










گزیده بیانات مقام معظم رهبری

می کند.  قدرتمند  را  کشور  علمی،  پیشرفت 
عزیزمان حدیث »العلم سلطان من وجده صال 
َالِعلُم  را خواندند.  علیه«  یجده صیل  لم  من  و 
اقتدار  علم،  اقتدار؛  یعنی  »سلطان«  ُسلطان؛ 
است؛ هر کسی که آن را داشته باشد »صاَل«، 
یعنی دست قدرتمند را خواهد داشت؛ هرکس 
یعنی  َعَلیه«،  »صیَل  باشد  نداشته  را  آن  که 
یعنی  آمد؛  خواهد  او  سر  بر  قدرتمندی  دست 
زیِر دست خواهد شد؛ این علم است. امروز شما 
این را مشاهده می کنید؛ آمریکایی ها و اروپایی ها 
به خاطر علمی که تحصیل کرده اند، توانسته اند 
همه  دنیا را تصرف کنند. شما می دانید آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی 
-حتی کشورهای کوچک- سال های متمادی، 
را  کشورهایی  توانستند  قرن ها،  بعضی شان 
تصرف کنند، هستی های آن ها را به باد بدهند 
و نابودشان کنند؛ بر ملت ها اقتدار پیدا کردند و 
مسلط شدند، به خاطر علم؛ دنبال علم بودند. 
ما غفلت کردیم، از قافله  علم عقب ماندیم، با 
آن سابقه  تاریخی، با این استعداد درخشان! اما 

دیگران جلو افتادند؛ ما باید این را جبران کنیم.
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سرمقاله

30 ام آذرمـاه پنجمیـن دوره همایـش »رتبه بنـدی شـرکت های برتـر 
منطقـه شـمال غـرب« موسـوم بـه »ایـران تـک« برگـزار خواهـد شـد. 
»ایـران تـک« بـا هـدف ارزیابـی و معرفـی برتریـن شـرکت های منطقـه 
غـرب و شـمال غـرب کشـور، از سـال 1390 توسـط نمایندگی هـای 
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتان  چهـار  در  صنعتـی  مدیریـت  سـازمان 
آذربایجـان غربـی، زنجـان و اردبیـل پایه ریـزی گردیـد در طـول چهـار 
دوره پیشـین طـرح، همـواره تـاش بـر ایـن بـوده اسـت کـه زمینـه 
معرفـی و برندسـازی بـرای شـرکت های صنعتـی منطقـه فراهـم آیـد. 
بهره گیـری از تجـارب سـال های پیشـین باعـث شـده اسـت تـا »طرح 
ایـران تـک« رونـدی تکاملـی داشـته باشـد و دیدگاه هـای مثبتـی را از 

سـوی بنگاه هـای اقتصـادی نسـبت بـه خـود ایجـاد نمایـد.
در دوره اول طـرح، 120 شـرکت در طـرح ایـران تـک، مـورد ارزیابـی 
قـرار گرفـت امـا در سـال های آتـی، بـا توجـه بـه اسـتقبال شـرکت ها و 
بنگاه هـای اقتصـادی منطقـه از ایـن طـرح، تعـداد شـرکت های حاضر 
همـواره رونـدی رو بـه رشـد داشـته اسـت؛ بـه طـوری کـه در مرحلـه 
چهـارم و پنجـم طـرح، 500 شـرکت بـزرگ و تأثیرگـذار منطقه شـمال 

غـرب در ایـن طـرح حضـور داشـته و مشـارکت نموده انـد.
فضـای  شفاف سـازی  طـرح،  ایـن  مزایـای  و  اهـداف  اصلی تریـن 
کسـب وکار، تثبیت جایگاه اقتصادی شـرکت های اسـتانی و منطقه ای 
اسـتانی،  اقتصـاد  در  تأثیرگـذاری  میـزان  نظـر  از  آن هـا  رتبه بنـدی  و 
منطقـه ای و ملـی، شناسـایی آرایـش بنگاه هـای بـزرگ منطقـه غرب و 
شـمال غرب کشـور در کنار یکدیگر و همچنین شناسایی نحوه تغییر 
آن در طـول زمان، ایجاد سیسـتم پاداش اجتماعی بـرای کارآفرینان و 
شـرکت های مولـد، افزایش رقابت پذیری شـرکت های بـزرگ منطقه در 
تعامـل بـا اقتصـاد ملـی و جهانی، آسـان تر نمـودن تصمیم گیـری برای 
افـراد متخصـص و نخبگان جویای کار در انتخاب محل اشـتغال خود، 
تسـهیل شـرایط تصمیم گیـری سـرمایه گذاران در خصـوص راه اندازی 
کسـب وکار جدیـد، جلـب توجـه سیاسـت گذاران و سـرمایه گذاران و 

جـذب و نگهـداری افـراد بـا اسـتعداد منطقه، معرفـی کرد.
جملـه  از  جامعـه  در  مختلـف  گروه هـای  بـرای  تـک«  »ایـران 

دارای  اقتصـادی  فعـاالن  و  سـرمایه گذاران  سیاسـت گذاران، 
تدویـن  منطقـه،  اقتصـادی  رونـد  تحلیـل  نظیـر،  اهمیت هـای 
سیاسـت های اصاحـی، تحلیل بازار سـرمایه، شناسـایی فرصت های 
همـکاری اقتصـادی و تشـویق رقابـت در بخـش دولتـی و خصوصـی 

. شـد می با
بـه طـور کلـی، برگـزاری همایـش »ایـران تـک« ظرفیتـی بـزرگ در 
ابـاغ  بـرای  فرصـت  ایجـاد  و  منطقـه  صنعتـی  واحدهـای  معرفـی 
دسـتاورد آن هاسـت. ایـن امـر، همچنیـن عاملـی جهـت هم افزایـی 
بـرای توسـعه آتی در منطقه نیز هسـت. طـرح رتبه بندی شـرکت های 
برتـر در واقـع، یکـی از طرح هایـی اسـت کـه می توانـد خـأ موجـود 
در بیـن صنایـع مختلـف را کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا عبـارت اسـت 
مختلـف  واحدهـای  توانمندی هـای  و  تولیـدات  بـا  آشـنایی  عـدم  از 

صنعتـی را نیـز پـر کنـد.
ایـران  ارزیابـی در »همایـش  بـرای  و گروه هـای صنعتـی  شـرکت ها 
تـک« طبـق شـاخص های مختلفـی در 5 حـوزه کـه عبارت اند از رشـد 
و بازدهـی، اثربخشـی در بازارهـای بین المللـی )صـادرات(، اشـتغال، 
اسـتفاده هوشـمندانه از دارایی هـا )بهـره وری کل( و کیفیـت خدمات 
و محصـوالت رتبه بنـدی می شـوند. البته نبایسـتی این نکتـه را از نظر 
دور داشـت کـه ایـن شـاخص ها در هـر دوره نیازمنـد تغییـر و بازبینـی 
خواهنـد بـود و ایـن مسـئله نیـز مـورد توجـه متولیـان برگـزاری طـرح 

قـرار دارد.
برتریـن  معرفـی  طـرح  اجـرای  کـه  گفـت  می تـوان  نهایـت  در 
از گام هـای کم نظیـری اسـت  آذربایجـان، یکـی  شـرکت های منطقـه 
کـه در راسـتای اهـداف کلـی توسـعه اقتصـادی و بـرای پنجمیـن بـار 
پیاپـی در منطقـه شـمال غـرب کشـور برداشـته می شـود. امید اسـت 
برگـزاری و اجـرای چنیـن طرح هایـی در نهایـت، راه را بـرای تحقـق 
اهـداف اقتصـادی تدوین شـده و حصول توسـعه همه جانبه در کشـور 

آورد. فراهـم 

دبیر تحریریه

رتبه بندی شرکت های برتر در گام پنجم
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گفتگو

گفتگویی با ریچارد اچ. تیلر برنده جایزه نوبل اقتصادی 2017

سیخونک برنده نوبل اقتصاد

7

ریچارد اچ. تیلر: بفرمایید؟
آدام اسمیت: سالم، آدام اسمیت هستم، از وب 
سایت Nobelprize.org که وب سایت رسمی جایزه 

نوبل در استکهلم است تماس می گیرم.
ریچارد اچ. تیلر: در خدمتم.

آدام اسمیت: خوب قبل از همه چیز اجازه بدهید 
اهدای جایزه نوبل علوم اقتصادی را به شما تبریک 

بگویم.
ریچارد اچ. تیلر: از شما ممنونم.

آدام اسمیت: می توانم بپرسم که این خبر به چه 
شکلی به شما رسید؟

ریچارد اچ. تیلر: من را از خواب بیدار کرد.
آدام اسمیت: ]خنده[ خوب است که آدم به این 

شکل از خواب بیدار شود.
ریچارد اچ. تیلر: بله، حس خوبی دارد که ببینی از 

سوئد با گوشی همراهت تماس گرفته اند.
شاید  است.  همین طور  حتما  اسمیت:  آدام 
بیشترین چیزی که افراد شما را به آن می شناسند 
کتابتان »سیخونک« باشد که حدود یک دهه پیش 
چاپ شده است. برای آن دسته از افرادی که شما 
که  بدهید  توضیح  می توانید  آیا  نمی شناسند،  را 

سیخونک چه جور چیزی است؟
ریچارد اچ. تیلر: سیخونک یکی از مشخصه های 
سازنده محیطی که انسان ها در آن قرار دارند است 
نشان  خودشان  از  انسان ها  این  که  رفتاری  که 
می دهند را تغییر می دهد، اما رفتار عامالِن عقالئِی 
 »)Econ( »ایکان  آن ها  به  ما  که  اقتصادی  علِم 
میگوییم را تغییر نمی دهد. برای مثال، پژوهشی که 
چند هفته قبل از این در استکهلم آن را ارائه دادم 
درباره دو سیخونک که در نظام بازنشستگی سوئد 
وجود دارند بود که یکی از آن ها ایجاد صندوق های 
صورتی  در  افراد  که  بود  فرض  پیش  بازنشستگی 
یا  که نمی رفتند و خودشان تصمیم به عضو شدن 
نشدن در آن صندوق نمی گرفتند، ]به صورت پیش 
فرض[ عضو آن ها حساب می شدند، در همین حال 
سیخونک دیگر سامان دادن یک تالش تبلیغاتی بود 
برای آنکه افراد را متقاعد کند عضویت پیش فرض 
را نپذیرند ]یعنی بروند و خودشان تصمیم به عضو 
نشدن بگیرند[. مقاله آن پژوهش که اآلن مشغول 
دو  این  بین  جدال  جور  یک  هستیم  آن  نوشتن 

سیخونک را می خواهد نشان بدهد.
آدام اسمیت: خیلی هم خوب، حاال نمونه مورد 

عالقه خود شما از یک سیخونک موفق کدام است؟
ریچارد اچ. تیلر: خوب، میدانید، به نظر من شاید 
موفق ترین نمونه استفاده ای است که از آنچه به آن 
عضویت خودکار در طرح های بازنشستگی می گوییم 
شدن  عضو  بر  فرض  پیش  یعنی  که  است؛  شده 

است، نه عضو نشدن.
آدام اسمیت: خیلی هم خوب.

ملی  طرح  در  شیوه  این  مثاًل  تیلر:  اچ.  ریچارد 
پس انداز بازنشستگی در بریتانیا که همین تازگی هم 
معرفی شد به کار رفته است و درصد عضویت از 90 

درصد هم بیشتر است.
آدام اسمیت: اآلن پانزده سال از زمانی که دوست 
شما، »َدنِیل کانَمن )Daniel Kahneman(« جایزه 
نوبل را برد می گذرد. فکر می کنم که از آن زمان تا 
به حال ما شاهد شکوفایی چشم گیر حیطه اقتصاد 
رفتاری بوده ایم. آیا این حیطه به نظر شما اآلن به 
درست  برای  آن  از  بتوان  که  است  رسیده  نقطه ای 
کردن ابزارهایی برای تعیین سیاست گذاری عمومی 

]دولتی[ استفاده کرد؟
است.  همین طور  قطعًا  خوب  تیلر:  اچ.  ریچارد 
اصاًل این همان چیزی است که سه هفته پیش که 
از من  به استکهلم آمدم و درباره آن صحبت کردم 
خواسته شده بود تا درباره آن سخنرانی کنم؛ و من 
فکر می کنم که پژوهش ما نظام های بازنشستگی در 
سراسر دنیا را به شدت تغییر داده است. طرح »فردا 
بیشتر پس انداز کن )Save More Tomorrow(« که 
در آن افراد را دعوت به این می کنند که خودشان را 
متعهد به بیشتر پس انداز کردن ]افزایش دادن نرخ 
واقعًا  کنند  آینده  از  معینی  بازه های  در  پس انداز[ 
موفق بوده است. به نظر ما احتمااًل تا 25 میلیون 
هستند.  طرح  این  عضو  متحده  ایاالت  در  نفر 
کشورهایی در سراسر دنیا، اولین شان هم بریتانیا، 
گروه ها ]تیم ها[ ی تحلیل رفتاری که معمواًل به شان 
گفته می شود واحدهای سیخونک ایجاد کرده اند؛ و 
آن طوری که به نظر می رسد خیلی هم دارند کارهای 

خوبی می کنند.
آدام اسمیت: به عنوان آخرین سوال، ما همگی 
متفاوت  دیگران  از  که  کنیم  فکر  داریم  دوست 

یک  شما  پژوهش  ولی  نیست؟  این طور  هستیم، 
جورهایی همه ما را ذیل یک تئورِی همگون ساز قرار 
می دهد. آیا ]به نظر شما[ یک جور ناهمخوانی بین 
]واقعیت  و  خودشان  فردیت  به  افراد  فردِی  اعتقاِد 

بیرونی[ وجود دارد؟
ریچارد اچ. تیلر: اوه البته که افراد با هم متفاوت 
هستند. یافته کلیدی پژوهش »کانَمن« و »تِورسکی 
یکسان  همه  که  نیست  این   »)Amos Tversky(
هستند، بلکه این است که به طور متوسط، ما همگی 
در جهِت یکسانی خطا می کنیم. در نتیجه همین امر 
است که همه ما فکر می کنیم کارهایی که باید انجام 
می شود  محقق  واقعیت  در  آنچه  از  زودتر  را  دهیم 
انجام خواهیم داد. هرچند در این میان بعضی افراد 

هستند که بیش از دیگران تعلل می کنند.
آدام اسمیت: فکر کنم من در همین گروه باشم.

ریچارد اچ. تیلر: در حال حاضر پیمانکاری که قرار 
است خانه ام را تحویل بدهد هم همین طور.

نظر  به  آرام  خیلی  شما  ]خنده[  اسمیت:  آدام 
می رسید. چه احساسی دارید؟

ریچارد اچ. تیلر: اوه. راستش، احساس آرام بودن 
ندارم.

احساساتتان  ندادن  بروز  در  اسمیت:  آدام 
استادید. آیا می توانیم امیدوار به استقبال از شما در 

استکهلم در ماه دسامبر باشیم؟
داشتم  افتخار  من  البته.  اوه،  تیلر:  اچ.  ریچارد 
که همراه با پروفسور کانمن بیایم و او مدام به من 
می گوید بهتر است جایزه نوبل را زودتر ببرم چون 
بنابراین  دوباره دلش می خواهد برود به استکهلم؛ 
مایه خوشحالی من خواهد بود که از او بخواهم من 

را در این سفر دوباره همراهی کند.
آدام اسمیت: چه ماجرای فوق العاده ای. حاال این 

بار جایتان عوض می شود...
ریچارد اچ. تیلر: بله.

آدام اسمیت: ...حاال ماجرا را از زاویه دید دیگری 
بسیار  ما  عالی،  هم  خیلی  خوب،  هستید.  شاهد 
داشته  اینجا  در  را  شما  حضور  که  هستیم  مشتاق 

باشیم. باز هم تبریک میگویم.
ریچارد اچ. تیلر: از شما سپاسگزارم.

با من صحبت  اینکه  از  و من هم  آدام اسمیت: 
کردید سپاسگزارم. خدانگه دار.

از  بعد  تیلر  اچ.  ریچارد  با  تلفنی  مصاحبه 
اعالم »جایزه سِوریِگز ریکسبانک« در علوم 

اقتصادی به یاد آلفرد نوبل.
مصاحبه کننده آدام اسمیت، رئیس بخش 
علمِی نوِبل مدیا  ]وب سایت و رسانه های 
تیلر بعضی  اچ.  نوبل[ است. ریچارد  بنیاد 
از آثار عملی پژوهشش روی اقتصاد رفتاری 
را در این مصاحبه تلفنی که بالفاصله بعد 
علوم  نوبل  جایزه  برنده  عمومی  اعالم  از 
اقتصادی ضبط شده است توضیح می دهد. 
توضیح  را  »سیخونک«  مفهوم  به عالوه  او 
می دهد و می گوید که امیدوار است دوباره 
به همراه دوست قدیمی اش »دنِیل کانَمن« 
که برنده نوبل علوم اقتصادی سال 2002 

است به استکهلم بیاید.
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نگاهی به د شواری های موجود در
فضای کسب و کار ایران

به بهانه انتشار گزارش سال 2018 بانک جهانی درباره سهولت فضای کسب وکار در مقیاس جهانی

و گزارش پایش ملی  فضای کسب وکار

پرونده فضای کسب و کار ایران8
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بهمن 1388، در مجموعه مطالبی با عنوان »غبار 
در فضای کسب و کار« نوشتم: »بررسی های بانک 
جهانی، همچنین مطالعات مختلف داخلی و خارجی 
نشان می دهد محیط کسب وکار در کشور ما اوضاع 
مناسبی ندارد. مهم تر آن که فاصله معناداری با اکثر 
با  این  و  داریم  و همسایه هایمان  منطقه  کشورهای 
اهداف چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم 
توسعه در تضاد کامل است. وضعیت کسب وکار هم از 
جمله شاخص هایی است که احتیاج زیادی به عدد و 
رقم و شکل و فرمول و نمودار ندارد و تقریبا هر کس که 
در فضای کسب وکار فعالیتی دارد، می تواند تشخیص 
دهد که هوا، سالم نیست.« )ماه نامه نسیم بیداری، 

شماره سوم، صفحه 96(
با  که  شوک درمانی  مشعشع  نتایج  تازه  روزها  آن 
به  یارانه ها«  پرداخت  »هدفمندسازی  آبرومند  نام 
اجرا درآمده بود، خود را آشکار می ساخت؛ عالوه بر 
روند صعودی تورم و لجام گسیختگی تورم، گزارش 
سال های  فاصله  در  بود  داده  نشان  جهانی  بانک 
رتبه  تا 1389(   1385( میالدی،  تا 2010   2006
جهانی ایران با 29 پله سقوط، از جایگاه صدوهشتم 
همان  است.  کرده  سقوط  صدوسی وهفتم  رده  به 
شاخص  مشابه،  مدت  در  که  می داد  نشان  گزارش 

واحد، در جمهوری  ترکیه 20  در  فضای کسب وکار 
آذربایجان 60 واحد، در عربستان سعودی 25 واحد، 
در قزاقستان 23 واحد و در امارات متحده عربی 39 

واحد صعود داشته است.
94 ماه پس از آن هشدارها، فضای کسب وکار در 
ایران همچنان غبارآلود است و این در حالی ست که 
فناوری های  از  بهره گیری  مدد  به  رقیب  کشورهای 
با  خود  فاصله  توانسته اند   ،ICT به خصوص  جدید 
کشور ما را بیشتر کنند. در ایران هم البته تالش های 
و  گرفت  صورت  موجود  وضع  اصالح  برای  زیادی 
بهبود  »قانون  تصویب  با  قانونی  خألهای  حداقل 
مستمر فضای کسب وکار« در سال 1390، برطرف 
»اتاق های  قانون،  این  مواد  از  یکی  طبق  شد. 
اطالع  منظور  به  هستند  موظف  ]بازرگانی[ 
در  کسب وکار  محیط  وضعیت  از  سیاست گذاران 
کشور، شاخص های ملی محیط کسب وکار در ایران را 
تدوین و به طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک 
استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش 
و اعالم نمایند.« بر این اساس، اتاق بازرگانی، صنایع، 
ملی  شاخص  سنجش  برای  کشاورزی،  و  معادن 
محیط کسب وکار ایران، 70 مولفه آماری و پیمایشی 
را تعریف کرده است. مؤلفه های پیمایشی سنجش 

عبارتند از:
1- عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و 

ابتکار در ارائه خدمات و محصوالت
پیش بینی  وغیرقابل  سلیقه ای  برداشت های   -2
تأمین اجتماعی  مأموران )برق، گاز، محیطزیست، 

