اتفاق 

نظر دارند.

کارایـی |علیزاده: آقای دکتر بهشـتی آیا شـورای 
پنجـم واجد اسـتراتژی مشـخصی برای چهار سـال 

آینده اسـت یـا خیر؟

◄ بهشـتی: شـورای پنجـم از 14 مـرداد به طور 
رسـمی شـروع بـه کار خواهد کـرد. ترکیـب اعضای 
شـورای پنجـم نسـبت بـه چهـار دوره گذشـته بـه 
گونـه ای اسـت کـه می تـوان گفـت شـورای پنجـم 
یکـی از قوی تریـن و باتجربه تریـن ادوار شـوراهای 
شـهر اسـت. در شـورای پنجـم پزشـکان و اعضـای 
هیئـت علمـی و همچنیـن افـرادی حضـور دارنـد 
کـه سـابقه خدمت رسـانی در مجلس، اسـتانداری، 
شـورا و بخـش خصوصـی را دارا هسـتند؛ بنابرایـن 
بـه نظـر می رسـد منتخبیـن شـورای پنجـم واجـد 

قابلیت هـای مـورد نیـاز علمـی و اجرایـی هسـتند. 
در رابطـه بـا اسـتراتژی، بـا این کـه شـورای پنجـم 
جلسـات  امـا  اسـت،  نکـرده  کار  بـه  شـروع  هنـوز 
سـیزده نفره به طـور مرتب برگزار می گـردد. مباحثه 
پیرامـون مسـائل مختلـف در برنامـه ایـن جلسـات 
قـرار دارد تـا هنـگام شـروع رسـمی فعالیـت شـورا، 
در  شـهر  و  شـورا  وضعیـت  از  مشـترک  تصویـری 
دسـت داشـته باشـیم. به عنـوان مثـال در یکـی از 
جلسـات، معیارهـای انتخـاب شـهردار مـورد بحـث 
بـود و خروجـی جلسـه نشـان مـی داد کـه اعضـای 
ایـن شـورا بدون اسـتثناء، بر لـزوم برنامه محور بودن 

شـهردار اتفـاق نظـر دارنـد.
به طور کلی سـه نوع برنامه قابل شناسـایی است. 
برنامه هـای بلندمـدت یـا اسـتراتژیک )10 سـال و 
بیشـتر(، برنامه هـای میان مـدت )5 تـا 7 سـال( و 
برنامه هـای کوتاه مـدت )بیـن یـک تـا سـه سـال(. 
اعتقـاد  ایـن  بـر  پنجـم  شـورای  منتخـب  اعضـای 
کوتاه مـدت  و  میان مـدت  برنامه هـای  کـه  هسـتند 
می بایسـت در چارچـوب اسـتراتژی بلندمدت تهیه 
و تنظیـم شـوند. تبریـز زمانـی شـهر اولین هـا بـود، 
امـا االن نیسـت. چگونـه می تـوان جایـگاه تبریـز را 
بـار دیگـر ارتقـا داد؟ ایـن همـان موضوعـی اسـت 
که شـورای پنجـم بـه آن خواهد پرداخـت. مدیریت 
شـهری در گذشـته عمدتـا مدیریـت فیزیک محـور 
بـوده اسـت. بـه عبارتـی بـه توسـعٔه فیزیـک شـهر 
پرداخته شـده اسـت. در حالی که توسـعه محتوای 
شـهر بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد. منظـور از محتوای 
شـهری درواقـع همـان فرهنـگ شـهر اسـت. اگـر 
مدیریت فیزیکـی را مدیریت سـخت افزاری بنامیم، 
شـهر ما بـه مدیریت نرم افـزاری نیاز بیشـتری دارد. 
در شـورای پنجـم مقـرر اسـت برنامه هـا بـر اسـاس 

ایـن دیدگاه هـا تدویـن گـردد.
بنـده به عنـوان رئیـس مرکـز پژوهـش در شـورای 
طرح هـای  سـری  یـک  می کـردم.  فعالیـت  سـوم 
تحقیقاتـی از طریـق فراخـوان اجـرا کردیم. طرحی 
کـه اجـرا و بـه تعطیلـی مرکـز پژوهش هـای شـورای 
شـورای  عملکـرد  بـه  مربـوط  شـد،  منجـر  شـهر 
سـوم بـود کـه خالصـه ای از گـزارش آن در یکـی از 
شـماره های کارایی نیز آورده شـده است. متاسفانه 
نتیجـه آن طـرح که درواقـع بازتاب عملکرد شـورای 
سـوم بـود، بـه مـذاق برخـی اعضـای شـورا خـوش 
اصالحـی،  اقدامـات  انجـام  جـای  بـه  و  نیامـد 
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 بهشتی: 

بـا این که شـورای پنجم هنوز شـروع به 
کار نکرده اسـت، اما جلسـات سیزده 
نفـره به طـور مرتب برگـزار می گـردد. 
مباحثـه پیرامـون مسـائل مختلـف در 
برنامه این جلسـات قـرار دارد تا هنگام 
شـروع رسـمی فعالیت شـورا، تصویری 
مشـترک از وضعیـت شـورا و شـهر در 

دسـت داشـته باشیم. 

تبریـز زمانـی شـهر اولین هـا بـود، امـا 
االن نیسـت. چگونـه می تـوان جایـگاه 
ایـن  داد؟  ارتقـا  دیگـر  بـار  را  تبریـز 
همـان موضوعـی اسـت کـه شـورای 
پنجـم به آن خواهـد پرداخت. مدیریت 
شـهری در گذشـته عمدتـا مدیریـت 
فیزیک محـور بـوده اسـت. بـه عبارتی 
به توسـعٔه فیزیک شـهر پرداخته شـده 
اسـت. در حالـی کـه توسـعه محتوای 
شـهر باید مد نظر قرار گیـرد. منظور از 
محتوای شـهری درواقـع همان فرهنگ 

است. شـهر 
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امـا شـورای  رقـم خـورد؛  پژوهـش  تعطیلـی مرکـز 
مرکـز  می بایسـت  کـه  اسـت  متفق القـول  پنجـم، 
پژوهش هـای شـورا به صـورت مجدد شـروع بـه کار 

. کند
ان شـاءالله از طریـق مشـارکت دادن افـراد علمی 
و محقـق در کمیسـیون ها، رابطـٔه همـکاری شـورا و 
مراکز علمی تقویت خواهد شـد. اگر شـورای پنجم 
قصـد انجام کارهای اساسـی در حوزه های مختلف 
را داشـته باشـد، باید مسـائل در کمیسـیون ها مورد 
بررسـی موشـکافانه قرار گیـرد و تالش بر این باشـد 
کـه مطالعـه و بررسـی مبنـای تصمیمـات اتخـاذی 

باشد.

کارایـی | بافنـده: در رابطـه بـا طـرح مـورد اشـاره 
دکتـر بهشـتی در خصـوص ارزیابـی عملکـرد دورٔه 
سـوم شـورا، بایسـتی اشـاره کنـم کـه در آن طـرح، 
قـرار  بررسـی  مـورد  را  کمیسـیون ها  تصمیمـات 
گردشـگری  و  فرهنگـی  کمیسـیون  می دادیـم. 
آخرین کمیسـیون تشـکیل یافته در طی دورٔه سوم 
شـورا بـود. این مسـئله شـاید نشـانگر عـدم اهمیت 
در  گردشـگری  و  فرهنـگ  بـه  مربـوط  موضوعـات 
آن دوره بـوده باشـد. بـه هـر حـال امیـدوار هسـتیم 
دهـد  رخ  اتفـاق  ایـن  معکـوس  پنجـم  شـورای  در 
فعالیـت  گردشـگری،  و  فرهنگـی  کمیسـیون  و 
نتایـج  اسـاس  بـر  باشـد.  داشـته  را  الزم  پویایـی  و 
حاصـل از طـرح تحقیقاتـی مذکـور، حتـی تعـداد 
تصمیمـات اتخـاذ شـده در کمیسـیون فرهنگـی با 
سـایر کمیسـیون ها قابـل مقایسـه نبـود و در حالی 
کـه بـرای سـایر کمیسـیون ها تـا صـد تصمیـم نیـز 
گـزارش شـده بـود، تعـداد تصمیمـات کمیسـیون 
بـود  بهتـر  شـاید  بـود.  شـمار  انگشـت  فرهنگـی 
خروجی هـا و نتایـج آن طرح در ادوار بعدی شـوراها 
نیـز بـه کار گرفته شـود. لیکـن خروجی ایـن طرح، 

صرفـا بـه تعطیلـی مرکـز پژوهـش منجـر شـد.
طـرح تحقیقاتـی مـورد اشـاره بـه شفاف سـازی 
و  بـود  پرداختـه  دوره  آن  در  تصمیم گیـری  فرآینـد 
قـرار  مـورد مطالعـه  را  بـا شـهرداری  ارتبـاط شـورا 
مـی داد و در قالـب یـک نـگاه سیسـتمی، ورودی، 
فرآینـد و خروجـی مـورد مطالعه قـرار گرفـت. نتایج 
حاصلـه در طـی چهـار سـال مـورد مطالعـه نشـان 
مـی داد کـه حـدود 22 درصـد تصمیمـات مربـوط 
بـه هبـه و حـدود 23 درصـد از تصمیمـات آن دورٔه 
چهارسـاله از نـوع سـه فوریتـی بودنـد. بدین معنی 
ایـن تصمیمـات کار کارشناسـی  بـا  کـه در رابطـه 
صـورت نگرفته بود. متاسـفانه ما نه فرصت بررسـی 
این نوع تصمیمات را داشـتیم و نه مأموریت این کار 
بـه مـا محول شـده بـود. در رابطه با خروجـی فرآیند 
نیـز موضـوع ارتبـاط بـا شـهرداری و میـزان اجرایی 
شـهرداری  در  شـورا  اتخـاذی  تصمیمـات  شـدن 
مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار گرفـت. درخواسـت 
ذی ربـط  مختلـف  بخش هـای  سـوی  از  همـکاری 
در ایـن خصـوص کـه از سـوی تیـم تحقیقاتـی مـا 
صـورت گرفـت، تقریبـا به تمامـی بی نتیجـه ماند و 
در نهایـت بـدون ارائـه هیچ گونـه مسـتنداتی، به ما 
اعـالم شـد که حدود 80 درصـد از تصمیمات اتخاذ 
شـده در شـورا، در شـهرداری اجرا شـده است. این 
فرآینـد ما را بدین نتیجه رسـاند کـه در این خصوص 
مکانیـزم خاصـی تعریف نشـده اسـت. همچنین از 
دیگـر نتایـج طـرح روشـن شـدن ایـن نکتـه بـود که 

کمیسـیون نظـارت در دوره هـای مختلـف فعالیـت 
منظـم و جـدی نداشـت کـه ایـن مسـئله بـه فسـاد 
کنـار  در  آیـا  کـه  اینجاسـت  سـؤال  می انجامـد. 
برنامه محـوری شـهرداری، شـورای پنجـم برنامه ای 
در خصـوص خـروج تصمیمـات از حالـت اضطـرار 
بـه حالت برنامـه را دارد؟ در خصوص فعال تر شـدن 

کمیسـیون نظـارت چطـور؟

بایستی از ظرفیت های ویژه ای که 
شورای این دوره از آن برخوردار است، 
برای گره گشایی از مشکالت ریشه ای 
شهروندان و شهرداری بهره جست.

◄ صـادق زاده: بـه اعتقـاد بنـده شـورای پنجـم 
نباید شـورایی سیاسـی باشـد. ما به دنبال تشـکیل 
شـورایی کارآمد هسـتیم. حداقـل کاری کـه در این 
راسـتا قـادر بـه انجـام آن هسـتیم، آسیب شناسـی 
چهـار دوره پیـش، شناسـایی نـکات مثبـت و منفی 
آن دوره هـا و تبدیـل نقـاط ضعـف بـه نقـاط قـوت 
اسـت. بـرای شـورای شـهر، وظایـف مشـخصی در 
حوزه های نظـارت، پژوهـش، برنامه ریزی و تصویب 
بودجـه تعریـف شـده و از طرفی انتخاب شـهردار از 
جملـه اختیارات مهم شـورای شـهر اسـت. در تائید 
تبریـز  سـخنان دوسـتان عـرض می کنـم شـهردار 
بایـد معتقـد بـه برنامه ریـزی باشـد و مسـیر را بـرای 
برنامه محـور کـردن تمـام اجـزای مدیریـت شـهری 
و  بررسـی  راسـتای  در  اسـت  الزم  نمایـد.  همـوار 
اجتماعـی،  نارسـایی هایی  کمبودهـا،  شـناخت 
فرهنگی، آموزشـی، بهداشـتی، اقتصادی و رفاهی 
شـهر  نخبـگان  حضـور  بـا  فکـر  اتاق هـای  شـهر، 
تشـکیل یابـد و در ادامـه طرح هـا و پیشـنهاد های 
شـود.  ارائـه  کاربـردی  راه حل هـای  و  اصالحـی 
همچنیـن در خصـوص جـذب مشـارکت مـردم در 
و  فرهنگـی  عمرانـی،  اقتصـادی،  خدمـات  انجـام 
آموزشـی و سـایر امـور رفاهـی نیازمنـد برنامه ریـزی 

دقیـق و عملیاتـی هسـتیم.
شـهرداری های  درآمـدی  نظـام  در  کـه  آمـاری 
9 کالن شـهر مـدرن و پیشـرفته جهـان ارائـه شـده 
اسـت، نشـان می دهـد کـه 64.4 درصـد از درآمـد 
شـهرداری ها از محل عوارض و ساخت وسـاز تأمین 
می گـردد. بـه نظـر مـن یکـی از مهم تریـن وظایـف 
شـورای پنجم در سراسـر کشـور می تواند این باشـد 
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صادق زاده: 

الزم اسـت در راستای بررسی و شناخت 
اجتماعـی،  نارسـایی هایی  کمبودهـا، 
فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی 
و رفاهی شـهر، اتاق هـای فکر با حضور 
نخبگان شـهر تشـکیل یابـد و در ادامه 
و  اصاحـی  پیشـنهاد های  و  طرح هـا 
شـود.  ارائـه  کاربـردی  راه حل هـای 
همچنین در خصوص جذب مشـارکت 
مـردم در انجـام خدمـات اقتصـادی، 
عمرانـی، فرهنگـی و آموزشـی و سـایر 
امـور رفاهی نیازمنـد برنامه ریزی دقیق 

و عملیاتی هسـتیم.

بـه هـر حـال سـرمایه و دارایی هایـی 
کـه در شـهرداری جمـع شـده، ذیـل 
حق النـاس اسـت و بایـد در نظـارت 
بـر حسـن اداره و حفـظ این سـرمایه ها 
کوشـید و بهترین اسـتفاده را در جهت 
رفـاه حال مـردم از آن ها بـرد. در تائید 
صحبـت دوسـتان من هم معتقـدم که 
مسـئلٔه هبـه بایـد جـدی گرفته شـود، 
هـر چنـد مسـئولین در برخـی مـوارد 
وجـود آن را به کلـی انـکار می کننـد.   
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کـه الاقـل جلـوی تراکـم فروشـی به شـکل فعلـی را 
بگیـرد. بـه هـر حـال سـرمایه و دارایی هایـی کـه در 
شـهرداری جمع شـده، ذیل حق الناس است و باید 
در نظـارت بـر حسـن اداره و حفـظ ایـن سـرمایه ها 
کوشـید و بهتریـن اسـتفاده را در جهـت رفـاه حـال 
مـردم از آن هـا بـرد. در تائیـد صحبـت دوسـتان من 
هـم معتقـدم کـه مسـئلٔه هبـه بایـد جـدی گرفتـه 
شـود، هـر چنـد مسـئولین در برخـی مـوارد وجـود 
آن را به کلـی انـکار می کننـد. نیازهای شـهر بسـیار 
در  درسـت  و  دقیـق  برنامه ریـزی  بـا  بایـد  و  اسـت 
جهـت رفـع آن ها گام برداریم و مانع تقسـیم منابع و 
امکانـات بین تعداد انگشت شـماری شـد. بایسـتی 
از ظرفیت هـای ویـژه ای کـه شـورای ایـن دوره از آن 
مشـکالت  از  گره گشـایی  بـرای  اسـت،  برخـوردار 

ریشـه ای شـهروندان و شـهرداری بهـره جسـت.

کارایـی | خیـرآور: تک تک اعضـای دوره پنجم از 
مقبولیـت اجتماعی برخوردارنـد و عالقه مند به کار 
کـردن و ارائـه خدمـت هسـتند. آقای دکتر بهشـتی 
اشـاره به موضـوع برنامه محوری شـهردار داشـتند؛ 
در اخبـار مختلفـی آمده کـه کمیته ای بـرای تدوین 
شـده  تشـکیل  شـهردار  انتخـاب  شـاخص های 
اسـت؛ امـا بـه نظر می رسـد قبـل از انجام ایـن کار، 
اعضـای شـورای شـهر بایـد در تعریـف چالش هـای 
موجود شـهری به تفاهم رسـیده باشـند تـا در ادامٔه 
کار متناسـب بـا آن چالش هـا، برنامه تدوین شـود و 
در نهایت متناسـب بـا آن برنامه ها شـهردار گزینش 
شـود. شـهرداری که قابلیت ها و ویژگی هـای الزم را 
جهـت اجـرای برنامه هـا در راسـتای رفـع چالش هـا 
داشـته باشـد. در حـال حاضـر مهم اسـت اهـم این 
چالش هـا از منظـر اعضـای منتخـب شـورای پنجم 
عنـوان گـردد و همچنیـن نحـؤه اولویت بنـدی ایـن 

چالش هـا نیـز واجـد اهمیـت فراوان اسـت.

کارایـی | حاجـی زاده: در تکمیـل بحث هایـی که 
در ارتبـاط با چالش هـای پیش روی صـورت گرفت، 
می تـوان به مـواردی چـون منابع درآمد پایـدار برای 
شـهر، حاشیه نشـینی روزافزون، هویـت ناهماهنگ 
شـهر و محترمانـه نبـودن رابطـٔه بیـن شـهرداری و 
مـردم اشـاره کـرد. همه این ها ناشـی از یـک بحران 
کارکـردی اسـت. سـاختار وجـود دارد و ظاهـرا همه 
چیـز سـر جـای خـود قـرار دارد، امـا واقعیـت ایـن 

اسـت کـه مـا درگیـر بحـران هسـتیم. ایـن بحـران 
سیسـتم  موضـوع  بـه  شـد  اشـاره  کـه  همان طـور 
مربـوط اسـت و هـم در بخـش ورودی، هم در بخش 
فرآینـد و هـم در قسـمت خروجـی قابـل شناسـایی 
اسـت. مطابـق ادبیـات نظری سـه نـوع عقـل قابل 
و  روش هـا  کـه  ابـزاری  عقـل  اسـت:  شناسـایی 
تکنیک هـا را بـه مـا می آمـوزد، عقـل ارتباطـی کـه 
مشـخص کننده مسـائل حقوقـی و چارچوب هـای 
ارتباطی اسـت؛ و عقل سـومی وجـود دارد که جای 
آن خالـی اسـت و آن عقل معطوف بـه ایجاد تغییر. 
به طـور کلـی هـم اصولگرایـان و هـم اصالح طلبانی 
کـه بـر سـر کار آمده انـد، کارکـرد محافظه کارانـه ای 
داشـتند. بدیـن معنی کـه حتـی در برخـی مواقع، 
وضعیـت موجـود را هـم نتوانسـتند حفـظ کننـد و 
روزبـه روز بـر تعداد بحران هـای موجود افزوده شـده 
تـا بـه وضعیـت امـروز رسـیده ایم. بنابرایـن  اسـت 
ایجـاد تغییـر الزم اسـت،  بـرای  جـای تعقلـی کـه 
خالـی اسـت. جـای ارزش هـا و معیارهایـی کـه بـر 
اسـاس آن ها به دنبال تغییر هسـتیم، خالی اسـت. 
کسـانی را در شـهر داریـم کـه قابلیت خلـق ارزش و 
معیارهـای واال را دارنـد امـا هیـچ گاه زمینـه حضـور 
آن هـا فراهـم نمی شـود تـا در موقعیـت قـرار گیرنـد 
و بـا ایجـاد ایـن ارزش هـا به ظهـور تعقلی کـه تغییر 
ایجـاد خواهـد کـرد کمـک کننـد. بـه همیـن دلیل 
نیـز، امـکان محقق کـردن تغییر را نداریم و پیوسـته 

درگیـر بحران هسـتیم.
بـه نظـر می رسـد الزم اسـت، معیارهایی کـه برای 
انتخـاب شـهردار تدویـن می گـردد، می بایسـت در 
همین راسـتا باشـد تا بعدها با بحران روبرو نشـویم. 
انتخـاب  ارزش هـای  و  معیارهـا  تناسـب  مطمئنـا 
شـهردار بـا چالش هـا منجر بـه رفع مسـائل خواهد 
شـد. سـؤال مـن این اسـت که بـرای خلـق و تحقق 
تغییـرات مـورد نظر، کدام ارزش هـا و معیارها را باید 

مدنظر قـرار داد؟

دایره اعمال تغییرات برای اعضای 
شورای شهر، محدود است.

◄ اندیـش: هم اکنـون در جامعـه، نـگاه مـردم 
منتخبیـن  بـه  نسـبت  فرهیختـگان  نـگاه  به ویـژه 
قشـر  اسـت.  مثبـت  شـهر  شـورای  پنجـم  دورٔه 
فرهیختـه هـم مطالبـات خـود را طـرح می کننـد و 
هـم در رابطـه بـا چالش هـا برنامـه ارائـه می دهنـد. 
جامعـه بـا اعـالم مطالبـات خـود و ارائـه برنامه های 
راهبـردی بـه دنبـال اجـرای یـک سـری برنامه های 
مشـترک اسـت و مـا قـدردان ایـن حرکـت هسـتیم 
کـه مصـداق حرکـت بـه سـمت رشـد اسـت. یکـی 
بـا  شـهر  شـورای  دورٔه  ایـن  تمایـز  مؤلفه هـای  از 
دوره هـای پیشـین ایـن اسـت کـه در سـطح جامعه 
مطالبـات منطقی تـری طـرح می شـود. بـه عبارتی 
نـوع نـگاه بـه نهادها وسـعت یافته و دیگـر انتقادات 
اسـاس مطالبات را تشـکیل نمی دهد. بـرای مثال، 
دغدغٔه شـهروندان دیگر صرفا آسـفالت نشـدن یک 
کوچـه یـا خیابـان نیسـت، بلکـه نگرش هـا جامع تر 
را  قـدرت  ایـن  هم اکنـون  شـهروندان  و  شـده اند 
یافته انـد تـا بر عملکرد شـورای شـهر نظـارت کنند. 
از منظـر شـهروندان، شـهر یـک مجموعـٔه جانـدار 
اسـت که تمامـی اعضاء و جـوارح آن به هم وابسـته 
اسـت و تمام اقشـار از جمله دانشـگاهیان، کارگران 
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اندیش: 

دغدغٔه شـهروندان دیگر صرفا آسفالت 
نشـدن یـک کوچه یـا خیابان نیسـت، 
و  شـده اند  جامع تـر  نگرش هـا  بلکـه 
را  ایـن قـدرت  شـهروندان هم اکنـون 
یافته انـد تـا بـر عملکرد شـورای شـهر 
نظارت کنند. از منظر شـهروندان، شهر 
یک مجموعـٔه جاندار اسـت که تمامی 
اعضاء و جوارح آن به هم وابسـته است 
و تمـام اقشـار از جملـه دانشـگاهیان، 
بـا  کارگـران و سـرمایه گذاران در آن 

یکدیگـر در ارتباط هسـتند. 

مطالبـات  تبدیـل  مردم محـوری، 
مـردم بـه برنامـه و در نهایـت تدویـن 
راهکارهای اجرایـی از وظایف ذاتی یک 
شورا اسـت. کسـب و احصاء مطالبات 
مـردم هر شـهر از جملـه وظایف مدون 
بـا  اسـت.  قانـون  در  شـهر  شـورای 
وجـود نزدیکی هـا و تشـابهات بسـیار 
بیـن شـهرهای مختلف ایـران، فرهنگ 
متفـاوت ایـن شـهرها مـا را ملـزم بـه 
مطالعات بیشـتر در خصـوص مطالبات 

می کنـد. مردمـی 
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ارتبـاط  در  یکدیگـر  بـا  آن  در  سـرمایه گذاران  و 
هسـتند. ایـن نگاه هـای مثبـت و همچنیـن کمـک 
باعـث  دانشـگاهیان  به خصـوص  مختلـف  اقشـار 
خواهد شـد اعضای شـورا بتوانند در مسیر درستی 
قدم بگذارند. بدون شـک در این مسـیر اشتباهاتی 
نیز رخ خواهد داد و این مسـئله طبیعی اسـت؛ اما 
مهم تریـن مسـئله عـدم تکـرار اشـتباهات گذشـته 

است.
مردم محـوری، تبدیـل مطالبـات مـردم بـه برنامـه 
و در نهایـت تدویـن راهکارهـای اجرایـی از وظایـف 
ذاتـی یـک شـورا اسـت. کسـب و احصـاء مطالبـات 
مردم هر شـهر از جمله وظایف مدون شـورای شـهر 
در قانـون اسـت. بـا وجـود نزدیکی هـا و تشـابهات 
فرهنـگ  ایـران،  مختلـف  شـهرهای  بیـن  بسـیار 
مطالعـات  بـه  ملـزم  را  مـا  شـهرها  ایـن  متفـاوت 
می کنـد.  مردمـی  مطالبـات  خصـوص  در  بیشـتر 
مـا نمی توانیـم همـان برنامـه ای کـه در شـیراز اجـرا 
می شـود را در تبریـز نیـز بـه اجـرا برسـانیم و منتظر 
حصول نتیجٔه مثبت باشـیم. فرهنـگ کار، فرهنگ 
اجتماعـی و حتـی فرهنـگ سـرمایه گذاری نیـز در 
بین شـهرهای مختلـف در ایـران متفاوت اسـت. به 
همیـن جهـت، شناسـایی مطالبات مردمـی باید به 
شـکل کارشناسـی و سـاختاریافته انجام گیرد. باید 
بـرای خـود برنامه ریزی نیز برنامه داشـته باشـیم. به 
ایـن ترتیـب کـه چه کسـانی را جهـت تدویـن برنامه 
مـد نظـر داریم. راهـکار آگاهی از مطالبـات مردمی 
کـدام اسـت. احـداث مسـجد، پـارک یـا فرهنگسـرا 
بلکـه  بـه معنـای تحقـق مطالبـات نیسـت.  لزومـا 
چالش هـا  و  مطالبـات  هسـتند.  مسـّکن  این هـا 
بـا  و  شـود  احصـاء  و  آسیب شناسـی  می بایسـت 

برنامه ریـزی پیـش رونـد.
الزم اسـت طـرح جامـع و تفصیلـی در موضـوع 
توسـعه شهری را عمیق تر دریابیم. مسائل فرهنگی 
را نیـز می بایسـت در قالب همین برنامـه مورد توجه 
قـرار دهیـم. به عنـوان مثـال، مسـائل فرهنگـی نیز 
می بایسـت به مـوازات موضـوع تراکـم در نظر گرفته 
شـود. نبایسـتی فرامـوش کـرد کـه تمـام برنامه ها و 
اقدامـات بـرای انسـان اسـت و ایـن مسـئله مهمـی 
اسـت. مـردم می خواهند در آن مـکان زندگی کنند 
تجـارت کننـد، کسـب وکار داشـته باشـند. بایـد در 
قالـب برنامـه و سـاختار عمل کنیـم. نبایـد صرفا به 
آمـار مرتبـط با متراژ شـهر، مقـدار فضای سـبز، آمار 

خدماتـی و آموزشـی و در نهایـت تعـداد جمعیـت 
بسـنده کـرد. بلکـه بایـد بـه توزیـع جمعیـت توجـه 
داشـت. بـر ایـن اسـاس مثـال نبایـد در مناطقی که 
از فضـای سـبز کافـی برخوردارنـد، اقـدام بـه ایجاد 
فضای سـبز کنیم و می بایسـت به جای رشـد شـهر 
از یـک طـرف و تبدیل شـدن بخش دیگری از شـهر 
بـه دملی چرکین، بـه دنبال توزیع متـوازن امکانات 
در شـهرها باشـیم. همچنیـن مسـائل فرهنگـی نیز 
در محله هـای مختلـف شـهری ماهیتـی متفـاوت 
دارد و نیازمنـد دقـت و توجـه بیشـتری در بررسـی 

مسـائل مربوط اسـت.
واقـف  فکـر  اتاق هـای  وجـود  اهمیـت  بـه  همـه 
در  را  فکـر  اتاق هـای  متاسـفانه  امـا  هسـتیم، 
قالب هایـی کـه پیشـاپیش در دنیـا موجود هسـتند 
بـدون هیـچ اصـالح و ویرایشـی بـرای شـهر تبریـز 
اینکـه مؤلفه هـای  از  تدویـن می کنیـم غافـل  هـم 
زندگـی شـهری بسـیار پیچیده انـد. به عنـوان مثال 
حتـی ایـن مـورد کـه شـهروندان بـه صـورت روزانـه 
و در جریـان طـی مسـیر بیـن محـل کار و منـزل از 
مقابل زنـدان عبور کنند، مطمئنـا در زندگی، افکار 
بـود؛  خواهـد  تأثیرگـذار  بسـیار  آن هـا  روحیـات  و 
بنابرایـن سـاخت بـرج یـا پـارک، لزومـا بـه معنـای 
ایجـاد رفـاه بـرای مـردم نیسـت. بـه همیـن دلیـل 
اگرچـه کارگروه هـا، اتاق هـای فکـر و کمیسـیون ها 
مقصـود  همیـن  بـرای  الزامـا  خـود  سـاختار  در 
بایـد  مجموعه هـا  ایـن  ترکیـب  شـده اند،  طراحـی 
از دانشـگاهیان و مجریـان باشـد. بـه عبـارت بهتر، 
هـم افـرادی کـه در اجـرا فعالیـت داشـته باشـند و 
عمـل  فکـری  بازوهـای  به منزلـه  کـه  افـرادی  هـم 
می کننـد، بایسـتی در ایـن گروه هـا حضـور داشـته 
باشـند تـا فعالیـت آن هـا نتیجـه ای در پـی داشـته 
طـرح  قابـل  موضـوع  شـورایارها  موضـوع  باشـد. 
دیگـری اسـت. شـورایارها جهـت برقـراری ارتبـاط 
مسـتقیم با شـهروندان جهـت طرح سیسـتماتیک 
مطالبـات آن هـا طراحـی شـده و بسـیار بـا اهمیـت 
همـان  عبارتـی  بـه  شـورایارها  ایـن  هسـتند. 
ایـن  هسـتند.  محله هـا  قدیـم  ریش سـفیدهای 
موضـوع نیـز از دغدغه هـای شـورای پنجـم اسـت 
و شـورای پنجـم در نظـر دارد ارتبـاط مؤثرتـری بـا 
شـورایارها برقرار نماید و شورایارها را در حد توان در 
مناطـق مختلف شـهر فعـال کنند. بایسـتی دقت و 
توجه مناسـبی به ارتباط شـورایارها با شورا معطوف 
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 محمدزاده: 

تـا زمانی کـه در عمـل شـاهد اقدامی 
نباشـیم، در واقـع هیچ تغییـری حاصل 
مهـم  موضـوع  اسـت. شـکل  نشـده 
نیسـت. اهمیتی نـدارد بـا عنـوان اتاق 
مشـاوره فعالیـت کنیم یا پژوهشـکده. 
در دانشـگاه بـه مباحثـه بپردازیـم یـا 
دارد،  اهمیـت  کـه  چیـزی  کـوه.  در 
ایـن اسـت که تـا زمانـی کـه نتیجه ای 
حاصل نشـده یعنی کاری انجام نشـده 
اسـت. به نظر بنده نیاز نیسـت مسائل 
را خیلـی پیچیـده مطـرح کنیـم. یـک 
بازدیـد کوتـاه از محله هـای این شـهر 
مشـخص می کند کـه مطالبـات مردم 

چیسـت و چـه بایـد کرد. 

مـردم و مراجعه کنندگان به شـهرداری 
اغلب بـا نارضایتی از شـهرداری خارج 
دسـت  از  مـردم  اعتمـاد  می شـوند. 
بـا  زمینـی  مثـال  بـرای  اسـت.  رفتـه 
هـدف احداث فضـای سـبز خریداری 
می شـود، اما در نهایـت به فعالیت های 
تجـاری اختصـاص می یابد. ایـن گونه 
مسـائل باعث عدم همکاری شهروندان 
با شـورای شـهر و شـهرداری می شود و 

اعتمـاد مـردم را تخریـب می کند.
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شـود. چـرا کـه ایجـاد ایـن شـبکه ها بـرای انتقـال 
مطالـب و خواسـته ها بسـیار مؤثرتـر و عملیاتی تـر 

خواهـد بـود.
توجـه بـه یـک نکتـه هـم واجـد اهمیـت فراوانـی 
اسـت و آن ایـن اسـت کـه دایـرٔه اعمـال تغییـرات 
بـرای اعضای شـورای شـهر، محدود اسـت چـرا که 
قوانین مربوط به شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا 
مشـخص و معیـن هسـتند و حیطـٔه عمـل، حیطـٔه 
اختیـارات و حیطٔه نفوذ شـورای شـهر به عنوان یک 
نهـاد پیشـاپیش مشـخص و معیـن اسـت و برخـی 
تصـورات و انتظـارات در رابطـه بـا گشـادگی دسـت 
اعضـا بـرای اعمـال تغییـرات منطبـق بـا واقعیـت 
نیسـت. به عنـوان مثـال انتظـار مـی رود که شـورای 
شـهر بحث ترافیـک را حل نماید امـا در این میان از 
ایـن مسـئله غفلت می شـود کـه متاسـفانه قوانینی 
کـه در مجلـس در رابطه با شـورای شـهر بـه تصویب 
رسـیده اسـت، قوانینـی هسـتند کـه اختیـارات را 
محـدود می کنند. اعضای شـورا شـهردار را انتخاب 
می کننـد و شـهردار اختیـارات گسـترده ای نـدارد؛ 
خلـق  بـرای  کـه  انتظاراتـی  می بایسـت  بنابرایـن 
تغییـرات داریم را، بـه چارچوب قوانیـن و اختیارات 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا محـدود نماییم.

آلمـان،  هماننـد  توسـعه یافته  کشـورهای  در 
بـه شـهرهای مهـم  به محـض ورود  سـرمایه گذاران 
آلمـان، بـه جـای دیـدار بـا رئیس اتـاق یا اسـتاندار، 
ابتـدا بـه سـراغ شـهردار می رونـد. در کشـور آلمـان 
درصـد  معـادل 80  آمریـکا،  خـود  در  همچنیـن  و 
اختیـارات ریاسـت جمهـوری در اختیار شـهرداری 
اسـت. چـون مدیریـت جامعه شـهری کـه در قلمرو 
کار شـهردار قـرار می گیـرد، بسـیار واجـد اهمیـت 
بـرای  ایـن در حالـی اسـت کـه دسـت مـا  اسـت. 
ایجـاد تغییـر بـاز نیسـت. ایـن صحبت مـن به منزله 
تبرئـه و فرافکنـی نیسـت. نه قصـد دارم اشـتباهات 
نـه  و  کنـم  توجیـه  را  گذشـته ها  کم کاری هـای  و 
و  سـاختاری  بهانـه ای  آینـده  کم کاری هـای  بـرای 
قانونـی بتراشـم؛ امـا آیا شـورای شـهر یا شـهرداری 
می توانـد در موضـوع ترافیـک، آلودگـی یـا موضوع 
شـود  عمـل  وارد  مسـتقیم  به طـور  فرهنگ سـازی 
و اقـدام بـه ایجـاد تغییـر کنـد؟ آیـا شـورای شـهر یا 
شـهرداری قادر به صدور بخشـنامه یا دسـتورالعمل 
بـرای مدارس اسـت؟ خیـر این امکان وجـود ندارد. 
یکـی از ارکان برنامه محـوری عالقه منـدی بـه فکر و 

مشـورت اسـت و صرفـا خروجی برنامه هایـی مؤثر و 
عملیاتـی خواهنـد بود که بر اسـاس فکر و مشـورت 
و مشـارکت جمعی تدوین شـده باشـند اما در عمل 
بـا  از تدویـن برنامه هـای خـوب، مـا  و حتـی پـس 

محدودیت هـای اجرایـی مواجـه خواهیـم بـود.

