














گزیده بیانات مقام معظم رهبری

مهم ترین  مردم«  معیشتی  مسائل  و  »اقتصاد 
مساله کشور است. جهت گیری ها باید از »اقتصاد 
مردمی«  و  مولد  »اقتصاد  به  نفتی«  و  رانتی 
تغییر یابد. مساله بانک ها، سرمایه گذاری، رشد 
نقدینگی و مساله قاچاق در موضوع اقتصاد مهم 
هستند. مسئوالنی که در دولت با اقتصاد، ارتباط 
هماهنگ،  تیم  یک  مانند  باید  دارند  مستقیم 
تصمیم گیری و عمل کنند و دیگران نیز به آن ها 

کمک نمایند.
آمارهـای ارائه شـده در بخـش اقتصـاد بر اسـاس 
مبانـی علمـی مطـرح می شـود، امـا ایـن آمارهـا 
به طـور کامـل و در همه جـا، نشـان دهنده  وضـع 
واقعـی کشـور و زندگـی مـردم نیسـت؛ بنابراین 
در ایـن میـان مشـکلی وجـود دارد کـه بایـد آن را 
شـناخت و حـل کـرد. بر اسـاس این آمارهـا، تورم 
از چنـد ده درصـد بـه زیـر ده درصـد رسـیده، اما 
آیـا قـدرت خریـد مـردم و ارزش پـول ملی نیـز در 
همین مقیاس، باال رفته اسـت؟ دربـاره  رکود هم 
آمارهـای اعالم شـده درسـت اسـت ولـی هنـوز 
واحدهای کوچک و متوسـط فراوانی وجود دارد 
کـه زیـر ظرفیـت کار می کنند یا تعطیل شـده اند 
و ایـن واقعیـت نشـان می دهـد که یک جـای کار 

عیـب دارد کـه بایـد آن را پیگیـری و رفـع کرد.
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سرمقاله

بحران ها به ویژه بحران های اجتماعی واجد ابعاد مختلفی هستند و نمی توان 
از مسائل  اعم  اجتماعی  داد. مسائل  قرار  توجه  مورد  بعد  از یک   را صرفا  آن ها 
مالی و مسائل غیرمالی ابعاد مختلف دارد و بایستی همه ابعاد مربوطه تا جایی 
که ممکن و مقدور باشد، مورد بررسی قرار گیرد. بحران موسسات مالی هم از این 
قاعده مستثنی نیست و هم بعد روانی دارد، هم بعد حقوقی وهم بعد فرهنگی. 
برای پرداختن به این مساله بایستی تمام ابعادی که در کنار یکدیگر به ایجاد چنین 
وضعیتی در جامعه منجر شده اند، مورد توجه قرار گیرد. در طی این بحران، عده ای 

از مردم متضرر شده اند و امنیت مردم در بعد اقتصادی دچار تزلزل شده است. 
به نظر می رسد در این میان اما بحث فرهنگی از همه پررنگ تر است، چراکه اگر 
جامعه پذیرای تخلفی نباشد، آن تخلف رشد نمی کند. نبایستی از نظر دور داشت 
که فعالیت این موسسات مربوط به امروز و دیروز نیست و برخی از این موسسات 
برای چندین سال است که مشغول فعالیت بوده اند؛ اما اکنون و در این مقطع 

زمانی حباب فعالیت این موسسات ترکیده و این مسائل خود را نشان داده است.
است.  فرهنگی  مبحث  همان  میان،  این  در  مسائل  ریشه ای ترین  از  یکی 
چنانچه جامعه پذیرای جرم باشد، بستر وقوع جرم را نیز فراهم می کند. چنانچه 
در جامعه ای، افراد در پی کسب سود بیشتر باشند و سایر مولفه ها در حاشیه قرار 
بگیرند، این بدین معنی است که جامعه نسبت به این مساله که آیا کسب این سوِد 
بیشتر به اقتصاِد کل کشور کمک می کند یا آیا این امر به نفع همه مردم است یا نه، 

بی توجه شده اند.
بالطبع این که تولید کننده ای صرفا به فکر منافع مملکت و منافع خود باشد، 
با اینکه تنها به فکر منافع خود باشد، نتایج متفاوتی در پی دارد. چنانچه افراد 
تنها به دنبال کسب سود شخصی باشند، زمینه ایجاد و فعالیت موسساتی که با 
یکدیگر بر سر جذب سپرده های مردم وارد یک رقابت بی محابا شده اند، راحت تر 
فراهم می شود. در چنین شرایطی موسسات بر مبنای رقابت با یکدیگر،  سودهایی 
پیشنهاد می کنند تا مردم را به سپردن منابع مالی خود به آن ها تشویق کنند. این 
رقابت و این فضا باعث می شود که سپرده گذاران توجهی به اینکه این سپرده ها چه 

نقشی در تولید و در اقتصاد کل کشور دارند، نکنند.
البته نبایستی نادیده گرفت که خوِد فرهنگ، عاملی است که عوامل بسیاری 
این عوامل، »ضعف مقررات« است.  از مهم ترین  تاثیر می گذارند. یکی  روی آن 
این مهم با در نظر گرفتن این که فرهنگ، مقررات و رفتار کل نظام اقتصادی را 
به نوعی شکل می دهد، موضوع بسیار واجد اهمیتی است. در این خصوص به 
یک مثال استناد می کنم. در تاریخ گذشته ایران، در حدود 50 سال، صندوقی به 
نام صندوق پس انداز ملی وجود داشت  که بهره مشخصی به سپرده گذاران خود 
پرداخت می کرد. از ویژگی های این صندوق که از ابتدای دهه 40 تا اواسط دهه 
50 مشغول فعالیت بود، این بود که هر کسی فقط یک حساب می توانست در این 
صندوق داشته باشد که حداکثر موجودی آن حساب هم، دویست هزار ریال باشد. 
این رویه در واقع به فرهنگ مردم شکل می داد و کمک می کرد مردم متوجه این 
نکته بشوند که اندوخته بیش از سقف دویست هزا ریال، می بایستی به بخش تولید 

و سایر بخش ها هدایت شود.
 طبیعی است این رویه با آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، بسیار متفاوت 
است. هم در دهه 70 و 80 و هم در دهه حاضر، سپرده های بانکی نه تنها سقف 
خود  سپرده  سقف  تا  می شود  تشویق  بیشتر  چه  هر  سپرده گذار  بلکه  ندارند، 
مصداق  را  سلبی  سیاست های  این  برخی،  است  ممکن  البته  دهد.  افزایش  را 
و  تلقی کنند  و توسعه در کشور  تولید  به  آمرانه و یک سویه نسبت  سیاست های 
این پرسش را مطرح کنند که آیا نمی شود مردم براساس یک مکانیزم درونی که 
در جریاِن آن تولید، جذابیت بیشتری می یابد، خود به خود سرمایه را بدان سمت 

هدایت کنند، نه براساس سیاست های آمرانه و از باال به پایین؟
اما مساله اینجاست که با همین دیدگاه، رویه سیاست گذاری نظام اقتصادی 
تغییر کرد، اما نکته ای که در این تغییر رویه، مغفول واقع شد این بود که  نظام 
اقتصادی ما یک نظام دولتی است و نقدی که در راستای آمرانه بودن تعریف سقف 
برای سپرده ها مطرح می شود، تنها در نظاماتی که بخش خصوصی در آن ها به 
اندازه کافی قدرت پیدا کرده باشد، معنا می یابد.  اما در کشور ما که به تقریب تمام 
شئون و بخش عمده  اقتصاد هم دولتی است، می بایستی نحوه برخورد متفاوت 

این ساختار،  ندارد. در قالب  این ساختار معنا  نقدهایی در  باشد و چنین  بوده 
سیاست های دولتی منجر به جابه جایی منابع می شود و فرهنگ جامعه را به راحتی 
تغییر می دهد. بنابراین غافل شدن از نقش دولت در عرصه سیاست گذاری  و تغییر 
فرهنگ مردم می بایستی مورد توجه واقع شود. با توجه به این مساله و با توجه به 
مساله رانت در کشور، به نظر می رسد الزم است ساختار توسعه و اعمال اصالحات و 
تغییرات در کشور ساختار آمرانه باشد. اما مساله اینجاست زمانی که به بحث اصالح 
ساختارها می رسیم، این فکر را در نظر داریم مردمی که تا به امروز فرصت ابراز وجود 
نداشته اند و بخش خصوصی  که به اندازه کافی رشد نکرده است، می توانند منشاء 
کارهای  انجام  توقع  رشدنکرده،  خصوصِی  بخش  این  از  شوند.  عمده  تحوالت 
بسیار بزرگ داریم. طبیعتا این انتظار یک انتظار واهی است و آن کارهایی که توقع 

تحققشان را داریم، به وقوع نمی پیوندد. 
برای  زیادی  تا حدود  را  غیردولتی  مرکزی، بخش  بانک  اخیر،  دو سه دهه  در 
فعالیت آزاد گذاشت و این در حالی بود که این بخش آمادگی الزم را نداشت و چون 
آمادگی الزم را نداشت، نتوانست آن کارهای بزرگی که در نظر سیاست گزاران بود 
را به سرانجام برساند.  بانک مرکزی در ادامه در تبیین این عدم موفقیت، چنین 
عنوان می کند که عدم کارآمدی بخش خصوصی تنها به دلیل فقدان تخصص پولی 
و بانکی بوده است. طبیعی است که بخش خصوصی در این زمینه تخصص الزم 
را نداشته باشد؛ چون هیچ وقت فرصت و رشد در این زمینه را نداشته است. دولت 
باید خود ورود می کرد و کم کم آزادی ها و اختیارات موردنظر به بخش خصوصی 
و بخش غیردولتی تفویض می شد تا از وقوع بحران هایی که هم اکنون شاهد آن 

هستیم، پیش گیری شود.
در ساختارهایی مانند ساختار کشور ما که در آن تقریبا کلیه اقتدارات در دست 
دولت است، اولویت هرگونه اصالحات و اقدامات می بایستی در دست دولت باشد 

و اگر بخواهیم از بخش غیردولتی شروع کنیم، قطعا به نتیجه خوبی نمی رسیم.
فرهنگ جامعه ما تغییر کرده و فرهنگ دهه پنجاه و چهل با فرهنگ امروز متفاوت 
است. یکی از مهم ترین مولفه هایی که این فرهنگ را تغییر داده، سیاست های 
برای جذب سپرده های  ربا، دولت  بانکی بدون  دولتی است. در قانون عملیات 
قرض الحسنه می تواند سیاست هایی اعمال کند که از آن جمله می توان به »اعطای 
جوایز« و »دادن نرخ سود یکنواخت« به همه اشاره کرد. اما در عمل آنچه اتفاق 
افتاده، این است که مجریان به جای پرداخت سود یکنواخت به همه، جوایز خاص 
به افراد خاص داده اند و فرهنگ مردم به سمتی سوق یافته که افراد فکر می کنند 
می توانند با توسل به عامل شانس، دارایی قابل توجهی استحصال کنند. این نحوه 
عملکرد بانک ها، به مرور فرهنگ مردم را تغییر داد. هم اکنون سایر شرکت های 
بخش خصوصی هم از رفتار تاسی می کنند و به دنبال القای این نکته به مردم 
هستند که می توان با خرید فالن کاال و شرکت در قرعه کشی یک شبه پولدار شد. 
اما واقعیت این است که تبلیغات شبکه بانکی، این فرهنگ را در جامعه اقتصادی 

ما نهادینه کرد. 
سلسله اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر، وضعیتی را به وجود آورده است 

که مردم خود پذیرای وضعیت موجود باشند و جامعه نیز، این را پذیرفته است.
تا وقتی که این مساله مورد توجه قرار نگیرد و فکری برای اصالح این رویکرد و 
الگو صورت نگرفته، موضوع بحران موسسات مالی قابل حل نیست و در عمل آنچه 
اتفاق می افتد، این است که  در نهایت  یک موسسه بسته می شود و دیگری با فاصله 

اندکی مفتوح می شود.  
در نهایت بایستی گفت که در به وجود آمدن این وضعیت، مولفه های بسیاری 
تاثیرگذار بوده اند؛ از این روی برای رفع این مساله نیز الزم است به همان ترتیب، 
تمام آن مولفه های دخیل، از رسانه ها و نظام حقوقی گرفته تا نظام حاکمیتی مورد 
توجه جدی قرار گیرند و اگر در این زمینه اقدام جدی صورت نگیرد، این مشکل 

روزبه روز بزرگ تر و بزرگ تر خواهد شد. 

محمود گنج بخش
معاون حقوقی سابق بانک ملی ایران و مدرس دوره های حقوقی بانکی

تغییر ساختارهای کالن، زمینه اصالح فعالیت های 
موسسات مالی و اعتباری را فراهم می آورد
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تعدیل ساختاری؛
 خاستگاه مشکالت نظام بانکی

مسـاله بحـران سیسـتم بانکـی کشـور و موسسـات مالـی، تنهـا بحـران کشـور 
نیسـت و مـا بـا یک سلسـله ای از بحران هـای کوچک و بـزرگ روبرو هسـتیم که با 
یـک ریشـه یابی عمیـق و جدی سرمنشـاء همه آن هـا به برنامه تعدیل سـاختاری 
برمی گردد. من در کتاب »اقتصاد ایران در دوران تعدیل سـاختاری« که در سـال 
1386 منتشـر شـد سـعی کردم با جزئیات، هم بنیان های فکری، فلسـفی، هم 
خاسـتگاه تاریخـی و هـم جهت گیری هـای سیاسـتی و هـم پایه های نظـری این 
برنامـه را توضیـح دهـم و بعـد بـر اسـاس آن هـا توضیـح داده ام کـه در هیچ یک از 
محورهای مورد اشـاره در برنامه تعدیل سـاختاری، کوچک ترین اثری از تناسـب 
اجـزای آن برنامـه با شـرایط، مسـائل، نیازها و حتی بنیان های فکری-فلسـفی و 

هنجـاری جامعـه ما یافت نمی شـود. 
اگرچـه پرداختـن تفصیلـی بـه ایـن برنامـه بـه همـراه جزئیـات مربوطـه، در 
فرصـت ایـن مقالـه نمی گنجد، امـا می تـوان گفت یکـی از مهم تریـن توهم ها در 
چارچـوب برنامـه تعدیـل سـاختاری، ایـن بـود هر امـری که به بخـش خصوصی 
واگـذار شـود و یـا اجـازه عملکـرد آزادانـه بـه نیروهـای بـازار داده شـود، می تواند 
منشـا خیر در جامعه باشـد. این توهم بزرگی اسـت و اقتصادشـناس های بسـیار 
بـزرگ هـم در ایـن زمینه صحبت کرده اند. براسـاس نظـر این اقتصاددانـان، نوع 
نـگاه بـه تئـوری بـازار، و این که آیـا این تئـوری از منظر ما صرفا یک تئوری اسـت 
یـا نـه یـک ایدئولوژی، نتایـج متفاوتی در پـی دارد. بحث ایدئولوژیک، از سـاحت 
علـم بیـرون اسـت و بایـد بـر اسـاس موازیـن و معیارهـای باورهـای ایدئولوژیـک 

دربـاره آن  صحبـت کرد. 
امـا اگـر اقتصـاد بـازار را بـه مثابه یـک تئـوری در نظـر بگیریم، ویژگی مشـترک 
همـه تئوری هـا، در همـه سـاحت های معرفـت بشـری ایـن اسـت کـه گزاره های 
تئوریـک، گزاره هـای مشـروطی هسـتند و بـه صـورت کلـی »اگـر، پـس آنـگاه« 

می باشـند. 
امـا اگـر در حیطـه تئـوری بخواهیـم ارزیابـی روش شـناختی کنیـم، می توانیم 
بگوییـم بـه حکم علی االطـالق، هیچ یک از آن شـروط و اگرهایی کـه کارآمدی ها 
و دسـتاوردهای اقتصـاد بـازار بـه آن هـا وعـده می دهـد، ، در ایـران وجـود نـدارد 
و حتـی بخـش بزرگـی از آن هـا اساسـا هرگـز در طـول تاریـخ وجـود نداشـته اند. 
بـرای مثـال در چارچـوب آمـوزه بـازار، بحـث از اخـالق و ضـرورت مداخلـه دولت 
بی معنـا اسـت، بدین دلیـل کـه در چارچوب آمـوزه بـازار، مفروضه »برخـورداری 
بازیگران از اطالعات کامل« در دسـتور کار قرار دارد. اگر انسـان ها می توانسـتند 
بـا اطالعـات کامـل بـازی اقتصـادی را انجـام دهند، شـاید هرگـز در سـطح ُخرد 
بـه اخـالق و بـه دولـت نیـازی وجـود نمی داشت.براسـاس ایـن مفروضـه، همـه 
انسـان ها از اطالعـات کامـل برخوردار هسـتند. اگـر چنین فرضـی در عالم واقع 
وجـود می داشـت، پـس انسـان ها در مبـادالت خـود بـه اختـالف برنمی خوردند 
و مسـاله فرصت طلبـی موضوعیـت پیـدا نمی کـرد و بنابرایـن نـه نیازی بـه دولت 

وجـود داشـت و نه نیـازی بـه اخالق.
امـا بـه گونـه ای کـه اقتصاددانان بـزرگ از موضـع نقـد بنیادگرایی بـازار مطرح 
می کننـد، حاکـی از آن اسـت کـه اطالعـات انسـان ها کامـل نیسـت و همیـن 

اطالعـات ناقـص هـم توزیـع نامتقـارن دارد. توزیـع نامتقـارن اطالعـات کـه در 
اثـر نقـص اطالعـات بـه وجـود می آیـد و همچنیـن مسـاله عـدم قطعیـت و عـدم 
اطمینان ها بسـیار اهمیـت دارد. عدم تقارن اطالعـات، رفتارهای فرصت طلبانه 
و نابرابـر و برخـورداری یا عدم برخـورداری از رانت اطالعاتـی را موجب می گردد. 
براسـاس تحقیقات معتبـر، وقتی توزیع نامتقارن اطالعات وجود داشـته باشـد، 
تـا زمانـی که دولـت در اقتصاد مداخله نکنـد و راه را بر رانت هـا و فرصت طلبی ها 
نبندد، حرکت به سـمت عملکردهای بهینه اساسـا غیرممکن اسـت. این مساله 
تنهـا یکـی از فـروض و وعده هـای دهان ُپرکـن اقتصـاد بـازار را شـامل می شـود و 
براسـاس این واقعیت اسـت که در هیچ دوره ای از تاریخ، هیچ انسـانی اطالعات 
کامـل نداشـته اسـت. اطالعـات یکـی از مولفه هایـی اسـت کـه بـا ترکیبـی از 
مولفه هـای دیگـر تبدیـل بـه آگاهی کـه یک آگاهـی مقدماتی اسـت، می شـود. 
ایـن مسـاله در واقـع ناظر بر عدم قطعیت اسـت کـه جایگاه بزرگـی در تاریخ علم 

اقتصـاد دارد. بـه هـر حـال، فـروض تئوری بـازار به شـدت غیرواقعی هسـتند. 
یکـی دیگـر از فرض هـای مهـم بنیادگرایی بـازار، فـرض ذره ای بـودن بازیگران 
رابینسـون در کتـاب  پیـش جـون  بـه هفتـاد سـال  نزدیـک  اقتصـادی اسـت. 
»فلسـفه اقتصـادی« بـه منظـور آشـکار کـردن شـدت دور از واقـع بـودن فـرض 
همگن پنـداری بازیگـران اقتصـادی، ایـن بحـث را مطرح کـرد که اگر بـه صورت 
تمثیلـی و در قالب یک سـوال، در میـان تئوری های اقتصادی، مسـابقه ای برای 
انتخـاب کمونیسـتی ترین نظریـه برگـزار شـود در آن صـورت بـه نظـر شـما کدام 
نظریـه انتخـاب خواهـد شـد؟ در ادامـه رابینسـون با یک سلسـله اسـتدالل های 
مبسـوط ایـن نظریـه را مطـرح کـرد کـه اقتصـاد بـازار مبتنـی بـر رقابـت کامـل، 
کمونیسـتی ترین نظریه اقتصادی اسـت که در طول تاریخ بشـر ارائه شده است. 
اگـر بخواهیـم بـه چرایی این امر واقف شـویم، باز همان مسـاله عـدم برخورداری 
همـه بازیگـران از اطالعـات کامـل و مجانـی طـرح شـده اسـت و ایـن کـه همـه 
بازیگـران از نظـر قـدرت و انـدازه تاثیرگـذاری در بـازار در برابری کامـل با یکدیگر 

قـرار ندارند. 
طیـف وسـیعی از مفروضـات در تئـوری بـازار که مبتنـی بر رقابت کامل اسـت، 
وجـود دارد، در ایـن خصـوص یکـی از بزرگ تریـن متفکـران اقتصـاد خـرد، به نام 
لفـت ویـچ در کتـاب »سیسـتم قیمت هـا و تخصیـص منابـع تولیـدی« 33 فرض 
غیرواقعـی در ایـن تئـوری را مـردود شناسـایی قـرار داده اسـت. بحث بر سـر این 
اسـت کـه وعده هـای بـازار بـه شـرطی محقق می شـود کـه تمامی این سی و سـه 

فـرض، واقعـی باشـند و در دنیـای واقعی مابه ازای عینی داشـته باشـند. 
و  تنگناهـا  بـا  بـازار  اقتصـاد  بنابرایـن  نـدارد،  وجـود  چیـزی  چنیـن  چـون   
محدودیت هـای بسـیار شـدید و در شـرایطی کـه با ایـن مفروضات فاصلـه دارند، 
روبـرو خواهد شـد. توهم دسـت یابی به اقتصاد بـازار در دوره سـال های 1368 تا 
امـروز همچنـان در بخش بزرگی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما وجود 
داشـته اسـت؛ بـه طوری که اقتصـاد بـازار آزاد، یگانـه راه و اتـکاء مطلق به بخش 
خصوصـی هـم تنهـا مسـیر راه قلمـداد می شـود. مسـاله این اسـت کـه حتی در 
کشـورهای صنعتی پیشـرفته هم هر وقـت به چنین مواضـع و چنین توهم هایی 

فرشاد مومنی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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اعتنـا شـده، کشـورها بـه بحران هـا و فاجعه هـای بـزرگ برخـورد کرده اند. 
در این زمینه، آمارتیاِسـن مقاالت تاریخی و درخشـانی به رشـته تحریر درآورده 
اسـت. آمارتیاِسـن در دو مقالـه ممتاز خود دربـاره دولت و بـازار، از تعبیر بازارهای 
فاجعه آفریـن اسـتفاده کرده اسـت و سـعی نموده نشـان دهد تا زمانی که بسـتر 
نهـادی متناسـب بـا مفروضـات اقتصـادی بـازار وجود نداشـته باشـد، اگـر نظام 
تصمیم گیـری و تخصیـص منابـع بـر اسـاس توهمـات، بـه سـمت اجـازه دادن 
بـرای عملکـرد آزادانه نیروهـای بازار حرکت کنند، مـا با پدیده ای به نـام بازارهای 

فاجعه آفریـن روبـرو خواهیم شـد. 
از نظـر مـن بـازار پولـی ایران در شـرایط کنونی یکـی از مهم تریـن مصداق های 
بـازار فاجعه آفریـن اسـت. بـه این معنا که سیسـتم کنونـی بانکی ایران بـه قاعده 
آن خشـت های کجـی که در اثر آن دو توهم گذاشـته شـده، هم اکنـون و در عمل 
در خدمـت فعالیت هـای سـوداگرانه و رباخوارانـه و رانت جویانـه قـرار دارد و تمـام 
هزینه هـای مربـوط بـه فعالیـت این سیسـتم بانکـی بـر دوش بخش هـای مولد و 
مردم سـنگینی می کند. در این شـرایط، تولیدکنندگان و عامه مردم، هزینه های 
مربـوط بـه بخش هـای غیرمولـد، و درآمدهـای بی زحمـت و ضـد توسـعه ای آن 

بخش هـا را پرداخـت می کنند.
یکـی از مهم تریـن نشـانه های وجود بازار فاجعه آفرین، این اسـت که ما شـاهد 
جریـان بی سـابقه و وحشـتناِک افزایـش نقدینگـی در اقتصـاد خـود هسـتیم اما 
در بخـش حقیقـی اقتصـاد، بـه هیـچ وجـه چنیـن تحولـی مشـاهده نمی شـود. 
دامـن زدن بـه خلـق پول، بـدون اعتناء بـه وضعیت بخش حقیقـی و در چارچوب 
پاسـخگویی بـه زیاده خواهی هـای رانت خورهـا و رباخورهـا و دالل ها باعث شـده 
کـه مـا همواره با یـک پدیده بسـیار خطرنـاک و بحران آفرین به نام »تـورم نهفته« 
روبـرو باشـیم. منظـور از »تـورم نهفته«، شـرایطی اسـت که در آن رشـد نقدینگی 

چندیـن برابر بیشـتر از رشـد بخـش حقیقی اقتصاد اسـت.
در چنـد سـال اخیـر، و طی دوره سـالهای 1380 تـا 1395، در حالی که رشـد 
بخش حقیقی در برخی از سـال ها حتی منفی هم بوده، رشـد متوسـط سـاالنه 
نقدینگـی مـا به طور متوسـط سـاالنه 27.7 درصد رشـد کرده اسـت. این یعنی 
رشـد نقدینگـی تقریبـا بیش از 10 برابر رشـد بخش حقیقی اقتصاد بوده اسـت. 
چنیـن مسـاله ای از نشـانه های بحران آفرینی هایـی اسـت که بر اسـاس آن توهم 

ایجاد شـده است. 
یکـی دیگـر از نشـانه ها ایـن اسـت کـه چـون سـاختار نهـادی مـا فشـارهای 
طاقت سـوز بـر تولیدکننـدگان و عامـه مـردم آورده و از طرف دیگر، بار فشـارهای 
انسانی و اجتماعی ناشی از این فعالیت ها را به دوش عامه مردم و تولیدکنندگان 
گذاشـته، مـا بـا یـک روند وحشـتناک تمایـل بـه کارنکـردن و بهره مندی از سـود 
پـول در اقتصـاد سیاسـی ایران روبرو هسـتیم. در این چارچوب به طور مشـخص 
می بایسـتی ایـن واقعیـت تلـخ و نگران کننـده را مـورد توجـه قـرار داد کـه سـهم 
شـبه پول از کل نقدینگـی در ایـران از حـدود 55 درصـد در سـال 1380 به حدود 
87 درصـد در سـال 1390 رسـیده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در حالی کـه اندازه 
جهانـی سـهم پـول از کل نقدینگـی در دنیـا بیـن 25 تـا 75 درصـد اسـت، بـه 
شـرحی که اشـاره کردم در سـال 1395 این سـهم در اقتصاد ایران به 13 درصد 

رسـیده است.
نشـانه بسـیار مهـم دیگـر در ایـن زمینـه، رونـد تحـوالت سـهم سـپرده های 
سـرمایه گذاری اسـت. سـرمایه گذاری از 44 درصـد نقدینگی در سـال 1380 به 
81 درصـد کل نقدینگـی در سـال 1395 رسـیده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، طی 
یـک دوره 16 سـاله، سـهم سـپرده های سـرمایه گذاری درایـران 72 برابـر شـده 
اسـت. شـما وقتـی کـه تحـوالت بخـش حقیقـی را نـگاه می کنیـد، می بینید که 
مـا هـم اکنون به زحمت می توانیم به تولید ناخالص سـرانه سـال 1347 برسـیم. 
در همیـن دوره مـردم عمومـا ترجیـح داشـته اند کـه به جـای اینکـه فعالیت های 
مولـد را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد، پـول خـود را تحـت عنـوان »سـپرده 

سـرمایه گذاری« بـه بانک هـا سـپرده اند و از سـود آن ارتـزاق می کننـد. 
تمامـی این هـا بـه وضـوح نشـان دهنده ایـن مسـاله اسـت کـه سیسـتم بانکی 
مـا بـه حکـم علی االطـالق در شـرایط کنونـی نسـبتی بـا مالحظـات و مصالـح 
توسـعه دورمـدت نـدارد و در واقـع خـود را کامـال منطبـق بـا اقتضائـات یـک 
سـاخت رانتـی کرده اسـت کـه رانت خـواران را تشـویق می کند و زحمت کشـان و 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان را تحت غیرعادی ترین فشـارها قـرار می دهد. 
وقتـی طـرز عمـل بانک های ما بـا طرز عمـل بانک ها بـه گونه ای که شـومپیتر 
در کتـاب »نظریـه توسـعه اقتصـادی« خود در سـال 1911 مطرح کـرده و در آن، 
بانک هـای توسـعه ای را یکـی از محرکه های اصلی توسـعه اروپـای غربی در نیمه 
دوم قـرن نوزدهـم تا ربع اول قرن بیسـت ویکم معرفی می کند، مورد مقایسـه قرار 

 گیرد، شـکاف میـان عملکـرد بانک های خصوصی در کشـورهای توسـعه یافته و 
ایـران بـا وضـوح بیشـتری دیـده می شـود. از این طریـق می توان فهمیـد که چرا 
گـره کـور اقتصـاد ایـران تا زمانـی که بینش ما اصالح نشـود، بازشـدنی نیسـت. 
شـومپیتر در آن کتـاب درخشـان، زمانی کـه راجع به نقش بانک های توسـعه گرا 
اروپـا صحبـت می کنـد،  نوآوری هـای فناورانـه و جهش هـای توسـعه ای در  در 
چنیـن اظهارنظر می کند کـه بانک ها در اروپـا دو کارکرد محوری داشـته اند؛ اول 
اینکـه بـه عنوان یـک ناظر کـه وظیفه  آن تشـویق و هدایـت منابع اسـتعدادهای 
توسـعه گرا از طریـق الگـوی تخصیـص منابـع و بـه حاشـیه رانـدن اسـتعدادهای 
غیرمولـد اسـت. و دوم اینکـه کـه بانک هـا، همـه اسـتعدادهای انسـانی را فـرا 
می خواندنـد و بـه فعالیت هـای نوآورانـه تشـویق می کردنـد. مفهـوم کارآفرینـاِن 
خـالق در واقـع یکـی از مفاهیمی بود که به تعبیر شـومپیتر از دل ریسـک پذیری 
بانک هـا در فعالیت هـای نوآورانـه تولیـدی پدیدار شـده اسـت. از نظـر او بانک به 
مثابـه یـک ناظر، منابع را به سـمت امـور مولد در کلیت خـود و صنایع خوش آتیه 
بـه طـور خاص هدایـت می کند و از ایـن طریق فعالیت های بی ثمـر، رانت جویانه 

و مبتنـی بـر مفت خوارگـی را بـا عـدم پشـتیبانی مالی خود عقیـم می کند. 
ایـن اسـت کـه بانک ها با این اسـلوب نظـارت، بخش ها و فعالیت هـای مولدی 
کـه در معـرض خطـر ورشکسـتگی قـرار دارنـد را هم، نجـات می دهد. شـومپیتر 
می گویـد بانک هـا در اروپـا بـرای اینکـه بتواننـد ایـن دو وظیفه را محقـق نمایند، 
یعنـی هـم نظـارت و هدایت اسـتعدادها و هـم تشـویق نوآوری ها، پنـج کارویژه را 
عملیاتی کردند که عبارت هسـتند از: بسـیج پس اندازها، ارزیابی بسـیار دقیق و 

کارشناسـی پروژه هـا، مدیریت ریسـک ها، کنتـرل مدیران و تسـهیل مبادله. 
وقتـی از ایـن زاویـه بـه اقتصـاد سیاسـی ایـران مراجعـه می شـود، بـه وضـوح 
می تـوان دیـد کـه ما چه وضعیـت فاجعه آمیزی داریم. در اسـناد پشـتیبان برنامه 
ششـم وزارت جهاد سـازندگی آمده اسـت که سیسـتم بازار رسـمی پول در ایران، 
فقـط مسـئولیت پنج درصد نیازهـای تولیدکنندگان بخش کشـاورزی را به عهده 
گرفتـه اسـت و این تولیدکننـدگان برای مرتفع نمودن 95 درصـد از نیازهای خود 
در ارتبـاط بـا تامیـن سـرمایه در گـردِش مـورد نیـاز بـرای اداره فعالیـت تولیـدی 
خـود، بـه رباخوارهـا یعنـی موسسـات مالـی غیرمجـاز، کـه بـه فعالیـت ربـوی 

مشـغول هسـتند، مراجعـه می کنند. 
رئیـس سـابق بانـک مرکـزی بـه صراحـت گفته اسـت کـه گرچـه در مقایسـه با 
بخش کشـاورزی، تولیدکنندگان صنعتی، وضعیت بهتری دارند، اما در مقایسـه 
بـا رقبـای بیرونـی ایـران، در یکـی از فاجعه آمیزترین دوره هـا قرار داریـم. به گفته 
ایـن مقام مسـئول، بازار رسـمی پـول، فقـط 25 درصد از کل تقاضـای نقدینگی 
بـرای گردش امور جاری تولیدکنندگان صنعتی ایـران را می پردازد و صنعت گران 
باید سـه چهارم نیازهای نقدینگی خود را از بازار غیررسـمی پول تامین کنند که 

در واقـع ایـن بازار غیررسـمی پول، همان بـازار نزول خواری اسـت. 
بـه مـوازات اینکـه این وضعیت اسـتمرار پیدا کرده، دائما شـکاف بین قسـمت 
عرضـه کل اقتصـاد در ایران و قسـمت تقاضای کل آن افزوده شـده اسـت. از دل 
ایـن، همـه انـواع نابرابری هـا افزایـش پیدا کـرده و بر گسـتره و عمق فسـاد مالی 
افزوده شـده اسـت. تکیه ما به دنیای خارج از موضع واردات و وابسـتگی فزاینده 
بـه بیرون برای تامین حداقل نیازهای اساسـی مـردم و تولیدکنندگان هم به طرز 
غیرمتعارفـی افزایـش پیـدا کرده اسـت و ما در چارچـوب این مناسـبات، االن در 
معـرض یـک دور باطـل تشـدیدکننده توسـعه نیافتگی قـرار داریـم و تـا زمانی که 
ایـن رویـه و آن بینـش اصـالح نشـود، امـکان برون رفـت از گرفتاری هـای شـدید 

موجـود هـم برای مـا قابل تصور نیسـت.
بـه هـر حال چنانچـه بانک ها عاقبت اندیش باشـند، باید خـود را به بخش های 
مولـد متصـل کنند نه بـه رانت خواران و رباخـواران. این مسـاله لزوما ارتباطی هم 
بـا مداخلـه دولت ندارد. بانک هـای خصوصی در اروپا بدین دلیل موفق شـده اند 
کـه ترتیبـات نهـادی تمرین کننـده و هدایت کننـده بخـش خصوصـی در اروپـا، 
توسـعه گرا هسـتند؛ یعنـی مشـوق فعالیت هـای مولـد و نوآورانـه و محدودکننده 

فعالیت هـای بی ثمر و ضد توسـعه ای اسـت. 
در نهایـت همانطـور کـه پیشـتر عنـوان شـد، مشـکل کنونـی موسسـات مالی 
و اعتبـاری بیشـتر بـه نظـام قاعده گذاری هایـی بازمی گـردد کـه از سـال 1368 
بـه بعـد در ایـران رواج داشـته اند و بـر مبنـای آن، مقـرر بـود تـا امـور بـه صـورت 
رهاشـده بـه بخش خصوصی واگذار می شـد تـا بخش خصوصی هم در راسـتای 
حداکثرکـردن منافـع خـود، منافـع جامعـه را نیـز حداکثـر نمایـد؛ امـا ایـن یـک 
خطـای راهبـردی بود. بنابراین تا زمانی که بسـتر نهادی فراهم نشـده باشـد، هر 
قـدر اجـازه عملکـرد آزادانه تـر به نیروهای بـازار داده شـود، بحران های بیشـتری 

روی خواهـد داد.
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و چالش های نظام بانکی
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اقتصـاد حرکـت چرخشـی کاال و پـول در سـطح 
جامعـه می باشـد. دانسـتن ایـن که پـول در اقتصاد 
چگونـه کار می کنـد، بسـیار مهـم اسـت و حتـی در 
برخـی از منابـع، از آن بـه سـواد اقتصادی نـام برده 
می شـود. شـکل و مفهوم پول در طی زمـان و تاریخ 
اقتصـادی بشـر بسـیار دسـتخوش تغییـرات قـرار 
گرفتـه اسـت. اجـازه بدهیـد قبـل از اینکـه پـول را 
تعریـف کنیـم، به کارکردهـای پول در جامعه اشـاره 
کنیـم کـه عبارت هسـتند از: وسـیله مبادلـه، واحد 
شـمارش، وسـیله حفـظ ارزش و وسـیله اسـتاندارد 
پرداخـت معوقـات. بنابرایـن، هـر شـیء یـا ابـزاری 
و  باشـد  داشـته  را  فـوق  کارکردهـای  بتوانـد  کـه 
همچنیـن مقبولیـت سیسـتم اقتصادی  اجتماعـی 
را کسـب کنـد، پـول نامیـده می شـود. شـکل)1(، 
مـدل چرخشـی اقتصـاد را در حالـت پنج  بخشـی 
بـا لحـاظ بخـش مالـی را نشـان می دهـد. بخـش 
مالـی در ایـن شـکل عبـارت اسـت از: بانک هـا و یا 
سـایر نهادهایـی کـه اقـدام به قـرض گرفتن پـول از 
خانوارهـا )انجام عمـل پس انـداز خانوارها( و قرض 

دادن پـول می کننـد. 

 بـر طبـق مکاتب اقتصـادی، پول و سیاسـت های 
پولـی تاثیر متفـاوت بر متغیرهای حقیقـی )تولید و 
اشـتغال( اقتصـاد داشـته و تاثیرگـذاری آن بیـن دو 
حـد حداقـل و حداکثـر نوسـان می کنـد. بـر طبـق 
تجـاری  چرخه هـای  و  کالسـیک  مکتـب  دیـدگاه 
حقیقـی، پول خنثی اسـت و بـر متغیرهای حقیقی 

نئوکینـزی  و  کینـزی  مکتـب  در  نـدارد.  تاثیـری 
دام  مواقـع  در  پولـی  سیاسـت های  تاثیرگـذاری 
صفـر  سرمایه گذاری)حساسـیت  دام   و  نقدینگـی 
سـرمایه گذاری نسـبت بـه نـرخ بهره( کاهـش یافته 
و از اهمیـت پول کاسـته می شـود. از دیـدگاه کینز، 
اختـالالت حقیقی، عامـل تعیین کننده پول اسـت 
)جهـت علیـت از تولیـد بـه درآمـد پولـی( و نظریـه 
درشـرایط  کـه  دارد  ایـن  بـر  داللـت  وی  عمومـی 
بیـکاری، گـردش پـول کامـال بی ثبـات اسـت و بـا 
هـر تغییـر مسـتقلی در عرضـه پول یـا درآمـد پولی، 
کالسـیک  مکتـب  در  می کنـد.  تعدیـل  را  خـود 
جدیـد )طرفـداران انتظارات عقالیی( نیـز تنها پول 
پیش بینـی نشـده بـر نرخ رشـد محصول ملـی تاثیر 
دارد و سیاسـت های پولـی پیش بینـی شـده موثـر 
نیسـتند. در مقابـل، پول گرایـان بـا تفسـیر نظریـه 
مقـداری پول به عنـوان نظریه تقاضـای پول، عامل 
حجـم  تغییـرات  را  پولـی  درآمـد  تغییـرات  مسـلط 
اقتصاددانـان  دیـدگاه  طبـق  بـر  می داننـد.  پـول 
مکتـب پول گرایـان، دولـت بایـد بـه جـای اعمـال 
سیاسـت های صالحدیـدی، سیاسـت قانـون رشـد 
ثابـت پـول را دنبـال کنـد و قاعـده را بـر صالحدیـد 
نیـز  از دیـدگاه کیزین هـای جدیـد  ترجیـح دهـد. 
بـر  پولـی  تکانه هـای  تاثیـر  و  نیسـت  خنثـی  پـول 
تولیـد بـه دالیلی نظیـر انعطاف ناپذیـری قیمت ها و 
دسـتمزدها نامتقارن اسـت. شـایان یادآوری اسـت 
کـه تمامـی مکاتـب به طـور تقریبی تاکیـد دارند که 
در بلندمـدت سیاسـت پولـی خنثـی اسـت ولی در 
کوتاه مـدت و میان مـدت خنثـی نیسـت. مهم ترین 
آن هـا  طریـق  از  کـه  پولـی  انتقـال  کانال هـای 

سیاسـت های پولـی تولیـد حقیقـی را تحـت تاثیـر 
قـرار می دهـد، عبـارت هسـتند از: 1( کانـال نـرخ 
بهـره ، 2(کانـال نرخ ارز، 3( کانـال قیمت دارایی ها 
اثـر  و  Tobin›s q سـرمایه گذاری  نظریـه  )شـامل: 
ثـروت بـر مصـرف )یا اثـر تـراز حقیقـی((، 4( کانال 
اعتبـار )مختـص نیوکینزین هـا بـوده و بـه دو کانـال 

»وام دهـی« و »ترازنامـه« تقسـیم می شـود(. 
براسـاس ماده 1 مقررات تاسـیس و نحوه فعالیت 
موسسـات اعتبـاری غیربانکـی، موسسـه اعتبـاری 
غیربانکـی موسسـه ای اسـت کـه از طریـق جـذب 
سـپرده  اسـتثنای  بانکی)بـه  مجـاز  سـپرده های 
قرض الحسـنه جـاری(، اخذ تسـهیالت و اسـتفاده 
از ابزارهـای مالـی بـه تجهیـز منابع مبـادرت نموده 
اعتبـاری  تسـهیالت  اعطـای  بـه  را  منابـع  ایـن  و 
بـه  دیگـری  نحـو  هـر  بـه  یـا  و  داده  اختصـاص 
تشـخیص بانـک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایران، 
منابـع  و متقاضیـان  بیـن عرضه کننـدگان  واسـطه 
مالـی باشـد. موسسـه مالـی، بنـگاه تجـاری اسـت 
یـا  مالـی  دارایی  هـای  آن  اصلـی  دارایی هـای  کـه 
تعهداتـی نظیـر اوراق سـهام، اوراق قرضـه و وام هـا 
اسـت. بـه طـور کلـی، ایـن موسسـات دو وظیفـه را 
بـر عهـده دارنـد: اول اینکـه، وسـیله پرداخـت بین 
افـراد و اقتصـاد را فراهـم می سـازند و وظیفـه دوم 
آن هـا، فعالیـت به عنـوان یک واسـطه مالی اسـت. 
در کشـورهای پیشـرفته موسسـات مالـی مختلفـی 
موسسـات  مهم تریـن  ایـران  در  ولـی  دارد،  وجـود 
عهـده  بـر  را  مالـی  واسـطه های  نقـش  کـه  مالـی 
صندوق هـای  تجـاری،  بانک هـای  شـامل  دارنـد، 
بیمـه،  شـرکت های  قرض الحسـنه ها،  و  پس انـداز 
شـرکت های سـرمایه گذاری و موسسـات اعتبـاری 

می شـود. 
فزاینـده  رونـد  بـا  هم زمـان  اخیـر  سـال های  در 
پیامدهـای  و  اعتبـاری  و  مالـی  موسسـات  ظهـور 
بعـدی آن ها )از جمله ورشکسـتگی و عدم پرداخت 
سـر  بـر  بانک هـا  و  موسسـات  رقابـت  تعهـدات، 
افزایـش نـرخ سـود سـپرده و تبعـات منفـی آن  ها بر 
تولیـد و اشـتغال، عدم شـفافیت صورت هـای مالی 
موسسـات و بانک هـا(، بانـک مرکـزی ج.ا.ایران)به 
عنـوان نهـاد ناظـر پولـی( دو رویکرد اساسـی اتخاذ 
بـه  ایـن موسسـات  از  الـف( معرفـی برخـی  کـرد، 
عنـوان نهادهـای مالـی و اعتبـاری غیرمجـاز )و در 
و  بـه دسـتگاه های قضایـی  آن هـا  نهایـت معرفـی 
انتظامی(، 2( سـازماندهی و ادغام این موسسـات. 
مهم تریـن عالیـم  از  یکـی  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
بیـن  رقابـت  ایجـاد  بانکـی،  نظـام  چالـش  وجـود 
بانک هـا در جهـت افزایـش نـرخ سـود سـپرده های 
تعییـن  بـرای  حاضـر  حـال  در  می باشـد.  بانکـی 
»نـرخ  بـه  درصـدی  سـپرده گذاری،  سـود  نـرخ 
تسـهیالت  سـود  نـرخ  می شـود.  اضافـه  تـورم« 
نیـز از اضافـه شـدن رقمـی بـه نـرخ سـود سـپرده 
اسـتخراج می شـود، حال آنکـه در فرآینـد طبیعی و 
منطـق اقتصـادی، باید نـرخ بازدهی بخـش واقعی 
اقتصـاد، مبنـای نـرخ سـود تسـهیالت قـرار  گیـرد 
و سـپس بـا کسـر حـق  وکالـت بانک هـا، نـرخ سـود 
سـپرده به دسـت  آیـد. در سـال اخیـر، در اقتصـاد 
ایـران، نـرخ تـورم پاییـن آمد ولی نرخ سـود سـپرده 
بـه طـور طبیعی و خـودکار کاهش نیافـت، بنابراین 
ایـن امر بـه طور دسـتوری صـورت گرفت و شـورای 
پـول و اعتبـار بانک هـا را موظـف کـرد که نرخ سـود 

دهنـد. کاهـش  را  سـپرده گذاری 

سیاست های پولی در مکاتب اقتصادی

داود حمیدی رزی

دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی

مدل اقتصادی پنج بخشی با لحاظ بخش مالی
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میزگرد بحران موسسات مالی و اعتباری
با توجه به طرح مسائلی پیرامون موسسات مالی و اعتباری و به منظور بررسی دالیل و راه کارها و همچنین واکاوی ابهامات موجود در این زمینه، ماهنامه کارایی میزگردی 

تحت عنوان »بحران موسسات مالی و اعتباری« با حضور فعالین حوزه پولی و مالی برگزار کرد. در این نشست خربگان بانکی به سواالت طرح شده در زمینه بحران موسسات 

مالی و اعتباری و چالش های کلی در نظام بانکی کشور پاسخ دادند که مرشوح این بحث در ادامه تقدیم حضور خوانندگان محرتم می گردد.

با حضور:

کامران بیگلری )رئیس یکی از شعب بانک سپه(  

سیدحسن جالل زاده آذر )رسپرست منطقه شاملغرب بانک پاسارگاد( 

 امیر رنجربیان )معاونت مالی و فناوری اطالعات رسپرستی شعب بانک مسکن در استان آذربایجان رشقی( 

صفر صالح لو )رسپرست شعب بانک شهر در استان آذربایجان رشقی(

سرفصل سواالت طرح شده :

- چرا در سال های گذشته موسسات مالی و اعتباری زیادی که عمدتا وابسته به نهادهای دولتی بودند، 
در ایران شکل گرفته اند؟ 

- چرا با اینکه بانک مرکزی سال هاست تالش می کند تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند، و 
چرا با اینکه برخورد با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از یک دهه پیش از اولویت های کاری بانک 

مرکزی عنوان می شود، اما شواهد عینی، موفقیت چندانی را در این زمینه نشان نمی دهد؟
- از دالیلی که بانک مرکزی در تبیین به وجود آمدن مشکالت برای موسسات مالی و اعتباری نموده 
است، عبارت هستند از: نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان موسسات، ارائه خدمات 
خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط همچون بازار مسکن، طال و ارز با استفاده از 
سپرده های مردم؛ شما به چه میزان با موارد عنوان شده موافق هستید و چنانچه بنا باشد یک عامل را 

مهم تر از سایر عوامل ارزیابی فرمایید، آن عامل کدام خواهد بود؟
- با توجه به حجم سپرده هایی که میلیون ها شهروند نزد موسسه های اعتباری دارند، فکر می کنید بانک 
مرکزی و دولت تا چه میزان در عمل خواهند توانست برخورد قاطعی با گردانندگان این موسسات 

داشته باشند؟ 
- با توجه به این که موسسات مذکور با دادن سودی بیشتر از بانک های دولتی به سپرده گذاران 
و دیگر  مالی  نقش مهمی در گردش  این طریق  از  و  توانسته اند سپرده های کالنی جذب کنند 
فعالیت های تجاری و سوداگرانه بر عهده بگیرند، پیش بینی شما در خصوص راه کارهای رفع مشکل 

مربوط به این موسسات چیست؟
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آقای جالل زاده، اولین سـوال از شـما این است 
که اوال هدف از ایجاد موسسـات مالی و اعتباری 
چه چیزی اسـت و آیا موسسـات مالی و اعتباری 

در ایـران بـه آن اهداف رسـیده اند یا خیر؟

جـالل زاده: اوال بنـده بـه نوبه خودم از تیـم کارایی 
تشـکر  بسـیار  جلسـه  ایـن  تشـکیل دادن  بخاطـر 
می کنـم. حقیقـت آن اسـت کـه مـا بانکی هـا بـه کار 
خـود عالقـه داریـم و عشـق می ورزیـم و حاضریم که 
بـرای پرداختـن بـه برخـی از چالش هـا و همچنیـن 
بـرای رفـع آن ها زمـان صرف کنیـم، وقـت بگذاریم و 
راه حـل بدهیـم. باالخـره چالشـی پیش آمـده و ما به 
طـور ضمنـی وظیفـه داریم که بـا تشـکیل اتاق های 
فکـر به ایـن مسـاله بپردازیم. بانک، نقـش مهمی در 
رونـق اقتصـادی دارد و تجربـه نشـان داده اسـت کـه 
کشـورهایی که اقتصـاد قوی تـری دارنـد، بانک های 
نیـز  ایـران  در  دارنـد.  کارآمدتـری هـم  و  توانمندتـر 
تاسـیس بانک هـا روال خـاص خـود را داشـته اسـت. 
ارتش)قشـون  ذخیـره  محـل  از  سـپه  بانـک  ابتـدا 
نظامـی( و نیروهـای نظامـی تاسـیس شـد. سـپس 
بانـک ملی با سـرمایه اولیه 2 میلیون تومان تشـکیل 
شـد کـه البتـه در هنـگام تاسـیس و تشـکیل، تنهـا 
40 درصـد از سـرمایه اولیـه آن موجـود بـود. سـپس 
بانک هـای دیگر از جمله کارگشـایی و غیره تشـکیل 
شـدند. اگـر اشـتباه نکنـم، در زمـان انقـالب حـدود 
39 بانـک و نزدیک به 20 موسسـات مالی غیربانکی 

وجـود داشـت. 