و...( از قوانین و مقررات
یا  )دولتی  قرارداد  طرف های  بی تعهدی   -3

خصوصی( به ایفای تعهدات و وعده هایشان
4- بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی 

ناظر به کسب وکار
5- بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها 

)مواد اولیه و محصوالت(
6- رویه های سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه برای 

مدیریت نیروی انسانی
7- تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و 

بی رغبتی به خرید محصوالت ایرانی
8- تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیراستاندارد 

و تقلبی در بازار
9- رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی 

یا شبه دولتی در بازار
و  ممیزی  ناعادالنه  و  غیرمنصفانه  رویه های   -10

دریافت مالیات
11- دشواری تأمین مالی از بانک ها

12- فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز برای 
فعالیت اقتصادی

13- ضعف زیرساخت های حمل ونقل )جاده ای، 
ریلی، هوایی، دریایی و بندری(

و  شکایات  به  رسیدگی  در  دادگاه ها  ضعف   -14
پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران

15- وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا 
تعدادی از رقبا در بازار

رساندن  در  مشکل  و  توزیع  نظام  ضعف   -16
محصول به بازار

17- عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه 
محصوالت خارجی و داخلی در بازار ایران

18- فقدان یا نقص ارتباطات پسینی، پیشینی و 
خوشه های تولید

غیرمنطقی  دخالت های  و  قیمت گذاری   -19
نهادهای حاکمیتی در بازار

از  کار  نیروی  استقبال  و  عمومی  کارگریزی   -20

چند واقعیت عیان درباره محیط ملی کسب وکار

تلخ، تکان دهنده، ترسناک

علی نیلی

9 پرونده فضای کسب و کار ایران
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تعطیلی روزهای کاری
21- کمبود تقاضای مؤثر در بازار

22- کمبود فناوری های مورد نیاز
23- کمبود نیروی کار ماهر

24- محدودیت های دسترسی به ارتباطات )تلفن 
همراه و اینترنت(

25- محدودیت دسترسی به برق
26- محدودیت دسترسی به سوخت )گاز، گازوئیل 

و...(
27- مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی
28- موانع اداری کسب وکار )ادارات و دستگاه های 

اجرایی مرتبط با کسب وکار(
همه کسانی که دستی بر آتش تولید و تجارت در 
ایران دارند، با نگاهی به این فهرست، تایید می کنند 
گریبان گیر  مشکالت  شده،  احصا  مؤلفه های  که 
بنگاه ها در کشور را پوشش نسبتا کامل و مناسبی 

می دهند.
بخش  دو  در  نیز  تعریف شده  آماری  مولفه های 
کلی »محیط نهادی« و »محیط اقتصادی« مواردی 
چون تاثیر عوامل سیاسی-امنیتی بر اداره بنگاه ها، 
رضایتمندی  انسانی،  نیروی  تحصیالت  و  مهارت 
نوآوری،  و  فناوری  انسانی،  نیروی  فرهیختگی  و 
حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت، ساختار و 
عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کالن و ساختار اشتغال، 
تأمین مالی، زیرساخت ها و ظرفیت های اقلیمی و در 

نهایت ساختار تولید را شامل می شود.

تلخ و تکان دهنده
نتایج منتشر شده توسط دفتر آمار و اطالعات اتاق 
بازرگانی از پایش فضای کسب وکار در بهار 96، گرچه 
بهبود مختصر 2/44 درصدی نسبت به زمستان 95 
نشان می دهد اما مؤید حقایق تلخ و تکان دهنده ای 
به  است.  ایران  اقتصاد  بر  حاکم  کلی  وضعیت  از 
عبارت دیگر فعاالن اقتصادی در برشمردن مهم ترین 
موانع کسب وکار، روی نکاتی دست گذاشته اند که از 
جهتی دیگر، مولفه های حمکرانی خوب هم تلقی 
می شود؛ مواردی که یک سره خارج از دایره اختیار 
فعاالن اقتصادی و حتی جامعه مدنی، دانشگاه ها، 

انجمن های تخصصی و رسانه هاست.
مانع  مهم ترین  اقتصادی،  فعاالن  اعالم  طبق 
کسب وکار آنان، »دشواری تامین مالی از بانک ها« 
بوده است. جالب این که در فصل پیشین نیز، شبکه 
سنگ اندازی  اول  رتبه  ایران،  فرتوت  و  فربه  بانکی 
در کسب وکار را به خود اختصاص داده است و تلخ 
و  کشاورزی  صنعت،  بخش  سه  هر  فعاالن  این که 
خدمات از نحوه تامین مالی نالیده اند. شاید همین 
گزاره به تنهایی، خط بطالنی باشد بر بنیادگرایان 
بازار که همچنان اصرار دارند بانک های خصوصی 
را  ایران  اقتصاد  در  مالی  تامین  بحران  توانسته اند 

برطرف کنند.
»رویه های  و  اداری«  »موانع  گزارش،  ادامه  در 
غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات« 
رتبه های دوم و سوم آلوده اسزی فضای کسب وکار را 
داشته اند. »بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های 
بوده  اقتصادی  فعاالن  اعتراض  مورد  هم  اجرایی« 
است. آنان همچنین پنجمین مانع اصلی کسب وکار 
را رویه های سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه عنوان 

کرده اند.
همه ایرادات و اشکاالت مطرح شده توسط فعاالن 
اقتصادی، در ید اختیار قوه مجریه است. به بیان 
دیگر، مشکل اصلی در فضای کالن اقتصاد است 

اصالح  بانکی،  شبکه  اصالح  چون  بدیهیاتی  تا  و 
ساختار دولت و کاهش بروکراسی، اصالح شیوه های 
مالیات ستانی، ایجاد وحدت رویه و ثبات در قوانین 
و مقررات حاکم نشود، سخن گفتن از اصالح الگوی 
مصرف یا ترویج فرهنگ اتکا و اعتماد به تولیدکننده 

داخلی و... بیهوده می نماید.

ناامیدکننده و خطرناک
کسب وکار  وضعیت  از  بازرگانی  اتاق  گزارش 
جهت،  این  از  و  می شود  نیز  استانی  نتایج  شامل 
کسب وکار  کلی  شمای  بررسی  برای  مناسبی  ابزار 
نتایج  در گستره کشوری محسوب می شود. طبق 
اعالمی، سه استان فارس، گیالن و خراسان رضوی 
محیط کسب وکار مناسب تری داشته اند و سه استان 
سیستان وبلوچستان، کرمانشاه و خوزستان، دارای 
گزاره  همین  بوده اند.  کسب وکار  فضای  بدترین 
به قدر کافی هشداردهنده و خطرناک  نیم خطی، 
فضای  وضعیت  بدترین  با  استان  سه  هر  است؛ 
در هر سه  و  مرزی هستند  استان های  کسب وکار، 
منطقه، زمینه واگرایی های مذهبی و قومیتی وجود 
دارد. نکته هشداردهنده دیگر این است که خوزستان 
قطب کشاورزی و صنعت کشور است و سهم باالیی 

در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
نکته عجیب گزارش فوق الذکر، سقوط 16 درصدی 
فضای کسب وکار در استان صنعتی آذربایجان شرقی 
است. طبق داده ها، نمره فضای کسب وکار استان 
قبل 5/04  زمستان سال  در  که  آذربایجان شرقی 
بوده است )نمره 10 بدترین نمره ممکن است( در 
بهار 96 با 15/87 درصد تغییر منفی، نمره 5/84 
را کسب کرده است. به این ترتیب می توان هشدار 
به ویژه در  ناگوار فضای کسب وکار  داد که وضعیت 
از  فراتر  سویه هایی  می تواند  مرزی،  استان های 
از این منظر، الزم است همه اجزاء  اقتصاد بیابد و 
نظام تدبیر در کشور، اقدامات فوری برای اصالحات 

مورد نیاز را در دستور کار قرار دهند.

هر دم از این باغ بری می رسد
هفته دوم آبان، گزارش سال 2018 بانک جهانی 
درباره سهولت فضای کسب وکار در مقیاس جهانی 
جهانی،  بانک  گزارش  جدیدترین  در  شد.  منتشر 
رتبه ایران بازهم نزول کرده و از جایگاه 120 به 124 

فروافتاده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد )شماره 
4184، 11 آبان 96( منتشر کرده، امتیاز ایران در 
سال 2017 نسبت به سال قبل، 0/26 واحد بیشتر 
شده اما رتبه اش در مجموع 4 پله پایین تر آمده است. 
این بدان معناست که در قیاس با سایر کشورهای 
با  مرتبط  فرایندهای  اصالح  و  بهبود  روند  جهان، 

کسب وکار در ایران کندتر طی شده است.
بانک جهانی سرعت بهبود فضای کسب وکار در 
با ذکر مثالی روشن کرده است؛ در سال  را  جهان 
2004، فعاالن اقتصادی فقط در 9 کشور قادر بودند 
حداقل یک شرکت تجاری آن الین راه اندازی کنند 
اما این رقم در سال 2017 به 65 کشور افزایش یافته 

است.
بر اساس اعالم بانک جهانی، از میان 10 مولفه ای 
که برای سنجش محیط کسب وکار در جهان مورد 
»شروع  مولفه  ایران،  برای  است،  گرفته  قرار  پایش 
کسب وکار« بیشترین امتیاز و مولفه »دریافت مجوز 
در  کرده اند،  کسب  را  جایگاه  بهترین  ساخت« 
از  »حمایت  مولفه  در  ایران  جایگاه  بدترین  مقابل 

کشور   190 میان  از  و  بوده  خرد«  سرمایه گذاران 
مورد بررسی، در رده 170 قرار گرفته است. پایین تر 
امتیاز دریافت شده هم متعلق به مولفه »حل وفصل 
قانونی  معیارهای  با  که  است  بوده  ورشکستگی« 
و  می شود  محسوب  فراقوه ای  شاخصی  ما،  کشور 

نقش قوه قضائیه در آن پررنگ است.
خود،  دربررسی های  جهانی  بانک  پژوهشگران 
داده  قرار  نیز مدنظر  را  قانونی  و  نهادی  اصالحات 
کرده اند  رتبه بندی  نیز  اساس  این  بر  را  کشورها  و 
که گرجستان با اعمال 47 مورد اصالح در قوانین 
خود  به  را  اصالحات  رتبه  باالترین  کسب وکار 
اختصاص داده است. اصالحات قانونی در ایران طی 
یک سال گذشته منحصر به شاخص »دریافت اعتبار« 
بوده که مبین سرعت کم اصالحات در حوزه قوانین و 

مقررات مرتبط با فضای کسب وکار است.
تخصیص های  و  تفکیک  جهانی،  بانک  گزارش 
رتبه  مقابسه  به  آن که  جمله  از  و  دارد  هم  دیگری 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. 
کشور ما که طبق هدف گذاری های سند چشم انداز، 
منطقه  اقتصادی  قدرت  اولین  باید  دیگر  سال   8
و  خاورمیانه  کشورهای  دوازدهم  رده  در  باشد، 
شمال آفریقا قرار گرفته است. بهترین رتبه از لحاظ 
کسب وکار در این محدوده مهم و پرتنش، به امارات 
متحده عربی تعلق دارد که در رده بندی کلی، جایگاه 
بیست ویکم جهان را از آن خود کرده است. ایران در 
مولفه های حمایت از سرمایه گذاران خرد و پرداخت 
مالیات در رتبه 18 منطقه و در مولفه های تجارت 
فرامزی و حل وفصل ورشکستگی رتبه 15 منطقه را 
داراست. بهترین رتبه منطقه ای کشورمان نیز مربوط 

به شاخص دریافت اعتبار )رده چهارم( است.

در نهایت...
و  منظر  هر  از  بسنجیم،  که  معیاری  و  متر  هر  با 
تعلق  و  با هر عقیده ای  کنیم،  نظاره  که  دیدگاهی 
خاطر به هر جناح و نحله فکری، نمی توانیم منکر 
کشور  در  کسب وکار  محیط  ضدانگیزشی  ساختار 
بشویم. می توان فهرستی بلندباال از الزامات بهبود 
فضای کسب وکار ردیف کرد و بهانه آورد که اصالحات 
ریشه ای باید از خانواده آغاز شود و به مدارس تسری 
گفت  می شود  شود.  نهادینه  دانشگاه ها  در  و  یابد 
تا یک ایرانی از کودکی فرهنگ تعاون و همکاری و 
کار را نیاموزد، اصالح آرایش نهادی ممکن نیست و 
از کوزه این نظام آموزشی و انگیزشی و پاداش دهی، 
همین افراد ضدکار و تولید برون می تراود. این ها همه 
بسیار  ما،  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  اما  درست، 
ساده تر و پیش پا افتاده تر از این حرف هاست. آنان 
انتظارات عجیب و غریبی از نظام تدبیر و اداره کشور 
برحذر  سوداگری  از  را  بانک ها  می گویند  ندارند؛ 
سوق  تولید  سمت  را  منابع شان  از  کسری  و  دارید 
دهید، می گویند هر روز و هر ساعت قوانین و مقررات 
را تغییر ندهید، می گویند آیین نامه هایی تدوین کنید 
و  کمتر  سبب  ماموران  خانواده  و  خانه  شرایط  که 
بیشتر شدن رقم عوارض و مالیات نشود، می خواهند 
میزهای شان  پشت  که  بیاموزند  دولت  کارمندان 
نشسته اند برای خدمت به همان مراجعان، دوست 
دارند داشتن کارخانه و کارگاه تولیدی افتخار باشد و 
نه عار و ننگی که باید پنهانش کرد. این مطالبات ساده 
و پیش پا افتاده، بخش زیادی از مشکالت کارآفرینان 
و تولیدکنندگان و تجار ایرانی را حل می کند و محیط 
کسب وکار را مساعد می کند؛ آن گاه می توان درباره 

فاز صفر اصالحات ساختاری سخن گفت.
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ارزیابی شما از میزان کارایی شعار دولت برای 
بهبود فضای کسب وکار چیست؟

روحانی  آقای  یازدهم،  دولت  آمدن  از  بعد   ◄
تأکید  خیلی  کسب وکار  محیط  بهبود  موضوع  به 
داشت، در نتیجه وزارت اقتصاد متولی این کار شد 
و حتی اداره کلی هم برای پیگیری بحث ها و حرکت 
به سمت بهبود این شاخص ایجاد شد. در کنار این، 
مرکز پژوهش های مجلس نیز همزمان با دولت یازدهم 
برای ارزیابی فضای کسب وکار، کاری را شروع کرد و 
دفتری به نام دفتر پایش کسب وکار در مرکز ایجاد شد. 
کار این دفتر، ارزیابی وضعیت کسب وکار با نظرسنجی 
دارد  پرسشنامه ای  است.  اقتصادی  تشکل های  از 
که آن را هر سه ماه یک بار، در ارتباط با تشکل های 
مهم ترین  می کند.  منتشر  و  روزرسانی  به  اقتصادی 
کار دفتر کسب وکار این بود که با نهادهای بین المللی 
ارتباط گرفت و بخشی از بهبود رتبه جهانی ایران، به 
خاطر تصحیح اطالعات اقتصادی بود. بانک جهانی 
اطالعاتی را در اختیار داشت که یا درست نبود یا نیاز 
وزارت  در  دفتر محیط کسب وکار  داشت.  اصالح  به 

اقتصاد نیز تشکیل شد و عالوه بر رایزنی با نهادهای 
ایران  اقتصاد  داخل  در  جهانی،  بانک  مثل  مهمی 
وزارتخانه ها و نهادهایی مانع کسب وکار را شناسایی و 
شروع به رایزنی با این دستگاه ها کرد. اولین اقدام دفتر 
مذکور این بود که تالش کرد مجوزهای کسب وکار را 
کاهش دهد. خیلی از مجوزها در دستگاه ها وجود 
داشت که شاید نیاز نبود یا می توانستند از نظر فرایند 
و زمان و هزینه کوتاه شوند. در همین دفتر توانستند 

حدود 200، 300 مجوز را حذف کنند.

و  گوناگون  نهادهای  از  مجوز  گرفتن  معضل 
موازی کاری ها، همواره دامن گیر فعاالن اقتصادی 
مشکات  نظر  این  از  بخش ها  کدام  است.  بوده 

بیشتری داشتند؟
و  صنعت  وزارتخانه ها  به  مشکل  بیشترین   ◄
کشاورزی مربوط بود. این مجوزها، مجوزهایی بودند 
که قابل حذف یا اصالح زمانی و هزینه ای بود. بخشی 
هم مربوط به قوه قضاییه بود که در گزارش های بانک 
با  متناظر  واقع  در  بود.  گرفته  قرار  مدنظر  جهانی، 

محورهایی که در بانک جهانی برای فضای کسب وکار 
در نظر گرفته شده بود، اقدام به شناسایی و برطرف 
کردن موانع در داخل دستگاه ها کردند. مثال دفتر 
محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در حوزه ورشکستگی 
قوه  با  مذاکره  وارد  دادگاهی  حوزه های  از  برخی  و 

قضائیه شد.

با همه این اقدامات اکنون فضای کسب وکار را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

◄ حدود چهار پنج سال از آغاز این تالش ها گذشته 
و نمی خواهم بگویم پیشرفت نداشته ایم، اما انتظاراتی 
که در کشور بود برآورده نشده. اگر امروز با بنگاه ها و 
تشکل های اقتصادی صحبت کنید، خواهند گفت 
که همچنان بروکراسی های پیچیده و موانع، فراروی 
البته تعریف کسب وکاری که  کسب وکار وجود دارد. 
بنگاه ها و تشکل ها دارند، شاید فراتر از چیزی است که 
بانک جهانی مدنظر قرار می دهد. طبیعتا بنگاه های 
یا  پیچیده  مقررات  و  قوانین  و  مسائل  با  ما  داخلی 
طوالنی بودن برخی از فرایندهایی که ممکن است در 

الزامات بهبود شاخص کسب وکار در گفت وگو با وحید شقاقی شهری

خطای دولت دوازدهم در تعیین اولویت ها

ایران به واسطه  اقتصاد  از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، 
تحریم های جهانی و البته مسائل داخلی با انبوهی از مشکالت در 
حوزه کسب وکار روبه رو بود. پایان دولت احمدی نژاد در سال 92 
همزمان بود با اعمال فشارهای خارجی بر ایران. همین امر موجب شد 
جایگاه ایران از لحاظ فضای کسب وکار به رتبه 145 تنزل یابد. بیم و 
امید درباره سرانجام مذاکرات هسته ای و برخی کارشکنی ها در اوان 
این مذاکرات، سبب نزول بیشتر این شاخص شد و ایران در سال 93 
در رتبه 152 جهان ایستاد. دولت ندبیر و امید به مجموعه اقداماتی 
برای غلبه بر بحران های اقتصادی دست زد و از جمله بهبود فضای 
کسب وکار را در دستور کار قرار داد که در نتیجه روند صعود آهسته 

آهسته طی شد. طبق اخرین آمارهای بانک جهانی در سال 2017، 
فضای کسب و کار ایران در میان 190 کشور جهان جایی بهتر از 
ردیف 120 پیدا نکرد. رتبه ای که به گفته محمد شریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز هم »فاجعه آمیز« است. در این 
میان عده ای از کارشناسان معتقدند تغییر اولویت های دولت از بهبود 
فضای کسب وکار که پایه بهبود عملکرد اقتصادی محسوب می شود 
به اشتغال زایی، ریشه های اصلی بحران ها و مشکالت ریز و درشت 
را نادیده می گذارد و کشور را از اصالح بسترهای نهادی دور خواهد 
کرد. وحید شقاقی شهری، استادیار دانشگاه علوم اقتصادی از جمله 

این منتقدان است.
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محورهای کسب وکار جهانی هم نباشد، سروکار دارند. 
مشکالتی که فرضا در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، 
آن  مجموع،  در  دارد.  وجود  حوزه ها  سایر  و  بیمه 
انتظارات برآورده نشده و با وجود اینکه جایگاه ایران 
بهتر شده اما همچنان در بین بنگاه های اقتصادی ما 
این حس و ادراک که فضای اقتصاد بهتر شده، وجود 
ندارد. گاهی حتی اوضاع بدتر هم شده است. مثال در 
برخی حوزه های مرتبط با نیروی کار یا مسائل قضایی، 
ممکن است فرایندها طوالنی تر شده باشد. مشکالت 
اقتصادی مثل نرخ بهره باال، ممانعت یا عدم تمایل 
بانک ها برای ارائه تسهیالت و مشکالت کالن اقتصاد 
ایران را هم بنگاه ها به فضای کسب وکار ربط می دهند.