مهم است که مسائل شهر از منظر 
شهروندان عادی مورد شناسایی

 قرار گیرد.

میـان  از  مـن  کـه  آنجایـی  از  محمـدزاده:   ◄
همین مردم برخاسـته ام، برداشـت ها و رویکردهای 
شـهروندان  هماننـدان  مسـائل،  بـه  نسـبت  مـن 
عـادی اسـت. مهم اسـت که مسـائل شـهر از منظر 
گیـرد.  قـرار  شناسـایی  مـورد  عـادی  شـهروندان 
همچنیـن تمامـی سـوابق و مقام هـا و منصب هایی 
کـه اعضـای شـورای شـهر از آن برخـوردار بوده اند، 
بـرای طـی کـردن درسـت مسـیر  نیـز می بایسـت 
اسـتفاده گـردد؛ امـا متاسـفانه در ایـران هـر کـس 
بـه پسـت و مقامـی دسـت پیـدا می کنـد، این گونـه 
می دانـد.  همـه  از  بیشـتر  کـه  می کنـد  تصـور 
مدیـران بایسـتی ایـن نکتـه را بپذیرند که فکـر افراد 
محـدود اسـت و یـک فـرد نمی توانـد بـه تنهایـی به 
تمـام مسـائل بپـردازد. ایـن مشـاوران هسـتند کـه 
می بایسـت به کمـک مدیـران بیایند. مردم به سـان 
تماشـاگران مسـابقات فوتبـال همه چیـز را زیر نظر 
دارنـد. مـا اعضـای شـورا در میـدان مسـابقه حضور 
آثـار و  بـه درسـتی متوجـه  داریـم و ممکـن اسـت 
تبعـات تصمیماتـی کـه اتخـاذ می کنیـم، نباشـیم. 
ممکـن اسـت بحث های بسـیاری هـم دربگیـرد اما 
در نهایـت خروجـی و نتایـج فعالیت هـای ما توسـط 
مـردم سـنجش خواهنـد شـد. اقـدام و عمـل مهـم 
پیـروزی  از  بـه 40 سـال  اسـت. هم اکنـون قریـب 
انقـالب اسـالمی می گـذرد، امـا به عنـوان مثـال از 
سـال 1352 محلـٔه مالزینـال شـاهد چـه تغییـر و 
تحوالتی بوده اسـت؟ به جز گازرسـانی و آب رسـانی 
آیـا اقدام دیگـری صورت گرفته اسـت؟ بسـیاری از 
کوچه هـا هنوز آسـفالت نشـده اسـت. بایسـتی باور 
کنیـم که سـاکنان ایـن محالت هم جزو شـهروندان 
تعـداد  حتـی  مدیـران  البتـه  هسـتند.  شـهر  ایـن 
به طـوری  می کننـد  انـکار  نیـز  را  حاشیه نشـینان 
کـه حـدود 450 هـزار حاشیه نشـین را در آمارهـای 
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 تقی پور:

بـه نظـر من نجـات ایـن شـهر در گرو 
چشـم اندازی  بـا  برنامـه ای  تدویـن 
محصـول  کـه  اسـت  میان مـدت 
مختلـف  مناطـق  نیازهـای  شـناخت 
شـهر تبریـز در حوزه هـای اجتماعـی، 
حتـی  و  رفاهـی  ورزشـی،  فرهنگـی، 
اقتصـادی و بـه دسـت متخصصیـن و 
دانشـگاهیان اسـت. اگر برنامه نباشد، 
سـلیقه حکمرانی خواهد کـرد و نتایج و 
آثـار حاکمیـت سـلیقه پیش تـر بارها و 
بارهـا در عرصه های مختلف مشـاهده 
شـده اسـت. خروجی حاکمیت سلیقه، 

تخلـف و رانـت خواهـد بـود. 

اکثر شـهروندان، شـورا را فقط به عنوان 
در  می شناسـند،  شـهرداری  شـورای 
صورتی که شـورا، شـورای شـهر است. 
چنانچـه شـورا فقـط به عنـوان شـورایی 
بـرای رتق و فتـق امور شـهرداری تلقی 
شـود، صرفا به مسائلی همچون مسائل 
عمرانـی و خدماتـی پرداخته می شـود.
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رسـمی 14 هـزار اعـالم می کننـد و بـر ایـن اعتقـاد 
هسـتند کـه اگـر زلزلـه ای رخ دهـد، تنهـا 14 هـزار 
نفـر جـان خـود را از دسـت خواهنـد داد. در حالـی 
کـه متاسـفانه وقوع یـک زلزلـه بـزرگ می تواند جان 

تمامـی 450 هـزار نفـر حاشیه نشـین را بگیـرد.
ببینیـد حرف من این اسـت تا زمانـی که در عمل 
تغییـری  واقـع هیـچ  در  نباشـیم،  اقدامـی  شـاهد 
حاصل نشـده اسـت. شـکل موضـوع مهم نیسـت. 
اهمیتی نـدارد با عنوان اتاق مشـاوره فعالیت کنیم 
یـا پژوهشـکده. در دانشـگاه بـه مباحثـه بپردازیم یا 
در کـوه. چیـزی کـه اهمیـت دارد، ایـن اسـت کـه 
تـا زمانـی کـه نتیجـه ای حاصل نشـده یعنـی کاری 
انجام نشـده اسـت. به نظر بنده نیاز نیسـت مسائل 
را خیلـی پیچیـده مطرح کنیم. یک بازدیـد کوتاه از 
محله های این شـهر مشـخص می کند که مطالبات 
مردم چیسـت و چه باید کرد. شـما به حاشـیه شـهر 
سـر بزنید ببینید کودکان در چه وضعیتی هسـتند. 
از 10 خانـواده در یـک محلـه 8 خانـواده بـا معضل 
اعتیـاد مواجه هسـتند. چه عواملی باعـث به وجود 
آمـدن چنیـن وضعیتـی شـده اسـت؟ چـه کسـی 

مسـئول مطالعـه و بررسـی این فرآیند اسـت؟

ایـن  در  می کنیـد  فکـر  علیـزاده:   | کارایـی 
مـورد به طـور مشـخص چـه کاری از دسـت شـورا 

؟ یـد می آ بر

◄ محمـدزاده: در ایـن چنـد دورٔه شـورا مبالـغ 
بسـیار گزافـی به عنـوان هبه ردوبدل شـد. آیا شـورا 
نمی توانسـت جلـوی این فرآینـد معیـوب را بگیرد؟ 
شـورا می توانسـت با بودجه اندکـی مکانی تفریحی 
بـرای کـودکان مناطـق محروم تـدارک ببینـد تا این 
کـودکان دچـار مشـکالت روحـی و روانـی نگردنـد 
و اندکـی از مسـائل آن هـا تخفیـف یابـد. بـه اعتقـاد 
بنـده شـوراها در برخـی مـوارد کـم کاری کرده انـد. 
اعضـای شـوراها نماینـدٔه مـردم هسـتند و از سـوی 
مـردم انتخاب شـده اند. چـرا نباید به ایـن مناطق و 
حاشـیه ها توجه کرد؟ شـورا بایـد در مقابل کجی ها 

و کاسـتی ها اعـالم موضـع و مخالفـت کند.
مشـکل مـا ایـن اسـت کـه در دوره هـای گذشـته 
عملکـرد اعضـای شـوراها همـواره تحـت تأثیر میل 
صـورت  بعـد  دور  بـرای  آرا  حفـظ  بـرای  تـالش  و 
گرفتـه اسـت. تـا زمانـی که مـن جـرات پیـدا نکردم 
تـا بـه نفـع مـردم و نـه آینـده خـودم انجـام وظیفـه 
نکـرده ام، عضـو الیقـی برای شـورای شـهر نخواهم 
بـود. تـا زمانـی کـه مـا از مناطـق محـروم شـهری 
غافـل باشـیم، ایـن مطالعـات و بررسـی ها دردی را 

نمی کننـد. دوا 
عـرض  بایسـتی  چالش هـا،  موضـوع  پیرامـون 
بـه شـدت دچـار فسـاد  مـا در حـال حاضـر  کنـم 
اداری هسـتیم. بخصـوص در حـوزٔه شـهرداری ها 
کـه اگـر ایـن مسـئله حل نشـود، مانـع بزرگـی برای 
ادامـه درسـت مسـیر شـوراها خواهـد بـود. مادامی 
حـد  در  و  نشـود  محقـق  مسـئوالن  سـخنان  کـه 
حـرف باقـی بمانـد، کاری از پیـش نخواهیـم بـرد. 
از چالش هـای دیگـر پیـش رو، مطالبـات فرهنگـی 
ناالیـق  مدیـران  وجـود  همچنیـن  اسـت.  پرشـمار 
چالـش دیگـری اسـت کـه بـا آن مواجـه هسـتیم. 
از دیگـر مـوارد مشکل سـاز می تـوان بـه نامتـوازن 
بـودن بودجه بنـدی کـه رشـد یـک منطقـه و زوال 

منطقه ای دیگر را در پی دارد، اشـاره کرد. از طرفی 
مـا از دولـت الکترونیـک بی بهـره هسـتیم. مـردم و 
مراجعه کننـدگان بـه شـهرداری اغلـب بـا نارضایتی 
از  مـردم  اعتمـاد  می شـوند.  خـارج  شـهرداری  از 
دسـت رفتـه اسـت. بـرای مثـال زمینـی بـا هـدف 
احـداث فضـای سـبز خریـداری می شـود، امـا در 
نهایت بـه فعالیت هـای تجاری اختصـاص می یابد. 
ایـن گونه مسـائل باعث عـدم همکاری شـهروندان 
اعتمـاد  و  می شـود  شـهرداری  و  شـهر  شـورای  بـا 

مـردم را تخریـب می کنـد.
 مسـئله دیگـر هـم کـه به انـدازه مسـائل پیشـین 
شـورا  در  کـه  اسـت  ایـن  چالش زاسـت،  و  جـدی 
از نظـارت خبـری نیسـت. بایـد فضـا بـرای انتقـاد 
آمـاده باشـد. در حـال حاضـر چـه کسـی می توانـد 
رسـانه ها؟  کنـد؟  انتقـاد  شـهرداری  عملکـرد  از 
بـه  و  نباشـد  انتقـادی  کـه  جـا  هـر  شـهروندان؟ 
مشـکالت اشـاره نشـود، مسـائل حل نخواهد شد.

صـورت  در  تقی پـور  آقـای  علیـزاده:   | کارایـی 
تمایـل بـه ادامـه بحـث چالش هـا بپردازیـم. سـؤال 
مـن ایـن اسـت کـه سـطح تمـاس شـورای شـهر بـا 
فعالیت هـای  اتصـال  محـل  آیـا  کجاسـت؟  مـردم 
یـا  مصوبه هاسـت  محمـل  از  صرفـا  شـهر  شـورای 
به عنـوان مثـال وب سـایت شـورای شـهر؟ شـهروند 
عـادی چگونـه می بایسـت بـا اعضـای شـورا ارتباط 
برقـرار کنـد؟ و نسـبت بـه اقدامـات شـما آگاهـی 
یابد؟ سـطح تماس شـورا بـا مردم عادی کجاسـت؟

پویایی اقتصاد شهری و توانمندسازی 
اقتصاد شهری می بایست از اصلی ترین 

اولویت های دورٔه پنجم شورای شهر 
تبریز باشد. ما در مدیریت شهری 
به نیروی انسانی و نخبگان بهاء 

نمی دهیم.

◄تقی پـور: اوال بنده می پذیرم که کاسـتی هایی 
در مجموعٔه شـهرداری وجود دارد، اما باید بپذیریم 
شـهرداری تنها مجموعه ای نیسـت که در آن فسـاد 
انسـان های  بسـیاری  شـهرداری  در  دارد.  وجـود 
شایسـته و بسـیاری مدیـران توانمنـد نیـز حضـور و 

فعالیـت دارند.
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 نیکوخصلت: 

اگـر بخواهیـم به صـورت موضعـی بـه 
مسـائل بپردازیـم و بـه تجویز مسـّکن 
همـان  پیمـودن  واقـع  در  بپردازیـم، 
راهـی اسـت کـه در دوره هـای قبلـی 
نیـز پیموده ایـم. بایـد بـه اولویت بندی 
در  مـا  شـهر  بپردازیـم.  مشـکات 
قـرار  بحرانـی  و  جنـگ زده  وضعیـت 
گرفتـه اسـت، چـه از لحاظ رفتـاری و 
چـه از لحـاظ سـاختاری. بایـد بـا این 
شـهر همچون بیمار تحـت مراقبت های 
ویـژه برخورد کنیـم و مراحـل احیاء به 

دقـت مـورد توجـه واقـع شـود. 

و  نمی کنـد  عمـل  برنامه محـور  شـورا 
هـر شـخص جدیـدی کـه مسـئولیت 
توجـه  بـدون  می شـود  عهـده دار  را 
بـه برنامـه مـدون موجـود وارد عمـل 
می شـود. متأسـفانه این فرهنگ حاکم 
اسـت. اکنـون ایـن جمع حاضـر دارای 
امیدواریـم  اسـت.  عقانیـت  قـدرت 
مـردم و صاحبـان فکـر به مـا اطمینان 
کننـد و بـا رهنمودهای خود به شـورای 
پنجـم کمـک کننـد تا بـا یـاری علم و 
دانشـگاه بتوانیـم راه را هموارتـر کنیم.
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نیـاز داریـم، مدیریـت  بـدان  آنچـه  بـه نظـر مـن 
انسـان محور اسـت. زمانـی تبریـز نگیـن شـهرهای 
ایـران بـود، ایـن شـهر 7 هـزار سـال قدمـت دارد و 
بسـیار  مثبـت  ویژگی هـای  واجـد  تاریـخ  طـول  در 
حاضـر  در حـال  متأسـفانه  امـا  اسـت؛  پرشـماری 
ایـن شـهر بـر اسـاس آخریـن ارزیابی هایـی کـه بـر 
مبنای شـاخص های توسـعه انجام گرفتـه، در میان 
شـهرهای ایـران در جایگاه هفتم قرار گرفته اسـت؛ 
امـا من نسـبت به آینـده امیدوارم چرا که در شـورای 
شـهر فعلـی تـوان، شـعور، وفـاق، برنامـه و همدلـی 
الزم بـرای بازگردانـدن تبریـز به جایـگاه اصلـی خود 

وجـود دارد.
 امـا در خـالل صحبت هـا اشـاره شـد کـه شـهر 
تبریـز بـدون برنامـه اداره می شـود. بـه نظـرم ایـن 
مشـکل وجود دارد و الزم اسـت برنامه پنج سـاله ای 
قانونـی  وظایـف  آن  اسـاس  بـر  کـه  گـردد  تدویـن 
شـورا و شـهرداری تدویـن شـده و موجـود باشـد. به 
نظـر مـن نجات ایـن شـهر در گـرو تدویـن برنامه ای 
محصـول  کـه  اسـت  میان مـدت  چشـم اندازی  بـا 
تبریـز  شـهر  مختلـف  مناطـق  نیازهـای  شـناخت 
ورزشـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی،  حوزه هـای  در 
رفاهـی و حتـی اقتصـادی و بـه دسـت متخصصین 
و دانشـگاهیان اسـت. اگـر برنامـه نباشـد، سـلیقه 
آثـار حاکمیـت  حکمرانـی خواهـد کـرد و نتایـج و 
سـلیقه پیش تر بارهـا و بارهـا در عرصه های مختلف 
مشـاهده شـده اسـت. خروجـی حاکمیت سـلیقه، 
تخلـف و رانـت خواهـد بـود. حداقـل ایـن وفـاق در 
شـورای پنجـم وجـود دارد کـه بـا نیـم نگاهـی بـه 
تجـارب تلخ دوره های گذشـته، برنامه ای پنج سـاله 
بـا چشـم اندازی معیـن تدویـن نماینـد. بـه اعتقـاد 
بنـده، یکـی از اصلی تریـن اولویت هـای دوره پنجم 
اقتصـاد  پویایـی  می بایسـت  تبریـز  شـهر  شـورای 
باشـد.  شـهری  اقتصـاد  توانمندسـازی  و  شـهری 
اگرچـه سیاسـت های کالن دولت در حـوزٔه اقتصاد 
بـر اقتصـاد شـهری اثرگـذار اسـت امـا اگـر شـورای 
شـهر بر اسـاس وظایف قانونی خود )بخصوص بند 
دو، سـه و چهار ماده 71 قانون شـوراها( نارسایی ها 
را شناسـایی کنـد، برنامـه تدویـن کنـد و بـه تقویـت 
مشـارکت مـردم بپـردازد، به طـور حتـم چهـار سـال 
زمـان کمـی بـرای حـل مشـکالت و معضالتـی کـه 

نسـبت بـه آن هـا آگاه هسـتیم، نخواهـد بـود.
در  بیشـتری  فعالیـت  می بایسـت  شـهر  شـورای 

به خصـوص  باشـد؛  داشـته  مختلـف  حوزه هـای 
الزم اسـت توجـه بیشـتری بـر روی مسـائل مرتبـط 
معطـوف  فرهنگـی  و  اجتماعـی  حوزه هـای  بـا 
گـردد، چـرا کـه در ایـن مـدت از ایـن موضوعـات 
غافـل شـده ایم و روی شـهرداری تمرکـز کرده ایـم. 
فقـط  را  شـورا  شـهروندان،  اکثـر  به طوری کـه 
در  می شناسـند،  شـهرداری  شـورای  به عنـوان 
صورتـی کـه شـورا، شـورای شـهر اسـت. چنانچـه 
شـورا فقـط به عنوان شـورایی بـرای رتق و فتـق امور 
شـهرداری تلقـی شـود، صرفا بـه مسـائلی همچون 
مسـائل عمرانـی و خدماتـی پرداختـه می شـود. در 
صورتـی کـه شـورای شـهر می توانـد در حوزه هـای 
وسـیع تری همچـون حوزه هـای اجتماعـی و پویـا 
نمـودن اقتصـاد شـهری ایفـای نقـش کنـد. شـورا 
می توانـد بـا برنامه ریـزی، قانون مـداری، اجتناب از 
اعمـال سـلیقه در مدیریت هـای اجرایـی، اقدامات 
مؤثرتـری در طـول چهـار سـال مسـئولیت خـود بـه 
انجام رسـاند. بایـد میزان دخالت مسـتقیم اعضای 
شـورا در امور اجرایی کنترل شـود. چرا باید شـورای 
شـهر در جابجایـی کارگر خدماتی شـهرداری اعالم 
نظـر کند؟ یکـی از آثار همین دخالت هـای اعضای 
سیسـتم  ایجـاد  اجرایـی،  امـور  در  شـهر  شـورای 

مدیریتـی فربـه و ناکارآمـد شـهرداری اسـت.
در حـال حاضـر در دنیـا نیـروی انسـانی، عامـل 
اصلی توسـعه قلمداد می شـود؛ امـا در این مقطع، 
یکـی از بحران هایـی کـه بـا آن مواجهیـم، خـروج 
نخبـگان از شـهر اسـت. دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت 
کـه مـا بـه نخبـگان شـهرمان بهـا نمی دهیم. مـا در 
مدیریـت شـهری بـه نیـروی انسـانی و نخبـگان بها 

نمی دهیـم.

کارایـی | جبـارزاده: همان طـور کـه اشـاره شـد، 
نتایـج طـرح مربـوط بـه ارزیابـی عملکـرد سـومین 
دورٔه شـورای شـهر نشـان می دهد کـه در حدود 20 
درصـد از تصمیمـات شـورای سـوم بـه هبـه مربـوط 
چهـارم  دوره  در  میـزان  ایـن  البتـه  کـه  می شـدند 
شـورای شـهر نیـز افزایش داشـته اسـت. در صورت 
تقسـیم بندی تصمیمـات بـه تصمیمـات بلندمدت 
اسـتراتژیک و تصمیمات کوتاه مـدت عملیاتی، اگر 
ایـن بررسـی پیرامـون تصمیمـات عملیاتـی صورت 
پذیـرد، احتمـاال ایـن درصـد بیشـتر از این ها باشـد 

و بـه بـاالی 70 درصـد برسـد.
اگر شـورا قصد توسـعه و ایجاد تحول دارد، برنامه 
چهارسـاله پاسـخگوی ایـن مقصـود نخواهـد بـود و 
الزم اسـت برنامه های استراتژیک و عملیاتی تدوین 
گـردد. اگرچه ممکن اسـت در طی چهار سـال نیز، 
نتیجـه ایـن برنامه هـا قابل مشـاهده نباشـد. از نظر 
مـن ایـن مسـئله یکـی از جدی تریـن چالش هـای 
پیش روی شـورای پنجم اسـت. از آنجا که مشخص 
نیسـت در دوره بعـد همیـن اعضـا حضـور داشـته 
باشـند یـا خیر، چـه مکانیزمـی باید اتخاذ شـود که 
بـا تغییـر ترکیب اعضـای شـورای شـهر، برنامه های 
در همیـن  و تالش هـا  نیابـد  تغییـر  کالن  شـهری 
راسـتا ادامـه یابـد؟ از نظـر شـما، مکانیـزم ضمانت 
تـداوم ایـن برنامـه در دوره هـای آتـی چـه خواهـد 
بـود؟ به نظـر من، این مسـئله می توانـد عمده ترین 
چالش شـورا باشـد. چرا که باید سیسـتمی طراحی 
شـود تـا مانـع برخوردهـای سـلیقه ای در دوره های 

مختلف شـود.

آجودان زاده: 

در حال حاضر شـورا، شورای شهرداری 
تعریف می شـود و این تفکر حاکم است 
که شـورا فقـط در حوزه ساخت وسـاز، 
عمران، شهرسـازی، تأمین فضای سبز، 
مسیرگشـایی، عـوارض یـا تخریـب و 
امثالهم فعالیـت دارد. در حالی که این 
تفکر غلط اسـت. فلسفٔه تشـکیل شورا 
فراتـر از این موضوعات اسـت و به امور 
فرهنگی، اجتماعـی و رفاهی نیز مربوط 
می شـود و در ایـن راه باید از مشـارکت 

مـردم بهره گرفته شـود.

جهـت  در  جـدی  تاشـی  بایـد 
بازگردانـدن اعتمـاد عمومـی بـه مردم 
آغاز شـود. همچنین الزم اسـت فسـاد 
شـهری پایـان پذیـرد و موضـوع رانـت 
در شـهرداری و قطـع وابسـتگی منابـع 
اقلیت هـای  گروه هـای  بـه  شـهری 
خـاص، مـورد توجـه جدی قـرار گیرد. 
اصلی تریـن عاملـی کـه باعـث سـلب 
مسـئله  همیـن  شـده  مـردم  اعتمـاد 
اسـت و ایـن اعتمـاد بایـد بازگردانـده 
شـود. بازگرداندن اعتمـاد عمومی جزء 
برنامه های اصلی شـورای پنجم اسـت.
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بزرگ ترین چالش پیش  روی ما این 
است که می بایست در شروع کار 

برنامه ای استراتژیک داشته باشیم.

ایـن  مـا  بزرگ تریـن چالـش  نیکوخصلـت:   ◄
اسـت که الزم است در شـروع کار برنامٔه استراتژیک 
داشـته باشـیم. برنامه ای که بر اسـاس آن، شـهردار 
اولویت هـا  برنامـه  ایـن  مطابـق  و  شـود  انتخـاب 
مشـخص شـود. برنامـٔه اسـتراتژیک باید بـا منطق، 
عقـل و علـم همـراه باشـد. اگـر بخواهیـم به صورت 
موضعـی بـه مسـائل بپردازیـم و بـه تجویـز مسـّکن 
اسـت  راهـی  همـان  پیمـودن  واقـع  در  بپردازیـم، 
بـه  بایـد  کـه در دوره هـای قبلـی نیـز پیموده ایـم. 
در  مـا  شـهر  بپردازیـم.  مشـکالت  اولویت بنـدی 
وضعیـت جنـگ زده و بحرانی قرار گرفته اسـت، چه 
از لحـاظ رفتـاری و چـه از لحـاظ سـاختاری. باید با 
ایـن شـهر همچـون بیمـار تحـت مراقبت هـای ویژه 
برخـورد کنیـم و مراحـل احیاء بـه دقت مـورد توجه 
واقـع شـود. حـوزه و دانشـگاه، آمـوزش و پـرورش، 
محیط زیسـت، فرهنـگ و ارشـاد به طـور کلـی تمام 
سـازمان ها و نهادها با شـهرداری در ارتباط هستند 
و از ایـن رو بایـد گفـت شـهرداری ماحصـل تمـام 

اسـت. سیسـتم ها 
شـورای پنجـم، پتانسـیل انجـام کارهـای بـزرگ 
الزم  توانایـی  و  نگرش هـا  دیدگاه هـا،  از  دارد.  را 
جهـت ایجـاد تغییـر بهره منـد اسـت. وجـود برنامه، 
بـه  کـرد.  خواهـد  راحـت  شـورا  بـرای  را  راه  ادامـه 
هـر حـال اولیـن مسـئله پیـش روی شـورا، انتخـاب 
نیازهـا  اسـاس  بـر  انتخـاب  ایـن  اسـت.  شـهردار 
انجـام می شـود. شـورای شـهر بـرای تدویـن برنامـه 
موردنظـر و چشـم انداز ایـن برنامـه محتـاج علـم و 
دانشـگاه اسـت. شـورا برنامه محـور عمـل نمی کند 
و هـر شـخص جدیـدی کـه مسـئولیت را عهـده دار 
موجـود  مـدون  برنامـه  بـه  توجـه  بـدون  می شـود 
وارد عمـل می شـود. متأسـفانه ایـن فرهنـگ حاکم 
قـدرت  دارای  حاضـر  جمـع  ایـن  اکنـون  اسـت. 
عقالنیـت اسـت. امیدواریم مـردم و صاحبان فکر به 
مـا اطمینان کننـد و با رهنمودهای خود به شـورای 
و دانشـگاه  یـاری علـم  بـا  تـا  پنجـم کمـک کننـد 
بتوانیـم راه را هموارتر کنیم. ما هنوز به طور رسـمی 
شـروع بـه کار نکرده ایـم، امـا بـا همـکاری دوسـتان 

جلسـات متعـددی برگـزار شـده و مسـائل پیـش رو 
مـورد بحـث و بررسـی قرار گرفته اسـت. بـرای مثال 
یکـی از توانمندی هـای شـهر تبریـز کـه می تـوان 
بـا توجـه ویـژه بـه آن بـه تغییـر اندیشـید، موضـوع 

اسـت. گردشـگری  و  صنایع دسـتی 

بازگرداندن اعتماد عمومی، جزء 
برنامه های اصلی شورای پنجم است.

◄ آجـودان زاده: مـا بـرای ارائه پاسـخ متناسـب 
بـه چالش هـای موجـود بـه تعریف درسـتی از شـورا 
و فلسـفه وجـودی آن نیازمندیـم. در ذیـل وظایـف 
شـورا، تأمیـن زیرسـاخت های عمرانـی، فرهنگـی، 
آموزشـی، بهداشـتی و رفاهـی و اجتماعـی جامعـه 
از طریـق مشـارکت دادن مـردم در فرآینـد مدیریـت 
شـهری آمـده اسـت. در حال حاضر شـورا، شـورای 
شـهرداری تعریف می شـود و این تفکر حاکم اسـت 
عمـران،  ساخت وسـاز،  حـوزه  در  فقـط  شـورا  کـه 
مسیرگشـایی،  سـبز،  فضـای  تأمیـن  شهرسـازی، 
در  دارد.  فعالیـت  امثالهـم  و  تخریـب  یـا  عـوارض 
حالـی کـه ایـن تفکـر غلط اسـت. فلسـفٔه تشـکیل 
امـور  بـه  و  اسـت  موضوعـات  ایـن  از  فراتـر  شـورا 
فرهنگـی، اجتماعـی و رفاهـی نیز مربوط می شـود 
و در این راه باید از مشـارکت مردم بهره گرفته شـود. 
مطمئنا امکان دخالت مسـتقیم کلیه مـردم در امور 
شـهری وجود نـدارد؛ امـا می توان بـا نمایندگانی از 
گروه هـای مختلفـی به عنـوان مشـاوران تخصصـی 
در حوزه هـای مختلـف در ارتبـاط بود. لذا اسـتفاده 
از نخبگان شـهری در امـورات مختلف از برنامه های 

شـورای پنجم اسـت.
بـر همیـن اسـاس وظایفی که بـرای شـورا تعریف 
انتخـاب  اسـت:  مـورد  سـه  بـر  مشـتمل  می شـود 
شـهردار بـرای مدت چهـار سـال، برنامه ریـزی برای 
آینـده شـهر و نظـارت. خوشـبختانه شـورای پنجـم 
دارای برنامـه منسـجمی اسـت و برنامه ریزی هـا در 
رابطـه بـا چهـار سـال آینـده بـه زودی ارائـه خواهـد 
شـد. ایـن شـورا قصـد دارد شـاخص هایی تعریـف 
ایـن شـاخص ها  اسـاس  بـر  افـراد  ارزیابـی  و  کنـد 
صـورت پذیـرد. در بیش تـر کالن شـهرهای موفـق 
اصلـی  وظایـف  از  را  برنامه ریـزی  مقولـه  دنیـا 

می کننـد. تعریـف  شـهرداری 
بلـه در رابطـه بـا موضوع نظـارت، بایسـتی عرض 

اکبرنژاد:  

بودجه بنـدی  بـر  شـورا،  اول  دورٔه  در 
اسـمی اصـرار می شـد، اگـر کارمندی 
حقـوق  نباشـد  لیسـت  در  اسـمش 
دریافـت نخواهـد کـرد. ولـی در حال 
حاضر هزاران نفر هسـتند که اسـمی از 
آن ها وجـود ندارد ولی حقـوق دریافت 
می کند. سـاختار نیازمند اصاح است. 
در کشـور مـا بنـا بـه دالیـل متعـدد، 
متأسـفانه زمینـه وقـوع ایـن اصاحات 
فراهـم نشـده اسـت. ایـن مسـئله تنها 
در ارتبـاط با شـهرداری مطرح نیسـت. 
بلکـه بقیه نهادها نیز همیـن وضعیت را 

دارند. 

مـا بایـد بـه ایـن اجمـاع برسـیم کـه 
ایـران و  نقـش آذربایجـان در کشـور 
منطقه چیسـت؟ می خواهیم پاالیشـگاه 
و تراکتورسـازی اضافـه کنیـم یـا تغییر 
جهتـی اساسـی دهیـم؟ آیـا می خواهیم 
را  کـرد  طـی  سـنگاپور  کـه  مسـیری 
طـی کنیم؟ کشـوری کـه بـا 5 میلیون 
جمعیـت، 5 برابـر درآمـد کشـور مـا 

دارد. درآمـد 
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کنـم کـه تعـداد کمیسـیون های تشـکیل شـده در 
پنـج  تنهـا  تاکنـون  امـا  اسـت  مـورد  هشـت  شـورا 
انجـام  بـه  را  خـود  فعالیـت  عمـل،  در  کمیسـیون 
کمیسـیون  میـان  ایـن  در  البتـه  کـه  رسـانده اند 
تحقیـق، نظـارت و بازرسـی آن گونه که باید و شـاید 
فعالیـت نداشـته اسـت. ایـن موضـوع بسـیار مهـم 
اسـت. وجـود کمیسـیون تحقیـق و نظـارت، به ویژه 
زمانـی واجد اهمیت بیش تری می شـود کـه بدانیم 
احیـای دوبـاره اعتمـاد مـردم در راه مبـارزه جدی با 
فسـاد شـهری از برنامه هـای شـورای پنجـم اسـت. 
بایـد تالشـی جـدی در جهـت بازگردانـدن اعتمـاد 
عمومـی بـه مـردم آغـاز شـود. همچنین الزم اسـت 
در  رانـت  موضـوع  و  پذیـرد  پایـان  شـهری  فسـاد 
بـه  شـهری  منابـع  وابسـتگی  قطـع  و  شـهرداری 
گروه هـای اقلیت هـای خـاص، مـورد توجـه جـدی 
قـرار گیـرد. اصلی تریـن عاملـی کـه باعـث سـلب 
ایـن  و  اعتمـاد مـردم شـده همیـن مسـئله اسـت 
اعتمـاد بایـد بازگردانـده شـود. بازگردانـدن اعتماد 
پنجـم  شـورای  اصلـی  برنامه هـای  جـزء  عمومـی 

اسـت.

مادامی که ساختارها اصالح نشود، 
انتظار وقوع تغییر، 

انتظاری عبث است.

◄ اکبرنـژاد: مسـئله اینجاسـت کـه سـاختاری 
از پیـش موجـود اسـت و مجریانـی در ایـن سـاختار 
کار می کننـد. مادامی که سـاختارها اصالح نشـود، 
انتظـار وقـوع تغییر، انتظـاری عبث اسـت. واقعیت 
ایـن اسـت کـه سـاختاری کـه در کشـور مـا وجـود 
دارد و شـهرداری به عنـوان بخشـی از این سـاختار، 
کارآمـد نیسـت. لذا نبایـد انتظار داشـت که تعویض 
مجریـان منجـر بـه ایجـاد تغییـر خاصـی گـردد. بـه 
نظـر می رسـد گزینـش نامناسـب نیـروی انسـانی 
در شـهرداری ها، از جملـه عوامـل مؤثـر در ایجـاد 
ناکارآمـد اسـت. در دورٔه  و  ایـن سـاختار سـنگین 
اول شـورا، بـر بودجه بنـدی اسـمی اصـرار می شـد، 
اگـر کارمنـدی اسـمش در لیسـت نباشـد حقـوق 
دریافـت نخواهد کـرد. ولـی در حال حاضـر هزاران 
نفـر هسـتند کـه اسـمی از آن هـا وجـود نـدارد ولی 
حقـوق دریافـت می کنـد. سـاختار نیازمنـد اصالح 
اسـت. در کشـور مـا بنا به دالیـل متعدد، متأسـفانه 

زمینـه وقـوع ایـن اصالحـات فراهـم نشـده اسـت. 
ایـن مسـئله تنهـا در ارتبـاط بـا شـهرداری مطـرح 
نیسـت. بلکـه بقیـه نهادهـا نیـز همیـن وضعیـت را 
دارنـد. اگـر واقعـا در نظـر داریـم اقدامـات اساسـی 
در جهـت رفـع چالش هـا صـورت بگیرد، الزم اسـت 
برداریـم.  گام  راسـتا  ایـن  در  متفق القـول  همگـی 
بـا  پذیـرد.  صـورت  مؤثـری  همکاری هـای  بایـد 
انداختـن تیـر در تاریکـی نمی تـوان منتظـر اتفـاق 
خاصـی بـود. حتـی پیشـنهاد مـن این اسـت که در 
صـورت نیـاز مشـاوران زبـده ای از خـارج از کشـور 
بـه کار گرفتـه شـود. مـا بایـد به ایـن اجماع برسـیم 
منطقـه  و  ایـران  کشـور  در  آذربایجـان  نقـش  کـه 
چیسـت؟ می خواهیـم پاالیشـگاه و تراکتورسـازی 
اضافـه کنیـم یـا تغییـر جهتـی اساسـی دهیـم؟ آیا 
را  کـرد  طـی  سـنگاپور  کـه  مسـیری  می خواهیـم 
طـی کنیـم؟ کشـوری کـه بـا 5 میلیـون جمعیـت، 
5 برابـر درآمـد کشـور مـا درآمـد دارد. پیشـنهاد من 
این اسـت مسئولین اسـتانی، فرمانداری و اعضای 
شـوراها بایـد بـا یکدیگـر همکاری داشـته باشـند و 
از کارشناسـان و مشـاوران ایرانـی و خارجـی کمـک 

شـود. گرفته 

مهم ترین گام، رسیدن به دیدگاه 
مشترکی در خصوص این است که ما 

طالب چه شهری هستیم؟

جلسـه  ایـن  در  کـه  مطالبـی  اشـرف نیا:   ◄
طرح شـد، سـازنده هسـتند و در هـر تغییری تفکر 
جدیـدی نیـز نهفتـه اسـت؛ امـا سـؤالی کـه مـن 
دارم ایـن اسـت که هـدف از برگزاری این جلسـات 
چیسـت. بـه نظر مـن وظیفه ایـن جلسـات تعیین 
ایـن اسـت که مـا طالـب چگونه شـهری هسـتیم؟ 
خواسـت مـردم یـا خواسـت متخصصـان چگونـه 
درسـت  تعریـف  بایسـتی  ابتـدا  اسـت؟  شـهری 
بایـد  آیـد.  دسـت  بـه  رابطـه  ایـن  در  مشـترکی  و 
ایـده آل  از شـهر  مشـخص کنیـم کـه مقصـود مـا 
ایـده آل  از شـهر  مـا  خواسـته  و  چیسـت؟ هـدف 
چـه  مـا  کـه  کنیـم  مشـخص  بایـد  کدام هاسـت؟ 
تعریفـی از شـهر سـالم و پـاک داریـم. اگـر در ابتدا 
ایـن تعریـف را مشـخص کنیـم، می توانیـم عوامـل 
منجـر بـه ایجاد چنین شـهری که در عیـن حال در 
حیطـه وظایف شـورا نیز باشـد را شناسـایی کنیم.
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اشرف نیا:

بسـیاری از مسئولین شـهری نمی توانند 
تعریـف درسـتی از شـهر ارائـه دهنـد. 
ایـن مسـئله حتـی در ارتباط بـا افرادی 
منصـوب  شـهرداری  سـمت  بـه  کـه 
گاه  اسـت.  صـادق  نیـز  می شـوند، 
افـرادی در ایـن سـمت قـرار می گیرند 
کـه حتـی بـا مفاهیـم سـاده در ایـن 

ارتبـاط نیـز آشـنایی ندارنـد.