پـس از زمـان قبـل از انقالب نیز این موسسـات 
مالی غیربانکی وجود داشـتند؟

جـالل زاده: بلـه، متاسـفانه در ایـران یـک انـگاره 
وجـود دارد کـه فقـط بانک هـا تامین کننـده وجـوه 
ایـن  ولـی  بـرای کسـب وکارها هسـتند،  نیـاز  مـورد 
درسـت نیسـت. بـازار سـرمایه و شـرکت های تامیـن 
مالـی نیـز می تواننـد ایـن وظیفـه را بـه خوبـی انجام 
 دهنـد و در کشـورهای توسـعه یافته، بـازار سـرمایه 
بسـیار توانمنـد اسـت. بانـک صرفـا در حیطـه عمل 
ایـن  خـود و وجـوه گردشـی وارد عمـل می شـود و 
طـور نیسـت کـه بانک هـا تامین کننـده کلیـه منابـع 
مالـی مـورد نیاز اقتصـاد باشـند. بعـد از انقالب طی 
یـک سـال، کلیـه بانک هـا در 9 بانـک ادغـام شـدند. 
تـا جایـی  ایـن بانک هـا بـه کار خـود ادامـه دادنـد 
کـه حاکمیـت متوجـه شـد ایـن بانک هـا دیگـر قادر 
انجـام دهنـد.  بـه خوبـی  نیسـتند وظیفـه خـود را 

خصوصـی  بانک هـای  تشـکیل  مجـوز  بنابرایـن، 
تصویـب شـد و اولیـن بانـک خصوصـی نیـز بانـک 
پارسـیان و  بانک هـای  بـود؛ سـپس  نویـن  اقتصـاد 
پاسـارگاد کـه در ادامـه موسسـات مالـی دیگـری نیز 
تشـکیل شـدند. یعنـی بـه عبـارت دیگـر، مـا از یـک 

مقطـع بـه بعـد بـه روال گذشـته بازگشـتیم.

آقـای جـالل زاده به نظر شـما فلسـفه، یا مبانی 
نظـری تجمیـع بانک هـا در زمان انقـالب چه بود 

کـه بعـدا به نوعی با شکسـت مواجه شـد؟ 

جـالل زاده: ببنیـد در زمـان انقـالب حـال و هوای 
خـاص ایدئولوژیـک بـر فضـای کشـور حاکـم بـود، از 
ایـن روی دیـدگاه و رویکـرد نسـبت بـه بانک هـا نیـز 
متاثـر از همیـن فضـا بـود. بـرای مثـال در آن زمـان 
ایـده حاکـم بـود کـه فعالیـت بانک هـا ربـوی  ایـن 
اسـت و بانک هـا محل تمرکـز سـرمایه و قدرت افزایی 
سـرمایه داران هسـتند. در زمـان انقـالب علی رغـم 
اینکـه مبانی نظـری برای بانکـداری اسـالمی وجود 
داشـت، ولی در عمل نمونه عملیاتی که بتوان به آن 
اسـتناد کرد، وجود نداشـت و این آغازی برای فرآیند 
آزمـون و خطـا بـود. در آن زمـان نوع نگاه بـه بانک ها 
نیـز عـوض شـد، مبنی بـر اینکه بایـد شـیوه بانک ها 
بـه اسـالمی تغییـر بدهیـم. بدیـن منظـور جلسـات 
بسـیاری تشـکل شـد تا جایی که در شـهریور 1362 
شـیوه عقود اسـالمی )از جملـه مضاربه و مسـاقات( 
بـه منظور تحقق وحـدت رویه در بانک هـا در مجلس 
تصویـب شـد و مقـرر شـد بانک هـای خصوصـی نیز 
براسـاس آن قانـون عمـل کننـد. ایـن قانـون در مهـر 
1362 ابـالغ شـد و از اول سـال 1363 بانک ها ملزم 

بـه عمل بـه آن شـدند. 
ایـن عقـود اسـالمی هـم راه را مشـخص کـرده بود 
و هـم تکلیـف و جایـگاه بانک هـا را. براسـاس عقـود 
اسـالمی رابطـه بیـن بانکـدار و سـپرده گذار رابطـه 
وکیل و موکل و بانک از طرف سـپرده گذار وکیل بود. 
من عقیده ام این اسـت که ما راه را اشـتباه رفتیم. در 
این عقود »سـهم سـود« وجود داشـت و چیزی به نام 
نـرخ سـود )و حتـی نـرخ از پیش تعیین شـده( وجود 
نداشـت. چیـزی بـه نـام وام در عقـود اسـالمی بـه 
غیـر از وام قرض الحسـنه وجـود ندارد، که متاسـفانه 
برخی از مسـئولین کشـور نیز ناآگاهانه از آن عبارت 
اسـتفاده می کننـد )بـرای مثـال اصطـالح »وام کـم 

بهـره« غلط اسـت(. 

موضوعی که زیاد به چشم می خورد، این است 

که این موسسات عمدتا طبق روال عادی و علمی 
خود تشکیل نیافته اند، بلکه در داخل دولت و 
حاکمیت عده ای ذی نفوذ اقدام به تشکیل این 
اینکه  دیگر  مساله  و  کرده اند  مالی  موسسات 
سود از پیش تعیین شده باعث شده که بانک ها 
خواه ناخواه به دنبال کسب وکارهای غیرمولد و 
غیراشتغال زا همچون داللی مسکن، ارز، زمین 
موافق  تحلیل  این  با  آیا  بیاورند،  روی  سکه  و 

هستید؟

سـوال  دربـاره  می خواهـم  ابتـدا  مـن  صالح لـو: 
قبلـی و تکمیـل و تاییـد صحبت هـای آقـای جـالل 
ادغـام  سـپس  و  بانک هـا  ملی کـردن  دربـاره  زاده، 
آن هـا صحبـت کنم. ریشـه همـه تغییـرات و تحوالت 
بـه سـاختار اقتصـادی ایـران برمی گـردد. سـاختار 
بـه سـبب درآمد هـای  اقتصـادی مصرفـی و رانتـی 
نفتـی باعـث می شـود کـه در دوره هـای افزایـش و 
بـه  نفتـی، دولت هـا دسـت  یـا کاهـش درآمدهـای 
اقداماتـی از جملـه افرایش یا ادغام موسسـات مالی 
بزننـد. مسـاله دیگر این اسـت کـه متاسـفانه تعریف 
بانک ها، در طی زمان دچار تحریف شـده و بیشـتر از 
ظرفیت و توان بانک ها اسـتفاده شـده است. تعریف 
بانـک، واسـطه وجـوه اسـت و بنـگاه مالـی اسـت که 
عمـل پس انداز و قرض شـهروندان را انجام می دهد. 
حقیقـت آن اسـت کـه بانک ها توانایـی ایـن را ندارند 
کـه کلیـه بنگاه هـا و صنایـع را تامیـن مالـی کننـد، 
امـری کـه در بسـیاری از مـوارد بـر بانک هـای دولتی 
تحمیل می شـود و بیشـتر از تـوان بانک ها اسـتفاده 
می شـود. تامیـن مالـی بایـد از طریـق بازار سـرمایه و 

شـرکت های تامیـن مالـی انجـام شـود. 

آیـا منظـور شـما این اسـت که ایجاد موسسـات 
مالـی اقدامـی صحیـح بـوده، چـرا کـه بانک هـا 
تـوان تامیـن مالـی پروژه هـای سـرمایه گذاری را 

ندارنـد؟

بیگلـری: منظـور ایـن اسـت کـه بانک هـا منابـع 
مالـی مـورد نیـاز بـرای ایـن تامیـن مالـی را ندارنـد. 

مالـی  موسسـات  ایجـاد  در  ببینیـد  صالح لـو: 
شـتاب زده عمل شـد و هـر نهاد برای تامیـن نیازهای 
مالـی خـود اقدام به ایجاد موسسـه کرد. بدون شـک 
اگـر آن وجـوه به سیسـتم بانکـی راه می یافـت، توان 
مالـی بانک هـا نیـز ارتقـاء می یافـت. از سـوی دیگـر، 
برخـی مشـکالت سـاختاری اقتصـاد ایـران از جمله 
سـفته بازی و داللـی )بـرای مثـال در بخـش خریـد 
بانک هـا  مالـی  تـوان  کاهـش  باعـث  ارز(  فـروش  و 
در اقتصـاد کشـور مـا شـده اسـت. موضـوع دیگـر 
اجبـار بانک هـا بـه صـورت دسـتوری بـرای پرداخـت 
و  اقتصـادی  شـرایط  بـه  توجـه  بـدون  تسـیهالت 
طرح هـای توجیهـی – فنـی اقتصـادی کسـب وکارها 
اسـت. حتـی در دولـت نهم و دهـم برخـی از مدیران 
بانکی تهدید می شـدند که شـما باید این تسـهیالت 
را پرداخـت کنیـد. در حالـی کـه بانک هـا بایسـتی بر 
اسـاس ارزیابـی علمی و اقتصادی اقـدام به پرداخت 
تسـهیالت کننـد. خوشـبختانه وضعیـت االن بهتـر 
شـده اسـت و دیـد علمی بـه مقوله بانکـداری اندکی 

حاکم شـده اسـت. 

نقـش  بانـک  کردیـد  اشـاره  کـه  همانطـور 
واسـطه ای در تامیـن نیازهـای پولـی شـهروندان 
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دارد. آیـا بـرای ایـن موضـوع کـه پـول بانک هـا در 
وجـود  خط مشـی  شـود،  سـرمایه گذاری  کجـا 

دارد؟ 

رنجبریان: همه اسـاتید حاضر، از جنبه ای خاص 
و گزینشـی بـه بحـث وارد شـدند. اقتصـاد، حرکـت 
چرخشـی می باشـد و یـک دیـدگاه ایـن اسـت کـه 
پـول اصـال از بانک هـا خـارج نمی شـود. تعامـل بین 
بخش هـا از طریـق نهـاد بانـک صـورت می گیـرد و 
در ایـن عصـر کمتـر کسـی را می تـوان پیـدا کـرد که 
تقاضـای پـول خـود را بیش از حـد کند و وجـوه خود 
را در مثـال خانـه خـود نگـه دارد. بـه نظرم حجـم پول 
دچـار جزر و مد )در حرکت بین حسـاب ها( می شـود 
ولـی بدون شـک این حجِم پـول در انحصـار بانک ها 

است. 

پـس به نظر شـما دلیل این کـه در مقابل کاهش 
نرخ سـود سـپرده های بانکـی این همـه مقاومت 
وجـود دارد و بانک هـا آن را کاهـش نمی د هنـد، 

چیست؟

رنجبریـان: واقعیـت آن اسـت کـه در همـه جـای 
بـازده  )نـرخ  تسـهیالت  سـود  نـرخ  براسـاس  دنیـا 
طبیعـی پروژه هـا و نـرخ تـورم(، نـرخ سـود سـپرده 
تعییـن می شـود. در حالـی کـه در ایـران براسـاس 
تعییـن  تسـهیالت  سـود  نـرخ  سـپرده،  سـود  نـرخ 
می شـود. خوشـبختانه در دولـت تدبیـر و امیـد ایـن 
موضـوع محقـق شـد و برای سـود تسـهیالت سـقف 
تعییـن شـد. تعییـن سـقف سـود در واقـع تمرینـی 
بـرای بانک هـا بـود تا بـه سـمت روال عـادی و مقبول 
جهانـی حرکت کننـد. دولت تدیبر و امید در مسـائل 
بانکـی بسـیار دقیـق و منضبط عمل کـرد و رفته رفته 
مـا به سـمت حالـت واقعی و مرسـوم جهانـی حرکت 
می کنیـم. اخیـرا هـم الیحـه »اصـالح قانـون پولـی 
و بانکـی کشـور مصـوب 1351« پـس از تصویـب در 
هیئـت وزیـران به مجلس رفت. چرا کـه بیش از چهار 
دهـه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشـور – 
مصـوب 1351- به عنوان قانـون مرجع نظام پولی و 
بانکی کشـور می گـذرد و طی این مـدت نظام بانکی 
در  شـگرف  دگرگونی هـای  و  تحـوالت  دسـتخوش 
تمامـی زمینه ها بـوده و ماموریت هـا و وظایف خطیر 
و کلیدی را متکفل شـده اسـت، بنابرایـن اصالحات 

نهـادی الزم اسـت. 
شـده  باعـث  بانک هـا  بیـن  رقابـت  حـال  هـر  در 
کـه نـرخ سـود تسـهیالت افزایـش یابـد و بنابرایـن 
کارخانـه داران پـول خـود را بـه سـمت بانـک آربیتـراژ 
کننـد. یعنـی آن کارخانه هـا در بهتریـن شـرایط 10 
درصـد بازدهی دارند؛ در حالی که نرخ سـود سـپرده 
مـا بیـش از 10 درصد اسـت و این نیز باعث می شـود 
کـه آن ها کارخانه هـا را تعطیل کنند و پول خـود را در 

بانـک سـرمایه گذاری کننـد. 

از صحبت های خبرگان و کارشناسان پیداست 
که به نوعی وجود موسسات مالی و اعتباری الزم 
و ضروری است؛ یک دلیل این است که بانک های 
دولتی به دلیل بوروکراسی پیچیده و دست وپاگیر 
خود باعث نارضایتی شهروندان می شوند. نظر 

شما چیست؟

و  الزم  بانک هـا  بیـن  رقابـت  وجـوِد  رنجبریـان: 
ضـروری اسـت، چراکـه اگـر رقابـت نباشـد، ناکارایی 

پیـش می آیـد. شـهروندان باید حـق انتخاب داشـته 
باشـند. ولـی صحبـت اینجاسـت کـه بایسـتی ایـن 
موسسـات پـول را در خدمـت اقتصـاد بـه کار گیرند، 
نـه اینکـه بـرای مثـال در بـازار بـورس بـه تشـکیل 
حباب هـای قیمتـی دامـن بزننـد. اختـالس فقـط 
دزدی پـول و خـرج آن در کشـورهای بیگانه نیسـت، 
و  رانـت  بـرای  کشـور  داخـل  در  پـول  کارگیـری  بـه 
فعالیت هـای غیرمولـد نیـز نوعـی اختـالس اسـت 
کـه پیامـد آن نیـز شـدیدتر از حالـت اولیـه اسـت. 
مـا در در داخـل اسـتان آذربایجان شـرقی بانکـی را 
داریـم که 40 واحد منابع از اسـتان کسـب کـرده، در 
حالـی کـه کمتـر 2 واحـد پولی تسـهیالت به اسـتان 
پرداخـت کـرده اسـت. این نشـان می دهد کـه منابع 
را از اسـتان خـارج کـرده و در بخش هـای غیرمولد به 
کار گرفتـه اسـت. حتـی در صورت اسـتفاده درسـت 
و  ایـن حالـت عدالـت منطقـه ای  در  نیـز  منابـع  از 

نمی شـود.  محقـق  بین اسـتانی 

آقای بیگلری برخی موسسات مالی منطقه ای، 
در  آن  خرج  و  منطقه ای  سپرده های  جذب  با 
مناطق دیگر موجب ناکارایی و عدم تحقق عدالت 
اجتماعی می شوند، آیا مکانسیمی برای برخورد با 
این بی عدالتی وجود دارد؟ و سوال دیگر اینکه 
مالی  موسسات  های  ورشکستی  علت  عمده 
چه بود؟ و آیا احتمال وقوع این مشکالت برای 
بانک های دولتی نیز وجود دارد؟ یعنی اگر دولت 
ورشکسته  است  ممکن  نکند،  حمایت  را  آن ها 

شوند؟

بیگلـری: در ابتدا من مقدمه ای درباره بخش های 
خصوصـی و دولتـی بیـان کنـم. در بخش خصوصی 
دقیق تـر،  عبـارت  بـه  می زنـد.  را  اول  حـرف  سـود 
زیـان ده بـودن یـک بانـک خصوصـی در کوتاه مـدت 
ممکـن اسـت تحمـل شـود ولـی در بلندمـدت حتما 
آن بانـک ورشکسـت شـده و تعطیـل می شـود. در 
مقابـل در بخش دولتی این چنین نیسـت. در بخش 
دولتـی اخالقیـات و برخـی مالحظـات نیـز وجـود 
دارنـد. برخـی از شـعبه های بانک هـای دولتی حتی 
بـا وجـود زیـان ده بـودن بایسـتی حضـور خـود را در 
آن محـل یـا منطقـه اسـتمرار ببخشـند و در راسـتای 

اهـداف دولت هـا حرکـت کننـد. 

)رئیـس  سـیف  ولی اللـه  گفته هـای  طبـق  بـر 
بانـک مرکـزی( عواملـی همچـون کمبـود سـواد 
و تخصـص مالـی و پولـی گرداننـدگان، ورود بـه 

ارائـه  ارز و سـکه،  بازارهایـی همچـون مسـکن، 
دالیـل  عمـده  از  اساسـنامه  از  خـارج  خدمـات 
مشـکالت موسسـات مالـی هسـتند. نظـر شـما 

اظهارنظـر جویـا می شـویم.  ایـن  دربـاره 

بانک هـای  ایجـاد  دالیـل  از  یکـی  بیگلـری: 
خصوصی در دهه 80 ارتقای سـطح خدمات رسـانی 
به مشـتریان بود. در این راسـتا، تفاوت بین مشـتری 
و اربـاب رجـوع بیشـتر نمایان شـد. باید قبـول کنیم 
حرکـت  دولت هـا  منافـع  راسـتای  در  بانک هـا  کـه 
می کننـد و هـر دولـت نیـز شـعار و خط مشـی خاص 
خود را دارد و در بسـیاری از موارد خواسـته های خود 
را بـر بانک هـا، خصوصـا بانک هـای دولتـی تحمیـل 

می کنـد. 

اساسـی  مشـکالت  از  یکـی  ببنیـد  صالح لـو: 
اقتصـاد ایران در حـوزه مالی و بانکی، بانک زده بودن 
تمامـی بخش های اقتصـادی آن اسـت. بنگاهی که 
مشـکل بهـره وری و نـوآوری دارد، مصـر بـه دریافـت 
سـرمایه در گـردش و تسـهیالت از بانک ها می باشـد 
و از کانال هـا و شـگردهای مختلـف نیز وارد می شـود 
و بانک هـا را مجبـور بـه پرداخت تسـهیالت می کند. 
نمونـه کوچکـی از ایـن مـوارد در بحـث بنگاه هـای 
زودبازده اقتصادی مشـاهده گردید. باید به خیلی از 
جنبه ها توجـه کنیم؛ از جمله تخصص، نیاز کشـور، 
قـدرت رقابت پذیـری محصـول یـا خدمـات، حداقل 

تـوان مالـی اخذکننـده تسـهیالت و غیره.
دومیـن مسـاله، درجـه نیـاز کشـور بـه بانک هـای 
دولتـی و خصوصـی اسـت. حقیقـت آن اسـت کـه با 
توجـه به حجم تولیـد ناخالص داخلی کشـور، تعداد 
تبـادالت اقتصـادی، تعداد جمعیت و تعـداد بانک ها 
نیـز بایـد افزایـش یابد. مـا دوره ای را شـاهد بودیم که 
سـاعت ها در صـف بانک هـا بـرای پرداخـت قبـوض 
دیگـر،  سـوی  از  می ماندیـم.  منتظـر  بـرق(  و  )آب 
بانک هـای خصوصی ما به نوعی خصولتی هسـتند 
و می شـود گفـت نیمه دولتـی. هـر نهـادی بـرای رفع 
نیازهـای مالـی و پولـی خـود اقـدام به تاسـیس نهاد 
و موسسـه ای کـرده و سـپرده جـذب کـرده  اسـت. به 
نظـر اینجانـب اگـر می خواهیـم که نظـام بانکـداری 
ما اصالح شـود، بایسـتی به معنـای واقعی بانکداری 
خصوصـی را قبول داشـته باشـیم، دسـت بانک های 

خصوصـی باید کمـی بازتر باشـد. 

رنجبریـان: ضمـن تایید بخشـی از سـخنان آقای 
صالح لـو، بایـد قبول کنیـم که هم بانک هـای دولتی 
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و هم بانک های خصوصی باید از سیاسـت های کلی 
بانـک مرکزی تبعیت کنند. حتی در دموکراسـی هم 
شـهروندان تا حدی آزاد هسـتند کـه آزادی دیگران را 

محدود نکنند. 
بیگلری: در پاسـخ به این سـوال کـه چرا بانک ها 
شکسـت می خورند و به سـمت بنـگاه داری حرکت 
می کننـد، می تـوان گفت که وقتـی بانک ها متعهد 
بـه پرداخت سـود 24 درصد می شـوند ولـی قادر به 
پرداخـت آن نیسـتند، به سـمت بنـگاه داری و فتح 
و مسـکن می  رونـد.  ارز  از جملـه  بازارهـای دیگـر 
مثال هـای بسـیاری وجـود دارد کـه کـه بانک هـای 
دولتـی موظـف به پرداخت آن تسـهیالت هسـتند. 

آقـای بیگلـری شـما از بخـش دولتـی حمایت 
کردیـد و گفتیـد بـه خاطـر دولتـی بـودن بایـد 
علی رغـم زیـان ده بـودن حضـور داشـت و هـم 
بیـان کردید ایـن دسـتوری حرکت کـردن باعث 
کمـی  مـورد  ایـن  در  لطفـا  می شـود!  ناکارایـی 

توضیـح بفرماییـد؟

بیگلـری: اگر ما خط مشـی را رعایـت می کردیم، 
االن شـاید وضعیـت این طور نبـود. برای مثـال قرار 
بـود 25 درصـد تسـهیالت به بخـش بازرگانـی، 25 
درصـد بـه بخـش صنعـت و 40 درصـد بـه بخـش 
کشـاورزی و 10 سـایر اختصـاص یابـد. بـا توجـه به 
دولتـی بـودن بانـک و اینکـه موظـف به اعطـای وام 
اسـت. مـا بیشـتر بـه سـمت 25 درصـد بازرگانـی 
را صـرف  منابـع  بیشـتر  و  پیـدا می کنیـم  تمایـل 
ایـن بخـش می کنیـم، یعنـی عمـال دسـتور اجـرا 
نمی شـود. چرا بخش بازرگانی؟ چون واسـطه گری 
اتفـاق  بیشـتر  آن  در  سـرمایه  بازگشـت  و  اسـت 

می افتـد. 

خصوصی  بانک های  بر  نظارت  مکانیسم 
چگونه است؟ آیا می شود بانک های خصوصی 
را 100 درصد در انجام هر عملی آزاد گذاشت؟

جـالل زاده: هـر دولت و اقتصادی، هم سیاسـت 
مالـی و هـم سیاسـت پولـی دارد. سیاسـت مالـی 
توسـط اقتصاددانـان در وزارت اقتصـاد و سیاسـت 
پولـی در بانـک مرکـزی تدویـن می شـود. بایـد بین 
ایـن دو سیاسـت )پولـی و مالـی( تعاملـی صـورت 
گیـرد و هـر چـه ایـن تعامـل بیشـتر و بهتـر باشـد، 
اقتصـاد پررونـق خواهـد بـود. بانـک مرکـزی بایـد 
سیاسـت های کلـی را مشـخص کنـد بدیـن ترتیب 
کـه بـه عنـوان مثـال، چـه میـزان تسـهیالت، بایـد 
بـه کـدام بخـش اختصـاص یابـد. بنـده بـا توجـه 
بـه اینکـه هـم در قبـل از انقـالب و هـم در بعـد از 
انقالب سـابقه خدمت بانکـی دارم، آشـنایی کافی 
بـا عقـود اسـالمی دارم. به عنوان یـک قاعده کلی، 
عقـود اسـالمی بـدون کارشناسـی و نظـارت اولیـه 
محکـوم بـه شکسـت اسـت. مـا افـرادی را داشـتیم 
که با اسـتفاده از عقود اسـالمی تسـهیالت گرفتند 
ولـی بعـدا آن هـا را در بانـک و در حسـاب دیگـری 
سـپرده گذاری کردنـد و از ایـن طریـق سـود کالنی 
نیـز کسـب کردنـد. در ایـن حالـت عقـود اسـالمی 

منحـل می شـود. 

آیا مکانیسـمی بـرای نظارت تسـهیالت اعطا 
شـده وجـود دارد؟ اگـر وجـود دارد چـرا موفـق 

عمـل نکرده اسـت؟ 

صالح لـو: مسـاله کمـی بغرنـج اسـت. بانک هـا 
ارائه دهنـده  و هـم  پولـی هسـتند  هـم واسـطه گر 
خدمات؛ از جمله خدماتی که توسط دستگاه های 
شـوند.  ارائـه  خودگـردان  شـعبه های  و  خودپـرداز 
بانک هـای خصوصـی، در راسـتای سیاسـت های 
کلی اصل 44 نیز تشـکیل شـدند. هم اکنون بانک 
پاسـارگاد در زمینه انتقال انرژی و نوسـازی شـهری 
نیـز فعالیـت می کند، واین طور نیسـت کـه ما 100 
درصد بگوییم همه منابع تسـهیالتی از مسیر خود 

می شـوند.  منحرف 
حقیقـت آن اسـت کـه بایـد کلیـه بانک هـا طبـق 
قانـون و قاعده کار کنند و این قانون و قاعده همان 
عقـود اسـالمی می باشـد. بنـده هـم در بانک هـای 
دولتی و هم بانک های خصوصـی کار کرده ام. االن 
بانک هـا هم منابع وکالتی و هـم منابع مالکیتی در 
اختیـار دارند. بانک هـا در منابع وکالتی حق ندارند 
هـر گونـه دخـل و تصـرف کننـد؛ چـرا که مشـتری 
آن را بـه بانـک می دهـد و می گویـد در طـرح هایـی 
که سـودآور هسـتند سـرمایه گذاری کنیـد. ولی در 

منابع مالکیتی اینطور نیسـت.

آیـا  آقـای جـالل زاده بـه عنـوان راه کار کلـی 
می تـوان گفـت کـه علـت همـه ایـن مشـکالت 
بـه خاطـر آن اسـت کـه عقـود اسـالمی رعایـت 

نمی شـود؟

جـالل زاده: بلـه، عقـود اسـالمی رعایـت نشـده 
اسـت. در عقـود اسـالمی نـرخ وجـود نـدارد. بـرای 
حضـرت  بیـن  کـه  اسـت  عقـدی  مضاربـه  مثـال 
پیامبـر)ع( و حضـرت خدیجـه)ع( وجـود داشـت. 
پیامبـر)ع( با سـرمایه حضـرت خدیجـه)ع( تجارت 
می کردند و سـپس سـود بین آن ها تقسیم می شد. 
مـا بـرای فراگیری دوره عقود اسـالمی به پاکسـتان 
رفتـه بودیم، آن هـا بانکداری اسـالمی را بـه موازات 
بانکـداری مـدرن پیش بـرده بودنـد. دو سیسـتم را 
بـه طـور مـوازی بـه کار گرفته اند. در کشـور مـا و در 
بخـش بانکـداری، بـر مبنای عقـود اسـالمی عمل 
نشـده اسـت؛ چرا کـه نظارتی که در ابتـدا هم به آن 

اشـاره کـردم، وجود نداشـت.

هم چنین در کشورهای دیگر، فرهنگ اقتصادی 
تقویت کننـده  و  اسـت  سـازگار  اقتصـاد  بـا  مـردم 
بانک هـا می باشـد. بـر مبنـای ایـن فرهنـگ، مردم 
قبـل از تحویـل پـول بـه بانک هـا اطـالع می دهند. 
یعنـی هماهنـگ بـا هـم هسـتند. در حالـی کـه در 
بایـد روی  ایـن وضـع مشـاهده نمی شـود.  ایـران 
سـرمایه اجتماعی شـهروندان کار کنیم. هم چنین 
بایـد مبانـی نظـری سـازگار و مناسـبی در حـوزه 
بانکـداری تدوین شـود تا شـاهد برخورد سـلیقه ای 

نباشـیم.  مدیران 

و  مهم  تریـن  سـوال،  آخریـن  عنـوان  بـه 
بزرگ تریـن مشـکلی کـه نظـام بانـک را درگیـر 
خود کـرده، چه چیزی اسـت و راه کار برون  رفت 

اسـت؟  کـدام  آن  از 

رنجبریـان: مـا نـه بانکـداری اسـالمی را رعایـت 
می کنیـم و نـه صددرصـد بانکـداری مـدرن را. مـن 
تاییـد می کنـم.  را  آقـای جـالل زاده  صحبت هـای 
مـا سـبک عقـود اسـالمی را پیـروی نکردیـم. حتـی 
عقـود  از  نیـز  صنعتـی  و  توسـعه یافته  کشـورهای 
از  حاضـر  حـال  در  مـا  می برنـد.  بهـره  اسـالمی 
کاله هـای شـرعی اسـتفاده می کنیم کـه نمی تواند 
آینـده مناسـبی را بـرای بانکـداری کشـورمان نویـد 
دهـد. باید برای بانک ها یک مبانی نظری مشـخص 
و سـازگار با شـرایط کشور و اقتصادمان تدوین کنیم، 

تـا سـلیقه گرایی موجـب ناکارایـی نشـود. 

سـطح  در  داریـم  خط مشـی  یـک  مـا  بیگلـری: 
سـازمان و یک استراتژی هم داریم در سطح سازمان 
نظـام  مشـکل  امـا  مدیریـت.  سـطح  در  وظایـف  و 
بانکـی چـه چیـزی اسـت؟ خیلـی از خط مشـی ها 
و اسـتراتژی ها، برخـی مـوارد را بـر بانک هـا تحمیل 
می کنـد کـه بانک هـا قادر بـه انجـام آن ها نیسـتند. 
وقتی بانک قادر نباشـد، بانک به سـمت بنگاه داری 
حرکـت می کنـد. یـک بازاندیشـی سیسـتمی الزم 

است. 

صالح لـو: بـه نوعـی همه مـا یک حرف مشـترک 
داریـم و آن ایـن اسـت که باید خط مشـی به صورت 
دقیـق مشـخص باشـد و نظـارت بیشـتری اعمـال 
شـود. فـرق بیـن بانکـداری رایـج دنیـا ایـن اسـت 
کـه رابطـه بیـن سـپرده گذار دایـن و مدیـون ولی در 
بانکـداری اسـالمی وکیـل و مـوکل اسـت. بنابراین 
منبـع قانـون در بانکداری اسـالمی، اسـالم اسـت. 

هـر  در  هسـتند  موظـف  بانک هـا  جـالل زاده: 
ردیـف کـه سـپرده جـذب می کننـد، در آن ردیـف 
نیـز خـرج کننـد. بـرای مثـال نمی تواننـد وجـوه 
خـرج  مضاربـه  بـا  مشـارکت  در  را  قرض الحسـنه 
کننـد. بایـد سـپرده های بلندمـدت را در پروژه های 
بلندمدت سـرمایه گـذاری کنند. تحقق ایـن موارد 
می افتـد.  اتفـاق  نـدرت  بـه  امـروزه  بانکـداری  در 
نکتـه دیگـر این اسـت که عقـود اسـالمی در زمانی 
کـه اجـرا شـد، بسـیار موثـر واقـع شـد. بـرای مثـال 
تعریض خیابان نواب که بانک ملی در آن مشـارکت 
کـرد، یـا احـداث اتوبـان زنجان-قزویـن، و تاسـیس 
پتروشـیمی ها. هـم اکنون به نظرم الزم اسـت بانک 
مرکـزی نظـارت خـود را بیشـتر کنـد و خط مشـی 
حرکـت بخـش پولی کشـور را به طـور صریح تعیین 

نماید. 
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که  بحرانی  خصوص  در  متعددی  دالیل 
تبیین  است،  آمده  پیش  مالی  موسسات  برای 
و  این مساله  از منظر خود  می گردد. لطفا شما 
ابعاد و آثار و تبعات آن را برای ما تشریح بفرمایید.
بانکی  سپرده های  سود  نرخ  کشور  در  امروز   ◄
و  است  شده  متعارف  غیر  تسهیالت،  سود  نرخ  و 
ندارد.  را  اقتصادی کشور هم خوانی الزم  با شرایط 
می شود،  اعالم  درصد   9 الی   8 حدود  تورم  نرخ 
درصد   24 حدود  بانکی  سپرده های  سود  نرخ  اما 
مدل های  لحاظ  از  اعالمی  رقم  دو  این  که  است 
علت  مرکزی  بانک  ندارد.  هماهنگی  اقتصادی 
و  مالی  موسسات  فعالیت های  را  ناهماهنگی  این 
علت،  این  البته  می کند.  اعالم  غیرمجاز  اعتباری 
فاصله  آیا  اینکه  است؛  نشده  آزمون  حدس  یک 
بین 8 تا 24 درصد، حاصل فعالیت های موسسات 
اقتصادی  فاکتورهای  یا سایر  است  مالی غیرمجاز 
این فاصله و خلق یک نرخ  ایجاد  در کشور هم در 
غیر متعارف تاثیرگذار بوده اند؟ بانک مرکزی از دو 
سال قبل جهت ساماندهی موسسات مالی اعتباری 
غیر مجاز اقدام کرده است. اما شاید بهتر بود این 
ساماندهی با روش های اثربخش تری انجام می شد 
تا این موسسات قادر باشند در یک فرآیند میان مدت 
و بلندمدت فعالیت های خود را منطبق با شاخص ها 
و انتظارات بانک مرکزی تنظیم کنند؛ اما متاسفانه 
دست اندرکاران هر دو طرف، هم دستگاه نظارت و 
هم موسسات مالی و اعتباری با ساز و کار مناسب 
در اجرا عمل نکردند و همین امر منجر به مواجهه 
و  مالی  موسسات  بحران  عنوان  تحت  بحرانی  با 
رابطه  اساس  که  باشید  داشته  دقت  شد.  اعتباری 
بانک و موسسه مالی و اعتباری در جامعه بر اساس 
اعتماد است؛ به عبارتی جامعه به نظام بانکی و پولی 
اعتماد می کند و پس انداز و سپرده های خود را نزد 
اعتماد  فضای  اگر  می کند.  سپرده  امانت  به  آن ها 
از  کدام  هیچ  شود،  تبدیل  بی اعتمادی  فضای  به 
نخواهند  فعالیت  ادامه  امکان  بانک ها  و  موسسات 
بانک  و  دولت  برنامه  مهم ترین  امروز  شاید  داشت. 
و احیای اعتماد متزلزل  بایست ترمیم  مرکزی می 
شده بین نظام بانکی و موسسات پولی و اعتباری با 
جامعه باشد. آن وقت است که برنامه ریزی میان مدت 
و بلندمدت در راستای ساماندهی مناسب )با اراده 
هر دو طرف از ساماندهی( اتفاق می افتد و در نتیجه 
شاهد بهبود وضعیت موسسات بانکی، پولی، مالی 

و اعتباری خواهیم بود. 

شما این مساله را به اختالف بین نرخ بهره و 
نرخ تورم ربط دادید؛ به اینکه نرخ سود سپرده ها 
اعتباری  و  مالی  موسسات  دست  و  است  باال 
است  مشکلی  این  است.  بازتر  زمینه  این  در 
درواقع  دارند.  تاکید  آن  روی  هم  نهادگراها  که 
تولیدایران  که  دالیلی  از  یکی  می کنند  اعالم 
مالی  دارد، جذابیت سرمایه های  بنیه ضعیفی 
نرخ سود  که  آیا کشورهایی  اما  تجاری است.  و 
سپرده یا ساختار اقتصادی مشابه ایران دارند، 
نیز چنین امری به وقوع می پیوندد؟ و اینکه آیا 
اساسا این مسائل قابل ساماندهی هستند؟ آیا 

این بحران با تزریق پول سامان خواهد یافت؟ آیا 
دولت می تواند در حل و فصل این بحران دخالت 

موثری داشته باشد یا خیر؟
به  بهره  نرخ  و  تورم  نرخ  بین  فاصله  قطعا   ◄
عدم  و  کارایی   عدم  برمی گردد.  اقتصادی  کارایی 
در  را  ما خود  اقتصادی  کلیه بخش های  اثربخشی  
نظام بانکی و در قالب نرخ بهره و نرخ تورم نیز نشان 
می دهد. بهره وری در کشور ما به شدت پایین است، 
و  بهره وری  افزایش  فکر  به  بایست  روی می  این  از 
ارزش افزوده باشیم، این مساله برای دست اندرکاران 
بهره وری  با  است.  بارز  و  مشهود  کامال  اقتصادی 
نرخ  دو  این  فاصله  قطعا  اقتصادی،  فعالیت های 
نیز کاهش پیدا خواهد کرد. لذا تا زمانی که میزان 
بهره وری تا این اندازه در ایران پایین باشد، فاصله 
تنها کم نخواهد شد،  نه  بهره  نرخ  و  تورم  نرخ  بین 
بلکه فاصله بیش تری بین این دو نرخ ایجاد خواهد 

شد.
 

بنابراین از نظر شما تا زمانی که ساختار تولید 
در ایران اصالح نشود، ما با همین مشکل مواجه 
سیاست های  ظاهر  در  اگر  بود؟حتی  خواهیم 
دستوری یا جبری هم حاکم باشد؟ و الزم است 

در اصل، رخدادها توسط بازار تنظیم  شوند؟ 
◄ حتما همین طور است. ببینید اگر شما یک 
خانواده را در نظر بگیرید که بیشتر مصرف می کند 
بیشتر  و  می کند  کار  کم تر  می کند؛  تولید  کم تر  و 
خانواده  این  که  است  واضح  می کند،  استراحت 
ثروتمند نخواهد شد و شاید هر روز هم فقیرتر شوند. 
این  اگر  است.  حاکم  وضعی  چنین  ما  جامعه  در 
شرایط را به کل اقتصاد کشور تعمیم دهیم، می توان 
گفت در کشور ما بهره وری نهاده های تولید و عوامل 
کشور  در  بهره وری  بودن  پایین  است.  پایین  تولید 
نیز از عواملی همچون اقتصاد بزرگ دولتی، اقتصاد 
نفتی و نگاه عدم توجه یا عدم تمرکز بر اقتصاد بازار 
بین مسئولین کشور ناشی می شود. همه این موارد 
باعث می شود روزبه روز اقتصادی کم بهره ورتر، کم 
ما  باشیم.  داشته  پایینی  ارزش افزوده  با  و  بارورتر 
باید بتوانیم یک فضای رقابت در جامعه خلق کنیم. 
در واقع اگر همه اراده گران اقتصادی از اطالعات، 
منابع و منافع یکسانی در محیط کسب وکار برخوردار 
باشند، رقابت واقعی در یک شرایط برابر شکل گیرد.

همچنین برقراری تعامالت سازنده و عزت مندانه 
بنگاه های اقتصادی ایران و بنگاه های خارج از ایران 
در سطح بین المللی ضرورت دارد. باید سعی شود 
سرمایه گذاری خارجی در ایران به مراتب قوی تر از 
آنچه امروز است، پیش رود و تولید و صنعت، محور و 

اساس رویکرد صادرات را شکل دهد.
از بخش های بزرگ اقتصاد  بخش خدمات، یکی 
بخش  این  به  کافی  بهای  باید  ماست؛  کشور 
درصد   80 باالی  اینکه  وجود  با  شود.  داده  بزرگ 
فرصت های شغلی در دنیا در حوزه خدمات ایجاد 
رها  خود  حال  به  بخش  این  ایران  در  اما  می شود، 
شده و فاقد متولی است. با ساماندهی این حوزه نیز 
شاهد بهره ورتر شدن اقتصاد خواهیم بود. با رعایت 
این موارد، می توان به کاهش فاصله بین نرخ بهره 

با  بهره  نرخ  کاهش  وگرنه  بود.  امیدوار  تورم  نرخ  و 
دستور، تکلیف، جلسه و امثالهم ممکن نخواهد بود. 
راه حل تمام این مسائل در رقابتی تر کردن اقتصاد 

کشور است.

موسسات  بحران  مساله  شما  است  جالب 
مالی و اعتباری را به صورت مستقیم به ساختار 
اقتصادی در ایران ارتباط دادید. با این تفاسیر، 
گفت  می توان  شوربختانه  و  نومیدانه  واقع  در 
متصور  چاره ای  هیچ  میان مدت  در  حداقل 

نیست؟
◄ اینکه بانک مرکزی مکلف می شود سپرده های 
پول  بازگرداندن  با  و  نماید  ساماندهی  را  مردم 
مردم، مانع متضرر شدن جامعه از این بابت شود، 
در  است.  مساله  این  حل  برای  موقتی  نسخه های 
واقعیت مهم این است در جامعه ای که شورای پول 
و اعتبار نرخ تسهیالت را 18 درصد اعالم می کند 
 24 حدود  کسب وکار  و  بازار  در  واقعی  بهره  نرخ  و 
از  پول  تقاضای  امکان  معنی  به  این  است،  درصد 
نظام بانکی است. پول از نظام بانکی گرفته می شود 
و دوباره در نظام بانکی سپرده می شود؛ در نهایت 
بدون هیچ کار و تالشی، مابه التفاوت چند درصدی 
همچون  هم  پول  بازار  برای  باید  می گردد.  حاصل 
بازار سرمایه، بازار کار و بازار ارز شرایط رقابتی قائل 
شد. باید اجازه داده شود تا بازار در شرایط رقابتی 
از جامعه تهیه کند و  را  البته مدیریت شده، پول  و 
تولیدکنندگان  را در اختیار  در شرایط رقابتی، پول 
واقعی، سرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی قرار دهد. 
افزایش  به  منجر  مرکزی  بانک  اخیر  تصمیمات 
صِف  شدن  طوالنی تر  و  است  شده  پول  تقاضای 
از سوی  را در پی دارد.  گیرندگان تسهیالت کشور 
دیگر با اعالم برخی اخبار از جمله اینکه بانک ها در 
جامعه  به  بی اعتمادی  هستند،  ورشکستگی  حال 
تزریق شده است. در نتیجه عرضه پول به بانک ها 
کاهش یافته و متقابال تقاضای پول از بانک ها سیر 
صعودی داشته است. مفهوم اقتصادی این رخداد 
این است که با کمبود عرضه پول مواجه هستیم و 
کمبود عرضه پول یعنی افزایش نرخ بهره در بازار که 
امروز  این که  نکته مهم تر  آن هستیم.  امروز شاهد 
دولت باید تکلیف خود را با نظام بانکی معین کند. 
بازگرداند.  مرکزی  بانک  به  را  استقالل  اینکه،  اول 
نظام  به  خود  بدهی های  خصوص  در  اینکه،  دوم 
بانکی تعیین تکلیف نماید. بدهی دولت به بانک ها 
می بایستی پرداخت شود تا بانک ها با اقدام به موقع 
در قبال تعهدات خود، بتوانند به سودآوری برسند. 
قریب  دولت  کشور،  مسئولین  از  برخی  گفته  به 
به 200 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار 
نمی   شود،  تصریح  بدهی  دقیق  رقم  اگرچه  است؛ 
تا 250  و ارقامی از 150هزار میلیارد تومان گرفته 
حال  در  می شود.  عنوان  هم  تومان  میلیارد  هزار 
حاضر، فارغ از اینکه رقم دقیق این بدهی چه میزان 
است، باید بگوییم اگر دولت بدهی خود را به بانک ها 
اسالمی  جمهوری  در  بانکی  هیچ  قطعا  بازگرداند، 
نخواهد  نیز  آینده  در  و  نمی شود  ورشکست  ایران 

شد. 

گفت و گوی کارایی با علی رستمی کارشناس بازار رسمایه و بانک

بانک ها قربانی سیاست های کالن
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و  مالی  موسسات  گذشته  سال های  در  چرا 
اعتباری بسیاری که عمدتا وابسته به نهادهای 
طور  به  گرفته اند؟  شکل  ایران  در  بودند  دولتی 
کلی شکل گیری این موسسات بر چه اساس بوده 
است؟ فارغ از اینکه این موسسات مجوزهایی از 
وزارت تعاون دریافت کرده اند یا برخی مجوزها باید 
از بانک مرکزی اعطاء می شد، آیا در دنیا نیز با این 
حجم از موسسات مالی و اعتباری روبرو هستیم؟ 
وجود این حجم از موسسات چه مزایا و معایبی 

می تواند داشته باشد؟
◄ با توجه به جو و شرایط عمومی حاکم بر جامعه و 
افکار عمومی، شاید تشکیل موسسات مالی و اعتباری 
قدرت  نمایش  و  مدیران  قدرت  نمایش  برای  ابزاری 
موسسان موسسات اعتباری بود ه باشد. کسانی که 
به عنوان  این مساله  از  نهادهای دولتی هستند  در 
ابزاری برای به نمایش گذاشتن عملکرد، کارایی و اثر 
بخشی خود بهره می گیرند. به عنوان یک محصول یا 
خدمت جدید یا خالقیتی نو در معرض افکارعمومی 
ایجاد می شوند و به فعالیت می پردازند. اما در پشت 
اطالع رسانی،  زمینه  در  بانک ها  قصور  شاید  قضیه 
مردم  باعث می شود  فرهنگ سازی  و  آگاهی بخشی 
ناخواسته و ناخودآگاه به بانک ها وموسسات مالی و 
اعتباری مراجعه کنند. وقتی کسی به بانک مراجعه 
او تامین نمی شود، هر چند این نیاز  می کند و نیاز 
منطبق بر قانون نباشد، به موسسه ای که تامین کننده 
این نیاز باشد، تغییر جهت می دهد و در مقابل بانک 
مجاِز ناتوان در تامین نیاز او می ایستد. البته بانک ها و 
یا موسسات مالی و اعتباری نیز به جای اینکه نیاز را 
شناسایی کنند و در آینده برای این نیاز، خدمت تعریف 
بر اساس همان شکل دستوری بخشنامه ها  کنند، 
حرکت کرده اند و باالخره این مساله به درون نهادها 
می شود.  کشیده  نیز  جامعه  یک  در  سازمان ها  و 
اصلی ترین رکن هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان 
است. به عنوان مثال زمانی که نیازهای یک سازمان 
از طرف بانک تامین نمی شود، سازمان به این فکر 
می کند که چرا همیشه باید برای پیشبرد اهداف خود 
به دنبال بانک ها برود، خود می تواند با تاسیس موسسه 
مالی و اعتباری پاسخگوی نیازهای خود باشد. زمانی 
که نیاز فردی در سیستم موجود تامین نمی شود، به 
دنبال رفع این نیاز به هر شکلی برمی آید. ممکن است 
جهت تامین این نیازها به ابزار تاسیس موسسات مالی 

و اعتباری نیز متوسل شود.

این مساله بسیار ظریف و حساس است؛ اینکه 
سیستم بانکی آنچنان آهنین باشد که فرد امکان 
تامین نیاز خود را در آن نبیند و اقدام به تاسیس 
موسسه مالی و اعتباری برای تامین نیاز رفع نشده 

خود کند.
موسسات  و  بانک ها  که  است  این  من  عرض   ◄
مالی و اعتباری تا حدودی هم مظلوم واقع شده اند. 
چون نتوانسته اند عملکرد و مقررات خود را در جامعه 
تشریح کنند. یعنی ادبیات یکسانی بین افکار عمومی 
با صاحبان موسسات مالی و شاغلین این موسسات 

مالی و بانک ها وجود ندارد. مساله عدم تفاهم است. 
استفاده  تفاهم  عدم  این  از  هم  مدیران  از  تعدادی 
حل  برای  هم  قضیه  ظاهر  در  شاید  البته  کرده اند. 
آن  از  بعد  و  گذاشته اند.  میدان  در  قدم  مساله  این 
انگیزه های اقتصادی، کسب سود و کسب قدرت به 

عنوان نیازهای جدید در پی آن آمده است.

یعنی به زعم شما ممکن بود در ابتدای کار نیت 
خیر نیز وجود داشته باشد؟

با  مدیران  که  است  این  من  برداشت  بله.   ◄
تاثیرپذیری از اعمال سلیقه ای سبک های مدیریتی 
ناهنجار، تاسیس موسسات مالی و اعتباری را به عنوان 
برای  قلمداد می کنند. شاید  برای خود  ابزار قدرت 
این قدرت نمایی توجیهی هم وجود داشته باشند و 
در پِس آن نیت خیرخواهانه هم وجود داشته باشد. 
اکنون شاهد این هستیم که بیشتر سازمان ها دارای 
و  الزم  تخصص  فاقد  چند  )هر  اعتباری  تشکیالت 

کافی(   هستند. 

پس از نظر شما زمانی که این نیت خیر در مسیر 
با  که  دیالکتیکی  واقع  در  و  می گیرد  قرار  عمل 
واقعیت پیدا می کند، منجر به بی راهه رفتن آن 

می شود.
◄بله، دقیقا.

به هر حال این هم منظر جالبی است. در واقع 
نتیجه گیری من از پاسخ شما برای سوال نخست، 
بانک های دولتی  وجود برخی خالءها است که 
قادر به برطرف کردن آن نیستند. همچنین این 
موسسات مالی و اعتباری، ابزاری برای دستیابی 
حال  هر  به  است.  قدرت  و  اجتماعی  وجهه  به 

بازتولید قدرت اجتماعی، جذاب است.
◄دقیقا »جذاب« واژه خوبی برای بیان این مطلب 
از دریافت  بعید است کسی  به عنوان مثال؛  است. 

خدمات از برخی موسسه های مالی و اعتباری خاص 
ناراضی بوده باشد. این یک واقعیت است. به عبارتی 
بحث نیاز و تامین آن به هر شکل ممکن مطرح است. 
حتی ممکن است مدیران و کارشناسان بانکی موافق 
رویه آن موسسات مالی و اعتباری نبوده نباشند. چرا 
که این موسسه در سطح کالن خود، مجموعه بانکی 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  اقتصادی  مجموعه  و 
البته این گونه موسسات در تامین نیاز مردم بسیار 
هم موفق عمل کرده اند. اعطای وام بسیار سهل تر و 
حتی خالف مقررات اعطاء و رضایت مشتری حاصل 
می شود. بانک ها نه قادر به توجیه این قبیل فعالیت ها 
هستند و نه در جهت رفع این مساله اقدام می کنند. 
آگاهی بخشی افکار عمومی هم در این سطح شکل 
نگرفته که تامین نیاز به این شکل به مصلحت جامعه 

نیست.

در واقع به نوعی شما به تفاوت خواسته و نیاز 
ممکن  خواسته  می شود  گفته  می کنید.  اشاره 
است غیراخالقی باشد و لزوما قرار نیست انسان 
به دنبال تمام خواسته های خود برود. حتی اگر 
این خواسته از یک نیاز واقعی نشات گرفته باشد. 
آن  به  واقع  در  اعتباری  مالی  موسسات  برخی 
دسته از خواسته هایی پاسخ داده اند که لزوما نیاز 

واقعی نبودند. 
◄بله و اینکه این عمل با استقبال افکار عمومی 
مواجه شد. با وجود هزینه هایی که این گونه موسسات 
تحمیل  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها  برای 
می کنند، اما بعید است کسی که از این موسسات 
مالی و اعتباری خدمات دریافت کرده باشد، از آن ها 
به نیکی یاد نکند. این موضوع مصداق مفهوم اوج نظم 
در بی نظمی است. در واقع برخی از این موسسات، 
نظم خاصی در این بی نظمِی حاکم به نمایش گذاشته 
است. مردم به راحتی توانستند در مقابل بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری مجاز بایستند و به خدمات 
آن ها »نه« بگویند. با وجود آگاهی از فعالیت غیرمجاز 
و خارج از مقررات آن موسسه، باز هم پذیرای دریافت 

خدمات )از جمله سپرده گذاری( از آن هستند.