محیط  پایش  مولفه های  مگر  مبنایی؟  چه  بر 
کسب وکار مشخص نیست؟

از فضای کسب وکار  آنچه  که  تاکید می کنم   ◄  
در ذهن بنگاه های اقتصادی ما وجود دارد، فراتر از 
تعریف بانک جهانی است و به نظر تشکل ها و فعاالن 
این عرصه، در مجموع اوضاع اقتصادی برای فعالیت 
مثل  ایران  اقتصاد  مشکالت  چون  نیست  مناسب 
مشکالت نظام ارزی، نظام تعرفه ای، تغییرات قوانین 
یا انبوه قوانین متناقض و پیچیده، فرایندهای طوالنی 
برای کسب وکار  مانعی  به عنوان  بزرگ  اداری  نظام  و 
همچنان وجود دارد. آنها فضای کسب وکار را به سایر 
مسائل و حوزه ها هم تعمیم می دهند. بنابراین تعریفی 
از 10  فراتر  است  اقتصادی  بنگاه های  ذهن  در  که 
محوری است که تعریف بین المللی کسب وکار به آن 

اشاره می کند.

10 مولفه اصلی فضای کسب وکار کدامند؟
◄ شاخص سهولت راه اندازی کسب وکار، شاخص 
اخذ مجوزهای ساخت وساز، شاخص دریافت اشتراک 
برق، شاخص ثبت دارایی ها، شاخص کسب اعتبارات 
)اخذ وام(، شاخص میزان حمایت از سرمایه گذاران 
اجرای  شاخص  مالیات،  پرداخت  شاخص  خرد، 
شاخص  و  بین المللی  تجارت  شاخص  قراردادها، 

قوانین مربوط به ورشکستگی.

در  تحول  دوره  به عنوان  می توان  را  دوره ای  آیا 
بهبود محیط کسب وکار شناسایی کرد؟

پیگیری  موضوع  این  برای  یازدهم  دولت  در   ◄
زیادی صورت گرفت. قبل از دولت یازدهم موضوع 
هم  شاید  نبوده.  دولت ها  اولویت  جزو  کسب وکار 
سیاست های دیگری داشتند که آنها را تحت عنوان 
بهبود فضای کسب وکار قلمداد می کردند. به صورت 
دولت  »کسب وکار«،  اصطالح  و  ترم  همان  با  ویژه 
یازدهم و رئیس این دولت بود که اعالم کرد می خواهد 
فضای کسب وکار را بهتر کند اما در چهار سال دولت 
یازدهم با وجود تالش وزارت اقتصاد، بدنه دولت با 
با اینکه برخی  تصمیم گیران خیلی همراهی نکرد. 
فرایندها کاهش پیدا کرد، اما همچنان مقاومت وجود 
دارد. تغییر نگرش و افکار مدیران بسیار سخت است. 
مجلس ما هم به تصویب قوانین عادت کرده است. 
آیین نامه  مدام  اما  داریم،  را  قوانین  از  انبوهی  االن 
آقای  اخیرا  می شود.  تصویب  مجلس  در  مقررات  و 
الریجانی می گفتند ای کاش روزی برسد که مجلس، 
قانون تصویب نکند. انبوهی از قوانین وجود دارد که 
باید تنقیح شود. به هر حال، برخی قوانین مشمول 
مرور زمان شده و الزامات نقطع تصویب دیگر وجود 
قانون  است.  متناقض  هم  با  قوانین  برخی  ندارد. 
تجارت مربوط به 1310 است و بیش از 90 سال از 

آن گذشته اما امروز با همان قانون کار می کنیم. بارها 
تالش شده که قانون تجارت اصالح شود اما نشده. 
در سال 89-90 قانون بهبود فضای کسب وکار را اتاق 
بازرگانی تهیه کرد چون ذیل اصل 44، آمده بود که 
اتاق بازرگانی قانون کسب وکار را به مجلس پیشنهاد 
بدهد. اتاق بازرگانی قانونی را با 29 ماده آماده کرده 
و طی الیحه ای به مجلس پیشنهاد دادند که تبدیل به 
قانون بهبود فضای کسب وکار شد اما آیین نامه برخی 
از مواد هنوز نوشته نشده تا اجرایی شود. در ضمن با 

مرور زمان مدام هم مشکالت اضافه شده است.

مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش  طبق 
تشکل های اقتصادی در مقطع مذاکرات هسته ای 
بر این باور بودند که حصول یک توافق یا قدرت های 
جهانی، به سرعت فضای کسب وکارشان را بهتر 
می کند. امروز می دانیم که بر خاف تصور، برجام 
نتوانست اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند و طبق 
گفته های شما محیط کسب وکار هم تحول قابل 

اعتنایی را تجربه نکرده است. چرا؟
◄ بخشی از فضای کسب وکار به بهبود شرایط کلی 
اقتصاد برمی گردد. دولت با اینکه تالش کرد و برجام 
را بعد از مدتی طوالنی به ثمر رساند، اما شیطنت هایی 
می شد و می شود. امروز هم آقای ترامپ مدام علیه 
برجام سخن می گوید. در مجموع دولت تالش کرد 
بار بهبود محیط کسب وکار به دوش دولت  اما همه 
نیست و مجلس و قوه قضاییه هم وظایفی دارند. برای 
نمونه در مباحث مرتبط با ورشکستگی، قوه قضاییه 
باید فرایندها را اصالح کند. االن شرکت هایی که برای 
پرداخت معوقاتشان با فشار مواجه می شوند، سریع 
پروسه ای  وارد  قضیه  و  می کنند  ورشکستگی  اعالم 
طوالنی می شود. در این مسیر به اندازه ای ابهام وجود 
دارد که موضوعیت شکایت و پیگیری از بین می رود. 
درباره مجلس هم اشاره کردم که با وجود انبوهی از 
هر  در  تقریبا  پیچیده،  و  متناقض  مختلف،  قوانین 
شرایط  این  در  می رسد.  تصویب  به  قوانینی  جلسه 
موانع  برخی  البته  می بینند.  ضربه  ما  بنگاه های 
بیرونی هم وجود دارند. مثال بانک های خارجی بزرگ 
مشکالتی در مراودات پولی با بانک های ایرانی دارند 
یا میزان ریسک اقتصادی ایران باالست و مشکالت 
تجاری وجود دارد. در حوزه گمرک و زمان فرایندهای 
گمرکی، گرچه گمرک زیرمجموعه وزارت اقتصاد است 
و وزارت اقتصاد هم متولی بهبود فضای کسب وکار، 
وضعیت مان  فرامرزی،  تجارت  شاخص  در  شاهدیم 

خوب نیست و رتبه 156 از 190 را داریم.

شما می گویید دولت یازدهم تنها دولتی بوده 
که بهبود محیط کسب وکار را اولویت خود دانسته 
بدل  دولت  اولویت  به  موضوعی  وقتی  است. 
می شود، قاعدتا باید همه منابع و امکانات معطوف 

به هدف شود. چرا بهبود محسوس نیست؟
با جدیت  ابتدا  همان طور که گفتم دولت در   ◄
بهبود شاخص محیط کسب وکار  پیگیر  و  جلو رفت 
بود اما مسائل مختلف موجب شد گمراه شود یا این 
موضوع از اولویت خارح و کمرنگ شود. در کشور ما 
اتفاقات ابتدا با جدیت شروع شده و بعد از کمرنگ 
شدن، فراموش می شوند. گاهی موضوعی در اولویت 
قرار می گیرد، مدام رسانه ها و مسئوالن با هم صحبت 
می کنند اما پس از مدتی آرام آرام به فراموشی سپرده 
می شود. در دولت دوازدهم فشاری که در دوره قبل به 
دستگاه ها وارد می شد تا خود را اصالح کنند، دیگر 
وجود ندارد و حتی به نظر می رسد اولویت ها تغییر 

کرده است.

فضای  بهبود  کرد  ادعا  می توان  شما  نظر  به 
کسب وکار اولویت دولت دوازدهم نیست؟

بله، دیگر بهبود فضای کسب وکار در دستور   ◄
کار اصلی دولت نیست. در این دوره، اشتغال مسئله 
اصلی شده است، در حالی که همه این بحث ها به 
فضای کسب وکار متصل است و اگر اقتصاد قرار است 
سامان بگیرد، باید فضای کسب وکار سامان بگیرد و 
اشتغال هم وابسته به همین است. االن مسیر تغییر 
کرده و دولت به سمت حمایت مالی از بنگاه ها رفته و 
اصل کار به فراموشی سپرده شده است. ضمن این که 
است.  زیاد  ایران  اقتصاد  درون  نهادی  چالش های 
متاسفانه منافع نهادها و ارکان قدرت در درون اقتصاد 
ایران همسو نیست و این شرایط، تنش و نااطمینانی را 

در اقتصاد ایران بیشتر می کند.

برداشت من از سخنان شما این است که بهبود 
محیط کسب وکار را یک اصل اساسی برای نظام 
می دانید.  کشو  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
راهکارهایی که برای بهبود این شاخص باید مدنظر 

قرار داد چیست؟
◄ به نظرم ابتدا باید در اقتصاد ایران شورای اقتصاد 
و  ساماندهی  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  یا 
نظم بخشیدن به متغیرهای کلیدی اقتصاد را انجام 
دهند. بارها شاهد بوده ایم که متغیرهای اقتصادی 
ناهماهنگ حرکت می کنند. برای مثال در زمینه نرخ 
سود  نرخ  کاهش  برای  دولت  این که  با  دیدیم  سود 
بانکی فشار می آورد، نرخ های دیگر سود مثال سود 
بدهی، هم پای نرخ سود کاهش پیدا نکرد که طبیعتا 
نظام پولی را به هم می زند. باید دائما مراقبت شود 
با هم هماهنگ  نرخ سود  و  تعرفه  نرخ  ارز،  نرخ  که 
باشند. گام دوم در بهبود فضای کسب وکار این است 
حداقل  تا  شود  تالش  کلیدی،  نقاط  مورد  در  که 
بروکراسی ها کم شوند. نقاط کلیدی در دولت شامل 
گمرک، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی است. بحث 
دادرسی و حمایت از افراد نقطه کلیدی قوه قضاییه 
است. بیمه و تامین اجتماعی هم مسئله مهمی است 
عمده  که  می دهد  نشان  گوناگون  پیمایش های  و 
بنگاه ها از بحث بیمه، تعدد قوانین و تغییرات مکرر آن 
می نالند. االن نیروی کار برای کارفرما گرفتاری های 
بیمه ای ایجاد می کند. این هم حوزه ای است که باید 

در دستور کار قرار بگیرد.
برای بهبود کسب وکار باید در زمینه پیش بینی پذیر 
بودن اقتصاد ایران تالش کرد. اگر نتوانیم اقتصاد ایران 
را پیش بینی پذیر کنیم قطعا فضای کسب وکار مناسب 
نااطمینانی  و  باال  ریسک  شاهد  چون  شد  نخواهد 
بیشتر خواهیم بود. محور بعدی این است که دولت 
هدف بهبود فضای کسب وکار را مستمر دنبال کند. 
به  را  ما  اولویت ها  مداوم  تغییر  و  پراکنده کاری ها 
مقصد نمی رساند. درست است که دولت اولویت های 
مختلف دارد اما حداقل در اولویت اصلی که بهبود 
مستمر  و  باشد  جدی  باید  است  کسب وکار  فضای 
هم آن را دنبال کند. دولت با جدیت می تواند برخی 
مشکالت و عدم تمایل ها برای بهبود فضای کسب وکار 
را برطرف کند. تعامل درونی بین ارکان اقتصاد مهم 
است. سه قوه برای بهبود فضای کسب وکار باید به یک 
اجماع برسند. مجلس نیز باید تنقیح قوانین را جدا در 
دستور کار قرار دهد. مقررات زدایی هم بحث بسیار 
مهمی است. با این راهکارها شاید بتوانیم کمی در 

بهبود فضای کسب وکار پیش برویم.
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اهداف و ارکان شاخص
نشان  کسب وکار  فضای  شاخص  کلی  به طور 
کسب وکار  راه اندازی  برای  کارآفرینان  که  می دهد 
کوچک تا متوسط تا چه اندازه با قوانین و مقررات 
آسان یا دشوار روبه رو هستند. این شاخص، تغییرات 
 )Life Cycle( مؤثر بر ده حوزه مربوط به چرخه عمر
کسب وکار را ردیابی کرده و می سنجد و از آن برای 
تجزیه و تحلیل دستاوردهای اقتصادی و شناسایی 

اصالحات مؤثر استفاده می شود.
برای  مناسبی  روش  یکدیگر،  با  کشورها  مقایسه 
سیاست گذاران حوزه قوانین و مقررات است. شاخص 
فضای کسب وکار )Doing Business( به رتبه بندی 
برای  کسب وکار  فضای  سهولت  منظر  از  کشورها 

صنایع کوچک تا متوسط می پردازد. بانک جهانی 
همه ساله از سال 2004 تاکنون این گزارش را ارائه 
می کند. در آخرین گزارش این شاخص، تعداد 190 
کشور بررسی و رتبه بندی شدند. هرچند رتبه بندی 
تمامی  اصلی،  شاخص های  و  کسب وکار  فضای 
رقابت پذیری  و همچنین  جوانب فضای کسب وکار 
و سرمایه گذاران مهم  برای شرکت ها  که  را  کشورها 
باال  رتبه  این حال،  با  اندازه گیری نمی کند؛  است، 
فضای  دولت  که  است  آن  به منزله  شاخص  این  در 

مناسبی را برای انجام کسب وکار مهیا کرده است.
شاخص مورد نظر، تغییرات مؤثر بر ده حوزه مربوط 
به چرخه عمِر کسب وکار را ردیابی کرده و سنجیده 
است. این حوزه ها عبارت اند از: شروع کسب وکار، 
اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی ها، اخذ 
اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، 
ناتوانی  تجارت بین المللی، اجرای قراردادها و رفع 
از پرداخت دیون. رکن دیگری نیز باعنوان استخدام 
نیروی کار در این شاخص محاسبه و بررسی می شد 
که طی سال های اخیر در رده بندی کشورها لحاظ 
نشده است. هریک از این حوزه ها معیارهایی دارند که 
میانگین حسابی این معیارها، جمع امتیازات هر حوزه 

را تشکیل می دهد.

 
 شیوه محاسبه

این  به  این گزارش  نحوه جمع آوری اطالعات در 
صورت است که بیشتر زیرشاخص های کسب وکار، به 
قوانین و مقررات مربوط می شوند و توسط تیم خبره در 
بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرند. موارد مرتبط 
با هزینه ها با ارسال پرسش نامه به افراد خبره، وکال و 
مراکز مربوط به هر حوزه در سراسر دنیا جمع آوری 
شده و پس از تجزیه و تحلیل های علمی و آماری، 

محاسبات شاخص انجام می گیرد.
را  موانع کسب وکار  تنها  نه  این گزارش  داده های 
نشان می دهد، بلکه منشأ این موانع را هم مشخص 
در  سیاست گذاران  برای  رو  این  از  و  است  کرده 
زمینه اصالح قوانین و مقررات کمک شایان توجهی 
گزارش  این  روش شناسی  البته  می شود.  محسوب 
از  برخی  آن که  از جمله  نیز دارد.  محدودیت هایی 
حوزه های مهم مربوط به صنعت از قبیل: نزدیکی 
کشورها به بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیرساختی 
)غیر از موارد مربوط به تجارت بین المللی و دسترسی 
به برق(، امنیت دارایی در برابر سرقت، شفافیت در 
تدارکات دولتی، شرایط کالن اقتصادی یا توانمندی 

نهادها، در این شاخص بررسی نمی شوند.

بهبود 23 پله ای با سه شاخص

سعیده شفیعی

پژوهشگر اقتصادی

شاخص فضای کسب وکار )Doing Business( به رتبه بندی کشورها 
متوسط  و  منظر سهولت فضای کسب وکار در صنایع کوچک  از 
از  بانک جهانی  توسط  به صورت سالیانه  این شاخص  می پردازد. 
سال 2004 تاکنون بر اساس 10 رکن و 40 معیار ارائه می شود. 
هرچند رتبه بندی فضای کسب وکار و شاخص های اصلی، تمامی 
جوانب فضای کسب وکار و همچنین رقابت پذیری کشورها را - که 
برای شرکت ها و سرمایه گذاران مهم است- اندازه گیری نمی کند؛ 

با این حال، رتبه باال در این شاخص به منزله آن است که دولت 
فضای مناسبی را برای انجام کسب وکار مهیا کرده است. بررسی 
گزارش های بانک جهانی در خصوص فضای کسب وکار ایران طی 
تنها سه  می دهد  نشان  یازدهم  دولت  پایانی  و  آغازین  سال های 
شاخص اخذ مجوز ساخت، ثبت دارایی و دریافت انرژی برق سبب 
بهبود 23 رتبه ای ایران شده است و هفت شاخص دیگر طی مدت 

مذکور عملکرد منفی داشته اند.
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جدول شماره ) 1(  حوزه ها، معیارها و ضرایب آن ها در تعیین شاخص فضای کسب وکار

مراحل )تعداد مراحلی که الزم است تا کارآفرین برای آغاز فعالیت طی کند(

زمان )متوسط زمان الزم برای انجام فرایند در مقیاس روز(
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هزینه )% دعوی(

رویه ها )تعداد(
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نرخ بازیابی )سنت در هر دالر(

خروجی )1 به معنی فروش تکه تکه و تدریجی و 0 به معنی مؤسسٔه دایر(

این شاخص در گزارش سال های 2011، 2012 و 2013 در رده بندی کشورها لحاظ نشده است.
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شروع کسب وکار: چالش های مربوط به شروع هر فعالیت اقتصادی جدید 
را مدنظر قرار می دهد.

اخذ مجوز ساخت: مراحل مختلف برای کسب مجوزهای الزم جهت آغاز 
فعالیت اقتصادی را بررسی می کند.

اشتراک برق: چالش های مربوط به کسب انرژی الکتریکی را بررسی 
می کند.

ثبت دارایی: به چالش های مربوط به ثبت حقوق مالکیت اشاره دارد.

اخذ اعتبار: به بررسی وضعیت ثبت، به اشتراک گذاری و مبادالت 
اعتباری و حقوقی قانونی تسهیات گیرندگان و تسهیات دهندگان 

می پردازد.

حمایت از سرمایه گذاران: به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق 
سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی عام می پردازد.

پرداخت مالیات: به بررسی فرایندهایی می پردازد که هر شرکت با اندازٔه 
متوسط در یک سال مالی برای پرداخت مالیات باید مد نظر قرار دهد.

تجارت بین المللی: به بررسی میزان سهولت انجام فعالیت های تجاری با 
سایر کشورها می پردازد.

اجرای قراردادها: بیان گر میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی 
حقوقی است.

حل مشکل ناتوانی از پرداخت دیون: به چالش های مربوط به خاتمٔه 
فعالیت اقتصادی اشاره دارد.

استخدام نیروی کار: به چالش های مربوط به استخدام و اخراج نیروی کار اشاره دارد.

ضریب معیار
)درصد( حوزه

رتبه بندی جهانی
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی )2018( 
نیوزلند،  کسب وکار،  فضای  سهولت  شاخص  از 

سنگاپور، دانمارک، کره جنوبی، هنگ کنگ، آمریکا، 
انگلستان، نروژ، گرجستان و سوئد رتبه های اول تا 
دهم را کسب کرده اند. ونزوئال، اریتره و سومالی نیز 

این رده بندی را در  تا 190(  پایانی )188  رتبه های 
اختیار دارند. جمهوری اسالمی ایران نیز در رتبه 124 

این رده بندی قرار گرفته است.
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جدول شماره )2( زیر شاخص های فضای کسب وکار در برخی از کشورهای جهان بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی

جدول شماره )3(  رتبه ایران در زیرشاخص های فضای کسب وکار طی دو دوره مورد بررسی
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منبع: بانک جهانی، گزارش فضای کسب وکار 2018.
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دریافت انرژی برق
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رتبه در گزارش 2013 تغییر در رتبهرتبه در گزارش 2018 زیرشاخص

منبع: بانک جهانی، گزارش فضای کسب وکار 2013 و 2018.