یکـی از موضوعـات حائز اهمیـت، قرار 
گرفتن افراد مناسـب در جای مناسـب 
اسـت. هر کسـی باید در جای مناسب 
خود قـرار گیرد و تخصص هـا و تجارب 
وی در نظـر گرفتـه شـود. بـا ایـن کار 
بـه نتیجـٔه مطلـوب نزدیک تـر خواهیم 
شـد. عدم قرارگرفتـن در جای صحیح، 
هـم خـود فـرد و هم جایـی کـه در آن 
گمـارده شـده اسـت را دچار مشـکل 
خواهـد کرد. الزم اسـت بـرای تفویض 
مسـئولیت ها بـه دنبـال افـراد مناسـب 

باشیم.
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در ایـن میـان مهـم اسـت بدانیـم نقـش مـردم و 
دولـت و قـدرت و اختیـارات شـورا در قبـال چنیـن 
تـا چـه میـزان اسـت. اختیاراتـی کـه در  شـهری 
اسـت،  تعریـف شـده  بـرای شـورای شـهر  قانـون 
همـواره مقیـد و محـدود بـه موافقت دسـتگاه های 
ذی ربـط و به عبـارت بهتر دولت اسـت. در صورتی 
اساسـی،  قانـون  در  شـورا  تشـکیل  از  هـدف  کـه 
همچنیـن در فرمایشـات امام خمینـی )ره( و مقام 
معظـم رهبـری و همچنیـن بـر اسـاس تجربه هـای 
از  بسـیاری  نیسـت.  این چنیـن  دنیـا  در  موجـود 
مسـئولین شـهری نمی تواننـد تعریـف درسـتی از 
شـهر ارائـه دهنـد. ایـن مسـئله حتـی در ارتبـاط 
منصـوب  شـهرداری  سـمت  بـه  کـه  افـرادی  بـا 
می شـوند، نیـز صـادق اسـت. گاه افـرادی در ایـن 
سـمت قـرار می گیرنـد کـه حتـی بـا مفاهیم سـاده 

در ایـن ارتبـاط نیـز آشـنایی ندارنـد.
یکـی از موضوعـات حائـز اهمیـت، قـرار گرفتـن 
هـر  اسـت.  مناسـب  جـای  در  مناسـب  افـراد 
کسـی بایـد در جـای مناسـب خـود قـرار گیـرد و 
تخصص هـا و تجـارب وی در نظـر گرفتـه شـود. بـا 
ایـن کار به نتیجـٔه مطلوب نزدیک تر خواهیم شـد. 
عـدم قرارگرفتـن در جـای صحیـح، هم خـود فرد و 
هم جایـی کـه در آن گمـارده شـده اسـت را دچـار 
تفویـض  بـرای  اسـت  الزم  کـرد.  خواهـد  مشـکل 

مسـئولیت ها بـه دنبـال افـراد مناسـب باشـیم.

شهرهای ما عالمانه مدیریت 
نمی شود. با سیستم بلدیه نمی توان 

در مدیریت کالن شهرهای امروز
 موفق عمل کرد.

برخـی  بـه  فهرسـت وار  بنـده  قلـی زاده:   ◄
آن هـا  بـا  و شـورای شـهر  کـه شـهر  چالش هایـی 
عمده تریـن  از  می کنـم.  اشـاره  اسـت،  روبـرو 
مشـکالت تبریـز کـه رفتـه رفتـه نیـز بـر شـدت آن 
افـزوده می شـود، موضـوع آلودگـی اسـت. انـواع 
آلودگـی  و  هـوا  آلودگـی  صوتـی،  آلودگی هـای 
بـا  زیسـت محیطی  لحـاظ  از  کلـی  به طـور  آب. 
موضـوع  هسـتیم.  روبـرو  بزرگـی  چالش هـای 
اسـت  بعـدی  چالـش  نیـز  حمل ونقـل  و  ترافیـک 
کـه زمـان و اعصـاب مـردم را درگیـر نمـوده اسـت 
و رفتـه رفتـه نیـز شـدت بیشـتری پیـدا می کنـد. 
اسـت.  شـهر  در  ایمنـی  زیرسـاخت های  سـوم 
زیرسـاخت های اساسـی شـهر تبریـز که متأسـفانه 
پرداختـه  شـاید  و  بایـد  کـه  آن طـور  آن هـا  بـه 
حاشیه نشـینی  و  فرسـوده  بافت هـای  نمی شـود. 
اسـاس  بـر  می دهنـد.  توضیـح  را  بعـدی  چالـش 
و  می کننـد  ارائـه  شهرسـازان  کـه  اطالعاتـی 
آمـاری کـه گـزارش می شـود بیـش از 400 هـزار 
جمعیـت در ایـن مناطق سـاکن هسـتند کـه جان 
و اموالشـان هر لحظه در معرض خطر اسـت و این 

دارد. نگرانـی  جـای  مسـئله 
چالـش بعـدی، سیسـتم اداری ناکارآمـد، متورم 
و کهنه شـهر و شـهرداری اسـت که با این سیسـتم 
چالش های موجـود در کالن شـهری همانند تبریز 
قابـل مدیریـت نخواهند بـود. باید فکری اساسـی 
در ایـن زمینـه شـود. حتـی اگـر بهتریـن برنامه هـا 
نیـز تدویـن شـود و بهترین هزینه ها نیـز اختصاص 
باعـث  نامناسـب  سیسـتم  یـک  وجـود  امـا  یابـد، 

می شـود خروجـی قابـل قبولـی نداشـته باشـیم. 
در ایـن رابطـه بـا دو چالـش جـدی روبرو هسـتیم. 
یکـی اینکـه هزینه اداره شـهر به شـدت باال اسـت. 
موضـوع بعـدی کـه از چالش هـای بـزرگ پیـش رو 
اسـت، بحـث درآمدهـای پایـدار اسـت؛ یعنـی تـا 
زمانـی کـه محـل درآمد مناسـب برای شـهر تعریف 
نشـود، چـاره ای جـز فـروش شـهر نخواهـد بـود؛ 
بـه عبـارت دیگـر، بـرای جبـران هزینه هـای بـاال، 
کیفیـت شـهر بـه حـراج گذاشـته می شـود. در این 
رابطـه بایـد بگوییـم متأسـفانه دولـت، شـهرها را به 
حال خود رها کرده اسـت. هیچ پشـتیبانی مالی و 
علمـی از شـهرها توسـط دولت صـورت نمی گیرد. 
از سـوی دیگـر نظارت مناسـبی نیز حاکم نیسـت. 
حـال  بـه  خیابانـی  بچه هـای  هماننـد  شـهرها 
خـود رهـا شـده اند. در صورتـی کـه در شـهرهای 
هزینه هـای  درصـد   50 الـی   40 توسـعه یافته 
مدیریـت شـهری از طریـق مالیات تأمین می شـود 
ولـی ایـن درآمـد در ایـران بـه خزانـه دولـت منتقل 
می شـود. شـورای شـهر طفـل اسـت؛ یـک طفـل 
اذهـان  در  کـه  اسـت  ایـن  ناقص الخلقـه. منظـور 
شـهروندان و از همـه مهم تـر در ذهـن مدیـران این 
شـهر، شـورا در واقـع شـورای شـهرداری اسـت؛ نه 
شـورای شـهر. به تبـع آن نیـز اکنـون توقـع زیـادی 
از شـوراها وجـود دارد، امـا دسـت و پـای ایـن نهاد 
پیشـاپیش بسـته اسـت. بسـیار اهمیـت دارد کـه 
شـورای شـهر به جای شـورای شـهرداری در اذهان 

بگیرد. جـای 
شـورای  و  مـردم  تمـاس  محـل  دیگـر،  موضـوع 
شـهر اسـت. حلقـه مفقـودٔه ایـن رابطـه، احـزاب 
می باشـند. تـا زمانـی کـه احـزاب بـه معنـی علمی 
و  اسـت  ناقـص  انتخابـات  نگیـرد،  شـکل  کلمـه 
به تبـع آن دموکراسـی نیـز در کشـور ناقـص و بـه 
همین خاطر روابط شـورای شـهر با مردم به شـدت 
معیـوب و مخـدوش اسـت. بدیـن ترتیـب بسـتری 
وجـود نـدارد که این دو بخش باهم تعامل مناسـب 

داشـته باشـند.
مـا  شـهرهای  کـه  اسـت  ایـن  موضـوع  آخریـن 
بلدیـه  سیسـتم  بـا  نمی شـود.  مدیریـت  عالمانـه 
نمی تـوان در مدیریت کالن شـهرهای امـروز موفق 
عمـل کـرد. سیسـتم بلدیـه بـرای دوران مشـروطه 
اسـت نـه دورانـی کـه کالن شـهرهایی مثـل تبریز و 

اداره می شـوند. قالـب  آن  در  تهـران هم اکنـون 
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قلی زاده: 

چالش بعدی، سیسـتم اداری ناکارآمد، 
متورم و کهنه شـهر و شـهرداری اسـت 
کـه با این سیسـتم چالش هـای موجود 
در کان شـهری هماننـد تبریـز قابـل 
مدیریـت نخواهنـد بـود. بایـد فکـری 
اساسـی در ایـن زمینـه شـود. حتی اگر 
بهتریـن برنامه هـا نیـز تدویـن شـود و 
بهتریـن هزینه هـا نیـز اختصـاص یابد، 
اما وجود یک سیسـتم نامناسـب باعث 
می شـود خروجـی قابـل قبولی نداشـته 

باشیم.

تـا زمانـی کـه احـزاب به معنـی علمی 
کلمه شـکل نگیـرد، انتخابـات ناقص 
اسـت و به تبـع آن دموکراسـی نیـز در 
کشـور ناقـص و بـه همین خاطـر روابط 
شـورای شـهر با مردم به شدت معیوب 
و مخدوش اسـت. بدین ترتیب بستری 
وجـود نـدارد کـه ایـن دو بخـش باهم 

تعامل مناسـب داشـته باشند.
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در برخی کالن شـهرهای کشـور، بحث هایی در 
خصـوص تدویـن شـاخص بـرای انتخاب شـهردار 
درگرفتـه اسـت. اوال بـه نظـر شـما تدوین شـاخص 
بـرای انتخـاب شـهردار تـا چه میـزان در عمـل، به 
کار برگزیـدن شـهردار می آیـد و ثانیـا تا چـه حد به 

افزایـش و ارتقـای کارآمـدی شـهردار می انجامد؟
◄ از نظر بنده الزم اسـت شـاخص های مشخصی 
بـرای انتخـاب شـهردار مدنظر قـرار گیرد تا فـردی که 
توانایی های او تطابق بیشـتری با شرایط موجود شهر 
داشـته باشد، به عنوان شـهردار انتخاب گردد. درواقع 
شـاخص، چارچوبـی در اختیـار مـا قـرار می دهـد که 
مانع بروز اشـتباهات بیشـتر می شـود و منجر بـه روی 
کار آمـدن گزینـٔه اصلـح بـرای منصـب شـهرداری که 
وظیفٔه خدمت رسـانی به مردم را دارد، می شـود. البته 
انتخـاب شـهردار نیـز از جملـه موضوعاتـی اسـت که 
بـه خـودی خـود از مسـائل سیاسـی تأثیـر می پذیرد. 
به ویـژه در  چـرا کـه مـا معتقدیـم شـهردار منتخـب 
کالن شـهری همانند تهران و یا حتی در کالن شـهری 
مثـل تبریـز، اصفهـان و امثالهـم بایـد فردی باشـد که 
وجهـه ای ملـی داشـته باشـد. البتـه آنچـه بـه افـراد 
وجهـه ای ملی می دهد، اتکا بـه توانمندی های فردی 
و حرفـه ای و بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت های مهـم 
و کارآمـد بـودن در بـه انجام رسـاندن آن مسـئولیت ها 
اسـت. بالطبع اگر کسی توانسته باشد تا این وجهه را 
در سـال های پیشـین کسـب کند، می توانـد به عنوان 
یکـی از گزینه های مطلوب مدنظر قرار گیـرد. افرادی 
کـه دارای وجهـه ای ملـی هسـتند، در سـطح کشـور 
بـه لحـاظ سیاسـی گرایش های سیاسـی مشـخصی 
کـه دارنـد، شـناخته می شـوند. از ایـن رو خواه ناخواه 

گروه هـای  و  احـزاب  سیاسـی،  اولویت بندی هـای 
سیاسـی نیـز در این انتخـاب ورود پیـدا می کنند. این 
موضـوع تقریبـا اجتناب ناپذیـر اسـت؛ به هر حـال در 
انتخـاب شـهردار، دو پارامتـر انطبـاق باشـاخص ها و 
برخـورداری از وجهـه ملـی از نظـر ما اهمیـت ویژه ای 

دارد.

آیا انطباق با شاخص ها و برخورداری از وجهه ای 
ملـی، تضمینـی بـرای حسـن کارکـرد شـهردار به 
دسـت می دهـد؟ در واقـع در ایـن رونـد انتخـاب، 
کارآمـدی و حسـن کارکـرد کجـا دیـده می شـود؟ 
تمـام  قالیبـاف  آقـای  مـورد  در  مثـال  به عنـوان 
ایـن شـاخص هایی کـه مطـرح کردیـد، پیشـاپیش 
می شـنویم  بسـیار  روزهـا  ایـن  داشـت.  وجـود 
نظـر  بـه  نیسـت؛  خـوب  زیـاد  تهـران  حـال  کـه 
می رسـد ایـن مسـئله ربـط وثیقـی بـا کارویژه های 
شـهردار دارد. در همیـن مناظـرات اخیر ریاسـت 
جمهوری، مسـئله فـروش تراکم و مسـائل مربوط 
بسـیار  شـهر  حمل ونقـل  زیرسـاخت های  بـه 
مطـرح شـد. بـه نظـر می رسـد اگر هـم قرار اسـت 
شـاخص هایی در راسـتای بهبـود حـال شـهرها 
تدویـن  شـود، این شـاخص ها احتماال می بایسـت 
از نـوع شـاخص های معطـوف بـه سـنجش کارکرد 

بـود ه باشـند؟
◄منظـور بنـده از شـاخص هایی کـه شـهردار باید 
دارا باشـد، صرفـا در حـد مقـوالت و موضوعات خنثی 
نیسـت. ایـن شـاخص ها در واقـع به مثابـه سـرفصلی 
است برای مجموعٔه شاخص ها که تمام شاخص های 
کارآمـدی نیـز در درون آن قـرار می گیـرد. در رابطـه 

بـا انتخـاب شـهردار آتـی تهـران، اولین شـاخصی که 
از سـوی اکثریـت منتخبیـن پنجمیـن شـورای شـهر 
تهـران، مدنظـر اسـت، پیشـینٔه اصالح طلبی اسـت؛ 
اصالح طلبـی  پیشـینه  دارای  کـه  افـرادی  بنابرایـن 

نباشـند در چارچـوب مـا قـرار نمی گیرنـد.
موضوع شـاخص ها در شورای پنجم تهران در قالب 
16 بند تعریف شـده است که شـاخص های کارآمدی 
را نیـز در برمی گیرد. از جملٔه این شـاخص ها می توان 
بـه دارا بـودن سـابقه کار اجرایـی در سـطح ملـی، باور 
داشـتن بـه کار گروهـی، خـرد جمعـی و اسـتفاده از 
خدمات کارشناسـی، توانمندی در همـکاری با ارکان 
نظـام، دولت، مجلس و احزاب و جناح های سیاسـی، 
توانمنـدی در  بینـش اسـتراتژیک و کالن،  داشـتن 
سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی برای حـل چالش های 
اصلی شـهر تهران و اعتقاد به شایسته سـاالری اشـاره 
کـرد. مالک هـای کارآمدی نیـز درون این شـاخص ها 
ذکر شـده است. گذشـته از این، شـورای پنجم تهران 
برنامـٔه کاری کاندیداهای شـهرداری را طلب خواهند 
کـرد. طوری که برنامٔه شـهردار باید بر مبنای سـه پایه 

یـا موضوع اصلی تنظیم شـود.
یکـی از پایه هـا بـه برنامـه ارائـه شـده اصالح طلبان 
بـر  برنامـه  ایـن  اسـت.  مرتبـط  انتخابـات  زمـان  در 
مبنـای هفت چالـش اصلی در شـهر تهران بـه همراه 
راهکارهایـی تنظیـم شـده اسـت. پایـه دوم، برنامـٔه 
پنج سـاله دوم شهرداری اسـت که اکنون ما در ابتدای 
سـال چهارم آن قرار داریم. شـهردار برای تدوین برنامه 
اصلـی خـود بایـد این برنامـه پنج سـاله را مدنظـر قرار 
دهـد. عـالوه بر چالش های مذکور و برنامه پنج سـاله، 
گزارشـی از شـرایط موجود شـهر تهران در دست تهیه 
اسـت که شـهردار منتخب باید در تنظیم و ارائه برنامه 
خـود بـه آن به عنـوان پایـه سـوم توجـه کنـد. طبیعی 
اسـت وقتـی کـه شـهردار برنامـٔه خـود را بـر مبنـای 
ایـن سـه اصـل تدویـن و ارائه کـرد، بایـد بتوانـد از این 
برنامـه دفاع کنـد. میزان توانمنـدی در دفـاع از برنامه 
نیـز به خـودی خود به عنـوان ابزاری جهت تشـخیص 
میزان شایسـتگی فرد برای منصب شـهرداری اسـت. 
ادعـا نمی کنیـم اگر فردی وجهه ملی نداشـته باشـد، 
شایسـتگی شـهرداری تهران را ندارد اما چون شهردار 
تهـران می بایسـت تعامـالت خاصـی با سـران نظـام و 
هیئـت دولـت برقـرار نماید، الجـرم می بایسـت فردی 
انتخـاب گـردد کـه پیش تـر مراتبـی را طـی کـرده و به 
لحاظ شـخصیتی مـورد تائیـد افـراد و نهادهـای مورد 
تعامـل باشـد. صرفـا از ایـن روسـت که داشـتن وجهه 
ملـی بـرای شـهردار تهـران اهمیـت و ضـرورت پیـدا 

می کنـد.

بـرای شـما و دوسـتان شـما کـه از لیسـت امیـد 
وارد شـورای شـهر تهـران شـده اید، مهـم اسـت 
کسـی بـرای شـهرداری انتخـاب شـود که سـابقٔه 
اصالح طلبـی داشـته باشـد. فکـر نمی کنیـد در 
غیـاب احـزاب، شـوراها به نوعـی کارویژه های یک 
حـزب را از خـود نشـان می دهنـد و رفتـاری شـبه 

حزبـی از خـود صـادر می کننـد؟

گفت و گوی کارایی با افشین حبیب زاده منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

شوراها در نظارت بر شهرداری ها کوتاهی کرده اند
شورای عالی استان ها در رابطه بین شوراها و مراکز قانون گذاری نقش ایفا نکرد 
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◄ مـن بـا اینکه احـزاب در فضای فعلی سیاسـی 
و اجتماعـی کشـور حاضـر نیسـتند، موافق نیسـتم. 
احـزاب حتـی در همیـن انتخابـات اخیر شـوراها هم 
حضـور داشـتند. در شـورای عالـی سیاسـت گذاری 
اصالح طلبـان، احـزاب نقـش اصلـی را ایفـا کردنـد و 
به همین جهـت کاندیداهای آنان در سراسـر کشـور، 
حتی در تبریز و خیلی از شـهرهای دیگر در لیسـت ها 
قـرار گرفتنـد. احـزاب در ایـن انتخابات به طـور کامال 
جـدی حضـور داشـتند و در حـال حاضـر نیـز نظرات 

آن هـا در انتخـاب شـهردار دخیـل خواهـد بود.

مسـئله دیگر رابطه شـورای شـهر و شـهرداری 
اسـت. درواقـع سـوء کارکـرد یـا یکـی از جنبه های 
فسـادآلود مدیریت شـهری به مسـئلٔه رابطه بین 
بازمی گـردد.  شـهردار  و  شـهر  شـورای  اعضـای 
بدیـن ترتیـب کـه اعضـای شـورای شـهر بنـا بـه 
دالیل متعدد آن طور که بایدوشاید وظیفه نظارتی 
خـود در قبـال شـهرداری را ایفا نمی کنند. به نظر 
می رسـد نقص هـای سـاختاری در رابطه بیـن این 
دو نهاد مشـهود اسـت کـه در نهایت شـهروندان 
را متضـرر می کنـد. اگرچـه ممکـن اسـت برخـی 
ایـن مسـئله را متأثـر از فضـای کلی رانتی و فسـاد 
و عـدم شـفافیت بداننـد. در این مـورد چه نظری 

دارید؟
◄ مـن ایـن مسـئله را متأثـر از نقـص سـاختاری 
نمی بینـم. بـه نظر بنده قانـون موجود پیرامـون رابطه 
بیـن شـهرداری و شـورای شـهر قانـون خوبـی اسـت. 
یکی از مسـائل اساسـی تبدیل شدن شـورای شهر به 
شـورای شـهرداری اسـت که محدودیت هـای قانونی 
اصلی تریـن دلیـل آن اسـت. در قانـون شـوراها، 34 
وظیفـٔه مشـخص در ارتبـاط بـا موضـوع نظـارت بـر 
شـهرداری تهـران وجـود دارد. دقیقـا بـه همین دلیل 
هم برخی شـورا را، شـورای شـهرداری نـام می دهند. 
اگرچـه بـه نظـر می رسـد بـا تصویـب قانـون مدیریت 
یکپارچه شـهری برخـی از این مشـکالت رفع ورجوع 
شـود. چـرا کـه بـر اسـاس قانـون موجـود و به واسـطٔه 
وظایفـی کـه تعریف شـده اسـت، شـورای شـهرداری 

عنـوان مناسـب تری بـرای شـوراهای شـهر اسـت.

یعنی می گویید رابطٔه فعلی میان شـورای شهر 
و شـهرداری صرفا متأثر از قانون موجود است؟

◄ خیـر. وظایـف موجـود در قانون، شـورای شـهر 
را بـه شـورای شـهرداری تبدیل می کنـد. در حالی که 
ایـن وضعیـت بایـد بـه سـمت آنچـه کـه در شـهرهای 
توسعه یافته وجود دارد تغییر یابد. این تغییر، نیازمند 
مدیریـت یکپارچـه شـهری، تعدیـل قانـون و در نظـر 
گرفتـن وظایـف مختلـف و متعدد برای شـورای شـهر 
اسـت؛ امـا در ارتباط بـا موضوع نظـارت، به نظر بنده 
کوتاهـی از سـوی شـوراهای شـهر صـورت می گیرد.

بـه نظر می رسـد شـما بـه دلیـل وظایـف نظارتی 
شـورای شـهر، این طـور می فرماییـد کـه شـورای 
شـهر تبدیل به شورای شهرداری شـده است؛ اما 

آیـا در عمـل این نظـارت اتفـاق می افتد؟
◄ بـه نظـر من قانـون موجود بـه لحاظ نظـارت بر 
شـهرداری قانـون کاملـی اسـت. لیکـن ایـن شـوراها 
هسـتند کـه در برخـی مـوارد توانایـی اعمـال وظایف 
خـود را ندارنـد. در حـال حاضـر در 34 وظیفـه ای کـه 
برای شـوراهای شـهر در نظر گرفته شـده اسـت، مواد 
قانونـی بـه لحاظ نظـارت مالی، نظـارت بـر برنامه ها، 
بـه  امـا شـوراها  بـر عملکـرد کامـل اسـت؛  نظـارت 

دالیـل مختلـف در اعمـال وظایف خـود ضعیف عمل 
می کننـد.

می توانیـد بـه برخـی از دالیـل ایـن ضعـف در 
بفرماییـد؟ اشـاره  نظـارت  اعمـال 

◄ یکـی از دالیل آن این اسـت که اکثریت اعضای 
شـورا، شـهردار را از مجموعٔه خـود یعنی مجموعه ای 
کـه بـه لحـاظ فکـری بـه خودشـان نزدیـک اسـت، 
انتخـاب می کننـد. پـس از انتخـاب شـهردار، به جای 
اعمـال هم زمـان نظـارت و حمایـت، صرفـا حمایـت 
را در دسـتور کار قـرار می دهنـد و وظیفـٔه نظـارت بـه 
فراموشـی سپرده می شـود. روند امور به ترتیبی پیش 
می رود که صرفا حمایت از شـهردار در دسـتور کار قرار 
می گیرد و شـهردار مرتکب هر اشـتباهی هم شـد، بر 

روی آن سـرپوش گـذارده می شـود.

آیـا ایـن امر مصـداق همان عملکرد شـبه حزبی 
نیسـت که من بـه آن اشـاره کردم.

◄ متأسـفانه ایـن مسـئله کـه شـهردار جـزو گـروه 
سیاسـی و فکـری نزدیـک بـا اعضـای شـورای شـهر 
اسـت یـا خیـر، بر نحـؤه تعامالت تأثیـر می گـذارد. در 
صورتـی کـه در ایـن نـوع رفتار، چند اشـکال اساسـی 
وجـود دارد. یکـی از اشـکاالت اساسـی این اسـت که 
اگر شـهردار ضعیف عمل کنـد و انحرافی در عملکرد 
اعضـای  حمایـت  از  چنانچـه  گـردد،  مشـاهده  وی 
بـر پوشـش  باشـد، تـالش  شـورای شـهر برخـوردار 
گـذاردن بـر روی ایـن عملکرد ضعیـف و ایـن انحراف 
خواهـد بـود و در نهایـت مردم را متضـرر می کند. باید 
بدانیـم کـه مـردم هیچ عهـد اخوتی بـا ما نبسـته اند و 
در صـورت وقـوع این کجی هـا در دور بعدی انتخابات 
بـه جناح رقیب یـا گروه های دیگـر رأی خواهنـد داد. 
ایـن رونـد معیـوب از سـوی دیگـر بدین معناسـت که 
پایگاه اجتماعی اکثریت حامی شـهردار نیز به ضعف 
خواهـد رفـت. درواقع سـلب اعتمـاد مـردم، تضعیف 
پایـگاه اجتماعی منتخبیـن را در پی خواهد داشـت. 
گذشـته از ایـن، اگـر نظـارت دقیقـی بـر فعالیت های 
شـهرداری که از جانب اکثریت اعضای شـورای شـهر 
برگزیده شـده اسـت، وجود داشـته باشـد، ایـن خود، 
بهتریـن نـوع حمایـت از شـهردار خواهـد بـود. وقتی 
نظـارت دقیـق باشـد و جلـوی انحرافـات در ابتـدای 
امـر گرفتـه شـود، درواقع شـهردار نیز متوجـه خواهد 
شـد کـه بایـد در مسـیری کـه از طـرف شـورا و مـردم 
مشـخص شـده حرکـت کند. ایـن بهترین حمایـت از 
شـهردار اسـت. جدای از این موارد، باید در شهرداری 
و شـوراهای شـهر بـا تمـام تـوان بـه مقابله بـا موضوع 

سیسـتماتیک شـدن فسـاد پرداخت.

 آقـای حبیـب زاده با توجه به تجربه ناخوشـایند 
دورٔه اول شـورا بـا وجـود یکدسـت بـودن ترکیـب 
اعضـا و بـا در نظـر گرفتـن تجاربـی کـه در طـی 
دوره هـای مختلف شـورا به دسـت آمده اسـت، آیا 
فکـر می کنیـد ایـن اتفاقـات تکرارپذیر هسـتند؟
◄مـن فکـر می کنـم از آن موضـوع بیـش از 14 
سـال گذشـته اسـت و طبیعتـا در طـول ایـن سـال ها 
اتفاقـات زیادی رخ داده اسـت. جناح های سیاسـی، 
افراد سیاسـی، مردم و جامعٔه ما بیشتر رشد کرده اند. 
جامعـه  سیاسـی  فرهنـگ  گفـت  می تـوان  درواقـع 
تغییـر کرده اسـت. از نظـر من بهتریـن مالک تعیین 
رفتارهـای مـا در عرصـه سیاسـی، منافع مردم اسـت. 
اصـل قـرار دادن منافـع مردم همان اسـت که مـا را در 
رسـیدن به توسـعه شـهر، توسعه کشـور و توسعه ملی 

کمـک خواهـد کـرد. بایـد هـر آن رونـدی را که خالف 
منافـع مـردم اسـت و بیشـتر منافـع گروهی یـا فردی 
را لحـاظ می کنـد به فراموشـی سـپرد. عرصـه، عرصٔه 
خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت. ایـن عرصه نـه جناح 
اصالح طلـب.  جنـاح  نـه  و  می شناسـد  اصول گـرا 
افـرادی کـه بـه شـورا راه یافته انـد، به صـورت عمـوم، 
نماینـده همـه مـردم هسـتند. مـردم بـه اصول گـرا و 
اصالح طلب تقسـیم پذیر نیسـتند و در حوزه مدیریت 
شـهری خواهـان خدمـات مناسـب هسـتند؛ و ایـن 
چیـزی اسـت کـه بایـد مدنظـر منتخبیـن مـردم در 
شـوراها قـرار بگیـرد و بـه نظر مـن اگـر مـردم را مالک 
قـرار دهیـم، قطعـا از رفتارهـای گروهـی و رفتارهـای 

فـردی پرهیـز خواهیـم کرد.