فرمایش شما از منظر جامعه شناسی هم بسیار 
جالب است. من فکر می کنم اگر امکان شکستن 
واقع  در  باشد،  داشته  وجود  هم  انحصار  این 
افکار عمومی ریسک شکستن این انحصار را نیز 

پذیرفته اند.
◄بله، دقیقا. 

در پاسخ سوال نخست تا حدودی به این مورد 
اشاره کردید، اما سوال را به طور مشخص مطرح 
بود  مطلبی  اگر  آن  پاسخ  تکمیل  در  تا  می کنم 
بفرمایید. چرا با وجود تالش های بانک مرکزی برای 
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و با وجود 
موسسات  با  برخورد  گذشته  دهه  یک  از  اینکه 
کاری  اولویت های  از  غیرمجاز  اعتباری  و  مالی 
بانک مرکزی عنوان می شود، اما شواهد عینی 

گفت و گوی کارایی با رسول یاسمن کارشناس امور اعتبارات بانکی

تشکیل موسسات مالی و اعتباری؛ 
ابزار نمایش قدرت مدیران و نهادهای دولتی
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نشانگر موفقیت چندانی در این زمینه نیست؟
این  خصوص  در  اقداماتی  که  است  ◄درست 
موسسات صورت گرفته است اما فعالیت های غیرمجاز 
و غیرقابل توجیه این موسسات مدنظر ما است و قطعا 
صاحبان موسسات، توجیهات خاص خود را در قبال 
این فعالیت ها دارند. چرا که صاحبان این موسسات، 
افراد معمولی نیستند، بلکه اشخاص حقیقی بانفوذ و 
اشخاص حقوقی هستند و باالخره مدافع توجیهات 
خاص خود خواهند بود. در برخی موارد هم خالءهای 

قانونی وجود دارد که این افراد از آن ها سود برده اند. 

پس فکر می کنید در این زمینه عالوه بر مسائل 
جذابیت، شکستن انحصار و راحتی مردم )یافتن 
راه فراری برای رهایی از بوروکراسی سفت و سخت 
نظارت  اعمال  قانونی  خالء  دولتی(،  بانک های 
توسط بانک مرکزی هم مطرح است؟ از طرفی، 
با توجه به حجم سپرده میلیون ها شهروند نزد 
موسسات مالی و اعتباری، فکر می کنید بانک 
خواهند  عمل  در  میزان  چه  تا  دولت  و  مرکزی 
این  گرداننده های  با  قاطعی  برخورد  توانست 

موسسات داشته باشد؟
◄شما فرآیند شروع به کار یک سوپرمارکت را در 
یک محله در نظر بگیرید. آیا امکان دارد این فعالیت 
بدون اطالع اتحادیه یا مرکز بهداشت باشد؟ زمانی 
هم که این سوپرمارکت شروع به کار کرد، پایان دادن 
به فعالیت آن نیز تبعاتی در پی خواهد داشت. چرا که 
از یک طرف تایید سابق را زیر سوال می برد و از طرف 
دیگر هنگام شروع این فعالیت، واحد صنفی مربوطه، 
از برخی امکانات و شرایط قانونی بهره مند شده است؛ 
بنابراین اتحادیه قادر به تعطیلی این مغازه در همان 
روزهای نخستین نخواهد بود و همین امر منجر به 
ریشه گرفتن آن خواهد شد. لذا با گذشت زمان، دیگر 
امکان توقف فعالیت این مغازه وجود نخواهد داشت. 
اگر هم موفق به این کار شود، افکار عمومی بدبین 
خواهند شد و باور در میان آنان شکل می گیرد که بر 
سر راه کسانی هم که خودمشغول به کار می شوند، 
سنگ اندازی می شود. از این روی دیگر نمی توان در 
رابطه با تاسیس غیرقانونی آگاهی الزم را داد. واقعیت 
این است که اگر با خالء قانونی روبرو نبودیم امکان 
تاسیس چنین مراکز و موسساتی فراهم نبود. پس در 
قوانین و مقررات یا حداقل در اجرا و نظارت خالءهایی 
وجود دارد که برخی از آن ها بهره مند شده اند، ظهور 
پیدا کرده اند و ریشه دوانده اند، و با این شرایط برچیدن 
بساط این موسسات، تبعات اقتصادی، اجتماعی، 

امنیتی و روانی خواهد داشت.
در  بپذیریم.  را  واقعیت خالءهای سیستم  باید  ما 
بانک ها و هم موسسات مالی  وضعیت کنونی، هم 
بانک هم  اعتباری مجاز مورد ظلم واقع شده اند.  و 
همچون بیمه و گمرک یکی از ارکان نظام اقتصادی 
جامعه است؛ در صورتی که صدا و سیما به صورت 
علنی به تخریب بانک می پردازد. فرضا برنامه ای در 
رادیو تهیه می شود که تمرکز آن چرایی عدم اعطای 
وام به یکی از شهروندان است. صدا و سیما، با این 
کار افکار عمومی را علیه موسسات مجاز برمی انگیزد. 
از طرفی فضاهای تبلیغاتی شهر نیز به طور یکسان 
در اختیار تمام بانک ها قرار ندارد و تمام بانک ها به 
طور یکسان از امکانات تبلیغاتی بهره مند نیستند. 
از  را  جامعه  اقتصادی  رکن  خودمان  دست  با  ما 
طریق تابلوها و سامانه های اطالع رسانی و تریبون ها 
مخدوش می کنیم، بدون اینکه ارزش و قدر آن ها را 
بدانیم. باالخره این نظام بانکی در طول تاریخ، کمک 

قابل توجهی به اقتصاد کرده اند. نمونه این کمک ها، 
خدماتی است که بانک ها در زمان جنگ ارائه کردند، 
و همین طور تسهیالتی که در سال گذشته با شرایط 
سهل به بنگاه های کوچک و متوسط ارائه شد. یکی 
از جدی ترین مشکالت بانک ها، این است که توزیع 
عادالنه  شکل  به  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  ابزارهای 
برنامه  بانکی در  این که نظام  صورت نگرفته است. 
تلویزیونی از سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار بگیرد، 
ایرادی ندارد اما زمانی که مجری برنامه به راحتی در 
رابطه با این موضوع اظهار نظرهای منفی می کند، 
ذهنیت  جامعه دستخوش تغییر می گردد و این امر 
بدان جا  تا  این مساله  دامنه  دارد.  روانی منفی  آثار 
در  حتی  مردم  اکنون  هم  که  است  شده  گسترده 
مقابل کارمندان بانک موضع می گیرند، دیگر وضعیت 
در  بانک ها  این که  از  مردم  است.  مشخص  بانک ها 
اعطای وام مشکل دارند و در بیشتر موارد وام های با 
مبالغ باال به کارمندان خودشان اختصاص می دهند 
که نرخ سود پایینی دارند، آن ها را به بانک ها بدبین تر 
هم می کند. ببینید این مساله، مساله پیچیده ای است 
و حل آن هم دلی و یک صدایی می طلبد. مسئولین در 
سطوح باالی مدیریتی از جمله دولت، مجلس، قوه 
قضائیه و نیروی انتظامی در ارتباط با همین مساله 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درگیر هستند، اما 
تاکنون اقدام تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. دلیل این امر 
هم فقدان ادبیات و تخصص مشترک است. هر کدام 
از این نهادها می خواهند مسئولیت حل این مساله را 
به تنهایی به عهده بگیرند و برآن اساس اقدام کنند. 
همانطور که در ارتباط با موضوع ادغام، هر کس نظر 
خود را به حق می داند و اصرار بر پیاده سازی آن نظر 

دارد. 

سپرده  سود  نرخ  که  موضوع  این  با  رابطه  در 
در موسسات مالی و اعتباری، باالست، ولی الله 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی چنین اظهارنظر 
ارائه  درصدها،  این  پرداخت  دلیل  که  می کنند 
موسسات  توسط  اساسنامه  از  خارج  خدمات 
مالی واعتباری است، به طوری که این موسسات 
به بازارهای مختلفی اعم از بازار طال، مسکن و ارز 
ورود پیدا کرده اند. از سخنان شما هم این چنین 
برمی آید که سود مصوب بانک های دولتی در واقع 
بیشینه ممکن در فضای اقتصادی ایران است و 
در نتیجه پرداخت سود باالتر از نرخ مصوب که 
مورد  می شود،  انجام  موسسات  سوی  از  امروزه 

سوال است؟
◄ ببینید بهای تمام شده پول یا به عبارتی بهای 
برای  بانکی  تمام شده سپرده های مالی درسیستم 
در  بانکداری  باال است؛ چون هزینه  بسیار  بانک ها 
ایران خیلی خیلی زیاد است. هزینه های عملیاتی نیز 
)اعم از هزینه پرسنل( به آن اضافه می شود و این هزینه 
صرفا مربوط به پرداخت حقوق نمی شود. ما در دوره 
رنسانس بانکداری قرار داریم؛ دوره تبدیل بانکداری 
بانکداری  به  بایستی  صنعتی.  بانکداری  به  سنتی 
نگاهی صنعتی داشته باشیم. تبدیل شدن به بانکداری 
صنعتی، بدون آموزش، تکنولوژی و نیروی انسانی 
برای  موارد  این  همه  بود.  نخواهد  ممکن  مناسب، 
بانک ها هزینه بر است. اعمال این تغییرات، طبیعتا 
افزایش هزینه های عملیاتی می شود. هزینه  باعث 
آموزش و تجهیز نیروی انسانی از جمله این هزینه ها 
است. در واقع این امر مستلزم تحوالت ذهنی و فکری 
ایدئولوژیکی  و  به عبارتی تغییرات نرم افزاری  است. 
مورد نیاز است. اعتقاد سی ساله بانکداری دولتی بر 

این استوار بود که بانک، مرکز خدماتی است؛ و همه 
باید برای پرداخت قبوض و امثالهم به این مرکز مراجعه 
کنند و خدمات بانکی را به بهترین شکل دریافت کنند. 
اخیرا بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده 
است و بالطبع موضوع سود نیز مورد توجه قرار گرفته 
است. زمانی تاکید بانک ها بر جمع آوری سپرده بود، 
در دو دهه اخیر متوجه شده ایم که صرفا سپرده صرفه 
باالی 50  گفت  می توان  جرات  به  ندارد.  اقتصادی 
درصد از شعب بانک ها در یک استان زیان ده هستند. 
سپرده های  شده  تمام  بهای  عملیاتی  هزینه  سهم 
عموما  بانک ها  حاضر  حال  در  است.  باال  شعب 
عالقه مند به درآمدهای غیرمشاع یا به عبارتی درآمدی 
غیر از محل سود تسهیالت هستند. که این درآمدها 
لزوما خارج از اساسنامه هم نیستند. بلکه درآمدهای 
غیرمشاع مطابق اساسنامه هم استحصال می گردد. 
دریافت صد هزار  به  اقدام  بانک ها  مثال،  به عنوان 
تومان کارمزد برای چک های برگشتی می کنند یا در 
قبال ارائه خدمات بین بانکی 50 هزار تومان کارمزد 
بانک ها  این عمل مورد استقبال  دریافت می کنند. 
واقع می شود. چرا که هم زحمتی برای بانک ندارد و 
هم درآمدهای مشاع که از محل سود تسهیالت تامین 
می شوند، نتیجه بخش نیست. اکنون تمام بانک ها 
از  که  کارمزدی  که  چرا  آورده اند.  رو  ضمانت نامه  به 
محل ضمانت نامه دریافت می کند، درآمد بی زحمت 
و دردسری است. مواردی که اشاره شد فعالیت های 
مجاز را شامل می شود. سوالی که برای خود بنده هم 
پیش آمده این است که چرا در صورت های مالی این 
موسسات مالی به اقدامات خارج از اساسنامه دقت 
و توجه نشده است؟ اکثر بانک هایی که امروز درگیر 
این مشکالت هستند، بدین خاطر است که در جای 
دیگر اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و با بلوکه شدن 
سرمایه، عدم نتیجه بخشی سرمایه گذاری یا فقدان 
بازدهی مواجه شده اند. بانک ها در اقدامات مجاز خود 
درمانده اند، چه رسد به فعالیت های غیرمجاز و خارج 

از اساسنامه که جای خود دارد.
و  مالی  موسسات  فعالیت  توقف  مساله  مورد  در 
موضوع  عمومی  افکار  درگیری  غیرمجاز،  اعتباری 
بااهمیتی است. از نظر من باید این قضیه در پشت 
پرده و به تدریج حل شود. قطعا آثار مخرب طرح آن 
در صحن عمومی جامعه، بیش از منفعت آن خواهد 
بود. در رابطه با ادغام این موسسات نیز با سایر بانک ها 
منفعت  از  بیش  منفی  آثار  ناخودآگاه  موسسات،  و 
اضافه  با  یعنی  می شود.  مقصد  بانک  گریبان گیر 
کردن یک موسسه عقیم، غیرکارآمد و بی نتیجه فرضا 
به یکی از بانک های دارای اعتبار، ناخودآگاه به بانک 
خوش نام و معتبر مقصد هم ضربه خواهد زد. به نظر 
من لزومی ندارد مردم در جریان کامل این وقایع قرار 
بگیرند. لذا حل مساله موسسات غیرمجاز در پشت 
صحنه به جای طرح در بین عموم مردم، به نفع جامعه 
خواهد بود. ورشکستگی بانک ها و موسسات تبدیل 
به موضوع مورد بحث عموم شده است. در حالی که 
اصال انتقال این مسائل به اذهان عمومی ضرورتی 
ندارد. صالح جامعه در این است که انتقال، ادغام و 
اطالع رسانی به تدریج صورت صورت پذیرد. موضوع 
بعدی تغییر مدیریت فعلی موسسات در نظام بانکی 
است. و هر چند رانت قدرت مطرح است! مادامی که 
نیروهای متخصص و اهل فن در نظام بانکی مشغول 
به کار نشوند و مدیریت را به دست نگیرند، مدیریت، 
خواهد  سلیقه ای  تصمیم گیری ها  دستورالعمل ها، 
شد. بنابراین ابتدا باید مدیریت توزیع این موسسات 

غیرمجاز اصالح شود.
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این نوشته نتیجه یک کار پژوهشی روش مند نیست، 
گزارشی از مشاهده ها و تجربه های شخصی درباره 

موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد در کشور است. 
صندوق های  بحران  گذشته  سال  پنج  حدود  در 
قرض الحسنه غیرمجاز یا دارای مجوز از نهادهایی غیر 
از بانک مرکزی به طور نگران  کننده ای تشدید شده 
است.  انجامیده  اجتماعی هم  بحران های  به  گاه  و 
بزرگ شدن  و  زایش  ریشه  است:  این  اصلی  پرسش 
موسسات مالی غیر مجاز چیست؟ چه عواملی به تولد 

و مقبولیت این موسسات کمک کرده است؟ 
مفروض این نوشتار این است: عوامل پدیدارشدن 
موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد تنها به حوزه مسائل 
اقتصادی و مالی محدود نمی شود؛ بلکه این عوامل را 
باید در حوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 

فرهنگی به طور هم زمان جست.
است.  پسندیده  و  اسالمی  نهادی  قرض الحسنه 
صندوق های قرض الحسنه نیز در جهت تحقق این 
سنت پسندیده اسالمی قرن ها به صورت سنتی وجود 
داشته اند. اساس قرض الحسنه بر تقوا و خیر است 
و به هیچ وجه سود برای آن متصور نیست. بنابراین 
متولی این صندوق ها در طول تاریخ ثروتمندان خیر و 
مساجد بوده اند. به طور عمومی کارکنان این صندوق 
یا درآمد مختصری از  نیز داوطلبانه کار می کردند و 
همان مسجد یا شخص ثروتمند دریافت می کردند. اما 
در دهه های اخیر برخی صندوق های قرض الحسنه 
سنت  اصل  با  )متعارض  غیرخیر  افراد  طرف  از 
قرض الحسنه( و بیرون از مساجد و نهادهای مذهبی 
)تبدیل شدن صندوق به نهادی مستقل( و با هدف 
اسالمی(  سنت  یک  از  استفاده  )سوء  سود  کسب 

تاسیس شد.
با سنت قرض الحسنه  بنیادین  تعارض  سه عامل 

اسالمی و نهاد شدن آن و تالش برای کسب سود از 
یک  از  را  قرض  الحسنه  صندوق های  قرض الحسنه 
نهاد پسندیده به یک نارنجک با ضامن کشیده تبدیل 
کرد که هر آن احتمال انفجار آن می رفت. بنابراین این 
نارنجک در حال انفجار یکی از پایه های محکم بحران 

در نظام مالی کشور شد. 
نه  ناکارآمد  غیرقرض الحسنه  مالی  موسسات  در 
فقدان پشتوانه معنوی و سنت ها که فقدان پشتوانه 

مالی و کارشناسی عوامل بحران  زایی بودند. 
در این موسسات نه پشتوانه قوی بانک های دولتی 
وجود داشت و نه بدنه کارشناسی و سنت های اداری 
تثبیت شده )صرف نظر از میزان کارآمدی یا ناکارآمدی 
آن ها( و نه تجربه کارهای اقتصادی بزرگ و موفق. این 
موسسات که بیشتر به نهادهای دیگر وابسته هستند، 
راه بانکداری را آسان ترین راه برای حیات اقتصادی 

خود تلقی می کنند.   
اما این روی نهادی موسسات غیرمجاز یا ناکارآمد 
روی دیگری هم دارد. این روی دوم را می توان استقبال 
نامید.  یا فقدان نظارت بانک مرکزی  مردم و ضعف 
همانطور که مشاهده می شود استقبال مردم و عدم 
نظارت دولت دست به دست هم داده اند تا نهادهای 
غیرمجاز یا ناکارآمد مالی رشدی سریع داشته باشند. 
این دو از هم جداکردنی نیستند و باید یک روش را 
برای تحلیل هر دو به کار بست. دلیل اصلی این گزاره 
این است: میزان استقبال مردم از این نهادها با میزان 

نظارت بر آن ها ارتباط متقابل دارد. 
در بررسی چرایی و چگونگی استقبال مردم از این 
نهادها باید پرسید: چرا و چگونه مردم به این موسسات 
غیرمجاز یا ناکارآمد اعتماد کردند؟ در بررسی نظارت 
بر  نظارت  چرا  است:  چنین  اصلی  پرسش  هم 
موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد ضعیف بود؟ پاسخ 
این دو پرسش را باید با روشی به هم پیوسته یافت. در 
صورت پذیرش تحلیل باال از چگونگی به وجود آمدن 
موسسات مالی بدون پشتوانه های معنوی و مالی و 
کارشناسی، اعتماد مردم در واقع اعتماد به استفاده 
ابزاری از یک سنت پسندیده اسالمی و سودجویی 
اعتماد  نوع  این  است.  کارشناسی  فقدان  و  صرف 
چندان عقالنی نمی نماید. بنابراین دالیل زیر به عنوان 
مهم ترین ریشه های اعتماد بخشی از مردم مطرح می 

شود: 
1- تالش برای سودجویی بیشتر؛

2- وجود نقدینگی سرگردان در دست مردم؛
برای  اقتصادی  فرصت  یا  شفافیت  فقدان   -3

سرمایه گذاری های کوچک در کشور؛ 
هدایت  برای  الزم  آموزش های  فقدان   -4

نقدینگی ها.
این چهار عامل که ترکیبی از مسائل اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماعی است، مردم را برای کسب سود 
بیشتر از نقدینگی بالتکلیفی که در اختیار دارند، به هر 
سوی می کشاند و طبیعی است که در زمان فقدان ساز 
و کارهای مناسب، پول ها فریب وعده های رنگارنگ 

موسسات را می خورند و به آن ها سپرده می شوند. 
این  برای  شده  پیشنهاد  روش شناسی  اساس  بر 
پیوند  اعتماد مردم  نوع  با  یادداشت، نظارت دولتی 
دارد. بنابراین برای چهار عامل باال نظارت دولت باید 
تدوین برنامه های گسترده فرهنگی و اقتصادی باشد تا 
روند سودجویی از سرمایه ای کوچک روند منطقی تری 

یابد.  
در سوی دیگر نه سودجویی بیشتر که رفع مشکالت 
موسسات  سوی  به  را  مردم  زندگی،  درشت  و  ریز 
غیرمجاز یا ناکارآمد می کشاند. در این بخش از مردم 

دالیل زیر را می توان دالیل اعتماد نامید:
1- وجود یک مشکل مانند بیماری یا نداشتن خانه 

یا خودرو یا داشتن یک بدهی؛
2- فقدان راه های مطمئن و مناسب رفع مشکل 

مانند صندوق های قرض الحسنه واقعی؛
3- ضعف در نهادهای حمایتی کشور؛

4-کاغذبازی های بیهوده نظام اداری و طوالنی بودن 
روند گرفتن وام های ضروری از بانک های مجاز.

در نتیجه این چهار عامل دوم، عده دیگری به سمت 
موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد کشیده می شوند. 
طبیعی است در این مورد نظارت دولت باید برنامه های 
اجتماعی و حمایتی و نیز تسهیل روند کار بانک های 
واقعی باشد. اگر این نظارت را به صورت گزاره های 

خبری بیان کنیم چنین گزاره هایی خواهیم داشت:
باید یک ساز و کار مالی و اجتماعی را  1- دولت 
فراهم کند تا هیچ فرد نیازمندی برای رفع یک نیاز 
انسانی و ضروری به سمت نهادهای مالی غیرمجاز، 

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات

ریشه ها و عوامل رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
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تعـداد  ایـن  شـکل گیری  علـت  اساسـا 
موسسـات مالـی و اعتبـاری کـه بیشـتر هم به 
نهادهـای دولتـی وابسـته هسـتند، چیسـت؟
◄ ببینیـد از نظـر مـن علـت شـکل گیری اکثـر 
موسسـات مالـی و اعتبـاری کـه اخیـرا شـروع بـه 
فعالیـت کرده انـد، سـپرده گذاری بیـش از حـدی 
اسـت کـه از طرف مردم انجام می شـود. اسـتقبال 
مالـی،  منابـع  تامیـن  و  سـپرده گذاری  از  مـردم 
منشـاء قـدرت نهادهـا یا موسسـات دولتی اسـت. 
بالطبـع سـودهای ناشـی از این سـرمایه گذاری ها 
به عنوان مشـوق تاسـیس این نهادها و موسسـات 
سـرمایه گذاری  لـذا  می کنـد.  عمـل  اعتبـاری 
مردمـی و سـود حاصـل از ایـن سـپرده گذاری ها 
و  مالـی  از دالیـل عمـده شـکل گیری موسسـات 

اعتبـاری بـا ایـن حجـم شـده اسـت.

و اینکـه چـرا در عمـل، در نتیجـه تالش هـای 
بانـک مرکزی در جهت سـاماندهی موسسـات 
ایـن چنینی، موفقیـت چندانی حاصل نشـده 

است؟ 
◄ بـا توجـه بـه سـودی کـه ایـن موسسـات بـه 
بـا  همچنیـن  و  می کننـد.  اعطـاء  سـپرده گذاران 
از  متعـدد؛  سـرمایه گذاری های  داشـتن  نظـر  در 
جملـه سـرمایه گذاری در بـازار مسـکن، طـال و ارز 
فعالیت هـای این موسسـات بـه این سـادگی قابل 
کنتـرل نیسـت. توقـف فعالیـت ایـن موسسـات با 
توجـه به سـپرده گذاری باالی مشـتریان، در درجه 
اول نیـاز اسـت تـا فرهنگ سـازی صـورت گیـرد تـا 
انجـام  موسسـات  ایـن  در  سـپرده گذاری  اصـال 
نشـود. مادامـی کـه ایـن حجـم از سـپرده ها وجود 
موسسـه  یـک  ایجـاد  بـه  هرکـس  باشـد،  داشـته 
غیرمجـاز تشـویق می شـود. حـاال یـا بـا اسـتفاده 
از رانـت یـا از طریـق دریافـت تسـهیالت از بانـک 

مرکـزی اقـدام می کننـد.

نقـدی بـه ایـن صحبت های شـما وارد اسـت. 
برخـی اعتقـاد دارند چـون سـاختار بانک های 
دولتـی  سـازمان های  سـایر  از  متاثـر  دولتـی 
بـه شـدت بوروکراتیـک هسـتند، ایـن شـرایط 
سـفت و سـخت باعث رنجـش مردم می شـود. 
دارای سـاختار غیرقابـل نفـوذ هسـتند. دلیـل 

را  کـه سـال ها خـود  اسـت  ایـن  امـر هـم  ایـن 
مشـتری  پاسـخگوی  و  دیده انـد  انحصـار  در 
نیسـتند، مـردم ریسـک سـپرده گذاری در این 
موسسـات را می پذیرنـد اما حاضر بـه گرفتاری 
در بوروکراسـی عجیـب بانک هـا نیسـتند. آیـا 
بانک هـای دولتـی آنطـور کـه بایـد به ایـن مردم 

کرده انـد؟  خدمت رسـانی 
می تـوان  کلـی  طـور  بـه  درواقـع  خیـر.   ◄
گفـت گرفتـار عـدم شـفافیت هسـتند. شـفافیت 
نـدارد  وجـود  سـپرده گذاری  بـا  رابطـه  در  کامـل 
کـه مـردم انجـام می دهنـد و سـودی کـه بـه ایـن 
عایـدی  درواقـع  می گیـرد.  تعلـق  سـپرده گذاری 
سـپرده گذار، خیلی پایین اسـت. بـه همین خاطر 
هـر کسـی سـعی می کنـد بیشـترین بـازده ممکن 
را بـه دسـت آورد؛ حتی اگر ریسـک باالیی داشـته 
باشـد. بـه هـر حـال بـازده و ریسـک دو روی سـکه 
هسـتند، همیشـه مقابل هم هسـتند. بازدهی باال 
جـذاب اسـت، هـر چنـد کـه با ریسـک باالیـی هم 

همـراه باشـد. 

بـاالی  حجـم  بـه  توجـه  بـا  شـما  نظـر  بـه   
سـپرده های مردمـی نـزد ایـن موسسـات مالی 
بانـک  اساسـا  می کینـد  فکـر  آیـا  اعتبـاری،  و 
مرکـزی در عمل توانسـته اسـت تا بدیـن جا در 
برخـورد جـدی بـا ایـن موسسـات موفـق عمـل 

کنـد یـا خیـر؟ 
بزرگ تریـن  سـپرده گذاران،  خـود  ببینیـد    ◄
کـه  زمانـی  تـا  هسـتند.  مرکـزی  بانـک  مسـاله 
کافـی  نظـارت  و  اطالع رسـانی  فرهنگ سـازی، 
صـورت نگیـرد در رابطـه با عواقب و مشـکالت این 
سـپرده گذاری ها، مطمئنـا ایـن اتفـاق بـاز هم رخ 
خواهـد داد. سال هاسـت که اتفاقـات این چنینی 
را شـاهد هسـتیم. انـواع موسسـات خصوصـی و 
دولتـی ایجاد می شـوند. به همیـن خاطر، بهترین 
فرهنگ سـازی  و  اطالع رسـانی  ممکـن،  راهـکار 
بایـد  می شـود.  شـفافیت  بـه  منجـر  کـه  اسـت 
مـردم  تشـویق  جهـت  در  شـود  اتخـاذ  سیاسـتی 
شـرطی  بـه  البتـه  بـورس.  در  سـرمایه گذاری  بـه 
کـه بـورس کارا باشـد. در واقـع بایـد بـه مـردم ایـن 
اطمینـان داده شـود کـه غیـر از سـپرده گذاری در 
نظـام بانکـی نیز قادر به کسـب سـود خواهند بود. 

گفت و گوی کارایی با فرزاد عامدی  کارشناس رسمی قوه قضائیه و مدرس دانشگاه

استقبال گسترده مردم؛ 
عامل رشد و رونق موسسات مالی و اعتباری

که خود مشکل سازان بزرگی هستند، نرود. 
2- روند کار بانک ها و موسسات باید شفاف و قانونی 

باشد تا هیچ نوع خالء در آن وجود نداشته باشد.
بنابراین مشاهده می شود که تمام مسائل مربوط به 
موسسات غیرمجاز به هم پیوسته هستند. سودجویی 
آنان  نیازهای  یا  مردم  سودجویی  با  بنیان گذاران 
برخورد می کند و ضعف های نظارتی )گاه فساد در 
بخش دولت( نیز به آن دامن می زند. بر این اساس 
راه حل  های بخشی و موقت نه تنها به رفع بحران منجر 
نخواهد شد بلکه مطمئنا به تداوم آن در دهه های آینده 

کمک کند.
عالوه بر موارد باال پنج نکته مبنایی نیز درباره روش 
کار دولت و خود این موسسات وجود دارد که توجه به 
آن ها در هر نوع تحلیل و یا برنامه ریزی مفید خواهد 

بود:
سرمایه گذاری  که  است  این  مهم  بسیار  نکته   -1
دولت در نظارت بر این موسسات که در این نوشتار 
آن را به نظارت و برنامه ریزی و عملیاتی کردن برخی 
برنامه های اقتصادی و فرهنگی تعمیم دادیم، به طور 
طبیعی پول بسیاری الزم دارد. اما این سرمایه گذاری 
در مجموع برای کشور سودآور به حساب می آید؛ چون 
زیان های موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد چنان 
زیاد است که می تواند کل موجودیت اقتصادی کشور 

را زیر سوال ببرد.
یا  مجاز  غیر  موسسات  در  کار  مبانی  از  یکی   -2
ناکارآمد این اصل غیراخالقی است که فروش و سود 
مهم تر از هر چیز دیگری است. بارها از زبان بازاریابان 
شنیده ایم که فروش آب به ساکنان کویر کار سختی 
کویر  ساکنان  به  که  است  موفق  کسی  اما  نیست 
ماسه بفروشد. این اصل غیراخالقی تمام فرآیند کار 
موسسات غیرمجاز را برای خودشان توجیه می کند. 
ندانیم،  را غیراخالقی  بازاریابی  این اصل  اگر  حتی 
اصول بسیار مهم تری در اسالم و عرف مبنی برای 
مساعدت به نیازمندان و گره گشایی از کار آنان وجود 
دارد. چرا همه این اصول فروگذاشته شده و تنها به یک 

اصل غیراخالقی بسنده می شود؟
دادن  برای  برنامه ریزی  نوع  به طور کلی همه   -3
مجوز یا لغو آن و نظارت بر موسسات مالی و بانک ها 
باید در بانک مرکزی متمرکز شود. دخالت نهادهای 
غیرمالی در این روند که در دهه های 60 تا 90 وجود 
آورد.  پدید  کشور  مالیه  در  نابسامانی  نوعی  داشت 
بنابراین تمرکز تمام امور این موسسات در بانک مرکزی 

ضرورتی انکارناپذیر است.
4- در نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز و ناکارآمد 
که به بحران دچار شده بودند نیز حرف و سخن بسیار 
آسیب زا  خود  راه حل ها  و  برخورد  نحوه  گاه  است. 
بوده است. در این که این موسسات باید به سرعت 
اول  اصل  اما  ندارد.  وجود  تردیدی  شوند،  برچیده 
بر  باید  که  است  دقیقی  حسابرسی  برچیده شدن، 
به  است  ممکن  موسسات  این  شود.  اعمال  آن ها 
برداشت های  کم  دسِت  یا  و  باشند  متهم  پولشویی 
غیرقانونی در آن ها وجود داشته باشد. در اینجا مساله 
اهمیت تمرکز تمام امور این موسسات در بانک مرکزی 
نمایان می شود. سازمان های امنیتی و اطالعاتی و 
سایر سازمان های مرتبط باید در هماهنگی با بانک 
مرکزی بر مبنای حسابرسی های دقیق درباره چگونه 
در  بگیرند.  تصمیم  موسسات  این  با  برخوردکردن 
نهایت ادغام این موسسات در بانک های بزرگ باید به 
دقت انجام شود تا بانک های جانشین، به علت فقدان 
یا ضعف در پشتوانه های معنوی و مالی پیش گفته، در 
آینده به بحران های مشابه و البته بزرگ تر دچار نشوند.  
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امور  »تدبیر  معنای  به  یونانی  متون  در  اقتصاد 
عبارت  نیز  آن  مدرن  تعریف  و  رفته  کار  به  منزل« 
است از »تخصیص منابع محدود برای رفع نیاز های 
نامحدود«. در سطح کالن اقتصاد حرکت چرخه ای 
کاال و پول بین بخش های اقتصادی در داخل یک 
کشور و بین کشورها است. حقیقت آن است که علم 
اقتصاد به معنای تحلیل عملکرد بازار برای جامعه 
ایرانی موضوعی مدرن و جدید است )که همزمان با 
تاسیس دانشگاه  به تدریس آن اقدام شد( و در متون 
قدیمی ایرانی و فقهی بیشتر اقتصاد در چارچوب 
اخالقیات مطرح و تحلیل شده است. بنابراین با توجه 
به موارد مذکور، در داخل کشور نیز برداشت مشترکی 
از مفهوم اقتصاد وجود ندارد که این موضوع نیازمند 

توجه و پیگیری است. 
 همانطور که اشاره شد، اقتصاد به منزله حرکت 
چرخشی کاال و پول در جامعه است. با توجه به شکل 
)1(، هر اقدامی که پول را از جریان چرخشی خارج 
کند، باعث کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش 
اشتغال خواهد شد )متغیرهای نشت(؛ برای مثال 
واردات باعث می شود که پول از جریان مرسوم خود 

در کشور )یا شهر( خارج شده و در نتیجه برخی از 
بخش های اقتصادی داخلی نتوانند کاالهای خود را 
بفروشند و درآمد کسب کنند. در شهر نیز همینطور 
است، اگر شهروندان یک شهر کلیه خرید های خود را 
از بازار شهر تهیه نکنند، به مرور زمان رکود بر جامعه 
شهری حاکم شده و بنابراین شاهد پدیده مهاجرت 
)به طرف مراکز استان ها و پایتخت( خواهیم بود . 
یا چند بخش پیشران  در هر شهر و کشور نیز یک 
وجود دارد که باعث حرکت جریان پول-کاال و افزایش 
حجم تبادالت اقتصادی  در حرکت چرخه ای اقتصاد 
می شود. حقیقت آن است که که دیگر رشد اقتصادی 
بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت 
قابل تداوم و از آن مهم تر عقالنی و منطقی نیست. 
مبارزه  بهره وری،  ارتقای  راه  از  مستمر،  رشد  بلکه 
جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای 
دانش بنیان  اقتصاد  جهت  در  حرکت  و  کسب وکار 
حاصل می شود. در شکل مذکور که یک اقتصاد سه 
بخشی را نشان می دهد، دو بازار عوامل تولید )نیروی 
دارد.  و محصوالت وجود   )... و  زمین  کار، سرمایه، 
شکل فوق را می توان به اقصاد چهار  بخشی با لحاظ 

بخش خارجی و بخش مالی نیز گسترش داد. 
با توجه به موارد گفته شده رکود و رونق اقتصادی 
اقتصادی-اجتماعی  سیستم  یک  عملکرد  حاصل 
است و در تحلیل وضعیت اقتصادی یک شهر یا کشور 
باید دیِد سیستمی داشت؛ چرا که نگرش جزیره ای و 
موردی مؤثر واقع نخواهد شد. در این راستا برای مثال 
مسئول دانستن صرف وزیر اقتصاد در مقابل رکود 

اقتصادی و بیکاری جامعه کمی غیرمنصفانه است. 
با توجه به نام گذاری سال 1396 به سال »اقتصاد 
معظم  مقام  سوی  از  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی: 
رهبری، تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته شده است. لذا در این پرونده 
مرور  و  دولت  اقتصادی  تیم  معرفی  با  داریم  سعی 
برنامه های وزرای پیشنهادی، راهبردهای نیل به تولید 
و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کنیم. 
شکل )2(، دسته بندی تیم اقتصادی دولت از نگاه 
نگارنده را نشان می دهد. این وزارتخانه ها بدان دلیل 
انتخاب شده اند که در حرکت چرخشی اقتصاد ایران و 
تحقق اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش و تاثیر را دارند.

نگاهی نو به تیم اقتصادی دولت دوازدهم 

 داود حمیدی رزی

پژوهشگر و دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی

شکل )1(: حرکت چرخشی اقتصاد در یک اقتصاد سه بخشی
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1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 
معموال وزارت اقتصاد سکان دار تیم اقتصادی دولت 
سیاست های  تنظیم  مسئول  و  می شود  محسوب 
اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی 
و برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های 
چنین  اساس  بر  است.  دیگر  کشورهای  با  مشترک 
ماموریت و کارکردهایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
وزارتخانه ای ستادی و فرادستگاهی و عهدهدار اقتصاد 
کالن دولت است. این وزارتخانه در گستره وسیعی 
از حوزه ها )20 حوزه بخشی و فرابخشی( مشارکت 
دارد. بیش از 200 هزار نفر در سازمان ها، معاونت ها، 
بیمه و بانک های زیرمجموعه فعالیت می کنند. تحقق 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهم ترین خواسته 
حاکمیت از این وزارتخانه می باشد. برخی از مهم ترین 

وظایف این وزارتخانه عبارت است از: 
1( تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و 

ایجاد هماهنگی در اجرای آن ها، 
امور  کلیه  انجام  و  بررسی  دریافت،  پیشنهاد،   )2
و  خارج  در  ایران  سرمایه گذاری های  به  مربوط 
همچنین  و  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری های 

کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی، 
موسسات  و  دولت ها  به  اعتبار  و  وام  پرداخت   )3
خارجی و بین المللی و همچنین تحصیل و استفاده از 

وام ها و اعتبارات خارجی، 
4( تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی 
سازمان ها  و  کشورها  سایر  با  ایران  فنی  و  مالی  و 
ایجاد  و  بین المللی  مالی  و  اقتصادی  موسسات  و 
و  روابط  اینگونه  بر  نظارت  اعمال  در  هماهنگی 

مناسبات بین المللی، 
اقتصادی  و  مالی  فعالیت های  بر  نظارت   )5
بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه 

اقتصادی، 
بانکی،  پولی،  امور  به  مربوط  تکالیف  اجرای   )6
بیمه ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین 

و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و 
دارایی محول می گردد، 

7( نظارت بر تشخیص و وصول مالیات های مستقیم 
و همچنین وصول مالیات های غیرمستقیم و حقوق و 

عوارض و هزینه های گمرکی، 
بودجه  عملکرد  صورت حساب  تنظیم  و  تهیه   )8

ساالنه کل کشور، 
9( رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب 

اموال دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی، 
10( تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق 
وصول  برای  که  اوراقی  سایر  و  دولت  کنترل  بهادار 
درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل 

کشور مورد استفاده قرار می گیرد،
و معاون ذی حساب در  انتصاب ذی حساب   )11 
قانون  ماده 31  مقررات  طبق  اجرایی  دستگاه های 

محاسبات عمومی کشور، 
12( انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات 

قانونی و آئین نامه های اجرایی مربوط. 
اقتصاد  وزارت  می شود،  مشاهده  که  همانطور 
بخش نرم افزاری و نهادی اقتصاد را مدیریت و راهبری 
می کند. شاید مهم ترین و ملموس ترین وظیفه ای که 
وزارت اقتصاد در دوران دولت یازدهم از عهده  آن به 
خوبی برآمد »کنترل تورم« بود. وزارت اقتصاد با ایجاد 
هماهنگی و اتخاذ سیاست های مالی و پولی انقباضی 
را  تورم  نرخ  کاهش  و  تعدیل  مقدمات  انضباطی،  و 
فراهم آورد. به نظر نگارنده، یکی از مهم ترین وظایف 
با  کسب و کار  فضای  بهبود  اقتصاد  وزارت  راهبردی 

همکاری سایر نهادها است. 
و  اقتصادی  امور  وزارت  روی  پیش  چالش های 

دارایی:
برای محقق نمودن این برنامه ها در افق چهار ساله 
قرار  اقتصاد  وزارت  پیش روی  چالش هایی  پیش رو، 

دارند که عبارت هستند از: 
1( ضعف در محرک های رشد اقتصادی،

 2( چالش بازار پول و نظام بانکی،
 3( میزان بدهی های دولت، 

4( نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی و 
5( موج بیکاری بزرگ. 

برنامه ها:
برنامه های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم عمدتا در پنج 

حوزه  زیر متمرکز شده است: 
»تحقق اقتصاد شفاف و مردمی«،

 »بهره گیری عزت مندانه از اقتصاد جهانی«،
 »توانمندسازی بخش خصوصی«،

 »علمی کردن سیاست گذاری اقتصادی«،
و »اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی«. 

2- بانک مرکزی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 18 
مرداد ماه 1339 تاسیس گردید. برخی از مهم ترین 
از:  هستند  عبارت  ج.ا.ایران  مرکزی  بانک  وظایف 
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار 
اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم 
مقررات مربوط به معامالت ارزی و ریالی، نظارت بر 
صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام 
پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و موسسات 
جمهوری  مرکزی  بانک  اصلی  رسالت  اعتباری. 
اجرای سیاست های  با  که  است  این  ایران  اسالمی 
پیشرفت  برای  مساعد  شرایط  اعتباری  و  پولی 
اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های 
مختلف، اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی 

پشتیبان دولت باشد. 
شایان ذکر است که لحاظ کردن بانک مرکزی در تیم 
اقتصادی دولت از لحاظ علمی مرسوم نیست، چرا 
که در اقتصادهای توسعه یافته بانک مرکزی مستقل 
است و دولت کم ترین اعمال فشار و دخالت را در امور 
این نهاد پولی دارد. برطبق دیدگاه متخصصان پولی، 
به جای اعمال سیاست های  پولی  و مقامات  دولت 
»قانون رشد  باید سیاست  تجویزی،  و  صالحدیدی 
را بر  و به اصطالح قاعده  را دنبال کنند  ثابت پول« 
در  که  است  آن  واقعیت  دهند.  ترجیح  صالحدید 
شده  تنیده  درهم  مسائل  از  بسیاری  ایران  اقتصاد 
دولت های  میراث  نیز  مشکالت  از  بسیاری  و  است 
گذشته بوده و دولت فعلی الجرم می بایستی از عهده 
از میان برداشتن آن ها برآید. در راستای برنامه ششم 
توسعه، بانک مرکزی قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور را به منظور »تامین مالی فعالیت های 
خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی«، »اعمال نظارت 
کامل و فراگیر بانك مرکزی بر بازار و موسسات پولی، 
بانکی و اعتباری«، »ساماندهی موسسات و بازار های 
غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت 
و سالمت« و »کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 

تسهیالت« را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است.
 این بخشنامه رویکردی در جهت تحقق سیاست های 
کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک 
مرکزی دارد. از موارد مهم این بخشنامه می توان به 
افتتاح  لزوم  و  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  تشکیل 
تمامی حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای 
اجرایی از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی 
اشاره کرد. عالوه براین، قوه قضائیه مکلف شده تا با 
راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی امکان 
استعالم برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از 
این سامانه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
در  را  رسمی  اسناد  دفاتر  و  اجرایی  دستگاه های  و 
جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی فراهم کند. 
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هم چنین به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون 
برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامه ریزی و 
بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت، در 
بند )1( از قسمت ب( ماده 7 این قانون آمده است که 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول 
اجرای قانون برنامه، 30 درصد تعیین شود و ساالنه 
حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد. 
بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است در طول سال 
و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این 
وجوه و سهم 14/5 درصد شرکت ملی نفت ایران از 
کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3 
درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام 
کند و از محل باقی مانده، سهم بودجه عمومی دولت 
از منابع موضوع این جزء در سقف ذکر شده در این 
قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری 
کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز 

کند. 
مهم ترین چالش هایی که بانک مرکزی ج.ا.ایران در 

دولت دوازدهم با آن ها روبرو است عبارت هستند از: 
- ساماندهی موسسات مالی

- تعامل با دولت
- بحران نظام بانکی

- تحریم های بانکی بین المللی
- یکسان سازی نرخ ارز

- تعیین نرخ بهره

     
3- سازمان برنامه و بودجه کشور

بودجه  و  برنامه  ایران، سازمان  اقتصادی  تاریخ  در 
و  برنامه  سازمان  دارد.  را  نشیبی  و  پرفراز  تاریخ 
سال  در  که  بود،  ایرانی  دولتی  سازمان  یک  بودجه 
مدیریت  »سازمان  ادامه  در  شد.  راه اندازی   ۱۳۲۷
و  اداری  امور  »سازمان  دو  ادغام  از  برنامه ریزی«  و 
استخدامی کشور« و »سازمان برنامه و بودجه« مطابق 
مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تاسیس 
و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به 
اجرا درآمد. پس از انحالل این سازمان در سال ۱۳۸۶ 
به دستور محمود احمدی نژاد، معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی تاسیس شد و این معاونت، بخشی از 
وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن 
روحانی، زمزمه های احیاء این سازمان شنیده می شد 
و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور 
»معاونت  دو  ادغام  با  اداری  عالی  تصویب شورای  و 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی« و »توسعه مدیریت و 
مدیریت  »سازمان  جمهور،  رئیس  انسانی«  سرمایه 
دی  تاریخ ۸  در  گردید.  احیاء  کشور  برنامه ریزی«  و 
ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ 
قانون اساسی طی حکم جدید، محمدباقر نوبخت را 
به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور منصوب کرد. در ۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا به دو »سازمان 
برنامه و بودجه« و »سازمان امور استخدامی« تفکیک 
شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان 
گردیدند.  منصوب  استخدامی  امور  سازمان  رئیس 
برخی از مهم ترین وظایف و خدمات سازمان برنامه و 

بودجه کشور عبارت هستند از: 
1- تنظیم بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی و 

نهادها و تدوین الیحه بودجه، 
2- تخصیص بودجه کلیه دستگاه ها و نهادها، 

3-نظارت بر عملیات عمرانی در کشور، 
4- ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین، 

توسعه  ساله  پنج  برنامه های  راهبری  و  تدوین   -5
کشور، 

1-5- تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور، 
2-5- نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه 

کشور و ارائه گزارش های دوره ای، 
6- تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی 

اجرایی )ساجات( در کشور،
 7- تدوین و تعیین فهرست بها، تعدیل و برآورد هزینه 

اجرا، 
8- مدیریت مناقصات و معامالت و مزایدات کشور، 

9- تعیین استانداردهای فنی اجرایی کشور، 
10- نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای، 

11- نظارت بر کمک های بالعوض، 
1-11- نظارت بر کمک های بالعوض به اشخاص 

حقیقی و حقوقی، 
بر هزینه کرد کمک های بالعوض  2-11- نظارت 

اشخاص حقوقی، 
پروژه های  تخصیصی  اعتبارات  بر  نظارت   -12

مصوب سفرهای استانی رئیس جمهور، 
عمومی  مشارکتی  پروژه های  اطالع رسانی   -13
سرمایه گذاری  و  عمرانی  طرح های  در  خصوصی  و 

زیرساخت. 
هشدار: تغییر و تحول سازمان برنامه و بودجه در 
طی زمان نشان گر عدم وجود مبانی نظری جامع و 
سازگار برای این سازمان می باشد چرا که در هر دوره 
سلیقه های مدیران اعمال شده و استمرار برنامه های 
نیز  استمرار  عدم  است.  شده  متوقف  سازمان  این 
بنابراین  اتالف منابع نخواهد داشت.  نتیجه ای جز 
با فراهم سازی مبانی  در قدم اول پیشنهاد می شود 
نظری مناسب و علمی برای این سازمان و سازمان های 
مشتقه در اجرا نیز وحدت رویه حاصل شود. همچنین 
باید مقدمات نهادی مناسبی نیز فراهم شود تا شاهد 

تحوالت گذرا و روزمره در این سازمان نباشیم. 
توصیه: همانطور که اشاره شد، تدوین و راهبری 
برنامه های پنج ساله توسعه کشور یکی از مهم ترین 
وظایف سازمان برنامه و بوجه محسوب می شود. در 
اهداف  تحقق  عدم  چرایی  با  ارتباط  در  میان،  این 
طرح  پرشماری  دالیل  ایران،  در  توسعه  برنامه های 
می گردد، به عقیده منافی )1396( دو عامل زیر، بیش 
از سایر عوامل قادر به توضیح ناکامی های عملی در 

اجرای برنامه های توسعه ای می باشند: 
1- برنامه های توسعه کشور چه قبل و چه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی براساس اهداف کمی تهیه و 
تدوین شده است. براین اساس، در برنامه توسعه برای 
ارقام  و  به شاخص های مورد نظر، اعداد  دست یابی 
کمی پیش بینی و تعیین شده و تالش می شود تا با 
اجرای چند برنامه کوتاه مدت به این شاخص ها دست 
یافت. این شیوه  تدوین برنامه  توسعه به نوعی در جهان 
نمی گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دیگر  و  شده  منسوخ 
در کشورهای پیشرفته معموال به جای شاخص های 
کمی از شاخص های کیفی جهت تدوین برنامه های 
را محقق  آن ها  تا  و تالش می کنند  توسعه استفاده 
سازند. در این شیوه برعکس شیوه فعلی، از خالقیت 
و  برنامه  تدوین  در  هم  )آینده پژوهی(  ایده پردازی  و 
هم در اجرای آن استفاده می گردد. به عنوان مثال 
در آینده پژوهی این سوال مطرح می گردد که آینده 
آلودگی هوای تهران در سال 1405 چگونه خواهد 
بود؟ سپس تالش می شود با استفاده از رویکردهای 
مشخص در حوزه آینده پژوهی، پاسخ هایی الزم برای 

آن موضوع خاص ارائه و نهایتا بعد از ارزیابی آن ها، 
سایر  به  نسبت  بیشتری  ارزش افزوده  که  راهکاری 

راهکارها دارد، جهت اجرا انتخاب می شود. 
تدوین  فرآیند  بودن  انحصاری  و  بودن  2- متمرکز 
موجب  که  است  عاملی  دومین  توسعه،  برنامه های 
شده  عمل  میدان  در  توسعه  برنامه های  شکست 
مرکز  در  تصمیم گیری  قدرت  تمرکز  که  چرا  است 
مثال  عنوان  به  می باشد.  توسعه ای  ضد  عامل  یک 
و  فقر  کاهش  همچون  پراهمیتی  موضوعات  برای 
تعیین حداقل دستمزد از مرکز و به صورت متمرکز 
بدون  می شود،  اتخاذ  تصمیماتی  غیرمشارکتی  و 
اینکه شرایط اجرا و ویژگی های مناطق مختلف کشور 
شیوه   این  نتیجه   گردد.  لحاظ  تصمیم گیری  آن  در 
اهداف  تحقق  عدم  و  نامتوازن  توسعه  برنامه ریزی، 
واقعی برنامه های توسعه ای خواهد بود. در این میان به 
نظر می رسد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، می تواند با 
تدوین برنامه های توسعه ای مطلوب براساس الگوگیری 
تغییر  راستای  در  بلندی  گام  موفق،  کشورهای  از 
ساختار موجود و تدوین برنامه های توسعه ای قابل اجرا 
در کشور بردارد )برگرفته از کانال »بسوی فردا«، اصغر 

منافی: 1396(.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت
اسناد  همچنین  و  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به 
باالدستی بخش های صنعت، معدن و تجارت به ترتیب 
موتور های محرک رشد اقتصادی در حرکت چرخشی 
اقتصاد ایران می باشند. در راستای سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران نیز، چشم انداز بخش صنعت، 
معدن و تجارت در افق سال 1404 به شرح ذیل ترسیم 

شده است:
»بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران 
بین المللی،  بازارهای  در  رقابت پذیر  کشور،  اقتصاد 
بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی«

با توجه به چشم انداز فوق الذکر، این بخش در افق 
1404 دارای ویژگی های مهم زیر خواهد بود: 

-  جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، 
در  صنعتی  نوظهور  کشورهای  با  تراز  هم   -

شاخص های اقتصادی بین المللی، 
سرمایه گذاری  برای  جذاب  زمینه های  وجود   -

مستقیم خارجی، 
- رقابت پذیر و برخوردار از فضای مناسب کسب وکار، 
- اقتصادی بزرگ با سهم مناسب در تجارت جهانی، 
- وجود بخش خصوصی توانمند و مجموعه های 

فعال بزرگ مقیاس در تولید و خدمات، 
- سهم باالی نفوذ فناوری در صنایع مختلف، 

- متنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره 
ارزش جهانی. 

تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  حاضر  حال  در 
حدود 40  سهمی  داخلی  ناخالص  تولید  در  کشور 
را دارا  و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی  درصد 
است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع 
کسب وکارهای  برای  را  مجوزهایی  خود،  ماموریت 
حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می کند که 
در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی )شروع 
صنعتی  بهره برداری  پروانه  صنعتی(،  فعالیت های 
)بهره برداری فعالیت های صنعتی(، گواهی و پروانه 
اکتشاف )شروع اکتشاف معادن(، پروانه بهره برداری 
معدنی )بهره برداری فعالیت معدنی(، پروانه صنفی 
)شروع فعالیت های صنفی(، کارت بازرگانی )شروع 
فعالیت های تجاری( و ثبت سفارش )شروع فعالیت 

واردات( اشاره نمود. 

25 پرونده  تیم ملی اقتصادی دولت
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بر طبق مطالعات تجربی و برنامه پیشنهادی محمد 
شریعت مداری مهم ترین چالش های پیش روی بخش 
عبارت  دوازدهم  دولت  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

هستند از: 
1- عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری، 
2- سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه 

ثابت کل اقتصاد، 
3- پایین بودن سهم محصوالت با فناوری باال در 

صادرات، 
4- پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید، 

محصوالت  صنعتی  رقابت پذیری  بودن  پایین   -5
تولیدی، 

6- تنوع کم تولیدات صادرات محور، 
7- پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی 

و خدماتی،
 8- توانایی پایین در جذب سرمایه گذاران خارجی، 

9- ناکارآمدی نظام توزیع کاال و خدمات، 
10- عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی در 

بخش و
 12- ناقص بودن زنجیره ارزش افزوده بخصوص در 
بخش های معدن، پتروشیمی و ضرورت تکمیل آن ها. 
و فرصت های موجود  هم چنین مهم ترین قوت ها 

برای حل چالش های فوق عبارت هستند از: 
1( وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در 

کشور، 
2( وجود امکانات و زیرساخت های الزم برای جذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
3( برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر،

 4( سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری،
 5( برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه 
در تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
محصوالت معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت 

صادرات، 
6( وجود زیرساخت های مناسب تجارت الکترونیکی 

در مبادالت تجارت داخلی، 
7( برخورداری از موقعیت استراتژیك در منطقه و 
امکان بهره مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای 

بزرگ پیرامونی و 
سایر  با  اقتصادی  تبادالت  و  تعامالت  امکان   )8
کشورها در دوران پسابرجام و اقبال صاحبان سرمایه 
بخش  در  سرمایه گذاری  فرصت های  به  جهانی 

صنعت، معدن و تجارت. 

5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
وزارتخانه  سه  ادغام  از   1390/4/11 تاریخ  در 
تامین  و  »رفاه  و  اجتماعی«  امور  و  »کار  »تعاون«، 
اجتماعی«، وزارتخانه »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
تشکیل شد. ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی عبارت هستند از: سیاست گذاری و 
برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی 
و  مسائل  فصل  و  حل  کار،  روابط  تنظیم  منظور  به 
مشکالت جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی 
کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و 
حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی 

نظام و قوانین و مقررات موضوعه. 
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به صورت 
صورت  به  هم  و  »تعاون«  نهاد  طریق  از  مستقیم 
غیرمستقیم از طریق اعمال »سیاست های درآمدی 
اتحادیه های  ازجمله:  عرضه  طرف  )سیاست های 
کارگری، کف و سقف دستمزد، روابط کارگر و کارفرما 

رونق  و  بر رشد  اجتماعی«  تامین  و  »رفاه  و   »).... و 
اقتصادی و موفقیت تیم اقتصادی دولت اثر می گذارد. 
بنابراین می توان گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز یکی از مهم ترین مدیران اقتصادی دولت می باشد 
باشد.  داشته  حوزه  این  در  کافی  تجربه  بایستی  و 
با توجه به قرارگیری روند جمعیتی ایران  همچنین 
در محدوده پنجره جمعیتی )یا موهبت جمعیتی( 
و ضرورت ایجاد اشتغال و استفاده حداکثری از این 
دولت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار،  نیروی 
دوازدهم بایستی برنامه عملیاتی و ویژه بدین منظور 
داشته باشد. در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز بر 
طبق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بایستی 
برنامه ریزی برای دست یابی به ضریب جینی ۳۴/۰ 
انجام گیرد. به جهت نظری در ج.ا.ایران مهم ترین 
مسائلی که در سلسله  مراتب مسائل کشور در حوزه 
فقر  »رفع  دارند  قرار  صدر  در  اجتماعی  سیاست 
مطلق« و »بیکاری« است. آسیب های اجتماعی نیز 
از اولویت های سیاست اجتماعی هستند. مطالعات 
آسیب های  از  زیادی  بخش  که  می دهد  نشان 
اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. 
مهم ترین چالش های پیش روی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم عبارت هستند از: 
و  بازنشستگی  صندوق های  بحران های   -1

پایدارسازی آن ها، 
از  حمایت  ضرورت  و  کاج  طرح  معایب   -2

فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
3- فراسازمانی بودن برخی از برنامه ها و ضرورت 
جمله،  )از  وزارتخانه ها  سایر  با  کار  وزارت  تعامل 

بهداشت و درمان و اقتصاد(، 
صندوق های  شرکت های  در  بنگاه داری   -4

بازنشستگی و 
5- موهبت جمعیتی و ضرورت حمایت اجتماعی و 

نهادی از آن، 

وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
قالب 9 برنامه جامع برای دولت دوازدهم اعالم آمادگی 

کرده است که این برنامه ها عبارت هستند از:
 1( برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری،

کاهش  بر  تاکید  با  حمایت  جامع  برنامه   )2
آسیب های اجتماعی، 

3( برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و 
روستایی، 

توسعه  و  مهارت افزایی  توانمندسازی،  برنامه   )4
منابع انسانی، 

سرمایه های  از  صیانت  و  شغلی  امنیت  ارتقاء   )5
انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری 

شرکای اجتماعی، 
6( پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، 

7( تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به 
پیشران اقتصاد ملی، 

8( توسعه تعاون و 
9( توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار. 

6- وزارت جهاد کشاورزی 
رسالت اصلی وزارت کشاورزی تامین امنیت غذایی 
مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی 4 محور 
اساسی »حفظ منابع پایه«، »مدیریت بر زمین، آب 
و خاک«، »مدیریت بر تولید و کشت«، »مدیریت بر 
منابع و نهاده ها«، »مدیریت بر بازار عرضه و مسائل 
صورت  در  بنابراین  دارد.  وجود  تولید  اقتصادی« 
حصول این چهار اصل در کنار هم، امنیت غذایی 
تامین خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه 
تقریبا 89 درصد کل آب کشور در بخش کشاورزی 
وظیفه  کشاورزی  جهاد  وزارت  می شود،  مصرف 
الگوی  اصالح  و  آب  صرفه جویی  در  نیز  خطیری 
مصرف آب دارد. برای مثال کشور ایران در مصرف 
آب رتبه 102 جهان را دارد و نیز میزان بهره وری در 
کشور به ازای هر یک متر مکعب آب 800 گرم ماده 
خشک کشاورزی تولید می شود در حالی که در اروپا 
سه کیلوگرم است. تقریبا تمامی نظریه پردازان توسعه 
کشور کمبود آب و بحران آبی را یک مانع جدی در روند 

توسعه ایران اسالمی می دانند. 
اگرچه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید 
این  ولی  است،  درصد  کشور 10  داخلی  ناخالص 
بخش سهم 22-18 درصدی در اشتغال کل کشور 
دارد. اینکه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک 
موتور محرک رشد اقتصادی در اقتصاد ایران عمل کند 
یا نه!، نظرات متفاوتی وجود دارد. ولی می توان گفت 
که موفقیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در گرو 
»مدیریت بهینه نهاده های کشاورزی بخصوص آب«، 
»اصالح الگوی کشت« و »ضرورت بازنگری در قوانین 
از  برخی  می باشد.  کشاورزی«  زمین های  مالکیت 
چالش های مهم بخش کشاورزی در دولت دوازدهم 

عبارت هسند از: 
 - پایین بودن ضریب خوداتکایی کشور در برخی از 

محصوالت به ویژه در محصوالت اساسی و راهبردی، 
- مدیریت پراکنده زنجیره عرضه و وجود نوسانات 

شدید در بازار نهاده و محصول، 
- وجود مخاطرات و ریسک باالی سرمایه گذاری 
و کسب وکار و ضعف پوشش بیمه حمایتی دولت در 

بخش و تامین و یارانه های مورد نیاز تولید، 
- کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری ناکافی در 

بخش و نیز فرآیندهای پیشین و پسین تولید، 
تا عرضه محصول  تولید  فرآیند  زیاد در  - فاصله 

نهایی و سوداگری و داللی در عرضه مواد غذایی، 
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- عدم تعادل سرمایه گذاری در اجرای طرح های 
تامین با طرح های مصارف آب، آبخیزداری و تجهیز 

و نوسازی اراضی، 
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کّمی و کیفی و 

عدم تعادل در آبخوان ها، 
- پایین بودن راندمان آبیاری و بهره وری پایین منابع 

آب و خاك، فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک
- تغییر کاربری، تقطیع اراضی و خرد و پراکنده 

شدن اراضی، 
تولید،  فرآیندهای  در  مکانیزاسیون  ضعف   -

بهره برداری، فرآوری، بسته بندی و نگهداری، 
- ناهماهنگی سیاست های کلی، کالن و بخشی و 

ضعف تشکل های تولیدی و تخصصی، 
- کمبود زیربناها و زیرساخت های حمل و نقل، 

ذخیره سازی و پایانه های صادراتی و 
اجتماعی  تامین  در  ساختاری  ضعف   -

تولیدکنندگان و جامعه روستایی و عشایری. 
همچنین عالوه بر موارد فوق، وجود کارشناسان 
غیرمتخصص، عدم وجود تعاونی های بازاریابی، عدم 
ترویج یافته های مراکز علمی )با وجود اینکه در بیشتر 
مراکز علمی و دانشگاه ها پیشرفت های علمی داریم، 
اما این یافته در کاربردی شدن دچار مشکل جدی 
است و اکثرا به کشاورزان و تولیدکنندگان انتقال پیدا 
نمی کند(، ضعف در صنایع تبدیلی )به دلیل عدم 
محصوالت  بیشتر  مناسب،  تبدیلی  صنایع  وجود 
فرصت  و  می شود  صادر  خام  صورت  به  کشاورزی 
دیگر  از  از دست می دهند(  را  ارزش افزوده  افزایش 

چالش های موجود می باشند. 
 

7- وزارت راه و شهرسازی 
وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 31 خرداد 1390 
با رای مجلس شورای اسالمی و سپس تایید شورای 
نگهبان از ادغام دو وزارتخانه »راه و ترابری« و »مسکن 
امکانات،  مقرر گردید همه  و  وشهرسازی« تشکیل 
منقول  اموال  و  انسانی  نیروی  اعتبارات،  تعهدات، 
و  راه  وزارت  به  شده  یاد  وزارتخانه  دو  غیرمنقول  و 
شهرسازی منتقل گردد. پهناور بودن سازمان فضایی 
کشور، موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد )رابط آسیای 
میانه به اروپا، قرارگرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی( 
و دسترسی به آب های بین المللی، اهمیت وزارت راه 
و شهرسازی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر 
با توجه به ارتباطات پسین و پیشین گسترده بخش 
رشد  در  آن  ویژه  و جایگاه  ایران  اقتصاد  در  مسکن 
اقتصادی، جایگاه وزارت راه و شهرسازی را در تیم 
اقتصادی دولت تقویت می کند. بر طبق اساسنامه 
وزارت راه و شهرسازی، ماموریت و چشم انداز وزارت 

راه و شهرسازی عبارت است از: 
• تامین راه های کشور اعم از زمینی )راه و راه آهن( 

و راه های دریایی و هوایی، 
• اداره امور ترابری کشور، پی ریزی سیاست جامع 
هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و 
نگاهداری تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات 

توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی، 
بین  مطلوب  وتعادل  جمعیتی  مراکز  تعیین   •
جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور به منظور 
از  بهتر  استفاده  و  منطقه ای  عمران  برنامه ریزی 
منابع سرزمین نظیر خاك و آب و جلوگیری از ایجاد 
مشکالت شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آن ها و 

در نتیجه اتالف منابع اقتصادی و انسانی کشور، 
• مدیریت یکپارچه زمین با همکاری دستگاه های 

اجرایی، 

• تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن، 
• مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین 

و مسکن، 
• کمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال 
سیاست های تشویقی و استفاده از سرمایه گذاری در 

امر ساختمان و مسکن، 
منظور  به  ساختمانی  تحقیقات  راهبری   •
ایمن سازی ساختمان ها در قبال حوادث طبیعی، 
افزایش  و  محلی  مصالح  و  منابع  از  بهتر  استفاده 

کیفیت مصنوعات ساختمانی و
و  طرح ها  اجرای  و  تهیه  در  وتمرکز  هماهنگی   •

ساختمان های دولتی و عمومی در سطح کشور.
بر طبق برنامه  پیشنهادی عباس آخوندی، برخی از 
مهم ترین چالش های وزارت راه و شهرسازی در دولت 

دوازدهم عبارت هستند از: 
1- چالش جدی در تامین مالی نگهداری مناسب از 
زیرساخت های شقوق مختلف و تامین مالی نوسازی 

ناوگان حمل و نقل کشور، 
2- خودرو  محور بودن نظام حمل ونقل در ایران و 
عدم تناسب ساختار ریلی برای پاسخگویی به تقاضای 
سنگین 29 میلیارد تن -کیلومتر بار و همچنین 14 

میلیارد نفر- کیلومتر مسافر در ایران، 
3- چالش ایمنی در حمل ونقل با توجه به فرسوده 
بودن ناوگان، به ویژه ناوگان باری در جاده و همچنین 
ناوگان های ریلی و هوایی، و سرعت افزایش وسایل 
نقلیه موتوری از 5/ 16 میلیون خودرو در سال 1392 
در  سال 1395  پایان  در  خودرو  میلیون   19 به 6/ 

کشور، 
4- نبود یکپارچگی بین شقوق مختلف حمل و نقل 
و همچنین ارتباط ضعیف آن ها با حمل و نقل درون 

شهری و سکونت گاه های حومه ای، 
در  ویژه  به  شهری  مدیریت  در  بی انضباطی   -5
کالن شهرها و کم توجهی به مقررات ملی و مقررات 
و ضوابط ساختمانی و همچنین وجود آشفتگی در 

نظام اجرا و کنترل ساختمان،
و  خالی  مسکونی  واحد   2587000 وجود   -6
2100000 خانه دوم که از یک طرف با تقاضای بازار 
سازگاری ندارد و از سوی دیگر، نظام عرضه و تقاضا را 

مختل ساخته است.
7- در پروژه مسکن مهر:

مهر  مسکن  احداث  دست  در  واحدهای  کل  از   
253653 واحد نیمه تمام وجود دارد که شامل: 

- 110000 واحد به دلیل انتخاب اشتباه مکان 
ساخت و دوری از مراکز خدماتی و هزینه های باالی 

تامین خدمات، فاقد متقاضی می باشد، 
ساخت،  نظر  از  نیز  واحد   24000 تعداد  به   -
راکد و دارای متقاضی غیرموثر می باشد که به عدد 
110000 فاقد متقاضی اضافه شده و دولت در قبال 

آن ها تعهدی ندارد و 
- پرونده حدود 36000 واحد مسکن مهر به دالیل 
مختلف از جمله اختالفات سازندگان با تعاونی های 
با ادارات استانی و ... در مراجع قضایی  یا  مسکن 

تحت رسیدگی است.
همچنین برخی از مهم ترین برنامه های آینده این 

وزارتخانه برای دولت دوازدهم عبارت هستند از: 
• افزایش سهم ترانزیت و ارتقای نقش بین المللی 
 10/5 به  دست یابی  و  کشور  حمل ونقل  سیستم 
میلیون تن جابجایی بار ترانزیت غیر نفتی )مجموعا 
تحقق  جهت  در  تن(  میلیون   17.7 حدود 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی مشروط به رفع 

موانع فراسازمانی.
• تکمیل زیرساخت ها و افزایش طول خطوط اصلی 
ریلی به 13 هزار کیلومتر )از جمله انعقاد قراردادهای 
فاینانس خارجی احداث قطار سریع السیر تهران-
قم-اصفهان و برقی کردن خط ریلی تهران -مشهد، 
ریل  توسعه  تبریز(،  تهران-  و  اینچه برون،  گرمسار 
به مراکز انبوه بار، افزایش طول آزادراه ها به 7500 
کیلومتر، و همچنین افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری به 263 میلیون تن و ظرفیت فرودگاه ها 
به 144 میلیون نفر در پایان برنامه و افزایش پروازهای 
فرودگاه های  از  پیرامون  کشورهای  به  خارجی 

استان های مرزی، 
ارتباطی،  سامانه های  تکمیل  و  نوسازی   •
کمك ناوبری و راداری و بهینه سازی ساختار فضای 
ترافیکی  به پل  ایران  تبدیل آسمان  با هدف  کشور 
بین المللی فی بین مناطق »اروپا -آسیا اقیانوسیه « 
و »اروپا- خاورمیانه « و تبدیل فضای هوایی ایران به 

نقطه تعادل منطقه ای در افق 1404،
• کاهش شدت مصرف سوخت از طریق اجرای 
انواع  نوسازی  و  ریلی  حمل ونقل  توسعه  سیاست 
ناوگان عمومی حمل ونقل)جاده ای، ریلی و هوایی(، 
کاهش متوسط طول عمر ناوگان باری از 17.3 سال 
به 15 سال، اتوبوس از 12.7 سال به 12.5 سال، 
مینی بوس از 24.6 سال به 18 سال و سواری کرایه 
بین شهری از 8.2 سال به 8 سال و افزایش تعداد 
ناوگان فعال هوایی از 148 فروند به 228 فروند در 

پایان برنامه ششم )1399(، 
بر  مبتنی  عمومی  حمل ونقل  سهم  افزایش   •
استفاده بهینه از شیوه ریلی در حمل ونقل حومه ای از 
طریق راه اندازی قطارهای حومه ای در کالن شهرها و 
دستیابی به سهم 18 درصد مسافر حومه ای و طراحی 
33 ایستگاه راه آهن برای اجرای سیاست شهرسازی 
ریل پایه و توسعه   شهری مبتنی بر حمل ونقل عمومی، 
• هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی از 
طریق حساب 100 حضرت امام )ره( و بنیاد مسکن و 
مشارکت نهادهای حمایتی و امدادی برای گروه های 
کم درآمد به تعداد 500 هزار واحد مطابق برنامه ششم 
و توسعه مسکن روستایی به تعداد 900 هزار واحد از 

طریق بنیاد مسکن و 
• در بخش مسکن مهر: تکمیل و تحویل واحدهای 
باقیمانده واجد متقاضی، هماهنگی جهت احداث 
نیاز مجتمع های  مورد  روبنایی  و  زیربنایی  خدمات 

مسکن مهر توسط نهادهای قانونی ذیربط.
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وزیر  اغلب  که  مردم  عموم  دیدگاه  خالف  بر 
اقتصادی  رونق  و  رکود  سکان دار  را  اقتصاد 
می دانند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
از طریق اعمال سیاست های درآمدی )به عبارت 
دیگر سیاست های طرف عرضه همچون: قوانین 
کار، کف و سقف دستمزد، بیمه و .....( بر وضعیت 
مورد  در  لطفا  دارد،  مهم  تاثیر  کشور  اقتصادی 
اقتصادی  رونق  ایجاد  در  وزارتخانه  این  اهمیت 

بفرمایید. 
◄ قبل از پاسخ به سوال شما می خواهم به این 
مطرح  سوال  این  همواره  که  کنم  اشاره  موضوع 
می شود که چه کسی مسئول ایجاد شغل در کشور 
است؟ بنده معتقدم سوال باید به این شکل مطرح 
ایجاد اشتغال  و متولی  گردد که چه کسی مسئول 
در کشور نیست؟ در این حالت دیگر نمی توان فرد 
در  نقشی  و  پیدا کرد که سهم  را  اجرایی  و دستگاه 
در  باشد.  نداشته  کشور  در  شغلی  فرصت  ایجاد 
خصوص سوال شما نیز اعتقادم بر این است که همه 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی، شبه دولتی 
و خصوصی به نوعی در تولید و رونق اقتصادی دخیل 
و درگیر هستند و نمی توان افراد حقیقی و حقوقی 
باشند.  نداشته  تولید نقش  رونق  در  پیدا کرد که  را 
البته برخی از وزارتخانه ها در خط مقدم رونق تولید 
قرار دارند؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اقتصاد و برخی از وزارتخانه ها به طور غیرمستقیم در 
رونق تولید و اقتصاد تاثیرگذار هستند. از جمله محیط 
زیست، منابع طبیعی و امور اراضی. بنابراین می توان 
پاسخ این سوال شما را اینطور جمع بندی کرد که در 
کل کشور برخی دستگاه و وزارتخانه ها در رونق تولید 
و رشد اقتصادی به عنوان وزارتخانه در سطح ملی و به 
عنوان دستگاه های اجرایی در سطح استانی به طور 
مستقیم )به عنوان دستگاه اصلی( نقش دارند و برخی 
از دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بطور غیرمستقیم 
)به عنوان دستگاه فرعی( در تولید و رونق اقتصادی 
تاثیرگذارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه 
ابعاد  همچنین  و  خود  قانونی  جایگاه  و  رسالت  به 
فعالیت خود به اعتقاد بنده در رونق تولید و اقتصاد 
هم در جایگاه اصلی قرار دارد و هم در جایگاه فرعی. 
به عنوان مثال تعیین حداقل حقوق دستمزد ساالنه، 
البته در مسند شورای عالی کار، صدور پروانه کار اتباع 
خارجی و تایید نقشه های صنعتی به طور مستقیم در 
تولید و رونق اقتصادی ایفای نقش می کند و در جایگاه 
صیانت از حقوق کارگران )حوزه روابط کار(، صیانت از 
نیروی کار و منابع سرمایه گذاری شده در واحدهای 
کار(،  بازرسی  و کشاورزی )حوزه  تولیدی، خدماتی 
تالش در جهت ارتقاء روحیه فرهنگ کار، بهره وری 
آسیب های  از  پیشگیری  همچنین  و  کار  نیروی 
و  فرهنگی  امور  )حوزه  کارگران  بین  در  اجتماعی 
اجتماعی(، سیاست گذاری در خصوص مبارزه با فقر 
و افزایش سطح معیشت نیروی کار )حوزه رفاه( به طور 
غیرمستقیم در رونق تولید و اقتصاد تاثیرگذار است. 
البته ورود به تک تک حوزه های مورد اشاره و چگونگی 
کافی  فرصتی  و  مجال  تولید،  رونق  در  آن ها  نقش 

نیازمند است که در صورت هماهنگی در آینده به طور 
تخصصی تر در خدمت شما خواهم بود. 

همانطور که اشاره کردید، رسیدگی به اختالفات 
بین کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار یکی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه  وظایف  از 
می باشد، به نظر شما مهم ترین مشکالت موجود 
درباره رابطه بین کارگر و کارفرما در وضعیت کنونی 

اقتصاد ایران چیست؟
شرایط  تحت تاثیر  کارفرما  و  کارگر  بین  رابطه   ◄
اقتصادی حاکم بر جامعه است، از جمله تحریم های 
خارجی و رکود بازار و عدم آشنایی هر دو طیف به حق 
خارج  آن ها  از  برخی  گاها  که  خود  قانونی  وحقوق 
از حیطه و اختیار کارفرما است، باعث می گردد بین 
حادث  مشکالتی  و  اختالف  کارفرما  و  کارگر  رابطه 
بین  چالش های  مهم ترین  از  حاضر  حال  در  شود. 
کارگر و کارفرما می توان به قرارداد سفید امضاء، نبود 
پرداخت  عدم  نیرو،  تعدیل  اخراج،  شغلی،  امنیت 
کرد.  اشاره  بیمه  حق  واریز  عدم  و  دستمزد  قانونی 
نگاه و اعتقاد وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی در 
حل معضالت مورد اشاره، نگاه سه جانبه گرایی است 
و تالش دارد همگام با شرکای اجتماعی خود نسبت 
جمله  از  کند.  اقدام  اشاره  مورد  معضالت  رفع  به 
محورهای گفتگوی سه جانبه گرایی برای برون رفت از 
این معضالت، می توان به اصالح بخشی از مواد قانون 
کار، تدوین سند کار شایسته و همچنین تدوین مدلی 
برای رسیدگی به روابط کار بین کارگر و کارفرما اشاره 
برنامه ها در سال های  این  پیاده سازی  با  کرد. قطعا 
کارفرما  و  کارگر  بین  اختالفات  آینده شاهد کاهش 
خواهیم بود. البته برخی از موارد اختالفی بین کارگر 
بین  در  کار  فرهنگ  بودن  پایین  جمله  از  کارفرما  و 
کارگران و عدم شناسایی کارفرمایان با شیوه و سبک 
مدیریت منابع انسانی در محیط کار به شرایط بد و 
خوب اوضاع اقتصادی کشور ربطی ندارد و می طلبد 
که در این خصوص نیز فرهنگ سازی از طریق همه 
متولیان امر صورت پذیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به تنهایی قادر بر حل این معضالت فرهنگی 

و آموزشی بین کارگران و کارفرمایان نخواهد بود. به 
عبارت دیگر زمان مدیریت واحدهای تولیدی به سبک 
و شیوه  سنتی به پایان رسیده است و باید این رویکرد 
مدیریتی در بخش خصوصی تغییر کند؛ در غیر این 
صورت در شرایط ایده آل اقتصادی کشور باز هم شاهد 

اختالفاتی بین کارگر وکارفرما خواهیم بود. 

از مهم ترین مشکالت  یکی  منا ف زاده،  جناب 
اقتصاد ایران »پایین بودن بهره وری نیروی کار« و 
پدیده »کم کاری« است! به نظر شما در این مورد 
»عامل« مقصر است یا »ساختار« و یا هر دو؟ لطفا 

کمی در این مورد توضیح بدهید. 
◄ اوال؛ باید به این نکته مهم اشاره کرد که بهره وری 
واحدهای  نیرو های  مختص  صرفا  کم کاری  و  پایین 
بلکه در حال  و کشاورزی نیست  تولیدی، خدماتی 
حاضر در بخش های دولتی نیز به شدت با این پدیده 
مواجه هستیم. دوما؛ صرفا با تکیه بر تزریق مشوق های 
مالی نمی توان با کم کاری مقابله کرد. این دو نکته مهم 
باید در ارتباط با این موضوع و راهکار مقابله با آن لحاظ 

گردد. 
پدیده  بنده هم عامل و هم ساختار در  اعتقاد  به 
از  می توان  چطور  هستند.  تاثیرگذار  کم کاری 
و  از شیوه  دانشی  و  اطالع  که هیچ گونه  کارفرمایی 
سبک مدیریتی به ویژه مدیریت منابع انسانی ندارد، 
بتواند  باشیم در حیطه مدیریت خود  انتظار داشته 
با استفاده از راهکارهای علمی با پدیده کم کاری و 
بهره وری پایین مقابله کند )نمونه ای از این پدیده در 
کارخانه چسب هل مشاهده می گردد که چگونه مدیر 
این واحد شان انسانی کارگران را با قوانین نسنجیده و 
غیرعلمی خود به سخره گرفته است(. موضوعی که در 
حال حاضر در اکثر واحدهای بخش خصوصی با آن 
مواجه هستیم این پدیده است که کارفرما فکر می کند 
می تواند هم چرخه  تولید را بچرخاند و هم مدیریت 
منابع انسانی را به نحو احسن انجام دهد، هم تولید 
خود را بفروشد. این مدل با توجه به تغییرات گسترده 
در عرصه فعالیت های اقتصادی و ایجاد رقابت با شیب 
تند، دیگر جوابگو نیست. در مورد ساختار، واقعیت 
و  تولید  طراحی ساختارهای  و  تدوین  در  است  این 
طرح های طبقه بندی مشاغل و شرایط ارتقاء نیروی 
کار به پست هایی باالتر، هم در بخش های خصوصی 
و هم در بخش های دولتی درحال حاضر در اکثر موارد 
به صورت علمی حرکت می شود؛ ولی آنچه در این بین 
باعث ایجاد بی انگیزگی در بین نیروی کار می شود، 
ارتقاء می باشد.  افراد در  به شرایط احراز  عدم توجه 
بدین شکل که فردی که به تازگی وارد سیستم سازمانی 
شده با مالحظات مدیریتی و سفارش های بیرونی آن 
هم بدون داشتن شرایط احراز فورا ارتقاء می یابد، در 
مقابل فردی که دارای سابقه کار و عملکرد خوبی در 
این  نظاره گر  اوست  حق  ارتقاء  و  می باشد  حوزه  آن 
بی عدالتی است. آیا با این شرایط می توان به ارتقاء 
بهروری در نیروی کار و کاهش کم کاری امیدوار بود؟ 
به عقیده بنده این آفتی است که ریشه بهره وری را در 

ایران خشکانده است. 

گفت و گوی کارایی با  اصغر مناف زاده کارشناس ارشد حوزه کارآفرینی و بازار کار و رئیس اداره تعاون و کار شهرستان اردبیل 

رابطه بین کارگر و کارفرما متاثر از  
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است
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از  اسـتفاده   بـا  اغلـب  کسـب وکار  فضـای 
شـاخص های 10 گانـه سـنجیده می شـود؛ عبارت 
ثبـت  )فرآینـد  کسـب وکار  شـروع   )1 از:  هسـتند 
شـرکت(، 2( اخذ مجوزهای ساخت وساز )مجموعه 
اقدامـات اخـذ تاسـیس مجـوز تـا راه انـدازی یـک 
کارگاه را شـامل می شـود(، 3( دریافت برق، 4( ثبت 
اموال )فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسـناد 
رسـمی می باشـد(، 5(اخـذ اعتبـارات، 6(حمایـت 
قضایـی از سـهامداران جـزء، 7( پرداخـت مالیـات، 
8( تجـارت فرامـرزی، 9( الزم االجرا شـدن قراردادها 
و 10( تعطیل شـدن کسـب وکار. مبنای اندازه گیری 
و مقایسـه محیـط کسـب وکار هـر کشـور بـا سـایر 
مطـرح  شـاخص های  اجـرای  سـهولت  کشـورها، 
شـده می باشـد. رتبـه هـر کشـور برحسـب زمـان، 
از شـاخص های  انجـام هـر یـک  هزینـه و مراحـل 
مطـرح شـده، مشـخص می شـود. هـر چـه سـرعت 
انجـام یـک فعالیـت بیشـتر و تعـداد مراحـل اداری 
و هزینه هـای آن کمتـر باشـد، محیـط کسـب وکار 
آن کشـور مناسـب تر و رتبـه آن در مقایسـه بـا سـایر 

کشـورها بهتـر اسـت.
انجـام  سـهولت  گـزارش  آخریـن  اسـاس  بـر 
کشـور  امتیـاز   )DB2017( جهانـی  کسـب وکار 

ایـران در شـاخص کل سـهولت انجـام کسـب وکار از 
بـه 57/26 بهبـود یافتـه اسـت. ایـن امتیاز در سـال 
گذشـته 57/08 بـوده اسـت. از طرفـی رتبـه ایـران 
در ایـن شـاخص از 117 بـه 120 تنـزل یافته اسـت. 
امتیـاز،  افزایـش  علی رغـم  می دهـد  نشـان  آمـار 
سـرعت انجـام اصالحات کشـور در مقایسـه بـا 189 
کشـور دیگـر کمتـر بـوده و در واقـع نسـبت بـه سـایر 
کشـورهای جهان از روند مناسـبی برخوردار نیست. 
بین المللـی کشـور  امـر منجـر شـده جایـگاه  ایـن 
نسـبت به سـال گذشـته با 3 رتبه تنزل مواجه گردد. 
 در میـان ده نماگـری کـه در کنـار هـم شـاخص 
کل سـهولت کسب وکار را تشـکیل می دهند، امتیاز 
مجوزهـای  اخـذ   ، فرامـرزی  تجـارت  نماگر هـای 
سـاخت و شـروع کسـب وکار نسـبت به گزارش سال 
قبـل )2016(، بهبود یافته اسـت، اما تنها دو نماگر 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی )حمایت 
از سـرمایه گذاران خـرد و تجـارت فرامـرزی(، بهبـود 

رتبـه را تجربـه کرده انـد. 
گذشـته  سـال  سـه  طـی  اسـت  ذکـر  شـایان 
محیـط  بهبـود  متولـی  اجرایـی  دسـتگاه های 
کسـب وکار اقدامات موثـری در این خصـوص انجام 
 DB داده انـد کـه برخـی از آن هـا در گزارش هـای

منعکـس شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه اقداماتـی 
و  شـرکت ها  ثبـت  جامـع  سـامانه  ایجـاد  قبیـل  از 
الکترونیکـی کـردن فرآیندهای ثبت شـرکت توسـط 
غیرتجـاری،  موسسـات  و  شـرکت ها  ثبـت  اداره 
توسـط  فاضـالب  انشـعاب  اخـذ  زمـان  کاهـش 
وزارت نیـرو و توسـعه سـامانه پنجـره واحـد تجـاری 
انجـام  کشـور  اجرایـی  گمـرکات  در  الکترونیکـی 
گرفتـه اسـت کـه بانـک جهانـی آن هـا را پذیرفتـه 
اسـت. سـایر اصالحـات همچـون راه انـدازی طـرح 
الکترونیکـی کـردن فرآیندهـای  و  جامـع مالیاتـی 
پرداخـت مالیـات توسـط سـازمان امـور مالیاتـی و 
راه انـدازی پنجـره واحـد خدمـات شـهری و برقراری 
ارتباط الکترونیکی شـهرداری تهران و سازمان های 
شـرکت  جملـه  از  عمومـی  خدمـات  دهنـده  ارائـه 
آب و فاضـالب نیـز انجـام گرفتـه اسـت کـه پذیرش 
پیاده سـازی  مسـتلزم   DB گزارش هـای  در  آن هـا 
و اجرایی شـدن آن هـا در کشـور آن هـم بـه صـورت 
کامـل می باشـد. در همیـن راسـتا در جهـت بهبـود 
رتبـه بین المللی کشـور در سـال های آتی، همکاری 
ایـن  اجرایـی  دسـتگاه های  جـدی  و  جانبـه  همـه 
حـوزه بـا سـرعت بیشـتر و بـه صـورت مسـتمر مورد 

نیـاز اسـت.

چشم انداز وضعیت فضای کسب وکار ایران 
در دولت دوازدهم

 بهاره هاشم لو

دانشجوی دكرتی اقتصاد پول و بانكداری بین امللل دانشگاه تربیز
كارشناس دفرت پایش و بهبود محیط كسب وكار و دبیرخانه شورای 
عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی معاونت امور 

اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

2017 ,DB :شکل)1(: رتبه ایران در شاخص های 10 گانه کسب و کار در سال 2017، منبع
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سیاســت های تامیــن مســکن در هــر کشــور 
ــواع  ــوژی هــر نظــام حکومتــی ان ــه ایدئول بســته ب
مختلفــی را شــامل می شــود. بــه طــوری کــه 
تفاوت هــای بنیادیــن در نظــام ســرمایه داری و 
سوسیالیســتی نشــانگر ایــن تفاوت هاســت. در 
یــک ســوی طیــف، دولــت عهــده دار اصلــی تامین 
ــی  ــش خصوص ــر آن بخ ــرف دیگ ــکن و در ط مس
بخــش دیگــری از مســئولیت را بــه دوش مــی 
کشــد. در مــورد برحــق بــودن و درســتی روش هــر 
یــک از نظامــات فــوق بحث هــای فراوانــی صــورت 
ــث  ــال بح ــته مج ــن نوش ــه در ای ــت ک ــه اس گرفت

ــت. نیس
و   31 اصل هــای  طبــق  اینکــه  علی رغــم 
ــن  ــه تامی ــف ب ــت موظ ــی، دول ــون اساس 43 قان
نیازهــای اساســی از جملــه مســکن اســت، ولــی 

ــا فقــدان یــک پارادایــم  هم اکنــون در کشــور مــا ب
مشــخص در زمینــه متولــی تامیــن مســکن مواجه 
هســتیم، کــه نتیجــه امــر ظهــور و بــروز گونه هــای 
مختلــف سیاســت تامیــن مســکن در دوره هــا 
مســکن  اســت.  بــوده  مختلــف  دولت هــای  و 
ــی  ــوان مصداق ــر را می ت ــکن مه ــی و مس اجتماع
ــه  ــا آنچ ــرد. ام ــوان ک ــت ها عن ــن سیاس ــرای ای ب
کــه موفقیــت ایــن سیاســت ها را تعییــن می کنــد 
نتیجــه عملــی آن در جامعــه هــدف اســت. پــروژه 
ــی اســت  ــن کارهای مســکن مهــر یکــی از مهم تری
کــه در زمینــه حــل مشــکل مســکن در کشــور 
انجــام شــد. سیاســت مســکن مهــر بــا هــدف 
تامیــن مســکن بــرای دهک هــای پاییــن درآمــدی 
و بــا ســرمایه گذاری مســتقیم دولتــی شــروع شــد 
ــکن  ــش مس ــودن بخ ــران ب ــه پیش ــه ب ــا توج ــه ب ک
کل  در  و  بــازار  در  نســبی  رونقــی  اقتصــاد،  در 
اقتصــاد عمومــی پدیــد آورد. امــا بــا گذشــت زمان 
ــی در  ــا کاهــش ســرمایه گذاری دولتــی، بحران و ب
ــدار گشــت کــه در تببیــن علــل آن  ادامــه کار پدی

ــرد: ــاره ک ــد اش ــواردی چن ــه م ــوان ب می ت
پروژه هــای  عمومــا  مکان یابــی  لحــاظ  بــه   •
مســکن مهــر در خــارج از شــهرها و در اراضــی 
ــی  ــه  قابل توجه ــا فاصل ــه ب ــدند ک ــا ش ــری بن بای
ــن  ــر تامی ــن ام ــتند. ای ــرار داش ــی ق ــهر اصل از ش

خدمــات مــورد نیــاز بــرای آن هــا را بــا مشــکل 
جــدی مواجــه ســاخت.

و  اجــرا  زمــان  طوالنی شــدن  دلیــل  بــه   •
معطل مانــدن حجــم عظیمــی از ســرمایه در ایــن 
پروژه هــا، رکــود در دیگــر بخش هــای مســکن و 

خریــد و فــروش آن را شــاهد بوده ایــم.
ــس  ــاد ح ــدم ایج ــل ع ــه دلی ــا ب ــن پروژه ه • ای
محلــه و همبســتگی اجتماعــی در بیــن ســاکنین 
پایگاه هــای  از  افــراد  گزیــدن  ســکنی  نیــز  و 
ــروز  ــرای ب ــی ب ــاوت در آن، محمل ــی متف اجتماع

مشــکالت عدیــده اجتماعــی بــوده اســت. 
ــن  ــت تامی ــن سیاس ــف ای ــم توق ــون علی رغ اکن
مســکن شــاهد اثــرات تبعــی آن هســتیم. بــه نظــر 
ــه  ــری در زمین ــاذ تدابی ــا اتخ ــوان ب ــد می ت می رس
ــدل ســاخت.  ــه فرصــت ب ــدات را ب ــن امــر تهدی ای
کاهــش تصدی گــری بخــش دولتــی در ادامــه 
رونــد کار و بهره گیــری از تــوان بخــش خصوصــی 
تشــکیل  نیــز  و  آن  اداره  و  اجــرا  مدیریــت  در 
بــه  پروژه هــا  واگــذاری  و  تعاونــی  شــرکت های 
ایــن شــرکت ها تــا در راســتای کاهــش مشــکالت 
بتوانــد  مناســب  برنامه ریــزی  بــا  اجتماعــی، 
اســکان خانوارهــای هــم قشــر را در آن هــا عملــی 
ســازد، ایــن امــر می توانــد یکــی از نزدیک تریــن و 

باشــد. راه حل هــا  دســترس ترین  در 

نکاتی راهبردی در راستای حل مشکل 
مسکن مهر در دولت دوازدهم

حجت محمدی ترکامنی

دانشجوی دکرتی تخصصی برنامه ریزی شهری
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بخــش خدمــات اقتصــاد کــه به عنــوان فاز ســوم 
از توســعه در اقتصــاد کشــورهای توســعه یافته، 
بعــد از بخــش کشــاورزی و صنعــت )فازهــای اول 
ــبی  ــگاه مناس ــان(، جای ــذر زم ــعه در گ و دوم توس
در دهه هــای اخیــر بــه خــود اختصــاص داده 
کــه در عصــر حاضــر برخــی از اقتصاددانــان از 
آن بــه عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی کشــورهای 
ــر  ــن منظ ــد. در ای ــاد می کنن ــز ی ــعه یافته نی توس
بــرای شــناخت اقتصــاد خدمــات بایــد بــه تعریــف 
مشــخصی از ایــن بخــش بپردازیــم. ایــن تعریــف 
ــناخت  ــنایی و ش ــی در آش ــل مهم ــد عام می توان
هــدف  کــه  باشــد  توســعه  ســوم  فــاز  از  مــا 
تعییــن مرزبندی هــای مناســب و بیــان برخــی 
می باشــد،  بخــش  ایــن  اساســی  ویژگی هــای 
البتــه در میــان نظریــات و دیدگاه هــای مختلف در 
مرزبندی هــای ایــن بخــش اختالفاتی وجــود دارد 
ولــی اکثــر دیدگاه هــا دارای ویژگی هــای مشــترک 
اساســی هســتند. »بــه مجموعــه فعالیت هــای 
ــرف آن  ــد و مص ــه تولی ــادی ک ــوس اقتص نامحس
مالکیــت  معاملــه،  در  و  بــوده  واحــد  زمــان  در 
ــد«.  ــات گوین ــدارد، خدم ــال ن ــه دنب ــزی را ب چی
از ویژگی هــای دیگــر ایــن بخــش می تــوان بــه 
ناهمگونــی، گســتره وســیع آن، و اینکــه کیفیــت 
خدمــات را نمی تــوان براســاس تنهــا خروجــی 

ــه  ــد ارائ ــات فرآین ــی جزئی ــرد و تمام ــی ک آن بررس
خدمــت بــه مشــتری می توانــد در تعییــن کیفیــت 
ایــن بخــش موثــر باشــد. حــال می تــوان بــا ارائــه 
آمارهــای از ایــن بخــش بــه درک جایــگاه مناســب 
بــر  آن در ســطح  اقتصــاد جهانــی پرداخــت. 
اســاس آمارهــای جهانــی در ســال های اخیــر 
ــی  ــزوده کل در برخ ــد از ارزش اف ــدود 80 درص ح
از کشــورهای توســعه یافته در بخــش خدمــات 
بــوده اســت و رشــد ارزش افــزوده ایــن بخــش 
نســبت به بخــش کاالیــی دارای ســرعت بیشــتری 
GDP برخــی  از  می باشــد و حــدود70 درصــد 
ــش  ــن بخ ــل ای ــعه یافته حاص ــورهای توس از کش
بــوده اســت. در بخــش تجــارت نیــز می تــوان 
بــه ســهم 25 درصــدی از تجــارت ایــن بخــش 
در ســال2011، از کل تجــارت جهانــی کــه بــه 
ــه ســرعت رشــدی کــه  ــا توجــه ب عقیــده  برخــی ب
در تجــارت ایــن بخــش وجــود دارد، می تــوان 
ــات  ــارت خدم ــطح تج ــال2020 س ــا س ــت ت گف
می توانــد هم ســطح تجــارت کاال باشــد. در مــورد 
ــه  ــت ک ــوان گف ــز می ت ــران نی ــات ای ــش خدم بخ
در ســال های اخیــر نیمــی از تولیــد ناخالــص 
ــزوده آن  ــوده و ارزش اف ــش ب ــن بخ ــی در ای داخل
حــدود 54/8  درصــد از کل GDP در ســال1391 
می باشــد. در حــال حاضــر، دو ســوم فعالیت هــای 
اقتصــادی را بخــش خدمــات بــه  خــود اختصــاص 
ــش  ــارت در بخ ــزون تج ــد روز اف ــت. رش داده اس
خدمــات نســبت بــه تجــارت کاال ســریع تر انجــام 
می شــود و عــالوه بــر ایــن، بیشــترین نیــروی 
ــوان  ــن بخــش شــاغل هســتند کــه می ت کار در ای
ــران  ــتغال کل ای ــدی از اش ــتغال 48 درص ــه اش ب
در ایــن بخــش اشــاره کــرد. خدمــات بخــش 
ــورهای  ــا، کش ــان خصوص ــاد جه ــی از اقتص مهم
در حــال توســعه را تشــکیل می دهــد. صنایــع 
خدماتــی در کشــورها بــه  ویــژه در کشــورهای 

کمتــر توســعه یافته در حــال افزایــش اســت و 
ــه   حــدود ۴۵ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را ب
ــه  ــات ب ــش خدم ــد. بخ ــاص داده ان ــود اختص خ
دلیــل پتانســیل اشــتغال  زایی کــه دارد نســبت 
بــه بخش هــای دیگــر ماننــد کشــاورزی یــا تولیــد 
صنعتــی رشــد بیشــتری می یابــد. بــرای کشــوری 
ماننــد نیجریــه ایــن میــزان در حــدود ۳۹ درصــد و 
کشــور هنگ کنــگ تــا ۸۹ درصــد تولیــد ناخالــص 
ــران نیــز  داخلــی را شــامل می شــود. در کشــور ای
ایــن بخــش از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
حــال بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام ارائــه شــده 
می تــوان بــه جایــگاه خدمــات در اقتصــاد آگاهــی 
یافــت و جهــت رشــد و رســیدن بــه آرمان هــای 
ــش  ــن بخ ــب در ای ــزی مناس ــه برنامه ری ــود ب موج
بــا  و  کشــورها  دیگــر  هم ســنگ  تــا  پرداخــت 
داخــل  در  موجــود  پتانســیل های  از  اســتفاده 
کشــور، چــه در بخــش خدمــات گردشــگری و 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــل )ب ــل و نق ــش حم ــه در بخ چ
یــک موقعیــت مناســب جغرافیایــی و  دسترســی 
گســتردگی  بین المللــی،  آزاد  آب هــای  بــه 
جغرافیایــی ایــران و قرارگیــری کشــور در مســیر دو 
ــه  ــی اتحادی ــان یعن ــادی جه ــم اقتص ــب عظی قط
ــه  ــا توج ــیا و ب ــرق آس ــوب ش ــرق و جن ــا و ش اروپ
ــار  ــا در کن ــن آن ه ــاری بی ــادالت تج ــم مب ــه حج ب
وســعت جغرافیایــی کشــور کــه دور زدن کشــور 
ــت  ــد، مزی ــادی می نمای ــدودی غیراقتص ــا ح را ت
اساســی کشــور محســوب می گــردد( و دیگــر 
بخش هــای خدماتــی بــه رشــد و شــکوفایی در 
اقتصــاد دســت یافــت. بــا مختصــر توصیفــی کــه 
از ایــن بخــش شــد، می تــوان از پتانســیل های 
ــار  ــه عنــوان نقشــه راه توســعه در کن موجــود آن ب
ــت و در  ــت یاف ــادی دس ــای اقتص ــر بخش ه دیگ
برنامه هــای توســعه بــه عنــوان یــک بخــش مولــد 

ــرد. ــه ک ــه آن توج ــد ب ــور رش و موت

بخش خدمات و اهمیت آن در رونق اقتصادی
دولت دوازدهم

سجاد رستمی

پژوهشگر اقتصادی

31اقتصاد
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دهه 90 با توجه به سقوط اتحاد جماهیر شوروی، 
نهایتا سقوط رژیم بعثی در عراق  و  سقوط طالبان 
میانه  آسیای  در  مستقل  کشورهای  تاسیس  و 
فرصتی به وجود آورد تا ایران بتواند در محدوده ای 
از افغانستان تا لبنان و فلسطین و از آسیای میانه تا 
موثر  منطقه ای  قدرت  عنوان  به  آسیا  غرب  جنوب 

ظهور کند.
پیمان شانگهای در  بود که  تاریخی  برهه  این  در 
واقع با اهداف همکاری اقتصادی و امنیتی )مبارزه 
با تروریسم، امنیت مرزها در برابر قاچاق و مبارزه با 
بنیادگرایی( شکل گرفت. چارچوب شانگهای برای 
برای  تالش  تمدن ها،  بین  متقابل  احترام  تامین 
و  مشاوره  توسعه،  منظور  به  زیرساخت ها  تقویت 
استفاده از تجارب متقابل، اعتماد فی مابین و منافع 

مشترک بوده است.
از  دوری  و  بین المللی چندقطبی  نظام  بر  تاکید 
با  مخالفت  جهان،  در  تک قطبی  بین المللی  نظام 
حضور آمریکا به عنوان عضو ناظر در سازمان و تاکید 
بر خروج نیروهای آمریکایی از آسیای مرکزی بخشی 

از رویکرد این سازمان از بدو تاسیس بود.
تاسیس  عمده  اهداف  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
و  کردن  کم رنگ  منطقه ای،  همکاری  سازمان های 

حتی قطع کردن حضور نیروهای فرامنطقه ای بوده 
درگیری های  و  تنش ها  اغلب  اینکه  به  عنایت  با  و 
آسیای  آفریقا،  شمال  خاورمیانه،  در  صورت گرفته 
میانه و قفقاز به نحوی با منافع غرب پیوند خورده و 
در نتیجه زیاده خواهی های آن ها و سوءاستفاده از 
حضور عمال منطقه ای می باشد، لذا به نظر می رسد 
این  در  عضویت  و  حضور  با  ایران  راهبردی  نظر  از 
تحکیم جایگاه  و  تقویت  تنها فرصت  نه  سازمان ها 
با یک دست  بلکه  را خواهد داشت  منطقه ای خود 
توان  منطقه  در  آمده  وجود  به  همگرایی  و  کردن 
خارج کردن نیروهای غربی از منطقه نیز امکان پذیر 

خواهد شد.