وضعیت ایران در زیرشاخص های کسب وکار
از منظر تاریخی، دولت دهم زمانی اقتصاد ایران 
را به دولت یازدهم تحویل داد که ایران در رتبه بندی 
فضای کسب وکار رتبه 145 از بین 185 کشور جهان را 
به خود اختصاص داده بود. شاخص فضای کسب وکار 
در ایران طی سال های فعالیت دولت یازدهم بهبود 
یافت و به 124 از بین 190 کشور جهان رسید. البته 
الزم به ذکر است، از 10 مولفه تعیین کننده وضعیت 
گذشته،  سال  پنج  طی  ایران  در  کسب وکار  فضای 
رتبه ایران در هفت زیرشاخص نزول داشته و تنها سه 
با بهبود مواجه شده اند که بهبود قابل  زیرشاخص 
توجه این سه زیرشاخص سبب ارتقای جایگاه کشور 

در بین سایر کشورها شده است.

نکات مثبت
فضای  زیرشاخص های  در  بهبود  بیش ترین 
کسب وکار مربوط به زیرشاخص »اخذ مجوز ساخت« 
است که رتبه ایران را در این شاخص طی پنج سال 
یافته داده است. در حال  بهبود  پله  گذشته، 141 

حاضر اگر چه بخش مسکن در ایران در رکود قرار دارد 
اما مسئوالن شهرداری ها برای رونق در این بخش، 

مراحل اخذ پروانه ساخت را آسان تر کرده اند.
ایران در گزارش جدید بانک جهانی از نظر »دریافت 
انرژی برق« رتبه 99 را به خود اختصاص داده است که 
نسبت آغاز به کار دولت یازدهم، 64 رتبه بهبود نشان 
می دهد. در این خصوص وزارت نیرو از سازمان های 
برق منطقه ای خواسته تا برای کمک به بخش تولید 
عملیاتی مانند اخذ مجوزها را نسبت به قبل راحت تر 
کنند که این امر خود را در بهبود این زیرشاخص نشان 

داده است.
همچنین در زیرشاخص »ثبت دارایی« نیز عملکرد 
اقتصاد ایران نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته و 

از رتبه 165 به 87 ارتقا پیدا کرده است.

نکات منفی
پایین ترین  جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
»پرداخت  زیرشاخص  سه  به  مربوط  عملکردها 
و  تجاری«  فعالیت  پایان  و  »ورشکستگی  مالیات«، 

»سهولت تجارت بین المللی« بوده است که در بین 
سی کشور پایین رتبه بندی قرار دارد.

بر این اساس، در زیربخش »ورشکستگی و پایان 
فعالیت تجاری« فضای کسب وکار ایران طی پنج سال 
گذشته بدترین عملکرد را داشته و از رتبه 126 به 160 

سقوط پیدا کرده است.
رتبه  جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر  همچنین 
جهانی ایران از نظر زیرشاخص »اخذ اعتبار« )سهولت 
دریافت وام( نیز بدتر شده است. در حالی که ایران از 
این منظر در سال 2013 میالدی در رتبه 83 در بین 
کشورهای جهان قرار داشت، بر اساس گزارش سال 

جاری این رقم به 90 تنزل یافته است.
رتبه ایران در زمینه زیرشاخص »ورشکستگی و پایان 
فعالیت تجاری« 34 پله نزول داشته و از 126 در سال 

2013 به 160 در گزارش سال جاری رسیده است.
»شروع کسب وکار« در ایران سخت تر شده و ایران در 
این شاخص نسبت به پنج سال گذشته 10 پله نزول 
داشته است و در جدیدترین گزارش این نهاد در رتبه 

97 قرار دارد.
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شما  اقتصادی  فعالیت های  سابقه  به  توجه  با 
پیش از پیروزی انقاب، به نظرتان بعد از انقاب 
مشکات کسب وکار در کشور کمتر شده است یا 

بیشتر؟
انقالب  از  باید متذکر شوم که من قبل  ابتدا   ◄
شخصا  و  بودم  شده  فارغ التحصیل  دانشگاه  از  تازه 
کسب وکاری که مسئول آن باشم، نداشته و در جایگاه 
یک مهندس مشغول فعالیت بودم. می توان گفت در 
آن دوره اکثر صنایع کشور به صورت وابسته و مونتاژ 
بود. قطعات وارد می شد و نمایندگی های حاضر در 
کشور، قطعات مورد نیاز را برای ما نصب می کردند. 
عمق ساخت داخل در حد خیلی پایینی بود اما بعد از 
انقالب که جنگ هم آغاز شد، جنگ تا حدودی حرکت 
ایجاد کرد که در نهایت منجر به تولید برخی قطعات در 
داخل کشور شد. در واقع یک توانایی ایجاد شد تا به 
سمت ساخت و تولید برویم. در نهایت، سال 72، وقتی 
قانون مربوط به خودرو در مجلس به تصویب رسید، 
ساخت داخلی ارج نهاده شد. من یادم نمی رود که یک 
روز در شرکت ایران خودرو، یک دستگاه پیکان 1600 را 
از هم باز و از ما دعوت کرده بودند که برای تولید قطعات 
این خودرو همکاری کنیم. در آن روز هر شرکتی تولید 

یک قطعه را از طریق مهندسی معکوس پذیرفت. هر 
کسی گوشه ای از کار را گرفت. این حرکت، آغاز توجه 
در  اما  داشت  افت وخیز  گرچه  و  بود  تولید  به  جدی 
نهایت، نتیجه این شد که اگر در دوران قبل از انقالب، 
30 هزار دستگاه تولید خودرو داشتیم، این میزان در 

سال 90 به 1 میلیون و 650 هزار دستگاه رسید.

پس می توان گفت پس از انقاب در حوزه تولید 
پیشرفت چشمگیری حاصل شد؟

◄ ببینید؛ حداقل اوضاع نگاه به داخل، بهتر شد.

در عمل چه؟
اوضاع  کنید،  نگاه  را  آمار  اگر  هم  عمل  در   ◄
و  و خودرو  فوالد  تولید  در  مثال  به عنوان  بهتر شده. 
است.  شده  حاصل  اساسی  تغییراتی  پتروشیمی 
مجموعا حرکت بعد از انقالب در جهت مثبت و خوبی 
بوده است. در مباحث دیگر از جمله تولید شیشه و 
سیمان هم اتفاقات خوبی افتاده. ما زمانی برای تولید 
را  اکنون سیمان  اما  بودیم  مواجه  با مشکل  سیمان 

صادر می کنیم.

شما  مثا  می شود؛  سخت  آمارها  درک  گاهی 
می گویید در حوزه های مهمی چون تولید خودرو، 
پیشرفت های  و...  سیمان  پتروشیمی،  فوالد، 
تولید  دیگر  سوی  از  اما  داشته ایم  چشمگیری 
خیره کننده  رشد  کشور  سرانه  درآمد  و  ناخالص 
سرانه  درآمد  که  می دهد  نشان  آمارها  و  ندارند 

امروز، به اندازه درآمد سرانه سال 58 است.
◄ این اعداد و ارقام به خاطر این است که جمعیت 

ما از 30 میلیون به 80 میلیون نفر رسیده است. اگر 
جمعیت ما 30 میلیون نفر بود و این افزایش ها هم 
اما  بود  دیگری  گونه ای  اوضاع  می گرفت،  صورت 
جمعیت ما چند برابر شده است. ما می توانستیم بهتر 
باشیم و در این هیچ شکی نیست. عواملی که ما را 
عقب نگه داشته، متعدد بوده اند. یکی از آن ها توجه 
مجدد و بیش از اندازه به خارج از مرزها است. به هر 
حال در کل، پتانسیل و توان تولید در داخل کشور 
افزایش داشته و اینکه می بینید درآمد سرانه ملی تقریبا 

ثابت مانده، بیشتر به دلیل رشد جمعیت بوده است.

یکی از شاخص هایی که اخیرا مورد توجه محافل 
نهادی  وضعیت  گویای  و  گرفته  قرار  اقتصادی 
کشورها در پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از نوآوری 
و فناوری در تولید است، شاخص فضای کسب وکار 
است که البته در ایران وضعیت ناگواری دارد. به 
نظر شما کدام سیاست های اقتصادی در افزایش 
مشکات کسب وکار کشور تاثیر بیشتری داشته 

است؟
نظر  وحدت  اقتصاددانان  بین  هنوز  ایران  در   ◄
پیش نیامده و نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی 
اقتصاد لیبرال را پذیرا هستند و معتقدند که همه چیز 
که  معتقدند  برخی  مقابل  در  باشد.  خصوصی  باید 
دولت باید در بازار و کسب وکار دخالت کند و بخش 
خصوصی کمرنگ باشد. البته در علم اقتصاد و علوم 
اجتماعی قطعیت وجود ندارد و دیدگاه های متفاوت 
بررسی  که  است  این  دیدگاه  بهترین  است.  جاری 
کنیم کدام گفتمان بهتر حرکت کرده و کدام یک به 
مناسبی  الگوبرداری  تا  است  کرده  برخورد  مشکل 

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران:

باید شرایط رقابت پذیری را فراهم کنیم

سیدمسعود آریادوست

کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  رئیس  نجفی منش،  محمدرضا 
صنعت ومعدن  خانه  مدیره  هیات  عضو  و  تهران  بازرگانی  اتاق 
الزام  توسعه،  برنامه های  به  نسبت  سرمایه  بازار  عقب ماندگی  از 
حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کالن، تغییر در شیوه 

مالیات گیری، تغییر قانون تامین اجتماعی و... به عنوان ملزومات بهبود 
فضای کسب وکار سخن می گوید. او البته به آینده خوش بین است و 
می گوید با چند اقدام مهم و اساسی، می توان به شاخص های مناسب 

در اقتصاد رسید.
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سیاست های  مورد  در  استدالل ها  باشیم.  داشته 
میان  این  در  که  مشکلی  است.  متفاوت  اقتصادی 
وجود داشت، این بود که ما اقتصاد و سیاست را با هم 
قاطی کردیم یعنی نقش معادالت سیاسی را بیش از 
اندازه در تصمیم گیری های اقتصادی پررنگ کردیم. 
مثالی بزنم تا موضوع بیشتر واضح شود. ما با دانمارک 
سر موضوعی دچار اختالف سیاسی شدیم و ناگهان 
معامالت مان را با این کشور قطع کردیم یا همین روزها، 
پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، ما 
مرزهای مان را با آنان بستیم. ما نباید اقتصاد را تا این 
حد با سیاست قاطی می کردیم. اقتصاد باید راه خود 
را برود و سیاست هم راه خود را. می توان در سیاست 
با کسی مشکل داشت اما مراودات اقتصادی را ادامه 

داد.

نسبت کیفیت برنامه های توسعه کشور با شرایط 
برخی  می دانید؟  چه  را  کسب وکار  فضای  فعلی 
می گویند برنامه های توسعه توجه بسیار کمی به 

مولفه های این شاخص داشته اند.
اذعان  کارشناسان  و  مسئوالن  همه  تقریبا   ◄
کسب وکار  فضای  برای  که  مواردی  آن  می کنند 
مناسب مد نظر است، متاسفانه نمره مطلوبی را کسب 
آزادی  و  رقابت پذیری  در  مثال  به عنوان  نمی کند. 
نگاه کلی  داریم. در یک  پایینی  رتبه های  اقتصادی 
می توان اشکال را از برنامه های توسعه دانست و گفت 
آن زیرساخت ها باید در برنامه بیاید و اجرایی شود تا در 
شاخص های گوناگون، مانند کسب وکار نمود پیدا کند. 
ما باید تصمیم بگیریم که در مورد مسائل کالن توسعه 
که  نکنیم  فراموش  ضمنا  کنیم.  چه کار  می خواهیم 
هیچ کدام از برنامه های توسعه به تمامی اجرا نشده اند 

و از این لحاظ هم دچار مشکل هستیم.

به نظر شما مهم ترین عاملی که مانع از رسیدن 
به اهداف از پیش تعیین شده برنامه های توسعه 

شده است چیست؟
◄ چند عامل را می توان برشمرد. اول آن که بیشتر 
مجریان و کسانی که مسئول اجرای برنامه های توسعه 
هدر  را  منابع  ما  نداشته اند.  را  الزم  توانایی  بوده اند، 
را  دالر  میلیارد  ساله، 700  دوره 8  یک  در  داده ایم. 
نابود کردیم و خیلی از این درآمدها صرف مطالبات 
و  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  شد.  لوکس  و  مصرفی 
رهاسازی ناگهانی آن از جمله دالیل دیگر نابسامانی 
فضای کسب وکار بوده. من ارز 7 تومانی را به خاطر 
دارم. اکنون قیمت به 4 هزار رسیده است. ببینید؛ 
اگر ما اجازه می دادیم که با روش طبیعی برخی کارها 
و از جمله تعیین نرخ ارز انجام می شد، نتایج خیلی 
متفاوت را شاهد بودیم. آن مدیران ناتوان، آن هدررفت 
منابع و این یازی با نرخ های مهم، باعث می شود هیچ 
برنامه ای به اهداف خود نرسد. طبیعی است که همین 
کسب وکار  محیط  بد  بسیار  وضع  سبب  هم  عوامل 

می شوند.

در مقایسه وضعیت تولید پیش و پس از انقاب، 
نمره قبولی را به بعد از انقاب دادید. اگر بخواهید 
بین دوره های گوناگون در سال های پس از انقاب 
مقایسه ای به عمل آورید، نمره کدام دولت را در 

سامان دهی به فضای کسب وکار باالتر می دانید؟
که  گفت  نمی توان  است...  سختی  سوال   ◄
از دولت ها در بهبود کلی وضعیت اقتصاد  کدام یک 
موفق تر بوده اند چون شرایط دوره ها هم متفاوت است. 
با این همه و در مجموع در دوران اصالحات از نظر 

شاخص ها، اوضاع بهتری داشته ایم.

چرا؟ کدام ویژگی آن دوره چنین موفقیتی را رقم 
زد؟

نظر  به  اما  دارد  وجود  مختلفی  عوامل  حتما   ◄
من شوق و امید به وجود آمده در میان اغلب مردم و 
دانشجویان سبب شد که همه در آن دوران تالش کنند 
و کارها را پیش ببرند. نکته مهم دیگر هم این است که 
در آن دوره تالش شد از میزان رانت کاسته شود و فساد 

هم خیلی کمتر بود.

وضعیت  در  بین المللی  مناسبات  نقش 
آیا  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  کشور  اقتصادی 
با اقتصادهای دیگر، اثر مستقیم بر  مراودات ما 

فضای کسب وکار کشور دارد؟
◄ باید روابط خارجی را بهبود بخشید. کشورهای 
اتفاقا زمانی که  باید مد نظر قرار دهیم.  را  همسایه 
دولت آقای روحانی انتخاب شد، کمیته ای تشکیل 
شد که شخصا در آن حضور داشتم. در جلسات، دقیقا 
به همین مطلب اشاره کردیم که ما باید ارتباط مان را 
هم با اروپا ترمیم کنیم و هم با کشورهای همسایه و 
حتی با آمریکا. اکنون نگاه کنید که آمریکا با روسیه 
در بسیاری موارد، تضاد سیاسی دارد؛ اما این موضوع 
نکرده اند. تضادشان محفوظ  روابط شان قاطی  با  را 
است؛ همان طور که روابط شان محفوظ است. با اروپا 
زیادی اصالح  تا حد  را  روابط مان  موفق شده ایم که 
کنیم. اثرات مفید این روابط را در برجام دیدیم. دیدیم 
که اروپایی ها از ما حمایت کردند. این تصمیم گیری 
کم سابقه بوده. آمریکا حرفی را زد که اروپا آن را قبول 
نکرد. با ترکیه مقداری مشکل داشتیم. با افغانستان، 
و  عربستان  حتی   CIS کشورهای  و  پاکستان  با 
کشورهای منطقه باید ارتباط خوبی را برقرار کنیم. 
این ارتباط به این معنا نیست که همه خواسته های 
آن ها را تایید کنیم. می توانیم مخالفت خودمان را هم 
داشته باشیم؛ اما روابط مان را قطع نکنیم. اینکه ما 
با کشورهای همسایه روابط نداریم در بازار تاثیر سوء 
بهبودی  ایجاد  باید در پی  ما  به همین جهت  دارد. 
در روابط مان باشیم تا بتوانیم بازارهای متناسب را به 
دست آوریم. وقتی بازار برای تولید ایرانی پیدا شود، 
مطالبه  بیافزاید.  محصول  کیفیت  بر  باید  ناگزیر  او 
کیفیت، آرایش نهادی را تغییر می دهد؛ بنابراین پاسخ 
این است که بله، مناسبات خارجی گسترده، فضای 

کسب وکار را بهبود می دهد.

آمار و ارقام حکایت از این دارند که فضای رقابتی 
سالم در ایران در حال کم فروغ شدن است. نظر 

شما چیست؟
◄ یکی از کارهایی که در اتاق بازرگانی تهران انجام 
می دهیم این است که رقابت را بهبود ببخشیم. راه این 
است که تا جایی که امکان دارد، کارها از دست دولت 
خارج شود و بخش خصوصی وارد کار شود. اکنون 
اگر قصد  نگاه کنید.  را  به عالوه 10  پلیس  خدمات 
گرفتن پاسپورت داشته باشید، در طول چند دقیقه 
به آنجا مراجعه می کنید و بعد از مدتی پاسپورت را 
دریافت می کنید. آیا در آنجا به اصطالح پارتی بازی 
صورت می گیرد؟ رشوه رد و بدل می شود؟ خیر. غالبا 
کار بر اساس روال طبیعی انجام می شود. نمونه دیگر 
گمرک است که در سال گذشته درآمد خوبی داشت. 
علت این بوده که ارتباط بین مؤدی و گمرکات قطع 
شده است. برای رقابت پذیری، باید شرایط آن را فراهم 
کنیم. معنایی ندارد بانک، سود 20 درصدی بدهد و 

در مقابل از بخش خصوصی انتظار رقابت با این سود 
را داشته باشیم. وقتی فضا برای رقابت سالم نیست، 

تولید خیلی شکوفا نمی شود.

نظام  همین  مورد  در  بعدی ام  پرسش  اتفاقا 
مولفه های  از  یکی  که  است  کشور  بانکداری 
محسوب  هم  کسب وکار  شاخص  پایین کشیدن 
می شود. سوء تاثیرات سیستم بانکی بر کسب وکار 

را توضیح دهید.
◄ خود دولت در حال تالش است که رویکرد جاری 
در سیستم بانکداری کشور را تغییر دهد. آدرس غلطی 
که ما به مردم می دهیم این است که مردم را می ترسانیم 
تا پول شان را وارد تولید نکنند. من این سخن را این قدر 
می گویم که باالخره گوش شنوایی آن را بشنود. قبال 
بانک ها تا 22 درصد سود به سپرده گذاران می دادند. 
و  داشتند  بیشتری  طمع  هم  مردم  از  عده ای  البته 
سود  که  کردند  دیگری  جاهای  روانه  را  پول هایشان 
بیشتری را می دادند. مثل کاسپین و پدیده و ثامن و 
...سودهای باالیی را ابتدا دریافت کردند اما در ادامه 
ناگهان با مشکالتی مواجه شدند. ما خودمان هم ایراد 
داریم و پول مان را در جایی سرمایه گذاری می کنیم که 
اطمینان کافی در مورد آن نیست و با خطر ورشکستگی 
مواجه است. به نظر بنده باید سود سپرده گذاری در 
بانک به شدت کاهش پیدا کند و در حد 2 درصد باشد. 
پول ها باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود تا مردم 

بتوانند در چنین جاهایی درآمدزایی کنند.
در 6 ابرچالشی که آقای نیلی مشاور ریاست جمهوری 
صندوق های  و  بانکداری  داشتند،  اشاره  آن  به  هم 
بازنشستگی به چشم می خورند. این یعنی نظام پولی 
و بانکی ما در مرز بحران قرار دارد و طبیعی است که بر 
شاخص محیط کسب وکار هم تاثیر منفی داشته باشند.

مالیات هم یکی از گلوگاه های تولید در ایران شده 
و داد همه را درآورده است.

◄ اگر بخواهیم یکی یکی بحث کنیم، ساعت ها 
باید سخن بگوییم. مالیات، تامین اجتماعی، قوانین 
اداره کار، نحوه توزیع ارز، یارانه ها و... همه مخل فضای 
کسب وکار هستند. ما در کمیسیون تسهیل کسب وکار 
بررسی  را  مباحث  این  تک  تک  تهران  بازرگانی  اتاق 

می کنیم.