شـما در دوره چهـارم به عنوان عضو علی البدل 
در  داشـتید،  حضـور  تهـران  شـهر  شـورای  در 
شـرایط فعلـی بـا توجـه بـه محدودیت هـای کالن 
موجـود از جمله اعمال فشـارها از سـوی جناح ها 
و نهادهـای قـدرت، مواردی وجـود دارند که تغییر 
مـواردی  اسـت.  دشـوار  و  سـخت  آن هـا  دادن 
مربـوط به برنامه های جامع، مثل بهبود سیسـتم 
حمل ونقـل، یـا حاشیه نشـینی. حـل این مسـائل 
حداقـل در دوره ای کـه شـورای شـهر بـر سـرکار 
اسـت، دشـوار اسـت. با علم به ایـن محدودیت ها 
فکـر می کنیـد بزرگ ترین کاری که شـورای شـهر 
تهـران قـادر خواهد بود در طی ایـن دوره برای این 

شـهر انجـام دهد، چیسـت ؟
◄ اینجـا دو موضـوع اساسـی قابـل طـرح اسـت. 
یکی انتقاد از عملکرد شـورای عالی اسـتان ها اسـت. 
شـورای عالی اسـتان ها اصال نتوانسـته وظیفه ای که 
قانـون بـر عهدٔه آن گذاشـته را عملی کنـد. درصورتی 
کـه شـورای عالـی اسـتان ها می توانسـت در برقـراری 
رابطٔه سیسـتماتیک بین شـوراها و مرکز قانون گذاری 
یعنـی قـوه مقننـه و قـوه مجریـه نقـش مؤثرتـری ایفا 
کنـد. بخـش قابـل توجهـی از آن حلقـه مفقـوده کـه 
مـا امـروز دنبـال آن هسـتیم، مربـوط به شـورای عالی 
استان هاسـت. لـذا بـه نظـر مـن و بـر اسـاس قانـون، 
شـوراهای کالن شـهرهایی از جملـه تهـران، تبریـز، 
شیراز و اصفهان می بایست نقش اصلی را در تشکیل 
شـورای عالـی اسـتان ها داشـته باشـند و بتوانند بین 
این شـورا و نهادها و قوا در کشـور ارتباط برقرار کنند.
دومیـن موضوع به نظر من برنامه محوری اسـت. ما 
نبایـد بگوییم مهم ترین چالش تهران، چالش ترافیک 
اسـت. ترافیـک تهـران یکـی از چالش هایی اسـت که 
نیازمند توجه نظر قرار گیـرد. ما امروز در تهران باید به 
هوا، آب، خاک و سـایر موارد نیز توجه داشـته باشـیم. 
ترافیـک و محیط زیسـت مثالـی از موضوعاتـی اسـت 
کـه در کالن شـهرها مطـرح اسـت. مـن فکـر می کنم 
اولویـت بایـد برنامـه باشـد. برنامـه مشـخصی کـه بـر 
اسـاس چالش هـا تنظیـم شـده باشـد. درواقـع بایـد 
در شـهرها به خصـوص در کالن شـهرها تمـام تـوان و 
تأکیـد بر اجـرای برنامه ای معطوف شـود که بر مبنای 
نارسـایی ها و چالش هـای شـهر تهیه شـده اسـت. در 
ادامـه نیز نظارت و پایش مسـتمر اجرای این برنامه ها 
مـورد توجـه قرار گیـرد تـا در موارد نیـاز قادر باشـیم از 
انحراف خارج شـویم و به مسیر اصلی بازگردیم. امروز 
رسـانه ها بیشـتر عالقه مند هستند که ما بگوییم مثال 
چالـش اصلـی مـا ترافیک اسـت یـا چالـش اصلی ما 
محیط زیسـت اسـت. ما می بایسـت آینده نگر باشـیم 
و توجـه کنیم مسـئلٔه اصلـی ما و آنچه کـه باید مدنظر 

قرار دهیـم، برنامه محوری اسـت.
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اخیرا در راستای نظام مند کردن انتخاب شهردار 
توسط شـورای شـهر، موضوع تدوین شاخص هایی 
بـرای انتخـاب شـهردار مطـرح می شـود. بـه نظـر 
شـما آیا تعریف شـاخص می تواند در عمل کارا باشد 
یـا بـه عبـارت دیگـر، آیـا تعریـف شـاخص می توانـد 
حقیقتا به کار انتخاب شهردار بیاید؟ شما به عنوان 
منتخب پنجمین دورٔه شـورای شهر تهران، تدوین 

ایـن شـاخص ها را تا چـه انـدازه راهگشـا می دانید؟
پیچیـده ای  شـاخص های  شـاخص ها،  ایـن   ◄
نیسـتند؛ و عمدتـا بـر اسـاس نیازهـای شـهر تدویـن و 
تنظیم شده اند و منعکس کنندٔه انتظارات متخصصین 
و مردم از شـهردار هسـتند. البته تفاهم اعضای شـورای 
شـهر در تدویـن و جمع بنـدی ایـن شـاخص ها دارای 
اهمیت اسـت. شـاخص های انتخاب شـهردار تهران از 
سوی منتخبین شـورای پنجم تعیین شده و به تصویب 
رسـیده اسـت. پـس از تعریـف و تصویـب شـاخص ها، 
شـهرداری  نامزدهـای  از  چارچوب هـا  ایـن  قالـب  در 
درخواسـت می شـود تـا برنامـٔه خـود را تحویـل دهنـد 
تـا ایـن برنامـه مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. ایـن امـر باعث 
می شـود تـا برنامه هـا پیشـاپیش قابـل اندازه گیـری و 

باشـند. ارزیابی 
 پـس فکر می کنید که تدوین شـاخص، فی نفسـه 

اقدام مثبتی اسـت؟
◄ تعریـف شـاخص برای هـر انتخابـی، به طور حتم 
تأثیـر قابل توجهـی در نتیجـه خواهـد داشـت. ایـن امر 
بدیهـی اسـت. برای شـروع هـر کاری حتی سـاده ترین 
کارهـا هـم الزم اسـت شـاخص ها و سـنجه هایی تعیین 
گردنـد. اگـر بنا باشـد کاری به شـکل علمـی و منطقی 
انجـام پذیـرد، در ایـن راسـتا یـک سـری شـاخص هایی 

بایـد از پیـش در نظـر گرفته شـود.
 در حال حاضر در موضوع انتخاب شهردار تهران 
به عنـوان یک موقعیت کلیدی و حسـاس، مواردی 
از قبیـل منافع گروه هـا و جناح هـا، کش وقوس های 
مختلف میـان منافع متعـارض گروه هـای مختلف، 

مالحظـات کالن سیاسـی و اقتصادی تـا چه میزان 
آنچـه را کـه روی کاغـذ آمـده اسـت را در عمـل کارا و 

مؤثـر می کنند؟
◄ متأسـفانه در کشـورهای توسـعه نیافته ایـن یـک 
نقص محسـوب می شـود. لیکن این مسـئله نمی تواند 
نافـی این باشـد کـه الزم اسـت ما به سـمت نظام مندی 
شـخصی  هـر  انتخـاب  در  برویـم.  شایسته سـاالری  و 
بـرای هـر جایگاهی توجـه بـه ویژگی های تعریف شـده 
الزامـی اسـت. البتـه  از سـال های قبـل از انقـالب هـم 
ویژگی هایـی بـرای انتخـاب شـهردار در قانـون مـا وجود 
داشـته اسـت. البتـه ایـن قوانیـن نه تنهـا در خصـوص 
انتخـاب شـهردار بلکـه در رابطـه با همٔه پست هاسـت؛ 
امـا گاهی افـرادی انتخاب می شـوند که بـا آن ویژگی ها 
تناسـبی ندارند. این مسـئله به نوع نـگاه و نوع عملکرد 
آن مجموعـه یـا کسـانی که آن هـا را منصـوب می کنند، 
ارتباط دارد. اصل مسـئله این اسـت که نبایسـتی تحت 
هیـچ شـرایطی سـود و فایدٔه شـخصی خـود را بر منافع 
ملی ارجح بدانیم. در شورای پنجم شهر تهران، همگی 
اعضـاء بـر اولویـت و ارجحیـت منافع ملی و پیشـرفت و 
توسـعه کشـور اتفاق نظر دارند. در شـورای پنجم تالش 
بر این اسـت تا عضویت در تشـکیالت خودی، جریانات 

خـودی و یـا دوسـتان مالک عمل نباشـد.
از آنجا که غالب حاضرین در شـورای شـهر تهران 
از لیست امید هسـتند، آیا اگر شاخص های تعریف 
شـده فـردی را مـورد تائیـد قرار دهـد و آن فـرد لزوما 
بـا سـوگیری های سیاسـی اکثریـت اعضـا همسـو 
نباشـد، آیـا در عمـل و بـا توجه بـه عدم هم سـویی و 
هم فکـری، انتخـاب او به عنـوان شـهردار ممکـن 

خواهـد بود؟
◄ اگر فردی شایستگی الزم برای قرار گرفتن در این 
پسـت را داشـته باشـد و با شـاخص های تعریف شـده و 
مورد اجماع، فرد مقبولی باشـد، به نظر می رسـد مانعی 
بـر سـر راه وی بـرای انتصـاب به عنـوان شـهردار تهـران 
وجود نداشـته باشـد. توجه بـه یک نکته ضروری اسـت 

و آن این کـه مـا در قبـال مردمـی کـه سـاعت ها در صـف 
ایستادند و با رأی خود که بیشتر به یک معجزه شباهت 
داشـت، به این لیسـت رأی دادند، مسـئولیم و باید مثل 

مـردم، بلند فکر کنیم.
فکـر می کنیـد مهم تریـن و عمده تریـن چالشـی 
کـه شـهر تهـران بـا آن مواجـه اسـت در کـدام حوزه 
قـرار می گیـرد؟ در حـوزٔه زیرسـاخت ها؟ در حـوزٔه 
بـا  دسـتگاه ها  تعامـالت  حـوزٔه  در  یـا  فرهنـگ؟ 

یکدیگـر؟
◄ چـون مـن خودم معلم هسـتم و صبغـه فرهنگی 
دارم و عمدتا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی اشتغال 
داشـته ام؛ طبیعتـا از دیـدگاه مـن، مهم تریـن مسـائلی 
کـه بایسـتی در تهـران مـورد توجـه قـرار گیـرد، مسـائل 
فرهنگی و اجتماعی اسـت. این مسائل جدًا مشکالت 
اساسـی تر دیگـری را بـرای شـهر ایجاد می کننـد. البته 
بخشـی از مسـائل از جملـه ترافیـک، محیط زیسـت، 
آلودگـی هـوا هـم عمیقـا ریشـه های فرهنگـی دارنـد. 
رفتارهـای شـهروندی می توانـد بـه بهبـود همه جانبـه 
در حوزه هـای محیط زیسـت و ترافیـک کمـک کنـد. به 
اعتقـاد بنـده مهم تریـن معضـل شـهر تهـران در حـوزٔه 

مشـکالت فرهنگـی و اجتماعی اسـت.
 پـس فکـر می کنید که با فرهنگ سـازی بخشـی 
از این مسـائل و معضـالت قابل رفع و رجوع اسـت؟

◄ بلـه، بخـش زیـادی از ایـن مسـائل بـا بـذل توجه 
ویـژه بـه فرهنـگ و جامعـه قابـل حـل خواهنـد بـود. 
بـه نظـر مـن، هـر فـرد منصفـی اذعـان دارد کـه بخـش 
زیادی از مشـکالت، در حـوزه فرهنگی و اجتماعی قرار 
دارد. بدیـن ترتیـب می تـوان امیـدوار بـود کـه آمـوزش 
و علمـی در حوزه هـای  واقعـی  و سـرمایه گذاری های 
آسـیب خیـز، گام بزرگـی در راسـتای رفـع ایـن موانـع و 
مشـکالت خواهد بود. بهتر اسـت در یک رویکرد جامع 
نسـبت بـه مسـائل و معضـالت فرهنگـی و اجتماعـی، 
آموزش و سـرمایه گذاری در مسـیر بهبود شرایط زندگی 

شـود. هدایت 
اذعـان کردیـد کـه مـردم به رغـم تجربه هـای تلـخ 
پیشـین و در شـرایطی کـه بارها و بارهـا اعتماد خود 
را از دسـت داده انـد، اما باز یک صدا و همراه به شـما 
رأی داده انـد. این که اعضای منتخب قدر ایـن رأی را 
می داننـد، البته باعث دلگرمی اسـت. حال سـؤال 
اینجاسـت که در پایان دورٔه پنجم، آنچه که این دوره 
را از دورٔه قبلـی به ویـژه دورٔه چهارم متمایز می کند، 

چه خواهـد بود؟
◄ ببینیـد تجارب تلـخ و البته موفق گذشـته، پیش 
روی مـا اسـت. ایـن دوره کسـانی انتخـاب شـده اند کـه 
افـراد شایسـته ای هسـتند که مـردم به خـود آن هـا یا به 
عقبه هـای اجتماعی آن هـا یا به معرفی کننـدگان آن ها 
اعتمـاد کرده انـد و ایـن افـراد را برگزیدنـد تا شـرایط ویژه 
و بی بدیلـی در تاریـخ انتخابـات شـورای اسـالمی شـهر 
تهـران حاکـم گـردد. شـورای اول، دوم، سـوم و چهـارم 
سـرمایه ای از تجـارب را در اختیـار مـا قـرار می دهـد و ما 
بـا انبانـی از ایـن تجـارب وارد شـورای پنجـم می شـویم. 
ایـن  البتـه می بایسـت نکتـه ای را متذکـر شـوم و آن 
اسـت کـه در رابطه بـا پدیده های اجتماعی، سیاسـی و 

مهم ترین معضالت شهر تهران فرهنگی و اجتماعی است 
حلقه های واسط میان شورا و مردم باید احیا شود 

گفت و گوی کارایی با حسن خلیل آبادی منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران
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تمام کالن شهرها با مشکل عدم 
وجود درآمد پایدار مواجه هستند

شفاف سازی امور باعث حسن رابطه میان 
شهروندان و شهرداری ها خواهد شد

فرهنگی نمی شـود منطق »این همانـی« را بـه کار برد و مثال 
بـا توجه به یکدسـتی و نزدیکی سیاسـی ترکیب شـورای اول 
شـهر با شـورای پنجم، سرنوشـتی مشـابه برای این دو شـورا 
متصور شـد. به طور کلی شـرایط اجتماعی سیاسـی کشور، 

گفتمان هـا و نگاه هـا تغییـر پیـدا کرده اسـت. 
 پـس شـما در واقـع به تغییـرات مثبتی کـه در عرصه و 
در سـاحت عمومی کشـور روی داده، اسـتناد می کنید. 
به اینکه سـطح آگاهی های عمومی ارتقاء یافته و عرصٔه 
گفتمانـی جدیـدی در کشـور ایجـاد شـده اسـت. آنچـه 
که شـما امیدوار هسـتید با تغییـرات مذکور در سـاحت 
عمومـی محقـق شـود چیسـت؟  بـا فـرض رفـع موانـع 
اجتماعـی و حتـی موانـع نهـادی و سیاسـی پیـش رو، 
مهم تریـن مـوردی که تحقق آن برای شـما واجد اهمیت 

فوق العـاده اسـت، چیسـت؟
◄ به طـور خالصـه؛ تحقـق مطالبـات مـردم، همـٔه آن 
چیـزی سـت کـه مـا در پـی تحقـق آنیـم. مـردم می خواهند 
زندگـی مطلوبـی داشـته باشـند. در آرزوی داشـتن شـهری 
خوب، آرام، ایمن و سـبز هسـتند. ما می خواهیـم این ها را نه 
به صـورت مطلـق، بلکـه در حدی کـه در توان ماسـت محقق 
کنیم. مردم، خواهان شفافیت و صداقت هستند. الزم است 
از مشـارکت مردم استفادٔه بهینه ای کنیم و استفاده ابزاری را 
یک بار برای همیشـه کنار بگذاریم. تالش ما بر این اسـت که 

پاسـخ مناسـبی نسـبت به این خواسـته ها ارائه کنیم.
 ولـی یکـی از ایراداتـی که به سـاختار فعلی شـوراهای 
اسـالمی شـهر وارد اسـت، این اسـت که در عمل سـطح 
تمـاس میـان شـوراها و مـردم عـادی یـا وجـود نـدارد و یـا 
بسیار باریک اسـت. شهروندان عمال غیر از اخباری که 
در وب سـایت شـورای شـهر یـا در منابع خبـری عمومی 
منتشـر می شـود، هیـچ تمـاس دیگـری بـا شـوراهای 
شـهر و تصمیمـات اتخـاذ شـده در ایـن شـوراها ندارنـد.  
شـهروندان کجـا با شـما ارتباط برقـرار می کننـد؟ جایی 
را می شـنوید، دقیقـا  کـه شـما مطالبـات شـهروندان 

کجاست؟
◄ درسـت است. طبیعی است یک شورای شهر 21 نفره 
قـادر به رسـیدگی به همٔه خواسـته های بیـش از 12 میلیون 
جمعیت سـاکن و 17 میلیون جمعیت شـناور نیست. حتی 
برقـراری ارتباط مسـتقیم با این جمعیت بـرای ما امکان پذیر 
نخواهـد بود. همان طـور که در دنیا هم به تجربه دیده شـده، 

باید شـوراهای محلی ایجاد و فعال شـوند.
 منظور شما فعال تر شدن شورایارهاست؟

◄ بلـه، در تهـران نیـز شـورایارها فعالیـت دارنـد. البتـه بـا 
تأسـف بایسـتی بگویم که بـا این شـورایارها به صـورت ابزاری 
برخـورد شـده و در برخـی مـوارد حتـی از ایـن شـورایارها در 
جهـت اهـداف سیاسـی نیـز بهـره گرفته شـده اسـت؛ اما ما 
بایـد این پارلمان هـای کوچک محلی را در قالب شـورایارها یا 
شـورای محل در هر محله شـکل دهیم و به توانمندتر شـدن 
هرچـه بیش تـر آن هـا کمـک کنیـم. به طـور کلـی الزم اسـت 
کار را بـه دسـت خـود مردم بسـپاریم. حتی می تـوان با تغییر 
قانـون شـورای شـهر، مشـارکت مـردم از انتخابـات محله هـا 
آغـاز شـود. این کـه شـهروندان در شـهری بـه بزرگـی تهـران، 
بـه یـک لیسـت رأی می دهنـد و 21 نفر را انتخـاب می کنند، 
بـدون اینکه شـناخت کافی نسـبت به برخـی از افـراد حاضر 
در لیسـت داشته باشـند. به نظر من برای شوراهای شهر امر 

پسـندیده ای نیست.
مـا بایـد بـر فعالیـت شـورایارها، سـمن ها، انجمن هـای 
علمی، انجمن های زیسـت محیطی، انجمن های فرهنگی 
و  عالقـه  روی  از  و  مختلـف  حوزه هـای  در  کـه  اجتماعـی 
داوطلبانه فعالیت می کنند، مدیریت الزم را اعمال کنیم چرا 
که این تشـکل ها در واقع همان حلقه های واسـط میان شورا 
و مـردم هسـتند و قدرت بالقـوه ای را در برنامه ریزی شـهری و 
محقـق نمـودن مطالبـات واقعـی مـردم ، در اختیـار اعضای 

شـورا قـرار می دهند.

گفت و گوی کارایی با اصغر برشان منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان

آیـا اعضای شـوراهای شـهر در طی چهـار دورٔه 
گذشـته توانسـته اند گام های خوبی برای شـهر 
یـا محدودیت هـای نهـادی و  اصفهـان بردارنـد 
حقوقـی کـه در ارتبـاط بـا وظایـف شـورای شـهر 
طـرح می شـود، در اصفهـان نیـز وجـود دارد و 
مانـع اقدامات مؤثر شـورا می شـود؟ به نظر شـما 
مهم تریـن دسـتاوردی که احتماال شـورای شـهر 
اصفهان در دوره پنجم خواهد داشـت چیست؟
◄ از شـورای پنجـم شهرشـروع می کنـم. این کـه 
مجموعـٔه لیسـت امید که واجد تجـارب، تخصص ها 
هسـتند،  متفـاوت  و  مختلـف  توانمندی هـای  و 
توانسـتند به صورت یک لیسـت یکپارچه به شـورای 
شـهر اصفهـان راه پیـدا کنـد، بسـیار مایـه خـوش 
حالیسـت. اعضای شوراهای شـهر، در تمامی ادوار، 
مجموعه ای از وظایف در سطوح متفاوت را عهده دار 
بوده انـد، تعـدادی کارهـای روزمـره و عمومـی وجود 
دارد کـه مربـوط بـه وظایـف جـاری شوراسـت و هـر 
شـورایی الجـرم می بایسـت آن هـا را دنبال کنـد.  اما 
یـک سـری دیگـر از وظایف وجـود دارند که ما سـعی 
خواهیـم کـرد عـالوه بـر انجـام وظایـف جـاری، این 
سـطح از اقدامـات را در اولویـت قـرار دهیـم. یکـی از 
مـواردی کـه در همیـن راسـتا مطرح اسـت، موضوع 
شفاف سـازی یـا تبدیـل شـهرداری به یـک مجموعٔه 
شیشـه ای اسـت. در ایـن راسـتا گام هایـی برداشـته 
شـده اسـت کـه البتـه الزم اسـت نهایـی گـردد. بـه 
عنـوان مثـال الزم اسـت بـرای تـک تـک شـهروندان 
شـفاف شـود کـه هزینـه هایـی کـه آنـان پرداخـت 
می کنند، چگونه و در کجا مصرف می شـود. به طور 
خالصـه شـفافیت، در اولویـت کار ایـن دورٔه شـورای 
شـهر اصفهـان قـرار گرفتـه اسـت. ایـن شـفافیت به 
دنبـال خـود تکریم اربـاب رجـوع در پی خواهـد آورد 
و در نهایـت منجـر بـه بهبـود روابط میان شـهروندان 
و شـهرداری و ارتقـای فرهنـگ شـهروندی می گردد.
از طرفی با توجه به سابقٔه تاریخی و فرهنگی شهر 
اصفهـان و خواهرخواندگی قریب 20 شـهر جهان با 

این شـهر و با درنظرگرفتن اشتهار اصفهان در بخش 
صنایع دستی، شـورای پنجم شهر اصفهان، اولویت 
دیگر را »توسـعٔه فضای کسـب وکار« تعریف کرده ایم. 
توسـعٔه فضای کسـب وکار به خصوص در موضوعات 
مرتبط با صنایع دسـتی، توریسـم و رونق گردشگری 
در اولویـت کارهـای ما قرار دارد. بـرای حصول به این 
هدف باید بسترسـازی مناسـب صورت گیـرد و برای 
این کار باید سـازوکارها و ابزار هـای الزم فراهم گردد. 
می توانیـم در سـایٔه تعامـل و ارتبـاط با جهـان، از این 

توسعه فضای کسـب وکار بهره مند شویم.
ویژگـی دیگـری کـه شـورای پنجـم قصـد دنبـال 
آن را دارد، برنامه محـور شـدن اسـت. ایـن کـه الزم 
اسـت انجـام امـور مطابـق بـا برنامـه باشـد، یکـی از 
مهم ترین مسـائلی اسـت که در شـورای پنجم شـهر 
مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت. الزم اسـت تمامـی 
اصالحـات حتی اصالحـات موردنیـاز در برنامه های 
شـهرداری براسـاس برنامـه اعمـال گـردد تـا تغییـر 
شـهر بـر اسـاس برنامه صـورت پذیـرد. به طـور مثال 
اولویـت امـروز مـا بـرای آینـده در موضـوع ترافیـک، 
احـداث رینـگ چهـارم شـهر اصفهـان اسـت. چـرا 
کـه رینگ چهـارم شـهر می تواند نقشـی کلیـدی در 
حـل معضـل ترافیـک داشـته باشـد. از جملـٔه امـور 
دیگـری که شـورای پنجم قصـد پیگیـری آن را دارد، 
جـذب سـرمایه گذاری های داخلی و خارجی اسـت 
تـا بـا اسـتفاده از سـرمایه گذاری های ریسـک پذیر یا 
غیرریسـک پذیر، زمینه های برون سـپاری و مشارکت 
سـرمایه گذاران فراهـم گردد تا شـهر از رونق مطلوبی 
برخـوردار شـود و شـهروندان نیز بتوانند با مشـارکت 
خـود از ایـن فضا اسـتفادٔه الزم را ببرنـد. نکته مهم تر 
در خصـوص نقـش نظارتـی شوراسـت که الزم اسـت 
پررنگ تـر و جدی تـر از سـایر مـوارد بـه آن پرداختـه 
شـود. امیـد داریـم دورٔه پنجـم شـورا بتوانـد در پایان 
دورٔه کاری خـود، کارنامـٔه قابـل قبـول و درخشـانی 
ارائـه نمایـد تـا ایـن تالش هـا و حمایت هـا اسـتمرار 

باشد. داشـته 
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 آیـا مـواردی کـه طـرح کردیـد را می تـوان در زمرٔه 
برنامه هـای شـورای پنجـم برای چهـار سـال آینده 

قلمـداد کرد؟
◄ بلـه، بـه طـور خالصـه قصـد داریـم عـالوه بـر 
توجـه بـه امـور روزمـره، سیاسـت گذاری در خصـوص 
مـوارد بااهمیـت همچـون موضوعـات شفاف سـازی، 
پـروژٔه رینـگ چهـارم، برنامـه محـوری، توسـعه فضای 
کسـب وکار، جذب سرمایه گذاری و مشـارکت و تقویت 
کمیسـیون های نظارتـی را بـه طـور بسـیار جـدی در 

اولویـت کاری خـود قـرار دهیـم.

بـازوی   اعضـای شـورای شـهر مطابـق قانـون، 
نظارتی بر عملکرد شـهردار هسـتند؛ امـا در عمل 

چگونـه قصـد تقویـت ایـن موضـع را داریـد؟ 
◄ ببینید شـورای شهر در تصویب، ابالغ و نظارت، 
دارای اختیـارات قانونی اسـت. در رابطـه با برخی امور 
کـه تـا کنـون محقق نشـده و یـا در تحقـق آن ها ضعف 
وجـود دارد، مسـئله بـه نواقص قانونی ارتبـاط می یابد 
و در اغلـب مـوارد، تعامـل بـا سـازمان های دیگـر مـورد 
نیاز اسـت. دراین میان به نظر می رسـد تصویب قانون 
مدیریت شـهری یکپارچه از جمله الزامات اصلی برای 
تاثیرگـذار بـودن عملکرد شـورای شـهر و شـهرداری در 

برخـورد با امور اسـت.

نبایسـتی نادیـده گرفـت کـه شـورای شـهر هـم 
نهـادی اسـت بـه مثابـٔه سـایر نهادهـا و مشـکالت 
تمامـی ایـن نهادهـا احتمـاال هـم سـنخ یکدیگـر 
است. مسئلٔه فساد سیستمی و عدم شفافیت از 
مشـکالت عمده ای اسـت کـه شـهروندان در تمام 
سـطوح و در ارتبـاط بـا اکثر سـاختارهای موجود با 
آن درگیر هسـتند. آیا صرف وجود قانـون که در آن 
ابزارهـای نظارتی شـورای شـهر را مورد تاکیـد قرار 
می دهـد، در مبارزه با این مسـئله کفایت می کند؟
ایـن  حـل  راسـتای  در  مؤثـر  راه هـای  از  یکـی   ◄
مسئله، استفاده از سیسـتم های مدرن امروزی است. 
بـه طور مثـال اسـتفاده از دولـت الکترونیـک می تواند 
بـه عنـوان ابـزار نظارتـی به کمک شـهر و شـهروندان و 
اعضای شـوراها بیاید. در دوره های گذشـته قدم هایی 
هـم در تکمیـل ایـن مسـیر برداشـته شـده اسـت کـه 
این ها بایسـتی تکمیل و نهایی شود و همه شهروندان 

بـه صـورت شـفاف از آن مطلـع گردند.

بـا ایـن تفاسـیر شـما موانـع جـدی سیسـتمی و 
سـاختاری در مقابـل شـورا نمی بینیـد؟

◄ نـه، بـا اعمـال تغییـرات مـورد نیـاز همـٔه موانـع 
از میـان برداشـته خواهنـد شـد. بـر اسـاس اطالعاتی 
کـه مـن و دوسـتان داریـم، قدم هایـی نیـز در گذشـته 
معاونـت  بخـش  در  مثـال  اسـت؛  شـده  برداشـته 
شهرسـازی و سـازمان فنـاوری اطالعات شـهرداری با 
بهره گیـری از تکنولوژی های نویـن گام هایی در جهت 
حـل مسـئلٔه مراجعـات حضـوری و گاهـا بـی حاصـل 

اربـاب رجـوع برداشـته شـده اسـت.
و  الزم  هماهنگی هـای  اعمـال  بـا  می توانیـم 
برون سـپاری به جذب مشـارکت بپردازیم و در راسـتای 
شفاف سـازی نیـز گام برداریـم. بـاز هـم تاکید می کنم 
کـه شفاف سـازی و روشـن شـدن امـور، باعـث حسـن 
رابطـه میـان شـهروندان و شـهرداری ها خواهـد شـد. 
ایـن رویـه همچنیـن در عمل هم جلـوی فسـاد و رانت 
خـواری را خواهـد گرفـت. عـدم آگاهـی شـهروندان 
و عـدم شـفاف بـودن رویـه هـا، از جملـٔه اصلـی تریـن 
دالیـل و عوامل بروز فسـاد اسـت. به عنوان مثـال، الزم 

اسـت مسـئلٔه مالیات ها، عوارض و تعرفٔه فروش تراکم 
ضابطه مند باشـد و این ضابطه از طریق سیسـتم های 
ارتباطـی در اختیـار تـک تـک شـهروندان قـرار داده 
شـود. چـه اشـکالی دارد چنانچـه فـردی قصـد اخـذ 
پروانٔه سـاخت در یک منطقٔه مشـخص را داشته باشد، 
بتوانـد از منـزل و با اسـتفاده از سیسـتم های یکپارچه 
از نـرخ عـوارض و تراکم منطقٔه مورد نظـر آگاهی یابد. 
ایـن رونـد بـه شـفافیت هر چـه بیشـتر کمـک خواهد 
کـرد و مانعـی بـر سـر راه رانت هـا و سوءاسـتفاده های 
احتمالـی کـه امـکان وقـوع دارند، پدیـد خواهـد آورد.

آقـای برشـان با توجـه به اشـاراتی که بـه موضوع 
فروش تراکم در شـهرها شـد، مایلم از شـما بپرسم 
آیـا شـورای پنجـم اصفهـان برنامـه ای در خصـوص 
حصـول و تحقـق درآمـد پایدار بـرای شـهرها دارد؟ 
آیـا با توجـه به بافـت تاریخی و فرهنگـی اصفهان، 
مسـئله فـروش تراکـم بـرای کسـب درآمـد، در این 

شـهر کم تر از سـایر شهرهاسـت؟
◄ خیر، این مشـکلی اسـت که تمام کالن شهرها و 

بـه ویژه اصفهان با آن مواجه اسـت.

 امـا گفتـه می شـود کـه درآمـد اصفهـان از محل 
کـه  هسـت  انـدازه ای  بـه  توریسـم  و  گردشـگری 
میـزان فـروش تراکـم ر ایـن شـهر کمتـر از سـایر 

شـهرها باشـد؟
مقابـل  توریسـتی اصفهـان در  ببینیـد درآمـد   ◄
محسـوب  بزرگـی  عـدد  موجـود  کالن  هزینه هـای 
نمی شـود. در اصفهـان پروژه های ناتمام زیـادی وجود 
دارند که برای تکمیل شـدن بـه هزینه های کالنی نیاز 
دارنـد. موضـوع متـرو اصفهان یک پـروژٔه ملی اسـت، 
همین طور سـاخت سـالن اجالس. با این تفاسـیر اگر 
دولـت کمـک نکنـد، قطعـا درآمدهـای شـهری و آنچه 
کـه پیش بینی شـده اسـت، بـرای تحقق مـوارد مذکور 

کفایـت نخواهـد کرد.

 پـس فکـر می کنیـد عـدم وجـود درآمـد پایـدار 
دیگـر  شـهرهای  هماننـد  نیـز  اصفهـان  بـرای 

اسـت؟ مسئله سـاز 
بـا  کالن شـهرها  اکثـر  حتـم،  طـور  بـه  بلـه.   ◄
مسـئلٔه درآمدهـای ناپایـدار مواجـه هسـتند. چـرا کـه 
کالن شـهرها مهاجرپذیر هسـتند و این مسـئله تبعات 
صنعتـی و ترافیکـی و مسـائلی همچون آلودگـی هوا و 
امثالهـم را بـر ایـن شـهرها تحمیـل کرده اسـت. قطعـا 
درآمـدی  منابـع  از  مقـداری  دولت مـردان  بایسـتی 
اسـتانی حاصـل از ایـن عوامـل را بـه آن کالن شـهر 
اختصـاص دهنـد؛ به خصـوص الزم اسـت بودجه های 
ملـی به این امر اختصاص یابـد. در رابطه با دو موضوع 
متـرو و سـالن اجـالس بایـد عـرض کنـم مـا اکنـون در 
نیمـه راه آن هسـتیم و متاسـفانه اعتبـارات دولتـی بـه 
قـدر کفایـت اختصاص داده نشـده اسـت. بـا توجه به 
جایـگاه جهانی اصفهـان و ارتباطات فراملی کـه دارد، 
الزم اسـت در بودجـه ریزی هـای ملـی توجـه ویـژه ای 
بـه ایـن شـهر معطـوف گـردد؛ اما تمـام ایـن معضالت 
و مشـکالت باعث نمی شـوند تا مسـئلٔه برخورداری از 
درآمدهـای پایدار در شـهرها مـورد غفلت واقع شـوند. 
به اعتقـاد مـن، دراین وضعیت مجموعٔه کالن شـهرها 
بایـد با همفکری به دنبـال جذب درآمد پایدار باشـند. 
بایـد از طریـق توسـعٔه فضـای کسـب وکار، تعامـل بـا 
دنیـا، جـذب توریسـت و سـایر پتانسـیل هایی کـه در 
بخش سـرمایه گذاری و کارهای مشـارکتی وجود دارد، 
درآمدهـای پایـداری را بـه صـورت نسـبی بـرای شـهر 

فراهـم کننـد. اولویت هـا بـه صورت شـفاف مشـخص 
گـردد و وظایـف شـهرداری در این رابطه تعییـن گردد. 
بهتر است مسائلی که تقریبا بدون متولی هستند، در 
اولویـت قرار گیرند. در مورد مسـائلی کـه دارای متولی 
هسـتند، شـهرداری می تواند با برقراری تعامل با سایر 
سـازمان ها یـا وزارتخانه هـای ذیربط نقـش پررنگ تری 
ایفـا نماید تـا در نهایت وضعیت شـهر ر ا برای زیسـتن 

شـهروندان مطلـوب تـر نماید.

شـما بـه عنـوان عضو منتخب مـردم در شـورای 
پنجـم، مهم ترین مسـئله شـهر اصفهـان را در چه 

حـوزه ای می دانیـد؟
◄ نمی تـوان هیـچ موضوعی را بـه عنوان مهم ترین 
مشـکل در شـرایط فعلی نام نهاد. هرکدام از مشکالت 
در جایـگاه خـود مهـم هسـتند. ولـی تصـور مـن ایـن 
اسـت کـه موضوعـات ترافیکـی و زیسـت محیطی در 
درجـه اول اهمیـت قـرار دارنـد و ارتقای امکانـات برای 
شهروندان در زمینه های مختلف در درجٔه دوم اهمیت 
قـرار دارند. باید در جهت حصول شـهر شـاداب، شـهر 
قابـل زیسـت مطلوب بـرای شـهروندان برآمد. مسـئلٔه 
آب زاینـده رود یکـی از جدی تریـن مسـائلی اسـت کـه 
شـهر اصفهـان بـا آن درگیر اسـت، حل این مسـئله اما 
از تـوان نهـادی همانند شـورای شـهر خارج اسـت. در 
این رابطه موضوع مهم این اسـت که چنین مسـئله ای 
صرفا به اعضای شـورای شـهر ارتباط نـدارد؛ بلکه یک 
مسـئله استانی یا حتی کشـوری است. مشکل حیات 
اصفهـان کـه بـا زاینـده رود مرتبـط اسـت بایسـتی در 
قالـب همدلی و تعامل با اسـتان ها و کل کشـور مرتفع 

گردد.

 و در مـورد انتخـاب شـهردار اصفهـان توسـط 
اعضای شـورای شـهر آیا مطلبی هست که عنوان 

بفرمایید؟
◄انتخاب شـهردار در کالن شـهری مانند اصفهان 
بـه انـدازٔه انتخـاب شـهردار در تهـران واجـد اهمیـت 
اسـت. البتـه بـرای گزینـش شـهردار از سـوی وزارت 
شـورای  امـا  اسـت  شـده  تعییـن  ضوابطـی  کشـور، 
شـهر اصفهـان نیـز هماننـد روالـی کـه منتخبیـن در 
سـایر کالن شـهرها در پیـش گرفته انـد، بـرای انتخاب 
شـهردار شـاخص هایی را در نظـر گرفتـه انـد کـه در 
چارچـوب ضوابـط وزارت کشـور و براسـاس نیازهـای 
شـهر اسـت. اصفهان، پس از تهران بیشترین مراودات 
معیارهـای  تعییـن  در  بنابرایـن  دارد؛  را  بین المللـی 
وجـود  بایـد کالن نگـری  اصفهـان  انتخـاب شـهردار 
داشـته باشـد و شـخصی مـورد گزینش قـرار گیـرد که 
واجـد ویژگی هـای الزم بـرای احـراز ایـن جایگاه باشـد 
و بتوانـد ارتباطاتـی که بـرای این جایـگاه الزم اسـت را 
هـم به بهترین نحوه ی تنظیم و برقـرار نماید. اصفهان 
هـم از لحـاظ ابعاد صنعتی و هم از لحاظ ابعاد تاریخی 
دارای شـرایط ویژه ای اسـت و شهردار می بایست قادر 
بـه بهره منـدی از جایـگاه اصفهـان به ویـژه در زمینـٔه 
تاریـخ و صنعت باشـد. قطعـا ما اعضای شـورای پنجم 
ایـن مـوارد را در تعریـف معیارهـای شـهردار ملحـوظ 
خواهیـم کـرد و نکتـه مهم تـر اینکـه نظـر شـهروندان 
بـرای مـا بسـیار مهم اسـت و در همیـن راسـتا، از زمان 
برگـزاری انتخابـات و قبـل از شـروع کار رسـمی شـورا، 
کارهـای اولیـه را شـروع کرده ایـم و مشـغول رایزنـی و 
اخذ نظر شـهروندان، سـازمان ها و احزاب، جمعیت ها 
و دسـته جات مختلف برای انتخاب شـهردار هستیم تا 
در نهایـت بهتریـن فردی که آمادگـی و قابلیت پذیرش 

چنیـن مسـئولیتی را داراسـت را برگزینیم.
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بـه نظـر شـما، تدویـن شـاخص بـرای شـهردار 
مطلـوب تـا چـه میـزان در عمـل بـه کار انتخـاب 
شـهردار مـی آید؟ به نظر شـما چنین رویکـردی تا 

چـه انـدازه کارآمـد و مؤثـر خواهـد بـود؟
◄ بـه نظـر مـن تدویـن شـاخص بـرای انتخـاب 
شـهردار، امـر مطلـوب و پسـندیده ای اسـت چـرا که 
توسـعه از همیـن جـا شـروع می شـود. همیـن کـه 
شـما چنیـن ادبیاتـی را بـر امـور حاکـم می کنیـد؛ و 
اعضـای شـوراهای کالن شـهرها در تبریـز، در تهران، 
در اصفهـان و بقیـٔه شـهرهای بـزرگ در صـدد تدویـن 
شـاخص برآینـد، امر مبارکی هسـت که سـوگیری آن 
به سـمت توسـعه اسـت. ممکن اسـت در ابتـدای امر 
شـاخص های اسـتخراج شـده، شـاخص های کمـی 
و قابـل اندازه گیـری نباشـند، ولـی نفس تعریـف این 
شـاخص ها گامـی رو بـه جلـو خواهـد بـود؛ و واژگانی 
جدیـد بـه ادبیـات مدیریـت شـهر می افزایـد. امـکان 
دارد ترکیـب اعضـای شـورا در دورٔه آتـی نیـز کمابیش 
ترکیـب ایـن دوره باشـد کـه در آن صـورت و در صورت 
تداوم کار، ممکن اسـت همین شـاخص ها به صورت 
کمـی نیـز تعریف شـود و کار دقیق تـر و بهتر نیز پیش 
رود. بـه اعتقـاد بنـده ایـن اقـدام، فـی نفسـه اقـدام 
خوبـی اسـت. باالخـره مـا بایـد از یـک جایـی شـروع 
کنیـم و تغییـر در ادبیـات حاکـم بر مدیریت شـهری، 

می توانـد آغـاز خوبـی بـرای نیـل بـه اهداف باشـد.