شکل گیری سازمان همکاری شانگهای
رویکرد  شانگهای،  همکاری  سازمان  تاسیس  در 
چین در دنیای پس از جنگ سرد نقش اساسی داشته 
است. از سال 1990 نگاه چین به منطقه تغییر کرده 
و وارد فاز جدیدی شده است. از سال 1989 چین 
با اتحاد جماهیر شوروی برای تامین امنیت مرزی 
وارد مذاکرات جدی شد. پس از فروپاشی شوروی نیز 
گفت وگوهای جدی با کشورهای تازه تاسیس یافته 
با   1996 سال  در  شد.  پیگیری  میانه  آسیای  در 
نشست سران پنج کشور در شانگهای چین اعم از 
روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان 
برگزار  کشور  پنج  مرزهای  امنیت  تامین  منظور  به 
شد و بدینوسیله شانگهای 5 شکل گرفت. در سال 
2001 با عضویت رسمی ازبکستان در این مجموعه 
تعداد کشورهای عضو به 6 افزایش یافته و نام رسمی 

سازمان به سازمان همکاری شانگهای تغییر یافت.
پترزبورگ،  سنت  اجالس  در  و  سال  همین  در 
سازمان  کارکردهای  و  ساختار  اصول،  اهداف، 

مشخص شد و عالوه بر این در این اجالس بر لزوم 
صورت  توافق  ترور  با  مبارزه  آژانس  یک  تاسیس 
پذیرفت. موضع ضد غربی سازمان در سال 2005 
بر  مبنی  آمریکا  از  درخواست  با  بار  اولین  برای 
میانه  آسیای  در  خود  نظامی  حضور  به  پایان دادن 
آشکار شد و بر این اساس سربازان آمریکایی حاضر 

در ازبکستان این کشور را ترک نمودند.
عالوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال 
ایران،  از آن و به مدت یک سال بعد  2004 و پس 
پاکستان، هند و در سال 2012 افغانستان اندکی 
سازمان  به  ناظر  عضو  عنوان  به  بالروس  نیز  بعد 
از سال  ترکیه  ناظر،  ملحق شدند. در کنار اعضای 
2012 به عنوان شریک گفت وگوی سازمان معین 
سریالنکا  نپال،  همچون  کوچکی  کشورهای  شد. 
از جمله کشورهای شریک گفتگوی  نیز  و کامبوج 

سازمان به حساب می آیند.
عضویت  با  که  پاکستان  و  هندوستان  کشورهای 
آن ها در سازمان از سال 2015 موافقت شده بود، 
برای  الزم  شرایط  شدند  موفق  سال  دو  از  کمتر  در 
عضویت کامل در اجالس رهبران کشورهای عضو 
این سازمان را در سال 2017 در آستانه قزاقستان 

کسب نمایند.

با  هم پوشانی  و  شانگهای  تاسیس  از  هدف 
اهداف منطقه ای ایران

اتحاد  فروپاشی  از  پس  مرزها  امنیت  تامین   -
برای  چارچوبی  سازمان  این  شوروی؛  جماهیر 
گفت وگوهای سازنده به منظور تامین امنیت مرزهای 
چین  و  روسیه  استقالل یافته،  تازه  جمهوری های 

فراهم آورد.
روابط  برقراری  و  چین  غربی  مرزهای  گشایش   -

اهداف راهبردی ایران 
در قبال سازمان همکاری شانگهای

مرتضی جعفرپور مقدم

دانش آموخته رشته مدیریت

سیاست
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مناسب تجاری و اقتصادی با آسیای میانه؛ امروز به 
لطف تاسیس این سازمان و برقراری اعتماد متقابل 
در بین اعضاء، چین از اجرای پروژه یک جاده که 
در واقع احیای جاده ابریشم قدیم می باشد، سخن 
از  سازمان  این  اخیر  اجالس  در  و  آورده  میان  به 

سرمایه گذاری عظیم در این پروژه خبر می دهد.
به رشد  رو  برای صنایع  نیاز  مورد  انرژی  تامین   -
از  یکی  عنوان  به  چین  زیرساخت ها؛  توسعه  و 
خریداران عمده نفت و گاز در جهان با بزرگ تر شدن 
هر چه بیشتر اقتصاد رو به رشد خود، نیاز به انرژی 
را بیش از پیش درک کرده و در چارچوب سازمان و 
در قالب همکاری با روسیه و قزاقستان درصدد تامین 
انرژی مورد نیاز خود بوده است. نیاز هرچه بیش تر 
چین به انرژی می تواند ایران را به عنوان شریک قابل 

اتکاء وارد میدان کند.
سازمان  این  شود  گفته  اگر  نیست  ُپربی راه   -
تحت تاثیر فضای حاکم بر جهان پس از جنگ سرد 
تاسیس شد. آمریکا پس از پایان جنگ سرد به عنوان 
باقی  جهان  در  قدرت  قطب  تک  و  قدرت  ابر  تنها 
ماند، لذا چین به دنبال ایجاد اتحادیه هایی به منظور 
تامین توازن بود و به همین جهت دیالوگ آغاز شده 
از سال 1992 با موضوع حسن نیت در همسایگی به 
تاسیس شانگهای 5 در سال 1996 منجر شد. شاید 
بتوان گفت با تاسیس شانگهای 5، دفاع از جهان 
چند قطبی به صورت رسمی از طرف یک سازمان 

پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی اعالم شد.

زمینه های مشترک همکاری در داخل شانگهای
مالی  تامین  منظور  به  اینتربانک  تاسیس   -

پروژه های مشترک
- تعیین پروژه های مشترک برای استفاده از منابع 

انرژی و آبی 
- تامین منطقه آزاد تجاری گسترده در منطقه
- تاسیس کلوپ انرژی مشترک در بین اعضاء

از  استفاده  و  گمرکات  زمینه  در  توافقنامه   -
بین  تجارت  تسهیل  برای  معافیتی  ویژه  طرح های 

اعضاء
رفاه  برقراری  و  توسعه  امکان  که  این  به  توجه  با 
است،  بین المللی  تعامالت  گرو  در  اقتصادی 
جذب  کنار  در  می تواند  ایران  داشت  توجه  باید 
بازار  گسترش  با  همچنین  و  خارجی  سرمایه های 
مصرف برای محصوالت تولیدی خود به این امر نائل 
گردد. در این میان شاید مهم ترین مساله، چگونگی 
و سُبک سنگین کردن معامالت سیاسی و اقتصادی 
با حضور  این میان  بین المللی است. در  در عرصه 

ترامپ در جبهه غرب و موضع گیری های غیرسازنده 
وی در مسائلی همچون برجام و مسائل منطقه ای، 
به سختی می توان به نائل شدن به موفقیت در صحنه 
بین المللی با تکیه بر غرب و اتکا بر تعامل با غرب 
دل بست. همچنین توجه به موقعیت اروپا که خود 
با مشکالتی از قبیل ورشکستگی اقتصادی برخی 
و  اتحادیه  از  انگلیس  جدایی  عضو،  کشورهای  از 
آلمان،  شانه های  بر  مدیریتی  و  مالی  بار  سنگینی 
تنش با ترکیه و سردرگمی در مسائل اوکراین و سوریه 
دست و پنجه نرم می کند، این نگاه را بیشتر تقویت 

می کند.
نگاهی آماری به عملکرد سال های گذشته طرف 
هند  و  روسیه  چین،  یعنی  شرق  جبهه  و  مقابل 
مناسب  رشد  از  منطقه ای  قدرت های  عنوان  به 
افزایش  حتی  و  کشورها  این  اقتصاد  پرشتاب  و 
بتوان  شاید  می دهد.  خبر  آن ها  منطقه ای  نفوذ 
همکاری های ساختارمند این سه قدرت را در داخل 
ملموس تر  صورت  به  شانگهای  همکاری  سازمان 

بررسی کرد. 
با عضویت اخیر هند و پاکستان در این سازمان 
دالر  تریلیون  به 15  مجموعه  این  اقتصادی  حجم 
افزایش یافت که این مقدار 20 درصد حجم کل 74 
تریلیون دالری اقتصاد جهان را به خود اختصاص 

خواهد داد.

همکاری  سازمان  در  ایران  راهبردی  اهداف 
شانگهای

- استفاده از ظرفیت و چتر حمایتی سازمان برای 
برخورد با تهدیدات امنیتی منطقه ای و جهانی،

- همکاری با کشورهای عضو به منظور رفع موانع 
برنامه های  از  استفاده  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد 

مشترک اعضاء برای مرتفع کردن معضالت مشابه،
اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  روابط  تقویت   -
اعضای  جمله  از  اعضاء  با  چندجانبه  و  دوجانبه 
مسلمان سازمان که طبعا اشتراکات فراوانی با ایران 

خواهند داشت،
- همکاری در زمینه ترانزیت، تکنولوژی و صنایع،

زمینه  در  عضو  کشورهای  تجارب  از  استفاده   -
مدیریت غیرمتمرکز و

اندیشه  تقویت  جهت  در  هم اندیشی   -
نظام  نکته که  این  اثبات  و  چندقطبی شدن جهان 

اداری جهان نظامی غیرعادالنه است.

امکانات ایران به عنوان پل رابط شمال- جنوب 
و شرق - غرب

را  این امکان  ایران  ارزشمند  موقعیت ژئوپلیتیک 
برای کشور فراهم می کند تا به عنوان پل رابط بین 
و  روسیه  و  میانه  آسیای  کشورهای  شمال-جنوب، 
آزاد  آب های  و  فارس  خلیج  به  را  چین  خود  حتی 
متصل نماید. از طرفی با پیشگام شدن چین برای 
اجرای پروژه یک کمربند- یک راه این موقعیت برای 
تا به عنوان شاه راه این مسیر  ایران فراهم می شود 

ترانزیتی قلمداد شود.

ذخایر انرژی و بازار انرژی که ایران را از غرب بی 
نیاز می کند

ایران به عنوان یکی از صاحبان منابع غنی انرژی 
و  اتکاء  قابل  شریک  عنوان  به  می تواند  جهان  در 
شانگهای  سازمان  عضو  کشورهای  برای  ارزشمند 
از توسعه و  نباید  باشد. اما دراین میان هم بالطبع 
تامین تکنولوژی بومی و جدید غافل شد. موقعیت 
با  انرژی  ایران به همراه ذخایر غنی  ژئواستراتژیک 
برنامه ای مشخص برای توسعه و نیز سرمایه گذاری 
و  میان مدت  در  را  ایران  بومی،  فناوری های  روی 
و  منطقه  کشورهای  مرفه ترین  زمره  در  بلندمدت 

جهان قرار خواهد داد.

تضاد اندیشه و تقابل ایدئولوژیک با غرب
هم گرایی  امکان  از  استفاده  با  می تواند  ایران 
قدرت های منطقه ای از جمله چین، روسیه و حتی 
با  دارند  حضور  شانگهای  در  که  پاکستان  و  هند 
غرب  اندیشه  نفوذ  از  غرب  مقابل  در  صف بندی 
تمایل  نماید.  جلوگیری  آن ها  تحمیلی  پارادایم  و 
ممالک اسالمی از جمله سوریه، عراق، یمن، بحرین 
و اخیرا قطر به ایران می تواند سنگ بنای تقویت جبهه 
ضد غربی از شرق چین در اقیانوس آرام تا غربی ترین 
شمال  از  و  اطلس  اقیانوس  در  آفریقا  شمال  نقطه 
روسیه تا خلیج فارس باشد. البته باید توجه داشت 
که ایجاد اتحادیه های موازی همچون شانگهای به 
را  مانور  نقاط مختلف، قدرت  در  و  اقماری  صورت 
برای اعضای این سازمان ها بیشتر کرده و در صورت 
ضربه خوردن از یک ناحیه امکان بازسازی و ترمیم در 

نقاط دیگر فراهم شود.
ایران با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی خود در منطقه 
می تواند شاه راه ترانزیتی این سازمان بوده و در کنار 
کریدور غرب-جنوب که قرار است با عبور از قفقاز و 
ایران، هندوستان را به شرق اروپا متصل نماید، در 
قالب پروژه یک کمربند یک راه چین را به اروپا وصل 
نماید. این پروژه های حمل و نقل هم زمان می توانند 
خدماتی  و  تجاری  اقتصادی،  جدید،  ظرفیت های 

برای کشور فراهم کنند.
این سازمان  تریلیون دالری  اقتصادی 15  حجم 
در کنار این موضوع که اعضای سازمان از بزرگ ترین 
بزرگ ترین  از  حال  عین  در  و  تولیدکنندگان 
مصرف کنندگان انرژی در جهان می باشند، می تواند 
تجارت های  در  ملی  پول های  از  استفاده  زمینه 
خود  نوبه  به  امر  این  و  کند  تضمین  نیز  را  متقابل 
می تواند میزان آسیب پذیری این کشورها را در مقابل 
ارزهای خارجی کم کرده و حتی با پیشرفت مناسب 
و افزایش حجم معامالت ارزهای خارجی از جمله 
دالر از چرخه اقتصادی شکل گرفته در بین اعضاء 

حذف شود.
ایران می تواند با تامین تولیدات نفتی کشورهایی 
قراردادهای  عقد  و  هندوستان  و  چین  همچون 
دوجانبه از توانایی های تکنولوژیک این کشورها در 
صنایع پتروشیمی، پاالیش و استخراج نفت و گاز در 

33
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مقدمه
اتمام جنگ  و  فروپاشی شوروی  از  دوران پس 
بازآرایی مجدد  برای  سرد، همچون مرحله  گذار 
کانون های قدرت و نظام جدید جهانی شناخته 
می شود. در این دوران، هر دولت و کشوری برای 
تالش  جدید  نظام  در  سهمی  آوردن  دست  به 
برای  متوازن  توسعه  و  اقتصادی  رشد  می کند. 
هدف  اصلی ترین  دوران،  این  نوظهور  بازیگران 
به  را  کشورها  داخلی،  محدود  منابع  و  می باشد 
سوی یکدیگر جذب می کند. هر کشور حوزه ای از 
منافع )اکثرا منافع اقتصادی( را فرا از مرزها برای 
خود تعریف کرده و سیاست خارجی  را بر اساس 
اهداف، نیازها و پتانسیل داخلی تنظیم می کند. 
بنابرین، می توان گره خوردگی سیاست خارجی و 

اقتصاد را محصول این دوران خواند.

بحث
جمهوری  ساله،  هشت  جنگ  یافتن  پایان  با 
عقب ماندگی  و  خرابی  می بایست  اسالمی 
تخریب شده  زیرساخت های  و  جنگ  از  ناشی 
کشور را به سرعت بازسازی می کرد و این فرآیند 
دلیل  به  که  بود  فراوانی  منابع  و  نیازمند سرمایه 
تامین  خارج  از  بایستی  داخلی  محدودیت های 
و  شوروی  فروپاشی  بعد،  سال های  در  می شد. 
جمهوری های تازه استقالل یافته در آسیای مرکزی 
و منطقه قفقاز می توانست حوزه منافع تعریف شده 

مناسبی برای جمهوری اسالمی باشد. 
فساد  گسترش  ایران،  اقتصادی  تحریم های 
طول  در  کشور  در  کفایت  فاقد  مدیریت  و  مالی 
سال های اخیر وضعیتی را رقم زده بود که ضرورت 
را  اقتصادی  برنامه های  با  دولتی  آمدن  کار  روی 
درون  با  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  می کرد.  ایجاد 
مایه اقتصادی سیاست های کالن خود در سطوح 
داخلی و خارجی به روی کار آمده است و اعالم 
رهبر  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
انقالب، سیاست گذاران بین المللی نظام را مجاب 
می کند تا مولفه های سیاست خارجی با محوریت 

را  نگاه ها  و  تبیین کنند  برای کشور  را  اقتصادی 
جهان  کشورهای  سوی  به  و  مرزها  از  خارج  به 

برگردانند.
میانه  آسیای  استقالل یافته  تازه  کشور  پنج 
ترکمنستان،  ازبکستان،  قزاقستان،  یعنی 
قرقیزستان و تاجیکستان با توجه به وابستگی ها 
جغرافیایی،  مذهبی،  فرهنگی،  اشتراکات  و 
از  با کشورهای منطقه  اقتصادی خود  و  امنیتی 
جمله روسیه، چین، ایران و ترکیه در دوران پس 
از فروپاشی شوروی اهمیت روزافزون خود را پیدا 
منطقه  این  کشورهای  برای  ویژگی ها  این  و  کرد 
خصوصیات ژئوپلیتیک متغیر و پویایی را رقم زده 
و  بوده  خشکی  در  محصور  که  منطقه ای  است. 
دسترسی به دریاهای آزاد ندارد، به سبب قرارگیری 
قلب آسیا و گذرگاه مابین دو قطب ژئواستراتژیک 
یعنی چین و روسیه مورد توجه کشورهای منطقه و 
قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. اهمیت 
امنیتی این منطقه برای روسیه و چین، وابستگی 
این کشورها از نظر تامین و خطوط انتقال انرژی 
به یکدیگر و در نهایت وابستگی به روسیه، رقابت 
و اختالفات ارضی – قومی با یکدیگر، قدرت گیری 
و  منابع  محدودیت  اقتدارگرا،  حکومت های 
بن بست جغرافیایی از جمله مهم ترین دغدغه ها و 

مشکالت موجود در این منطقه می باشد. 
استقالل و به دنبال آن قدرت گیری حکومت های 
اقتدارگرای ملی گرا و تالش برای کاهش و قطع 
وابستگی از موسکو، برای سایر کشورها می تواند 
امتیازات مثبت و منفی مختلفی به دنبال داشته 
باشد. این شرایط در کنار هویت ژئوپلیتیک متغیر 
و دینامیک این منطقه بایستی در سیاست های 
خارجی و روابط بین المللی کشورهای عالقه مند 

به فعالیت در این منطقه مورد نظر باشد. 
تالش آمریکا، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا 
بخصوص  منطقه،  این  در  نفوذ  گسترش  برای 
تجاری  تعامالت  و  مناسبات  گسترش  طریق  از 
بنیادگرایی  تقویت  و  ظهور  خطر  و  اقتصادی   –
سوی  از  اسالمی  گروه های  بین  در  اسالمی 
عربستان صعودی می تواند برای کشورهای منطقه 
همچون روسیه، چین و ایران بسیار حائز اهمیت 

باشد. 
کسب  منظور  به  جهانی  جدید  بزرگ  بازی 
پای  استراتژیک،  نفوذ  حوزه های  و  پایگاه ها 
و  منطقه ای  بزرگ  قدرت های  و  مدعیان 
است.  کشانیده  میانه  آسیای  به  را  فرامنطقه ای 
این بازی بزرگ جدید، منطقه با ثبات و گذرگاهی 

آسیای میانه
چالش ها و فرصت های اقتصادی 

در دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی

قالب طرح های تحقیقاتی و آموزشی بهره مند گردد. 
مشترک  چتر  عنوان  به  سازمان  ظرفیت  از  استفاده 
برای ایجاد هم صدایی در بازار انرژی و افزایش قدرت 
با همراهی کشورهایی  انرژی  بازار  ایران در  چانه زنی 

همچون روسیه و قزاقستان امکان پذیر است.
نقل،  و  حمل  و  ترانزیت  بخش  به  توجه  کنار  در 
صنایع پتروشیمی، خدمات و انرژی توجه به تولیدات 
کشاورزی و استفاده از تجارب کشورهای هند و چین 
در این بخش با توجه به بحران کم آبی کمک شایانی به 

اقتصاد کشور خواهد کرد.
از  استفاده  برای  تالش  و  زیست  محیط  حفظ 
انرژی های پاک و حتی توسعه صنعت گردشگری با 
تکیه بر جمعیت سه میلیاردی این سازمان می تواند 
برای  ایران  راهبردی  برنامه های  و  اهداف  از  بخشی 

تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور باشد.
بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان در یک دهه 
گذشته می تواند راهنمای عمل کشور در این انتخاب 
در  سازمان  در  عضویت  بودن  موفقیت آمیز  با  باشد؛ 
این  امنیتی  فرهنگی  اقتصادی  حوزه های سیاسی، 
تهدیدهای  قبال  در  ریسک پذیری  می تواند  سازمان 
امنیتی غرب را کاهش داده و در واقع قدرت مانور را 
بین المللی  بحران های  و  معضالت  با  مواجهه  برای 

افزایش دهد.
سازمان  و  ایران  متقابل  نیازهای  گفت  می توان 
شانگهای می تواند ایران را از انزوایی که غرب در پی 
با  راهبردی  پیمان  یک  وارد  و  کرده  خارج  است  آن 
قدرت های منطقه ای حاضر در سازمان کند. این روند 
فراهم  را  ایجاد هم گرایی منطقه ای  امکان  همچنین 
خواهد کرد. نظر به اینکه ایران تالش دارد تا خود را 
به عنوان قدرت منطقه ای موثر در صحنه بین المللی 
عرضه نماید، باید توجه کرد که مطرح شدن به عنوان 
یک قدرت منطقه ای تنها یک وجه مساله بوده و وجه 
ثابت قدم بودن به عنوان یک قدرت  دیگر آن تداوم و 
منطقه ای است. در شرایطی که قدرت های غربی از 
از احتمال  با غرب  آمریکا و کشورهای هم سو  جمله 
شکل گیری  و  منطقه  در  موجود  نظم  خوردن  برهم 
میان  این  در  هستند،  نگران  جدید  صف بندی های 
همچنین  و  موقعیت  حفظ  برای  برنامه ای  داشتن 
تثبیت در صف بندی مناسب موضوعی است که ایران 

نباید نسبت به آن بی تفاوت باشد.
سوی  از  احتمالی  تهدیدهای  مدیریت  و  کنترل 
غرب، افزایش مشارکت های چندجانبه با کشورهای 
سطح  ارتقای  برای  مناسب  بستر  ایجاد  نیز  و  عضو 
با  متقابل  اعتماد  برقراری  منطقه ای،  همکاری های 
برخی  با  روابط  در  تنش زدایی  و  منطقه  کشورهای 
رقبای منطقه ای، افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات 
تعامالت  انجام  برای  غربی  قدرت های  با  احتمالی 
سیاسی و اقتصادی از جمله مواردی است که ایران در 
صورت عضویت در سازمان می تواند از آن ها برخوردار 

شود.
در این میان تحت فشار قرار گرفتن روسیه، ترکیه 
و چین به نحوی از انحاء از سوی قدرت های غربی، 
راه های دست یابی به هم گرایی منطقه ای را هموارتر 
کرده است. البته باید در نظر داشت دو قدرت موسس 
منطقه ای  قدرت  دو  و  چین  و  روسیه  یعنی  سازمان 
علی رغم  پاکستان-  و  -هند  سازمان  به  پیوسته  تازه 
توانایی های نظامی و اقتصادی توانایی چندانی برای 
ندارند،  منطقه ای  فراگیر  اندیشه  و  ایدئولوژی  ایجاد 
اما ایران با توجه به تجربه تاریخی خود از زمان ظهور 
اسالم، این توانایی را در ایجاد ایدئولوژی گسترده و 

فراگیر داراست.

رضا گلدوست

روزنامه نگار
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آسیای میانه را به منطقه ای با پتانسیل شکنندگی 
همچون خاورمیانه تبدیل کرده است. 

مناسبات ایران – آسیای میانه
ایران با کشورهای آسیای میانه دارای اشتراکات 
فرهنگی – مذهبی – تمدنی می باشد. قرارگیری این 
منطقه در پیکره جهان اسالم و ارتباطات فرهنگی– 
تمدنی با ایران و دارا بودن مرز مشترک )وابستگی 
جغرافیایی( شرایط را برای همکاری های بین المللی 

فراهم کرده است. 
احیای مجدد راه تاریخی ابریشم می تواند ایران 
را به عنوان راه ارتباطی آسیای میانه با غرب آسیا 
و اروپا اهمیت بخشد. گسترش راه آهن سراسری 
بین کشورهای منطقه آسیای میانه و ایران، می تواند 
این کشورها را از طریق ایران به آب های آزاد و بنادر 
مهم تجاری مرتبط سازد. همچنین کوریدور حیاتی 
ایران  خاک  را  آن  اصلی  بخش  که  شمال–جنوب 
به  میانه  آسیای  زمینی  اتصال  و  تشکیل می دهد 
اروپا، امکان هایی هستند که برای کشورهای منطقه 
ارزشمند  بسیار  میانه  آسیای  کشور  پنج  جمله  از 

می باشند. 
انتقال انرژی نفت و گاز از کشورهای ترکمنستان 
و قزاقستان به اروپا می تواند از مسیر کوتاه، امن و 
کم هزینه ایران انجام گیرد و وابستگی این کشورها 
به روسیه در این زمینه کاهش یابد. همچنین دانش 
علمی و فنی ایران در بسیاری از زمینه ها می تواند 

در اختیار کشورهای این منطقه قرار گیرد. 
ایران از مسیر آسیای میانه می تواند به سهولت به 
چین دسترسی داشته باشد و بسیاری از مبادالت 
از این طریق انجام دهد و به  با این کشور را  خود 
نوعی از مسیر پرتنش و پرهزینه پاکستان–هند– چین 
که در رقابت اقتصادی– استراتژیک به سر می برند، 
خالصی یابد. همچنین آغاز مسیر توسعه در این 
می تواند  آن ها  مصرف کننده  جمعیت  و  کشورها 

برای ایران بازار مناسبی را فراهم کند. 
بر اساس آنچه گفته شد، به منظور همکاری های 
سیاسی– اقتصادی بین ایران و کشورهای آسیای 
میانه، جمهوری اسالمی می تواند سیاست خارجی 

خود را در سه بستر کلی طرح ریزی کند:
* بستر ارتباطات تمدنی– فرهنگی

** بستر مذهبی– ایدئولوژیک
*** بستر ژئوپلیتیک 

اساس  بر  اغلب  ایران  در  فرهنگی–تمدنی  بستر 
بزرگ  ایران  یا  و  ایرانشهری  موهوم  اندیشه های 
استوار شده و سعی در اجرای توسعه طلبی نژادی–
در  که  دارد  باستانی خیالینی  تاریخ  پایه  بر  زبانی 
تضاد با هویت فرهنگی-تاریخی کشورهای آسیای 
این  می باشد.  همسایه  کشورهای  سایر  و  میانه 
مساله می تواند به نوعی دخالت در سیاست داخلی 
کشورها به حساب آمده و در سطح منطقه مناقشه 
برانگیز باشد. رشد و حاکمیت اندیشه ملی گرایانه 
است  واکنشی  بیشتر  میانه  آسیای  کشورهای  در 
بر سلطه و استعمار فرهنگی چندین ساله آنان از 
سوی روس ها و در جهت ابراز هویت مستقل خود 
بر مبنای فاکتورهای بومی می باشد و یقینا در برابر 

نفوذ فرهنگ دیگری مقاومت نشان خواهد داد. 
آسیای  منطقه  ایدئولوژیک،  مذهبی–  زمینه  در 
میانه یکی از مناطق مستعد برای رشد گروه های 
اسالمی– ُسنی افراطی و ظهور اندیشه َسَلفی گری 
از سوی عربستان سعودی  این مساله  و  می باشد 
این  ظهور  می شود.  تقویت  وهابی گری  تبلیغ  با 
تمامی  امنیت  می تواند  منطقه  در  اندیشه ها  نوع 
بدیهی  بیندازد.  خطر  به  را  همسایه  کشورهای 
می باشد که جامعه و حاکمیت ها در این منطقه در 
برابر نفوذ اندیشه های اسالمی شیعه محور مقاومت 
پیکره  در  منطقه  این  قرارگیری  اما  کرد.  خواهند 
کشورهای  برای  فرصت  بزرگ ترین  اسالم  جهان 
اسالمی خواهد بود تا بتوانند مناسبات خود در این 
منطقه را تقویت کنند. اسالم می تواند بزرگ ترین 
بین  همکاری  عامل  مهم ترین  و  اشتراک  نقطه 

کشورهای مسلمان باشد. 
در  دیگر  بستر  دو  از  بیشتر  که  زمینه ای  اما 
سال های اخیر اهمیت یافته است، بستر ژئوپلیتیک 
برای تعیین سیاست های اقتصادی بین کشورهای 
جهان می باشد. همکاری های ژئوپلیتیک سیاستی 
عمل گرایانه، واقع بینانه، همگرا و معتدلی را طلب 

همکاری  از  حمایت  ضمن  بتواند  که  می کند 
چندجانبه، موجبات رشد اقتصادی و توسعه متوازن 
کشورها را با استفاده از موقعیت های جهانی فراهم 

آورد. 
همبستگی های جغرافیایی و سیاست طرح ریزی 
شده بر اساس این نوع اشتراکات به دور از عوامل 
اختالف زا )نژاد، مذهب، زبان و ...( سود دوجانبه 
را فراهم می آورد. سیاست های منطقه گرایانه ضمن 
تقویت هویت ژئوپلیتیک کشورها، می تواند موجب 
شکل گیری حوزه استراتژیک جهانی گشته و نفوذ 
بین المللی تک تک کشورهای منطقه را تامین کند. 

نتیجه گیری
جغرافیای سیاسی و سیاست های اقتصادی در 
جهان امروز دو فاکتور به هم گره خورده و تاثیرگذار 
با  ایران  می باشند.  کشورها  توسعه  و  رشد  در 
پرتنش ترین  و  حساس ترین  از  یکی  در  قرارگیری 
و  ثبات  بتواند  بایستی  جهان  جغرافیایی  مناطق 
تناسبی نسبی در وضعیت داخلی و خارجی خود 

ایجاد کند. 
خود  خاص  شرایط  و  ویژگی ها  با  میانه  آسیای 
از  بخشی  تامین  برای  هدفی  منطقه  می تواند 
نیازهای اقتصادی جمهوری اسالمی باشد، اما در 
حائز  سیاست  نوع  مناسب ترین  اتخاذ  مسیر  این 
اهمیت می باشد. اشتراکات فرهنگی و دینی، بستر 
اولیه همکاری های منطقه ای را فراهم می آورد؛ اما 
تبدیل شدن این فاکتورها به اصل و هدف روابط، 
منطقه ای  همکاری های  بود.  خواهد  اختالف زا 
سیاسی  قالب  در  و  ژئوپلیتیک  هویت  بر اساس 
عمل گرایانه و در برگیرنده مصالح دو جانبه می تواند 
نتیجه بخش  ایران  برای  میانه  آسیای  منطقه  در 

باشد. 
منطقه ای  همکاری  سازمان های  شکل گیری 
استراتژیک  و  اقتصادی  زمینه های  در  مخصوصا 
دینی  و  فرهنگی  جغرافیایی،  شاخصه های  با 
ضرورتی می باشد که منافع کشورها را در برابر سلطه 
فرهنگی–اقتصادی–نظامی غرب در منطقه تامین 

خواهد کرد. 
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مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ...
پرونده ویژه روز »تشکل ها و مشارکت های اجتماعی«

به تازگی، شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی، روز 22 مرداد را به عنوان »روز تشکل ها 
و مشارکت های اجتماعی« تصویب نمود. تشکل های اجتماعی یا سازمان های مردم نهاد در کلی ترین 
معنای خود، به سازمانی اشاره می کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود اما نقش 

بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرِد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می کند.
این سازمان ها طیف وسیعی از اهداف را در دستور کار خود قرار دادند که از آن جمله می توان به بهبود 
وضعیت محیط زیست و گردشگری در کشور، کمک های درمانی به بیماران خاص در حوزه سالمت، 
تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه، باال بردن سطح رفاه قشرهای 
محروم و آسیب پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی و آگاهی رسانی به طبقات 

مختلف جامعه، و حمایت از بیماران مبتال به اعتیاد در حوزه آسیب های اجتماعی در کشور اشاره کرد. 
ماهنامه کارایی به بهانه روز 22 مرداد به سراغ برخی تشکل های اجتماعی رفته و با فعالین این تشکل ها 

در خصوص دستاوردها و نقش و تاثیر آن ها در حوزه اجتماعی سخن گفته است.

پرونده مشارکت اجتماعی
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و  جامع  توضیحات  اینکه  با  داوودی،  آقای 
مفصلی در ارتباط با فعالیت موسسه صبح رویش 
است،  دسترس  در  موسسه  این  سایت  وب  در 
این  فعالیت   از  تاریخچه ای  امکان  اما در صورت 

موسسه را برای ما عنوان بفرمایید.
◄ مدرسه صبح رویش اولین و تنها مدرسه  ویژه 
کودکان کار در کشور است که به شکل تخصصی برای 
کودکان کار آموزش ارائه می دهد. هم اکنون چهار مرکز 
در تهران راه اندازی شده که عبارت هستند از: دبستان 
دخترانه، دبستان پسرانه و راهنمایی و متوسطه دوره 
از  اول پسرانه و همچنین یک خانه کودک در یکی 

مناطق تهران برای کودکان کار.
این موسسه اطالعات مربوط به کودکانی که بر سر 
چهار راه ها، و در سایر مکان هایی که آنچنان جلوی 
چشم هم نیست، از جمله کارگاه ها و کوره پزخانه ها را 
با دشواری زیاد جمع آوری می کند و شروع به جذب و 

آموزش آن ها در مدارس می نماید.
وعلوم  فارسی  و  ریاضی  به  صرفا  ما  آموزش های 
محدود نمی شود، بلکه ما عالوه بر آموزش های رسمی  
برنامه درسی ملی، کالس هایی را برای آموزش بهتر 
زندگی کردن هم تنظیم کرده ایم. در این راستا، یک 
الگوی آموزشی با ایده  آموزش کودکان کار در مراکز 
اجتماعی را براساس مطالعات و پژوهش های نظری 
رویش«،  آموزشی  »الگوی  عنوان  تحت  میدانی،  و 
طراحی کرده ایم. »الگوی آموزشی رویش« این هدف 
را دنبال می کند تا کودکان در کنار درس های عادی، 
مطالب و مهارت هایی را فراگیرند که در زندگی روزمره 
گونه ای  به  کار  کودکان  شرایط  بخورد.  آن ها  درد  به 
است که ممکن است به محض خروج از دِر مدرسه و 
در سنین بسیار پایین، با پیشنهاداتی همچون جابه جا 

کردن مواد مخدر مواجه شوند، بنابراین الزم است این 
کودکان واجد مهارت هایی باشند که بتوانند با چنین 

مسائلی مواجهه کنند. 

 پس موسسه صبح رویش، خدمات پانسیونی 
ندارد و فقط در شکل یک مدرسه فعالیت می کند؟ 
◄ بله، این موسسه به شکل مدرسه است و ما با 
یک ساختار چند مجوزه در حال انجام کار هستیم. هم 
از سازمان های مردم نهاد مجوز داریم، هم از سازمان 
در  هم  و  وپرورش،  آموزش  وزارت  از  هم  بهزیستی، 
شرف گرفتن مجوز از وزارت ورزش جوانان هستیم. از 
نظر دارا بودن مجوز، موسسه صبح روشن، شاید جزء 

کامل ترین موسسات  باشد. 

میدان  در  واقع  شما  موسسه  داوودی،  آقای 
شوش است. در خالل صحبت ها هم اشاره کردید 
که کودکان را از بطن زندگی اجتماعی نابسامان به 

مدرسه می کشانید. به نظر می رسد این امر، فرآیند 
پیچیده ای باشد و ممکن است مقاومت هایی از 
طرفین والدین این کودکان و گروه های سازمانی در 
مقابل این امر وجود داشته باشد، چنین چیزی را 

چه گونه سازمان دهی کرده اید؟
◄ من می بایست واقعیتی را عنوان کنم و آن این 
هستیم،  فعالیت  مشغول  ما  که  تهران  در  که  است 
گروه های سازمان یافته آن چنانی به شکل مافیا وجود 
ندارند. این کودکان اتفاقا دارای خانواده هستند و با 
خانواده هایی زندگی می کنند که شاید بعضی از این 
خانواده ها برای همان تعداد محدود کودکان، مشابه 

یک سازمان مافیایی عمل می کنند. 
به هر حال آنچه برای ما واجد اهمیت است، این 
آسیب های  در معرض  نباید  که هیچ کودکی  است 
اجتماعی و کار اجباری واقع شود و قرارگرفتن در این 
وضعیت، مخالف با حقوق طبیعی کودکان است. در 
واقع کودکان حق دارند در دورن خانواده و با محبت 
کار  کنند.  رشد  استاندارد  آموزش های  براساس  و 
کردن اجباری و آسیب های اجتماعی، کودکان را از 
حقوق طبیعی محروم می کند. البته مسائل تلخ تری 
می کند.  هم  دشوارتر  را  شرایط  که  دارد  وجود  هم 
شبیه  ساختاری  با  آموزشی  موسسات  وجود  شاید 
»صبح رویش« که در آن ها عالوه بر ریاضی و فارسی 
و علوم، سایر مسائل مرتبط با زندگی واقعی از جمله 
نحوه مواجهه با آسیب ها و مخاطرات اجتماعی نیز 
نیاز  مورد  بسیار  می شود،  داده  آموزش  کودکان  به 
است. این آموزش ها، خودمراقبتی را نیز به کودکان 
می آموزد. ما »کالس بدن« را جزء برنامه های آموزشی 
با شناخت  تا در آن کودکان کار،  خود قرار داده ایم 
بدن، بتوانند خود مراقبتی جنسی را فرابگیرند، چون 

کودکان کار بیش از همه چیز به 
آموزش مهارت های زندگی نیاز دارند

گفت و گوی کارایی با سید محمدحسن داوودی  مدیر مدرسه صبح رویش
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هم مهارت یاد می دهیم و 
هم شرایط اشتغال فراهم می کنیم

این کودکان در سر چهارراه ها و در بطن خیابان، با 
پیشنهادهای منفی و بسیار بی شرمانه ای مواجه 

می شوند. 
فارسی  و  ریاضی  آموزش  روی  صرفا  ما  اگر 
رخ  مثبتی  اتفاق  هیچ  کنیم،  تمرکز  علوم  و 
نمی دهد. زمانی که به آمار جرم و جنایت نگاه 
اتفاقات  این  از  می کنیم، می بینیم که بسیاری 

توسط افراد تحصیلکرده به وقوع می پیوندد. 
به هرحال همه باید به این اجماع برسیم که 
مهارت های زندگی مهم تر از مهارت های صرف 
این  از  ما  مشکالت  از  بسیاری  است.  آموزشی 
نشات می گیرد که مهارت گفتگو و مهارت حل 
مساله در ما شکل نگرفته است. ما در موسسه 
صبح رویش عالوه بر ارائه مهارت های درسی و 
مهارت های شغلی، مهارت زندگی را نیز آموزش 

می دهیم. 
یاد  مساله«  حل  »مهارت  موسسه،  این  در 
کودکانی  شد،  عنوان  که  همانطور  می گیرند؛ 
دلیل  به  می خوانند،  درس  ما  موسسه  در  که 
شرایط متفاوتی که دارند، با خشونت و رفتارهای 
پرخطری مواجه هستند و در کل شرایط آن ها با 
استاندارد  خانواده های  در  که  کودکانی  شرایط 
این  از  است.  متفاوت  بسیار  می کنند،  زندگی 
در  که  می  دهیم  یاد  کودکان  این  به  ما  روی، 
هنگام بروز دعوا و مشکل در مدرسه، با یکدیگر 
گفت وگو کنند. به آن ها می گوییم هنگام دعوا، 
قرار نیست فردی به عنوان ناظم وارد شود و حق 
را میان شما تقسیم کند و شما باید یاد بگیرید که 
دعوا و مساله خود را پای میز گفت وگویی که در 
مدرسه تعبیه شده است، حل کنید. در مدرسه 
چنان که الزم باشد، یک متخصص روانشناس هم 
به کمک آن ها می آید. ما بسیار از لزوم گفت وگو 
و گفتمان صحبت می کنیم اما حتی در سطوح 
باالی جامعه هم زمانی که مشکلی پیش می آید، 
معلوم می شود که ظرفیت تحمل کم است و ما راه 

و رسم گفت وگو را بلد نیستم. 

آیا شما در ارتباط با فعالیت هایی که انجام 
می دهید، مشکلی با سایر نهادها و ارگان ها 
و همچنین بوروکراسی سفت و سخت حاکم 
ندارید؟ یا به عنوان مثال آیا با توجه به اینکه 
به قول خودتان، آموزش هایی که ارائه می کنید 
مرسوم  و  رسمی   آموزش های  با  متفاوت 
و  سازمان یافته  مقاومت  با  است،  کشور  در 

سیستماتیکی مواجه نبوده اید؟
◄ ببینید به هر حال ما می بایست به قوانین 
احترام  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  کشوری 
بگذاریم. اگر من می خواهم کار اجتماعی بکنم، 
باید تابع قوانین وجود در این کشور باشم و این 
قوانین را بپذیرم و بدان ها عمل کنم. سلیقه ای 
عمل کردن در هیچ زمینه ای مطلوب و پسندیده 

نیست. 
کارکردن در یک سازمان  برای  به هر حال  اما 
مردم نهاد، می بایست سالیق مختلف موجود در 
کشور را مورد شناسایی قرار داد؛ هم سالیق مردم 

و هم سالیق حامیان و هم سالیق مسئولین را. 
در  که  فعالینی  و  مسئولین  است  الزم 
ضمن  می کنند،  کار  نهاد  مردم  سازمان های 
به صورت عمل گرایانه  به قوانین کشور،  احترام 
فرآیند  این  از  ذی نفعان  تا  ببرند  پیش  را  کارها 

منتفع شوند و کار به بهترین وجه پیش رود. 

در ابتدا مختصری در ارتباط با سابقه فعالیت   
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر بفرمایید. 

◄ موسسه نیکوکاری رعد الغدیر یک سازمان مردم 
نهاد است که از سال 1380 شروع به کار کرده و هم 
اکنون تقریبا 16 سال از فعالیت آن می گذرد. گروهی 
از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف با هدف 
کمک به آموزش و اشتغال معلولین، اقدام به تاسیس 
این موسسه کردند. این کار در یک زیرزمین کوچک 
شروع شده و به لطف خدا و کمک های مردمی درسال 
توسط  زمین  قطعه  یک  تهران  یافت آباد  در   1383
شهرداری اهدا شد و ساختمان موسسه در سه طبقه 
ساخته شد. موسسه در حال حاضر 1500 متر زیربنا 
دارد. هم اکنون چهار مرکز در تهران فعالیت دارند و 27 

مرکز مشابه نیز در سراسر کشور ایجاد شده است.
زیرزمین  یک  از  مردمی  کمک های  با  موسسه  این 
کوچک توسعه پیدا کرد و هم اکنون در خود شهر تهران 
معلولیت  دارای  که  کسانی  از  نفر  از 2500  بیش  به 
مشکلی  ذهنی  نظر  از  و  هستند  جسمی -حرکتی 
ندارند، مدرک فنی وحرفه ای اعطاء شده است. در این 
موسسه، در 29 رشته، آموزش های رایگان ارائه شده و 
700 نفر از این افراد هم اکنون مشغول به کار هستند و 
حدود 150 نفر نیز به صورت مستقیم از طرف موسسه 
بیمه شده اند. مابقی نیز از طریق موسسات کاریابی 
امثالهم  و  کار  به  معرفی  خوداشتغالی،  همچنین  و 
کنند.  آغاز  کار  بازار  در  را  خود  فعالیت  توانسته اند 
مدیره  نظر هیئت  زیر  الغدیر  رعد  نیکوکاری  موسسه 
به شکل موسسات  آن  امنای  و هیئت  اداره می شود 
از  درصد   10 و  است  مردمی(  )کمک های  خیریه 
هزینه های موسسه نیز در قالب یارانه های دولتی تامین 

می شود. 
آقای آتشک مکانیزم شناسایی و جذب افرادی 
در  هستند  جسمی حرکتی  معلولیت  دارای  که 

موسسه شما به چه شکل است؟ 
◄ موسسه نیکوکاری رعد الغدیر با سایرخیریه ها 
را  کار  نیازمندان  این موسسه  که  متفاوت است. چرا 
که  کسانی  می کند.  شناسایی  کردن  توانمند  برای 
دارای معلولیت و فاقد مهارت هستند، به صورت رایگان 
تحت آموزش قرار می گیرند تا مهارت های کامپیوتری، 

صنایع دستی و خیاطی را فرابگیرند.
در این مرکز، خدمات توانبخشی رایگان و خدمات 
دندانپزشکی رایگان نیز ارائه می شود. در واقع در این 
به  افراد  تا  می شود  ارائه  ویژه ای  خدماتی  بسته  مرکز 

سطح معینی از توانایی برای اشتغال دست یابد. 

مناسبی  زمان  می تواند  فعالیت  سال  شانزده   
برای ارزیابی خروجی فعالیت ها باشد. آیا مکانیزمی 
وجود  آموزش دیده  افراد  وضعیت  از  اطالع  برای 
نظر  به  کار شده اند؟  بازار  وارد  افراد  این  آیا  دارد؟ 
شما تفاوت معناداری در کیفیت زندگی این افراد 

حاصل شده است؟
با رکود اقتصادی موجود، برای افراد سالم هم   ◄
کار به سختی پیدا می شود، چه رسد به مهارت آموزان 
یک موسسه خیریه. اما این موسسه به عنوان دومین 
کارآفرین اجتماعی کشور در حوزه معلولین، در حال 
حاضر برای 150 نفر در حوزه اپراتوری در کال سنتر یا 
مرکز پیام اشتغال ایجاد کرده است. افراد معلول پس 
از گذراندن دوره های آموزشی از جمله فن بیان، جذب 
کار می شوند و ضمن پرداخت حق بیمه برای آن ها، 

گفت و گوی کارایی با علیرضا آتشک  مدیر موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
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حقوق دریافت می کنند. ما با شرکت هایی از قبیل 
شاتل در این زمینه همکاری داریم.

موسسه  گفت  می توان  عبارتی  به  پس   
نیکوکاری رعد الغدیر هم به معلوالن مهارت فرا 
می آموزد و هم در فراهم کردن شرایط و امکانات 

اشتغال این افراد هم گام برمی دارد؟
◄ بله. این موسسه سه فعالیت عمده تحت عنوان 
آموزش، توانبخشی و اشتغال را دنبال می کند. همه 
مجموعه  در  یعنی  موسسه  خود  در  فعالیت ها  این 
مرکزی که در یافت آباد واقع است، صورت می پذیرد. 
طبقه همکف صرفا به آموزش رایگان اختصاص دارد. 
 110 که  داریم  کاری  واحد  پنج  بعدی  طبقات  در 
نفر در آن ها مشغول به کار هستند. واحد خیاطی 
ایران  همچون  شرکت هایی  کار  لباس  که  داریم 
خودرو توسط این افراد معلول تولید می شود و یا در 
واحد صنایع دستی از محصوالت معلوالن عکاسی 
حرفه ای صورت می گیرد و در دیجی کاال به فروش 
گذاشته می شود. و فعالیت های دیگری که با بازدید 
از این موسسه یا جستجوی آن در موتور  حضوری 

جستجوی گوگل می توان با آن ها آشنا شد.

و  چالش ها  عمده ترین  حاضر  حال  در 
مواجه  آن  با  راه  این  در  شما  که  دردسرهایی 
هستید، کدام است؟ آیا بوروکراسی پرگیر و پیچ 
رکودی  یا  است  دردسرسازتر  شما  برای  دولتی 
با آن مواجه هستیم؟ چه  که در سطح اقتصاد 
چیزی بیشترین مانع را بر سر راه روان تر شدن و 
گسترش فعالیت این موسسه ایجاد کرده است؟

است  این  آن  و  داریم  موسسه  در  شعاری  ◄ما 
را  خود  نیروی  ما  دارد.  وجود  راهی  همیشه  که 
صرِف گشتن به دنبال مشکالت و تمرکز روی این 
کارآفرینی  ما،  اعتقاد  به  نمی کنیم.  موضوعات 
اجتماعی، مصداق حرکت خالف جریان آب است. 
تالش ما بر این است که نکات منفی را کنار بگذاریم 

اگرچه مشکالت هم زیاد است. 
به زعم بنده یکی از این مشکالت، به فرهنگ کار 
در کشور ما بازمی گردد. درست است که کل جمعیت 

در  دارم  اما من عقیده  نیستند،  کار  کشور در سن 
مملکت ما برای تمام 80 میلیون نفر کار وجود دارد. 
یک موضوع، موضوع فرهنگ کار رایج است که در 
ما  است.  زرنگی  معادل  رفتن«،  در  کار  زیر  »از  آن 
اعتقاد  جبران«  خلیل  »جبران  سخن  این  به  هنوز 
پیدا نکرده ایم که می گوید: »اگر کار نداری، باید بر 
سر دروازه شهر بنشینی و از دست رنج آن هایی که با 
افتخار کار می کنند، نوش جان کنی«. به عبارتی کار 
یک ارزش است ما با مانع فرهنگی در زمینه کار روبرو 
هستیم. در کشور ما زمان مفید کار تنها 30 دقیقه 
است، در حالی که در کشور ژاپن تا 7 ساعت هم کار 
مفید وجود دارد. همین دو رقم، تفاوت بین کشور ما 

و ژاپن را نمایان می سازد. 
در  مدیریت  است.  مدیریت  موضوع  دوم  نکته 
کشور ما به شکل نشسته و خسته است. مدیریت 
همین  با  که  صورتی  در  نیست.  فعال  جهادِی 
مدیریت جهادی، جوانان ایران در دوره هشت سال 
دفاع مقدس از طریق اعمال خالقیت و با کم ترین 
پیروزی  به  و  ایستادند  دنیا  مقابل  در  امکانات، 
رسیدند؛ در حال حاضر هم با شرایط حاکم در حوزه 
تا  است  نیاز  جهادی  و  علمی  مدیریت  اقتصادی، 

بسیاری از معضالت بیکاری مرتفع گردد.