انجام  گزارش  در  سال 2017  در  جهانی  بانک 
رتبه  کرد.  اعام   120 را  ایران  رتبه  کسب وکار، 
بحرین و عربستان از ما بهتر و کرانه باختری و غزه و 
لبنان چند رتبه پایین تر از ما هستند. این وضعیت 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
◄ نمره فضای کسب وکار از 100 محاسبه می شود 
و ما از 100، 57/26 را کسب کرده ایم. نمره شاگرد اول 
دنیا حدود 87 است. ما 30 نمره با نیوزلند که شاگرد 
اول دنیا است اختالف داریم. در کمیته این مساله را 
بررسی کردیم و چند مورد خاص را مدنظر قرار دادیم 
که اگر این موارد را انجام دهیم، رتبه ما بسیار خوب 

می شود و به زیر 50 می رسیم.
 

امیدوارید که اوضاع بهتر شود؟
این  سخن  و  کالم  در  همه  کرد.  تالش  باید   ◄
مبحث را قبول دارند. باید در عمل هم دست به کار 
شد تا نتیجه گرفت. من به آینده خوش بین هستم؛ 
اما خوش بینی این نیست که کاری نکنیم. باید تالش 
هدف مان  به  تا  کنیم  زیاد  هم  را  تالش مان  و  کنیم 

برسیم.
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»رفع نیازهاي اولیه جوانان در امر ازدواج و اشتغال 
وضعیت  بهبود  و  تغییر  و  ساله   4 زمان  مدت  در 
آموزش و پرورش به عنوان پایه تولید علم در جامعه از 
اولویت هاي برنامه من است.« بهار سال 1384 و در 
اولین سخنرانی انتخاباتی محمود احمدی نژاد، او از 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به عنوان اولویت اول 
برنامه های خود نام برد و البته همین زمینه وعده های 
دیگری هم داده بود از جمله تاکید کرده بود که تا پایان 
دولتش، بیکاری با ایجاد سالیانه 2/5 میلیون شغل 
ریشه کن خواهد شد. البته که برای تحقق این وعده 
اقداماتی هم انجام شد، از جمله تغییر تعریف شغل 
و تقلیل شرایط اشتغال برای کاهش آمار بیکاری یا 

آمارسازی های گوناگون. 
دهم،  دولت  پایانی  روزهای  در  و   1392 بهار  در 
معضل اشتغال به شکل بحرانی فزاینده خود را نشان 
داد. رسیدن بیکاری به مرز بحران، یکی از آشکارترین 
نشانه های بدترشدن فضای کسب وکار در دوره ای بود 
که درآمد افسانه ای 600 میلیارد دالری به ثبت رسید. 
بیکاری به عالوه رکود تورمی، تقریبا اقتصاد ایران را 
زمین گیر کرد و در این شرایط، حسن روحانی سکان 
امور اجرایی را در دست گرفت و بالطبع او نیز یکی از 
مهم ترین برنامه های خود را سامان بخشی به اقتصاد 
بحران هسته ای، حصول  با حل وفصل  کرد.  عنوان 
برجام و بازگشایی افق های تازه، انتظار می رفت که 
گشایشی در کار فروبسته تولیدکنندگان ایجاد شود 
و  کارآفرینان  ابتدا  کار،  و  کسب  شرایط  بهبود  با  و 
تولیدکنندگان و سپس تجار و بازرگانان با دل گرم شوند 
و اقتصاد ایران از چنبره تحدید و تهدیدها رها شود. 
اول  پایان دولت  و  انتخابات 96  برهه  تا  این همه  با 
روحانی این معضل باقی ماند و شاید عجیب که هر روز 
بر سیطره و دامنه آن افزوده شد. بررسی گزارش های 
مرکز  سوی  از  که  کار«  و  کسب  محیط  »پایش 
پژوهش های مجلس و در چند سال گذشته به انجام 
رسیده، نشان می دهد که فارغ از شعارهای پرطمطراق 
و وعده های دل خوش کننده، »وضعیت کسب و کار« 
به عنوان شاخصی مهم برای نمایاندن واقعیت های 
اقتصادی، تغییر و تحوالت جدی را تجربه نکرده است.

یک جراحی دردناک و کم ثمر
مرکز  دهم،  دولت  عمر  پایانی  ماه های  در 
پژوهش های مجلس در گزارش »پایش محیط کسب 

و کار ایران« که با ارزیابی 319 تشکل اقتصادی سراسر 
کشور و در قالب 11 پیمایش فصلی تهیه شده بود، 
مولفه های ملی محیط  کسب و کار در ایران را عرضه 
کرد. این گزارش وضعیت محیط کسب و کار را پس 
فعاالن  نگاه  از  و  احمدی نژاد  زمامداری  سال   8 از 
طرح  مقطع،  آن  در  می دهد.  دست  به  اقتصادی 
هدفمندی یارانه ها به عنوان مهم ترین متغیر تاثیرگذار 
بر شرایط روز اقتصادی شناخته می شد. این طرح 
کم سابقه،  منابعی  تجهیز  و  وسیع  تبلیغات  با  ابتدا 
و  بیمار  اقتصاد  نجات  برای  ضروری  جراحی  »یک 
رو به احتضار ایران« خوانده می شد اما چندی پس 
طعم  چشیدن  و  کلیدی  نرخ های  در  دستکاری  از 
شیرین پول داری توسط دولت، کم کم عوارض خود 
را نشان داد و به زودی اقتصاد کشور را دچار تکانه های 
وحشتناکی کرد. تعجبی نداشت که بیش از نیمی از 
فعاالن اقتصادی شرکت کننده در پیمایش مجلس، 
را  آینده  رئیس جمهوری  از  خود  خواسته  مهم ترین 
کنترل نقدینگی و مهار تورم بیان داشته و 21 درصد 
نیز ثبات در سیاست های اقتصادی را خواستار شده 
که  می دهد  نشان  خواسته ها  این  دوی  هر  بودند. 
منظر  از  کار  و  کسب  محیط  بی ثبات کننده  عوامل 

کنش گران عرصه اقتصادی چیست. 

فعاالن اقتصادی در اواخر دولت دهم به صراحت 
افزایش نسبی قیمت ها را مهم ترین معضل گریبان گیر 
خود می دانستند. نکته جالب توجه آن جا بود که امواج 
تورمی، خود باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شد 
و از آن جا که کاالهای واسطه ای سهم 80 درصدی 
در تولیدات داشتند، تولیدکننده ایرانی در یک بازار 
کم کشش یا بی کشش با معضل جدید افزایش جبری 
»قیمت تمام شده« مواجه شد. غیر از تورم که مهم ترین 
چالش محیط کسب و کار در بهار سال 92 شناخته 
می شد، نارضایتی از عرضه تسهیالت بانکی از دیگر 

موارد مهم مورد اشاره فعاالن اقتصادی بوده است و 
این نارضایتی در شرایطی عنوان می شد که نرخ بهره 
تحریم های  می گرفت.  قرار  تورم  منحنی  زیر  بانکی 
بین المللی و نمودار شدن تدریجی معضالت آن در دو 
سال پایانی دولت دهم از دیگر چالش های پیش روی 
فعاالن اقتصادی در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد 
عنوان شده است. آن دسته از فعاالن اقتصادی که 
مورد سئوال کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس قرار 
گرفتند، باال رفتن حقوق و عوارض گمرکی با توجه به 
افزایش نرخ دالر، فقدان رسیدگی و ایراد به فرآیندهای 
اقتصادی،  فساد  شکایت ها،  بررسی  برای  حقوقی 
مشکالت قانون کار و نیز عدم نظارت کافی برای ورود 
چالش های  عنوان  به  نیز  را  غیراستاندارد  کاالهای 

محیط کسب و کار فهرست کرده اند. 

گلوگاهی به نام بانک
 1394 سال  بهار  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
درست در میانه راه دولت روحانی و دو سال پس از 
گزارشی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت، با ارزیابی 
281 تشکل اقتصادی، فضای کسب و کار در کشور 
را پایش کرد. حاصل گزارش مزبور نمره 5/87 )نمره 
10 بدترین و نمره 1 بهترین وضعیت( بوده که نشان 
برآورد  نسبت  کار  و  کسب  محیط  وضعیت  می دهد 

زمستان 93 اندکی بهبود داشته است.
طبق یافته های این گزارش، در سه شاخصه »مشکل 
دریافت تسهیالت از بانک ها«، »ضعف بازار سرمایه در 
تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار 
علیه  بین المللی  تحریم های  »اعمال  و  غیررسمی« 
کشورمان« بیشترین تاثیر را در عملکرد ضعیف فضای 
کسب و کار داشته اند و مؤلفه های »زیرساخت های 
تأمین برق«، »نظام توزیع و رساندن محصول به دست 
مصرف کننده« و »زیرساخت های حمل ونقل« بهبود 

نسبی را تجربه کرده اند. 
در این پیمایش همچنان دریافت تسهیالت بانکی 
از  یکی  و  دارد  قرار  نارضایتی  ها  فهرست  صدر  در 
مهم ترین شاخص های وضعیت ناگوار محیط کسب 
و کار بوده است. قیمت باالی پول نیز از اصلی ترین 
موارد شکایت تولیدکنندگان و فعاالن عرصه اقتصاد 
بوده است. به عبارت دیگر بحران تامین مالی بنگاه ها 
یکی از مهم ترین موانع فعاالن اقتصادی بوده است و 
همواره از سوی آنان مورد اعتراض قرار گرفته است. 
ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری، حاکمیت مناسبات رانتی، ورود به بازارهای 
پرسود اما پرریسک که در نهایت به حجم دارایی های 
اتفاق دیگر،  یم دو جین  و  افزود  بانکی  سمی نظام 
کسب وکار  فضای  غبارآلودکردن  در  را  خود  برون داد 
نشان داد. قابل توجه آن که در سه پیمایش فصلی 
مهم ترین  عنوان  به  شاخصه  دو  همین  نیز  گذشته 
معضالت محیط کسب و کار در دولت روحانی مطرح 
بوده و پس از این دو، اعمال تحریم های بین المللی و 

مـرور گزارش هـای مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس در طول دو دولـت احمدی نژاد 
و روحانـی و قیـاس وضعیـت از پایـان 
دولـت دهم تـا انتهـای دولـت یازدهم 
نشـان می دهد که محیط کسـب و کار 
بـا کمترین تغییـرات ممکـن و البته در 
وضعیـت نامسـاعد و بـا نمـره منفی از 

نظر فعـاالن ایـن عرصه قـرار دارد. 

محیط کسب وکار از واقعیت میدانی تا شعارهای سیاسی

همان پاشنه اما کمی روغن کاری شده!

رضا رئیسی
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وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی در 
باالترین رتبه ها قرار گرفته اند. 

نمره های به دست آمده در دوره دولت یازدهم بیش 
از هر چیز نشان می دهد که در طول نزدیک به دو سال 
فعالیت کابینه حجت االسالم روحانی، بهبود چندان 

ملموسی در محیط کسب و کار رخ ننموده است.

جزر و مد بحران ها
در قیاس و تطبیق پیمایش فضای محیط کسب و 
کار در انتهای دولت احمدی نژاد )بهار 92( با میانه 
توجهی  جالب  نکات  به   )94 )بهار  روحانی  دولت 
سیاست های  آهنگ  تغییر  که  کرد  اشاره  می توان 
مولفه  می کند.  هویدا  را  آن  تاثیرات  و  اقتصادی 
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه که در بهار 92 رتبه یک 
مخدوش کردن محیط کسب و کار را به خود اختصاص 
مکان  نقل  رتبه 13  به  سال 94  بهار  در  بود،  داده 
کرده یا مولفه قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت 
رتبه  از  دولتی  و  نهادهای حکومتی  توسط  تولیدی 
4 به 11 تغییر جایگاه داده است. هر دوی این موارد 
نشان می دهد دولت یازدهم در اعمال سیاست های 
حاکمیتی دستاوردهای خوبی داشته و اگر در دولت 
را  چالش ها  مهم ترین  دولت  سیاست های  گذشته 
پیش روی فعاالن اقتصادی قرار می داده در این دوره 
حداقل از این ناحیه تهدیدات و تحدیدات کاهش یافته 
مشکالت  و  تحریم ها  همچون  دیگری  مولفه های  و 
معطوف به آن همچون عدم سرمایه گذاری خارجی و 
امکان تزریق درآمدها به اقتصاد، چالش های اصلی را 

رقم می زنند. 
البته همه شاخص ها بهبود نشان نمی دهند و از 
جمله، مشکل چک های برگشتی مشتریان و همکاران 
که در بهار 1391 در رتبه 17 قرار داشته در بهار 94 
به رتبه 9 آمده که نشان دهنده افزایش رکود و اثرات 
اعتباری  منابع  قفل شدن  درواقع  است.  آن  مخرب 
بانک ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه 
کاهش  و  سویی  از  تحریم ها  و  نفت  قیمت  سقوط 
تقاضای موثر از سوی دیگر، بحران چک های برگشتی 
را به نظام بانکی و کل اقتصاد کشور تحمیل کرده 

است. 
در دیگر سو کماکان یکی از وجوه اعتراض مشترک 
فعاالن اقتصادی در تمامی پیمایش های فصلی انجام 
پذیرفته، قوانین کار و معضالت مربوط به آن است. 
پرونده های  به  قضایی  رسیدگی های  از  نارضایتی 
فعاالن  توجه  مورد  موارد  جمله  از  هم  اقتصادی 
اقتصادی است که نسبت به مدت مشابه در سال 92 

رشد چشمگیری داشته است. 

چشم انداز مثبت برجام
در بهار 1394 مهم ترین مسئله سیاسی و اقتصادی 
کشور، مذاکرات سخت و فشرده هسته ای میان ایران 
بود  آن  عمومی  انتظار  بود.  جهانی  قدرت  شش  و 
از دوش  تحریم ها  بار سنگین  توافق،  با حصول  که 
در  گشایش  شاهد  و  شده  برداشته  ایران  اقتصاد 
مرکز  محققان  همین رو  از  باشیم.  اقتصادی  فضای 
پژوهش های مجلس سئوال ویژه خود را به این موضوع 
و تاثیر آن بر فضای اقتصاد ایران اختصاص داده و از 
فعاالن اقتصادی پرسیده بودند: »اگر در تیرماه امسال 
توافق هسته ای صورت گیرد، در کوتاه مدت چه تاثیری 
بر محیط کسب و کار شما خواهد داشت؟« 12 درصد 
از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پاسخ داده بودند 
که حصول توافق هسته ای، تاثیری بر محیط کسب و 
کار آنان در کوتاه مدت ندارد، 11 درصد از تشکل ها 

نیز پاسخی به این سئوال نداده و باالخره 77 درصد 
توافق  حصول  که  بودند  معتقد  شرکت کنندگان  از 
هسته ای در فاصله کوتاهی بعد از اعالم تاثیر مثبتی 
بر محیط کسب و کار آنان خواهد داشت. آماری که 
نشان می دهد خوش بینی بیش از حد به برجام فقط 
منحصر به دولتی ها نبوده است و در آن برهه زمانی 
انتظار مثبت فراوانی نسبت به حصول توافق هسته ای 
و تاثیرش در برون رفت از مشکالت در میان تشکل های 

اقتصادی نیز وجود داشته است. 

دردهای مزمن، درمان های موضعی
آخرین گزارش پیمایش محیط کسب و کار که مرکز 
پژوهش های مجلس انتشار داده به زمستان 1395 
بازمی گردد، یعنی یک فصل مانده به پایان کار دولت 
یازدهم. در این گزارش میانگین شاخص کل ارزیابی 
پیمایش  دو  به  نسبت  که  است  بوده   6/04 عدد  
قبلی )بهار 92 و بهار 94( بیشتر شده و حاوی این 
خبر ناخوشایند است که وضعیت محیط کسب و کار 

نامطلوب تر از گذشته است. 
پیرامون  تشکل  از 232  زمستان 95  پیمایش  در 
مولفه های 21 گانه محیط کسب و کار ارزیابی به عمل 
آمده است. نکته بسیار جالب توجه آن است که در این 
پیمایش نیز همانند پیمایش های قبلی و به خصوص 
تسهیالت   دریافت  مشکل   ،1394 بهار  پیمایش 
بانکی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و وجود 
به  حکومتی  دستگاه های  در  اقتصادی  فسادهای 
عنوان مهم ترین چالش های پیش روی محیط کسب 
و کار عنوان شده که بیش از هر چیز می گوید دولت 
اقتصاد  اساسی  معضالت  فصل  و  حل  در  یازدهم 
ایران موفق نبوده و نتوانسته دردهای مزمن آن را با 

درمان های موضعی، التیام بخشد.

مورد بسیار عجیب و تکان دهنده این است که در 
همه 26 پیمایش محیط کسب و کار از سال 1389 
تا زمستان 95، برخی موارد به شکل ترجیع بند، دائما 
تکرار شده اند. این بدان معناست که نظام تدبیر در 
کشور ما قصد ندارد از تجربه های خود، درس بیاموزد 
و همچنان به راه آزمودن آزموده ها می رود. برای نمونه 
دریافت تسهیالت بانکی مهم ترین معضل همیشگی 
و پابرجای محیط کسب و کار در تمامی گزارش های 

بانک ها  به  دسترسی  مشکل  پژوهش هاست.  مرکز 
نیز در طول چند  بازار سرمایه  مالی  منابع  تامین  و 
سال اخیر همواره در جایگاه دوم قرار داشته و وجود 
مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی که در سال 
1392 در رتبه ششم قرار داشت به تدریج جایگاه سوم 
را اشغال کرده و از سال 1394 در این جایگاه تثبیت 
شده که نشان می دهد وضعیت در این زمینه وخیم تر 
شده است. برگشت چک های مشتریان و همکاران 
نیز که در سال های ابتدایی بررسی در رتبه 15 بود به 
تدریج باال آمده و در جایگاه 5 قرار گرفته که معنایی جز 

بحران مالی ندارد.
نکته جالب توجه دیگر در تغییرات محیط کسب و 
کار، تغییر جایگاه مولفه تحریم های بین المللی و نقش 
آن در اقتصاد ایران است. در حالی که در سال 1392 از 
نظر تشکل های اقتصادی این مولفه در جایگاه 5 قرار 
داشته، در زمستان 95 به جایگاه پانزدهم نقل مکان 
کرده و این نکته شاید بیش از هر چیز دیگری دال بر 
این باشد که آن انتظارات و توقعات پردامنه از حصول 

توافق در نزد فعاالن اقتصادی رنگ باخته است. 
وضعیت قیمت گذاری محصوالت تولیدی از سوی 
نهادهای دولتی و حاکمیتی طی این سال ها اندکی 
بهبود یافته و البته گالیه فعاالن اقتصادی از قوانین 
کار و نرخ بیمه های اجباری نیروی انسانی به خصوص 
با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ تولید از اهم 
معضالت مورد توجه فعاالن اقتصادی در همه ادوار 

پیمایش محیط کسب و کار بوده است. 
درآخرین پیمایش محیط کسب و کار، سئوال ویژه ای 
که از تشکل های اقتصادی پرسیده شده مربوط به 
حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ از 
آنان پرسیده شده بود که »با گذشت دو سال از ابالغ 
اجراي  میزان  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست هاي 
محورهاي اصلی این سیاست ها را با ارائه نمره اي از 
1 )کمترین( تا 10 )بیشترین( ارزیابی کنید.« نکته 
جالب در پاسخ به سئواالت آن است که غیر از شاخص 
ثبات اقتصادی که نمره قبولی نسبی با امتیاز 5/06 
گرفته، نمره تمامی شاخص های دیگر از جمله حمایت 
از محصوالت دانش بنیان، تشویق و ترویج محصوالت 
داخلی، تعرفه گذاری مناسب واردات و زیر 5 است و در 
آخرین رتبه جدول هم شفاف سازی و حذف رانت ها 
قرار گرفته که بدترین نمره را با عدد 3/85 به خود 

اختصاص داده است. 
مرکز  گزارش های  مرور  که  گفت  باید  نهایت  در   
پژوهش های مجلس در طول دو دولت احمدی نژاد و 
روحانی و قیاس وضعیت از پایان دولت دهم تا انتهای 
دولت یازدهم نشان می دهد که محیط کسب و کار با 
کمترین تغییرات ممکن و البته در وضعیت نامساعد 
از نظر فعاالن این عرصه قرار دارد.  با نمره منفی  و 
امیدها به تغییرات و بازگشایی فضای اقتصادی هر 
چند پیش از توافق هسته ای پررنگ و محسوس بود، 
پس از حصول توافق و عدم تکانه های آنی و فوری به 
سردی گراییده و هر چند که گزارش ها نشان دهنده 
برخی تغییرات محسوس در سیاست های اعمالی و 
بازگشت ثبات به اقتصاد است اما مشکالت ریشه ای 
در زمینه ارائه تسهیالت، تامین منابع مالی بازار سرمایه 
و باالخره فساد اقتصادی نه تنها مرتفع نشده که هر روز 

بر دامنه آن افزوده شده است.
یک  کار،  و  کسب  فضای  بهبود  این که  آخر  نکته 
برنامه ریزی جامع و یک اقدام هماهنگ میان همه قوا 
را می طلبد و تا این وحدت نظر و عمل بین نهادهای 
گوناگون و دخیل در حیطه اقتصاد به دست نیاید، 

نمی توان به ارتقای این شاخص امید بست.