پـس شـما فـارغ از موانـع موجود بـر سـر راه اجرا 
از جملـه زدوبندهـا و رانت هـا، این امر را فی نفسـه 
عمل مثبت و در جهت توسـعه ارزیابی می کنید؟
◄ بلـه، اگـر پارادایـم و گفتگوی مربـوط به ادبیاتی 
کـه لـزوم تدوین شـاخص بـرای انتخـاب افـراد را مورد 
تاکیـد قـرار می دهـد، حاکم شـود، بدون شـک اقدام 

مثبتی خواهـد بود.

دشـوارترین  و  پیچیده تریـن  شـما  نظـر  بـه 
مسـئله ای که در حال حاضر شـهر اصفهـان با آن 

اسـت؟ کـدام  اسـت،  درگیـر 
◄ ببینیـد پیچیده ترین و مشـکل ترین مسـائل در 
اصفهان مشـابه همان مشکالتی اسـت که مردم بقیٔه 
کالن شـهرها از جملـه تبریـز، شـیراز یـا مشـهد بـا آن 
دسـت به گریبان هسـتند. به نظرم مهم ترین مسـئله 
»رکود و بی رونقی فضای کسـب وکار در شـهر« اسـت.

منابع درآمد پایدار برای شهرها کدام است؟
◄ سـال 84 اتفـاق خوبـی در اصفهان افتـاد و بعد 
در تبریـز هـم این اتفـاق را شـاهد بودیم. این دو شـهر 
بـه اضافـٔه دو شـهر دیگـر به عنـوان مناطق ویـژه علم 
گزارش هـای  براسـاس  شـدند.  شـناخته  فنـاوری  و 
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتاندار  طـرف  از  دریافتـی 
در  خوبـی  بسـیار  تحـول  گذشـته  سـال  چهـار  در 
تبریـز حاصـل شـده اسـت و گام هـای بسـیار بلنـدی 
بـرای بهبـود فضـای کسـب وکار بـه ویـژه بـرای بهبـود 
اکوسیسـتم کارآفرینی شـهر برداشـته شـده است. به 

عنـوان مثـال برگـزاری جشـنواره ربـع رشـیدی اتفاق 
بسـیار خوبـی اسـت کـه از طرف مجموعـٔه دولـت در 
اسـت  ممکـن  البتـه  خـورد.  رقـم  آذربایجان شـرقی 
شـهروندان به سـرعت و در یک بازٔه زمانی کوتاه مدت 
نتواننـد آثـار عینی چنیـن تحوالتی را لمـس کنند اما 
در نهایـت ایـن اقدامـات بـه مثابـٔه برداشـتن گام های 
بلندی در مسـیر توسـعه و اعتالی شـهر و خروج شهر 

از فضـای رکـود اسـت و نتایـج مثبتـی در پـی دارد.
این اقدامات در واقع کارهای اسـتراتژیکی هسـتند 
کـه مصداق باقیات صالحات هسـتند. ایـن امور برای 
توسـعه بلندمدت شـهر طراحی مـی شـوند و در گروه 
اقدامـات ارزشـمند قـرار می گیرنـد. به هر حـال تمام 
نهادهـای ذیربـط از جملـه شـهرداری و اسـتانداری 
مکلفنـد در جهـت بهبـود فضای کسـب وکار شـهرها 
حرکـت کنند. مـن از میـزان بودجـه شـهرداری تبریز 
مطلـع نیسـتم ولـی بودجـه اصفهـان چیـزی حـدود 
2750 میلیـارد تومـان اسـت. ایـن میـزان تقریبا سـه 
برابـر بودجـه عمرانـی اسـتان اسـت امـا تـا همیـن 
لحظـه کـه مـن در حـال صحبـت بـا شـما هسـتم، 
شـهرداری ها خـود را در بهبـود فضـای کسـب وکار و 
رونـق اقتصـاد شـهر مکلـف نمی داننـد و ایـن اتفـاق 
بسـیار ناخوشـایندی اسـت. به نظر من صرفا، از قبل 
همیـن بهبود فضـای کسـب وکار، درآمـد پایـدار برای 

شـهر و شـهرداری ها حاصـل می شـود.
هماننـد  جشـنواره هایی  برگـزاری  کلـی  طـور  بـه 
جشـنواره فناوری هـای نـو و پیشـرفته ربـع رشـیدی 
می شـوند.  نـوآوری  فرآینـد  رونـق  و  تسـریع  باعـث 
ایـن حرکت هـا همچنیـن باعـث ظهـور فعالیت هـای 
کارآفرینانـه می شـود. نبایسـتی از یـک مسـئله غافل 
باشـیم و آن ایـن اسـت کـه بـه عنـوان مثـال اصفهان 
فـوالد،  صنعـت  طریـق  از  می توانـد  زمانـی  چـه  تـا 
مسـائل شـهری را رفـع و رجـوع کنـد و درآمـد داشـته 
باشـد؟ باالخره فـوالد مبارکه نیز عمر محـدودی دارد، 

همان طـور که عمـر ذوب آهن به پایان رسـید. لذا باید 
به فکر بهبود فضای کسـب وکار در شـهر و منابع مالی 

جدیـد برای شـهر باشـیم.

آیـا می توانـم ایـن ایراد روش شـناختی را نسـبت 
به سـخنان شـما وارد کنم که رویکرد شـما نسبت 
بـه مسـئلٔه رونـق شـهر مجـرد و انتزاعی و فـارغ از 
فضای کالن اقتصادی در کشـور اسـت؟ به عبارت 
بهتر، گویی رویکرد شـما نسـبت به اقتصاد شـهر 
انتزاعـی اسـت. انـگار کـه اقتصـاد شـهر، مجـزا و 

منفـک از فضـای کلی اقتصاد در کشـور اسـت؟
◄اجـازه بدهیـد مـن از یـک تجربـه در ایـن زمینه 
بـرای شـما صحبـت کنـم. کلیولنـد شـهری در ایالت 
کلیولنـد  اسـت.  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  اوهایـو 
زمانـی پنجمیـن شـهر بـزرگ آمریـکا و قطـب صنعت 
فـوالد آمریکا بود، درسـت همانند اصفهان. این شـهر 
اگرچـه افـرادی همچون راکفلـر را به دنیـا معرفی کرد 
امـا در خالل یک بازه معین زمانی رونق پیشـین خود 
را از دسـت داد. ایـن وضعیـت مسـئولین شـهری را بر 
آن داشـت تـا یـک برنامـه مدیریت شـهری ده سـاله را 
از سـال 2002 تـا 2012 به اجـرا درآورنـد. اجرای این 
برنامه باعث شـد کلیولند نسبت به سـیاتل، نیویورک 
و آسـتین تگـزاس رشـد بیشـتری را تجربـه کنـد. این 
تجربٔه رشـد در بسـتری از ایسـتایی اقتصادی آمریکا 
روی داده اسـت. پـس نمـی توان به طـور حتم و قطع 
از ایـن سـخن گفـت که چـون فضای کلـی اقتصادی 
در یـک کشـور دسـتخوش رکـود اسـت، الجـرم هیـچ 
راهـکاری بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار و اقتصـاد 
در شـهرها وجـود نـدارد. بـا یـک برنامـٔه هوشـمند، 
می تـوان رشـد قابـل توجهـی بـرای یک شـهر متصور 
بـود. لـذا ما می توانیم در تبریز یـا اصفهان برنامه های 
هوشـمندانه ای را با اتکاء به نیروهای کارآفرینی که در 
آن شـهر وجـود دارد، اجـرا کنیـم. حتی بعید نیسـت 
در شـرایطی کـه رشـد اقتصـادی کلـی یـک کشـور 
سـه درصدباشـد، به عنـوان مثال شـهری مانند تبریز 

رشـدی ده درصـدی را تجربـه کند.

پـس شـما فکـر می کنیـد علی رغـم تفاوت هـای 
موجـود در بسـتر اقتصـاد کالن آمریـکا و ایـران، 
می تـوان نمونه هایـی یافـت که شـهرها فـارغ از آن 
بسـتر کلـی اقتصـادی کـه در آن قـرار گرفته انـد، 
مجـزا  و  جداگانـه  طـور  بـه  خـود  می تواننـد 

را تجربـه کننـد؟ قابـل توجهـی  پیشـرفت های 
◄ دقیقا.

بـه عنـوان آخریـن سـوال فکـر می کنیـد آنچـه 
از  را  اصفهـان  شـهر  پنجـم  شـورای  دسـتاورد 
دسـتاوردهای شـوراهای پیشـین متمایـز خواهـد 

چیسـت؟ نمـود، 
◄ما امیدوار هسـتیم شـورای پنجم شـهر اصفهان 
بتواند این شـهر را به یک اکوسیستم خوب کارآفرینی 

در غرب آسـیا تبدیل کند.

اصفهان می تواند به یک اکوسیستم خوب کارآفرینی 
در غرب آسیا تبدیل شود 

شهرداری ها خود را در رونق اقتصاد شهر مکلف نمی دانند

گفت و گوی کارایی با کوروش خرسوی منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان

41



کارایی . شماره  32  . تیر  1396

عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و ظرف چند ماه 
آتی شاهد حضور تیم دولت دوازدهم در جایگاه اجرایی 
در کشور خواهیم بود. پیروزی مجدد آقای روحانی در 
ایران  مردم  که  داد  نشان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کشور  برای  را  وی  سیاسی  مشی  کنونی  موقعیت  در 
مناسب تر ارزیابی می نمایند. هرچند که در انتخابات 
پرشور 29 اردیبهشت، گفتمان رقیب هم توانست رأی 
یک اقلیت قاطع را کسب نماید، اقلیتی که نمایندگان 
دولت  سیاست ورزی های  به  جدی  انتقادهای  آن ها 

اعتدال در عرصه داخلی و خارجی مطرح می کنند.
سیاست خارجی دولت یازدهم، یک مفهوم مرکزی 
و  برنامه ها  تمام  بنام »برجام« داشت که دال محوری 
اقدامات این دولت مربوط به این حوزه بود. طی چهار 
با  برجام، تنش  با محور قرار دادن  تا  سال تالش شد 
محیط منطقه ای و بین المللی خود ارتباط سیاسی و 

اقتصادی برقرار نماید.
طیفی  با  دوازدهم  دولت  در  خارجی  سیاست  اما 
مواجه  بین المللی  و  منطقه ای  معضالت  و  مسائل  از 
است که شاید دیگر نتوان با برجام های مشابهی آن ها 
با  آمریکا  در  ترامپ  دونالد  انتخاب  کرد.  حل وفصل  را 
بتوان  را شاید  افراطی دست راستی  آن سیاست های 
دیپلماسی  دستگاه  روی  پیش  معضل  مهم ترین 

جمهوری اسالمی عنوان کرد. ترامپ به معنی واقعی 
کلمه نشان داده که مخالف سیاست های منطقه ای و 
بین المللی ایران است و از هیچ تالشی برای خنثی کردن 
فروگذار  ایران  منطقه ای  سیاست های  کردن  بی اثر  و 
نخواهد کرد. این سیاست در کنار اظهارنظرهای افراطی 
دستگاه دیپلماسی ترامپ در قبال ایران و طرح مسائلی 
چون »تالش برای تغییر دموکراتیک حکومت« در ایران، 
شرایط را بسیار پیچیده نموده است. در کنار آمریکای 
ترامپ، عربستان بن سلمان هم وجود دارد. کشوری که 
با هزینه های میلیاردی توانسته است بعد از تیرگی نسبی 
روابط خود با آمریکا در دوره باراک اوباما، این رابطه را 
مجددا ترمیم نماید و میزبان اولین سفر خارجی ترامپ 
گردد. عربستان در دوره جدید با پشت گرمی به آمریکا، 
شمشیر را برای ایران از رو بسته و احتماال ابایی از حمایت 
علنی از اقدامات تروریستی در داخل ایران و ناامن کردن 

کشور نیز نداشته باشد.
این مسئله در کنار شرایط پرتنش خاورمیانه، کار را 
است.  کرده  دشوارتر  ایران  دیپلماسی  دستگاه  برای 
از  خود  اروپا  اتحادیه  که  کرد  فراموش  نبایستی  البته 
ماجراجویی های ترامپ مضطرب است؛ چون شرایط 
شوک های  و  خروج  از  پس  به ویژه  اتحادیه  این  برای 
از  دشوارتر  حتی  فرانسه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پیش شده است؛ به گونه ای که این اتحادیه هم اکنون 
با تکیه بر قدرت مدیریتی و مالی آلمان و به دشواری 
در صدد حفظ انسجام خود است. دشواری های پیش 
روی اروپا در ارتباط با مسئله ایران و برجام هم پیچیده تر 
شده است. اینکه آیا این اتحادیه همچنان ایران را حامی 
تروریست و مخالف حقوق بشر خواهد خواند و به خاطر 
منافع اقتصادی خود دست از همراهی بی قیدوشرط با 
ترامپ بر خواهد داشت یا نه، همگی مسائلی هستند که 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، الجرم بایستی پاسخی 

برای آن ها بیندیشد.
از طرفی تعمیق روابط ایران با روسیه به واسطه تحوالت 
امری  به  رابطه  این  آینده  ترسیم  تا  باعث شده  اخیر، 
حساس و بسیار بااهمیت در عرصٔه سیاست خارجی 
ایران تبدیل گردد. در کنار روسیه، ترکیه اردوغان هم یک 
پرونده حساس برای سیاست خارجی دولت دوازدهم 
است. رابطه ایران با ترکیه هم که به ویژه در سال های اخیر 
حالتی بسیار پیچیده و چندبعدی به خود یافته است، 
نیز نیازمند دقت نظر و تحلیل های واقع بینانه دستگاه 

دیپلماسی کشور است.
که  کاندیداها  همه  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
به خوبی از وضعیت بغرنج اقتصادی کشور آگاه بودند، 
مسائل  حول  را  خود  برنامه های  و  وعده ها  محوریت 
اقتصادی و باال بردن سطح معیشت مردم دور می زد. 
در این میان حسن روحانی، به طور مشخص، توسعه و 
رفاه اقتصادی را با موضوع گسترش تعامالت بین المللی 
پیوند زد و دیپلماسی اقتصادی را به صورت تلویحی، 
محوری ترین موضوع سیاست خارجی دولت دوازدهم 
دیپلماسی  درست ترین  این که  در  البته  کرد.  قلمداد 
می شود،  محقق  برنامه ای  چه  بر  توسل  با  اقتصادی 
مسئله علی حده ای است؛ اینکه آیا این امر با تمرکز بر 
جذب سرمایه گذاری خارجی تحقق خواهد یافت یا با 

توسعه بازارهای مصرف برای تولید داخل.
از  تن  سه  با  کارایی  ماهنامه  راستا،  همین  در 
کارشناسان مسائل سیاست خارجی کشور به گفتگو 
نشسته و این مسائل را طرح نموده است: جناب آقای 
دکتر کرمی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
آقای دکتر  اوراسیا، جناب  و متخصص مسائل  تهران 
شوری، کارشناس ارشد مرکز مطالعات مجمع تشخیص 
و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس( و دکتر وثوقی، 

استاد دانشگاه اصفهان.

نگاهی به افق سیاست خارجی
دولت دوازدهم

سیاست خارجی

صادق پورصادق

تنظیم پرونده و گفتگوها
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دولـت  در  روحانـی  آقـای  آیـا  شـما،  نظـر  بـه 
چندجانبه گرایـی  خارجـی  سیاسـت  دوازدهـم 
پویـا را ادامـه خواهد داد یا بیشـتر به طرف غرب 

بخصـوص اروپـا متمایـل خواهـد شـد؟
◄ سیاست خارجی دولت روحانی در دوره قبل، 
برداشتن  و  هسته ای  مسئله  حل  روی  بر  بیشتر 
تحریم ها به عنوان بزرگ ترین مانع بر سر راه ارتباط 
ایران با جهان، متمرکز بود. موفقیت در این موضوع 
بایستی به عنوان پایه ای برای ورود به سایر موضوعات 
در نظر گرفته شود. در دورٔه جدید، سیاست خارجی 

ایران با دو موضوع مهم روبرو است.
 نخست، سیاست ضد ایرانی ترامپ که در تعطیلی 
ابزارهای تعاملی با آمریکا، فرمان هدایت آن به دست 
دشمنان ایران، شامل اسرائیل، عربستان و منافقین 

سپرده شده و دوم، مسائل خاورمیانه و بحران های 
سوریه و یمن.

این  با  برخورد  برای  روحانی  دولت  من  نظر  به   
در  دارد.  اختیار  در  متفاوتی  ابزارهای  موضوع  دو 
مورد آمریکا، شاید تنها از طریق دولت های اروپایی 
می توان از ایجاد یک جبهه گیری جدید علیه ایران 
به  اروپا هم نسبت  جلوگیری کرد. چرا که در خود 
سیاست های ترامپ نگرانی های جدی وجود دارد. 
ازاین روی عدم همراهی اروپایی ها با آمریکا، از جمله 
عواملی است که امکان محدودسازی سیاست های 

واشنگتن را افزایش می دهد.
 در مورد مسائل منطقه ای نیز عربستان سعی کرده 
تا با حمایت آمریکا و اسراییل، جبهه ای منطقه ای در 
مقابل ایران ایجاد کند. برای خنثی سازی این برنامه، 

ایران عالوه بر استفاده از ابزارهای نظامی خود در 
منطقه و همکاری با شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای 
را پی  و فعال  بایستی یک دیپلماسی جدی  خود، 
و  جلب  برنامٔه  در  که  کشورهایی  بین  در  بگیرد. 
مشارکت همکاری با عربستان قرار دارند، کشورهایی 
تعامل  و  نزدیک شدن  امکان  ایران  که  دارند  وجود 
دیپلماسی  دستگاه  است  کافی  دارد.  را  آنان  با 
فعالیت جدی تری را آغاز کند. اساسا، برخی از این 
احساس  ایران  تحرکات  از  این که  از  بیش  دولت ها 
اما در غفلت  بودند  نگران عربستان  نگرانی کنند، 
دستگاه دیپلماسی ایران، ناگزیر و با اکراه وارد صف 
دیپلماسی  شده اند.  عربستان  با  متحد  کشورهای 
اطراف  از  را  زیادی  کشورهای  می تواند  ایران  فعال 

عربستان دور کند.

 جدی ترین چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی
ترامپ و خاورمیانه بحران زده
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تحریریه کارایی

گروه سیاست خارجی

تصویب  با  دوازدهم  دولت  که  مهمی  گام 
برای  تحریم  قطعنامه های  لغو  و  برجام 
توسعه اقتصادی برداشت، باید تکمیل شود و 
توافقات رسمایه گذاری خارجی نیز اجرا گردد، 
اما باید توجه داشت که در ساختار مدیریتی 
داخل کشور، اجامعی بر رس رضورت، مفهوم 

و مدل توسعه و الزامات آن وجود ندارد.

گفت و گو با جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر سیاست خارجی ایران پیرامون دیپلامسی اقتصادی ایران

جهانگیــر کرمــی کارشــناس روابــط بیــن الملــل و صاحب نظــر سیاســت خارجــی ایران،اســتادیار دانشــگاه تهــران اســت. 
او کــه پروژه هــای تحقیقاتــی مختلفــی همچــون جهانــی شــدن و حاکمیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران و نیــز روابــط 
جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون روســیه پــس از جنــگ ســرد را در کارنامــه خــود دارد، از ســال ۱۳۹۲ تــا کنــون 

مدیــر گــروه مطالعــات روســیه در دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران اســت.
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اسـتراتژی توسـعه روابـط بـا منطقـه اوراسـیا 
به خصـوص روسـیه در دولـت قبلـی به صـورت 
جـدی پیگیری می شـد. به نظر شـما، آینده این 
رونـد در دولـت دوازدهـم چگونـه خواهـد بود؟

◄ در مورد روابط اوراسیایی، نقش روسیه بسیار 
بر  بایستی  نیز  جدید  دولت  در  است.  بااهمیت 
اجرایی کردن توافقات گذشته تأکید شود. در سطح 
روابط دوجانبه با روسیه، می توان با عملیاتی کردن 
گسترش  را  اقتصادی  ارتباطات  سطح  قراردادها، 
همکاری های  مسیر  منطقه ای،  مسائل  در  داد. 
از  باالتری  سطح  به  رسیدن  و  قفقاز  در  سه جانبه 
روسیه  و  آذربایجان  ایران،  بین  به ویژه  ارتباطات 
اهمیت زیادی دارد. کریدور شمال- جنوب پس از 
حدود دو دهه که در حالت تعلیق مانده، می تواند 
مجددا فعال شود و گام های مهمی نیز در این رابطه 

برداشته شده است.
بهتر  گذشته  به  نسبت  اوضاع  خزر،  مسائل  در 
شده و توافقات چندجانبه، مسیر ایجاد یک ساختار 

مشترک را فراهم آورده است.
از اسالم کریمف،  در آسیای مرکزی به ویژه پس 
سازمان  در  ایران  ورود  و  همکاری ها  برای  شرایط 

همکاری شانگهای بهتر شده است.
نقش آفرینی ایران در سه حوزه قفقازی، خزری و 
آسیای مرکزی با روسیه و حتی چین پیوند خورده 
و همکاری های منطقه ای ایران با دو قدرت مذکور 
در زمینه هایی مانند کنترل منازعات، ثبات و امنیت 
و  نهادگرایی  و  حمل ونقل  و  ارتباطات  منطقه ای، 
همگرایی منطقه ای می تواند به سود همه کشورهای 
منطقه باشد. در مورد قفقاز باید نقش ترکیه را هم در 
نظر گرفت و دولت جدید بایستی به سازوکاری برای 
تعامل با ترکیه، گرجستان و آذربایجان هم بیندیشد.

بهبـود شـرایط اقتصـادی یکـی از مطالبـات 
اصلـی مـردم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
بـود. در ایـن شـرایط دیپلماسـی اقتصـادی در 
داشـته  بایـد  جایگاهـی  چـه  دوازدهـم  دولـت 

باشـد؟
لغو قطعنامه های  و  با برجام  ◄ گام مهمی که 

توافقات  و  تکمیل شود  باید  برداشته شده  تحریم 
اما  درآید؛  اجرا  به  نیز  خارجی  سرمایه گذاری 
فراتر  بتواند  می بایست  جدید  خارجی  سیاست 
با  اقتصادی  روابط  و  کند  این چارچوب حرکت  از 
همسایگان می تواند در این رابطه بسیار مشکل گشا 

باشد.
البته یک واقعیت را نباید از ذهن دور داشت و آن 

اینکه اگرچه دولت مدعی داشتن سیاست خارجی 
توسعه محور است که بر اساس آن سیاست خارجی 
الزم است شرایط برای توسعه اقتصادی در داخل 
فراهم گردد، اما در عمل چنین چیزی کمتر میسر 
است؛ زیرا نخست این که در داخل کشور، اجماعی 
بر سر ضرورت، مفهوم و مدل توسعه و الزامات آن 
وجود ندارد و دوم، ساختار نظام در شکل قانونی 
آن  در  دولت  که  است  به گونه ای  آن  روند عملی  و 
صرفا بخشی از نظام است که گاه با بخش دیگر به 

تعارضاتی ناخواسته برمی خورند.

پـس بحـث توسـعه اقتصـادی در سـایه جـو 
انتخاباتـی و بـدون هیـچ پیش فـرض مفهومـی 

مـورد اجمـاع مطـرح شـده اسـت؟
و  امکان ها  از  عموما  انتخابات  فضای  در   ◄
گفته  سخن  مثبت  شکل  به  آرزوها  و  فرصت ها 
که  است  انتخابات  از  بعد  دوره  در  تنها  می شود. 

واقعیت های تلخ خود را نشان می دهند.
همچنین محیط منطقه ای ایران، به گونه ای است 
که اولویت توسعه اقتصادی را به سادگی بر نمی تابد 
و ناگزیر اولویت امنیتی بر اولویت اقتصادی غلبه 
تعامل  و  مذاکره  تابوی  اینکه  سرانجام  می کند. 
دیپلماتیک با آمریکا به تعارض ساختاری با نظام 
دادن  قرار  اولویت  امکان  و  انجامیده  بین المللی 

مسائل اقتصادی را بسیار محدود می سازد.

آیا به زعم شـما، تنظیم اولویت های سیاسـت 
خارجـی و اولویت های توسـعه اقتصـادی ایران 
نظـام  سـاختار  بـا  هماهنگـی  در  می بایسـت 

بین الملـل باشـد؟
تحول  حال  در  بین الملل  نظام  ساختار   ◄
تدریجی است و ایران می تواند به تسریع این روند 
آمریکا  مسئله  ثانوی،  اطالع  تا  اما  باشد؛  امیدوار 
حوزه های  و  موضوعات  در  آن  سیاست های  و 
مختلف، همچنان یک محدودیت مهم برای ایران 
است و تنها یک تصمیم جدی و ریشه ای می تواند 
ابزار آمریکاستیزی را از دست دشمنان ایران خارج 

سازد.

 محیـط منطقه ای ایـران، به گونه ای 
اسـت که اولویت توسـعه اقتصادی 
را به سـادگی بـر نمی تابـد و ناگزیر 
اولویت امنیتی بـر اولویت اقتصادی 
اینکـه  سـرانجام  می کنـد.  غلبـه 
تابوی مذاکـره و تعامل دیپلماتیک 
بـا آمریکا بـه تعارض سـاختاری با 
نظام بین المللی انجامیـده و امکان 
اولویت قرار دادن مسـائل اقتصادی 
می سـازد. محـدود  بسـیار  را 

سـاختار نظـام بین الملـل در حـال 
ایـران  و  اسـت  تدریجـی  تحـول 
رونـد  ایـن  تسـریع  بـه  می توانـد 
امیدوار باشـد؛ اما تا اطـاع ثانوی، 
سیاسـت های  و  آمریـکا  مسـئله 
حوزه هـای  و  موضوعـات  در  آن 
مختلف، همچنان یـک محدودیت 
مهـم بـرای ایـران اسـت و تنها یک 
تصمیـم جـدی و ریشـه ای می تواند 
دسـت  از  را  آمریکاسـتیزی  ابـزار 
سـازد. خـارج  ایـران  دشـمنان 
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آقای دکتر، کدام کشـورها در دنیا مشـتاق بودند 
هـر چه زودتر از نتایج انتخابات ریاسـت جمهوری 

ایران مطلع شوند؟
کشـور  یـک  به عنـوان  ایـران  انتخابـات  نتایـج   ◄
مهـم منطقـه و کشـوری کـه در عین غیر غربـی بودن، 
سیسـتمی مبتنی بر انتخابـات دارد، برای بسـیاری از 
کشـورهای جهان از جنبه های مختلف اهمیـت دارد. 
مـن اگـر بخواهـم تقسـیم بندی در ایـن مـورد داشـته 
باشـم، می توانم این کشـورها را به سـه دسـته تقسـیم 
کنم: اول، کشـورهایی همانند آمریکا که منتظر بودند 
در صـورت انتخـاب کاندیـدای اصول گرایـان ایـن امـر 
را بهانـه ای قـرار داده تـا ضمـن خدشـه واردکـردن بـر 
ماهیـت دمکراتیـک انتخابـات، بـا قدرت بیشـتری بر 

طبـل ضـرورت مقابلـه جدی تـر بـا ایـران بکوبند.
 دوم، برخـی از کشـورهای منطقه که امیـدوار بودند 
فرآینـد انتخابـات یـا بـه گسـترش بی ثباتـی در ایـران 
منجر شـود و یا به گونـه ای رقم بخورد که مردم سـاالری 

ایرانـی به یـک الگـو در منطقه تبدیل نشـود.
 و نهایتا، دسـته سوم مشتمل بر کشورهایی هستند 
که منتظر بودند نتیجه انتخابـات در ایران، روند بعدی 
تعامـالت آن هـا بـا ایـران را مشـخص کنـد. بـرای ایـن 
دسـته از کشـورها به قـدرت رسـیدن احتمالی هریک 
می توانسـت  انتخابـات  در  اصلـی  کاندیـدای  دو  از 
جهت گیـری تـازه ای بـه رونـد همکاری هـای آن هـا بـا 

ایران ببخشد. روسـیه و برخی از کشورهای اروپایی در 
ایـن دسـته سـوم قابل تعریف هسـتند.

آیـا اهمیـت جایـگاه جدید ریاسـت جمهـوری از 
جهـت برنامه هـای تعاملـی اسـت یـا برنامه ریـزی 
بـرای پیشـبرد اقدامـات علیـه ایـران بـا اصـالح و 

بـه روز کـردن تاکتیک هـای قدیمـی؟
ایـران  انتخابـات  نتایـج  ◄ همان طـور کـه گفتـم 
معنـای  می توانسـت  مختلـف  کشـورهای  بـرای 
متفاوتی داشـته باشـد. بالطبع کشـوری مانند آمریکا 
کـه همیشـه بـه دنبـال اتهام زنی هـای بی اسـاس بـه 
جمهوری اسـالمی ایـران اسـت، مترصد آن بـود که از 
ایـن انتخابات نیـز فرصت تازه ای برای مداخله بیشـتر 
علیـه ایران و یا اعمال فشـارهای بیشـتر فراهـم گردد؛ 
امـا بـرای بسـیاری از کشـورها از جملـه روسـیه کـه بـا 
ایـران در حوزه هـای مختلف و به ویژه در سـوریه تعامل 
برنامه ریـزی  بـرای  انتخابـات  نتیجـه  راهبـردی دارد، 
سیاست های آتی این کشـور حائز اهمیت بود. برخی 
کشـورهای اروپایـی نیـز ایـن موضوع که چه کسـی در 
ایـران بـه قـدرت می رسـد را از جهت برنامه هـای آینده 
بـرای همـکاری بیشـتر با ایـران بسـیار بااهمیت تلقی 

می کردنـد.

آیـا دولـت دوازدهـم سیاسـت چندجانبه گرایـی 

پویـا را به عنـوان اصـل اساسـی سیاسـت خارجـی 
خـود حفـظ خواهـد کـرد یا بیشـتر به طـرف غرب 

مخصوصـا اروپـا متمایـل خواهد شـد؟
◄هیـچ دولتی در ایران در شـرایط فعلی نمی تواند 
تمامـی تخم مرغ هـای خـود را در یک سـبد قـرار دهد. 
در دوران دولت های نهم و دهم تالش شـد تا سیاسـت 
نـگاه به شـرق، جایگزین وضعیت طبیعی ایـران که از 
یک سـو نه شـرقی و نه غربی اسـت و از سوی دیگر هم 
بایـد بـه شـرق نگاه داشـته باشـد و هـم به غرب، شـود 

امـا در عمل، از این سیاسـت چیـزی بیرون نیامد.
در مـورد دولـت یازدهـم هـم این تصور وجود داشـت 
کـه ممکن اسـت این دولـت گرایش بیشـتری به غرب 
داشـته باشـد، امـا در طـی دورٔه مذکـور، روابـط ایـران 
بـا کشـورهایی ماننـد چیـن و روسـیه نه تنهـا تخریـب 
نشـد، بلکـه در وضعیـت بهتـری نیـز قـرار گرفـت. بـه 
همیـن دلیـل مـن فکـر می کنـم در دولـت دوازدهـم 
نیـز همـان میـزان از عقالنیـت حاکـم خواهـم بـود که 
تمامـی امیدهای خود را معطـوف به یک جهت گیری 
مشـخص نکننـد و بـا تعامـل هم زمـان بـا قدرت هـای 
غربـی و شـرقی، قدرت مانور جمهوری اسـالمی ایران 

را افزایـش دهنـد.

کشـورهای  برخـی  ترامـپ  آمـدن  کار  روی  بـا 
منطقـه به رهبری عربسـتان در صدد شـکل دهی 

تقویت  به  کمک  دوازدهم،  دولت  خارجی  سیاست  در 
توامنندی صادراتی ایران و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک 

کشور برای امر ترانزیت باید مورد توجه بیشرتی قرار گیرد.

گفت و گو با محمود شوری عضو مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمــود شــوری مدیــر گــروه روســیه و آســیای مرکــزی مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اســت. وی کــه فــارغ التحصیــل روابــط بیــن الملــل از دانشــگاه تهــران مــی باشــد یکــی از برجســته ترین صاحــب نظران 

و تحلیلگــران در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی آیــد.

تحریریه کارایی

گروه سیاست خارجی

با تشدید تنش با همسایگان 
نه می توان به امنیت رسید 

و نه به توسعٔه اقتصادی
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یـک جبهـه منسـجم امنیتـی و اقتصـادی علیـه 
ایـران هسـتند. دولـت دوازدهـم چـه سیاسـتی 
آن هـا  اقدامـات  خنثی سـازی  بـرای  می توانـد  را 
بیشـترین  و  زیـان  کمتریـن  کـه  کنـد  پیگیـری 

منفعـت را داشـته باشـد؟
بـه  بـا  عربسـتان سـعودی  فعلـی  در شـرایط   ◄
قـدرت رسـیدن ترامپ در آمریکا فرصـت را بیش از هر 
زمـان دیگـری بـرای مقابله جدی تـر با ایران مناسـب 
برداشـت  یـک  متأسـفانه  موضـوع  ایـن  می بینـد. 
نادرسـت یـا به تعبیری سـوءفهم خطرناکی اسـت که 
عربسـتانی ها را به مسـیر نادرستی سـوق داده است. 
عربسـتان هم اکنـون بـه اشـتباه خـود را در وضعیتی 
می بینـد کـه الجـرم می بایسـت در موضـع تهاجمـی 
در برابـر ایـران قـرار بگیـرد. بـه نظـرم در ایـن شـرایط 
باید با عقالنیت بیشـتری با عربسـتان برخورد شـود. 
قطعا تشـدید تعارضات میان کشـورهای اسـالمی به 
سـود هیچ کس جز رژیم صهیونیسـتی و کشـورهایی 
کـه به دنبال فروش سـالح بیشـتر هسـتند، نیسـت. 
عربسـتانی ها نمی داننـد کـه نـه آمریـکا و نـه هیـچ 
ایـران  بـا  جدی تـر  تقابـل  یـک  در  دیگـری  کشـور 
نمی تواننـد کمـک مؤثری بـه آن ها بکننـد. به همین 
دلیـل مـدارا کـردن از سـر عـزت، گسـترش تعامـالت 
دیپلماتیک با سـایر کشـورهای منطقـه و درعین حال 
پیش بینی های الزم دفاعی، بهترین سیاسـتی اسـت 

کـه در ایـن شـرایط بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.

سیاسـت دولـت دوازدهـم در حـوزٔه خاورمیانـه 
سیاسـت  در  حـوزه  بحرانی تریـن  به عنـوان 
خارجـی ایـران، چـه باید باشـد تا عـالوه بر تقویت 
جنبه های تعاملی و دیپلماتیک، از دستاوردهای 

میدانـی ایـران نیـز محافظـت گـردد؟
◄ در شـرایط فعلـی دوری از هیجان زدگـی و تداوم 
آرام سیاسـت های مقاومتـی گذشـته، در کنـار تـالش 
نگرانی هـای  کاهـش  بـرای  گسـترده  دیپلماتیـک 
کـه  باشـد  سیاسـتی  بهتریـن  منطقـه،  کشـورهای 
می توانـد جمهوری اسـالمی ایـران را به اهـداف خود 
نزدیک کند. به هرحال باید این نکته را در نظر داشـت 
کـه تشـدید تنش با همسـایگان نه می تـوان به امنیت 
رسـید و نـه به توسـعٔه اقتصـادی. تـا زمانی که ایـران و 
کشـورهای عربـی بـه درک متقابلـی از دغدغه هـای 
امنیتـی یکدیگـر نرسـند، بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه 

منطقـه در وضعیـت امـن و بـا ثباتـی قـرار بگیرد.