 پس به اعتقاد شما، بخشی از معضالت مربوط 
ریشه  یعنی  دارد؛  فرهنگی  ریشه  بیکاری  به 
به  نیز  دیگری  بخش  و  کار،  به  نگرش  نوع  در 

سیاست های کالن و مدیریتی برمی گردد؟
از  یکی  کار،  قانون  مثال،  عنوان  به  بله،   ◄
بزرگ ترین معضالت ماست. مبنای حقوق در قانون 
ارزیابی  مالک  است.  تعریف شده  کار  کار، ساعت 
ارزیابی  و  است  کار  محل  در  ساعت  هشت  حضور 
کار  قانون  متاسفانه  نمی گیرد.  صورت  تری  دقیق 
مشکالت عدیده ای برای کارفرمایان ایجاد می کند، 
به همین علت اثربخشی و کارایی الزم در بسیاری 
از کسب وکارهای ما وجود ندارد. کار باید دستاورد، 
رنج و حرکت کارگر تعریف شود. اما قانون کار اصال 
به عنوان مثال  این موضوع نمی دهد؛  به  اهمیتی 
یک کارگر در خط تولید 50 تولید داشته باشد یا 10 

پرداخت  و  با حقوق مشخص  باید  نمی کند.  فرقی 
حق بیمه و احتساب سنوات استخدام شود. از طرفی 
انواع مختلف تعطیالت را در کشور شاهد هستیم، 
عالوه بر دو ماه تعطیالت رسمی، تعطیالت مربوط 
به آلودگی هوا، فوت مقامات سیاسی و موضوعات 
مذهبی نیز در طول یک سال وجود دارند. به عبارتی 
کارفرما باید چهار ماه حقوق کارگر را پرداخت کند، 
بدون آن که کارگر حتی در محل کار حضور داشته 
باشد. همه این موارد در قیمت تمام شده خدمات 
و تولید اثرگذار هستند و در نتیجه قدرت رقابت با 
کشورهای همسایه هم از جمله چین و ترکیه پایین 
می آید. بنابراین همین موضوعات مرتبط با فرهنگ 
کار و قانون کار از جمله عمده ترین مسائل پیش روی 
کسب وکارهاست. متاسفانه هر زمان شکایتی بین 
کارگر و کارفرما باشد، در بیشتر موارد قضات حق را به 
کارگر می دهند؛ چون در فرهنگ ما کارفرما به عنوان 
شناخته  مظلوم  عنوان  به  کارگر  و  غارت گر  و  ظالم 
می شود. خیلی ها هم توجه نمی کنند که اگر همین 
کارفرمای غارت گر نباشد، چه اتفاقات ناخوشایندی 

روی خواهد داد. 
پایان می بایستی عرض کنم که   به هر حال در 
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر، پذیرای تمام معلوالن 
این  است.  کشور  جای  هر  از  حرکتی  و  جسمی 
به  رایگان  آموزش  خدمات  تا  است  آماده  موسسه 
افرادی که به نوعی دچار معلولیت هستند، ارائه کند. 
یکی از بهترین مشاغلی که معلوالن عزیز می توانند 
آن را به وجهی کارا و اثربخش به انجام برسانند، کار 
و صاحبان  کارفرمایان  به  که  تلفنی است  اپراتوری 
گونه  این  در  معلوالن  از  می کنم  توصیه  مشاغل 
مشاغل بهره گرفته شود. البته این موضوع در قانون 
جامع حمایت از معلولین هم آورده شده که این گونه 
مشاغل می بایست به افراد دارای معلولیت اختصاص 
داده شود. کارفرمایان الزم است به موسسات مشابه 
موسسه ما اعتماد کنند و برون سپاری خدمات تلفنی 
را به این افراد بسپارند. اگر به سایت اینترنتی موسسه 
نیز مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که همکاری 
بسیاری از شرکت ها و اعتماد آن ها به موسسه، منجر 
به ایجاد این هفتصد شغل برای معلوالن شده است. 
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 لطفـا در رابطـه بـا موسسـه دستادسـت کـه 
غیردولتـی  غیرانتفاعـی  موسسـه  یـک  را  آن 
اجتماعـی  کسـب وکار  انجـام  مشـغول  کـه 
معرفـی نموده ایـد، و سـابقه فعالیـت آن توضیح 

بفرماییـد.
◄ دستادسـت بیش از سـه سـال اسـت کار خود 
کسـب  در  اجتماعـی  کارآفرینـی  عنـوان  تحـت  را 
کسـب وکار  اسـت.  کـرده  شـروع  اجتماعـی  کار  و 
اجتماعـی فعالیتـی غیرانتفاعـی اسـت کـه بـرای 
حـل مشـکالت اجتماعـی از شـیوه های کارآفرینی 
بهـره می جویـد. در واقـع کسـب وکار اجتماعـی بـه 
دسـت یک مجموعـه غیرانتفاعی اداره می شـود که 
از شـیوه های مختلـف کارآفرینـی اسـتفاده می کند 
و سـود حاصـل هـم بـرای بهبـود و توسـعه خـوِد کار 
محصـوالت  تولیدکننـدگان  می یابـد.  اختصـاص 
دست سـاز، افـراد آسـیب دیده و بـه حاشـیه رانـده 
شـده همچـون زنان سرپرسـت خانوار، روسـتائیان، 
معلولیـن، مهاجریـن و بـه طـور کلـی کسـانی کـه 
بـازار ندارنـد، گـروه هـدف  بـه  دسترسـی عادالنـه 
دستادسـت را شـکل می دهـد. سـعی مـا کمـک به 
ایـن افـراد اسـت. خدمـات دستادسـت در راسـتای 
امـکان  آوردن  فراهـم  بـرای  افـراد  ایـن  بـه  کمـک 
تولیـد صنایـع دسـتی و عرضـه آن محصـوالت بـه 
بـازار اسـت. بـه عنـوان مثـال بـرای بهبـود طراحـی 
را  طراحانـی  کردیـم  سـعی  تولیـدی،  محصـوالت 
جهـت ارائه مشـاوره به تولیدکننـدگان ارتباط دهیم 
تـا محصـوالت جدیـد و باکیفیت تـری ارائـه و تولیـد 
گـردد. سـعی مـا معرفـی و ارائـه ایـن محصـوالت در 
صفحـات مجـازی بـوده اسـت. در ایـن راسـتا البته 
نمایشـگاه های مختلفـی نیز هـم در تهـران و برخی 

شهرسـتان ها برگـزار کردیـم.

موسسـه  عمـده  دسـتاورد  شـما  نظـر  از   
اسـت؟ بـوده  چـه  دستادسـت 

◄ بزرگ تریـن اتفاقـی کـه بـا دستادسـت افتـاد، 
آشـنایی بیشـتر با مفهوم کارآفرینـی اجتماعی بود. 
دستادسـت محصوالت جدید را بـه روش جدیدی به 
بـازار عرضـه کرد و در کنار ایـن کار اقتصادی تاثیرات 
مثبـت اجتماعـی نیـز بـه جـا گذاشـت. ما بـه تالش 
خـود در راسـتای شناسـاندن کارآفرینـی اجتماعـی 
و  سـازمان ها  بیشـتر  می دهیـم.  ادامـه  کشـور  در 
نهادهـا در ایـران در قالب خیریـه فعالیت می کنند و 
مبلـغ مشـخصی را بـه صورت مسـتقیم به ایـن افراد 
شناسـایی شـده پرداخت می کننـد. در حالـی که از 
طریـق اقدامـات کارآفرینانـه می تـوان حمایت مالی 
را در قالـب مشـارکت در تولید و اشـتغال و همچنین 
روش  ایـن  بـا  کـرد.  عرضـه  اجتماعـی  مشـارکت 
می تـوان به توسـعه پایـدار امیـدوار بود. دستادسـت 
در جهـت آمـوزش حرفه هـا و مهارت ها گام برداشـته 
و بـا تقویـت مهارت هـا کمک هـای پایـداری بـه ایـن 
افـراد خواهـد رسـاند. به همیـن جهت مـا امیدواریم 
کسـانی کـه مشـتاق انجـام چنیـن مشـارکت هایی 
بهـره  شـیوه  ایـن  از  حتمـا  هسـتند،  جامعـه  در 
بگیرنـد و بـا ایـن کار هم بـه افزایش تولید و اشـتغال 

نشـاط  میـزان  افزایـش  در  و هـم  کمـک می کننـد 
اجتماعـی تاثیرگـذار خواهنـد بـود. ما سـعی کردیم 
از فناوری هـای نـو از جملـه صفحات مجـازی جهت 
توسـعه دستادسـت اسـتفاده کنیـم؛ بـه نحـوی کـه 
هـم  روسـتاها  دورتریـن  در  دستادسـت  خدمـات 
قابـل دسترسـی اسـت. در حالـی کـه ممکـن اسـت 
سـازمان های خیریـه مـردم نهـاد قـادر بـه حضـور و 
ارتبـاط بـا تمـام مناطق نباشـند. برقـراری ارتبـاط با 
افراد آسـیب دیده باعث ایجـاد اعتمادبه نفس جهت 
حضـور در بـازار و اجتمـاع در ایـن افـراد می شـود. 
متاسـفانه موسسـه دستادسـت بـه عنوان یـک نهاد 
ارائـه خدمـات مطلوب تـر و  بـه  غیرانتفاعـی، قـادر 
مالـی  پشـتوانه  فاقـد  چراکـه  نیسـت  اثرگذارتـری 
کافـی بـرای کمـک بـه تولیدکننـدگان جهـت تهیـه 
ابـزار و ماشـین آالت مناسـب اسـت. لذا دستادسـت 
طالـب آن اسـت بتوانـد بـه افـراد شناسـایی شـده 
حمایت هـای مالـی در قالـب اعطـای وام و پرداخـت 

حـق بیمـه ارائـه کند.

خانـم درخشـانی لطفـا بفرماییـد عمده تریـن 
چالش هایـی کـه شـما در ایـن سـه سـال فعالیـت 
خـود در رابطـه بـا خودگـردان بـودن سـازمان ها و 
نهادهـای مردم نهـاد مواجـه بوده ایـد کـدام بـوده 

اسـت؟ منظـور موانع قانونـی، عرفی، سیاسـی و 
اسـت. امثالهم 

◄یکـی از عمده تریـن چالش هـا در ایـن زمینـه 
دقیقـی  و  درسـت  تعریـف  کـه  اسـت  مسـاله  ایـن 
بـرای نحـوه ورود بـه کارآفرینـی اجتماعـی در کشـور 
مـا وجـود نـدارد. یکـی از عمده تریـن مشـکالت از 
لحـاظ قانونـی، ثبـت اینگونـه نهادهـا اسـت که هیچ 
شـکل خاصی بـرای ثبت، تعریف نشـده اسـت. ثبت 
سـازمان غیرانتفاعـی بـا خـالء قانونـی روبـرو اسـت. 
متاسـفانه از روش هـای ثبتـی سـایر نهادها اسـتفاده 
می شـود و نهـادی همچـون دستادسـت نمی داند در 
قالـب کدام قوانین و دسـتورالعمل ها قادر به پیگیری 
حقـوق خـود خواهد بود. لذا مطالعه و آشـنایی کامل 
بـا کارآفرینی اجتماعی در کشـور ضـرورت دارد و باید 
بـا در نظر گرفتـن ابعاد مختلف آن، تعاریف شـکلی و 
محتوایـی منحصر به اینگونـه کسـب وکارها در قانون 
کشـور صورت پذیرد. در کشورهای پیشرفته امتیازات 
خاصی برای کارآفرینی اجتماعی قائل هسـتند؛ چرا 
کـه یـک کارآفرین صرفـا فعالیـت اقتصـادی دارد و به 
دنبال کسـب درآمد باال اسـت اما کارآفرین اجتماعی 
دغدغـه حـل مسـائل اجتماعـی دارد. از همیـن رو 
در کشـورهای مختلـف، افـرادی کـه در ایـن قالـب 
مشـارکت دارنـد حمایـت می شـوند. در حالـی کـه در 
ایـران هنـوز در مرحله ثبت سـاده این گونـه مدل های 

کسـب وکار مشـکل وجـود دارد.

 در واقـع عدم وجود مدل های مشـابه موسسـه 
دستادسـت در گذشـته، طی کردن مسیر را برای 

شـما با دشـواری هایی همراه کرده است؟
خوبـی  بـه  را  خیریـه  موسسـات  مـردم  بلـه.   ◄
می فهمنـد امـا مـا در توضیـح فعالیت دستادسـت با 
مشـکل مواجه می شـویم. تازگـی این فعالیـت و عدم 
آشـنایی عمومی با مفهـوم کارآفرینی اجتماعـی ما را 
بـا مشـکالتی مواجـه کـرده اسـت کـه البته بـا کمک 
رسـانه ها در تـالش هسـتیم ایـن مفهـوم را بـه شـکل 
شایسـته ای بـه مـردم معرفـی کنیـم و از آن هـا دعوت 

کنیـم در ایـن راه قـدم بگذارنـد.
دستادسـت  موسسـه  فعالیـت  ادامـه  و  شـروع 
ایـن  بعضـا  و  بـوده  همـراه  زیـادی  سـختی های  بـا 
خسـتگی تا جایـی پیش رفته کـه به پایـان دادن این 
کار فکـر کرده ایـم. امـا تاثیرگذاری هرچنـد کوچک، 
مـا را بـه ادامـه مسـیر امیـدوار کـرده اسـت. خیلـی 
بـا وجـود عرضـه مجـازی و نمایشـگاهی  از اوقـات 
محصـوالت دوسـتان، فـروش خوبـی صـورت نگرفته 
و همیـن امـر باعـث کاهـش انـرژی مـا بـرای ادامـه 
فعالیـت شـده امـا وقتـی می بینیـم حتـی بـا وجـود 
فـروش انـدک هم لبخند بـر لبان ایـن تولیدکنندگان 
طریـق  ایـن  از  افـراد  ایـن  و  می شـود  جـاری 
اعتمادبه نفـس کسـب می کننـد و درآمـدی حاصـل 
می شـود و اندکـی به آینـده امیـدواری پدیـد می آید، 
ما دستادسـتی ها هم بـرای بهبود فعالیت هـا و ادامه 
تالش هـا محکم تـر گام برمی داریـم. همیـن تاثیرات 
کوچـک باعث می شـود ما بزرگ فکر کنیـم و کارهای 

بزرگـی انجـام دهیـم.

کسب وکار اجتماعی؛ در آغاز راه
گفت و گوی کارایی با  فائزه درخشانی  یکی از موسسین و مدیر دستادست

پرونده مشارکت اجتماعی40
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فعالیت هایی  تولید شامل  فرآیند  کلی،  در حالت 
از قبیل خرید مواد اولیه از عرضه کنندگان، ساخت، 
به مشتریان  نهایی  تحویل محصول  و  ذخیره سازی 
بخشی  یا  فعالیت   تمامی   یکپارچه  بررسی  است. 
شناخته  تامین«  زنجیره  »مدیریت  به عنوان  آن،  از 
می شود. با مدیریت زنجیره تامین میزان تولید و توزیع 
محصول، مکان و زمان تولید، نحوه عرضه و حمل ونقل 
محصوالت به نحو بهینه تعیین می گردند و در نتیجه 
رضایت مندی تمام ذینفعان و مزیت رقابتی شرکت ها 
افزایش می یابد. مدیریت کیفیت طی زنجیره تامین 
به عنوان یکی از جنبه های اصلی مدیریتی می تواند 
فرآیندها را بر اساس تالش بنگاه برای بهبود، بهینه 
نمایند و در این راستا موفقیت را برای سازمان ها به 

ارمغان بیاورد. 
با عنایت به موارد مذکور، در تحقیق حاضر پژوهشگر 
با ارزیابی 52 پرسشنامه توزیع شده در بین مدیران 
استان  صنایع  مدیران  انجمن  عضو  شرکت های 
عوامل  رتبه بندی  و  شناسایی  به  شرقی  آذربایجان 
تامین  زنجیره  در  موفقیت مدیریت کیفیت  کلیدی 
در این شرکت ها پرداخته است. نتایج تجزیه و تحلیل 
حاصل از قضیه حد مرکزی و آزمون t-student نشان 
داد که زیر مولفه های هر چهار مولفه اصلی شامل 
فنون  و  بازخورد، سیستم ها  و  ارزیابی  سازماندهی، 
و کارکنان تاثیر مثبت و معنادار بر موفقیت مدیریت 

کیفیت در زنجیره تامین را داشته اند. 
در ادامه با استفاده ترکیبی از روش تحلیل سلسله 
مراتبی و روش تاپسیس زیر مولفه های هر یك از چهار 
مولفه های اصلی، طبقه بندی و رتبه بندی شدند که 
بر طبق نتایج، از بین 20 عامل موفقیت مورد بررسی، 
شاخص های کار تیمی، مدیریت و رهبری و تمرکز بر 

کیفیت  مدیریت  بر  را  تاثیرگذاری  حداکثر  مشتری 
طی زنجیره تامین داشته اند. با توجه به جدول)1( با 
وجود  اینکه شاخص های ابتدایی جدول  بیشترین 
تاثیر آماری را بر زنجیره تامین دارا می باشند در اکثر 
انتها  در  رتبه بندی  در  و  شده اند  واقع  مغفول  موارد 
قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه دو پیامد 
سیاستی مهم دارد: 1( نتایج مطالعه به روش شناسی 
پژوهش بستگی دارد و پیشنهاد می شود در مطالعات 
بعدی در انتخاب روش شناسی پژوهش دقت کافی 
مبذول گردد، 2( مدیران بایستی عالوه بر انگاره های 
ذهنی خودشان به شواهد تجربی و نتایج آزمون های 
آماری نیز توجه کافی کنند تا در اتخاذ تصمیمات در 
جهت موفقیت مدیریت کیفیت در زنجیره تامین کارا 
عمل کنند. در این راستا پیشنهاد می شود همزمان به 
زیر مولفه های »پاداش، آموزش، طراحی محصول« 
و »کار تیمی، مدیریت و رهبری و تمرکز بر مشتری« 

توجه کافی مبذول گردد. 

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت 
مدیریت کیفیت در زنجیره تامین 

محمدعلی سبحان اللهی 
ساناز ارشاقی 

جدول)1(: رتبه بندی عوامل كلیدی موفقیت مدیریت كیفیت در زنجیره تامین

کسب و کار
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فساد
معضالت  قدیمی ترین  از  یکی  فساد  مساله 
بعضی  چندان که  می آید؛  حساب  به  اجتماعی 
قدمت آن را به 1200 سال قبل از میالد مسیح، 
یعنی زمان حمورابی نسبت می دهند. با این حال 
از زمانی که این مساله به یک دغدغه بین المللی 

تبدیل شده است، حدود نیم قرن می گذرد. 
اجتماعی  »سرطان  کتاب  در  که  تعبیری  طبق 
زنجیره ای  در  فساد  است،  رفته  کار  به  فساد« 
و  می کند  رشد  سرطان  و  پارازیت  مانند  تخریبی 
به تدریج خود تبدیل به هنجار می شود و یک امر 
فرهنگی به حساب می آید. وقتی کار به این مرحله 
و  فردی  امر  یک  را  فساد  نمی توان  دیگر  رسید، 
شخصی به حساب آورد. در این حالت فساد به یک 
امر ساختاری تبدیل می شود. به همین دلیل دیگر 
نمی توان فقط با جابجایی اشخاص، ساختارها را 
و اشخاص  افراد  از  دیگر فساد  اصالح کرد. چون 
تغذیه نمی کند، بلکه از ساختارها تغذیه می کند و 

از ساختارها جان می گیرد. 

فساد ساختاری 
وقتی می گوییم فساد به یک امر ساختاری تبدیل 
شده است، منظور این است که فساد به یک نهاد 
)Institution( تبدیل شده است. به تعبیر داگالس 
نورث نهادها »قواعد بازی« در جامعه را مشخص 
می کنند. در فساد نهادمند نیز، قواعد بازی را فساد 
مشخص می کند. یعنی قواعد بازی باید آلوده به 

فساد باشند تا کارها پیش برود. مثال وقتی در یک 
ساختار اداری کارها بدون رشوه پیش نمی رود، در 
واقع ارتشاء تبدیل به نهاد شده است و شرایط سر پا 

ماندن آن اداره را ارتشاء مشخص می کند. 
اگر بخواهیم تعبیر سید حسین العطاس را به کار 
ببریم، می توانیم کارکرد فساد ساختاری را با کارکرد 
»بیماری« یکی بدانیم و پایان آن را مرگ آور توصیف 

کنیم! 

ُمسری بودن فساد
که  موضوعاتی  از  یکی  شصت،  دهه  اواخر  از 
جهت  در  خصوصی سازی  برنامه  شد،  مطرح 
کوچک سازی دولت و افزایش کارایی بود. یکی از 
دالیل طرح این موضوع، عبور از فساد بود. گویا با 
الغرشدن و کوچک شدن دولت، قرار بود فساد هم 
کاهش پیدا کند. اینکه این نظر چقدر درست است 
و چقدر نادرست، بحث دیگری است. چون جدا از 
اینکه این نظریه منتقدان تئوریک جدی دارد، در 
عمل نیز قراین و شواهد چندان این نظر را موفق 
نشان نمی دهد. به هر حال، با فرض درست بودن 
و  خصوصی سازی  اینکه  فرض  با  یعنی  نظر،  این 
کوچک شدن دولت منجر به کاهش فساد می شود، 
از  پیش  دولت  اگر  که  داشت  نظر  در  را  این  باید 
پاالیش خود دست به خصوصی سازی بزند، فساد 
درون خود را به بخش خصوصی انتقال خواهد داد. 
دولتی که خود درگیر فساد است نمی تواند بخش 
خصوصی عاری از فساد به وجود آورد. دولت اول 
باید از خود شروع کند و فساد را در خود بخشکاند و 
یا به حداقل برساند، آنگاه دست به خصوصی سازی 
بزند. اصالح فساد دولتی خصوصا از نوع ساختاری، 

باید مقدم بر امر خصوصی سازی باشد. 

نقش دولت
با  اولویت  ساختاری،  فساد  با  مبارزه  امر  در 
کار  ساختاری،  فسادهای  با  مبارزه  دولت هاست. 
آحاد  مورد  این  در  حتی  نیست.  ُخرد  نهادهای 

را  اصالحات  امکان  و  توان  تنهایی  به  نیز  جامعه 
ندارند. بدون پیش قدم شدن دولت ها، خصوصا در 
کشورهای توسعه نیافته، روند اصالحات ساختاری، 
برخورد  جدی  موانع  با  یا  می خورد  شکست  یا 
می کند. قهرمان مبازره با فساد ساختاری، کسی 
نمی تواند باشد جز دولت. با این حال نباید دولت در 
این امر خطیر یکه تازی کند. جامعه پیش از دولت 
و بلکه بیش از دولت، به وجود فساد پی می برد و 
تاثیرات آن را احساس می کند. اولین ترکش های 
فساد به مردم عادی خصوصا به قشر فقیر و محروم 
زیر  را  خود  باید  دولت  می کند.  اصابت  جامعه 
رسانه های  آزادی  باید  بدهد.  قرار  جامعه  ذره بین 
جمعی )رادیو، تلویزیون و مطبوعات کثیر االنتشار( 
را فراهم کند. افشای فساد در رسانه ها، هزینه های 
اجتماعی و سیاسی فساد را برای مرتکبین آن ها 
صورت  این  در  فقط  دولت  می دهد.  افزایش 
می تواند خود را پاالیش کند. فقط چشمان خیره  
جامعه است که می تواند پاالیش دولت را به سرانجام 

برساند.

نقش آموزش و پرورش
باید  است،  ساختاری  فساد  درگیر  که  دولتی 
آرایش خود را تغییر دهد. باید خود را نظارت پذیر 
کند، خود را موظف به پاسخگویی بداند، اصالحات 
قانونی الزم را انجام دهد، و انحصارگرایی را تبدیل 
قبیل،  این  از  مواردی  و  موارد  این  رقابت کند.  به 
این  قطعا  است.  ساختاری  اصالحات  به  مربوط 
سالم  دولت  اما  دارند.  ضرورت  اقدامات  قبیل 
است.  نیز  سالم  و  عاقل  انسانی  نیروی  نیازمند 
الزم،  تخصص های  داشتن  بر  عالوه  که  نیرویی 
وجدان کاری نیز در ضمیرش نهادینه شده باشد. 
اما چنین نیروهایی نه با گزینش های سلیقه ای و 
حتی ایدئولوژیکی، بلکه با آموزش و تربیت صحیح 
به دست می آیند. از این رو یکی از مراکزی که برای 
اصالح فساد ساختاری، باید در آنجا سرمایه گذاری 

جدی شود، آموزش و پرورش است. 

کلیاتی درباره فسـاد ساختاری

حبیب الله آقامحمدی

پژوهشگر علوم اجتامعی

جامعه
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شکل گیری  و  شهرنشینی  ابعاد  فزاینده  رشد 
مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه 
با  معاصر  شهرسازی  و  شهر  است  شده  موجب  اخیر 
و  این میان توجه  نوینی مواجه گردد. در  چالش های 
تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها، بیش از هر زمان 
دیگری در سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری 

متوجه شده است.
مدیریت  و  »برنامه ریزی  مفهوم  حاضر،  مطالعه  در 
مبتنی  که  است  گردیده  مطرح  محله محور«  شهری 
بر نگرش اجتماعی بوده و به جای دید کالن به ابعاد 
مشخص فضا زمان در مقیاس محلی می پردازد و به جای 
پرداختن به توده عظیم و غیرقابل مدیریت کالن شهری 
به اندازه های قابل مدیریت و واحدهای محالت شهری 
می اندیشد. در این طرح، نگاه برنامه ریزی و مدیریت 
از پایین به باال، مبتنی بر توانمندسازی، تاکید بر منابع 
جمعی  مشارکت  و  اجتماعی  سرمایه های  و  انسانی 
ساکنین محالت است که می توان آن را به عنوان الگویی 
مطلوب در برنامه ریزی و مدیریت شهری مدنظر قرار داد. 
این پژوهش، بر اساس روش توصیفی – تحلیلی )آمار 
توصیفی و استنباطی( انجام شده است و برای سنجش 
متغیرها روش پیمایشی )پرسشنامه( را مورد استفاده قرار 
داده است. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد که هر 
برنامه ریزی علمی در مدیریت شهری  و  قدر مدیریت 

کاهش می یابد، به همان اندازه میزان مشارکت پذیری 
شهروندان حکم آباد تبریز کاهش می یابد و نیز بین پایگاه 
اجتماعی و اقتصادی و حس تعلق ساکنان با میزان 

مشارکت پذیری آنان ارتباط معناداری وجود دارد.
محله محوری، شهروندمداری، قانون مداری، مشارکت 
شهروندی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه می باشد. 
در مقیاس کالن مبنا قرار دادن برنامه ریزی و مدیریت از 
واحدهای خرد شهری نتایج بهتر و ملموس تر و به مراتب 
قابل ارائه و قابل درک تری را در بهبود و ارتقاء کیفیت 
زندگی شهروندان خواهد داشت. در این تحقیق، مفهوم 
مطرح  محله محور«  شهری  مدیریت  و  »برنامه ریزی 
می گردد که مبتنی بر نگرش اجتماعی بوده و به جای 
دید کالن به ابعاد مشخص فضا زمان در مقیاس محلی 
می پردازد و به جای پرداختن به توده عظیم و غیرقابل 
و  مدیریت  قابل  اندازه های  به  کالن شهری  مدیریت 
طرح،  این  در  می اندیشد.  شهری  محالت  واحدهای 
نگاه برنامه ریزی و مدیریت از پایین به باال، مبتنی بر 
سرمایه های  و  انسانی  منابع  بر  تأکید  توانمندسازی، 
اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محالت است که 
می توان آن را به عنوان الگویی مطلوب در برنامه ریزی و 
مدیریت شهری مدنظر قرار داد. به کارگیری برنامه ریزی 
و مدیریت شهری بر مبنای محله محوری، بیش از هر 
چیز نیازمند انسجام و یکپارچگی نهادهای محلی و 

ساکنان محله و تقویت بسترها و زمینه های هویت ساز 
محله ای می باشد. پذیرش الگوی برنامه ریزی و مدیریت 
محله محوری درکشور در وضعیت فعلی کامال آمرانه و از 
باال به پایین است و در نتیجه، غیرشفاف و غیرپاسخ گو 
و  ساختار  سازمان،  در  تحول  و  تغییر  نیازمند  و  است 
تشکیالت مجموعه های متولیان برنامه ریزی و مدیریت 
شهری برای اتخاذ الگوی مدیریت محلی است. پژوهش 
حاضر در نظر دارد نسبت به ویژگی های برنامه ریزی و 
مدیریت شهری در توسعه شهری محله محور مطالعه 
موردی محالت محدوده حکم آباد تبریز، تحقیق نموده 
از: عدم  پژوهش که عبارت هستند  این  به سؤاالت  و 
سبب  صحیح،  شهری  علمی  مدیریت  و  برنامه ریزی 
تبریز  کاهش مشارکت پذیری ساکنان محله حکم آباد 
پایگاه اجتماعی و اقتصادی و  شده است. و نیز بین 
حس تعلق ساکنان با میزان مشارکت پذیری آنان ارتباط 
معناداری وجود دارد. با رد یا تأیید فرضیات مربوطه در 
نهایت راه کارها و پیشنهادهایی در جهت بهبود توسعه 
برنامه ریزی و مدیریت شهری بر مبنای محله محور ارائه 

نماید.
تجارب جهانی بیان گر آن است که هم در کشورهای 
در حال توسعه،  کشورهای  در  هم  و  توسعه یافته 
و  چالش ها  به  پاسخ  برای  مطلوب«  »حکمرانی 
امری  میالدی  سوم  هزاره  جدید  دنیای  تقاضاهای 

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی و مدیریت شهری در 
توسعه  شهری محله محور

)مطالعه موردی: محالت محدوده حکم آباد تبریز(

شكل 1-1- وضعیت كالبدی منطقه حكم آباد ماخذ: شهرداری تربیز

فرزین حق پرست   عضو هیئت علمی دانشگاه هرن اسالمی تربیز
كریم حسین زاده دلیر  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز
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اجتناب ناپذیر است. هدف و مقصود نهایی از استقرار 
و احیای برنامه ریزی و مدیریت محله محور در هر کجا 
و در هر شکل و ساختاری به این دلیل است که زمینه 
مشارکت مردم در امورات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
راهی  درحقیقت  شود.  فراهم  جامعه  اقتصادی  و 
است که به سوی تمرکززدایی قدرت در جامعه پیش 
می رود. تحقق مردم ساالری در جامعه و شکل گیری 
کنترل  و  قدرت  تمرکززدایی  و  محلی  حکومت های 
سپردن  و  شهری  زندگی  مطلوب  کیفیت  ارتقاء  و 
برنامه ریزی و مدیریت شهر بر مبنای محله محوری به 
مردم، بدون مشارکت دادن مردم، امری اجتناب ناپذیر 
است. در این راستا، شناخت و سنجش نگرش مردم 
نسبت به برنامه ریزی و مدیریت محله محوری با مشارکت 

آن ها امری ضروری به نظر می رسد. 
محدوده مورد مطالعه، منطقه حکم آباد و شهر تبریز 
به دلیل پیوستگی نزدیک با یکدیگر از نظر موقعیت 
جغرافیایی مشابه هستند. پس طول و عرض جغرافیایی 
تعیین شده برای تبریز در مورد محله فوق نیز صادق 
می باشد. »عرض شمالی تبریز 38 درجه و 15 دقیقه 
از خط استوا و طول شرقی آن 46 درجه و23 دقیقه از 
نصف النهار گرینویچ می باشد و ارتفاع آن از سطح دریا 
1367 متراست« در سرشماری 1390 کل جمعیت 
مردان  جمعیت  خانوار 2187،  تعداد  و  برابر 7183 
3621، جمعیت زنان 3562 و جمعیت بین افراد 65-

15 )جمعیت مورد مطالعه( 4402 می باشد.
محله، مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی 
خود  ساکنانش  اجتماعی،  بافت  لحاظ  از  که  است 
را اهل محل می دانند و دارای محدوده معین است. 
محله را می توان مجموعه ای از افراد که در نظام کنش با 
یکدیگر مشارکت دارند تعریف نمود. از منظر برنامه ریزی 
قابل  بخش  صورت  به  می توان  را  محله  شهری، 
شناسایی از محدوده ای شهری و یا محدوده ای ترکیب 
شده از کاربری های تامین کننده نیازهای ساکنان در 
ساختار شهر تعریف کرد. با توجه به تجارب جهانی 
خردترین واحد در نظام برنامه ریزی، را که کانون کنش و 
واکنش های اجتماعی است، می توان در قالب »محله« 

و بر پایه واحد اجتماع محلی ارزیابی کرد.
فرازی  و  نشیب  پر  مسیر  شهری  محله   اندیشه ی 
تا  دیرباز  از  که  مسکونی  محله   است.  کرده  طی  را 
ارگانیك حفظ  به صورت  را  زمان موجودیت خود  آن 
مباحث  پایه ی  و  بررسی  به صورت علمی  بود،  کرده 
بسیاری از نظریه های شهرسازی قرن بیستم می شود. 
راه حلی  را  تفکر محله  ابتدا  نظریه پردازان شهرسازی 
جمله:  از  شهری  گوناگون  مشکالت  به  پاسخ  برای 
کمبودهای بهداشتی و تراکم معرفی کردند. از اولین 
هاوارد  ابنزر  انگلستان،  در  محالت  طرح  طرفداران 
است. در این ایده، ترکیب زندگی شهری با طبیعت و 
فضای باز روستا پیشنهاد می شود و محله، از دیدگاهی 

اداری- مدیریتی مطرح می شود.
رویکردهای بعدی به محله، ایده ی واحد همسایگی 
بود که در کشورهای اروپایی به خصوص پس از جنگ 
جهانی اول رواج یافت و توسط کالرنس ِپری با تاثیرات 
گسترده در آمریکا در دهه  20 مطرح شد. ایده  محله به 
مثابه خانه اجتماع محلی مردم، از دیدگاه های دیگری 
نیز مطرح شده است. جیکوبز به شدت بر ایده  تقویت 
محالت مسکونی تکید می کند، ولی آن ها را عناصر 
برنامه ریزی شده یا از قبل پیش بینی شده نمی شناسد و 
به شکل گیری خودبه خودی آن ها عقیده دارد. این بار به 
محله  مسکونی به عنوان عامل نظم دهنده، هویت بخش 
و معناآفرین به زندگی در شهر توجه می شود. ملموس 
جلوه دادن مقیاس محله ای مکان زندگی و عناصر و 

نشانه های واقع در آن از اهداف چنین دیدگاهی است 
که در تقویت هویت محله ای و تعلق خاطر انسان به 
فضای مسکونی خود بسیار موثر است. به ویژه آن که 
ساکنان هر روز با عناصر ممتاز محله مواجه اند و از آن 
استفاده می کنند. بنابراین، مشخصه های آن تاثیرات 

کمی و کیفی پیوسته و عمیق تری بر آن ها دارد.
محله و برنامه ریزی محله محور

در برنامه ریزی محله   مبنا که براساس باهمستان ها 
است، مشارکت مردمی در معنای واقعی آن هدف قرار 
گرفته و شعار »برنامه ریزی به وسیله مردم نه برای مردم« 
آرمان این نگرش در برنامه ریزی شهری است. مقوله 
مشارکت مردم در نظام مدیریت و برنامه ریزی به طور عام 
از دهه 1850 به بعد و با تغییر در نقش دولت ها و میزان 
دخالت آن در برنامه ریزی به طور دائمی در حال تحول 
و دگرگونی بوده، به گونه ای که در هدف از برنامه ریزی 
بخشیدن  بهبود  محله ای(  محور  )مردم  محله محور 
شرایط زندگی اهالی محله به وسیله تشویق ساکنان آن 
بر کمک به یکدیگر است که در نهایت به بهبود شرایط 
محله ای منجر می گردد. هم چنین از مزایای برنامه ریزی 
محله محور می توان به افزایش ظرفیت محله ای، آمادگی 
محله ای، انباشت سرمایه اجتماعی، مدیریت از پایین، 
مشارکت شهروندی، رویکرد مبنا، و در نهایت دست یابی 

به توسعه پایدار در ابعاد مختلف را منظور نمود.
محله محوری، مشخصه ها و ویژگی ها

نگرش مبتنی بر»باهمستان ها« در توسعه شهری 
)برنامه ریزی و طراحی( در حیطه مداخالت توسعه ای 
دارای مشخصه ها و ویژگی هایی است که می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
وابستگی  که  گردد  ارائه  برنامه هایی  و  طرح ها   -

بیش تری با نیازها و شرایط محلی داشته باشد،
- منجر به افزایش مشارکت در تأمین خدمات عمومی 

گردد،
- به افزایش کنترل مردم بر زندگی و معیشت خود 

منجر گردد،
و  مرکز  در  مشتریان/شهروندان  و  بوده  مردم گرا   -

کانون توجه آن قرار دارد،
و  بخشی  نگرش های  جای  به  و  بوده  کل نگر   -
سازمانی، همه جنبه های زندگی مردم را مورد مالحظه 

قرار می دهد.
- مشارکت جویانه و پاسخ گو است،

- متکی بر توان ها و فرصت های موجود بوده و نه لزوما 
متکی بر نیازها است )ظرفیت سازی(،

- استفاده از رویکرد همکاری و تشریک مساعی بین 
دولت/بخش خصوصی و باهمستان ها،

با  نگرش  این  در  مداخله ای  اقدام  نوع  هر  در   -
مالحظه جنبه های پایدار )اقتصادی، زیست محیطی، 

اجتماعی و نهادی( صورت می گیرد،
- پویا و انعطاف پذیر است و فعالیت برنامه ریزی را 
به عنوان یک نگرش فرآیندی و یادگیری را مدنظر قرار 

می دهد و
 - رویکردهای اخیر به مفهوم برنامه ریزی و مدیریت، 
تشویق  و  مشورت  حمایت،  هدایت،  نقش  دولت 
نهادهای محلی را برعهده دارد و هیچ گونه تصمیم و 

سیاستی را از باال دیکته نمی کند.
اهداف عمده در رویکرد برنامه ریزی محله محور

طی دو دهه  گذشته یک سیر تکاملی نسبتا هم گرا و 
هم سو در خصوص مفاهیم حل مساله به شیوه مبتنی 
و مدیریت  برنامه ریزی  باهمستان ها، تحت عنوان  بر 
محله - مبنا را شاهد بوده ایم که پیش از این به طور 
مجمل به نحوه شکل گیری این رویکرد، مشخصه ها و 
ویژگی های اصلی آن پرداخته شد. اما، در این میان، 

محله ای،  توانمندسازی  محله ای،  ظرفیت  افزایش 
آمادگی محله ای، انباشت سرمایه اجتماعی، مدیریت از 
پایین، مشارکت شهروندی رویکرد دارایی مبنا و درنهایت 
دست یابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف، مهم ترین و 
اصلی ترین اهداف دنبال شده و در اشاره با این رویکرد 
بوده است. تمرکززدایی امور به سطوح محلی و خرد 
و حرکت به سمت یک نظام خودگردان برنامه ریزی و 
مدیریت محله ای از دیگر مشخصه های عمده در رویکرد 

برنامه ریزی محله مبنا است.
آن  ابعاد  گسترش  و  شهرنشینی  فزاینده  رشد  با 
برنامه ریزی شهری و شهرسازی معاصر با چالش های 
فراوانی در عرصه برنامه ریزی و مدیریت شهری روبرو 
گردید و در جهت جلوگیری از گسترش ابعاد آن و حل 
مشکالت آن، رویکردهای اخیر به منصه ظهور رسید از 
جمله این نگرش ها و دیدگاه ها که توسط اندیشمندان و 
کارشناسان عرصه امور شهری ارائه گردید، دیدگاه های 
عرصه  در  هم  و  توسعه ای  عرصه  در  هم  مشارکتی 
برنامه ریزی و مدیریت شهری بود و در دهه های معاصر 
جدیدترین رویکردی که به عرصه شهرسازی معاصر 
وارد گردیده است مقیاس های خرد فضایی»محله« و 
رویکردهای مبتنی بر آن و بازی دادن و به کار گرفتن 
افراد محلی و استفاده از پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
آنان از جمله کنش و هم کنش اجتماعی ساکنان محله 
که اغلب در قالب جمعی و اجتماعی صورت می گیرد، 
می باشد. رویکرد مذکور مستلزم فرصت و میدان دادن 
و  محله  امور  نهادهایی جهت تصدی گری  به چنین 
تعیین کردن سرنوشت محله و شهر می باشد که برای 
تشکیل چنین نهادهایی نیز الزم است رابطه و عالقه 
هویت  ساکنان،  بین  اجتماعی  متقابل  ارتباطات  و 
محله ای و پای بند بودن به اصول و عقاید محله اصلی 

ضروری است.
راه کارها و راهبردها

1. گسترش فعالیت های آموزشی و فرهنگی جهت 
آگاهی بخشی در زمینه مفهوم مشارکت و اهمیت آن،

هنگام  به  مردم  از  مستقیم  نظرخواهی   .2
تصمیم گیری های شهری مانند برنامه های عمرانی و 

اعمال نظر شهروندان،
به  تمرکزگرایی  از  نظام  سیاست  رویکرد  تغییر   .3

سیاست تمرکززدایی،
 4. توجه به عدالت و تامین حقوق شهروندان،

با حضور  و شورایارها  تشکیل شوراهای محلی   .5
معتمدین   محله،

6. پیدا نمودن مشکالت محله با استفاده از دخالت 
دادن ساکنین همان محله ها،

7. تطابق طرح ها و پروژه ها با نیازهای واقعی ساکنان 
محله،

تحصیل کرده های  و  متخصصین  از  استفاده   .8
ساکنین   محله،

به  شهری  مسئوالن  مناسب  پاسخ گویی   .9
مراجعه کنندگان در زمینه مشکالت محله،

مردم،  و  مسئولیت  بین  مشارکت  جلب  برای   .10
شفاف سازی نحوه هزینه کرد آن در طرح ها می تواند 

عامل مهمی تلقی شود،
11. هر اندازه ارزیابی افراد از پیامدهای مشارکت و 
نیز شناحت مثبت تر افراد از مفهوم مشارکت زیاد باشد، 

گرایش به مشارکت افزایش خواهد یافت و
12. چاپ روزنامه های محلی با محوریت اطالع رسانی 
از فعالیت های انجام شده و در حال انجام و برنامه های 

آینده شهرداری منطقه.
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خدماتی،  فرهنگی،  تولیدی،  واحد  یک  روستا 
سکونتی و فضایی است که در هر کشور طبق تعاریف 
قانونی جمعیت مشخصی را دربرمی گیرد. وجود روستا 
به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های تولید مواد حیاتی 
درصد   90( است  هرجامعه  اساسی  نیازهای  رفع  و 
تولیدات کشاورزی در روستاها تولید می شود( که از 
نظر تاریخی تا قبل از انقالب برنامه ای مدون اجرایی 
اساس  بر  آنکه  تا  نشد  محقق  روستایی  توسعه  برای 
فرمان امام خمینی )ره( و اهداف ترسیم شده برای این 
مهم مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اقدمات زیرساختی شامل برق رسانی، 
آب رسانی،گازرسانی، بهداشت و درمان، جاده سازی و 
مسکن به تدریج صورت پذیرفته و در حال انجام است.

 از جمله مواردی که در طول سال های پس از انقالب 
مغفول مانده، عبارت است از : الف( توجه نکردن به 
توانمندی های بالقوه موجود در روستاها و به کارگیری 
این ظرفیت ها در راستای شکوفایی این مناطق، ب( 
ایجاد  به منظور  از تجربیات جهانی  استفاده نکردن 
در  تولید  عوامل  مدرن  ساماندهی  در  نوین  شرایط 
حوزه روستا و ج( فقدان قوانین جامع حمایتی و برنامه 

مشخص برای توسعه روستایی.
 نظر به جایگاهی که روستا و روستانشین در پویایی 
اقتصاد کشور، از قبیل کمک به رشد اقتصادی،کنترل 
نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال، تولید کاالهای اساسی 
و استراتژیک دارد، روستا می تواند بستر مناسبی برای 
تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی،حفظ 
و  فرهنگی  هنجارهای  امنیت،  و  زیست  محیط 

اجتماعی، حراست و نگهبانی از مرزها را فراهم نماید.
را  روستاها  نقش  که  راهی  نقشه  ترسیم  بنابراین، 

اهمیت  از  نماید  تعیین  کشور  برنامه ریزی  درنظام 
انسانی  سرمایه های  وجود  است،  برخوردار  ویژه ای 
بالقوه، مراتع، جنگل ها، معادن، رودخانه ها، آب، خاک 
و هوای مساعد، زمینه های جذاب گردشگری، روحیه 
باالی تولید و همچنین وجود دهیاری ها و شوراهای 
اسالمی و از طرفی ظرفیت جمعیت 21میلیون نفری 
ساکن در این مناطق از جمله فرصت ها و نقاط قوت 
این مناطق است که با اتخاذ تدابیر صحیح و مدبرانه 
زمینه شکوفایی و توسعه پایدار مناطق روستایی و به 

تبع آن کشور را به همراه خواهد داشت.
 باتوجه به اقدمات انجام شده طی سال های پس 
از انقالب اسالمی ایران با استناد به آمار شاخص های 
مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه 
بهداشتی،  آشامیدنی  آب  شبکه  بهداشت،  خانه 
روستایی  مسکن  مقاوم سازی  طرح های  گازرسانی، 
از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار می باشد و لیکن 
درآمدها،  افزایش  اقتصادی،  وضعیت  خصوص  در 
مسائل  کالم  یک  در  و  اجتماعی  تامین  بیمه های 
حاصل  الزم  توفیق  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی 
نگردیده و به همین دلیل روستاها به شدت در معرض 
می باشند،  کامل  تخلیه  نهایتا  و  جمعیت  کاهش 
تبعات ناشی از خالی شدن روستاها، از نظر اقتصادی 
کشور را وابسته به کشورهای دیگر و بیکاری را تشدید 
می کند، از نظر فرهنگی آداب و سنن ملی و محلی 
را تضعیف و از بین می برد، از نظر اجتماعی افزایش 
حاشیه نشینی شهرها را به دنبال خواهد داشت و از 
نظر زیست محیطی باعث از بین رفتن منابع می شود 
و همچنین خالی شدن روستاها از نظر امنیتی مرزها را 

تهدید خواهد کرد.
را  کلی  اهداف  دسته  چهار  روستاها  توسعه  برای 
اجتماعی،  اقتصادی،  اهداف  کرد؛  مطرح  می توان 

سیاسی و طبیعی. 
به  توسعه،   فرآیند  و  روستایی  توسعه  به طور کلی 
و  طبیعی  منابع  دادن  قرار  استفاده  مورد  معنای 
و  سازمان ها  و  نهادها  زیربنایی،  تسهیالت  انسانی، 
دولتی  برنامه  های  و  سیاست ها  از  دسته  آن  تدوین 
است که به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی و در 

مناطق روستایی و ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی 
روستایی برای ادامه زندگی و حیات پایدار است. 

 برای توسعه روستاها باید پتانسیل ها و استعدادهای 
هر روستا و منطقه را مورد بررسی قرار داد و باید واقف 
بود که تجویز یک برنامه برای همه روستاها بی نتیجه 
و شاید زیان ده خواهد بود و عقالنی ترین کار آمایش 

سرزمینی روستاها می باشد.
پیش برد  روستایی  بخش  در  مثال،  عنوان  به   
شرایط  بهبود  باعث  اگرچه  کشاورزی  برنامه های 
همین  اجرای  ولی  می شود  اقتصادی  و  اجتماعی 
برنامه در مناطقی که پتانسیل های گردشگری دارند، 
نتیجه عکس خواهد داد. مناطق روستایی برای توسعه 
با مشکالت و چالش هایی روبرو هستند که شناخت 
آن ها باعث خواهد شد که بتوانیم استراتژی مناسبی 
جهت توسعه روستاها انتخاب کنیم. به هر روی عدم 
دسترسی به سرمایه و امکانات، مشکالت در عرضه 
کاالها و خدمات، تاکید بر یک وضعیت و یا کسب و کار 
خاص، تمایل شدید به مهاجرت، گسترش روزافزون 
سازمان های  کمبود  و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر 
حمایت کننده از جمله چالش های مناطق روستایی 

می باشد.
بر  حاکم  نگرش  می بایست  روستاها  توسعه  برای   
طریق  از  را  روستا  به  نسبت  مردم  و  مدیران  اذهان 
فرهنگ سازی تغییر یابد و این مهم می تواند به وسیله 
رسانه های جمعی و عمومی انجام بگیرد. جذاب سازی 
فضاهای  هدفمند  توسعه  طریق  از  روستایی  فضای 
اقامتی  تفریحی،  مراکز  ایجاد  روستاها،  فرهنگی 
سیاحتی، ایجاد مراکز تحصیلی و آموزشی )بخصوص 
آموزش های کاربردی(، ارتقای سطح سواد روستائیان و 
آموزش آنان در به کارگیری روش ها و فناوری های نوین، 
شکوفاسازی اقتصاد روستائیان از طریق ارائه تسهیالت 
و امتیازات به سرمایه گذاران، شناسایی پتانسیل های 
به فرصت های  هر منطقه و هر روستا و تبدیل آن ها 
پایدار، حمایت از صنایع دستی و فرهنگ های محلی 
جزو مواردی هستند که اگر به صورت عملی و علمی 
پایدار  توسعه  و  رشد  شاهد  گیرند،  قرار  توجه  مورد 

مناطق روستایی و کشور خواهیم بود.