به عنـوان  یارانه هـا  هدفمنـدی  طـرح 
مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر شـرایط روز 
اقتصـادی شـناخته می شـد. ایـن طرح 
ابتـدا با تبلیغات وسـیع و تجهیز منابعی 
کم سـابقه، »یک جراحی ضـروری برای 
نجـات اقتصـاد بیمـار و رو بـه احتضار 
ایـران« خوانده می شـد امـا چندی پس 
از دسـتکاری در نرخ هـای کلیـدی و 
چشـیدن طعم شـیرین پول داری توسط 
دولـت، کم کم عـوارض خود را نشـان 
داد و بـه زودی اقتصـاد کشـور را دچـار 

تکانه هـای وحشـتناکی کرد. 
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پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه که اکنون در بخش خصوصی 
اقتصادی  موجود  مشکالت  بر  غلبه  راه حل  دارد،  فعالیت 
به ویژه در فضای کسب وکار را توجه به تولید می داند. او در 

مصاحبه ای کوتاه به پرسش های »کارایی« در خصوص وضعیت 
فعلی فضای کسب وکار و راه های برون رفت از این بحران پاسخ 

می گوید.

رتبه صدوبیستم ایران در فضای کسب وکار را 
چطور تحلیل می کنید؟

◄ برای اینکه بتوانم به سئوال شما پاسخ بدهم، 
الزم می دانم اشاره ای به پتانسیل هایی داشته باشم 
که کشور از آن برخوردار است. جمعیت جوان ایران 
تولید  بخش  در  حضور  آماده  طبیعی  طور  به  که 
وضعیت  جهانی  استانداردهای  به  نسبت  هستند، 
همچنین  دارند.  انگیزه  و  دانش  لحاظ  به  مطلوبی 
منابع زمینی و زیرزمینی که به طور طبیعی از الزمات 
تولید هستند را در اختیار داریم. این شرایط نشانگر 
این است که اگر اراده ای جدی و برنامه ای منطبق 
قرار  نظر  مد  را  اقتصادی  واقعیت های  و  نیازها  بر 
شکوفایی  برای  مثبتی  قدم های  می توانیم  بدهیم، 
اقتصادی برداریم. با این شرایط و در جواب سئوال 
شما باید گفت که نه،  رتبه 120 به هیچ وجه نمی تواند 

جایگاهی مطلوب برای ایران تلقی شود.

دلیل چنین واقعیت نامطلوب و هزینه سازی را 
چه می دانید؟

◄ برای رسیدن به دلیل رکود در تولید و فضای 
نامطلوب کسب وکار، علت های متعددی را می توان 
نام برد. اما به نظر من مهم ترین دلیل واردات بی رویه 
است. تاکید می کنم باید به طور جدی به این نتیجه 

برسیم که از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و اقالمی 
را که در داخل امکان تولیدشان را داریم، به هیچ وجه 
از کشورهای دیگر خریداری نکنیم. وقتی واردات زیاد 
است، تولیدکننده داخلی اصال انگیزه ای برای بهبود 
تولیدات خود ندارد و وقتی انگیزه نباشد، بخش تولید 
قدرتمند نخواهد بود. در نتیجه مطالبه بهبود روندها 
عبارت  به  داشت.  نخواهد  هم  را  شرایط  اصالح  و 
دیگر شرایط فعلی کسب وکار ناشی از عدم مطالبه 

بنگاه هاست.

این بحث واردات بی رویه چرا تمام نمی شود؟
◄ تصمیم برای واردات گاهی دالیل غیراقتصادی 
شکل  سیاسی  ترجیحات  نتیجه  در  و  دارد  هم 
از  می گیرد. به عنوان مثال در دولت نهم به برخی 
کشورها نگاهی توام با افراط وجود داشت و به همین 
دلیل،  آن موقع اراده این بود که تحت هر شرایطی از 
چین کاال خریداری کنیم تا آنها در روزهایی که نظام 
ایران  متوجه  را  تحدیدها  و  تهدید  انواع  بین الملل 
می کرد، از ما حمایت کنند که البته چینی ها به دلیل 
اینکه در اقلیت بودند،  عمال نمی توانستند در منازعات 

بین المللی،  کاری برای ایران انجام بدهند.

جهت گیری های دولت آقای روحانی در اقتصاد 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

بحث هایی  همه  وجود  با  و  مقایسه  مقام  در   ◄
یازدهم طرح  دولت  اقتصادی  ناکارآمدی  درباره  که 
می شود، فقط به قول معروف باید گفت »این کجا و آن 
کجا«. در بحث واردات به طور ملموسی تالش روحانی 
و همکارانش این است که فضای اقتصادی را ترمیم 
کنند و ترمیم به دست نمی آید، اال اینکه نیاز خودمان 
را از بازار جهانی کم کنیم. البته این را هم باید در نظر 

داشت که ایران به تازگی این فرصت را پیدا کرده تا به 
اقتصادش سر و سامان بدهد.

قانون بهبود فضای کسب وکار را کارا می دانید؟
این  باید  نمونه  برای  دارد.  اشکاالتی  حتما   ◄
اعطای  در  که  بگذارند  بانکداری  نظام  برای  را  الزام 
در  تنها  کند.  عمل  بهتر  تولیدکننده  به  تسهیالت 
این صورت تولیدکنندگان می توانند از امکان مالی 
دیگر  مهم  نکته  شوند.  برخوردار  فعالیت  برای  الزم 
هم به بحث مالیاتی برمی گردد. با وجود مهم بودن 
دولت، می توان سازوکاری  برای  مالیاتی  درآمدهای 
را تعیین کرد که تولیدکنندگان فشار کمتری را برای 
پرداخت مالیات تحمل کنند و از این طریق فضا را 

برای تولید مهیا ببیند.

یکی دیگر از بحث های مرتبط با تولید و رونق 
کسب وکار، باالبودن میزان قاچاق در کشور است. 

نظر شما در این باره چیست؟
◄ تاثیر قاچاق بر فضای کسب وکار هم مشابه تاثیر 
واردات بی رویه است با این تفاوت که از واردات، دولت 
عایدی دارد و از قاچاق ندارد. قاچاق کاالی خارجی 
را ارزان تر به دست مشتریان می رساند و واضح است 
که در چنین شرایطی،  کاالهایی که در داخل تولید 
می شوند، با بی توجهی مشتریان مواجه می شوند. به 
همین دلیل است که بنگاه های تولیدی ایران روز به 
روز به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده می شوند. 
به نظر من دولت و نهادهای دیگر به قدر کافی پتاسیل 
جدی  اراده  یک  فقط  و  دارند  را  قاچاق  از  ممانعت 
که  دارد  حکایت  این  از  هم  رسمی  آمار  است.  الزم 
میزان قاچاق کاهش چشمگیری داشته و با آنچه در 

سال های پیش اتفاق می افتاد،  قابل قیاس نیست.

پرویز کاظمی:

واردات بخش تولید را بی انگیزه کرده است

سعید شمس
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اقتصاد  امروز  که  مشکالتی  مهمترین  از  یکی 
کشور را درگیر خود کرده، رکود اقتصادی و به دنبال 
آن بیکاری است و بنابراین وقتی صحبت از فضای 
کسب وکار به میان می آید، ابتدا باید پیش زمینه آن 
یعنی رونق اقتصادی فراهم باشد. راه حل معضل رکود 
را باید در سرمایه گذاری و حرکت به سمت سرازیرکردن 
ارز به کشور جستجو کرد؛ موضوعی که سال هاست 
نتوانسته ایم به خوبی آن را محقق کنیم و حتی در این 

زمینه پس رفت هایی نیز داشته ایم.
برای جذب سرمایه، به چند مولفه نیاز است؛ اولین 
و کلیدی ترین مؤلفه، ایجاد امنیت است به این معنا 
که سرمایه گذار اطمینان خاطر داشته باشد زیانی 

متوجهش نمی شود.
گام دوم، سیستم اداری است. مسیر کار در ادرات 
باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار را طوری معطل 
نکند که در نتیجه، پشیمانی، دامن شخصیت حقیقی 
یا حقوقی را بگیرد. این مهم متاسفانه تاکنون در کشور 
ما اصال مورد توجه قرار نگرفته است. به معنای دیگر 
ما برای تسهیل در امر سرمایه گذاری نیازمند اصالح 
فوری و اساسی در سیستم بروکراسی خود هستیم. 
برای مثال قرار بود یک قرارداد فاینانس امضا شود اما 
این موضوع بعد از 18 ماه، آن هم با پا درمیانی وزیر و 
چند نماینده مجلس محقق شد و این در حالی است 
که همه این اصل مهم را می دانیم که اتالف وقت در 
و یک  زمینه سرمایه گذاری، مثل سم مهلک است 
از دست  دارد  را  آنچه  تا  نمی کند  سرمایه گذار صبر 
بدهد. با این وجود می بینیم که هیچ برنامه ای برای 
تسریع در کارها وجود ندارد. بنابراین تکرار می کنم 
راه  از سر  امنیت، موانع  ایجاد  که الزم است ضمن 
برداشته شود تا میل و رغبت در میان سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی ایجاد شود.

به  ما  که  است  این  ما  کشور  در  دیگر  مشکل 
داشته های خود توجه نمی کنیم و تمام تمرکزمان را 
و  الزم  ظرفیت های  که  کرده ایم  بخش هایی  متوجه 
همچنین تخصص آن را در اختیار نداریم و از انجایی 
که فقط برای مصرف داخل است توانایی رقابتی در 
آن نمی توان سراغ داشت. به طور کلی منابع درآمدزای 
کشور در سه بخش خالصه می شود؛ 1- سوخت، 
2- گردشگری و 3- خودرو؛ بازار سوخت همواره با 
تالطم هایی مواجه بوده که خارج از کنترل مسئولین 
داخلی است و با نوسان های بین المللی آن نیز تغییر 
داشت.  سراغ  نمی توان  آن  در  ثباتی  لذا  می کند 
صنعت خودروسازی نیز با مشکالت زیادی دست به 
گریبان است. درواقع از آنجا که رانت های متعددی 
از جمله ممانعت واردات یا تزریق پول هنگفت به این 
صنعت برای جلوگیری از انحالل آن مورد استفاده 
قرار گرفته، هیچ تحولی در صنعت ایجاد نشده که 
سبب شده نارضایتی ها از خودروهای ساخت داخل 

به اوج خود برسد.
بر این اساس، می توان گفت ما یک گزینه درآمدزای 
دیگر پیش رو داریم و آن صنعت گردشگری است که 
نیاز به هزینه های گزاف ندارد؛ ایران جزو 5 کشوری 
فراوانی  جاذبه های  گردشگری،  لحاظ  به  که  است 
دهد؛  نجات  را  ما  اقتصاد  می تواند  تنوع  این  دارد. 
باید در این راستا به تجربه دیگر کشورها توجه نمود و 
ارزیابی کرد چگونه آنها به توان بهره برداری حداکثری 

از ظرفیت های توریسم خود رسیده اند.
شاید بد نباشد نگاهی به نظر نخست وزیر مالزی 
کشور  این  اقتصاد  که  فردی  همان  باشیم؛  داشته 
را با تحول رو به رو کرد. مهاتیر محمد در سفری که 
به ایران داشت، گفت: »اگر من اصفهان و شیراز را 
داشته باشم، درب چاه های نفت را پلمپ می کنم.« 
این جمله گویای حجم باالی ظرفیت های گردشگری 
در کشور است اما مسووالن ما نه تنها توجهی به این 
رویکردهای  با  حتی  گاهی  که  نمی کنند  موضوع 
دور  راه  چرا  اصال  می شویم.  مواجه  آنها  تخریبی 
این  می بینیم  ترکیه،  کشور  به  نیم نگاهی  با  برویم؟ 
کشور با وسعت و جاذبه های کمتر از کشور ما، بیش 
از 90 درصد درآمد خود را بر پایه توریسم تعریف کرده 
است. ترکیه با تکیه به این صنعت توانست روند توسعه 
مطلوبی را طی کند. البته باید متذکر شد که توجه 

به گردشگری، فقط مختص یکی دو کشور نام برده 
نیست بلکه اساسا امروز کشورهای زیادی اولویت خود 

را گردشگری قرار داده اند.
ایران به لحاظ جاذبه های توریستی یک کشور غنی 
محسوب می شود؛ چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ 
جاذبه های  هنر،  و  فرهنگ  لحاظ  به  چه  و  تاریخی 
زیادی برای ارائه به مردم دنیا داریم اما چه کسی به 
این مسئله توجه می کند؟ یک مثال ساده می تواند 
همه چیز را روشن کند؛ ما منشور حقوق بشر کورش 
را داریم که در دنیا شناخته شده است و سازمان ملل 
آن را به چندین زبان ترجمه و پخش کرده. ما از این 
کشورهای  چون  کنیم  استفاده  می توانیم  ظرفیت 
خود  گردشگری  جاذبه های  معرفی  برای  دیگر 
سال ها باید تبلیغ کنند اما ما عناصری در فرهنگ و 
تاریخ خود داریم که برای همه جهان شناخته شده 
توجه  را مورد  پتانسیل ها  این  ما  هستند. متاسفانه 
قرار نمی دهیم و هیچ برنامه ای برای استفاده از این 

ظرفیت ها نداریم.
ایران،  تمدن  و  تاریخ  از  جهانیان  نسبی  شناخت 
صورت  در  که  داده  قرار  ما  روی  پیش  فرصتی 
قابل  ارزآوری  می توانیم  آن،  از  درست  بهره برداری 
توجهی داشته باشیم، معضل اشتغال را حل کنیم و 
در یک کالم اقتصاد را متحول کنیم. صنعت توریسم 
زیان ده  و  هزینه بر  نه  و  دارد  دنبال  به  آالیندگی  نه 
است، فقط نیازمند آماده سازی زیرساخت هاست و 
البته تغییری که باید در نوع نگاه و تفکر ایجاد کنیم. 
چاره ای نداریم جز آن که نگاه تجاری به جاذبه های 
بتوانیم  یعنی  این  باشیم.  داشته  خود  گردشگری 
توسعه  برای  کوروش  و  سعدی  حافظ،  روزهای  از 
گردشگری استفاده کنیم. همانند تجربه پیش رویمان 
در ترکیه که با برنامه ریزی های دقیق، هر سال چندین 

هزار نفر را به مناسبت روز موالنا به قونیه می کشاند.
شاید جان کالم را بتوان در یک جمله عنوان کرد و آن 
اینکه اگر فضای کسب وکار ما مشکالت زیادی دارد، 
بخش عمده آن به دلیل بی توجهی به توانایی های 
کشور برای جذب سرمایه و به حرکت درآوردن چرخ 
تولید است. صنعت گردشگری می تواند گره گشای 
مشکالت اقتصاد ایران باشد و به دوران رکود خاتمه 
دهد. رونق تولید نیز خواه ناخواه فضای کسب وکار را 

بهبود می بخشد.

رونق توریسم، راهی برای بهبود فضای کسب وکار

بهرام پارسایی

مناینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90
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نمی توان  را  محسوسی  تغییر  هیچ  ایران  کسب وکار  فضای  »در 
پیش بینی کرد.« این را دکتر محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و مدرس 
دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید. با این اوصاف وقتی از آمار و 
ارقام نهادهای بین المللی در مورد بهتر شدن فضای کسب وکار در 
ایران سئوال می کنم، با خنده ای تلخ پاسخ می دهد: »اصوال اگر 
بخواهیم راجع به کشور صحبت کنیم بر اساس جمعیت، وسعت، 
و  ایران  استراتژیک  و  موقعیت سوق الجیشی  و  منابع  و  امکانات 
قدمت و تمدن آن، باید با ۱۷ کشور و با کمی اغماض با ۳۷ کشور 

مقایسه شویم که تا حدودی، هم قد و قواره ایران باشند؛ یعنی از نظر 
کسب وکار ما باید یا رتبه اول را داشته باشیم یا در بدترین حالت 

رتبه ۱۷ را...« 
را  کسب وکار  فضای  اساسی  مشکالت  از  یکی  اقتصاددان  این 
»فقدان حقوق مالکیت« می داند و معتقد است عدم حاکمیت 
قانون، جو جامعه را مسموم می کند: »مشکل ما فضای آلوده حاکم 
و نبود حکومت قانون است. وقتی قانون حاکم نباشد امنیت حقوق 

مالکیت به خطر می افتد.«

فضای مربوط به کسب وکار دارای شاخص هایی 
مجوز  اخذ  کسب وکار،  شروع  سهولت  مانند 
مالیات  پرداخت  مالکیت،  ثبت  ساز،  و  ساخت 
این  کنونی  وضعیت  از  شما  ارزیابی  است.  و... 

شاخص ها در ایران امروز چیست؟
اصوال برای هر چیزی باید هدف را مشخص   ◄
و  آزاد  اقتصاد  یک  که  است  این  هدف  اگر  کنیم. 
را  کارهایشان  خودشان  مردم  و  باشیم  داشته  سالم 
انجام دهند و داوطلبانه وارد فعالیت های اقتصادی و 
تجارت شوند، در آن صورت بخش خصوصی باید از 
قوانین شفاف و پایدار برخوردار باشد. قوانینی که بر 
اساس آن بخش خصوصی بتواند برنامه فعالیت خود 
را تنظیم کند. باید مقررات به نحوی تنظیم شوند که 
اقتصادی  فعاالن  به  مناسب  و  الزم  عالمت  بتوانند 
معامله،  طرفین  از  باشند،  پیش بینی پذیر  بدهند، 
حمایت و حفاظت کنند و هیچ گونه اقدام خودسرانه از 

طرف هرکس، حتی دولت، نتواند قاعده بازی را بر هم 
بزند. نهادهای شفاف، پایدار و بادوام، اساس فعالیت 
بخش خصوصی است. در حقیقت آنچه فرصت های 
می سازد،  محدود  اقتصادی  فعاالن  برای  را  بازاری 
هزینه مبادله ناشی از اطالعات نادرست، یا تعریف 
ناقص و اجرای نادرست حقوق مالکیت و یا مشکالت 
ورود به کسب وکار است. بنابراین نهادهایی مناسب 
هستند که فرصت می سازند، انگیزه ایجاد می کنند و 
ریسک ها را کاهش می دهند و از این طریق کارایی و 
بهره وری را باال می برند. نهادها اطالعات الزم در باره 
شرایط بازار، فرصت های سودآور و طرفین تجاری را 
بالقوه  درگیری های  می دهند،  اقتصادی  فعاالن  به 
و اختالفات را کاهش می دهند و امنیت قراردادها و 
حقوق مالکیت افراد را تضمین می کنند. نهادها رقابت 
را افزایش می دهند و باعث دسترسی پروژه ها به منابع 
مالی می گردند و منابع بر اساس شایستگی پروژه ها 
اجتماعی  و  سیاسی  ارتباطات  نه  و  می شود  توزیع 
بلندمدت  سرمایه گذاری  امکان  بنابراین  مدیران. 
امنیت  محترم،  مالکیت  حقوق  می شود.  فراهم 
قراردادها و حکومت قانون اصل اولیه برای ورود افراد 
به عرصه فعالیت اقتصادی هستند. به عبارت دیگر، 
هر فعالیتی که می خواهد شکل بگیرد، باید در بستر 
این اساس می توان گفت هر  بر  این مباحث باشد. 
کشوری متناسب با شرایط خود، محیط کسب وکار 
مشخصی خواهد داشت که متفاوت از سایر کشورها 

است. برخی کشورها برای به دست آوردن حتی یک 
دالر، تمام تالش خود را می کنند اما برخی کشورها، 
مثل ایران که دارای نفت است و ارز خارجی به سادگی 
برایشان به دست می آید، شرایط به گونه دیگری است. 
در نتیجه رویکرد کشورها به توسعه نیز متفاوت از هم 

است.