به نظر شـما، با اولویت یافتن مسـائل اقتصادی 
در صـدر مطالبـات اجتماعـی در ایـران، اهمیـت 

دیپلماسـی اقتصـادی دولـت دوم آقـای روحانـی 
فعـال  بیش تـر  بخش هـا  کـدام  در  و  چیسـت 

می شـود؟
◄ بـا توجـه بـه مباحثـی کـه در جریـان مبـارزات 
از  مـردم  کـه  انتظاراتـی  و  شـد  مطـرح  انتخاباتـی 
کاندیداهـا مطـرح کردنـد، بدیهـی اسـت کـه دولـت 
دوازدهـم چـاره ای جـز تـالش بـرای بهبـود شـرایط 
از توسـعٔه  نـدارد. بخـش مهمـی  اقتصـادی کشـور 
اقتصـادی قطعا از طریق دیپلماسـی اقتصادی قابل 
دسـت یابی اسـت. ایـن مسـئله موضـوع پیچیـده و 
غیـر قابـل فهمـی نیسـت. بـا ایـن حـال، در بحـث 
دیپلماسـی اقتصـادی نبایـد تنهـا روی »تـالش برای 
جـذب سـرمایه گذاری خارجی« متمرکز شـد. کمک 
بـه تقویـت توانمنـدی صادراتـی ایـران و اسـتفاده از 
موقعیـت ژئوپلیتیـک کشـور بـرای امـر ترانزیـت بایـد 
مـورد توجـه بیشـتری قـرار گیـرد. بـه نظـر مـن دولت 
دیپلماسـی  در  تعامـل  حوزه هـای  بایـد  دوازدهـم، 
اقتصـادی را بـا دیـد وسـیع تر و بـا ایـن فـرض کـه در 
مدت چهار سـال نمی تـوان در جذب سـرمایه گذاری 

خارجـی معجـزه کـرد، نـگاه کنـد.

و  روسـیه  بـا  روابـط  به ویـژه  اوراسـیا  منطقـه 
کشـورهای قفقاز جنوبی واجد موقعیتی ویژه در 
سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم بـود، آیـا به نظر 
شما اسـتمرار این سیاسـت در دولت دوازدهم به 

چـه شـکلی خواهـد بود؟
◄ قطعـا یکـی از مهم تریـن حوزه هـای گسـترش 
تعامالت اقتصادی ایران، حوزٔه اوراسیاست. در چهار 
سـال گذشـته، روند کاهشـی روابط اقتصادی ایران و 
روسـیه بـه یـک روند افزایشـی تبدیـل شـده و تمامی 
روابـط  در  جهـش  یـک  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 

اقتصادی دو کشـور فراهم شـده اسـت. متأسـفانه به 
دلیـل فقـدان و یـا عـدم تقویـت زیرسـاخت های الزم 
بـرای شـکل گیری یـک جهـش صادراتـی در کشـور، 
تاکنـون مـا نتوانسـته ایم از ایـن فرصت هـا به خوبـی 
اسـتفاده کنیـم. به گونـه ای کـه در حـال حاضـر قادر 
نیسـتیم بـه دلیـل گـران بـودن تولیـد در ایـران، از 
فرصـت تعامـل بـا اتحادیـٔه اقتصـادی اوراسـیا بهـره 
ببریـم؛ بنابراین، باید بـه دنبال رفع موانـع صادراتی و 
در واقـع، بـه دنبال تقویـت توانمندی صادراتـی ایران 
بـه ایـن کشـورها باشـیم. اگرچـه در این منطقـه ما با 
رقبای قدرتمندی مواجه هسـتیم، اما منطقه اوراسیا 
بهترین منطقـه بـرای ورود جدی تر ایران بـه بازارهای 
جهانـی اسـت. در دولـت یازدهـم، توجـه به ضـرورت 
افزایـش تعامل اقتصادی با کشـورهای حوزه اوراسـیا 
کامال ملموس بود، اما این اراده هنوز نتوانسـته است 
از موانـع داخلـی عبـور کنـد. امیدوار هسـتیم کـه در 

دولـت آینـده ایـن امر اتفـاق بیفتد.

بـه نظر شـما در مورد ترکیـه که ایـران هم منافع 
مشـترک و هـم تضادهـای آشـکاری بـا آن دارد، 

رویکـرد دولـت دوازدهـم چـه خواهـد بـود؟
پیچیـدٔه  از موضوعـات  یکـی  ترکیـه  ◄ موضـوع 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  خارجـی  سیاسـت 
سـال های اخیـر و به ویـژه از زمـان آغـاز بحران سـوریه 
دو  روابـط  وضعیـت  سـال ها،  ایـن  در  اسـت.  بـوده 
کشـور در طیفـی از همـکاری، رقابـت و حتـی تقابـل 
دنبال شـده اسـت. تشـدید اختالفات میان دو کشـور 
قدرتمند منطقه به سـود هیچ کدام نیسـت، به همین 
دلیل تحت هیچ شـرایطی نباید تعامالت دیپلماتیک 
دو کشـور تحـت تأثیـر مسـائل زودگـذر قـرار بگیـرد. 
متأسـفانه ترکیـه در زمان هایـی بـا احسـاس قـدرت و 
بی نیـازی در سـطح منطقـه عمل می کند کـه این امر 
می توانـد زیان هـای زیـادی برای آینده منطقه داشـته 
باشـد. احداث سد ایلیسو از جمله اقداماتی است که 
می تواند شرایط زیست محیطی را در منطقه می تواند 
فاجعه آمیـز کنـد. تخریب شـرایط زیسـتی در منطقه، 
در نهایـت زندگـی را بـرای همـه از جملـه شـهروندان 
ترکیـه سـخت خواهـد کـرد. نمی تـوان انتظار داشـت 
کـه دو منطقـه فقیر و غنی با امنیت کامـل در کنار هم 
بـه زندگـی خـود ادامه دهنـد. باید از طریق گسـترش 
تعامـالت دیپلماتیـک بـا کشـورهای منطقـه و مهم تر 
از آن، از طریـق تقویـت ابزارهای اقتصادی و سیاسـی 
ایـران، اجـازه نـداد برخی از کشـورها مسـیری را طی 
کننـد کـه شـرایط زیان بـاری را برای آینـده منطقه رقم 

می زنـد.

در مـورد دولـت یازدهـم هـم این 
تصـور وجـود داشـت کـه ممکـن 
اسـت ایـن دولت گرایش بیشـتری 
بـه غـرب داشـته باشـد، امـا در 
طـی دورٔه مذکـور، روابـط ایـران با 
کشـورهایی ماننـد چیـن و روسـیه 
در  بلکـه  نشـد،  تخریـب  نه تنهـا 
وضعیـت بهتـری نیـز قـرار گرفت.
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بـه نظر شـما نتایـج انتخابـات ایـران بـرای کدام 
کشـورها واجـد اهمیـت بود؟

◄ بـه نظر من تمام کشـورهایی که تعامل بـا ایران 
را بـه نفـع خـود می دانند فرآیند انتخابـات در ایـران را 
دنبال می کردند. همین طور کشـورهایی کـه به ایران 
به عنـوان یـک بازار منابع خـام و بازار فـروش کاال نگاه 
می کننـد. در ایـن رابطـه می بایسـت به ایـن نکته هم 
اشـاره کنم که حتی کشورهایی که از تحریم هایی که 
علیـه ایران وضع شـده بـود، منافع زیـادی بردند، هم 

از انتخـاب آقای روحانی منتفع خواهند شـد.

به نظر شـما دولت دوازدهم در عرصه سیاسـت 
خارجـی، چندجانبه گرایـی را در اولویـت کار خود 
قـرار خواهـد داد یـا بـه یـک جبهه معیـن مثال به 
سـمت غـرب یـا اتحادیـه اروپـا متمایل تـر خواهـد 

؟ شد
امـروز،  جهـان  در  مـا  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا   ◄
دولـت دوازدهـم علی القاعـده می بایسـت سیاسـت 
چندجانبه گرایـی کـه مـن آن را »معاملـه بـا هرکسـی 
کـه منافـع مـا را تأمیـن کنـد« می نامـم، دنبـال کنـد. 
ما هم اکنون در شـرایطی نیسـتیم کـه بخواهیم فقط 
بـه اروپـا یـا هر جبهـه دیگـری فکر کنیـم؛ زیـرا از نظر 
جامعـه غربی، هنوز و به طورجـدی در مظان اتهامات 
مرتبـط بـا نقـض به اصطـالح حقوق بشـر قـرار داریم. 
در مـورد اروپایی هـا مشـکل دیگری نیـز وجـود دارد و 
آن ایـن اسـت کـه از رویکـرد و نحـوه رفتار شـرکت ها و 
بانک هـای آمریکایـی و دولت آمریـکا در قبـال ایران و 
سـرمایه گذارانی کـه قصـد انجـام سـرمایه گذاری در 
ایـن کشـور دارند، اطمینـان کامل ندارنـد. اروپایی ها 
هنـوز اطمینـان ندارنـد که آیـا معامله بـا ایـران از نظر 

آمریـکا مشـروع اسـت یـا خیر.

روی کار آمـدن ترامـپ و رویکـردی کـه وی در 
قبـال برجـام و توافق هسـته ای ایـران دارد، باعث 
شـده تـا برخـی کشـورهای منطقـه بـه رهبـری 
عربسـتان در صـدد شـکل دهی بـه یـک جبهـه 
مقابلـه منطقـه ای منسـجم امنیتـی و اقتصـادی 

علیه ایران هسـتند. بهترین سیاسـتی که دولت 
دوازدهـم می توانـد در قبـال ایـن جبهـه داشـته 
باشـد چیسـت؟ به طـور کلـی بهتریـن سیاسـت 
خارجـی کـه می تـوان در خاورمیانه بحـران زده در 

پیـش گرفـت چیسـت؟
وارد  و  خونسـردی  حفـظ  سیاسـت،  بهتریـن   ◄
نشـدن بـه دیالوگ هـای تنش آمیـز و به دسـت گرفتن 
مانورهـای  بـا  دیپلماسـی  صحنـه  در  عمـل  ابتـکار 
غیراحساسی و نشان دادن یک چهره معقول از ایران 
در مجامـع بین المللـی اسـت. این همـه بدین معنی 
اسـت که به عنوان مثال، دیگر نبایسـتی شـاهد تکرار 
وقایع مرتبط با سـفارت عربسـتان باشـیم. همچنین 
نبایـد اجـازه داد تا رفتار آمریکایی ها دسـتاویزی برای 
مقابله سیاسـی میـان گروه هـای سیاسـی داخلی به 

دسـت دهد.
در خاورمیانه هم می بایسـت با تمـام توان در جهت 
تنش زدایـی گام برداشـت البتـه در کنـار مانورهـای 
دیپلماتیـک در صحنـه سـوریه، عـراق و یمـن کـه در 
مـا در خاورمیانـه هسـتند.  بـازی  حقیقـت میـدان 
موفقیـت در ایـن مناطـق می توانـد قـدرت چانه زنـی 
دیپلماتیـک ایـران را افزایـش دهد. بایـد از کارت های 
خود در این مناطق به بهترین شـکل اسـتفاده کنیم.

نظـر شـما چنانچـه دسـتگاه دیپلماسـی  بـه   
دولـت دوازدهـم به قـدر کافـی موفق عمـل نماید، 
می تـوان بـه موفقیت هایـی کـه احتمـاال در حوزه 
می گـردد  کسـب  نیـز  اقتصـادی  دیپلماسـی 

بـود؟ امیـدوار 
 ◄ در حـوزه اقتصـادی مـا بایـد قائل به یـک زمان 
و فرصت هـا  منافـع  آوردن  بـه دسـت  بـرای  معقـول 
باشـیم. می دانیـم کـه اقتصـاد حـوزه ای دیـر بـازده 
در  کـه  آن گونـه  داشـت  انتظـار  نمی تـوان  اسـت. 
کشـورهای پیشرفته، سـرکارآمدن یک دولت با فاصله 
کمـی در زندگـی مـردم نمـود پیـدا می کنـد، در ایران 
هـم این گونه باشـد. دایره تخریبی کـه در دولت قبلی 
به وقوع پیوسـت، آن قدر زیاد اسـت کـه مدت ها زمان 
خواهـد بـرد تـا خرابی ها ترمیم شـود؛ اما ایـن نکته را 

نمی توان از یاد برد که میزان رشـد و توسـعه اقتصادی 
مـا تابعی از تعامالت خارجی ما اسـت. اگر ما بتوانیم 
بـا تنش زدایی با دنیای پیرامون خود تعامل بیشـتری 
داشـته باشـیم، آثار کوتاه مـدت آن را در تغییر شـرایط 

کسـب وکار و رونـق تولید شـاهد خواهیـم بود.

 آیـا در دولت دوازدهم، سیاسـت خارجی دولت 
سیاسـت های  ادامـه  اوراسـیا  منطقـه  قبـال  در 

قبلـی خواهـد بود؟
◄ در حـوزه اوراسـیا و قفقـاز جنوبـی بایـد بـرای 
ایجـاد تـوازن بـا قـدرت روسـیه و ترکیـه تـالش شـود. 
بـه نظـر مـن اینکـه ایـران بتوانـد نقشـی را بـر عهـده 
قـدرت  میـان  تـوازن  ایجـاد  راسـتای  کـه در  بگیـرد 
روسـیه و ترکیـه در منطقـه باشـد، حرکـت موفقـی 
اسـت. مـا بایـد از مزیت هـای نسـبی خـود در جلـب 
نظـر کشـورهای قفقاز اسـتفاده کنیـم. بـرای این کار 
نیـاز بـه ایجـاد زیرسـاخت هایی داریـم. وارد شـدن در 
طرح هـای جـاده ابریشـم جدیـد، گسـترش راه آهن، 
جـاده و امکانـات بندری در سـواحل جنوبـی و حتی 
در سـاحل خـزر می توانـد بـه مـا در ایـن زمینه کمک 
کنـد. نبایـد فرامـوش کرد کـه ما نمی توانیـم به لحاظ 
سیاسـی در حوزه قفقاز به عنوان یک بازیگر مسـتقل 
عمـل کنیـم، پـس باید تـوان خـود را در ارائـه خدمات 
ترانزیتـی، حمل ونقـل جـاده ای و امثـال آن متمرکـز 

. کنیم

بـه نظر شـما سیاسـتی کـه بتوانـد منافـع ملی 
ایـران را در ارتبـاط بـا تعامـالت پیچیـده بـا ترکیـه 

تأمیـن نمایـد چیسـت؟
◄ ترکیـه هـم بـرای تأمیـن منافـع خـود بـه ایـران 
نیـاز دارد، امـا بـه نظـر می رسـد مـا در قبـال نفـوذ 
فرهنگـی و اقتصـادی ترکیـه در منطقـه، کارت هـای 
فاکتـور  از  اسـتفاده  و  اسـالمی  رویکـرد  بـا  زیـادی 
مذهـب و ایدئولـوژی نداریـم. ناگفتـه نمانـد که ترکیه 
می توانـد هم از مزیت عضویت در ناتـو و در کنار غرب 
بـودن اسـتفاده کنـد و هـم از تـوان بازیگـری در کنـار 

آذربایجـان و روسـیه.

وارد شدن در طرح جاده ابریشم جدید و استفاده از مزیت های نسبی 
نقش ما را در رابطه با کشورهای قفقاز برجسته تر می نماید
گفت و گو با سعید وثوقی استاد روابط بین امللل دانشگاه اصفهان 

در حوزه اوراسیا و قفقاز جنوبی باید به صورت سازنده برای 
ایجاد توازن با قدرت روسیه و ترکیه تالش شود. در این راستا ما 
باید از مزیت های نسبی خود در جلب نظر کشورهای قفقاز 
استفاده کنیم. برای این کار نیاز به ایجاد زیرساخت هایی 
داریم. وارد شدن در طرح های جاده ابریشم جدید، گسرتش 
راه آهن، جاده و امکانات بندری در سواحل جنوبی و حتی در 

ساحل خزر می تواند به ما در این زمینه کمک کند.
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پـس از آنکـه نظام دوقطبـی در جهان برچیده شـد 
آمریکایی هـا شـعار دادنـد کـه جهـان وارد فـاز جدیـد 
نظـم شـده اسـت کـه در ایـن نظـم، آزادی در همـه 
وجـوه، جهانی می شـود و به تبع آن تجـارت و اقتصاد 
نیـز آزاد خواهـد شـد. آزادی تجارت و اقتصـاد در واقع 
بـه رویـه ای منتهی می شـد که سلسـله مراتب سـلطه 
جهانـی  سـاختار  در  را  آمریکایی هـا  جدیـد  پایـدار 
نهادینـه می کـرد. مهم تر اینکـه این نظـم نوین نه تنها 
هیـچ تأثیـر مثبتـی بـر رشـد و توسـعه اقتصادهـای 
اثـرات  بلکـه  نداشـت،  کشـورها  شـده  آزاد  به ظاهـر 
ناعادالنـه ایـن نـوع روش اقتصـادی، خشـونت را در 

سـطح جهانی گسـترش بخشـید.
نویـن  نظـم  تئوری هـای  ناکارآمـدی  مجمـوع  در 
در  گروه گرایانـه«  »رویکردهـای  اهمیـت  جهانـی 
مناطـق مختلـف را افزایـش داد. مـردم از دولت هـای 
خـود اشـتغال، رفـاه و عدالـت می خواسـتند و روابـط 
تجـاری آزاد بـا آمریـکا و اروپـا با روش نظـم نوین، فاقد 
امکانـات و فرصت هـای الزم بـرای فائـق آمـدن بر این 
نوع مسـائل و مشـکالت کشـورهایی بود که خود را با 

الگوهـای آمریکایـی منطبـق می کردنـد.
سـازمان های بـزرگ منطقـه ای من جملـه سـازمان 
ایـن مشـکالت  بـه  واکنـش  در  اسـالمی  کنفرانـس 
و  پیوندی هـا  هـم  طریـق  از  تـا  گردیـد  تشـکیل 
همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری زمینه های 
توسـعه کشـورها را فراهـم نمایـد، امـا طبیعی بـود که 

جهـان غـرب نسـبت بـه چنیـن سـازمان های بزرگـی 
واکنـش نشـان دهـد و اقدامـات خـود را بـرای ایجـاد 
تفرقـه بین اعضا  به کار گیرد و این تشـکل عظیم را در 

رسـیدن بـه وحـدت و اهـداف خـود نـاکام گـذارد.
بنابرایـن بـرای مقابله بـا این نوع حرکت هـا ضروری 
سـازمان  درون  کوچک تـری  گروه هـای  کـه  بـود 
کنفرانـس اسـالمی تشـکیل گـردد تا ایـن گروه هـا از 
تهدیدهـای فوق الذکر در امان بوده و زیرسـاخت های 
اولیه را برای توسـعه همکاری های تجاری و اقتصادی 

در سـطح سـازمان کنفرانس اسـالمی مهیـا نماید.
بنابراین یکـی از راه های افزایش همکاری ها در این 
سـازمان، ایجاد بازار مشترک اسـالمی و برای رسیدن 
بـه ایـن هـدف و ایجـاد زمینـه و بسـتر مناسـب بـرای 
فعالیت مؤثر و کارای این بازار، اسـتفاده از تشکیالتی 
چـون گـروه هشـت کشـور اسـالمی بـود؛ به طوریکـه 
می تـوان از پیونـد دادن ترتیبـات تجـاری و اقتصادی 
زیرگروه هـای کشـورهای اسـالمی بـا یکدیگـر چـون 
اکـو، شـورای همـکاری خلیج فـارس و گـروه هشـت 
همکاری هـای  ارتبـاط  ایـن  در  اسـالمی  کشـور 

اقتصـادی منطقـه ای را افزایـش داد.
در کل می تـوان گفت در گروه کشـورهای اسـالمی 
عواملـی که بـرای ایجـاد یک پیمان موفـق منطقه ای 

ضروری اسـت به شـرح ذیـل وجود داشـت:
زندگـی مشـترک در همـه  نوعـی طـرز  1. وجـود 

منطقـه کشـورهای 

2.  نبـود تخاصـم و تعـارض در باورهـا، فرهنگ هـا، 
ارزش هـا و مذهـب و سـنت این کشـورها

3. وابسـتگی و منافع متقابل اقتصادی کشـورهای 
عضو

4.  وجود حداقلی از توانایی های سیاسی و اداری
5. تشـابه نخبـگان سیاسـی آن کشـورها و وجـود 

عقالنیـت در آنـان
6. همچنین وجود حداقلی از شبکه های ارتباطی 
و  قطـار  بزرگراه هـا،  شـبکه های  شـامل  مبادالتـی  و 

هواپیمـا، گمـرک و غیره

D-8 چگونه شکل گرفت
ایـن گـروه شـامل هشـت کشـور مسـلمان درحـال 
توسـعه، یعنی اندونزی، ایران، بنگالدش، پاکسـتان، 
ترکیـه، مالـزی، مصـر و نیجریـه اسـت کـه بـا هـدف 
و  بازارهـای جهانـی  ایـن کشـورها در  نفـوذ  تقویـت 
برقـراری گفت وگـو بـا هفـت کشـور صنعتی تشـکیل 
اربـکان  نجم الدیـن  آن  پایه گـذار  و  اسـت  گردیـده 
نخسـت وزیر اسـبق و اسـالم گرای ترکیـه اسـت کـه با 
سـفر به 8 کشـور عضـو در تیرمـاه سـال 1375 زمینه 
تأسـیس این گـروه را فراهم نمود و نخسـتین اجالس 
سـران ایـن گـروه با حضـور سـه رئیس جمهـور، چهار 
نخسـت وزیر و یـک وزیـر خارجـه در خـرداد 1376 در 

شـهر اسـتانبول ترکیـه برگزار شـد.

اهداف راهبردی دیپلماسی اقتصادی ایران 
D-8 در گروه کشورهای اسالمی

آصف حاجی زاده
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8-D اهداف اصلی
1. توسعه اقتصادی و اجتماعی

2. تقویـت موقعیـت کشـورهای در حال توسـعه در 
اقتصـاد جهانی

3. ایجـاد تنـوع و موقعیت هـای جدیـد در روابـط 
بازرگانـی

تصمیم سـازی های  در  حضـور  تقویـت   .4
لمللـی بین ا

5. ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
6. حذف موانع تجاری

7. اسـتفاده از توانمندی هـای هشـت کشـور برای 
اعتـالی سـهم آنـان در تصمیم گیری هـای جهانی

8.  توسعه کشاورزی
9. اقدام برای فقرزدایی

10. توسعه ارتباطات و اطالع رسانی
11. انتقال علوم و تکنولوژی

12. بسط همکاری های مالیه و بانکداری
13. همکاری در زمینه مبادله انرژی

14. همکاری در زمینه های محیط زیست
عضویـت در ایـن گـروه بـرای دیگـر کشـورهای در 
حـال توسـعه که بـه اهـداف و اصول آن پایبند باشـند 
امکان پذیـر اسـت و همچنیـن عضویـت در آن، تأثیـر 
در روابـط دوجانبـه یـا چندجانبه کشـورهای عضو، با 
دیگـر کشـورها نداشـته و مانعـی نیز جهـت عضویت 
آنان در سـازمان های منطقه ای و بین المللی نیسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت که کمیته کارشناسـان ارشـد در 
سـومین اجـالس خـود کـه در شـهر آنتالیـای ترکیـه 
برگزار گردید تصمیم گرفتند که ده کمیته کاری برای 
بررسـی زمینه هـای همکاری تأسـیس گـردد. این ده 

گـروه عبارت هسـتند از:
1.  صنعت

2.  کشاورزی
3. مخابرات و اطالعات

4. تجارت
5. علوم و تکنولوژی

6. توسعه نیروی انسانی
7. بهداشت

8. توسعه روستایی  
9. بانکداری 

10.  انرژی

مسـئولیت دو کمیتـه کاری مخابـرات و اطالعـات، 
علـوم و تکنولـوژی بـه ایـران واگذار شـده اسـت.

8-D اهداف راهبردی ایران در گروه 
1. تقویـت هرچـه بیشـتر نقـش اسـالم در میـان 

گـروه اعضـای 
2. همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت 
تحقـق اهداف اقتصادی نظـام از طریق بهره گیری از 

امکانات گسترده آن ها
بـا کشـورهای عضـو در  3. همـکاری و همیـاری 
تحکیـم  و  اقتصـادی  و  فرهنگـی  عرصـه سیاسـی، 

سیاسـی پیوندهـای 
4.  همکاری و اتخاذ مواضع مشـترک اقتصادی در 
میـان کشـورهای در حال توسـعه مسـلمان در عرصه 

روابط اقتصـادی بین المللی
5. همکاری و هماهنگی در امور صنعتی و فناوری

طریـق  از  سیاسـی  پیوندهـای  6.تحکیـم 
همه جانبـه همکاری هـای 

7.  اسـتفاده از تجـارب کشـورهای عضـو در جهت 
رفع تنگناهـای اجتماعـی و اقتصادی

8.  بهره گیـری از گروه به منظور برخورد با تهدیدها 
و چالش های بین المللی

بـه  توجـه  بـا  ایـران  دولـت  راهبـردی  اهـداف 
سـاختارها و کارکردهای بخش های تولید، تجارت 

و خدمـات کشـور
نیجریـه  و  اندونـزی  کشـورهای  کنـار  در  ایـران   •
صادرکننده نفت اسـت که در ایـن همکاری می تواند 
سـطح چانه زنی هـای خـود را بـرای مدیریـت مطلوب 
قیمـت نفـت بـاال ببـرد. همچنیـن ایـران در بخـش 
باالیـی  توانایی هـای  از  نفـت  اسـتخراج  صنعـت 
برخـوردار اسـت؛ لـذا می توانـد در موضـوع تقسـیم 
کار، مسـئولیت این بخش از صنعت گـروه را بر عهده 

گیرد.
• در زمینـه صنعـت پتروشـیمی دولـت می توانـد 
سـاخت مجتمع هـای پتروشـیمی بـا سـرمایه گذاری 
مشـترک را تبدیـل بـه قـرارداد نمایـد و همکاری هـای 
فنی و آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی را در زمینه این 

صنعـت پیـش ببرد.
از  را  نیازهـای کشـاورزی خـود  ایـران می توانـد   •

زمینـه  ایـن  در  کـه  بنـگالدش  و  پاکسـتان  طریـق 
فعال تـر هسـتند بـرآورد نمـوده و در زمینـه صنعـت، 
نمایـد.  ایـن کشـورها صـادر  بـه  را  تولیـدات خـود 
به طـور کلـی سـهم بخـش صنعـت در کشـورهای 
گـروه هشـت حـدود 31درصد اسـت کـه محصوالت 
کارخانـه ای تقریبـا یـک دوم آن را تشـکیل می دهـد، 
در حالـی کـه در این گروه کشـورها سـهم کشـاورزی 

حـدود 25درصـد اسـت.
• کشـورهای دی -هشـت بـا حجـم اقتصـاد 3.7 
همکاری هـای  مهم تریـن  از  یکـی  دالری  تریلیـون 
اقتصـادی جهـان اسـت. دالر آمریـکا در چنـد سـال 
 »8-D« گذشـته تقویـت شـده و کشـورهای گـروه
تحـت تأثیر نـرخ ارزهای مختلـف قـرار گرفته اند. لذا 
ایـران می توانـد با اسـتقبال از پیشـنهاد دولت ترکیه 
مبنـی بر اسـتفاده از پول ملـی در تجـارت میان این 
کشـورها، خـود را در مقابل خطر افزایش نـرخ ارز در 

آینـده بـه میـزان قابل توجهـی محافظـت نماید.
پاکسـتان  و  ترکیـه  طریـق  از  می توانـد  ایـران   •
خطـوط و شـبکه های حمل ونقـل و انتقـال انـرژی را 
تقویـت و گسـترش نمایـد. موقعیت ژئواسـتراتژیک 
اقتصـادی،  جدیـد  ظرفیت هـای  می توانـد  ایـران، 
تجـاری و خدماتـی، خصوصـا در بخـش خدمـات 
مسـافربری هوایی را برای ایـران و اعضاء گروه ایجاد 

نماید.
نتایـج موفـق اقتصـادی و تجـاری همکاری هـای 
بیـن اعضـاء گـروه اوال روابـط سیاسـی کشـورهای 
و  روابـط  وجـود  ثانیـا  نمـوده؛  مسـتحکم  را  عضـو 
مالـی،  و  انـرژی، حمل ونقـل  تجـاری،  شـبکه های 
می توانـد همکاری های »امنیتی« را به دنبال داشـته 
و برحسـب نیازمندی هـای جهانی به ایـن خطوط و 
شـبکه ها، ضریـب امنیتی کشـورهای عضو گـروه را 
افزایش دهد؛ ثالثا تمایل و تقاضا برای ملحق شـدن 
بـه گروه، در بین کشـورهای اسـالمی افزایش یافته، 
و هم پیوندی هـا رشـد خواهـد  سـطح همکاری هـا 
یافـت؛ رابعـا ایـن همکاری هـا راه هـای برون رفـت از 
تحریم هـای غربی را ممکن و میسـر خواهـد کرد. به 
نظـر می رسـد دولـت می توانـد گزینه هـای روی میـز 
خویـش را در رابطه با دیپلماسـی اقتصـادی افزایش 
دهـد تـا از ایـن طریق، میـزان ریسـک ها را در مواجه 

بـا چالش هـای اقتصـادی پیـش رو کاهـش دهد.
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مقدمه
 احسـاس امنیـت یکـی از نیازهـای اساسـی بشـر 
محسـوب می گردد. به طوری که مازلـو در طبقه بندی 
نیازهـای بشـری، نیـاز بـه امنیـت را در رتبـه دوم ایـن 
نیازها قـرار می دهـد؛ بنابراین، اگر امنیـت گروه های 
مختلـف جنسـی، سـنی، قومـی، صنفـی و... بنـا به 
دالیلی تأمین نشـود، توسـعه پایدار بـرای این گروه ها 
عملی نخواهد شـد. در این میان بایسـتی اذعان کرد 
که امنیـت اجتماعی زنان به عنوان یکـی از مؤثرترین 
گروه هـای جامعه، در مقایسـه با مردان آسـیب پذیرتر 
می نمایـد. بـه نحوی کـه تهدید حقـوق انسـانی زنان 
از قبیـل خشـونت فیزیکـی و جنسـی از یـک سـو و 
تهدیـد هویتـی آنـان ماننـد شی سـازی و تنـزل مقـام 
انسـانی آن هـا از سـوی دیگر، نشـان از آسـیب پذیری 
بیش تـر این گروه اجتماعی اسـت. از ایـن رو ضروری 
بـه نظـر می رسـد در رابطـه بـا مهم تریـن عوامـل مؤثر 
زنـان  امنیـت اجتماعـی  بـر شـکل گیری احسـاس 

مطالعاتـی صـورت گیرد.
 تئوری هـای ارائـه شـده در ایـن خصـوص و منابـع 
تحقق آن به دو رویکرد اساسـی و متفاوت دولت محور 
رویکـرد  در  می شـوند.  تقسـیم  محـور  هویـت  و 
دولت محـور ایـن دولـت اسـت کـه وظیفـه برقـراری 
نظـم و امنیـت را بـه عهـده دارد در حالی کـه از نظـر 
اندیشـمندان رویکرد هویت محور، خاسـتگاه امنیت 
اسـت.  اجتماعـی  و گروه هـای  اجتماعـی، جامعـه 
تئوری هـای  بررسـی  حاضـر  مقالـه  اصلـی  رسـالت 
مذکـور و پاسـخ گویی بـه ایـن سـؤال اسـت: نقـش و 
تأثیـر هویـت اجتماعـی در میـزان احسـاس امنیـت 

اجتماعـی زنـان شـهر تبریـز چـه اسـت؟
1- گستره مفهومی

1-1- هویت اجتماعی
 هویـت در معنای عام و کارکـردی آن، همان چیزی 
اسـت کـه »خـودی« را از »غیرخـودی« جـدا می کند 
و بـه بیـان کاسـتلز کـه یکـی از اندیشـمندان مطـرح 
در ایـن زمینـه اسـت، »هویت عبـارت اسـت از فرآیند 
معناسـازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه 
بـه هـم پیوسـته ای از ویژگی هـای فرهنگـی کـه بـر 

منــابع معنایی دیگر اولویـت داده می شـود«.
 زنـان، به عنـوان یـک گـروه اجتماعـی، در داخـل 
گـروه خویـش از هویت اجتماعی همگنـی برخوردار 
نیسـتند؛ بلکه هماننـد تمامی گروه هـا از هویت های 
احتمـال  بـه  کـه  برخوردارنـد  متنوعـی  اجتماعـی 
زیـاد ریشـه ایـن گوناگونی هـا را می تـوان در تفـاوت 
جریان هـای فکـری سـنتی، مـدرن و پسـت مـدرن 

کرد. دنبـال 
 هویـت سـنتی، اغلـب در جوامـع سـنتی شـکل 
می گیـرد کـه عمدتـا منفعالنـه و مبتنـی بـر عوامـل 
مهم تریـن  و  می باشـند  جنسـیت  به ویـژه  انتسـابی 
وظیفـه زن در آنجـا ایفـای نقـش مـادری و همسـری 

اسـت. زنان در جامعه سـنتی، هویت خود را از طریق 
ازدواج کسـب می کننـد، چرا که اصـال تعریف زندگی 
زنـان تنهـا در این خالصه می شـود کـه ازدواج کنند و 

لقـب همسـر را یدک بکشـند.
 هویـت مـدرن در فضـای مـدرن شـکل می گیـرد. 
برخـالف ذهنیـت متـداول، بـا وجـود دگرگونی هـا و 
تغییرات بسـیاری که در شـرایط اجتماعی و فرهنگی 
جوامـع در دوران مـدرن رخ داده اسـت، در رابطـه بـا 
مقولـه زنـان چنـدان تغییـری حاصـل نشـده اسـت و 
نسـبتا همـان تعریـف سـنتی معـروف کـه مهم تریـن 
وظیفـه زن، ایفـای نقش مادری و همسـری اسـت در 
جـای خـود باقـی اسـت. ژانـت بـر این بـاور اسـت که 
در مدرنیسـم، هویـت زنـان بخصوص هویت جنسـی 
او، امـری طبیعـی و غیـر قابـل تغییـر در نظـر گرفتـه 
می شـود و همیـن امر موجبـات نابرابـری اجتماعی و 
تنش هـا و تضادهـا را در نقش های اجتماعی و علمی 

فراهـم می کنـد.
اما پسـت مدرنیسـم که به معنـای نسـبی گرایی در 
ارزش هـا و اخالقیـات، شـک و تردیـد نسـبت به عقل 
و حقیقت و تردید نسـبت به سرنوشـت انسـان است، 
بـه شـکل گیری هویتـی متفـاوت بـا هویـت سـنتی و 
مدرن منجر شـده اسـت. از نظر پسـت مدرنیسـت ها 
و بـه تبع آن فمینیسـت ها، ماهیـت فیزیکی جنس و 
نـگاه به جنسـیت به عنـوان یک مقولـه صرفا طبیعی 
و زیست شـناختی، با تأکیـد بر مفهوم سـاختارزدایی 
از بیـن مـی رود. از منظـر آنـان، هویـت و جنسـیت 
بیشـتر یک سـازه اجتماعی اسـت. مدرنیسـم هویت 
را به عنـوان امـری مبنایی می نگریسـت، در حالی که 
پسـت مدرنیسـم آن را امری سـاخته شـده و سیاسی 
می داند. پسـت مدرنیسـم بـا تأکید بر ذهنیـت و نفی 
عینیت گرایی مدرنیسـتی، زنـان را در یـک طبقه قرار 
نمی دهـد؛ بلکـه بـه هویت سـازی توسـط هـر فـرد و 
ذهـن او توجـه دارد و بـه همیـن دلیل هویـت را امری 
متغیـر و سـاخته شـده می دانـد؛ بنابرایـن شـخصی 
کـه دارای هویـت پسـت مـدرن اسـت، گرایش هـا و 
احساسـات مثبتـی نسـبت بـه عناصـر و ارزش هایی 
هویـت،  مقولـه  بـودن  اجتماعـی  سـازه  همچـون 
اجتماعی- سیاسـی بودن هویت و برابری زن و مرد از 