توسعه روستایی؛ 
فرصت ها،  چالش ها،  راه کارها
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شعردوستی  تبریز،  بی شمار  جاذبه های  از  یکی 
از  و شاعرپروری آن است. محله های قدیمی تبریز 
که  بوده  بسیاری  مشاهیر  و  شاعران  پذیرای  دیرباز 
دلیل  به  که  است  سرخاب  محالت،  این  جمله   از 
جای دادن مقبرةالشعراء  در دل خود از اهمیت ویژه 
برخوردار است. مقبرة الشعراء آرامگاه بیش از ۴۰۰ 
خاقانی،  جمله:  از  می باشد،  ایران  عارف  و  شاعر 
اسدی طوسی، قطران تبریزی، همام تبریزی و البته 

شهریار شهریاران محمدحسین بهجت تبریزی. 
فرهنگی-  بی نظیر  قطب  عنوان  به  مقبرةالشعرا 
تاریخی شمال شهر تبریز و میراثی ایرانی-اسالمی 
مکان  این  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
تاریخی در اوایل دهه پنجاه به مزایده گذاشته شده 
بود تا به عنوان نماد شهری بازسازی شود که طرح 
معمار غالمرضا فروزان فر برنده شد و طرحش آماده 
که  بود  شده  داده  وعده  دیگر،  بیان  به  شد.  اجرا 
تکمیل  فرهنگی  پردیس  عنوان  به  مقبرةالشعراء 
گردد. اما طی چند سال اخیر تنها چهره ای که از 

می شود،  دیده  مترمربع   ۱۵۰۰ زیربنای  با  مقبره 
بنایی رها شده و حتی پنهان پشت حصارهای آهنی 

است. 
طی این چهار دهه، بحث این پرونده تاریخی در 
قول  حتی  که  شده  مطرح  مدیریتی  مختلف  ادوار 
تخصیص بودجه و احیای این مقبره را داده بودند، 
که هیچ کدام از آن ها عملی و اجرا نشد و فقط به شعار 

دادن اکتفا شده بود. برای مثال:
تومانی  پنج میلیارد  بودجه  فروردین سال 1388 

تصویب شده بود. 
بهمن سال 1388 توسعه مقبرةالشعراء به عنوان 

بنیاد فرهنگی تصویب می شود. 
سال 1390 مفاخر آذربایجان با احیای مقبرةالشعراء 

معرفی می گردد. 
سال ۹۱ و مقبرةالشعراء همچنان در شرایط بدی 

است. 
اما در سال ۹۳ با تب و تاب تبریز ۲۰۱۸ و انتخاب 
تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای جهان 
اسالم، دوباره توسعه این پروژه تاریخی قوت گرفت 
از  بعد  و  بود  کرده  ورود  هم  شهرداری  بار  این  که 
چندین سال و به یمن رویداد تبریز ۲۰۱۸ و با بودجه 
این منطقه شروع  میلیاردی دوباره ساخت وساز در 
شد؛ اما باز هم با تمام وعده وعیدها چندان که بایسته 
و شایسته باشد تغییرات چشم گیری اتفاق نیفتاده 
است. شایان ذکر است که سرعت اجرای فاز اول این 
پروژه قابل قبول است اما باید توجه داشت که آیا این 

سرعت همراه با کیفیتی درخور بوده است؟! 
نکته دیگر این است که متاسفانه شهرداری مجوز 
ساخت وساز ساختمان های بلند را در اطراف مقبره 
داده است که این امر هم از نظر زیبایی شناسی و هم 
غیر اصولی  تاریخی  مکان  به  آسیب رساندن  نظر  از 
است. این روزها که بحث سال ۲۰۱۸ در شهر باال 
به  امیدوار  همه  از  بیشتر  تبریز  شهر  اهالی  گرفته، 
اتمام پروژه های نیمه کاره شهر هستند و وظیفه همه 
ماست که زیرساخت ها و پروژه های گردشگری کشور 
را آماده پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی کنیم. 
گردشگری  صنعت  که  گفت  می توان  پایان  در 
فرهنگی در شهر تبریز پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
نیز می تواند در روند توسعه اقتصادی  این  دارد که 
یادآوری  کند. شایان  ایفاء  نقش مهمی  تبریز  شهر 
است که در مورد »ارگ تبریز« هم چند سالی است 
که ساخت  وسازهایی در اطرف آن شروع شده است 
و این امر به نوعی موجب دل سردشدن گردشگران 
از بازدید آن مکان شده است. به عبارت دیگر آنچه 
که گردشگر می خواهد به او ارائه نمی شود و عمدتا 
با آثاری مواجه می شوند که یا در دست مرمت است 
یا در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بنابراین ضروری 
است با تشکیل کمیته ویژه ای وضعیت تمامی آثار 
تاریخی و مقبره های شهر و استان، رصد شده و بدون 
اتالف وقت و گرفتاری در بوروکراسی اداری و امثالهم 
و  داخلی  گردشگران  از  پذیرایی  آماده  اماکن  این 

خارجی شوند.

تبریز 2018 و مقبره های در دست ترمیم

گردشگری

سمیرا پیروزی باسمنج

دانش آموخته مدیریت گردشگری
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ابوالفضل مجنونی هریس

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز

ــچ  ــه هی ــت ک ــرد اس ــه ف ــر ب ــی منحص آب منبع
جایگزینــی بــرای آن قابــل تصــور نیســت. اهمیــت 
آب تــا بدان جاســت کــه پــروردگار تعالــی حــدود 63 
مرتبــه از آب تحــت عنــوان مــاء با معانــی مختلف در 
43 ســوره مبارکــه قــرآن یــاد فرمــوده اســت. در آغاز 
هــزاره جدیــد، کمبــود ایــن موهبــت الهــی زندگــی 
بخــش بزرگــی از بشــر را تهدیــد می کنــد. نیــاز 
ــر  ــت، تغیی ــش جمعی ــذا، افزای ــه آب و غ ــده ب فزاین
ــی،  ــع طبیع ــن مناب ــن رفت ــرف، از بی ــوی مص الگ
فقــدان  کشــاورزی،  توســعه  کویرهــا،  توســعه 
ــرات  زیرســاخت های مناســب، خشکســالی و تغیی
زیرزمینــی،  آب  ســفره های  تخلیــه  اقلیمــی، 
ــت  ــای زیس ــا، آلودگی ه ــدن دریاچه ه ــک ش خش
محیطــی بشــر را بســوی بحرانــی عمیــق در مقیاس 
جهانــی فــرو خواهــد بــرد. بســیاری از کارشناســان 
بــاور دارنــد کــه روســیه در دهه هــای آینــده بــا منابع 
ــه بخــش  ــار دارد ب ــادی کــه در اختی آب شــیرین زی
بزرگی از آســیا تســلط سیاســی و اقتصــادی خواهد 

ــزء  ــد ج ــوری نمی توان ــچ کش ــه هی ــا اینک ــت. ی یاف
قدرت هــای برتــر جهــان در قــرن آتــی باشــد؛ مگــر 
اینکــه بخشــی از قطــب جنــوب را در اختیار داشــته 
باشــد. شــاید بســیاری از مــردم اطــالع ندارنــد کــه 
97/5 درصــد از آب کــره زمیــن شــور اســت و تنهــا 
شــیرین  خاکــی  کــره  آب  کل  از  درصــد   2/5
می باشــد. بــه بیــان ســاده تر چنانچــه تمــام آب 
موجــود در کــره زمیــن را یــک گالــن یــا 3/78 لیتــر 
در نظــر بگیریــد میزان آب شــیرین در مقایســه با آن 
سی ســی   2/5 یــا  چای خــوری  قاشــق  یــک 
ــع آب  ــد از مناب ــدود 78 درص ــه ح ــد. البت می باش
شــیرین در دســترس نبــوده و انــدک منابــع آب 
شــیرین نیــز بــه طــور یکنواخــت و عادالنه در ســطح 
زمیــن توزیــع نشــده اســت. حــدود 60 درصــد کل 
منابــع آب شــیرین دنیا در 9 کشــورکانادا، جمهوری 
خلــق چیــن، کلمبیــا، پــرو، برزیــل، روســیه، ایــاالت 
متحــده آمریــکا، اندونــزی و هنــد قرار گرفته اســت. 
در مقابــل حــدود ۸۰ کشــور بــا کمبــود آب مواجــه 

هســتند کــه برخــی از آن هــا ماننــد کویــت، بحرین، 
ــنگاپور، اردن و  ــی، س ــده عرب ــارات متح ــت، ام مال
ــل  ــیرین قاب ــع آب ش ــچ منب ــه هی ــا ب ــی تقریب لیب
ســهم  اینکــه  یــا  ندارنــد.  دسترســی  توجهــی 
خاورمیانــه از آب شــیرین جهــان تنها 1درصــد بوده 
و ایــن در حالــی اســت کــه 5 درصــد جمعیــت 
جهــان در ایــن منطقــه ســاکن هســتند. ایــران نیــز 
ــان،  ــت جه ــد جمعی ــک درص ــتن ی ــم داش علی رغ
تنهــا 0/36 درصــد آب شــیرین جهــان را در اختیــار 
در  پایــدار  توســعه  جهانــی  نشســت  در  دارد. 
ژوهانســبورگ آفریقــای جنوبی در ســال 2002، آب 
بــه عنــوان یکــی از چالش هــای مهــم فــراروی 
ــزون  ــش روزاف ــه افزای ــد. چراک ــرح گردی ــان مط جه
ــاورزی و  ــعه کش ــت، توس ــعه صنع ــت، توس جمعی
افزایــش آلودگــی منابــع آب شــیرین، دسترســی بــه 
آب کافــی و مناســب را در برخــی از کشــورها بــه یک 
بحــران جــدی تبدیــل کــرده اســت. بــر اســاس آمــار 
برنامــه عمــران ســازمان ملل متحــد در ســال ۲۰۰۶ 

نگاهی ژئوپلیتیک به 
بحران آب ایران 
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آب  بــه  جهــان  جمعیــت  از  درصــد  حــدود 17 
آشــامیدنی ســالم و حــدود 40 درصــد از ســاکنین 
کــره زمیــن بــه آب بهداشــتی کافــی دسترســی 
 ۲۰۲۵ ســال  در  پیش  بینی هــا  بنابــر  ندارنــد. 
ــل  ــه آب قاب ــی ب ــی کاف ــر دسترس ــارد نف چهارمیلی
ــز  ــر نی ــارد نف ــت و 2/5 میلی ــد داش ــرب نخواهن ش
بــرای یافتــن آب شــیرین بــرای برطــرف کــردن 
نیازهــای روزمــره خــود دچــار مشــکل خواهــد شــد. 
و  بحران هــا  کم کــم  آب  منابــع  شــدن  کــم  بــا 
ــال  ــان در ح ــه و جه ــدی در منطق ــای جدی تنش  ه
ــین  ــی پیش ــای جهان ــت. جنگ ه ــکل گیری اس ش
عمدتــا بــر ســر منابــع تجدیدناپذیــر روی داد ولی در 
آینــده ای نــه چنــدان دور درگیری هــا بــه خاطــر آب 
خواهــد بــود. در ایــن میــان وضعیــت ژئوپولوتیــک 
آســیا و بخصــوص منطقــه خاورمیانه مســتعد ایجاد 
کلیــه  چراکــه  اســت؛  زیــادی  تنش هــای 
ــرز  ــد م ــا چن ــک ی ــل از ی ــم حداق ــای مه رودخانه ه
بیــن کشــوری عبــور می کننــد کــه از آن جملــه 
رودخانــه دجلــه و فــرات را می تــوان نــام بــرد کــه از 
ــران  ــراق و ای ــوریه، ع ــه، س ــر ترکی ــورهایی نظی کش
عبــور کــرده و بــه خلیــج فــارس می ریــزد و یــا 
ــورهای  ــه کش ــه هم ــتان ب ــد افغانس ــوری مانن کش
همســایه آب می دهــد. در حالــی کــه تقریبــا از 
ــن  ــه ای ــد. البت ــت نمی کن ــوری آب دریاف ــچ کش هی
مشــکل تنهــا مختــص آســیا نبــوده و ابعــاد جهانــی 
هــم دارد، چراکــه بیــش از40 درصــد جمعیــت 
جهــان در حوضــه 214 رودخانــه مشــترکی زندگــی 
می کننــد کــه همگــی محتــاج آب آن هــا هســتند. 
بــرای مثــال رودخانــه نیــل از رشــته کوه هــای مرکــز 
قــاره آفریقــا سرچشــمه می گیــرد و راه طوالنــی 
خــود را بــه ســمت شــمال آغــاز می کنــد، در طــول 
مســیر، رودهــای زیــادی کــه از کوه هــای غــرب ایــن 
قــاره سرچشــمه گرفته انــد، بــه آن می پیوندنــد. 
ــن  ــوان طوالنی تری ــه عن ــل ب ــز رود نی ــه آبری حوض
ــی گســترده  ــه کشــور آفریقای ــه جهــان در ن رودخان
ــوم  ــه 1959 دو س ــاس توافقنام ــت. براس ــده اس ش
آب نیــل بــه مصــر و یــک ســوم آب بــه ســودان 
اختصــاص یافــت. امــا اکنون کشــورهای باال دســت 
ــل  ــس عم ــل برعک ــورد نی ــد در م ــل معتقدن رود نی
شــده و ایــن ناشــی از خواســت دوره اســتعمار 
آب  تضمیــن  خواهــان  کــه  می باشــد  انگلیــس 
تقابــل  بــود. درحــال حاضــر  کشــاورزی مصــر 
پیــش  به تدریــج  پایین دســت  بــا  باالدســتی ها 
مــی رود. کشــورهای باالدســتی در خصــوص اجرای 
توافــق  بــه  پروژه هــای کنتــرل آب و سدســازی 
رســیده اند. نتیجــه ایــن توافــق کاهــش شــدید 
ــم  ــود. علی رغ ــد ب ــر خواه ــه مص ــان ورودی ب جری
توافقــات فــی مابیــن چنــد کشــور باالدســت، مصــر 
همچنــان خواســتار داشــتن حــق وتــو در پروژه های 
ــد  ــر تعه ــودان ب ــت و س ــتی اس ــورهای باالدس کش
کشــورهای باالدســت به معاهــدات قبلی پافشــاری 
می کنــد. بــا الگــو قــراردادن رود نیــل کافــی اســت 
در کشــورهای مبــدا، سیاســتی مبنــی بــر کنتــرل و 
ــرد، در  ــورت گی ــا ص ــتر از رودخانه ه ــتفاده بیش اس
آن هنــگام بحــران آب را در کشــورهای پایین دســت 
بــه روشــنی می تــوان متصــور گردیــد. ســرانجام این 
سیاســت ها چیــزی جــز تنــش، اختالفــات شــدید و 
حتــی جنــگ نخواهــد بــود. با این شــرایط بســیاری 
از کارشناســان بحث هیدروپلتیک و دیپلماســی آب 
را مطــرح کرده انــد. هیدروپلیتیــک ترکیبــی متوازن 
از دو واژه آب و سیاســت اســت و تاثیر و نقش آفرینی 
منابــع آب بــر روابــط سیاســی کشــورها را مــورد 

مطالعــه قــرار می دهــد. دیپلماســی آب هــم بــه 
مفهــوم تــوان بالقــوه تنــش و خشــونت و یــا تفاهــم و 
اســت.  بین المللــی  آب هــای  منابــع  مدیریــت 
ــع  ــت مناب ــر از مدیری ــد فرات دیپلماســی آب می توان
آبــی مشــترک بین کشــورها باشــد و این دیپلماســی 
بــه تــالش کشــورها بــرای نیــل بــه اهــداف خویــش 
در خــارج از محــدوده جغرافیــای آبــی مشــترک 
بــوده و شــامل تمــام نقاطــی در جهــان می باشــد که 
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــد ب ــی می خواه ــور خاص کش
امــروزه  باشــد.  داشــته  نظــر  مــد  شــیرین  آب 
ســوی  از  فراوانــی  درشــت  و  ریــز  حرکت هــای 
ــه از  ــر منطق ــلطه ب ــرای س ــورها ب ــدادی از کش تع
ــث  ــاس مباح ــر اس ــت. ب ــان اس ــق آب در جری طری
فــوق بررســی وضعیــت کنونــی رودخانه هــای مرزی 
مشــترک کشــور حائز اهمیت بــوده، چراکــه هرگونه 
تغییــر در رژیــم جریــان آن هــا بــر تامیــن آب بخشــی 
از کشــور مــا اثرگــذار خواهــد بــود. نواحــی مربــوط 
بــه نیمــه مرکــزی و شــرقی ایــران از نظــر آب مــورد 
نیــاز خود وابســته به کشــور افغانســتان هســتند. دو 
رودخانــه هیرمنــد و هریــرود نقــش پررنگــی در 
در  دارنــد.  کشــور  شــرق  مصرفــی  آب  تامیــن 
دهه هــای اخیــر ســفره های آب زیرزمینــی مناطــق 
مختلــف کشــور از غــرب تــا شــرق بــه ســرعت 
آب  تــراز  رفتــن  پاییــن  ایــن  رفته انــد.  تحلیــل 
ــوده  ــم ب ــدیدتر ه ــرقی ش ــق ش ــفره ها در مناط س
اســت. هــم اکنــون بــا برنامه هــای صــورت گرفتــه در 
کشــور همســایه افغانســتان ورود آب بــه ایــران 
ــن  ــه ای ــت ک ــم نیس ــی ه ــه و تضمین ــش یافت کاه
ــد رودی  ــود. هیرمن ــتر نش ــده بیش ــش در آین کاه
ــه  ــه دریاچ ــده و ب ــتان روان ش ــه از افغانس ــت ک اس
هامــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان می ریزد. 
ــرق  ــر آب ش ــای پ ــد از رودخانه ه ــزرگ هیرمن رود ب
ســاالنه  کــه  مــی رود  شــمار  بــه  ایــران  فــالت 
میلیاردهــا متــر مکعــب آب در آن جریــان می یابــد و 
رو  ایــن  از  و  اســت  کیلومتــر   ۱۱۰۰ آن  طــول 
طوالنی تریــن رود واقــع بیــن ســند و فــرات به شــمار 
می آیــد. هریــرود نیــز از افغانســتان سرچشــمه 
و  ایــران  و  افغانســتان  و  ایــران  مــرز  از  و  گرفتــه 
ــاک  ــرخس وارد خ ــرده و از س ــور ک ــتان عب ترکمنس
ترکمنســتان می شــود. برای اســتفاده از آب آن ســد 
ــده  ــاخته ش ــتان س ــران و ترکمنس ــن ای ــتی بی دوس
اســت امــا در ســاختن ایــن ســد افغانســتان نقشــی 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــتی ب ــاله بایس ــن مس ــدارد و ای ن
بــرای جلوگیــری از نگرانی هــای آتــی مــد نظــر قــرار 
ــت الزم را  ــور امنی ــن کش ــه ای ــر آنک ــالوه ب ــرد. ع گی
فعالیت  هــای  بــه  اخیــر  دهه هــای  در  نــدارد. 
هیدروپلیتیــک سیاســت خارجــی ایــران پاســخ 
خاصــی نــداده اســت. تجربــه هیرمنــد نشــان داده 
مســئولیت پذیری  بــه  نمی تــوان  کــه  اســت 
ــدان  ــران چن ــه ای ــن حقاب ــه تامی ــا در زمین افغان ه
امیــدوار بــود. چنانچــه بــه تفاهــم نامــه موجــود بین 
ایــران و افغانســتان عمــل نکردنــد و با ایجاد دو ســد 
ســمت  بــه  آب  جریــان  از  مانــع  تقریبــا  بــزرگ 
سیســتان و بلوچســتان شــدند. هــم اکنون نیــز این 
ــا احــداث ســد  ــرود ب ــه هری ــر روی رودخان پروســه ب
ســلما در حــال تکــرار شــدن اســت و بعیــد نیســت 
مثــل خشــک شــدن دریاچــه هامــون مخــزن ســد 
دوســتی هــم آب الزم بــرای تامیــن آب شــرب شــهر 
مشــهد را نداشــته باشــد. مســاله نگران کننــده ایــن 
اســت کــه در مــورد هریــرود ایــران و افغانســتان 
هیچ گونــه موافقت نامــه ای ندارنــد و ایــن مســاله 
بایســتی بــه هــر طریقــی کــه شــده از ســوی ایــران 

پیگیــری شــود؛ چراکــه افغان هــا در حال انجــام کار 
ــای  ــه پیگیری ه ــی ب ــدان توجه ــوده و چن ــود ب خ
پراکنــده مــا نخواهنــد کــرد. عــالوه بــر مســائل 
ــت  ــه داش ــد توج ــتان بای ــران و افغانس ــن ای فی مابی
ــتان آب  ــه ترکمنس ــتان ب ــد افغانس ــران مانن ــه ای ک
می فرســتد ولــی جــز در بخــش کوچکــی از حوضــه 
رودخانــه اتــرک آبــی از این کشــور همســایه دریافت 
نمی کنــد. در واقــع ایــران از افغانســتان آب گرفتــه و 
بــه ترکمنســتان آب می فرســتد و ایــن مســاله نیــاز 
بــه دیپلماســی آبــی بیــن ایــن ســه همســایه را 
ــده از  ــور در آین ــع کش ــا مناف ــد ت ــروری می نمای ض
ایــن نظــر تضمیــن گــردد. عــالوه بــر مســائل نیمــه 
شــرقی کشــور مســائلی هــم در نیمــه غربــی از 
شــمالغرب تــا جنوب غــرب مطــرح اســت. اروندرود 
رودخانــه پهنــاوری اســت در جنــوب غربــی ایــران و 
در مــرز ایــران و عــراق کــه از بــه هــم پیوســتن 
پدیــد  کارون  ســپس  و  فــرات  دجلــه،  رودهــای 
آمده اســت. رودخانــه فــرات از کوه هــای ترکیــه 
از خــاک  از عبــور  پــس  و  سرچشــمه می گیــرد 
ســوریه وارد عــراق می شــود و در انتهــا بــه ارونــدرود 
می ریــزد. رودخانــه دجلــه نیــز از شــرق کشــور 
ترکیــه سرچشــمه گرفتــه و بــا عبــور از مــرز ســوریه 
وارد کشــور عــراق شــده و در نهایــت ماننــد فــرات بــه 
ــه  ــراق ب ــران و ع ــرز ای ــور از م ــا عب ــه و ب ــد ریخت ارون
بــه  ایــران همیشــه  خلیــج فــارس می پیونــدد. 
رودخانــه ارونــد نــه بــه دیــد یــک منبــع آب بلکــه بــه 
دیــد یــک مــرز آبــی مهــم نگریســته اســت. حرکــت  
گســترده ریزگردهای مناطق خشــک شــده عــراق و 
خوزســتان در ســال گذشــته و جــاری نشــان داد کــه 
نــگاه ایــران بایســتی بــه ایــن رودخانــه عوض شــود؛ 
چراکــه ممکــن اســت در گذشــته بــه ایــن رودخانــه 
بــه عنــوان یــک منبــع تامیــن آب نگریســته نشــده 
باشــد ولــی مســائل آشــکار شــده زیســت محیطی 
مبــدا،  در  رودخانــه  ایــن  آب  کنتــرل  از  ناشــی 
می طلبــد.  را  ایــران  نگــرش  تغییــر  ضــرورت 
ــه در  ــر ترکی ــالیان اخی ــت های س ــفانه سیاس متاس
ــرای از  ــوده و ب ــه ب ــردن منطق ــات ک ــتای بی ثب راس
ــرب  ــایه ع ــی دو همس ــت و آبادان ــردن امنی ــن ب بی
خــود از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرده اســت. حــال 
ــتفاده  ــدم اس ــار ع ــتی انتظ ــوریه نبایس ــراق و س ع
ترکیــه از اهــرم فشــار آب علیــه آن هــا را داشــته 
باشــند. ترکیــه از ســال ها پیــش برنامه هــای بلنــدی 
ــرای کنتــرل آب رودخانه هــای بین  المللــی نظیــر  ب
دجلــه، فــرات و حتــی رودخانــه ارس داشــته اســت 
تــا در نهایــت از ایــن منابــع بعنــوان اهــرم فشــار بــر 
منطقــه اســتفاده نمایــد. بــرای مثــال در ســال 
بهره بــرداری  قوانیــن  »کنوانســیون   ،1997
در  بین المللــی«  آبراهه هــای  از  غیرکشــتیرانی 
ــته  ــه رای گذاش ــل ب ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــیون رای  ــن کنوانس ــه ای ــا ب ــور دنی ــد کش ــد. ص ش
ــه  ــد کــه ترکی مثبــت و ســه کشــور رای منفــی دادن
یکــی از ایــن ســه کشــور مخالــف ایــن کنوانســیون 
بین المللــی بــود. عــالوه بــر آن ترکیــه بــا ترغیــب و 
همــراه کــردن افغانســتان و اتیوپــی در الگوگیــری از 
ــود در  ــی خ ــه جهان ــش وزن ــال افزای ــه دنب ــه ب ترکی
ــر ایــران،  چانه زنی هــای آتــی اســت. البتــه فشــار ب
مصــر، عــراق و ســوریه از اهــداف محتمــل ایــن 
دیپلماســی ترکیــه اســت. در ایــن راســتا ترکیــه ســد 
ــا ظرفیــت 50  ــه فــرات ب ــر روی رودخان آتاتــورک را ب
میلیــارد مترمکعب و ســد ایلیســو را بــا ظرفیتی بالغ 
بــر10 میلیــارد مترمکعــب بــر روی رودخانــه دجلــه 
ــت  ــه عظم ــردن ب ــی ب ــت پ ــد. جه ــداث می کن اح
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ــم  ــه، حج ــود ک ــه ش ــت توج ــا کافیس ــن پروژه ه ای
ــارد  ــان، 32 میلی ــن زم ــه در پرآب تری ــه ارومی دریاچ
مترمکعــب بــوده اســت. حــال احداث این ســدهای 
عظیــم تــا حــاال نیــز هــزاران هکتــار از اراضــی 
ــز در  ــان نی ــرده و آثارش ــود ک ــراق را ناب ــاورزی ع کش
خشــک شــدن تــاالب هورالعظیم و ایجاد مشــکالت 
ــدار  ــرد پدی ــد ریزگ ــی از تولی ــی ناش ــت محیط زیس
شــده اســت. بــه نظــر می رســد فــارغ از اینکــه 
ــت  ــر نّی ــد و اگ ــال می کن ــی را دنب ــه هدف ــه چ ترکی
ایــن کشــور همســایه اســتفاده از اهــرم فشــار هــم 
نباشــد و بــر فــرض بنــا بــه گفتــه مســئوالن ترکیــه، 
ــرای  ــع ب ــن مناب ــری از ای ــتفاده حداکث ــال اس دنب
ــاز مســئولیت مــا را  توســعه کشــور خــود باشــند، ب
ایــن  از  خــود  حقــوق  و  حــق  پیگیــری  بــرای 
لــذا  نمی کنــد.  کــم  بین المللــی  رودخانه هــای 
ایــران بایــد بــه دلیــل نابــودی تاالب هــا و مشــکالت 
زیســت  محیطی ناشــی از تولیــد ریزگــرد در اراضــی 
عــراق و ایــران، از طریــق دیپلماســی فعــال از جملــه 
فعال ســازی ســازمان های مدافــع محیط زیســت 
ــمیت  ــه رس ــیر ب ــه را در مس ــان، ترکی ــطح جه در س
شــناختن حــق و حقــوق ســاکنان پایین دســت قــرار 
دهــد. قابــل ذکــر اســت بنــا بــه بــرآورد کارشناســان 
بــا پایــان احــداث ســد ایلیســو 6/5 میلیــون هکتــار 
از اراضــی عــراق و ســوریه خشــک شــده و ریزگردهــا 
هــزاران کیلومتــر را در خواهــد نوردیــد و متاســفانه 
ــر 80 درصــد از اســتان های کشــور مــا نیــز تاثیــر  ب
ــدرود از  ــکل ارون ــر مش ــالوه ب ــت. ع ــد گذاش خواه
ــه  ــران رودخان ــم ای ــرزی مه ــای م ــر رودخانه ه دیگ
ارس می باشــد. سرچشــمه ایــن رود نیــز کشــور 
ترکیــه اســت. ایــن رود از کشــور ترکیــه بــه مــرز 
ارمنســتان رســیده و بــا عبــور از خــاک ایــران و 
ارمنســتان بــه کشــور آذربایجــان می رســد و در 
روی  می  پیونــدد.  خــزر  دریــای  بــه  نهایــت 
ســدهای  نیــز  رودخانــه  ایــن  سرشــاخه های 
متعــددی توســط ترکیــه و ارمنســتان احــداث شــده 
طرفیــن  بیــن  موافقت نامه هایــی  البتــه  اســت. 
دارد؛  وجــود  ارس  رودخانــه  مــورد  در  ذی نفــع 
ــوده و  ــن نب ــی مطمئ ــت خیل ــن اس ــد ممک هرچن
ایراداتــی داشــته باشــند. بــرای مثــال پروتکلــی 
مبنــی بــر اســتفاده 50-50 بیــن ایــران و ســایر 
همســایگان شــمالی ارس وجــود دارد. البتــه تجربه 
حقوقــی دریــای خــزر نشــان داد کــه ممکــن اســت 
بــه تقســیم نصف به نصــف  ایــن کشــورها روزی 
راضــی نباشــند و در ایــن خصــوص کارشــکنی 
نماینــد. عــالوه بــر ارس رودخانه هــای کوچــک 
ــتان  ــق اس ــه و از طری ــور ترکی ــم از کش ــری ه دیگ
ــه  ــد ک ــران می گردن ــاک ای ــی وارد خ آذربایجان غرب
آب بخشــی از حوضــه دریاچــه ارومیــه را نیــز تامیــن 
بــه  می تــوان  خصــوص  ایــن  در  می  کننــد. 
باران دوزچــای در آذربایجان غربــی اشــاره نمــود، 
کــه از رشــته ارتفاعــات مــرزی ایــران، ترکیــه و عــراق 
ــزد.  ــه می ری ــه ارومی ــه دریاچ ــه و ب ــمه گرفت سرچش
نمونــه دیگــر آســتاراچای می باشــد کــه حوضــه این 
رودخانــه در دو کشــور ایــران و جمهــوری آذربایجــان 
ــن  ــرای ای ــزد، ب ــزر می ری ــای خ ــه دری ــرار دارد و ب ق
رودخانــه هــم پروتــکل بهره بــرداری بیــن دو کشــور 
وجــود نــدارد. بــا ایــن اوصــاف نگاهــی حقوقــی بــه 
منابــع آبــی مشــترک در مرزهــای کشــور بــا توجــه به 
کمبــود آب و احتمــال رقابــت بیشــتر در آینــده 
ــر اســت. بازیگــر بعــدی در خصــوص  اجتناب ناپذی
آب در منطقــه اقلیــم کردســتان عــراق خواهــد بــود. 

اگرچــه اقلیــم کردســتان عــراق در زمینــه آب از 
ایــران آب دریافــت می کنــد و متاســفانه غالــب آورد 
4-3 میلیــارد مترمکعبــی ســاالنه رودخانه هــای 
پــرآب ذاب و ســیروان بــدون اســتفاده کافــی در 
ایــران بــه کردســتان عــراق جــاری می شــود. تجربــه 
ــه  ــراق ب ــتان ع ــم کردس ــان اقلی ــرده حاکم ــت ک ثاب
و  فرامنطقــه ای  قدرت هــای  بــه  اتــکاء  فکــر 
اســتکباری بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در منطقــه 
ــون از  ــه هم اکن ــن منطق ــال ای ــرای مث ــتند. ب هس
ــرم  ــوان اه ــه عن ــت ب ــر نف ــی نظی ــای متنوع اهرم ه
فشــار بــر دولــت مرکــزی عــراق اســتفاده می کنــد و 
ــعه ای را در  ــای توس ــرد رویکرده ــد ک ــالش خواه ت
خصــوص آب نیــز در پیــش بگیــرد. چراکــه بخــش 
نواحــی  در  عــراق  بــارش  میــزان  از  عمــده ای 
کوهســتانی کردنشــین روی می دهــد. لــذا بــه 
محــض فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم از آب بــه 
عنــوان یــک ابــزار هیدروپلیتیــک بــرای اعمــال 
فشــار برحکومــت مرکــزی عــراق اســتفاده خواهنــد 
کــرد. توصیــه می گــردد هــم اکنــون مســئولین امــر 
بــه فکــر ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای مهــار 
ــل  ــرآب در داخ ــه پ ــن دو رودخان ــران از ای ــهم ای س
ــه  ــران ک ــی ای ــن مدن ــه قوانی ــند. البت ــور باش کش
ــالمی  ــی و اس ــای دین ــت و آموزه ه ــر رفع ــی ب مبتن
رســمیت  بــه  را  پایین دســت  حــق   اســت، 
می شناســد. نظریه هــای مختلفــی در مــورد حقــوق 
رودخانه هــای  از  بهره بــرداری  در  کشــورها 
ــال  ــه مج ــن مقال ــه در ای ــود دارد ک ــی وج بین الملل
تحلیــل آن هــا نیســت، امــا یکــی از ایــن نظریه هــا 
موســوم بــه قوانیــن اســالم اســت کــه بــر اســاس آن 
ــتفاده از آب در  ــه در اس ــت رودخان ــکان باالدس مال
اولویــت هســتند و بایســتی آب مــورد نیــاز خــود را 
ــد.  ــا کنن ــت ره ــه پایین دس ــه آن را ب ــته و بقی برداش
ــار در آوردن  ــه انحص ــرم )ص( ب ــر اک ــه پیامب چنانچ
آب  هــا را بــرای مســلمانان جایــز ندانســته و نظریــه 
قوانیــن اســالمی را در خصــوص حــق و حقــوق 
ســاکنان باالدســت و پایین دســت مطــرح فرمــوده 
اســت. لــذا بــر مبنــای آموزه هــای اســالم، ســاکنان 
ــه  ــرر زدن ب ــق ض ــه ای ح ــچ بهان ــه هی ــت ب باالدس
پاییــن دســتی ها را ندارنــد. کشــور ترکیــه ایــن 
نظریــه را قبــول نــدارد و نظریــه حــق انحصــار 
ــرار داده  ــود ق ــرد خ ــالک عملک ــیل آب را م پتانس
اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه اعتراضــات عــراق را 
در خصــوص مهــار آب هــای بین المللــی رد کــرده و 
عنــوان داشــت همانطــور کــه ترکیــه نمی  پرســد 
عــراق بــا نفــت خــود چــه می کنــد، عــراق نیــز نبایــد 
در مــورد منابــع آبــی ایــن کشــور چیــزی بگویــد. بــه 
نظــر نگارنــده عــالوه بــر ســاماندهی حقوقــی 
رودخانه هــای مــرزی، چــه رودهایــی کــه از کشــور 
خــارج و چــه آن هایــی کــه بــه کشــور وارد می شــوند، 
بایــد بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای آبــی کشــور و 
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــران آب، س ــا بح ــه ب مقابل
مشــترک بیــن ایــران و کشــورهای همســایه نیــز مــد 
ــوان  ــک 450 آبخ ــون نزدی ــرد. تاکن ــرار گی ــر ق نظ
زیرزمینــی مشــترک و مــرزی در ســطح جهــان 
شــناخته شــده اســت و برخــی مناطــق مــرزی 
مشــترک  ســفره های  ایــن  از  هــم  مــا  کشــور 
برخــوردار اســت. اگــر چــه ایــن مســاله تــا بحــال در 
ــوده ولــی بایــد  مــورد میادیــن نفــت و گاز مطــرح ب
توجــه داشــت کــه تشــدید بحــران آب می توانــد 
باعــث تشــویق کشــورهای همســایه بــرای اقــدام به 
دســت یابی و تصاحــب ایــن منابــع آبــی بــا کیفیــت 

و مشــترک شــود. لــذا ایران نیــز باید زیرســاخت های 
ــان،  ــد. در پای ــم نمای ــوص فراه ــن خص الزم را در ای
نظــر بــه اینکــه اعمــال سیاســت های آبــی مختلــف 
در کشــورهای همســایه بر آب در دســترس کشــور از 
نظــر شــرب، کشــاورزی، صنعــت و محیــط زیســت 
بــا  می شــود  پیشــنهاد  دارد،  مســتقیم  تاثیــر 
آب  از  اســتفاده  فعــال  دیپلماســی  از  اســتفاده 
یــک  صــورت  بــه  بین المللــی  رودخانه هــای 
ــد.  ــع درآی ــورهای ذینف ــن کش ــی مابی ــه ف توافق نام
ــا  ــوان ادعــا کــرد کــه هیــچ موافقــت ی ــه نمی ت البت
مــرزی  رودخانه هــای  بــرای  نامــه ای  مشــارکت 
کــه  گفــت  می تــوان  حداقــل  چراکــه  نیســت، 
موافقــت نامه هایــی بیــن طرفیــن ذی نفــع در مــورد 
رودخانــه ارس وجــود دارد؛ هرچنــد ممکــن اســت 
ایراداتــی داشــته باشــند، امــا پاســخ بــه نگرانی های 
آینــده، نیــاز بــه یــک دیپلماســی قــوی جهــت عقــد 
ــا  ــه دارد. ب ــن زمین ــن در ای ــای مطمئ پیمان نامه ه
ــی در  ــرا تال ش های ــه اخی ــور خارج ــه وزارت ام اینک
ــا  ــت، ب ــورت داده اس ــی آب ص ــوص دیپلماس خص
ایــن حــال مســاله آب بــه راحتــی قابــل حــل نیســت 
و پیشــنهاد می گــردد یــک دیپلمــات بــا تجربــه و بــا 
دانــش، ویــژه دیپلماســی آب در وزارت امــور خارجه 
مســائل  پیگیــر  منحصــرا  تــا  گــردد  منصــوب 
رایزنی هــای  و  باشــد  هیدروپلیتیــک در منطقــه 
گســترده  منطقــه ای و فرامنطقه ای را در دســتور کار 
قــرار دهــد.  از جملــه تالش هــای قابل تقدیــر وزارت 
امورخارجــه برگــزاری کنفرانــس بین المللــی مقابله 
ــات  ــور مقام ــا حض ــار ب ــرد و غب ــای گ ــا طوفان ه ب
ســازمان ملــل و نماینــدگان بیــش از 40 کشــور دنیا 
در تیــر مــاه ســال جــاری در تهــران بــود کــه بخشــی 
از ســخنان ریاســت محتــرم جمهــوری ایــران انتقــاد 
از سیاســت های کشــورهای ترکیــه و افغانســتان 
ــازمان  ــرکل س ــاون دبی ــس مع ــن کنفران ــود. در ای ب
ســخنرانی  ایــراد  بــه  نیــز  هائولیان شــو  ملــل، 
ــوری  ــس جمه ــاره رئی ــدک اش ــه ان ــد. البت پرداختن
محتــرم بــه مســائل آب و نحــوه واکنــش دو همســایه 
هــدف نشــان داد کــه بایســتی از ایــن کنفرانس هــا 
و نشســت های بین المللــی جهــت نیــل بــه تفاهــم 
ــنهاد  ــذا پیش ــردد. ل ــزار گ ــتر برگ ــر، بیش و درک بهت
ــگاه  ــده دانش ــوان نماین ــه عن ــود ب ــه خ ــده ک نگارن
تبریــز در ایــن کنفرانــس حضــور داشــت، برگــزاری 
کنفرانس هایــی مشــابه ایــن بــا تمرکــز روی مســائل 
هیدروپلیتیــک اســت. نماینــدگان ترکیه در حاشــیه 
ایــن کنفرانــس معتقــد بودنــد کــه احــداث ســد حق 
آن هــا بــوده و تولیــد ریزگــرد را رد می کردنــد و اشــاره 
داشــتند کــه منشــاء ریزگــرد ایــران در صحــرا، 
عربســتان و در بخش هایــی از خــود ایــران قــرار 
دارد. البتــه بایســتی توجه داشــت کــه اگرچه منابع 
فــوق منشــاء گردغبــار کشــور هســتند؛ امــا بــه نظــر 
اتمــام  صــورت  در  داخلــی  کارشناســان  اغلــب 
ســدهای تحــت احــداث ترکیــه منشــاء بالقــوه 
ــن  ــد. در ای ــد ش ــاد خواه ــه ایج ــدی در منطق جدی
خصــوص نماینــدگان مــا نیــاز بــه شــواهد و مــدارک 
مســتندی از مســاله بــرای رد ادعاهــای ترکیــه نیــاز 
خواهنــد داشــت. لــذا پیشــنهاد می شــود یــک 
»مرکــز بین المللــی پایــش و تحلیــل بــه هنــگام گــرد 
ــورت  ــه ص ــج آن ب ــاد و نتای ــه ایج ــار« در منطق و غب
آنالیــن در اختیــار همــه باشــد و بدیــن وســیله تاثیــر 
پروژه هــای آبــی ترکیــه بــر شــرایط زیســت محیطی 

منطقه آشکار گردد.
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محیــط زیســت یکــی از بســترهای داغ بحــث 
ــت  ــرورت بقاس ــط ض ــت. فق ــی اس ــت جهان سیاس
ــد و  ــد کن ــن واژه تاکی ــته روی ای ــان را واداش ــه انس ک
آن را چــون یــک بحــث سیاســی- اجتماعــی جــدی 
بگیــرد، تــا بــا جلوگیــری از برهــم خــوردن هارمونــی 
ــن و  ــی زمی ــن، ناج ــر زمی ــم ب ــت حاک ــام طبیع نظ
موجــودات آن باشــد. زمیــن، آب، هــوا و انســان 
بازوهــای بــه هــم پیوســته حیــات هســتند کــه بایــد 
ــم  ــر ه ــوند. ب ــته ش ــی نگهداش ــادل و هارمون در تع
خــوردن یکــی از ایــن بازوهــا همــه چارچــوب فلســفه 

زندگــی روی زمیــن را برهــم می زنــد.
بحــران محیــط زیســت کــه امــروزه بــه یــک مســاله 
جــدی و قابــل تامــل بــدل شــده، حاصــل دخالــت و 
بهــره وری نامعقــول انســان از طبیعــت پیرامــون خود 
ــان  ــه انس ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــروزه ای ــت. ام اس
ــه نابــودی  زمیــن ســکونتگاه و کشــت پذیر خــود را ب
بکشــاند. بــه طــوری کــه گســتردگی و اهمیــت ایــن 
موضــوع، توجــه دانشــمندان را بــرای نجــات آن 

برانگیختــه اســت.
حــال بــرای احتــراز از نابــودی مطلــق محیــط 
و  تصمیم گیرنده هــا  انســان ها-  همــه  زیســت، 
ــژه در  ــه وی ســایر مــردم- در ابعــاد جهانــی، ملــی و ب
ــد  ــم را دریابن ــت مه ــن واقعی ــد ای ــی بای ــطح محل س
کــه پیشــرفت و توســعه الزامــا رونــدی پایــدار داشــته 
ــر،  ــل های حاض ــا نس ــه تنه ــرات آن ن ــد و از ثم باش

کــه نســل های آینــده نیــز بهره منــد شــوند. توســعه 
مــردم معاصــر نبایــد بــه قیمــت نابــودی و اضمحــالل 
زندگــی آینــدگان کــه بــرای دفــاع از حقوق خــود فعال 
حضــور ندارنــد، تمــام شــود. چــرا کــه توســعه، حــق 
همــه مــردم اعــم از مــرد، زن، پیــر و جــوان و کــودك 
ــد  ــرات آن بهره من ــد از ثم ــه بای ــا هم ــه تنه ــت و ن اس
شــوند کــه بایــد در رونــد توســعه نیز مشــارکت داشــته 
باشــند. پــس می تــوان اظهــار داشــت: »توســعه 
ــی  ــا راه ــه تنه ــت؛ بلک ــاب نیس ــک انتخ ــدار«، ی پای
ــد در  ــکان می ده ــریت ام ــی بش ــه تمام ــه ب ــت ک اس
ــا  ــی تنه ــیاره، یعن ــن س ــرافتمندانه در ای ــی ش زندگ

ــند. ــهیم باش ــم، س ــار داری ــه در اختی ــیاره ای ک س
ــال  ــت محیطی س ــرد زیس ــاخص عملک ــق ش طب
ــا  ــل و کلمبی ــگاه های ِیی ــوی دانش ــه از س 2012 ک
ــع  ــون مناب ــی چ ــور محیط ــده و 22 فاکت ــام ش انج
آب، آلودگــی هــوا، تنــوع زیســتی، و تغییــرات آب 
ــران  ــد، ای ــرار داده بودن ــی ق ــورد بررس ــی را م و هوای
از میــان 132 کشــور مــورد مطالعــه، در جایــگاه 
ــوان اظهــار داشــت  114 ام قــرار گرفــت. پــس می ت
ــت  ــران از اهمی ــت-محیطی در ای ــای زیس بحران ه
خاصــی برخــوردار بــوده و بررســی و تجزیــه و تحلیــل 

ــرورت دارد.  ــالت ض ــن معض ای

بحران کم آبی 
ــق  ــی از مناط ــران در یک ــن ای ــل قرارگرفت ــه دلی ب
ــی،  ــع آب ــت مناب ــک و محدودی ــک و نیمه خش خش
از  بخش هایــی  و  کشــور  شــمالی  نــوار  جــز  بــه 
غــرب کشــور، ســایر مناطــق کشــور همــواره بــا 
محدودیــت آب مواجــه اســت و ایــن وضعیــت در 
و  شــرق  جنــوب  جنوبــی،  مرکــزی،  بخش هــای 
جنــوب غــرب کشــور بیشــتر قابــل مشــاهده اســت. 
ــه  ــز ب ــران نی ــز ای ــری در مرک ــه کوی ــود دو منطق وج
محدودیت هــای آب رســانی بــه مناطــق وســیعی 
ــکان  ــر ام ــه دیگ ــا ک ــت. از آنج ــزوده اس ــور اف از کش

جمــع آوری و احــداث ســدهای جدیــد آب در کشــور 
ــود  ــکان وج ــن ام ــه ای ــی ک ــا جای ــدارد و ت ــود ن وج
داشــت در یکــی دو دهــه اخیــر انجــام شــده اســت. 
همچنیــن از ســوی دیگــر، امــکان انتقــال آب از 
ــه مناطــق خشــک و کــم آب  ــرآب کشــور ب مناطــق ُپ
نیــز بیشــتر از میــزان فعلــی امکان پذیــر نبــوده و 
امــکان جابه جایــی آب بیــن حوزه هــای آبــی وجــود 
ــورهای  ــزء کش ــران ج ــده ای ــب ش ــه موج ــدارد. ک ن

دارای تنــش آبــی محســوب گــردد.
آنچــه کــه اثــرات محدودیــت منابــع آب را در ایــران 

تشــدید و بحرانــی کــرده اســت عبــارت اســت از: 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  بی رویــه  برداشــت   -
کــه منجــر بــه از دســت دادن غیرقابــل برگشــت 

اســت، شــده  زیرزمینــی  آب  ســفره های 
- مصــرف بی رویــه آب بــه ویــژه در بخش هــای 
کشــاورزی و شــرب ) صــرف 40 تــا 70 لیتــر باالتــر از 

الگــوی مصــرف توســط شــهروندان(،
صورت گرفتــه  تحقیقــات  جدیدتریــن  بررســی 
در زمینــه میــزان ســرانه مصــرف آب هــر نفــر در 
ــا  ــران ب ــه ای ــد ک ــان می ده ــف نش ــورهای مختل کش
وجــود محدودیــت منابــع آبــی بــا 190 لیتــر مصــرف 
آب شــرب خانگــی در روز یکــی از بیشــترین مصارف 
را در بیــن کشــورهای مختلف دارد. متوســط مصرف 
آب خانگــی در دنیــا بــرای هــر نفــر در روز 150 لیتــر 

اســت.
ــل  ــع آب و غیرقاب ــه مناب ــا ب ــواع آالینده ه - ورود ان
مصــرف شــدن بخشــی از منابــع آب بــه دلیــل افــت 

کیفیــت،
- عــدم اختصــاص منابــع الزم بــرای بهره بــرداری و 

نگهداری تاسیســات و
- مدیریــت محلــی منابــع آب بــدون توجــه بــه 
الزامــات مدیریــت یکپارچــه منابــع آب و توســعه 

پایــدار.
یکــی از چالش هــای مهــم زیســت محیطی در 

بحران های زیست محیطی ایران
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بحــران کم آبــی، مدیریــت ناپایــدار منابــع آبی اســت. 
چرا که در گذشــته سیســتم های اســتحصال ســنتی 
آب نظیــر چشــمه  ها و قنــوات و نهرهــای ســنتی بــه 
نوعــی طراحی شــده بودند کــه بهره بــرداری از منابع 
متناســب بــا تــوان منبــع انجــام گیــرد؛ ایــن در حالی 
ــای  ــرداری از آب ه ــه بهره ب ــروزه برنام ــه ام ــت ک اس
ســطحی بــر اســاس برنامه هــای بلندمــدت تنظیــم و 
ــه ایــن شــرح کــه بهره بــرداری  اجرایــی می گــردد. ب
از آب زیرزمینــی تــا میــزان 80 درصــد تغذیــه صــورت 
گرفتــه و در شــرایط اقلیــم خــاص منطقــه، عــدم 
توجــه بــه میــزان کســری دریافتــی هــر ســال و عــدم 
اعمــال سیاســت صرفه جویــی متناســب بــا کاهــش 
ــطح  ــش س ــوع کاه ــه وق ــر ب ــاالنه منج ــت س دریاف
آب زیرزمینــی، کاهــش رطوبــت ســطحی زمیــن، از 
بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و رشــد ســریع وســعت 
مناطــق تولیدکننــده گرد و غبــار و ... گردیده اســت. 