نتیجه  می شود  شما،  گفته های  اساس  بر   
گرفت که شاخص های سنجش محیط کسب وکار 

کشورها هم متفاوت است؟
◄ در دنیا شاخص هایی را برای کسب وکار مشخص 
کرده اند اما می دانیم که همه کشورها یکسان و همگن 
فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  ویژگی  نیستند. 
باید  خالصه  به طور  می کند.  فرق  هم  با  کشورها 
بگویم شاخص های جهانی که برای سنجش فضای 
کسب وکار در نظر گرفته شده، متغیرهای بسیار مهم 
مثل  متغیرهایی  نمی کند.  لحاظ  را  تاثیرگذاری  و 
و  پولی  سیاست های  کالن،  اقتصاد  سیاست های 
مالی یا مالیات ها و سوبسیدها و تعرفه های تجاری، 
قوانین مربوط به ورشکستگی شخصی و... نهادهای 
بین المللی اطالعات محیط کسب وکار در 190 کشور 
جهان را به صوورت مقایسه ای منتشر می کنند اما اگر 
بخواهیم راجع به کشور خودمان صحبت کنیم، بر 
اساس جمعیت، وسعت، امکانات و منابع و موقعیت 
سوق الجیشی و استراتژیک ایران و قدمت و تمدن آن، 

محمدقلی یوسفی:

فضای کسب وکار آلوده است

سیدمسعود آریادوست
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باید با ۱۷ و با کمی اغماض با ۳۷ کشوری مقایسه 
شویم که تا حدودی هم قد و قواره ایران باشند.

منظورتان چیست؟
◄ یعنی از نظر کسب وکار ما در بدترین حالت، باید 
رتبه ۱۷ یا در وضعیت خیلی بدتر، رتبه ۳۷ را داشته 
باشیم که رتبه آخر کشورهای هم سطح ایران است. اما 
متاسفانه رتبه کسب وکار ما فاجعه آمیز است و تا همین 
چند سال پیش رتبه ما ۱۳۰ به بعد بوده. امسال گویا 
به دلیل سهولت بیشتر در صادرات و واردات و انشعاب 

برق، رتبه ما به ۱۲۰ رسیده که بازهم تاسف بار است.

دلیل این وضعیت فاجعه آمیز چیست؟
◄ شاید یک نمونه بتواند وضعیت را روشن کند. 
در خیلی از کشورها، ظرف کمتر از یک روز و بدون 
هزینه، مجوز ورود به کسب وکار صادر می شود اما در 
ایران بیشتر از ۸ مرحله و ۱۵ روز زمان الزم است و 
باید مبالغی هم پرداخت شود. یا مثالیک تولیدکننده 
روز   ۷۷ و  مرحله   ۶ باید  برق  انشعاب  گرفتن  برای 
دوندگی کند و هزینه ای معادل 8 برابر درآمد سرانه 
را بپردازد. برای اجرای یک قرارداد باید بیش از ۵۰۰ 
روز وقت صرف شود یا رسیدگی به دعاوی حقوقی و 
سال   4/5 حداقل  اختالفی،  پرونده  مختومه شدن 
زمان الزم دارد. برخی تحقیقات نشان داده است که 
حداقل ۱۵ درصد از دارایی شاکی از بین می رود تا 
به مطالباتش دست یابد. روشن است که در مقایسه 
با مالزی و سنگاپور و مجارستان و قطر، چه رتبه ای 

نصیب ما می شود.

مشکل کجاست و شما ریشه چنین وضعیتی را 
چه می دانید؟

یک  فقدان  ما  مشکل  که  است  این  واقعیت   ◄
سیستم کارا و یک اقتصاد آزاد و مردمی است. حضور 
دولت و قانون، مثل حضور ارتش در زمان صلح است. 
اما وجودش در  به کار می آید  ارتش در زمان جنگ 
دوره صلح، به مردم حس امنیت و آرامش می دهد. 
دولت هم چنین نقشی را در اقتصاد دارد یا بهتر است 
بگوییم باید داشته باشد. در حقیقت چون احتمال 
بروز اختالف بین طرفین مبادله همیشه وجود دارد، 
وجود دولتی که هم امنیت و هم بستر نهادی را فراهم 
نماید، الزم است. فعالین اقتصادی با اتکا به قانون و 
دولتی که ضامن اجرای قانون است، در مسیر خود 
حرکت می کنند. بنابراین وجود یک دولت و یا حکومت 
سالم، به فعاالن اقتصادی عالمت آرامش می دهد. 
آنان انگیزه پیدا می کنند که وارد سرمایه گذاری و تولید 
شوند چون مطمئن هستند که موانع غیراصولی و 

غیرقانونی برایشان مزاحمت ایجاد نمی کند.
متاسفانه در کشور ما اوضاع به گونه ای دیگر است. 
بدهیم  اجازه  و  کنیم  بسترسازی  اینکه  جای  به  ما 
باز  را  دولت  دست  شود،  وارد  خصوصی  بخش  که 

گذاشته ایم که هر کاری می خواهد، انجام دهد.
دلیل  دو  خود  دخالت های  برای  معموال  دولت ها 
می آورند؛ یکی اینکه می گویند می خواهیم مطمئن 
شویم که متقاضی، جامعه را آلوده و بیمار نمی کند 
و  است  محدود  منابع  می شود  گفته  اینکه  دیگر  و 
باید کانالیزه شود تا به شکل همگن توزیع شود اما 
تجربه های گوناگون در ایران و خارج از ایران ثابت کرده 
که مداخله دولت نه تنها کمکی نمی کند بلکه هم رانت 
و فساد را افزایش می دهد و هم مانع شکل گیری رقابت 

در بازار می شود.

باسط الید است  ایران بسیار  گفتید دولت در 
و هر کاری را که اراده کند، می تواند انجام دهد. 
تجربه دخالت  که  اشاره کردید  نکته هم  این  به 
دولت ها در اقتصاد، تلخ بوده است. چرا با وجود 
به  گرایش  باز  دولت  دست  هم  باز  تجارب،  این 

دولت حداکثری در کشور وجود دارد؟
درست تر  عبارت  به  یا  دولت ساالری   ◄
حکومت ساالری در ایران سابقه تاریخی دارد. تقریبا 
هیچ مقطعی از تاریخ ایران را نمی توانید پیدا کنید که 
پیشرفتی صورت گرفته باشد اما دولتی قوی و بزرگ 
بر سر کار نبوده باشد. ضمن اینکه خزانه دولت های 
ایران عموما به مردم وابسته نبوده است، چه قبل از 
کشف نفت و چه پس از آن. وابستگی درآمد دولت به 
مالیات مردم، نوعی حکمرانی را شکل می دهد و عدم 

وابستگی، نوع دیگری را.

 دولت در کشورهای پیشرفته سعی می کند بخش 
خصوصی رشد را رشد دهد تا بتواند مالیات بگیرد. 
دولت در چنین کشورهایی پاسخ گوست. در نتیجه 
دولت زندگی و حیات خود را وابسته به این می داند که 
بخش خصوصی شکوفا باشد اما در ایران و اقتصادهای 
مشابه، دولت ثروت خود را به آسانی و از فروش نفت به 
دست می آورد و طبیعی است که احساس نیاز به بخش 
خصوصی ندارد. نفت ثروت بسیار کالنی را در اختیار 
دولت قرار می دهد. در برخی سال ها، بیش از 100 
میلیارد دالر به جیب دولت سرازیر شده است. این 
ارقام واقعا نجومی اند و دولتمردان را وسوسه می کنند 
که به نوعی آن را هزینه کنند. به این ترتیب دولت روز 
به روز بزرگ تر می شود. دولت بزرگ و خود اتکا، نیازی 
نمی بیند که محیط را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان 
مناسب کند چون مناسب سازی، مستلزم مطالعه و 
صرف انرژی و زمان و منابع مالی است. در سنگاپور 
و مالزی یا ترکیه، اصالح محیط کسب وکار زمان برد 
آنان  که  این است  اما مهم  نگرفت  انجام  و یک شبه 

احساس نیاز کردند و در این راه قدم گذاشتند.

عبارت  بر  باری  چند  گفت وگو،  این  خال  در 
»حاکمیت قانون« تاکید کردید. منظورتان چیست 

و چرا بر آن تاکید دارید؟
آن  ما شاهد  امروز همه  اتفاقاتی که  ببینید،   ◄
هستیم، مثل بحران موسسات پولی، حاوی دو پیام تلخ 

است. نخست آن که فضای کسب وکار در کشور آلوده 
است و دو آن که قانون حاکمیت ندارد. صاحب نظران، 
این  به  قانون می دانند.  به مثابه حکومت  را  عدالت 
معنا، در هر کشوری که قانون حاکم باشد، عدالت 
هم برقرار است چون قانون بی طرفانه در مورد افراد 
حکم می کند. وقتی قانون حاکم نباشد امنیت حقوق 
مالکیت به خطر می افتد. بهترین نمونه بی قانونی در 
ایران همین است که وقتی کسی می خواهد وام اندکی 
بگیرد با صدها مشکل روبه رو می شود و از آن سو گفته 
پشتوانه  بدون  وام  تومان  میلیاردها  برخی  می شود 
معتبر و اسناد کافی گرفته اند. چطور می شود کسانی 
میلیاردها تومان وام می گیرند ولی قاطبه مردم برای 
مدت ها  باید  درمان،  و  مسکن  و  ازدواج  وام  دریافت 
منتظر بمانند؟ وقتی قانون حاکمیت تام داشته باشد، 
کسی که به هر دلیلی دارای قدرت است، اعم از قدرت 
سیاسی یا مالی یا رسانه ای و... نمی تواند شبکه بانکی 
پدید  را  معوقات  بحران  و  بکشد  چالش  به  را  کشور 
بیاورد. او هم برای بانک هم عرض کارگر ساده ای است 

که درخواست وام کرده.

ما با تناقض عجیبی روبه رو هستیم؛ از سویی 
طبق اعام نهادهای جهانی، رتبه ایران از لحاظ 
محیط کسب وکار در چند سال اخیر بهبود داشته 
است اما از آن سو، تولیدکنندگان و اخیر حتی تجار 
هم به رکود حاکم بر بازار معترضند. این دو چگونه 

قابل جمع است؟
اعالم می کند،  ایران  بانک مرکزی  که  آماری   ◄
حکایت از آن دارد که در دولت آقای روحانی، چاپ پول 
91 درصد افزایش و نقدینگی ساالنه به طور متوسط 
دولتی  هزینه های  است.  داشته  افزایش  درصد   29
نزدیک دو برابر شده و گفته می شود رشد GDP هم 
حدود 3/5 تا 4 درصد بوده است. کارایی و بهره وری 
کار و سرمایه هم که افت داشته اما معلوم نیست چگونه 
ارقام را  تورم زیر 10 درصد رسیده است. وقتی این 
کنار هم بگذاریم، علم اقتصاد به قول جوانان امروزی 
»هنگ« می کند. وقتی نقدینگی و چاپ پول باال رفته، 
چگونه می توان کاهش تورم را توجیه کرد؟ البته به نظر 
می رسد تنها یک راه ممکن است این وضعیت را توجیه 
کند و آن تشدید شرایط رکود - تورم در اقتصاد ایران 
است و نه چیز دیگر. از نظر دولت یازدهم، مشکل نه 
رکود تورمی، بلکه صرفا تورم بود. کاری که صندوق 
سیاست های  توجیه  برای  معموال  پول  بین المللی 
خود انجام می دهد و در فرهنگ لغات صندوق، رکود 
معنایی ندارد. فقط تورم دیده می شود و راه کنترل آن 
هم افزایش نرخ بهره بدون توجه به عواقب وخیمش 
است. آنها این سیاست ها را به کارشناسان اقتصادی 
کشورها توصیه می کنند و در ایران هم متاسفانه همین 
سیاستها دقیقا به اجرا گذاشته شدند و این مشکالت 
را ایجاد کردند که اگر دولت بازنگری نکند، وضعیت 
را بدتر هم خواهد کرد. به مظر من تالش های آقای 
روحانی برای تعامل سازنده با دنیا بسیار ارزشمند و 
مفید بود اما سیاست های اقتصادی ایشان در داخل 
را غلط می دانم. بزرگ ترین اشتباه دولت یازدهم این 
بود که مشکل رکود تورمی را به تورم فروکاست و تالش 
کرد آن را کنترل کند در حالی که تورم هدف نیست، 
عالمت است. ریشه مشکالتی که موجب تورم شده، 
است.  رفته  معلول  دنبال  به  دولت  و  مانده  برجا  پا 
متاسفانه تیم اقتصادی دولت درک درستی از عمق 
مشکالت اقتصادی ندارند و نمی تواند ریشه مشکالت 
که  نمی دانند  حتی  معتقدم  من  کند.  شناسایی  را 

نمی دانند و این خیلی خطرناک است.

بدتریـن  در  مـا  کسـب وکار  نظـر  از 
حالـت، بایـد رتبـه ۱۷ یـا در وضعیت 
خیلـی بدتر، رتبه ۳۷ را داشـته باشـیم 
کـه رتبـه آخـر کشـورهای هم سـطح 
رتبـه  متاسـفانه  امـا  اسـت.  ایـران 
کسـب وکار مـا فاجعه آمیـز اسـت و تا 
همیـن چند سـال پیـش رتبه مـا ۱۳۰ 
بـه بعـد بـوده. امسـال گویـا بـه دلیل 
سهولت بیشـتر در صادرات و واردات و 
انشـعاب برق، رتبه ما به ۱۲۰ رسـیده 

کـه بازهـم تاسـف بار اسـت.
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فضای  وضعیت  از  جهانی  گزارش  آخرین  در 
کسب وکار، کشور ما در بین 168 کشور، رتبه 120 
را به خود اختصاص داد. تحلیل شما از این جایگاه 

چیست و چرا در چنین مرتبه ای قرار گرفته ایم؟
◄ با توجه به پتانسیل هایی که در زمینه کسب وکار 
و  درخور  جایگاه  اصال  رتبه 120،  دارد،  وجود  کشور 
شایسته ای برای کشورمان نیست. کشوری که این حجم 
انبوه ظرفیت و توانمندی را در خود دارد، قطعا باید مرتبه 
بسیار باالتری را احراز کند اما متاسفانه شاخصه های 
بین الملی و استانداردهای اندازه گیری و سنجه های 
علمی همه داللت بر عدم رونق کسب وکار در ایران دارند 
که این موضوع متاثر از چند عامل مختلف است. یکی 
در  کسب وکار  محیط  نامناسب بودن  اصلی  عوامل  از 
ایران، وجود قوانین مزاحم و بروکراسی شدید در فضای 
اداری کشور است. حجم روبه تزاید قوانین مانع اصلی 
بالندگی و چاالکی کسب وکار شده است. یک  رشد، 
فعال اقتصادی برای دستیابی به یک سود منطقی باید 
با قوانین متعدد و بعضا متناقض دست وپنجه نرم کند. 
البته چند سالی هست که این مشکل مورد توجه قرار 
و  مقررات  کاهش  درصدد  دستگاه ها  برخی  و  گرفته 
تنقیح قوانین برآمده اند، با این حال پیچیدگی قوانین 
و انبوه مقررات و آئین نامه ها، کمافی السابق بزرگ ترین 

مانع فعالیت اقتصادی محسوب می شوند.
دلیل دیگر، بزرگی دولت و حضور جدی ارگان های 
حاکمیتی در اقتصاد است. اختصاص سهم عمده بازار 
به شرکت های دولتی و حاکمیتی، مانع رقابت شده و به 

شاخص رقابت پذیری به آسیب زده است.
یکی دیگر از عوامل مخرب فضای کسب وکار، باالبودن 
سود سپرده های بانکی در کشور بود که این موضوع در 
چند ماه اخیر مورد عنایت قرار گرفته و تا حدی تعدیل 
شده اما باید خیلی کمتر از آنچه که هم اکنون تعیین 
شده به عنوان سود سپرده در نظر گرفته شود و اساسا 
پرداخت سود به سپرده های بانکی یعنی تضعیف بازار، 
و  تنبلی  حس  تقویت  یعنی  رباخواری،  ترویج  یعنی 
گریزان کردن مردم از کار مولد و پویا. هیچ منطق و توجیه 
علمی وجود ندارد که کسی قسمتی از سرمایه خود را 
پایان هر ماه سود تضمین شده  بانک بسپارد و در  به 

دریافت کند. معاف بودن سود سپرده ها از مالیات هم 
از اقدامات مخرب بوده و کارهای مولد را در تنگنا قرار 
داده. چطور ممکن است از نظر عقلی این را پذیرفت 
که یک فعال اقتصادی پس از یک سال کوشش، حجم 
قابل توجهی از درآمد حاصل از تالش خود را به عنوان 
مالیات به دولت بپردازد در حالی که اگر کارگاه خود را 
فروخته بود و حاصل فروش را به بانک می سپرد، سود 
هم  مالیات  پرداخت  از  که  می کرد  تحصیل  بیشتری 
معاف بود. برای رونق بخشیدن به تولید، قطعا باید به 
این چند موضوع توجه ویژه بشود. هنگامی که تولید 
موضوعیت پیدا کرد، می توان درباره شرایط و الزامات 

فضای کسب وکار سخن گفت.

 به نظر شما پشتیبانی قانونی از بهبود فضای 
کسب وکار کافی است یا دچار ضعف قانون هستیم؟

◄ قوانین رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای 
اگر  پیشرو هستند که  و  قانون مترقی  کسب وکار، دو 
مورد عمل قرار بگیرد تا حد زیادی به بازار داخلی رونق 
در  متاسفانه  می کنند.  مناسب  را  محیط  و  می دهند 
دوره دولت نهم و دهم، قوه مجریه به این قوانین کامال 
تنظیم  و  آن  برای اجرای  و اصال تالشی  بود  بی توجه 
آیین نامه هایی صورت نداد. در دولت یازدهم این قانون 
از بایگانی خارج و بسیاری از آیین نامه های آن نوشته 
شد. به هر حال آن چه که تحت عنوان قوانین مرتبط با 
بازار کسب وکار وجود دارد، فارغ از نواقصی که طبیعتا 
دقیق،  و  درست  اجرای  شرط  به  می خورد،  چشم  به 

می تواند مفید باشد.

کشور  صاحب نظران  و  کارشناسان  همه  تقریبا 

بر وجود مناسبات رانتی در اقتصاد کشور صحه 
می گذارند. حال این سئوال پیش می آید که نسبت 
رانت خواری  و  رانت جویی  با  کسب وکار  فضای 
چیست؟ آیا در یک فضای رانتی، محیط کسب وکار 

مناسب شکل می گیرد؟
◄ وجود رانت و آنچه که مربوط به این حوزه می شود، 
آفت اصلی کسب وکار سالم و مشروع است. البته رانت 
با شدت و ضعف متفاوت، تقریبا در تمام کشورهای دنیا 
وجود دارد. اتفاق تلخی که در ایران رخ داده این است 
که رانت خواری و رانت جویی شکل زننده خود را از دست 
داده و قباحت عرفی کمتری دارد. یعنی با آن که رانت 
یک بیماری است اما تداوم و توسعه آن باعث شکسته 
شدن زشتی و قباحتش شده. کسب سود در اثر قدرت 
یا  فراقانونی  ارتباطات  و  اقتصادی  قدرت  یا  سیاسی 
غیرقانونی آن چنان ریشه در اقتصاد کشور پیدا کرده که 
من شخصا امیدی به رفع آن در کوتاه مدت ندارم مگر 
آن که یک اراده فراقوه ای بر این موضوع حاکم شود، به 
سرعت دست دستگاه های قدرتمند دولتی و غیردولتی 
از اقتصاد کوتاه شود و زمینه رقابت آزاد و حضور جدی و 
دائمی بخش واقعا خصوصی در عرصه تولید و تجارت 
فراهم شود. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما هم باید 
بگویم که در یک فضای رانتی، اساسا امکان سنجش 
شاخص های مرتبط با فضای کسب وکار وجود ندارد. به 
دلیل عدم شفافیت، شما عمال نمی توانید نحوه دریافت 
مجوز ساخت وساز، یا شیوه ثبت دارایی ها یا طریقه اخذ 
وام بازیگران را احصا کنید. بنابراین در یک فضای رانتی 
امکان شکل گیری محیط مناسب برای کسب وکار وجود 

ندارد.