لحـاظ سیاسـی- اجتماعـی خواهد داشـت.
2-1- احساس امنیت

امنیـت دارای دو بعـد عینـی و ذهنـی اسـت. بـه 
آرامـش  و  اطمینـان  شـامل  هـم  امنیـت  عبارتـی، 
فیزیکـی و هـم شـامل آرامـش روحـی و روانـی اسـت. 
ارنولد ولفرز در یک تعریف ارزشـمند، امنیت را در بعد 
عینـی به معنی »نبـود تهدید برای ارزش های کسـب 
شـده« و در بعـد ذهنـی بـه معنای »فقـدان هـراس از 
حملـه بـه ارزش های مزبـور« در نظـر گرفته اسـت. از 
این رو با وجود وابسـتگی متقابل بسـیار زیـاد در میان 
مفاهیـم امنیـت و احسـاس امنیت، می بایسـت بین 

ایـن دو مفهـوم تفـاوت قائـل شـد. حـال بـا توجـه بـه 
موضوع تحقیق که بررسـی احسـاس امنیت در میان 
گـروه اجتماعـی زنان اسـت الزم به یادآوری اسـت که 
در این تحقیق، امنیت در بعد ذهنی و در سـطح خرد 
آن مدنظـر اسـت. امنیـت در سـطح خـرد می توانـد 
شـامل امنیت جانی، فکری، بیانـی، اخالقی، مالی، 

شـغلی و حقوقی باشـد.
3-1- هویت و امنیت

در رابطـه بـا مفهـوم امنیـت و چگونگـی ایجـاد آن، 
دیدگاه هـا و تئوری هـای متفاوتـی ارائـه شـده اسـت 
کـه می تـوان آن هـا را بـه دو رویکرد اساسـی و متفاوت 

دولت محـور و هویـت محـور تقسـیم نمـود.
و  هابـزی  دیـدگاه  دو  از  دولت محـور  رویکـرد 
بـا وجـود تفـاوت  پارسـونزی تشـکیل می شـود کـه 
می گیرنـد.  قـرار  راسـتا  یـک  در  معرفت شـناختی، 
هابـز معتقـد بـود ذات انسـان شـر اسـت و انسـان، 
گـرگ انسـان اسـت. او می گوید برای اینکه انسـان ها 
کنتـرل شـوند و نظم اجتماعی برقرار شـود، بایسـتی 
دولـت قـوی وجـود داشـته باشـد و بـا ابـزار کنتـرل 
بیرونی اسـت که امنیـت اجتماعی به دسـت می آید؛ 
امـا تالکـوت پارسـونز در ارائـه نظریـات خـود، روش 
اقتصاددانـان  برخـی  تجربه گرایانـه  روش  و  هابـزی 
سیاسـی را مورد نقد قرار می دهد. ایشـان به اسـتقرار 
امنیـت از طریق قـدرت با ابزار کنتـرل درونی )انتقال 
آموزشـی،  نهادهـای  به وسـیله  هنجـاری  مفاهیـم 
دینـی، خانـواده و غیره( اسـت تا ابزار کنتـرل بیرونی 
)از طریـق پلیس و قانـون(؛ بنابراین، رویکرد پارسـونز 
نسـبت بـه مسـئله امنیـت و نظـم اجتماعـی، مفهوم 
قـدرت و زور را حـذف نمی کنـد بلکـه آن را از جلـوی 

جبهـه نظـم بـه پشـت آن پرتـاب می کنـد.
حـال اینکه بـه اعتقاد اندیشـمندان رویکـرد هویت 
محـور، اگـر در گذشـته مرجـع امنیـت را دولت هـا 
می دانسـتیم، اکنـون بایـد مرجـع امنیـت را جامعـه 
بدانیم و اگر در گذشـته امنیت خود را در پرتو یگانگی 
و آرامـش جسـتجو می کردیـم امـروزه بایـد مفاهیمی 
نظیـر تغییـر، کثـرت و بحـران را وارد آحـاد تعریفـی 
امنیـت بدانیـم. اگـر در گذشـته بـه امنیـت به عنـوان 
یـک پـروژه حکومتـی می نگریسـتیم، اکنـون باید به 
آن به عنـوان یک پروسـه اجتماعی بنگریم. بسـیاری 
از اندیشـمندان ایـن حوزه، هویت اجتماعـی را پایه و 
اسـاس امنیـت اجتماعی تلقـی کـرده و معتقدند که 
به مـوازات تقویـت ضریـب هویـت اجتماعـی، امنیت 
اجتماعـی نیز قـوام بیش تری می یابد و عکـس آن اثر 

منفـی در میزان امنیـت اجتماعـی دارد.
در جمع بنـدی بخش نظـری، باید گفت همان طور 
کـه مالحظه شـد در ابتـدا بـرای امنیـت، تئوری های 
دولت محـور مطـرح بـود به ایـن معنا که امنیـت مردم 
یـا از طریـق قـدرت با ابـزار کنتـرل بیرونـی )از طریق 
پلیـس و قانـون( تأمیـن می شـود و یا از طریـق قدرت 
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بـا ابـزار کنتـرل درونـی )انتقـال مفاهیـم هنجـاری 
و  خانـواده  دینـی،  آموزشـی،  نهادهـای  به وسـیله 
غیـره(؛ امـا اخیـرا نظریه هایـی در رابطـه بـا مفهـوم 
امنیـت مطـرح شـده اند کـه داعیـه اجتماع محـوری 
داشـته و به رویکرد هویت محور مشـهورند. خاستگاه 
امنیت اجتماعـی در این رویکرد، جامعـه و گروه های 
اجتماعـی اسـت کـه ریشـه در فرآینـد هویت سـازی 
ادعـا  رویکـرد  ایـن  اندیشـمندان  دارد.  اجتماعـی 
می کننـد کـه امنیـت و احسـاس امنیـت از طریـق 
هویت هـای گروهـی و بـاز تعریف آن تأمین می شـود. 
حـال سـؤالی کـه در اینجا مطرح می شـود این اسـت 
کـه آیا مردم و گروه های اجتماعی توانایـی آن را دارند 
کـه امنیـت اجتماعی خویـش را تأمین نمایند؟ نقش 
و تأثیـر هویـت اجتماعـی در میـزان احسـاس امنیت 
اجتماعـی به ویـژه احسـاس امنیـت اجتماعـی زنـان 
چیسـت؟ و یـا در مقیـاس کوچک تـر و به عنـوان یـک 
مطالعـه مـوردی اگـر بخواهیـم بحـث کنیـم می توان 
پرسـید کـه آیـا تفاوتـی در میان زنان سـنتی، مـدرن و 
پسـت مـدرن شـهر تبریـز از لحـاظ میـزان احسـاس 
امنیـت اجتماعی آنـان وجـود دارد یا نه؟ شـایان ذکر 
اسـت کـه موضـوع حاضـر از ایـن زاویـه دیـد، تاکنون 
مـورد توجـه واقـع نشـده اسـت کـه از اهـداف اصلـی 

ایـن مقالـه محسـوب می شـود.
2- یافته های تحقیق

تحقیـق حاضـر در بیـن 383 نفـر از زنـان 18-45 
سـاله شـهر تبریـز بـه انجـام رسـیده اسـت. در ایـن 
پژوهـش از روش پیمایشـی و یـک پرسـش نامه 46 
شـده  اسـتفاده  اطالعـات  گـردآوری  بـرای  سـؤالی 

اسـت.
یافته هـای توصیفـی نشـانگر آن اسـت کـه از کل 
حجـم نمونه تحقیـق )383 نفـر(، 43/3 درصـد آن را 
زنـان مجـرد و 56/4 درصـد آن را زنـان متأهـل و 0/3 
درصـد آن را زنان مطلقه تشـکیل می دهد. همچنین 
دارای هویـت  تحقیـق  نمونه هـای  از  60/3 درصـد 
سـنتی، 25/8 درصـد از آن هـا دارای هویـت مـدرن و 
13/8 درصـد از آن هـا هویـت پسـت مدرن دارنـد. در 
رابطـه با وضعیت اشـتغال نیز بایسـتی گفت کـه زنان 
شـاغل 27/2 درصد و زنان غیر شـاغل 72/8 در صد 
از کل نمونـه تحقیق را به خود اختصـاص داده اند. در 
جـدول )1( میزان احسـاس امنیت اجتماعی زنان به 
تفکیک نـوع هویت اجتماعی، تأهل و اشـتغال آن ها 

مـورد توصیـف قرار گرفته اسـت.

جدول )1( نشـانگر آن اسـت که میانگین احساس 
دارای  پاسـخ گویان  بیـن  در  اجتماعـی  امنیـت 
هویت های اجتماعی مختلف، متفاوت اسـت. میزان 
احسـاس امنیت اجتماعی زنان پسـت مدرن باالتر از 
میزان احساس امنیت اجتماعی زنان سنتی و مدرن 
اسـت. در نگاهی به جدول معلوم می شـود که نمرات 
احسـاس امنیت اجتماعی زنان شـاغل و غیر شـاغل 
نیـز از همدیگر تفـاوت معنی داری دارنـد، به این معنا 
کـه زنان غیر شـاغل نمره احسـاس امنیت اجتماعی 
باالتری را نسـبت به زنان شـاغل کسـب کرده اند؛ اما 
احسـاس امنیـت اجتماعـی، در میـان پاسـخ گویان 
مجـرد، متأهـل و مطلقـه تفـاوت معنـی داری نـدارد و 
سـن پاسـخ گویان نیز در احسـاس امنیـت اجتماعی 
تأثیـری نـدارد. ولـی بیـن تحصیـالت پاسـخ گویان با 
نمرات احسـاس امنیت اجتماعی رابطه مثبت برقرار 
اسـت، بـه ایـن معنا کـه بـا افزایش میـزان تحصیالت 
زنـان، احسـاس امنیـت اجتماعـی آنـان نیـز افزایش 

می یابد.
3- بحث و نتیجه گیری

هـدف اصلـی ایـن پژوهـش بررسـی نقـش و تأثیـر 
هویت اجتماعی زنان )سـنتی، مدرن و پست مدرن( 
بـوده  آنـان  امنیـت اجتماعـی  در میـزان احسـاس 
اسـت، امـا در ضمـن کار به بررسـی تأثیـر متغیرهای 
زمینـه ای افـراد بـر احسـاس امنیت اجتماعـی آن ها 
نیز اقدام شـده اسـت. در ارتباط بـا متغیرهای اخیر، 
یافته هـای تحقیـق حاکـی از آن اسـت کـه وضعیـت 
امنیـت  احسـاس  میـزان  در  پاسـخ گویان  شـغلی 
اجتماعـی آنان مؤثر ولی وضعیت تأهل پاسـخ گویان 
در میـزان احسـاس امنیـت اجتماعی شـان تأثیـری 
نـدارد. در ضمـن، رابطه مثبت بین میزان تحصیالت 
شـرکت کنندگان با احساس امنیت اجتماعی آن ها و 
عـدم وجـود رابطه بین سـن افراد با احسـاس امنیت 
اجتماعـی آنـان می توانـد بـرای پژوهشـگران جالـب 
توجه باشـد؛ امـا یافته های این تحقیـق در خصوص 
سـؤال اصلی مقاله، شـایان تفضیل بیش تری است.
چنانکه در ادبیات تحقیق مالحظه شد نظریه های 
مطرح در رابطه با مفهوم امنیت و چگونگی ایجاد آن 
در قالب دو رویکرد اساسـی قابـل جمع بندی بودند. 
ایـن رویکردها عبـارت بودنـد از: رویکـرد دولت محور 
کـه اندیشـمندان آن معتقدنـد تأمین امنیت مـردم و 
گروه هـای اجتماعی توسـط دولت صـورت می پذیرد 
بـه  دولت محـور  و  قدرت محـور  نگاهـی  درواقـع  و 

مفهـوم امنیـت دارنـد و در رویارویـی بـا ایـن رویکـرد، 
رویکـرد هویت محـور قرار می گیـرد که اندیشـمندان 
آن خاسـتگاه امنیت اجتماعی را جامعـه و گروه های 
می کننـد  ادعـا  به طوری کـه  می داننـد؛  اجتماعـی 
امنیـت و احسـاس آن، از طریق گروه های اجتماعی 
و افـرادی کـه به باز تعریف هویت خویـش می پردازند 
تأمین می شـود. تحقیـق حاضر نیز به آزمـون رویکرد 
اخیـر پرداختـه اسـت، رویکـردی کـه بیـان می کنـد 
اگـر در گذشـته مرجع امنیـت را دولت می دانسـتیم 
گروه هـای  و  افـراد  را  آن  مرجـع  بایسـتی  اکنـون 
اجتماعـی بدانیـم. ایـن رویکرد کمـک قابل توجهی 
بـه تبییـن میـزان احسـاس امنیـت اجتماعـی زنـان 
در ایـن تحقیـق می کنـد. یافته هـای تحقیـق حاضر 
امنیـت  احسـاس  میانگیـن  کـه  می دهـد  نشـان 
پاسـخ گویان دارای هویت هـای  بیـن  اجتماعـی در 
اجتماعی مختلف، متفاوت اسـت؛ یعنی نوع هویت 
پسـت  و  مـدرن  سـنتی،  )هویـت  افـراد  اجتماعـی 
مـدرن( در میـزان احسـاس امنیـت اجتماعـی آنـان 
تأثیـر دارد، به طوری کـه احسـاس امنیـت اجتماعـی 
زنان پسـت مدرن باالتر از احساس امنیت اجتماعی 
میـزان  در  تفاوتـی  و  اسـت  مـدرن  و  سـنتی  زنـان 
احسـاس امنیـت اجتماعـی زنان سـنتی و مـدرن به 
چشـم نمی خـورد کـه درواقـع ایـن امـر بـه ارزش هـا 
و شـاخصه های نسـبتا مشـترک هویت هـای سـنتی 
و مـدرن و تفـاوت فاحـش آن دو بـا ارزش هـای پسـت 
مـدرن اشـاره و نشـان می دهـد کـه چگونـه تفـاوت 
در ارزش هـا، تفـاوت در احسـاس امنیـت را باعـث 
می شـود. پـس در نتیجه می تـوان یافته های تحقیق 
حاضـر را در تأییـد رویکـرد هویت محـور ارزیابی کرده 
و مدعـی شـد کـه بین نـوع هویـت اجتماعی افـراد و 
میـزان احسـاس امنیت اجتماعی آن هـا رابطه وجود 

دارد.
همچنیـن بـا توجـه بـه باال بـودن میـزان احسـاس 
امنیـت اجتماعـی زنـان پسـت مـدرن در مقایسـه بـا 
زنـان سـنتی و مـدرن، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه 
زنـان هـر چـه قـدر به لحـاظ تکامـل فکری بـا حقوق 
و آزادی هـای بـه حـق خـود بیشـتر آشـنا شـوند، از 
احسـاس امنیت باالیی برخوردار می شوند؛ بنابراین 
تغییـر در نگرش هـای سـنتی زنـان و تـالش آنـان در 
بازسـازی فرهنگـی جامعـه، بـا آگاهـی بـه ایـن امـر 
کـه عوامـل ناامن کننـده موقعیـت زنـان، وابسـته بـه 
فرهنـگ جوامـع اسـت، ضـروری بـه نظـر می رسـد.
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میانگین انحراف معیار امارهمتغیر احساس امنیت اجتماعی

جدول )1(  توصیف احساس امنیت اجتماعی زنان به تفکیک نوع هویت اجتماعی، تأهل و اشتغال

هویت اجتماعی
                هویت سنتی
                هویت مدرن

                هویت پست مدرن
وضعیت تأهل
                مجرد

                متأهل
                مطلقه

وضعیت اشتغال
                شاغل

                غیر شاغل

3/59
3/64
3/92

3/67
3/64
3/22

3/45
3/72

0/60
0/77
0/59

0/59
0/70

0

0/58
0/66

F )2 5/75=)380 و
P >0/01

F )2 0/29=)380 و
P =0/74

t =-3/79
P >0/001

)1( میانگین بر مبنای رتبه های یک تا شش محاسبه شده است.
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شهر تبریز به لحاظ ویژگی های تاریخی، آب و هوایی 
و موقعیت استراتژیک پذیرای مسافران زیادی به ویژه 
در ایام تعطیلی بهار و تابستان می باشد. وجود ده ها 
اثر ثبت شده ملی و سه اثر ثبت جهانی از جمله بازار 
و مجموعه  علیشاه  ارگ  کبود،  سرپوشیده، مسجد 
کالنشهر  باالی  توان  گویای  آذربایجان  کلیساهای 

تبریز در عرصه گردشگری می باشد.
جاذبه های  بودن  دارا  دلیل  به  تبریز  شهر 
اکوتوریستی از یک سو و گردشگری تاریخی فرهنگی 
جذب  در  باالیی  بسیار  توانمندی  دیگر،  سوی  از 
گردشگران داخلی و خارجی دارد. البته تحقق این 
امر نیازمند برنامه ریزی جامع گردشگری و آماده سازی 
زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز گردشگران می باشد.
از روش های بررسی سطح کاربردی بودن خدمات 
راستی  همچنین  و  گردشگری  موجود  تسهیالت  و 
آزمایی صحت و سقم برنامه ریزی های صورت گرفته، 
استفاده از نظر استفاده کنندگان از این خدمات است. 
برگردند،  راضی  خود  سفر  تجربه  از  گردشگران  اگر 
تمایل برای بازگشت و داشتن تجربه مجدد از آن مقصد 
بیشتر می گردد. در واقع با توجه به ارتباط تنگاتنگ 
خدمات  کیفیت  و  کمیت  با  گردشگران  رضایت 
می تواند  گردشگران  نظرات  شده،  ارائه  گردشگری 
یا نواقص خدمات  نقش مؤثری در سنجش کارایی 
موجود داشته باشد. رضایت گردشگر زمانی به دست 
می آید که فرآیندهای مناسب به گونه ای طراحی شوند 

که خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را 
برآورده نمایند. از آنجا که رضایت مندی گردشگر نقش 
مهمی در ایجاد گردشگری پایدار و تضمین آینده این 
صنعت ایفا می کند، بحث رضایت مندی گردشگران از 
موضوعاتی است که در حوزه گردشگری بسیار مورد 
راضی  گردشگران  چون  است.  گرفته  قرار  کنکاش 
تمایل به انتقال تجربه مثبت خود به دیگران و تکرار 
مسافرت به محل دارند، شناخت عوامل رضایت مندی 
گردشگر یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی صنعت 

گردشگری است.
مطابق تحقیقات انجام شده در دنیا میزان رضایت 
گردشگر تحت تاثیر رشد و توسعه خدمات ارائه شده 
است  ضروری  بنابراین،  دارد؛  قرار  گردشگری  در 
هنگام ارزیابی نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده 
به گردشگران، مقوله رضایت مندی گردشگران مورد 
توجه ویژه ای قرار گرفته و این بحث در کانون بازاریابی 
و برنامه ریزی راهبردی گردشگری قرار گیرد. سطح 
عوامل  نتیجه  سفر  یک  در  گردشگر  رضایت مندی 
مقایسه  فرآیند  در  کلی  طور  به  که  است  متعددی 
بین دیدگاه گردشگر نسبت به محصوالت و خدمات 
مورد  او  مسافرت  حین  و  قبل  انتظارات  و  دریافتی 
ارزیابی قرار می گیرد. رضایت گردشگر نقش مهمی در 
موفقیت بازاریابی مقصد گردشگری ایفا می کند؛ زیرا 
انتخاب مقصد، مصرف کاالها و خدمات گردشگری 
تحت  را  مقصد  به  دوباره  بازگشت  به  تصمیم  و 
نقش  درخصوص  راستا  این  در  می دهد.  قرار  تاثیر 
رضایت مندی گردشگران در توسعه گردشگری باید 

خاطرنشان ساخت که نوع نگرش گردشگر نیز تابعی 
از رضایت مندی گردشگر است. هر چند که تاثیرات 
رضایت مندی  حقیقت  در  است.  حاکم  نیز  متقابل 
در  گردشگر  یک  نیازهای  تامین  از  تابعی  گردشگر 

جامعه میزبان است.
 بنابراین برنامه ریزی گردشگری فرآیندی مبتنی بر 
در  بهینه کردن نقش گردشگری  و  پیشبرد  ارزیابی، 
رفاه و ارتقای کیفیت جامعه میزبان تلقی می شود. 
برنامه ریزی گردشگری به طور تنگاتنگی با برنامه ریزی 
کردن  لحاظ  مستلزم  آن  و  می باشد  مرتبط  توسعه 
عواملی نظیر اقتصاد، نیاز گردشگران و مالحظات 
مربوط به سکنه بومی است. در چارچوب برنامه ریزی 
و  حاکم  روندهای  و  فرآیندها  تمام  باید  گردشگری 
موثر بر آن به طور همه جانبه مورد بررسی و تحلیل 
قرار گیرد. بر این اساس، قبل از هر گونه برنامه ریزی 
را  برنامه ریزی  مورد  موضوع  اجزای  باید  نخست 
فرآیند  اجزای  زیر  مدل  نمود.  تحلیل  و  شناسایی 

گردشگری را به صورت ساده نشان می دهد.
رضایت  احساس  موضوع  طرح  به  توجه  با 
گردشگران نسبت به خدمات ارائه شده در شهر تبریز 
به عنوان عامل اصلی توسعه گردشگری در این بحث، 
رضایت مندی  حوزه  در  مرتبط  نظریات  به  ادامه  در 

پرداخته می شود.
بر اساس نظریه مزلو انسان موجودی نیازمند است 
نیازهاست؛  تامین  از  تابعی  او  کامروایی  درجه  که 
بنابراین، رضایت مندی گردشگر نیز تابعی از تامین 
و  بعد نظم  بعد گردشگری است. در  او در  نیازهای 

ارزیابی رضایت مندی گردشگران شهری در آستانه رویداد 
تبریز 2018

تبریز 2018

مرتضی کرمی

کارشناس ارشد گردشگری
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امینت جامعه میزبان باید نیاز به امنیت یک گردشگر 
به  اجتماعی  پذیرش  این  پی  در  تا  نماید  تامین  را 

فعالیت گردشگری خود بپردازد.
در نظریه مبادله هومنز فعالیت گردشگری به عنوان 
مبادله  تابع اصول است که در  مبادله عقالنی  یک 
هومنز بیان شده است و یک گردشگر در انجام مبادله 
گردشگری خود به دنبال به حداکثر رساندن پاداش 
که  است  پاداش  این  به  رسیدن  صورت  در  و  است 
رضایت مندی او حاصل می شود و به نگرشی مثبت 

دست خواهد یافت.
در تئوری روانکاوی آلپورت احساس رضایت مندی 
نیازهای  تامین  از  که  است  حالتی  سرخوشی  یا 
اساسی در انسان به وجود می آید. رضایت اجتماعی 
اجتماعشان  به  نسبت  اهالی  گرایش  نشان دهنده 
می باشد که در شکل سنتی رضایت مندی از اجتماع 
به عنوان انعکاس روانشناسانه ای از درک خدمات ارائه 
از  یا در یک متنی محدودتر درک  شده در اجتماع 

کیفیت فیزیکی تعریف می شود.
اینگلهارت معتقد است رضایت کلی از زندگی یکی 
نشان  که  است  نگرش هایی  گسترده  نشانه های  از 
می دهد شخص، نگرش نسبتا مثبت یا منفی نسبت 
شواهد  دارد.  می کند  زندگی  آن  در  که  جهانی  به 
نشان دهنده این هستند که مردم در بعضی جوامع 
احساس بسیار مثبت تری نسبت به جهانی که در آن 

زندگی می کنند دارند و بالعکس.
مطالبی که در ادامه می آید حاصل مطالعه ای است 
درخصوص دو مقوله بهره مندی از عناصرخدماتی-
رضایت  احساس  و  شهری  گردشگری  در  رفاهی 
بین  در   1393 سال  در  که  تبریز  شهر  به  سفر  از 
از  گردشگرانی صورت گرفته است که قصد خروج 
راه آهن  ایستگاه  از جمله فرودگاه،  تبریز  پایانه های 
و ترمینال را داشتند و یا اینکه در داخل شهر تبریز 
در سمینارها، نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و امثالهم 
حضور یافته بودند. مطابق آمار در سال 1393 حدود 

2963252 گردشگر وارد تبریز شده اند.
نتایج مطالعه بیانگر رضایت قابل قبول گردشگران از 
خدمات ارائه شده در شهر تبریز می باشد. نکته قابل 
توجه دیگر تاکید زیاد گردشگران به گویه شرایط آب و 
هوایی و وجود اماکن تجاری، پارک و آرامش محیطی 

به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت می باشد.
از  گردشگران  نیاز  مورد  اطالعات  ارائه  مورد  در 
رسانی  اطالع  نوع  تراکت،  نقشه،  بروشور،  طریق 
تابلوهای  کیفیت  »مسافرتبریز«،  افزار  نرم  توسط 
راهنما در آدرس دهی جاذبه های گردشگری، میزان 
میزان  بپرس«،  از من  »تاکسی های  خدمات رسانی 
میزان  تبریزگردی«،  »اتوبوس های  خدمات رسانی 
تسلط راهنمایان گردشگری، ارائه خدمات در اماکن 
تجاری،  تاریخی،  درمانی،  مراکز  تغذیه،  اقامتی، 

تفریحی، میزان دسترسی به سرویس های بهداشتی، 
در  ترافیک  وضعیت  پارکینگ،  به  دسترسی  میزان 
معابر شهر، وضعیت برخورداری از امنیت عمومی، 
تبریز،  شهر  مردم  میزبانی  از  رضایت مندی  میزان 
کیفیت سیما و منظر شهری رضایت خوبی حاصل 

شده است.
درباره نحوه انتخاب شهر تبریز، گردشگران بخش 
قابل توجهی از اطالعات خود را در مورد شهر تبریز 
از طریق معرفی دوستان و آشنایان به دست آورده اند و 
گزینه های رادیو و تلوزیون، بین مسیر، اینترنت و رسانه 
نوشتاری در اولویت های بعدی قرار دارند. گردش و 
تفریح به عنوان اصلی ترین هدف سفر به شهر تبریز 
تجاری  و گزینه های درمانی، ورزشی،  مطرح است 
در اولویت های بعدی قرار دارند. گردشگران بیشتر از 
طریق سواری شخصی به تبریز سفر کرده اند. منزل 
آشنایان، هتل و مهمان پذیرها گزینه های اول محل 
تایخ شهر  و  اقامت هستند. شاخص فرهنگ، هنر 
تبریز به عنوان رتبه اول ویژگی برجسته شهر تبریز به 
عنوان مقصد سفر محسوب می شوند و گزینه های آب 

و هوا و مراکز خرید در رتبه های بعدی قرا دارند.
شخص  که  است  خاصی  احساس  رضایت مندی 
به هنگام رسیدن به خواسته های خود پیدا می کند. 
برآورده شدن رضایت گردشگران یکی از جنبه های 
و  و زمینه ساز مشارکت  بوده  پایدار  مهم گردشگری 
همکاری گردشگران در توسعه شاخص های مربوط به 
گردشگری است. در نتیجه، رضایت مندی گردشگران 
شاخص  بهترین  و  رقابتی  عوامل  ازمهم ترین  یکی 
برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب می شود و 
میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای 
سنجش کیفیت کار قلمداد می شود. به هر میزان 
که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات گردشگران 
تامین شود، به همان میزان جذب گردشگر و توسعه را 

در پی خواهد داشت.
موقعیت  وجود  با  هنوز  تبریز  در  گردشگری 
به  و عنایت مسئوالن  مناسب و مساعد جغرافیایی 
مواهب طبیعی  از  بسیاری  و وجود  امر گردشگری 
تاکنون جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است؛ 
بنابراین، با توجه قابل قبول بودن احساس رضایت 
تبریز،  شهر  در  شده  ارائه  خدمات  به  گردشگران 
تمایل به سفر مجدد در بین گردشگران نیز باال بوده، 
از این رو مشارکت مردم و متصدیان مربوطه شهر در 
امر توسعه گردشگری شهر تبریز به عنوان یک عامل 
توریسم در شهر  توسعه صنعت  به  مؤثری می تواند 
تبریز کمک نماید. در زمینه توسعه گردشگری شهر 
تبریز، مسئولین نقش مهم و بسزایی دارند و توجه 
به سیاست های کلی دولت دراین خصوص راهگشا 
خواهد بود. برای بررسی راه حل های ممکن باید از 
دیدگاه های مختلفی به صنعت گردشگری توجه کرد 

و برای هر کدام از آن هاچاره اندیشی نمود و موانع را از 
سر راه برداشت.

همت  به  تبریز  کالنشهر  در  گردشگری  صنعت 
مسئولین شهری، حرکت رو به جلوی خود را شروع 
از  قبولی  قابل  رضایت  گردشگران  و  است  کرده 
عملکرد و خدمات ارائه شده توسط شهرداری تبریز 
را از خود نشان داده اند؛ اما با این وجود در رابطه با 
برخی موارد با کاستی ها و مشکالتی روبرو است که 
از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
• تابلوهای راهنما به منظور آدرس دهی جاذبه های 

گردشگری و سایر موارد مورد نیاز گردشگران
با  رابطه  در  کیفی  و  کمی  مشکالت  وجود   •

سرویس های بهداشتی در سطح شهر
• کمبود پارکینگ و پایین بودن دسترسی به آن ها

• کندی ترافیک در معابر شهر و سر درگمی اغلب 
گردشگران به خاطر عدم آشنایی با خیابان های یک 

طرفه
و  اطالع رسانی  کیوسک های  تعداد  بودن  کم   •

مکان یابی نامناسب
• تعطیلی بازار و اماکن خدماتی در ایام تعطیل و 

روزهای تراکم گردشگران
پیشنهادات ذیل در ارتباط با مسائل موجود طرح 

می شود:
• فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی در راستای 

ارتقاء رفتار جامعه میزبان با گردشگران
• مکان یابی مناسب مراکز اطالع رسانی و راهنمایی 

گردشگران به ویژه در مبادی ورودی شهر
اصلی  زیرساخت های  کیفی  و  کمی  بهبود   •
گردشگری از جمله سرویس های بهداشتی، امکانات 

اقامت، حمل و نقل
• ایجاد مشوق های الزم توسط مدیریت شهری برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری 
علی الخصوص در حوزه بازاریابی و تبلیغات کالن شهر 

تبریز در عرصه ملی و بین المللی
• تنوع بخشی و توسعه برنامه های تبلیغاتی برای 

معرفی جاذبه های گردشگری کالنشهر تبریز
• رفع اشکاالت فنی تابلوهای شهری، خیابان ها، 

پل ها، خط کشی
• ایجاد پارکینگ طبقاتی به ویژه در بافت تاریخی 

کالنشهر تبریز )بازار و منطقه 8(
• بازبینی و اصالح در نحوه تصمیم گیری درباره 
برای  مناسب  و اطالع رسانی  خیابان های یک طرفه 

گردشگران
و  اطالع رسانی  کیوسک های  تعداد  افزایش   •

مکان یابی مناسب آن ها
• نظارت بر اماکن خرید و اماکن خدماتی جهت 

خدمات رسانی در ایام تعطیل

شکل 1. اجزای یک نظام گردشگری در یک نگرش پساساختاری
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و  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  مسئله  روزها  این 
احیای مجدد آن جزء بحث های داغ محافل علمی، 
قصد  کوتاه  نوشته  این  است.  سیاسی  و  تخصصی 
دارد ضمن متذکر شدن جایگاه رودخانه در پایداری 
آبه  حق  تخصیص  لزوم  بر  آبی  اکوسیستم های 
دریاچه  آبریز  حوضه  رودخانه های  زیست محیطی 
ارومیه جهت احیای مجدد آن تاکید بورزد. جایگاهی 
دهه های  در  سدسازی  گسترش  با  متاسفانه  که 

گذشته به محاق فراموشی سپرده شده بود.
اولین  از  یکی  باهوش  موجود  این  رودخانه، 
سازه های آبی طبیعی جهان به شمار می رود. سازه ای 
که بشر در ساخت آن هیچ نقشی نداشته، لیکن با 
اعمال تغییراتی در مسیر این سازه رفتار و منش آن را 
تغییر داده و می دهد. رودخانه ها عالوه بر حیات خود 
با هدایت جریان آب، موجبات حیات سایر مخلوقات 
را نیز فراهم می سازند. رودخانه ها نسبت به محیط 
از  عکس العملی  عملی،  هر  برای  و  بوده  حساس 
خود نشان می دهند که می تواند جنبه های مختلفی 
داشته باشد. این سخن قدیمی که می گوید آب راه 
خود را پیدا می کند، نیز موید باهوش بودن رودخانه 
است. به عنوان مثال، کمتر دیده می شود که رودخانه 
مسیر  اغلب  و  کند  حرکت  مستقیم  مسیر  یک  در 
مارپیچ دارد. رودخانه ها نیز مانند انسان ها در مسیر 
خود به سمت پایین یک کوه اغلب مسیرهای مارپیچ 
را انتخاب می کنند تا تلفات انرژی کمتری را داشته 

باشند و بتوانند به انتهای مسیر برسند.
مانند  نیز  رودخانه ها  کلی  بندی  تقسیم  یک  در 
یک  دارند.  را  تکامل  مختلف  دوره های  انسان ها 

به عنوان  کوه ها  میان  در  و  باالدست  در  رودخانه 
رودخانه جوان نامگذاری می گردد. چراکه همچون 
جوانان پر انرژی و خروشان است. با گذشت رودخانه 
دوره  و  رسیده  انتها  به  جوانی  دوره  خود  مسیر  در 
بلوغ شروع می گردد. در این دوره رودخانه غیرقابل 
پیش بینی است و تغییرات شدیدی را از خود نشان 
می دهد. در نهایت رودخانه ها به دوره پیری می رسند. 
انسان های  همچون  رودخانه ها  نیز  دوره  این  در 

کهنسال آهسته حرکت می کنند.
و  آب  به  وابسته  تمدن ها  پیدایش  که  می دانیم 
در  جهان  شهرهای  اکثریت  است.  بوده  رودخانه ها 
شده اند.  داده  توسعه  و  ساخته  رودخانه ها  نزدیکی 
مختلف  مصارف  برای  آن  آب  از  که  رودخانه هایی 
استفاده می کنند و پس از خشکاندن آن به عنوان 
مسیری برای تخلیه فاضالب ها مورد سو استفاده قرار 
می گیرند. قبل از پیشرفت علم و تکنولوژی بشر تنها 
می توانست با احداث انهار مختلف از آب رودخانه ها 
استفاده کند. با پیشرفت ابزارآالت مختلف همچون 
موتورپمپ ها استفاده بشر از آب زیرزمینی بر استفاده 
از انهار اضافه گردید و با افزایش هرچه بیشتر جمعیت 
این مصارف نیز بیشتر و بیشتر گردید. در این میان 
بندهای  و  سدها  همچون  آبگیر  سازه های  نقش 
سازه های  سدها  است.  و  بوده  زیاد  بسیار  انحرافی 
بزرگی هستند که در مسیر رودخانه احداث و موجب 
تجمیع جریان آب در دریاچه هایی در باالدست خود 
را  انسان ها  آبی  نیازهای  سدها  احداث  می شوند. 
فراهم می کند ولی سایر موجودات زنده را از این مایع 
حیات محروم می کند. متاسفانه این دیدگاه در جهان 
آب  کل  ذخیره  یعنی  سد  احداث  که  داشت  وجود 
رودخانه است و نبایستی اجازه داد تا آب رودخانه به 
طرف پایین دست حرکت داشته باشد. این دیدگاه در 
برنامه ریزی ها و مدیریت منابع آب و سدها در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه نیز نمود داشته است. این طرز 
از  بسیاری  انقراض  برای  شرایط  ایجاد  ضمن  تفکر 
باعث  عمال  رودخانه ها  در  آب  به  وابسته  گونه های 
پایین دست  تاالب های  و  به دریاچه ها  نرسیدن آب 
شده و آن ها را در معرض تهدید خشکی قرار می دهد. 