بحران خشکسالی بلندمدت
ایــران در منطقــه ای قــرار دارد کــه متوســط بــارش 
ســاالنه آن تــا قبــل از خشکســالی اخیــر بــه حــدود 
حــال  در  می رســید.  ســال  در  میلی متــر   ۲۵۰
حاضــر میــزان متوســط بارندگــی ایــران در حــد 
ایــن  ۲۳۶ میلی متــر گــزارش شــده اســت کــه 
ــی )۸۶۰  ــن جهان ــوم میانگی ــک س ــا ی ــزان تقریب می
میلی متــر( و ۳۵ درصــد متوســط بارندگــی آســیا 
)۷۳۲ میلی متــر( و نیــز پتانســیل میــزان تبخیــر آن 
ــن  ــر ای ــت. ب ــی اس ــن جهان ــه برابر میانگی ــدود س ح
ــط  ــاس متوس ــر اس ــاالنه ب ــت س ــاس کل دریاف اس
ــه  ــر، ب ــال اخی ــار ۲۰ س ــاب آم ــا احتس ــدت ب بلندم
میــزان ۴۳۰ میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت. 
بررســی آمــار ۴۵ ســاله نشــان می دهــد کــه در یــک 
ــارش  ــم ب ــه 40، حج ــاد در ده ــالی ح دوره خشکس
کشــور در یــک ســال بــه کمتــر از ۲۰۰  میلیــارد 
ــه  ــت، در حالی ک ــرده اس ــدا ک ــزل پی ــب تن مترمکع
ــارش  ــت ب ــه ۵۰، کل دریاف ــالی در ده ــک  ترس در ی
ــیده  ــز رس ــب نی ــر مکع ــارد مت ــدود ۵۸۰ میلی ــه ح ب
اســت. مالحظــه می شــود کــه تنــاوب  ترســالی و 
خشکســالی در ایــران یــک پدیــده کامــال طبیعــی و 
از خصوصیــات اقلیــم ایــن منطقه اســت. متاســفانه 
ــاالنه  ــارش س ــت ب ــزان دریاف ــر می ــال اخی در ۲۳ س
در کشــور بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده، به طــوری 
کــه در پانــزده ســال اخیــر دریافــت کل بــارش تقریبــا 
ــفانه  ــت. متاس ــوده اس ــط« ب ــطح متوس ــد »س در ح
اخیــر، هشــت ســال  آبــی  پانزده ســال  بیــن  در 
کشــور کم تــر از متوســط بلندمــدت بــارش دریافــت 
کــرده، ایــن درحالــی اســت کــه در هفــت ســال 
بقیــه هــم میــزان بــارش در اغلــب ســال ها افزایــش 
از ســطح متوســط نداشــته  باالتــر  چشــم گیری 
ــش در  ــزان کاه ــن می ــه ای ــت ک ــی اس ــت. طبیع اس
طــول یــک بــازه بلندمــدت، بــر شــرایط زمینــی اثرات 
مســتقیم و غیرمســتقیم داشــته که به عنــوان بحران 
ــد  ــران خواه ــن ای ــواره در کمی ــت محیطی هم زیس

ــود. ب

بحران افزایش فشار بر منابع طبیعی
اثــرات  از  یکــی  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 
مشــخص کاهــش میــزان بــارش و عــدم تغذیــه 
ــش  ــی پوش ــش تدریج ــی، کاه ــر آب ــب ذخای مناس
گیاهــی و افزایــش فقــر مراتــع اســت. متاســفانه در 
شــرایط کم آبــی و کاهــش بارش هــا نــه تنهــا پوشــش 
گیاهــی در عرصه هــای منابــع طبیعــی رو بــه کاهش 

ــای  ــال برنامه ه ــدم اعم ــل ع ــه دلی ــه ب ــی رود، بلک م
کاهــش برداشــت و ثابــت مانــدن میــزان اســتفاده از 
ــه خصــوص آب و پوشــش گیاهــی مراتــع و  ــع ب مناب
حتــی افزایــش مصــرف بــه دلیــل افزایــش تقاضــای 
ناشــی از افزایــش جمعیــت، مهاجــرت روســتائیان و 
تغییــر الگــوی مصــرف، فشــار بــر منابــع طبیعــی بــه 
شــدت افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن فشــار چنــد برابر 
بــه منابــع طبیعی که متاســفانه امــروز در اغلب نقاط 
کشــور شــاهد آن هســتیم، موجــب از دســت رفتــن 
ســریع پوشــش گیاهــی زمیــن، به هم خوردگــی 
ــار و  ــرد و غب ــای گ ــد توفان ه ــطحی و تولی ــاک س خ

می گــردد. زیســت محیطی  آلودگی هــای 

بحران انتخابی دشوار
ــران، انتخــاب  ــی ای ــع آب ــر مناب افزایــش فشــارها ب
دشــواری را در میــان مصــارف مختلــف رقیــب، 
تعریــف می کنــد. رقابــت بــرای دســت یابی بــه منابــع 
ــاال گرفتــن  ــه ب محــدود آب از همیــن حــاال منجــر ب
ــه  ــران و چ ــل ای ــه در داخ ــا، چ ــا و درگیری ه تنش ه
در مناطــق مــرزی و در مقابلــه بــا همســایگان شــده 

اســت. 
ــت  ــه، مدیری ــه کرخ ــال: در حوض ــوان مث ــه عن ب
ــش  ــا کاه ــه ب ــرد ک ــم بگی ــد تصمی ــی بای ــع آب مناب
ــن آب را در  ــا ای ــد؟ آی ــه کن ــه چ ــان آب رودخان جری
ســد کرخــه نگــه داشــته تــا بتوانــد از آن بــرای تولیــد 
بــرق اســتفاده کنــد یــا اینکــه مســیر آب بــه نواحــی 
پایین دســت را بــاز کنــد تــا بتوانــد منطقــه ای را کــه 
بــه عنــوان ســبد غذایــی ایــران شــناخته می شــود، 

ــد. ــاری کن آبی

نامتناســب  و  ناپایــدار  مدیریــت  بحــران 
ی رز و کشــا

اســتمرار خشکســالی های نزدیــک بــه دو دهــه 
اخیــر، اقتضــا دارد تــا متناســب بــا اتفاقــات افتــاده و 
شــرایط پیــش روی، نحــوه مدیریــت کشــاورزی مــورد 
ــرد.  ــرار گی ــاورزی ق ــش کش ــزان بخ ــه برنامه ری توج
متاســفانه در ســال های مواجهــه بــا بحران هــای 
تنهــا  نــه  مســتمر،  خشکســالی های  و  کم آبــی 
شــاهد تغییــری در الگوهــای کشــت و تغییــر جهــت 
سیاســت های مصــرف آب در کشــاورزی نبوده ایــم، 
بلکــه آمارهــا حکایــت از افزایــش شــدید ســطح زیــر 
کشــت در برخــی از حوضه هــای بحرانــی کشــور نیــز 
ــه  ــه ب ــدم توج ــی، ع ــرایط بحران ــن ش دارد. در چنی
ــن امــر حیاتــی کــه متاســفانه مــورد غفلــت قــرار  ای
ــه دلیــل کاهــش  ــه، باعــث شــده کــه کشــور ب گرفت
ــطح  ــت س ــدها، اف ــای س ــع آب در ذخیره گاه ه مناب
ــا،  ــیاری از چاه ه ــدن بس ــی و خشک ش آب زیرزمین
دچــار بحــران رهاســازی زمین هــای کشــاورزی آبــی 

ــود.  ــم ش ــاورزی دی ــیعی کش ــطح وس و در س

خطر کشاورزی
مشــکالت آبــی ایــران در حــال آســیب زدن بــه 
اقتصــاد ملــی ایــن کشــور اســت. 10 درصــد تولیــد 
ــش  ــت بخ ــل فعالی ــران حاص ــی ای ــص داخل ناخال
کشــاورزی اســت کــه نزدیــک بــه یــک چهــارم نیــروی 
کار ایــران را نیــز در اســتخدام خــود دارد. بــه عــالوه 
ــز  ــی نی ــی مل ــت غذای ــش، از امنی ــن بخ ــت ای فعالی
پشــتیبانی می کنــد. در حقیقت بــا راهبــردی دوگانه 
بــرای پیشــبرد خودکفایــی در تولیــد محصــوالت 
و  عرضــه  همزمــان  افزایــش  طریــق  از  اساســی 
تقاضــا، اقــدام بــه اختصــاص یارانــه ای مســاوی بــه 

تولیدکننــده و مصرف کننــده کــرده اســت.
ــران در  ــی ای ــت غذای ــون امنی ــال، اکن ــن ح ــا ای ب
خطــر اســت، زیــرا بخــش کشــاورزی بــا اختصــاص 
92 درصــد از کل مصــرف آب کشــور بــه خــود، تنهــا 
در حــدود 66 درصــد نیــاز غذایــی 79 میلیــون نفــر 
ــش  ــدید »تن ــد. تش ــد می کن ــران را تولی ــت ای جمعی
آب« خطــر کاهــش بیشــتر تــوان تولیــد بخــش 
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــد، ک ــدار می ده ــاورزی را هش کش
ــر کــردن  ــه افزایــش هزینــه واردات و وخیم ت منجــر ب

ــی خواهــد شــد. فشــارهای مال

تغییرات آب و هوای جهانی
از  یکــی  و هــوای جهانــی  آب  تغییــرات  رونــد 
ــد  ــه می توان ــت ک ــت محیطی اس ــای زیس چالش ه
ــت محیطی  ــای زیس ــالت و بحران  ه ــق معض ــر عم ب
ایــران بیفزایــد. بــه گفتــه »ســازمان حفاظــت از 
محیــط زیســت« ایــران، تغییــرات دمــا و میــزان 
بارش هــا، امــکان برخــورداری از آب پــاک، بــه ویــژه 
ــن  ــد داد و ای ــش خواه ــتایی را کاه ــق روس در مناط
نیــز بــه نوبــه خــود منجــر بــه گســترش بیماری هــای 
انتقالــی از راه آب خواهــد شــد. دمــای باالتــر و حجم 
پایین تــر بارندگــی می توانــد تــا ســال 2050، تــا 30 
درصــد از محصــول غــالت را بکاهــد. طبــق تحلیلــی 
ــت،  ــده اس ــر ش ــد منتش ــور هلن ــوی کش ــه از س ک
ــا ســال های 2050- ــد ت تغییــرات آب و هــوا می توان

2040، 15 تــا 19 درصــد از مجمــوع منابــع آب های 
تجدیدشــونده ایــران را کاهــش دهــد؛ و در آن زمــان، 
ــد  ــش از 40 درص ــران، بی ــاالنه آب ای ــاز س ــزان نی می
فراتــر از حجــم منابــع تجدیدشــونده آب ایــن کشــور 

خواهــد بــود.

بحران آلودگی محیط زیست
مســاله آلودگــی یکــی از مهم تریــن و حادتریــن 
مســائل ناشــی از تمــدن انســانی در جهــان امــروز بــه 
شــمار مــی رود چــرا کــه از اعمــاق چنــد هــزار متــری 
ــی،  ــای تحت االرض ــادن، آب ه ــا مع ــه ت ــن گرفت زمی
بیوســفر، تروپوســفر و حتــی در داخــل هواپیماهــای 
بلنــد پــرواز و جــو خارجــی زمیــن، چرخــه و سیســتم 
حیــات را مــورد تهدید قــرار داده اســت. آلودگی برای 
افــراد مختلــف مفهــوم و معنــی متفاوتــی دارد. مــردم 
معمولــی ممکــن اســت تحریک چشــم ناشــی از یک 
گاز یــا آب آلــوده را آلودگــی بــه حســاب آورنــد. بــرای 
کشــاورزی کــه یــک عامــل بــه گیاهــان یــا حیواناتش 
ــردد.  ــوب می گ ــی محس ــاند، آلودگ ــیب می رس آس
امــا تعریــف جامــع و کامــل آلودگــی محیــط زیســت 
بیــان کننــده  وجــود یــک یــا چنــد مــاده آلوده کننــده 
ــه مقــدار و مدتــی کــه کیفیــت  در محیــط زیســت ب
یــا چرخــه طبیعــی را بــه طــوری کــه مضــر بــه حــال 
انســان یــا حیــوان، گیــاه و یــا آثــار و ابنیه باشــد تغییر 
دهــد؛ بــه بیــان ســاده تــر، هــرگاه مــاده یــا مــوادی 
ــی  ــر محیط ــاص وارد عناص ــی خ ــا غلظت ــه ب بیگان
شــوند و تعــادل طبیعــی آن هــا را بــر هــم بزنند نشــان 

دهنــده  آلودگــی اســت. 
ســه عامــل مهــم در طبیعــت وجــود دارد کــه 
ــاد  ــت ایج ــط زیس ــی روی محی ــار مخرب ــد آث می توان
کنــد :آلودگــی هــوا، آلودگــی آب و آلودگــی خــاک؛ 
کــه اخیــرا موجــب گردیــده ایــران بــا خطــرات 
ــردد.  ــه گ ــز مواج ــری نی ــم دیگ ــت محیطی مه زیس
ــدا  ــرات پی ــه اث ــی ک ــای محیط ــه آلودگی ه از جمل
و پنهــان زیــادی برجســم و روان شــهروندان دارد، 
»آلودگــی هــوا« اســت. بــه گفتــه ســازمان بهداشــت 
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جهانــی 1992، آلودگــی هــوا یــک بحــران جــدی و 
اولویــت دار محیطــی اســت کــه توجــه دولت مــردان 
گفتــه  طبــق  اســت.  کــرده  جلــب  خــود  بــه  را 
ــج  ــهر از پن ــه ش ــی«، س ــت جهان ــازمان بهداش »س
شــهر نخســت در فهرســت آلوده تریــن شــهرهای 
جهــان -اهــواز، کرمانشــاه و ســنندج- در ایــران قــرار 
ــهرها از  ــن ش ــوا در ای ــی ه ــزان آلودگ ــه می ــد ک دارن
ــر ســطح قابــل قبــول ســازمان  ــا هفــت براب چهــار ت
ــه  ــران ب ــت. ای ــده اس ــرآورد ش ــی ب ــت جهان بهداش
ســبب کیفیــت نامطلــوب هــوا در سرتاســر کشــور، 
از میــان 91 کشــور مــورد بررســی، در جایــگاه 86ام 
قــرار گرفتــه اســت. آالینده هــای هــوا، تنهــا در تهران 
منجــر بــه مــرگ ســاالنه بیــش از 5،500 نفــر بــر اثــر 
بیماری هــای قلبــی - عروقــی و تنفســی می شــوند.

بحران هزینه های زیست محیطی
میــزان خســارات )ناشــی از تنــش آب، بیابان زایی، 
و آلودگــی( می توانــد در بلندمــدت منجــر بــه ایجــاد 
مشــکالت تضعیف کننــده ای بــرای اقتصــاد کشــور 
شــود. طبــق بــرآورد »بانــک جهانــی«، هزینه ســاالنه 
ــز  ــک نی ــران، هم این ــت در ای ــط زیس ــب محی تخری
بــه میــزان هولنــاک 5 تــا 10درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی رســیده اســت. در مقایســه، بــه گفتــه 
تحریم هــای  آمریــکا«  دولــت  حسابرســی  »اداره 
طاقت فرســای واشــنگتن و جامعــه بین المللــی، در 
ــد  ــد از تولی ــتند 1/4 درص ــا توانس ــال 2012 تنه س
ناخالــص داخلــی ایــران را کاهــش دهنــد. و بــا 
گذشــت زمــان، ایــن منابــع ارزشــمند بیشــتر تحلیل 
رفتــه، حاصلخیزی بیشــتر کاهــش یافته، و ســالمت 

ــد. عمومــی بیــش از پیــش آســیب خواهــد دی
* واکاوی بحران هــای زیســت محیطی در ایــران 
نشــان داد کــه ایــن بحران هــا خــود ریشــه  یــک 
چالــش زیســت محیطــی بســیار مهــم دیگــری تحت 
عنــوان »»توفان هــای گــرد و غبــار« می باشــد. نکتــه 
در خــور تامــل در دهــه اخیــر افزایــش شــدید تعــداد 
وقــوع )روزهــای گــرد و غبــاری( و شــدت توفان هــای 
ــی وقــوع آن هــا در ۵۰  ــار اســت کــه فراوان گــرد و غب
ســال اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه، بــه نحوی کــه 
در ایــران تنهــا در طــول ۳ ســال اخیــر ۱۰ برابــر 
شــده اســت. از بیــن رفتــن منابــع زیســت انســانی 
در مناطــق تحــت تاثیــر، مهاجــرت جوامع روســتایی 
و شــهری، افزایــش میــزان خســارات و حــوادث 
ــل،  ــل و نق ــبکه حم ــالل در ش ــروز اخت ــاده ای و ب ج
افزایــش آلودگی هــای زیســت محیطی در شــهرها و 

گســترش شــیوع بیماری هــای قلبــی تنفســی و نیــز 
ــای  ــی از پیامده ــا بخش ــمی تنه ــای چش بیماری ه
ــع  ــالمت جوام ــه س ــت ک ــده اس ــن پدی ــرب ای مخ
زیســت انســانی را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت. از 
طرفــی تخریــب خــاک و افــت حاصلخیــزی اراضــی 
ــر از ایــن پدیــده، عامــل  در مناطــق برداشــت و متاث
بــروز تخریــب ســرزمین، فقــر پوشــش گیاهــی خاک 

ــت. ــی اس ــه بیابان زای و در نتیج

راه کارهای مدیریتی و اجرایی
و  زیســت محیطی  چالش هــای  از  عبــور  بــرای 
ــد و  ــت واح ــاد مدیری ــدار، ایج ــعه پای ــبرد توس پیش
یکپارچــه از طریــق اجمــاع دولــت، بهزیســتی، 
ســازمان منابــع طبیعــی، ســازمان محیــط زیســت، 
ــرورت  ــط ض ــای ذی رب ــی ارگان ه ــهرداری و تمام ش
از  بهره گیــری  بــا  هم افزایــی  ایــن  چراکــه  دارد. 
قوانیــن ســازمان ملــل و تجــارب کالن شــهر های 
ــل  ــتای ح ــر در راس ــی موث ــد گام ــی، می توان جهان

معضــالت و بحران هــای محیــط زیســت باشــد.
پیرامــون مدیریــت بحران هــای زیســت محیطی 
ــنهاد  ــر پیش ــرح زی ــه ش ــی ب ــر؛ راه کارهای فوق الذک

می گــردد:

راه کارهای مدیریتی:
- توسعه روش های نوین آبیاری کم مصرف،

- ترویــج رقم هــای زراعــی بــا مصــرف کــم و مقــاوم 
ــکی، به خش

و  مجــازی  آب  واردات  سیاســت  بــه  توجــه   -
اصــالح  بــا  مجــازی  آب  صــادرات  از  جلوگیــری 

کشــت، الگوی هــای 
- نظــارت مســتمر بــر میــزان آب قابــل تخصیــص 
بــه کشــاورزی در هــر دشــت و تدویــن برنامــه نظــارت 

فصلی-برخــط و برنامه هــای مدیریــت مصــرف،
- آمــوزش و فرهنگ ســازی بــه منظــور افزایــش 
ســطح آگاهــی مــردم و مشــارکت مســتقیم مــردم در 
ــع آب در واحــد دشــت و حوضه هــای  ــت مناب مدیری

فرعــی،
در  آبخیــزداری  طرح هــای  اجــرای  توســعه   -
ــتحصال آب و  ــور اس ــه منظ ــت ب ــای باالدس آبخیزه
ــر  ــن و کس ــداری آب در زمی ــت نگه ــش ظرفی افزای
ــت، ــن دس ــی و پایی ــه میان ــر در حوض ــهم تبخی س
- اجــرای طرح هــای آب خــوان داری و ســدهای 
ــاک  ــل خ ــت آب در پروفی ــرای نگهداش ــی ب زیرزمین
و آبرفــت بــا توجــه ویــژه بــه حقابــه تاالب هــا و 

پایین دســت، آبگیرهــای 
- اســتفاده از روش هــای نویــن حفــظ رطوبــت در 
پروفیــل خــاک ســطحی و اســتفاده از آن در ایجــاد 
باغــات دیــم بــه منظــور تثبیــت زمیــن و ایجــاد 

ــکن، بادش
- تدویــن روش هــای علمــی مدیریــت دام در مرتــع 
بــا لحــاظ ظرفیــت چــرا و حساســیت خاک هــای هــر 

، منطقه
- تعییــن میــزان واقعــی آالینده های هــوا و توصیف 
کیفیــت هــوا در مقایســه بــا شــرایط اســتاندارد و 

ــردم و ــه م ــح ب ــاده و صحی ــانی س اطالع رس
-  وضــع اقدامــات احتیاطــی و پیشــگیرانه در 
مــواردی کــه کیفیــت هــوا نامطلــوب و آلودگــی فراتــر 

ــت. ــتاندارد اس ــد اس از ح

راه کارهای اجرایی: 
- طرح هــای اجرایــی مدیریــت آب در فصــول 
بــارش بــرای افزایــش رطوبــت زمیــن و ایجاد پوشــش 

گیاهــی،
-  تنظیــم سیســتم های ســازه ای رهاســازی حقابه 

تاالب هــا و نظــارت بــر خــط اجــرای آن،
-  تنظیــم مدیریــت چــرای ویــژه متناســب بــا 
وضعیــت هــر ســال آبــی بــرای حفــظ رطوبــت و 
ــظ  ــت حف ــده جه ــاد ش ــاله ایج ــش های یک س پوش
اســتحکام خــاک بــا جلوگیــری از ورود دام بــه اراضی 

ــاس، حس
تثبیــت  مالچ هــای مختلــف در  از  اســتفاده    -
موقــت زمیــن در فصــول مرطــوب، نهــال کاری و 
کشــت گیاهــان مقــاوم بــه گرمــا و بــاد بــا اســتفاده از 

ــی، ــع محل ــوان جوام ت
قالــب  در  مشــارکتی  طرح هــای  تهیــه   -
بیابان زدایــی اقتصــادی جهــت اســتفاده از تــوان 
و جوامــع محلــی  بخــش خصوصــی  و ســرمایه 
و  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه  طرح هــای  اجــرای  در 

بیابان زدایــی،
- جایگزینــی ســوخت های فســیلی و اســتفاده از 

ــاک، ســوخت های طبیعــی و پ
- افزایــش فضــای ســبز ســطح شــهری، پارک های 

جنگلــی و پوشــش گیاهی ســبز در حومه  شــهر و
ــوا  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه های س ــش ایس - افزای
ــتای  ــهری در راس ــای ش ــش دادن فض ــت پوش جه
ســنجش آلودگــی هــوا بــه منظــور داشــتن به روزترین 
اطالعــات بــرای برنامه ریزی هــای دقیــق کنتــرل 

کننــده  آلودگــی.
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کارایی: یکی از اهدافی که در قالب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گیرد، تحکیم 
تکنولوژی  بومی سازی  و  اقتصاد  داخلی  قوت 
که  موقعیتی  به  توجه  با  حاضر،  حال  در  است. 
دارند،  ارس،  آزاد  منطقه  ویژه  به  آزاد  مناطق 
ساختن  محقق  راستای  در  مناطق  این  نقش 
سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ و اینکه 
چه مولفه هایی، مناطق آزاد را از سایر مجموعه 
شهرک های  یا  صنعتی  خوشه های  جمله  از  ها 

صنعتی متمایز می کند؟
فعالیت های  و  تجارت  خدمات،  تولید،  ساکت: 
در  موکد  موارد  جمله  از  گردشگری  و  کشاورزی 
به  آزاد  مناطق  در کشور هستند.  فضای کسب وکار 
عنوان پایلوت برای اجرای برخی فرآیندها و تحقق 
در  تغییر  هدف  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
فرآیندها و سیاست های اقتصادی و متحول نمودن 
روند مدیریت در سطح کالن اقتصادی کشور و بهبود 
خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  مختلف  بخش های 

تاسیس و ایجاد شده اند.
به  آزاد تجاری را صرفا  نباید فلسفه وجود مناطق 
موضوع واردات و صادرات محدود کرد. چرا که نقش 
مناطق آزاد فراتر از این دو موضوع است. مکان یابی 
اهمیت  دارای  نیز  آزاد  به عبارتی جایابی مناطق  یا 

است. مناطق آزاد عمدتا در نواحی جغرافیایی محروم 
و  هستند  زیرساخت ها  و  امکانات  فاقد  که  مرزی  و 
مواجه  نیز  امنیتی  محدودیت های  برخی  با  حتی 
هستند، مکان یابی شده است. مناطق مرزی دارای 
نقاط استراتژیکی هستند و از این روی ایجاد مناطق 
آزاد در نقاط مرزی معموال منجر به محرومیت زدایی 
از این مناطق می شود. در واقع احداث مناطق آزاد 
باعث ایجاد زیرساخت ها خواهد شد. همچنین ایجاد 
مناطق آزاد در مرزها به عنوان پایلوت، با قوت بخشیدن 
و استحکام و توسعه این مناطق، باعث حضور بیشتر 
مردم در این مناطق می شوند. سکونت و اشتغال به کار 
باعث افزایش ضریب امنیت مناطق مرزی و کاهش 

احتمال آسیب پذیری می شوند.
ممکن  مقاومتی،  اقتصاد  اهدف  به  رسیدن  برای 
اقتصادی  کالن  سیاست های  برخی  تغییر  است 
مدنظر باشد؛ اما تغییر دفعتی فرآیندها در سطح کالن 
پی  در  بسیاری  آسیب های  است  ممکن  اقتصادی 
داشته باشد. از این رو، ایجاد مناطق آزاد زمینه را فراهم 
کرد تا با رویکردی متفاوت و با بهره گیری از فرمول و 
مکانیزمی جدید، فرآیندها اصالح و گام هایی در جهت 
بهبود آن ها برداشته شود. در این مناطق کوشش شده 
است تا با تطبیق تجارب سایر کشورها و الگوبرداری 
از تجارب موفق و ضمن تعریف اصول مشخص، این 

تجارب در مناطق آزاد اجرا و در صورت حصول نتیجه 
مثبت، آن روش ها در سایر مناطق نیز به اجرا درآیند.

اقتصاد مقاومتی  یازده سیاست های کلی  بند  در 
چنین ابالغ شده که مناطق آزاد می بایستی به عنوان 
محلی برای انتقال فناوری، توسعه تکنولوژی و حمایت 
از تولید در کشور فعالیت داشته باشد. در واقع تقویت 
برخی  ورود  تسهیل  همچنین  و  صادرات  توسعه  و 
کاالهای ضروری یا استراتژیک از طریق مناطق آزاد 
نیز مدنظر قرار گرفته است. حمایت مناطق آزاد صرفا 
محدود به حمایت مادی و کاهش تعرفه ها نمی شود. 
و خدمات دیگری نیز در این مناطق ارائه می گردد از 
جمله ایجاد سیلوها و دپو برای واردات تا برای رفع نیاز 
سایر فصول مورد بهره برداری قرار گیرند. همچنین 
نگهداری مطمئن کاال  برای  این مناطق  شرایط در 
آزاد،  مناطق  تسهیل گری  این  می شود.  تسهیل 
افزایش رغبت تجار واردکننده و صادرکننده را منجر 
خواهد شد. کمااینکه این اتفاق را در ارس در ارتباط با 

برخی کاالها شاهد بوده ایم.
الزم است در اینجا معنا و چارچوب مفهومی اقتصاد 
مقاومتی مورد بازنگری قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی، 
نیست   )Resistance Economy( تقابلی  اقتصاد 
 )Resilience Economy( بلکه اقتصاد انعطاف پذیر
است. این رویکردی است که مقام معظم رهبری در 

گفت و گو با  تورج ساکت مسئول پیشربد اقتصاد مقاومتی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس 

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تقابلی نیست 
بلکه اقتصاد انعطاف پذیر است
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سیاست های کلی نظام، تعیین نموده است و ما به 
ویژه با توجه با شرایط منطقه ای و همچنین با توجه 
به تجربه ای که در ارتباط با تحریم ها داشته ایم، به این 
رویکرد نیاز داریم. پس چارچوب اقتصاد مقاومتی ما را 
ملزم به انعطاف پذیری می کند تا آسیب پذیری اقتصاد 
کم تر گردد. هم اکنون ما اقتصاد نفتی داریم، اقتصاد 
صنعتی داریم، اقتصاد مبتنی بر گردشگری نیز داریم. 
ممکن است براساس همان ساختار منعطف، شرایط 
به گونه ای باشد که الزم باشد یک سال صرفا اقتصاد 
مبتنی بر گردشگری مورد تاکید بیشتر قرار گیرد. مدل 
اقتصاد مقاومتی در کشورهای زیادی از جمله برزیل 
و ترکیه پیاده سازی شده است، به طوری که در خود 
کشور ترکیه بحث ورود و خروج کاال کامال در راستای 

الزامات و چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

پررنگ  بسیار  نقش  آزاد  مناطق  طورخالصه  به 
از  یکی  می کنند.  ایفا  کشور  اقتصاد  در  موثری  و 
مهم ترین عوامل در اقتصاد هر کشوری، موضوع تولید 
است. این عامل تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله 
سیاست ها و خط مشی های کالن، شرایط منطقه ای 
و داخلی، و همچنین مولفه های جهانی و نقدینگی و 
میزان دسترسی به مواد اولیه یا نهاده های تولید است.
مساله تولید، یکی از مواردی است که می بایستی 
در ارزیابی مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار بگیرد. 
فعالیت های این مناطق در راستای ایجاد واحدهای 
صنعتی و تولیدی، به تقویت اشتغال می انجامد. البته 
برای ایجاد واحدهای تولیدی، وجود برخی مولفه ها 
و زیرساخت ها از آب، برق و گاز گرفته تا زیرساخت 
های فناوری و ارتباطاتی الزم است. خوشبختانه این 
زیرساخت ها در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس فراهم 
شده است. از طرفی وجود نیروی انسانی نیمه ماهر و 
ماهر نیز که از جمله الزامات بااهمیت برای تولید در 
مناطق آزاد است، نیز به طور جدی در این مناطق 
مورد اهتمام قرار گرفته است. به طور کلی مساله در 
از لحاظ کمیت وهم  نیروی کار هم  بودن  دسترس 
از لحاظ کیفیت در مناطق آزاد مطرح است و جذب 
برای جذب هر چه  این مناطق  نیروی کار فعال در 
بیشتر سرمایه گذاران به صورت جدی مورد توجه قرار 

دارد.
در حال حاضر بالغ بر 300 واحد تولیدی در منطقه 
آزاد ارس ایجاد شده است. سرمایه گذاران هوشمندند 
به  سرمایه گذاری  منطقه  سنجش  از  پس  تنها  و 
سرمایه گذاری  به  اقدام  مختلف،  جوانب  لحاظ 
می کنند. اینکه سرمایه گذاران با وجود شهرک های 
برای  را  ارس  تجاری  آزاد  منطقه  مختلف،  صنعتی 
سرمایه گذاری خود برمی گزینند، واجد نکات مهمی 
است و نشان می دهد منطقه آزاد تجاری ارس موفق 
تولیدی  واحدهای  ایجاد  و  سرمایه گذاران  جذب  به 
مختلفی شده است. این فعالیت های تولیدی در 14 
بخش متنوع صورت می گیرند و در تمام بخش ها هم 

سرمایه گذار و تولیدکننده وجود دارد.

برای  آزاد چه جذابیتی  مناطق  اساسا  کارایی: 
نقش  دارند؟  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 

منطقه آزاد ارس در محقق نمودن آن چیست؟
برای  امتیازاتی  قانون،  قالب  در  ساکت: 
فعالیت  به  آزاد  مناطق  در  که  تولیدکنندگانی 

مسائل  مثال  عنوان  به  می شود.  اعطاء  می پردازند، 
مالیاتی ازعمده ترین دغدغه های تولیدکنندگان است. 
موضوع معافیت های مالیاتی ممکن است به ویژه در 
مراحل ابتدایی کار برای سرمایه گذاران جذابیت داشته 
باشد. ما و اکثر کشورهای درحال توسعه با تغییرات در 
از  در مدیریت موضوعاتی  تعرفه های گمرکی سعی 
جمله تجارت و کسب وکارها داریم. اگرچه در برخی 
موارد با واکنش های سفت وسختی در رابطه با واردات 
نمی توان  هیچ گاه  که  حالی  در  می شویم.  مواجه 
مانع واردات شد، بلکه بایستی آن را مدیریت کرد. از 
طرفی می توان گفت در مناطق آزاد، نوسان هایی که 
در سرزمین اصلی وجود دارد، شاهد نیستیم و ثبات 
سیاستی در این مناطق بسیار بیشتر است. در این 
مناطق قانونی تعریف می شود و مدیریت بر اساس 

همان ثبات سیاستی و قانونی پیش می رود.
یکی از فاکتورهای مهمی که به مزیت در مناطق 
آزاد تبدیل شده است، بحث قانون ارزش افزوده آزاد 
است. البته در اینجا »مالیات بر ارزش افزوده« مورد 
نظر نیست. در واقع هرکاال، مواد اولیه یا قطعه ای که از 
خارج به ایران منتقل می شود، اگر به سرزمین اصلی 
وارد شود، پرداخت تعرفه های گمرکی برای آن ضروری 
است؛ اما برای ورود به مناطق آزاد )به غیر از حداقل 
و  کاالها  این  می شود(  درصد   4 که  ورودی  حقوق 
قطعات معاف از عوارض گمرکی هستند. طبق قانون و 
بر اساس میزان ارزش افزوده ای که در منطقه آزاد ایجاد 
شده است، آن کاال یا قطعات تولیدشده از مالیات بر 
ارزش افزوده معاف می شود. در واقع تولید کاالهایی 
که به آن ها وابستگی وجود دارد و شامل تعرفه باالیی 
می شوند، همچون تولید خودرو در مناطق آزاد بسیار 

به صرفه است. 
متاسفانه تحلیل ها در رابطه با منطقه آزاد تجاری 
صنعتی ارس به همین موضوع واردات محدود شده 
است و سایر فعالیت های این منطقه معرفی نمی گردد. 
خودروسازی و مونتاژ تراکتور از جمله این فعالیت ها 
آزاد  منطقه  در  موارد  این  تمام  عمل  در  هستند. 
ارس محقق می گردد. چراکه اگر این گونه نبود، 33 
سرمایه گذار خارجی که بسیار هم هوشمندانه عمل 
می کنند، در این منطقه شروع به فعالیت نمی کردند. 
سیاستی که در منطقه آزاد ارس در این دو سه سال 
اخیر در پیش گرفته شد باعث شد سرمایه گذاری که 
برای سوداگری در این منطقه حضور یافته، جایی برای 

سوداگری نداشته باشد. 
در حال حاضر به جرات می توان اذعان کرد منطقه 
آزاد ارس به سطحی از بلوغ صنعتی و تجاری رسیده 
در  که  بوروکراسی  و  چالش ها  از  بسیاری  که  است 
تجاری  آزاد  منطقه  در  دارد،  وجود  اصلی  سرزمین 

صنعتی ارس وجود ندارد. 
یکی از فاکتورهای بلوغ صنعتی، توجه و پرداختن 
شرایط و موقعیت جغرافیایی است که شرایط زمین را 
نیز دربرمی گیرد. در حال حاضر طرح جامع و تفصیلی 
که ممکن است در بسیاری از شهرک های صنعتی هم 
وجود نداشته باشد، در شهرک های صنعتی منطقه 
در  با  و  طرح ها  این  قالب  در  دارد.  وجود  ارس  آزاد 
نظر گرفتن موضوعات زیست محیطی زون بندی های 
مشخصی صورت گرفته است؛ از جمله زون شیمیایی، 
زون صنایع پاک و زون صنایع سنگین )که به واسطه 
شرایط منطقه به موقعیتی انتقال پیدا کرده اند که در 

آینده مسائل زیست محیطی در پی نخواهد داشت(.
تجاری،  و  صنعتی  بلوغ  در  موثر  عوامل  دیگر  از 
شرایط حمل ونقل است. با توجه به سبقه تاریخی جلفا 
در بحث تجارت این منطقه دارای سیستم حمل ونقل 

مناطق آزاد نقش بسـیار پررنگ 
و موثـری در اقتصاد کشـور ایفا 
مهم تریـن  از  یکـی  می کننـد. 
عوامل در اقتصاد هر کشـوری، 
ایـن  اسـت.  تولیـد  موضـوع 
عوامـل  تاثیـر  تحـت  عامـل 
دیگـری از جمله سیاسـت ها و 
شـرایط  کالن،  خط مشـی های 
منطقـه ای و داخلی، و همچنین 
مولفه هـای جهانی و نقدینگی و 
میـزان دسترسـی به مـواد اولیه 

یـا نهاده هـای تولیـد اسـت.
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منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

توسعه یافته و موجهی است. زمانی منطقه جلفا جزء 
بهترین گمرکات ایران بود، از این روی این منطقه از 
زیرساخت های انبار و امکانات ریلی مناسب برخوردار 
است به طوری که این امکانات و زیرساخت های به جا 
مانده از گذشتگان در حال حاضر هم در حال بهبود 
و تقویت است. در طول چهار سال گذشته بر تعداد 

انبارها افزوده شده است. 
یکی دیگر از مولفه های بلوغ صنعتی منطقه آزاد 
این روی  از  تبریز است.  به  آن  نزدیکی  ارس، مساله 
احداث زیرساخت ها از جمله احداث اتوبان، به صورت 
کامال هدف دار صورت می گیرد. اگر مسیر ارتباطی 
جلفا با تبریز و سایر شهرستان ها توسعه یابد و مسیر 
صاحبان  و  کارخانه داران  حتم  طور  به  باشد،  امنی 
صنایع، دغدغه دسترسی به نیروی انسانی مورد نیاز را 

نخواهند داشت. 
به روزرسانی تکنولوژی در منطقه آزاد ارس هم یکی 
دیگر از وجهه های بلوغ صنعتی این منطقه است و به 
ویژه در سال های اخیر شاهد بوده ایم که بیشتر صنایع 
در این منطقه یا به تکنولوژی به روز دست یافته اند یا در 
جهت حرکت در مسیر توسعه و ارتقای تکنولوژی مورد 

نیاز برای فعالیت های خود هستند.
از طرفی، توجه ویژه به مالحظات زیست محیطی 
در منطقه آزاد ارس هم در ادامه همان بلوغ صنعتی 
قرار می گیرد. با توجه به اینکه در آینده نه چندان دور 
مسائل زیست محیطی یکی از مهم ترین چالش های 
پیش روی کشور ما خواهد بود، در منطقه آزاد تجاری 
دارای  زیست محیطی  مالحظات  نیز  ارس  صنعتی 
واحدی  اگر  که  گونه ای  به  است؛  فراوانی  اهمیت 
اقدام به ایجاد صنعتی در فاز2 شهرک صنعتی کند 
که ارزش افزوده فراوانی را نیز ایجاد نماید، اما از نظر 
وجود  با  حتی  باشد،  مساله آفرین  زیست محیطی 
ارزیابی مثبت سایر فاکتورها، امکان ادامه فعالیت برای 

آن واحد نخواهد داشت.

آزاد  منطقه  چندین  کشور  سطح  در  کارایی: 
تجاری وجود دارند، آیا هیچ شاخصی برای ارزیابی 
تطبیقی این مناطق وجود دارد؟ و اینکه چه چیزی 

منطقه آزاد ارس را از سایر مناطق متمایز می کند؟ 
ساکت: هم اکنون، هفت منطقه آزاد تجاری فعال در 
سطح کشور وجود دارد. اما معیارهای مشخصی برای 
رتبه بندی این مناطق وجود ندارد، چون هم مقیاس ها 
متفاوت است، و هم شرایط منطقه. البته در مورد برخی 
شاخص ها رتبه بندی انجام می گیرد. در میان مناطق 
آزاد، منطقه آزاد ارس صنعتی ترین منطقه است، این 
هم  آزاد  مناطق  کشاورزی  قطب  همچنین  منطقه 
می باشد. کشاورزی، گردشگری و تجاری و خدمات 
و گردشگری منطقه آزاد ارس در جایگاه ممتازی قرار 

دارد.
عنوان شد که به دلیل تفاوت در مقیاس و جغرافیا و 
سایر ویژگی ها، نمی توان مناطق آزاد را با یکدیگر مورد 
ارزیابی  و  برای درک  اما یک معیار  قرار داد،  مقایسه 
معیار  آن  و  است  استناد  قابل  مناطق  این  کیفیت 
»جهش« به معنای میزان رشد یک معیار در طول یک 

بازه زمانی معین است. 
 برای توضیح بهتر معیار بایستی از یک مثال کمک 
بگیرم. بالطبع حجم کشتی هایی که وارد بندر کاسپین 
به  مستقیمی  بستگی  و  ربط  می شوند،  اروند رود  یا 
که  بنابراین طبیعی است  دارد.  آن منطقه  موقعیت 
حجم ورود و خروج کاال در مناطق مذکور با منطقه آزاد 
ارس یکسان نباشد. اما اگر حجم تبادالت هر منطقه را 
با حجم تبادالت خود و در یک بازه معین مورد سنجش 

قرار دهیم، معیار درستی به دست خواهد آمد. از این 
روی می توان معیار جهش را برای عملکرد هر منطقه 

در طول زمان و نسبت به خود مورد استفاده قرار داد. 
زمانی که عملکرد سال جاری منطقه آزاد ارس با 
عملکرد سال پیش مورد مقایسه می گردد، می بینیم 
که رتبه این منطقه اول است. براساس آخرین گزارشی 
که از طریق دبیرخانه منطقه آزاد ارس، برای ارائه در 
ما  اختیار  ترکان، در  با مهندس  جلسه مشترکی که 
صادرات  رشد  در  ارس  آزاد  منطقه  رتبه  گرفت،  قرار 
محصوالت تولید شده، در سه ماهه اول 96 نسبت به 
سه ماهه اول 95، 349 درصد رشد داشته است که رقم 
بسیار قابل توجهی است؛ به گونه ای که رتبه منطقه 
در  تولیدی،  محصوالت  صادرات  زمینه  در  ارس  آزاد 
بین مناطق آزاد، 1 است. این نشان گر جهش بسیار 
قابل توجهی است. از جمله عواملی که منجر به افزایش 
349 درصدی صادرات شده است، تحول در یک سری 
از شاخص های داخلی در راستای حل بحران ها و رفع 
اقدامات رفع  این  از جمله  محدودیت ها بوده است. 
برخی از محدودیت های غیرالزم قرنطینه ای به دستور 

معاون اول ریاست جمهوری بوده است. 
خوبی  جهش  ما  هم  مجدد  صادرات  خصوص  در 

را تجربه کرده ایم. منظور از صادرات مجدد این است 
کاالیی وارد منطقه آزاد ارس می شود که ممکن است 
هیچ کاری روی آن صورت نگیرد و یا عملیات فرآوری 
روی آن صورت می گیرد، در این منطقه انبار می شوند 
تا صاحب کاال، مشتری مناسبی را در یک منطقه دیگر 
در  برسد.  فروش  به  را  محصول  و  کند  پیدا  آن  برای 

هرحال این کاال وارد سرزمین اصلی نمی شود. 
در سال گذشته منطقه آزاد ارس، 79 میلیون دالر 
از محل صادرات مجدد ارزآوری داشتیم که این مبلغ 
معادل رشد 34 درصدی سه ماه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال پیش است. این رشد متاثر از چند 
عامل است که یکی مربوط به اثرات توافق هسته ای 
است. به عنوان مثال پس از حصول توافق هسته ای، 
یک شرکت حمل ونقل اروپایی که قصد صدور کاال به 
را دارد، ترجیح  و گرجستان  آذربایجان  یا  ارمنستان 
می دهد به دلیل مسائل امنیتی و ثبات، مسیر ایران را 
انتخاب کند. به هر روی تا پیش از این مقطع زمانی، 
آزاد  مناطق  در  مجدد  صادرات  به  مربوط  بحث های 
لزوم  پیش،  سال  از  اما  است؛  نبوده  پررنگ  آنقدرها 
توجه به صادرات مجدد در قالب سیاست های اقتصاد 
تکلیف  این  تکلیف شد.  آزاد  مناطق  برای  مقاومتی 
موجب پررنگ تر شدن صادرات مجدد و در نهایت رشد 
32 درصدی آن در سه ماهه اول سال 96 نسبت به سه 

ماهه اول سال 95 شد.
حسن صادارت مجدد برای مناطق آزاد این است که 
باعث رونق گرفتن صنعت حمل ونقل در این مناطق 
رونق  نیز  انبارداری  بحث  همچنین  می شود؛  رونق 
مجدد،  صادرات  با  ارتباط  در  آزاد  مناطق  می یابد. 
در  حاکمیتی  دیدگاه  یک  و  نیستند  سود  دنبال  به 
این خصوص وجود دارد. مناطق آزاد بستری فراهم 
منتفع  بستر  آن  از  متفاوت  که ذی نفعان  می نمایند 
عنوان  به  حمل ونقل،  شرکت های  ورود  با  گردند. 
مثال صنعت هتل داری و رستوران داری ما هم رونق 
می گیرد. هزینه انبارداری هم در بحث صادارت مجدد 
تا 15 روز رایگان است و در این میان مساله اصلی، 
ایجاد بستری برای رونق گرفتن منطقه و ایجاد اشتغال 

و انتقال تجربه است. 
در ارتباط با فعالیت های کشاورزی هم برای اولین بار 
در منطقه آزاد ارس، یک واحد کشاورزی گلخانه ای به 
عنوان پایلوت احداث شده و مقرر شده است تا از این 
واحد گلخانه ای نه فقط در مناطق آزاد، بلکه در سایر 
استان ها نیز الگوبرداری شود. در همین راستا، استاندار 
منظور  به  گلستان  استان  شهرستان  نمایندگان  و 
تاسیس یک واحد گلخانه ای 1500 هکتاری، چندین 

و  معنا  اینجا  در  است  الزم 
اقتصاد  مفهومی  چارچوب 
قرار  بازنگری  مورد  مقاومتی 
گیرد. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
 )Resistance Economy( تقابلی
نیست بلکه اقتصاد انعطاف پذیر 
)R esilience Economy( است. 
مقام  که  است  رویکردی  این 
سیاست های  در  رهبری  معظم 
نموده است  تعیین  نظام،  کلی 
با توجه با شرایط  و ما به ویژه 
توجه  با  همچنین  و  منطقه ای 
با  ارتباط  در  که  تجربه ای  به 
این  به  داشته ایم،  تحریم ها 

رویکرد نیاز داریم.
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بار برای بازدید به این منطقه مسافرت کرده اند. منطقه 
آزاد ارس، در بحث کشاورزی جهش قابل توجهی هم 
از نظر تکنولوژی داشته است؛به طوری که مدرن ترین 
خط تولید کشت گلخانه ای خاورمیانه را با تکنولوژی 
روز از کشور هلند ایجاد کرده ایم که در حال حاضر 
را  روسیه  به  کشاورزی  محصوالت  صادرات  مقتدرانه 

انجام می دهد..

کارایی: آیا سیستم گمرکی در مناطق آزاد با سایر 
مناطق کشور یا سرزمین اصلی متفاوت است؟

ساکت: نظام گمرکی در کل کشور قوانین واحدی 
در  گمرکی  کالن  سیاستهای  کلی  طور  به  و  دارد 
این مناطق نیز زیر نظر سیاست های کالن گمرکی 
از  بخشی  اما  هستند.  ایران  اسالمی  جمهوری 
مدیریت  آزاد  مناطق  خود  در  گمرکی  سازوکارهای 

می گردد.
دستگاه ها، ماشین آالت، مواد اولیه و قطعات تولید 
فاقد  می شوند،  وارد  ارس  آزاد  منطقه  طریق  از  که 
تمام دستگاه هایی که در همان  عوارض می باشند. 
منطقه مورد استفاده قرار می گیرد، از پرداخت عوارض 
معاف می باشند. در حال حاضر تعامل مناسبی بین 

گمرک منطقه آزاد و گمرک ایران وجود دارد.

کارایی: اگر من به عنوان سرمایه گذار به منطقه 
من  به  بخواهم  شما  از  و  کنم  مراجعه  ارس  آزاد 
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  که  دهید  توضیح 
ارس چه مزیت هایی دارد تا بتواند من را برای انجام 

سرمایه گذاری تشویق نماید، به غیر از سهولت در 
ورود تکنولوژی روز، تامین زیرساخت ها و برخی 
معافیت های مرتبط با عوارض، دیگر چه مواردی را 

عنوان می فرمایید؟ 
ساکت: عالوه بر مواردی که ذکر کردید، شرکت هایی 
از  که در این مناطق فعالیت می کنند، بیست سال 
پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین از 1/5 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده هم معاف هستند. به طور کلی 
هر فردی که مجوز فعالیت در منطقه آزاد را اخذ کند، 
چه فعالیت تجاری، چه فعالیت تولیدی و چه فعالیت 

گردشگری از مالیات معاف خواهند بود.
از سال 92، در نمودارها آهنگ و روند صعودی دیده 
می شود. براساس این نمودارها پیش بینی شد که کدام 
واحدهای تولیدی شروع به کار خواهند کرد و چه میزان 
اشتغال ایجاد خواهد شد. براساس همان پیش بینی ها 
می دانستیم که امسال برای حدود 2100 نفر اشتغال 
ایجاد خواهد شد. این در حالیست که سال قبل در 
سرزمین اصلی درصد رشد اشتغال قابل توجه نبوده 
است، با این وجود در منطقه آزاد ارس، درصد رشد 
اشتغال 7 درصد بوده است. برای امسال هم پیش بینی 
می کنیم که این رقم بیشتر هم بشود. روندی که در 
ارتباط با تولید در بخش های مختلف، چه صنعتی و چه 
کشاورزی وجود دارد، جهش را نشان می دهد. یکی 
از اساسی ترین مزیت های منطقه آزاد ارس این است 
که تاجرانی که قبال یک محصول خاص را به ایران وارد 
می کردند، االن خود در این منطقه تولید می کنند و به 

تولیدکننده تبدیل شده اند.

به طور خالصه، در قالب بحث اقتصاد مقاومتی و 
با صادارت سه مورد برای ما تکلیف شده  ارتباط  در 
است که عبارت هستند از: افزایش صادرات واحدهای 
تولیدی، افزایش صادرات مجدد و افزایش صادرات به 

کشورهای همسایه.
ما در همین قالب و در سه ماهه اول سال، نسبت به 
سه ماه اول سال 95 رشدیابنده ترین منطقه در بین 
هفت منطقه بوده ایم. همانطور که عرض کردم یکی 
از اصلی ترین مزایای مناطق آزاد بحث صادرات مجدد 
است . فرض کنید یک شرکت آلمانی می خواهد برای 
محصول خود در گرجستان مشتری پیدا کند. جنس 
وارد جلفا و در آنجا انبار می شود و ممکن است حتی 
حداکثر  اندازه  به  بشود.  هم  بسته بندی  و  فرآوری 
انبار  در  کند.  ایجاد  ارزش افزوده  می تواند  درصد   2
یا  شود  پیدا  مشتری  آن  برای  تا  می شود  نگهداری 
شرایطی ایجاد شود که مزیت آن چیست؟ االن اگر 
یک  اصلی  سرزمین  برای  بخواهد  سرمایه گذار  یک 
محموله بیاورد، اول باید حقوق گمرکی آن را پرداخت 
کند و آن را ترخیص نماید. و بعد در صورت تمایل، آن 
را فرآوری و صادر کند. یک حجم نقدینگی در اینجا از 
میان می رود؛ ولی زمانی که محموله وارد منطقه آزاد 
می شود، نه تنها چیزی پرداخت نمی کند بلکه حتی 

تشویق هم به او اعطاء می شود.

با  ارتباط  در  ارس  آزاد  مناطق  نقش  کارایی: 
شرکت های دانش بنیان چیست؟

ساکت: سال پیش سه برنامه برای منطقه آزاد تکیلف 
شده بود و امسال هم برای ما 6 پروژه تعریف کرده اند. 
در بحث توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد، 
رتبه بسیار خوبی داریم. در این راستا، یک مرکز رشد 
ایجاد کرده ایم و مجوزهای الزم را از پارک علم و فناوری 
هم اخذ کرده ایم. اینکه چرا شرکت های دانش بنیان، 
کرده اند،  انتخاب  فعالیت  برای  را  ارس  آزاد  منطقه 
برای ما هم جالب است؛ اینکه چرا با این همه شرایط 
خوبی که در اختیار شرکت های دانش بنیان در تبریز 
قرار می گیرد، باز هم این شرکت ها، منطقه آزاد ارس 
مدیریتی  عملکرد  یک  بالطبع  می کنند.  انتخاب  را 
پشت این قضیه قرار دارد که طی آن مشوق هایی اعطا 
می شود. شرکت های دانش بنیان با حضور در ارس، در 
جوار سیصد واحد صنعتی قرار می گیرند و این سیصد 

شرکت خود به مثابه یک بازار بزرگ برای آن ها هستند.

کارایی: آیا منطقه آزاد ارس برنامه تکمیلی دیگری 
با معرفی خود و مزایای فعالیت و  ارتباط  هم در 

سرمایه گذاری در آن دارد؟ 
ساکت: بله؛ به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه های 
با رویکرد عرضه کاالهای تولیدی منطقه  فصلی که 
توسعه ای  برنامه های  این  از جمله  صورت می گیرد، 
است. همچنین افزایش 10 درصدی به گردشگری 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  قالب  در  که  حالل 

تدوین شده است، هم از دیگر برنامه های ماست. 
در نهایت ما ادعا داریم که منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ارس در بین مناطق آزاد از رتبه ممتاز برخوردار است. 
چرا که دارای رشد متوازنی در تمام بخشها از جمله 
میباشد.  تجارت  و  گردشگری  صنعت،  کشاورزی، 
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در هر چهار بخش 
اقتصادی فعال است و این بدین معنی است که این 
منطقه دارای رشد متوازن است. در مبحث تولید هم 
همانطور که پیشتر عنوان کردم، منطقه آزاد ارس به 
بلوغ صنعتی رسیده است و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی 

اقدام و عمل می باشد. 

57منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس




