توسعه  برای  ضرورت  یک  سدها  احداث  اگرچه 
ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  کشاورزی  و  اقتصادی 
بود، اما تخصیص جریان زیست محیطی مورد نیاز به 
پایین دست ضرورتی مهم تر و جدی تر بود که متاسفانه 
مورد بی توجهی قرار گرفت. مقداری آبی که بایستی 
از سدها رهاسازی گردد، عناوین مختلفی همچون 
حقابه زیست محیطی، جریان زیست محیطی و نیاز 
آب زیست محیطی دارد. با وجود اختالفاتی در تعریف 
این اصطالح، همه متخصصان آب و محیط زیست در 
لزوم رهاسازی بخشی از جریان های ذخیره شده در 
سدها جهت حفظ محیط زیست متفق القول هستند.
دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین حوضه های آبریز 
حقابه های  به  توجه  عدم  به دلیل  که  است  کشور 
زیستی رودخانه های منتهی به آن دچار مشکل بزرگی 
شده است. مشکلی که می تواند با اجرای برنامه های 
زیست محیطی  حقابه های  تخصیص  صحیح 

رودخانه ها تا حدی مرتفع گردد.
گروه  در  که  مطالعاتی  مجموعه  نتایج  طی 
رودخانه  روی 10  بر  ارومیه  دانشگاه  آب  مهندسی 
بزرگ حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده است، 
می توان تخمین زد که با تخصیص 20 تا 40 درصد 
ارومیه  دریاچه  به  منتهی  رودخانه های  جریان های 
وارد  آب  مترمکعب  میلیارد  یک  از  بیش  ساالنه 
دریاچه ارومیه می گردد. این در حالی است که تراز 
اکولوژیکی دریاچه ارومیه شش میلیارد متر مکعب 
است. این بدین معنا است که اگر در دریاچه ارومیه 
شش میلیارد مترمکعب آب انباشت شود به حداقل 
تراز زیستی می رسد. از یک میلیارد متر مکعب جریان 
ورودی به دریاچه ارومیه، در بدترین وضعیت ممکن 
500 میلیون مترمکعب آب از سطح دریاچه تبخیر 
می گردد و 500 میلیون متر مکعب آن ساالنه انباشت 
می گردد. با این وجود دریاچه ارومیه طی 12 سال 

می تواند به تراز اکولوژیکی خود دست یابد.
این موضوع اهمیت توجه به حقابه های 20 تا 40 
درصدی رودخانه ها را آشکار می سازد؛ و این سخن 
قدیمی، قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود را در 

ذهن ها متجلی می سازد.

جایگاه تخصیص جریان زیست محیطی رودخانه ها 
در احیای دریاچه ارومیه

صفحات سبز

سعید حبیبی

کارشناس ارشد سازه های آبی
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مقدمه
با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فن آوری- صنعتی 
نام  به  معضلی  با  دنیا  جمعیت،  افزون  روز  ازدیاد  و 
است.  شده  روبرو  زیست«  محیط  »آلودگی های 
به طوری که در هر کشور حفاظت از محیط زیست مورد 

توجه جدی دولت مردان می باشد.
محیطی  زیست  آالینده های  مهم ترین  از  یکی 
ارتقاء  و  رشد  با  همزمان  که  است  صوتی  آلودگی 
تکنولوژی، معضل صدا ابعاد گسترده تری یافته و باعث 
بروز مشکالت بیشتری شده است. به طوری که اخیرا 
در مدیریت کالن شهرسازی، معماری داخلی مراکز 
و تحقیقاتی، مسکونی  آموزشی  بهداشتی درمانی، 
و تجاری و همینطور طراحی ماشین آالت صنعتی 
مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش های انجام 
شده نشان می دهد که هیاهو و دغدغه های زندگی 
ماشینی، ناراحتی های جسمی و روحی شهروندان را 
موجب شده و در این میان عوارض جسمی، روحی و 
روانی ناشی از سروصدای ترافیکی در مقایسه با انواع 
دیگر بسیار زیانبارتر می باشد. این مسائل باعث شده 
است که جهان امروز برای مبارزه با این معضل زیست 

محیطی هزینه های هنگفتی را صرف نماید.
تعریف صوت و آلودگی صوتی

مداوم  تغییرات  و  هوا  مولکول های  ارتعاش  اثر  در 
فشار، صوت بوجود می آید. این امواج بصورت طولی 
در هوا منتشر شده و در محدوده فرکانسی معینی 

می تواند توسط انسان قابل درک باشد؛ بنابراین امواج 
صوتی شکلی از امواج مکانیکی هستند که به صورت 
امواج طولی منتشر شده و ضمن برخورد با گوش، 

احساس شنیدن را ایجاد می کنند.
فرکانس های  بصورت  می توانند  مکانیکی  امواج 
محدوده  اما  شوند،  منتشر  محیط  در  متفاوت 
فرکانس های قابل درک برای انسان بین 20 تا 20 هزار 
هرتز می باشد. امواج کمتر از 20 هرتز را مادون صوت و 

امواج بیش از 20 هزار هرتز را فراصوت گویند.
سروصدا یا آلودگی صوتی را می توان بصورت صدای 
آرامش  زدن  هم  بر  موجب  که  دانست  ناخواسته ای 
در زمان استراحت و یا تمرکز افراد در حین انجام کار 
می شود، به همین دلیل صدای موسیقی نیز اگر در 
یک موقعیت و زمان نامناسب اجرا شود به عنوان منبع 

آلودگی صوتی در نظر گرفته می شود.
واحد اندازه گیری صدا بر حسب دسیبل )db( و بر 
اساس تغییرات فشار هوا، مقدار آن بین صفر دسیبل 
)آستانه شنوایی( تا 1300 دسیبل )آستانه کری( باال 

بیان می شود.

منابع تولید سروصدا
عمده ترین منابع سروصدا در محیط های شهری 
ناشی از وسایل حمل و نقل بوده که شامل حمل و نقل 

جاده ای، هواپیماها و قطارها می باشند.
نقل  و  حمل  وسایل  از  ناشی  صوتی  ترازهای 
جاده ای )شامل موتورسیکلت، ماشین های سواری، 
ماشین های سنگین و نیمه سنگین( سهم عمده ای در 

تولید آلودگی صوتی شهرها دارند.
از منابع دیگر سروصدا در جوامع شهری می توان 
ساختمانی،  فعالیت های  صنعتی،  فعالیت های  به 
اطراف  محیط  در  موجود  دستگاه های  و  تجهیزات 
جاروبرقی،  کولر،  مطبوع،  تهویه  )سیستم  زندگی 
رادیو،  چاپگرها،  تایپ،  دستگاه  پنکه،  سشوار، 

تلویزیون، ادوات موسیقی و امثالهم( اشاره نمود که هر 
یک سهم مشخصی را در تولید آلودگی صوتی زیست 

محیطی دارند.

اثرات سوء آلودگی صوتی بر انسان
● آلودگی صوتی و کاهش قدرت شنوایی

صدای  که  عارضه ای  ملموس ترین  و  ساده ترین 
آزاردهنده برای انسان به ارمغان می آورد، کاهش قدرت 
شنوایی است. کاهش قدرت شنوایی به تدریج صورت 
آن  اثرات  متاسفانه  اما  می باشد،  درد  فاقد  و  گرفته 
دائمی و غیر قابل برگشت است. کری و کاهش قدرت 
شنوایی برخالف تصور عموم به علت افزایش سن و 
پیری نبوده، بلکه قرارگیری در معرض سروصداهای 

ناهنجار علت اصلی آن می باشد.
در این راستا واکنش سیستم شنوایی بدن انسان در 
مقابل اصوات آزار دهنده در 4 حالت ذیل مورد بررسی 

قرار می گیرد:
در  انسان  شنوایی  سیستم  چنانچه  تطبیق:   -1
معرض تراز صوتی باالیی قرار گیرد، خود را با شرایط 
جدید تطبیق می دهد تا از آسیب های احتمالی در 

امان باشد.
بعد  این مرحله  تغییر موقت آستانه شنوایی:   -2
ادامه  در صورت  و  تطبیق شکل می گیرد  مرحله  از 
مواجهه با ترازهای صوتی باال، خستگی و کری موقت 

ایجاد می شود.
3- تغییر دائمی آستانه شنوایی: چنانچه تماس فرد 
با ترازهای صوتی باال طوالنی گردد، اثرات سوء شنوایی 

عمیق تر شده و دائمی می گردد.
4- تغییر آستانه شنوایی غیر قابل برگشت: در این 
مرحله سلول های شنوایی آسیب دیده و تغییر غیرقابل 

برگشت آستانه شنوایی را موجب می شوند.
● آلودگی صوتی و اثرات بالینی

روی  بر  صوتی  ترازهای  نامطلوب  اثرات  دیگر  از 

آلودگی صوتی
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به سردرد و سرگیجه، سوءهاضمه،  انسان، می توان 
یبوست، زخم معده و روده، خارش و آلرژی پوستی، 
فشار  افزایش  عروق،  تنگی  عصبی،  ناراحتی های 
خون، سکته قلبی و امثالهم اشاره کرد. صدای مداوم 
باعث افزایش هورمون های آدرنالین و کورتیزول خون 
شده به طوری که آدرنالین موجب افزایش ضربان قلب 
و هورمون کورتیزول موجب افزایش استرس و اضطراب 
در افراد می شود. در سروصدای زیاد و شدید، فشار 
خون به ویژه فشار داخل جمجمه باال رفته، ترشحات 
ضمن  در  می گردد.  خشک  دهان  و  شده  کم  بزاق 

حرکات دودی شکل روده دچار رکود می شود.
●آلودگی صوتی و اثرات روحی و روانی

یکی از بزرگ ترین عوامل ایجادکننده اضطراب در 
افراد سروصدا است. مواجهه زیاد با تراز صدای باال در 
صنعت، موجب عصبانیت و تحریک در عکس العمل 
فرد می شود. اعتقاد بر این است که سروصدا یکی 
نیز  و  است  روحی  بیماری های  مستقیم  عوامل  از 
ممکن است سرعت یا شدت پیشرفت یک ناهنجاری 
روحی را بیشتر کند. تحقیقات ثابت کرده که میان 
سروصداهای مزاحم و بروز رفتارهای تهاجمی ارتباط 
وجود دارد. مطالعات انجام شده بر روی افرادی که 
سروصدا  پر  مکان های  نزدیک  آن ها  سکونت  محل 
مانند فرودگاه، راه آهن و امثالهم می باشد، حاکی از آن 
است که مشکالت مغزی، سالمت این افراد را تهدید 

می کند.
●آلودگی صوتی و اختالالت خواب

اثر  در  که  افرادی  شده،  انجام  تحقیقات  طبق 
سروصداهای مزاحم دچار مشکل بی خوابی شده اند 
برخوردار  کمتری  عمومی  سالمت  از  مجموع  در 
با  آن ها  روزانه  کارهای  افرادی  چنین  و  می باشند؛ 
ضعف و اختالل انجام می شود و توجه و تمرکز این افراد 
در طول روز کاهش می یابد که می تواند به نوبه خود 
آن ها را در معرض خطر حوادث و اتفاقات ناخوشایندی 

قرار دهد.
●آلودگی صوتی و رشد کودکان

انجمن ملی تحقیقات در آمریکا هشدار داده است 
که مادران باردار نباید در مراکز پر سروصدا کار کنند. 
تحقیقات نشان می دهد میان سروصداهای مزاحم و 
تولد کودکان کم وزن و یا دارای ناهنجاری های جنینی 
مانند شکاف کام ارتباط وجود دارد. مادران بارداری که 
در محیط های پر سروصدا هستند و این سروصدا باعث 
آزار و اذیت آن ها می گردد، در بدن آنها هورمون هایی 

ترشح می شود که برای سالمت جنین مضر می باشد.
طبق نظر محققان، آلودگی صوتی و خانه های پر 
سروصدا و شلوغ می تواند سبب به تاخیر افتادن رشد 
که  کودکانی  حتی  گردد.  کودک  شناختی  و  زبانی 
مدارس آن ها نزدیک مکان های شلوغ و پر سروصدا 
مانند راه آهن، فرودگاه و یا اتوبان ها قرار دارد، از نمرات 

درسی )به ویژه خواندن( پایین تری برخوردارند.

کودکان برای درس خواندن و مطالعه کردن به مکانی 
کامال آرام نیاز دارند، از طرفی والدین باید سعی کنند با 
کودکان خود با صدای مالیم صحبت کنند و از فریاد و 
یا جیغ کشیدن پرهیز کنند. حتی اسباب بازی هایی 
که برای کودکان خود می خرند نباید صداهای خیلی 

بلند داشته باشند.
موثر  و  مهم  مباحث  از  صوتی  آلودگی  رفع 
زیست محیطی است که مستلزم شناسایی و شناخت 
منابع تولید، اثرات و راهکارهای مهار آن ها می باشد 
که موارد فوق تحت عنوان ارزیابی آلودگی صوتی مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.
را  محیطی  صوتی  آلودگی  وضعیت  بخواهیم  اگر 
مورد ارزیابی فنی قرار دهیم، الزم است که چهار مرحله 
کامال مجزا را طی نماییم، این مراحل عبارت هستند 

از:
1- شناسایی منابع آلودگی صوتی

2- اندازه گیری صدا
3- ارزشیابی با استانداردهای معتبر

4- اقدامات کنترلی در صورت باالتر بودن از حد 
آستانه های مجاز

در مرحله نخست الزم است وضعیت محل موردنظر 
با توجه به آلودگی صوتی مورد بررسی کیفی قرار گیرد. 

در این مرحله سه سوال مطرح می گردد:
1- آیا مشکل صدا وجود دارد؟

2- میزان تراز صدا در محل مورد نظر چه میزان بوده 
و آیا باالتر از حد مجاز است؟

می تواند  آیا  و  شده  تولید  منبعی  چه  از  صدا   -3
کنترل شود؟

برای دست یابی به جواب این سؤاالت، کافی است 
به طور مثال در یک محیط صنعتی با یک کارگر سالن 
تولید، صحبت نماییم. درصورتی که بتوان با هر فردی 
در فاصله یک متری به راحتی صحبت نمود، احتماال 
میزان صدا در آن مکان به اندازه ای نیست که سیستم 
شنوایی انسان را تخریب نماید، اما برعکس چنانچه 
مقابل  فرد  صدای  شنیدن  و  کردن  صحبت  برای 
خود مجبور باشیم در فاصله نزدیک )بین 20 تا 40 
سانتی متر( فریاد بزنیم،  شدت صدا در این مکان به 
احتمال بسیار زیاد باالتر از آستانه های مورد قبول بوده 

و می تواند باعث کاهش شنوایی کارگر شود.
در این شرایط الزم است وارد مرحله دوم شده و با 
استفاده از تجهیزات مناسب، ترازهای صوتی را دقیقا 
قرار  فرکانسی  تحلیل  و  تجزیه  تحت  و  اندازه گیری 
دهیم. در مرحله اول وضعیت آلودگی صوتی به صورت 
کامال کیفی مورد بررسی قرار می گیرد، اما در مرحله 
از  استفاده  با  اصوات  فرکانس  و  شدت  میزان  دوم، 
دستگاه تراز سنج صوتی به صورت کمی اندازه گیری 
شده و می توان به راحتی وضعیت آلودگی صوتی نقاط 
مورد نظر را با استانداردهای معتبر صدا مقایسه و مورد 

ارزشیابی قرار داد.
پس از مقایسه میزان صدای موجود با استانداردهای 
از  کمتر  صوتی  ترازهای  صورتی که  در  صدا  مطرح 
آستانه های مجاز باشد، مشکل خاصی وجود نداشته و 
عمال ورود به مرحله سوم منتفی است؛ اما در صورتی که 
میزان شدت ترازهای صوتی فراتر از آستانه های مجاز 
باشد در این زمان باید وارد مرحله سوم گردید و با ارائه 
و  صدا  شدت  کاهش  جهت  در  اصالحی  رویه های 

HT/.کنترل آن گام برداشت

استانداردهای آلودگی صوتی
اکثریت  در  اخیر،  دهه  دو  تا  یک  بین  فاصله  در 
کشورهای جهان توجه خاصی نسبت به مسئله صدا و 
آلودگی ناشی از آن بوجود آمده که منجر به تدوین آئین 
نامه ها و اجرای قوانین خاص مبارزه با آلودگی صوتی 
در آن کشورها شده است. در کشور ما نیز اقداماتی در 
خصوص مبارزه با این آالینده زیست محیطی آغاز شده 
که برای دست یابی به شرایط بهینه و به منظور بررسی 
و برآورد تاثیرات صدا، الزم است دو نوع استاندارد در 

ایران تعیین شود:
این   :Ambient or environment standards  )1
محیط های  برای  را  مجازی  آستانه  حد  استاندارد 
هر  صورتی که  در  می نماید.  تعیین  شهری  مختلف 
فردی چه به عنوان عابر و یا بعنوان ساکن در یک منطقه 
مسکونی و یا به عنوان شاغل در یک منطقه تجاری یا 
صنعتی تحت آستانه های مجاز زیست محیطی قرار 

داشته باشد، دچار عوارض سوء صدا نخواهد گردید.
این  از  استفاده  با   :Emission standards   )2
استاندارد، میزان ترازهای خروجی منابع ایجاد کننده 
صدا قابل مقایسه و ارزشیابی می باشد. استانداردهای 
زیست محیطی الزم است به منظور آسایش و آرامش 
انسان تعیین گردد. لذا شفاف نمودن و تعیین دقیق 
این استانداردها به نوع رفتار، فرهنگ، آداب و رسوم 
و باالخره به ساختار فیزیکی شهرها بستگی خواهد 
داشت، به همین دلیل در تعیین این نوع استانداردها 

در کشورهای مختلف تفاوت هایی دیده شده است.
در جدول زیر استاندارد زیست محیطی کشورمان 
اعالم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  توسط  که  را 
استاندارد  این  مطابق  می نماییم.  مشاهده  گردیده 
شده  تقسیم  دسته  به 5  کشورمان  شهری  مناطق 

است.

محدودیت های مجاز شدت سروصدا
سروصدا 35-30  حداکثر  راحت  خواب  برای   -1

دسی بل باشد.
2- حداکثر سروصدای خارج محل مسکونی 60-

65 دسی بل باشد.
3- حداکثر مجاز قرارگیری در معرض سروصدا، 85 

دسی بل و 8 ساعت در روز می باشد.

ردیف

1
2
3
4
5

نوع منطقه

منطقه مسکونی
منطقه تجاری- مسکونی

منطقه تجاری
منطقه مسکونی- صنعتی

منطقه صنعتی

روز از ساعت 7 الی 22
db   )A(  

55
60
65
70
75

شب از ساعت 22 الی 7
db   )A(  

45
50
55
60
65

حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران

56
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درمعرض  زمان  نشده  حفاظت  گوش  برای   -4
قرارگیری مجاز، با هر 5 دسی بل افزایش سطح سر 
و صدای متوسط )85 دسی بل(، به نصف کاهش 
دسی   90 برای  ساعت   8 حداکثر  یعنی  می یابد؛ 
بل، حداکثر 4 ساعت برای 95 دسی بل، حداکثر 2 
ساعت برای 100 دسی بل و حداکثر 15 دقیقه برای 

115 دسی بل در 24 ساعت.
5- هرگونه سروصدای باالی 140 دسی بل غیرمجاز 

است.
از گوش مقابل سر و صداهای  6- برای حفاظت 
باالی 105 دسی بل بایستی هم از پالک گوش و هم 

از گوشی )همراه با هم( استفاده کرد.
حفاظ های گوش:

• پالگ گوش )earplug(: داخل کانال گوش قرار 
می گیرند.

کامال  را  خارجی  گوش   :)earmuff( گوشی   •
می پوشانند.

نکته: پالگ گوش و گوشی به میزان 15-30 دسی 
بل از شدت سروصدا می کاهند.

نکته: قراردادن پنبه در گوش تنها 5-7 دسی بل از 
شدت سر و صدا می کاهد.

روش های کنترل و کاهش آلودگی صوتی
آلودگی صوتی روش های  و کاهش  جهت کنترل 
و  کاهش  به  می توان  جمله  از  دارد  وجود  مختلفی 
و  کاهش  صوت،  کننده  تولید  منبع  صدای  کنترل 
کنترل صدا در مسیر انتشار صوت و کاهش و کنترل 

صدا در محل دریافت صوت اشاره کرد.
آلودگی  کنترل  جهت  مرحله  سه  همچنین 
صوتی باید مد نظر قرار گیرد: مرحله اول مربوط به 
و  خودروسازان  نقل،  و  حمل  وسایل  تولیدکنندگان 
باید  که  می باشند  تجهیزات  سازندگان  به طورکلی 
و  تجهیزات  ساخت  استاندارد  کردن  اجرا  قوانین 
اجبار اجرای آن توسط دولت تدوین شود. در مرحله 
دوم و سوم هم باید قوانین خاصی برای پیمانکاران در 
محیط های صنعتی و ساختمانی در راستای کنترل و 

کاهش صدا تدوین گردد.
راهکارهای کاهش سروصدای خیابان ها و جاده ها:

- ساخت موانع صوتی در کناره جاده ها و خیابان ها. 
برخی از این موانع باعث بازتابش امواج صوتی به سوی 

آسمان می گردند.
- کنترل سرعت خودروها.

- انتخاب پوشش مناسب سطح سواره روها. )بهترین 
الستیک  و  آسفالت  و  بتن  مخلوط  بتن،  گزینه ها 

بازیافتی می باشند(.
نقلیه  وسایل  مرور  و  عبور  در  محدودیت  ایجاد   -

سنگین بخصوص خیابان های فرعی در شب.
- کاشت گونه های گیاهی در کنار راه ها. پوشش 
گیاهی اگر دارای ارتفاع کافی، عرض و تراکم مناسب 
را  بزرگراه ها  ترافیک  از  ناشی  صدای  می تواند  باشد 
کاهش دهد. به این ترتیب که درختان بلند با کاهش 
دادن سرعت باد و عدم هدایت امواج صوتی به طرف 
آلودگی  مقابل  در  صوتی  عایق  عنوان  به  شنونده، 

صوتی می توانند موثر واقع شوند.
- نصب تابلوهای بوق زدن ممنوع در برخی نقاط.

فرسوده؛  خودروهای  نمودن  احسن  به  تبدیل   -
خودروها صدای  بودن  فرسوده  یا  و  قدیمی  به علت 
و  اگزوز  موتور،  مثل  آنها  مختلف  اجزای  از  تولیدی 
سیستم انتقال نیرو در حد باالیی قرار دارد. به عبارتی 
جدید  خودروهای  با  قدیمی  خودروهای  چنانچه 
هوای  آلودگی  کاهش  بر  عالوه  گردند  جایگزین 
منتشره از آنها میزان صدای تولیدی نیز در حد قابل 

توجهی کاهش می یابد.
راهکارهای کاهش سروصدا در فرودگاه ها:

- طراحی موتورهای جت کم سروصدا تر
- ایجاد محدودیت در پروازها )ساعات پروازی(

- استفاده از عایق های صوتی در اماکن مسکونی 
دیوارهای  و  جداره  دو  )پنجره های  فرودگاه  اطراف 

آکوستیک(
راهکارهای کاهش سروصدا در کارخانجات:
- انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهرها

)محصور  آکوستیک  کابین های  از  استفاده   -
ساختن ماشین آالت پر سر و صدا(

ارتعاشات  کاهش  برای  لرزه گیرها  از  استفاده   -
ماشین آالت

- استفاده از پالگ گوش و گوشی توسط کارگران
منازل  اطراف  در  سروصدا  کاهش  راهکارهای 

مسکونی
- استفاده از پنجره های قطور و یا دوجداره

- طراحی اصولی ساختار بیرونی بنا
در  آکوستیک  پیش ساخته  از مصالح  استفاده   -

دیوارها و سقف ها
ساختمان  مقابل  در  بوته ها  و  درخت  کاشت   -

به منظور جذب انرژی صوتی

- بنا کردن ساختمان به دور از منبع آلودگی صوتی
- طراحی اتاق خواب و اتاق نشیمن به طوری که در 

فضاهای ساکت تر و دورتر از منبع سروصدا قرار گیرند
حفاظت  سروصدا  برابر  در  خود  گوش  از  چگونه 

کنیم؟
●قرارگیری در معرض سروصدا را به حداقل رسانیم. 
در کنسرت ها، تاالرهای سخنرانی و یا میهمانی ها کنار 
بلندگوها ننشینیم. چنانچه موسیقی دان می باشیم، 

همیشه از حفاظ گوش استفاده کنیم.
● حجم صدا را کاهش دهیم.

چنانچه از هدست و یا هدفن استفاده می کنیم و یا 
در یک فضای محبوس به موسیقی گوش می دهیم، 
دهیم.  کاهش  را  صدا  حجم  اتومبیل(  )داخل 
اطرافیانمان که در 90 سانتیمتری  اگر  به طوری که 
از  موسیقی  صدای  شنیدن  به  قادر  ایستاده اند،  ما 
یقینا  باشند؛ صدای موسیقی،  یا هدفن  و  هدست 

بسیار باال است.
●هنگام خرید لوازم منزل، اسباب بازی و وسایل 

برقی نوع کم سروصدای آنها را انتخاب کنیم.
● در مکان های پر سر و صدا حتما از پالگ های 

گوش و یا گوشی ها استفاده کنیم.
و  سقف ها  دوجداره،  پنجره های  از  استفاده   ●
دیوارهای آکوستیک، پرده های قطور جلوی پنجره ها، 
پوشاندن کف با فرش و یا موکت، سروصدای داخل و 

خارج خانه را می توانند کنترل کنند.
● بی جهت بوق خودرو را به صدا در نیاوریم، مگر در 

مواقع اضطراری.
کنترل  را  خود  خانگی  حیوانات  صدای  و  سر   ●

کنیم.
● دیگران را نسبت به خطرات سروصدای بلند آگاه 

سازیم.
● موتور خودرو، تهویه مطبوع و سایر لوازم برقی را 
در وضعیت مناسب نگهداری کرده و در صورت لزوم به 

تعمیر آنها بپردازیم.
● هنگام گوش کردن به صدای موسیقی، تلویزیون 

و یا رادیو مراعات حال همسایگان خود را نیز بکنیم.
زندگی  سروصدا  پر  محیط های  در  چنانچه   ●
می کنیم و یا مشغول به کار می باشیم، به طور مرتب 

تست سنجش شنوایی را انجام دهیم.
● جای استفاده از گوشی های هدفن )آن هایی که 
درون کانال گوش قرار می گیرند(، از هدست استفاده 

کنیم.
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در سال های انتهائی دهه ای که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم گذر از مرحله گفتمانی و ورود به مرحله اقدام و 
عمل در مقوله اقتصاد مقاومتی خواستار ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد 
کشور شده اند. به نظر می رسد تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای واردات 
و تولید کاال یکی از مفادهای مورد تأکید و یکی از چارچوب هایی است که در 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید جدی قرار گرفته است. البته 
حتی پیش از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نیز تالش برای انتقال 
فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت داخل کشور با 
استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی در اسناد باالدستی مورد 

توجه جدی قرار گرفته بود.
در  اما  هستند  تکنولوژی  ایجاد  مبدأ  و  مصدر  خود  یافته  توسعه  کشورهای 
کشورهایی که گام در مسیر توسعه یافتگی نهاده اند و کشورهای »در حال توسعه« 
و  فن آوری ها  تولید  جهت  الزم  زیرساخت های  و  ظرفیت ها  می شوند،  اطالق 
تکنولوژی های مورد نیاز وجود ندارد یا در سطح مطلوب نیست. مسئلٔه دیگری 
که در این میان مطرح می شود این است که با توجه به عدم وجود زیرساخت ها، 
آیا تولید این تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه مقرون به صرفه است یا 
خیر؟ به نظر می رسد با توجه به سایر چالش هایی که پیش روی کشورهای در 
حال توسعه وجود دارد، برای این کشورها انتقال تکنولوژی به صرفه تر از تولید 
آن باشد. به طوری که هم اکنون کشورهای بسیار اندکی وجود دارند که به لحاظ 
تولید تکنولوژی به طور کامل به مرحلٔه خودکفایی رسیده باشند. همچنین با 
توجه به این که تکنولوژی به ابزاری برای برتری در عرصه رقابت های بین المللی 
تبدیل شده است، باعث می شود که تردیدهایی در خصوص انتقال تکنولوژی 
از کشورهای صاحب آن به سایر کشورها وجود داشته باشد. به ویژه در سال های 

گذشته، انتقال تکنولوژی محدود به انتقال تکنولوژی های قدیمی با هدف جذب 
سرمایه کافی برای توسعه و گستراندن دامنٔه تکنولوژی های جدید بود. البته در 
اینجا نبایستی یک مسئله را از نظر دور داشت و آن این است که تحوالت به وقوع 
پیوسته در سال های اخیر به ویژه تحوالت مرتبط با اقتصاد سیاسی شرایط انتقال 
تکنولوژی از کشورهای صاحب آن به سایر کشورها را دستخوش تغییر نموده 
است. برخی از این تحوالت عبارت اند از بروز ناپایداری های سیاسی در جهان، 
تعمیق و تشدید رقابت های منطقه ای، تشدید رقابت در سطح کورپوریشن های 
بزرگ و معظم، توسعٔه بیش از پیش شبکه های ارتباطی مجازی و الکترونیک و 
همچنین وجود خیل کثیری از دانش آموختگان و فارغ التحصیالن ایرانی در 

بهترین دانشگاه های جهان آموزش دیده اند.
به هرحال امروز آشکار شده است که توسعٔه تکنولوژی در کشورهای در حال 
توسعه محکم ترین دلیل برای پیشرفت اقتصادی در این کشورها بوده است. ایران 
که به ویژه در سال های اخیر، با فراز و نشیب های بسیاری در حوزه اقتصاد سیاسی 
نفت مواجه شد و مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت، با در دستور کار قرار گرفتن 
مفاد و اصول مربوط به اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادی، تالش دارد تا 
حفظ استقالل سیاسی خود و با اتکا بر ظرفیت ها و توان داخلی خود به ویژه در 
حیطه منابع انسانی و دانش آموختگان پرشمار خود به تکنولوژی های نوین دست 

یابد که بخشی از این امر به واسطٔه انتقال فناوری قابل حصول است.
از طرفی پیش زمینه ها و زیرساخت های اقتصادی که مبتنی بر یک تکنولوژی 
ملی است، نقش اساس در پذیرش تکنولوژی های وارداتی دارد و از آنجا که انتقال 
تکنولوژی در مناطق آزاد به عنوان عوامل ثانویه سرمایه گذاری خارجی در این 
مناطق مورد توجه قرار می گیرد. در این میان مناطق آزاد، نقش بسیار برجسته ای 
در انتقال فن آوری های نو و جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. به طوری که 

منطقٔه آزاد ارس دروازه ای برای ورود تکنولوژی
نقش مناطق آزاد در انتقال دانش ضمنی متخصصین خارجی و تکنولوژی

 نمودار زیر نشان می دهد که آمار اتباع خارج دارای روندی رو به رشد بوده است.نمودار زیر آمار اتباع خارجی شاغل در منطقٔه آزاد ارس را به تفکیک کشورهای متبوع نشان می دهد.
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و  قابلیت ها  دارای  ارس  آزاد  منطقٔه  که  می دهد  نشان  آمارها  این  تمامی 
انتقال  و  خارجی  متخصصین  جذب  زمینه  در  توجهی  قابل  پتانسیل های 
دارد،  اهمیت  آنچه  میان  این  در  است.  افراد  این  تجربٔه  و  دانش  ضمنی 
این است که زیرساخت های الزم برای تداوم این روند، تقویت و فرآیند رفع 

موانع تسهیل گردد و تمامی عوامل قانونی، حقوقی، نهادی و ساختاری که 
را پیش پای حضور متخصصین خارجی قرار می دهد، مرتفع  چالش هایی 
و  دانش  ضمنی  انتقال  فرآیند  پیش  از  بیش  بتوانند  آزاد  مناطق  تا  گردد 

تکنولوژی را محقق نمایند.

همچنین نمودارهای مقایسه ای زیر که میزان صدور، تمدید و ابطال پروانه اشتغال 
را  تمدید  افزایش  به  رو  روندی  می دهد،  نشان  را  تا 1395  سال های 1392  در 

نشان می دهد که حاکی از احساس امنیت سرمایه گذاری و صرفه اقتصادی برای 
سرمایه گذار دارد.

بر اساس بند یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، در خصوص مناطق  آزاد این 
چنین آمده است: »توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور 
به منظور انتقال فنآوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج«. ایدٔه ایجاد مناطق 
آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد که در آن کشورهای زیادی 
به استقالل رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین 
ببرند. در این راستا، رسیدن به استقالل اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم ترین 
عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه ها و راهبردهایی بودند 
که هر چه سریع تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین 
نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملٔه آن ها، استراتژی 
تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه 
از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می تواند توسعه اقتصادی 
را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( پیشنهاد و تشویق می شد. بر اساس تعریف بانک جهانی از مناطق آزاد، 
منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبًا در محدوده داخل یک بندر یا در 
مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده 
است. چنانچه کاالها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این 
منطقه صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن ها را برای مدتی در انبار ذخیره و 
در صورت لزوم بسته بندی و مجددًا صادر کرد. کاالهایی که از منطقه آزاد تجاری 
را می پردازند.  مقرر  عوارض گمرکی  و  وارد می شوند، حقوق  میزبان  به کشور 
همچنین هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد در مفهوم امروزی ایجاد تحرک و 

شتاب در اقتصاد ملی است که از نظر ساختاری، مسیری هماهنگ با ساختار 
اقتصاد جهانی را طی می نماید.

منطقه آزاد ارس هم یکی از تأثیرگذارترین مناطق آزاد در سطح کشور و در 
منطقه شمال غرب است که مأموریت خود را تقویت هم پیوندی اقتصادهای ملی 
و بین المللی با اولویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه 
و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، تبدیل منطقه 
مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین المللی و آزمایشگاه بهره گیری 
مناسب از قابلیت ها و مزیت های سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش 
تولید ناخالص ملی، گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی 
استقرار جمعیت و فعالیت ها و فراهم سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی 
در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب  و  فراملی  نگاه  با  درمانی  و 
زمینه های خاص مطالعه و سیاست گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی 
و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، 
اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی، ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه 
به امکانات و پتانسیل های ویژه منطقه از جمله بهره گیری مناسب از قابلیت های 
ترانزیتی کشور در داالن های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت 

اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تعریف نموده است.
در حال حاضر در محدوده منطقه آزاد ارس 51 شرکت با تعداد 107 نفر نیروی 
انسانی دارای پروانه اشتغال و اقامت فعالیت می نمایند. از این جمع 28 شرکت 
در زمینه تولید و 23 شرکت در زمینه خدماتی، بازرگانی فعال هستند. نسبت 

تخصیص سهام آنان به صورت )کامال ایرانی، کامال خارجی و مشارکتی( است.
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