شما به شاخص رقابت پذیری اشاره کردید. وقتی 
فضای  در  بهتری  بسیار  رتبه  ما  همسایه  کشور 
موانع  با  تولیدکنندگانش  یعنی  دارد،  کسب وکار 
کمتری از همتایان ایرانی خود فعالیت می کنند، 
قبضه  را  بازار  و  می سازند  کیفیت تری  با  کاالی 
می کنند. چاره چیست؟ اگر مانع واردات شویم، 
آزادی خریدار در انتخاب را سلب کرده ایم و اگر مانع 
نشویم، تولیدکننده ایرانی به تدریج از بازار حذف 

می شود.
◄ در فضای رقابتی فروش کاال، طبیعتا هر کاالیی 
که با قیمت تمام شده کمتر عرضه شود، سهم عمده تری 
از بازار را به خود اختصاص خواهد داد. با کمال تاسف و 
بنابر دالیل متعدد، قیمت تمام شده کاال در ایران بسیار 
با  رقابت  توان  ایرانی  تولیدکنندگان  طبیعتا  باالست. 

رکود عمیق و بی توجهی به تولید در گفت وگو با سیدضیاءالدین خرمشاهی

بحث درباره فضای کسب وکار موضوعیت ندارد

شهال منصوریه

در سال های اخیر، شاخص فضای کسب وکار به یک شاخص مهم 
و البته پر چالش برای بررسی شمای کلی اقتصاد کشورها بدل شده 
است. شاخصی که نشان می دهد ورود و خروج فعالین اقتصادی 
به حوزه های مورد عالقه شان با چه شرایطی رقم می خورد و میزان 
پشتیبانی از آنان چقدر است. براساس گزارش سال 2017 بانک 
جهانی، کشورمان از نظر سهولت فضای کسب وکار در جهان و در 
بین 190 کشور در رده 120 قرار گرفته است. گرچه عملکرد ایران 
در این شاخص نسبت به سال 2015، بهتر شده و 32 پله صعود 
را نشان می دهد، اما همچنان از 119 کشور در این حوزه عقب تر 

است، به ویژه که در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز 
نیز جایگاه مناسبی ندارد.

سیدضیاءالدین خرمشاهی، فعال اقتصادی و مدرس دانشگاه که 
ریاست کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران را نیز در کارنامه دارد، 
عدم شفافیت قوانین و پیچیدگی مقررات، دخالت بیش از اندازه 
دولت در اقتصاد، سیطره رانت و تشویق به راحت طلبی و درآمد بی 
زحمت را از مهم ترین دالیل وضعیت ناگوار فضای کسب وکار در 
ایران می داند. به اعتقاد او تا تولید در کشور رونق نگیرد، سخن گفتن 

از فضای کسب وکار موضوعیت ندارد.
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مسلم است که کشور ما به لحاظ رتبه بندی 
ندارد  مناسبی  جایگاه  کسب وکار،  عرصه  در 
و دلیل آن موانع مختلفی است که در مسیر 
دارد.  وجود  بنگاه ها  و  کارآفرینان  فعالیت 
زیر  شرح  به  موانع  از  مورد  چند  به  می توان 
اشاره کرد؛ خألهای قانونی، سیستم بروکراسی 
معیوب، عدم همکاری دستگاه ها و همین طور 
بخشی نگری که در کشور وجود دارد. با وجود 
چنین موانعی طبیعی است که ما رتبه مناسبی 

در فضای کسب وکار نداشته باشیم.
برای حل این معضل و اصوال همه مشکالت 
اقتصادی، در مقام تئوری نظریه های متفاوتی 
عمل  میدان  در  بخواهیم  اگر  اما  دارد  وجود 
نیاز به انتخاب یک خط مشی  موفق باشیم، 
برنامه  پای  وقتی  داریم.  مشخص  برنامه ای  و 
است  این  سوال  مهم ترین  می آید،  میان  به 
که وظیفه تدوین این برنامه با کیست؟ به نظر 
دولت،  در  باید  را  پرسش  این  پاسخ  می رسد 
انجمن های  و  بازرگانی  اتاق های  مجلس، 

تخصصی اقتصادی جستجو کرد.
شورای  مجلس  از  انتظار  که  است  طبیعی 
اسالمی به دلیل شأن قانون گذاری اش بیشتر 
با ارائه طرح،  باید  است و بنابراین نمایندگان 
موانع  و  کنند  تالش  قوانین  اصالح  برای 
کسب وکار را از پیش پای فعاالن عرصه اقتصاد 
بردارند. البته پیش از این هم مجلس بندی را 
با عنوان رفع موانع کسب وکار در نظر گرفت و 
آن را در برنامه ششم توسعه گنجاند اما برای 
موفقیت این طرح، الزم است دولت هم عزمی 

راسخ داشته باشد.
نکته دیگری نیز متوجه دولت است؛ مسلما 
لحاظ  به  می کند  ارائه  دولت  که  لوایحی 
تخصصی، کارشناسی تر و از آنجا که منطبق 
با توانایی های دولت تنظیم می شود کارآمدتر 
و از قابلیت اجرایی باالتری برخوردار است. از 
سازمانی  مهم ترین  بازرگانی  اتاق  دیگر  سوی 
است که به لحاظ اقتصادی از سوی سه قوه 
مورد مشورت قرار می گیرد بنابراین با اشرافی 
که بر موضوعات و مسائل کشور دارد، می تواند 
پیشنهاداتی را ارائه کند که با کاربست آن، هم 
رشد  هم  و  کند  پیدا  بهبود  کسب وکار  فضای 
اسناد  در  تعیین شده  اهداف  به  اقتصادی 
سوی  از  الیحه ای  اگر  پس  برسد.  باالدست 

دولت و با مشورت اناق بازرگانی و سایر نهادهای 
موفقیت  احتمال  شود،  تنظیم  تخصصی 

بیشتری دارد.
نکته دیگر این است که نباید فراموش کرد 
بسیاری از مشکالت ما ریشه در ساختارهای 
معیوب دارد؛ برای مثال وقتی گفته می شود 
ساختار اداری ما باید برای ایجاد اشتغال آماده 
شود، به صورت مشخص می توان به روند صدور 
مجوزها اشاره کرد. اینجا یک سوال ساده وجود 
دارد؛ فردی که برای ایجاد اشتغال وارد میدان 
می شود، چند روز طول باید زمان صرف کند تا 
مجوزهای الزم را اخذ کند؟ مشخص است که 
هرچه این فاصله زمانی کمتر باشد، نظام اداری 

عملکرد بهتری دارد.
از  یکی  که  است  رقابت پذیری  دیگر،  بحث 
مولفه های مهم در امر ارتقای محیط کسب وکار 
محسوب می شود اما امروز ما می بینیم اساسا 
رقابتی وجود ندارد. در واقع وقتی خصولتی ها 
با استفاده از رانت های اطالعاتی اجازه رقابت 
به دیگران را نمی دهند طبیعی است رقابتی هم 

پا نمی گیرد.
رونق  زمینه  می تواند  که  دیگری  نکته 
اقتصادی و به دنبال آن اشتغال را فراهم کند، 
با  متاسفانه  که  است  سرمایه گذاری  موضوع 
موانع بسیاری در کشور ما روبه رو است و امروز 
جای تاسف دارد که بگوییم هنوز ساختارهای 
الزم برای جذب سرمایه خارجی فراهم نشده 
است؛ در این مسیر الزم است کمیسیون های 
تخصصی مجلس از جمله کمیسیون صنعت، 
برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون اقتصادی 
تا  با همکاری وزارتخانه ها تدبیری بیاندیشند 
سرمایه  جذب  برای  فضا  تدابیر  این  سایه  در 

خارجی مساعد شود.
داشت  دور  نظر  از  نباید  که  دیگری  مسئله 
توجه به ظرفیت های داخلی است که مهم ترین 
گردشگری  و  توریسم  صنعت  به  توجه  آنها 
است؛ صنعتی که 100 درصد سود به دنبال 
دارد بدون آن که قرار باشد هزینه زیادی صرف 
آن کرد؛ امروز اغلب کشورها توجه ویژه ای به 
این موضوع دارند چراکه در نتیجه رونق بخش 
گردشگری، می توانیم ارز زیادی را روانه کشور 
کنیم و به تبع آن اشتغال فراهم خواهد شد؛ 
متاسفانه تا امروز این مبحث مغفول مانده یا 
اگر در این رابطه توصیه هایی مطرح شده، این 

توصیه ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
امروز و در آغاز راه دولت دوازدهم، این امید 
وجود دارد که با همکاری همه بخش های کالن 
فراهم  کسب وکار  محیط  بهبود  زمینه  کشور، 
شود. تنها در این صورت است که می توان امید 
داشت در سال های باقی مانده، جبران مافات 
کرده و به اهداف سند چشم انداز نزدیک شویم.

تولیدکنندگان غیرایرانی را از دست می دهند و تمایل بازار به 
سمت استفاده از اجناس وارداتی بیشتر می شود. اینجا دو نکته 
باید مورد توجه قرار بگیرد؛ نکته اول یک همت عمومی و یک 
برانگیختگی احساس ملی است به گونه ای که تمام مردم باور 
کنند که خرید کاالی ایارنی کمک به رشد و توسعه و بالندگی 
کشور است. تا زمانی که ما به این غیرتمندی نرسیم و متوجه 
بیکارشدن  با  مترادف  وارداتی  کاالی  از  استفاده  که  نباشیم 
به  امیدی  است،  داخلی  کارگاه های  تعطیل شدن  و  کارگران 
باالی  پذیرفت که حجم  باید  واقع  نیست. در  واردات  کنترل 

واردات در اثر عطش شدید بازار داخلی است.
نکته دوم این است که باید تمهیدات جدی برای پایین آوردن 
قیمت تمام شده کاال اندیشیده شود. یکی از ابزارهای این کار، 
کاهش سود تسهیالت بانکی است. یک مساله بسیار بدیهی 
بانکی  نظام  به  ما  وابستگی شدید صنعت  انکار،  و غیرقابل 
است. این وابستگی باید از بین برود زیرا بهای پول در ایران 
بسیار باالست. تا وقتی که دستگاه مولد به دنبال استفاده از 
پول گران قیمت است، نمی تواند قیمت تمام شده کاال را پایین 

بیاورد.
اقدام دیگر، اصالح قوانین مرتبط با نیروی کار و بیمه است. 
بخشی از قوانین تامین اجتماعی که به ظاهر برای رفاه کارگر 

است در عمل قیمت تمام شده را باال برده است.
برای  الزم  اقدامات  دیگر  از  هم  انحصارات  به  سامان دادن 
بدون  انحصار  است.  کشور  بنگاه های  رقابت پذیری  افزابش 
هیچ قیدی، سبب می شود تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت 
اگر اجازه  به عنوان مثال در صنعت خودرو  اهمیت ندهند. 
دهیم خودروی خارجی با تعرفه منطقی، نه تعرفه 100 درصدی 
وارد کشور بشود، حتما خودروساز داخلی به جهت ترس از 
بازار، ناگزیر به ارتقای سطح کیفی خود تا حد  دست ندادن 
مطلوب می شود. امروز تولیدات شرکت های خودروساز ما حتی 
با خودروهای چینی قابل قیاس نیست. اگر بناست زمینه رشد 
کیفی محصوالت داخلی را فراهم کنیم باید آنها از وجود رقیب 
قدرتمند و کیفی احساس خطر کنند. در حال حاضر، تعرفه 
100 و 120 درصدی برای واردات خودرو عمال رقابت را از بین 
برده و بازار پر عطش را در اختیار کسانی قرار داده که توجهی به 

استانداردهای ایمنی و فنی و زیست محیطی ندارند.
به نظر من دولت باید این اقدامات را به سرعت در دستور کار 

قرار دهد تا بازار متعادل شود.

فضای  زمینه  در  پرچالش  بحث های  از  دیگر  یکی 
کسب وکار، بحث مالیات است. دولت برای ارائه خدمات 
خدمات  تا  تولیدکننده  و  دارد  نیاز  مالیات  به  مناسب 
مناسب نگیرد، نمی تواند مالیات بپردازد. این مشکل را 

چگونه باید حل کرد؟
◄ بحث مالیات یک بحث بسیار طوالنی و پیچیده است. 
اوال در اینکه قسمت عمده درامد کشور باید از طریق مالیات 
تامین شود تردیدی نیست اما مالیات تابعی از درآمد است. 
سخت گیری مالیاتی در زمانی که بازار در اوج رکود قرار دارد 
فقط جفا به فعالین کسب و کار است و موجب تعطیلی بنگاه ها 
می شود. مالیات ستانی باید منطقی و هوشمند باشد. اصل 
دریافت مالیات یک اصل پذیرفته شده است و هیچ کس منکر 
آن نیست اما تاکید می کنم که تعیین مالیات و استفاده از 
ابزارهای پلیسی مختلف برای وصول آن در حالی که بازار در 
عمیق ترین رکود تجربه شده و خمودی مفرط قرار دارد، کاری 
است ناصواب و قطعا جواب معکوس خواهد داد. ضمن آن که 
اگر قرار است بر تولید مالیات تعلق بگیرد، به طریق اولی باید 
بر سود سپرده های بانکی نیز مالیات بسته شود. باید جاذبه 
سپرده گذاری در بانک ها از بین برود. همان طور که گفتم تا 
زمانی که سپرده گذاری در بانک بدون ریسک و بدون پرداخت 
مالیات باشد، رغبتی برای حضور در عرصه تولید نیست و تا 
تولید رونق نگیرد، حرف زدن از فضای کسب وکار بی معناست. 
دولت اگر بنای هوشمندسازی وصول مالیات را دارد، لزوما باید 

از سپرده های بانکی مالیات اخذ کند.

همکاری چندجانبه

علی اصغر یوسف نژاد

مناینده مردم ساری در مجلس

27 پرونده فضای کسب و کار ایران
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پرونده چالش های شهری - بخش دوم

ماهنامـه کارایـی هم زمـان بـا انتخاب اعضای جدید شـورای پنجم شـهر تبریز، میزگـردی با حضور این اعضا تشـکیل داد. طی این میزگـرد اعضای جدید شـورا هر کدام به 
طـرح دیدگاه هـا، نظـرات و برنامه هـای خـود پرداختنـد. در ادامه و با هدف موشـکافی بیشـتر مسـائل مربوط به اداره امور شـهری، با برخی از اعضای شـوراهای شـهر تهران 

و اصفهـان نیـز مصاحبه هایـی صـورت گرفـت و در نهایـت، پرونده ای تحت عنوان »احیای حق سـاالری شـهری« تهیه و تدوین و در شـماره 32  ماهنامه به چاپ رسـید. 
ماحصـل ایـن پرونـده اسـتحصال عمده ترین چالش های پیش روی شـهرها و شـهروندان به عنوان سـاکنین اصلی شـهر بود. ایـن چالش ها پیش تر به صـورت اینفوگرافی 
تهیه و در اختیار مخاطبان قرار گرفته اسـت. در این شـماره نیز همچون شـماره گذشـته به تعدادی از  موارد مربوطه پرداخته شـده اسـت. آنچه در پی می آید قسـمت پایانی 

و نگاهـی دقیق تـر و تفصیلی تر به 12 چالش عمده شـهر اسـت.

چالش های شهری
بخش دوم و پایانی
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»هر شهری...نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد 
خیر برپا می گردد« )ارسطو، کتاب سیاست، 1:1(.

»آنکس که از روی طبع، و نه بر اثر تصادف، بی وطن )شهر( 
است، موجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر از او و به همان 
مردی می ماند که هومر در نکوهش او گفته است: »بی قوم و 
بی قانون و بی خانمان«. کسی که طبعش چنین باشد، همواره 
در پی جنگ و ستیز است و همانا که به تک مهره ای در بازی 

شطرنج می ماند«. )ارسطو، کتاب سیاست، 1:9(.

جهان  به  نگرشی  و  تاریخی  گذشته  به  بازگشتی 
یونانی و اندیشه سیاسی و اجتماعی غالب در آن، 
ما را رویاروی باوری پذیرفته شده در یونان کالسیک 
در گرو  را  فرد  آن سعادت  مبنای  بر  که  خواهد کرد 
سعادت جمع و واحد سیاسی و یا آنچه خود یونانیان 
پولیس می نامیدندش می دانست. این نگره برآمده 
اجتماع  حوزه  و  سیاست  و  انسان  به  رویکردی  از 
بود که به نحوی موجز و بس مهم، در سخن مشهور 
ارسطویی خود را متجلی کرد که انسان را حیوانی 
که  نبود  تصادفی  کرد.  تعریف  سیاسی  بالطبع 
اندیشمندان قرن 18 اروپا و قبل و بعد از آن، و از جمله 
رمانتیسیت ها هنگامی که خود را رویارو با دوگانه ای به 
نام اراده جمع، قانون، دولت و به صورت کلی حوزه 
عمومی و سیاسی با اراده و آزادی فرد یافتند، یونان، 
تجربه سیاسی آن و اندیشه سیاسی و اجتماعی اش 
را به عنوان مرجعی در جهت حل این دوگانه یافتند. 
اینان نیز به هنگام بحث از فرد و آزادی فردی به هیچ 
وجه جنبه اجتماعی را از نظر دور نداشتند و به صورت 
غالب، سعی بر آن داشتند تا فرد و آزادی فردی را در 

ارتباط با حوزه عمومی به بحث گذارند.
 همین اندیشمندان به هنگام بازگشت به تاریخ که 
همراه بود با غور در تفکر یونانی، هم چنین تفکری را 
بسط دادند که یک جنبه از آن با وجود غلبه نگرشی 
اصالت  با  تاریخ  به  خطی  تک  نگاهی  و  اروپامحور 
باب  در  مهم  بس  مساله ای  بیانگر  اروپایی،  تجربه 
از ضعف حوزه  که  بود  ایران  از جمله  و  تاریخ شرق 
عمومی )که با عنوان فقدان جامعه مدنی در شرق از 
آن یاد شد(، گستردگی حوزه دولت در شکل دولت 
استبدادی )تحت عنوان استبداد شرقی( مسلط بر 
منابع اقتصادی عمده، و فقدان آزادی فردی حکایت 
و  نگره  بند  در  شدن  دچار  خطر  وجود  با  داشت. 
وارونه  شرق شناسی  و  شرق شناسانه  گفتمان های 
تحت تاثیر این تفکرات، اما نگاهی به این اندیشه ها 
ما را مواجه با ضرورت توجه و رویارویی اندیشه ورزانه 
در گذشته تاریخی خود می کند. گذشته ای که آثار 
آن را می توان به انحای مختلف در شرایط کنونی نیز 

مشاهده کرد.
 بنابراین پیش از هر چیز برای هرگونه تحلیل در باب 
ضعف مشارکت اجتماعی در شهروندان نیاز به نگرش 

تاریخی و یا در عبارتی دقیق تر و وافی به مقصودتر، 
نیاز به جامعه شناسی تاریخی، روانشناسی تاریخی 
و یا روان جامعه شناسی تاریخی وجود دارد که بتواند 
یاری رسان در تبیین شرایط کنونی باشد. اما بدیهی 
گذشته نگرانه،  رویکردی  و  تاریخ  به  توجه  که  است 
به تنهایی نمی تواند روشن گر بحث باشد. عالوه بر 
این ها، می بایست نگاهی دقیق به وضعیت اندیشه 
اجتماعی- سیاسی در جامعه ایران و کاستی های آن 
داشت. که باز بخشی از این مساله مربوط به شرایط 
تاریخی و جریانات فکری پدیدآمده در گذشته است. 
عالوه بر این ما نیازمند توجهی دقیق به مفاهیم مرتبط 
با بحث خود هستیم که این نیز ما را به یک کاستی 
مهم در اندیشه ورزی در باب سیاست و اجتماع ایرانی 
و در آنچه امروزه به عنوان علوم انسانی و اجتماعی 
به  نامیده می شود، رهنمون خواهد شد که مربوط 
ضعف در حوزه مفاهیم، عدم درک درست مفاهیم 
موجود، و هم چنین بی ارتباطی بسیاری از مفاهیم با 
زمینه های اجتماعی و تاریخی و نیز برنیامدن مفاهیم 
موجود از این زمینه ها و یا از ارتباط فرد اندیشمند با 

زمینه های تاریخی و اجتماعی خود است.
اجتماعی  مشارکت  ضعف  که  داشت  توجه  باید   
شهروندان، خود مرتبط با عوامل بنیادین دیگریست 
که از این بابت این معضل در ارتباطی وثیق با ضعف 
روابط  در  اخالق  ضعف  هم چنین  و  قانون گرایی 
آنکه  بر  عالوه  مبحث  این  می گیرد.  قرار  اجتماعی 
از سویی ریشه در مسائل و مشکالت تاریخی دارد، 
نظریه پردازی  حوزه  در  ضعف  به  مربوط  بخشی 
اجتماعی و سیاسی بوده و هم چنین بخشی نیز مرتبط 
با وضعیت کنونی، غلبه شرایط ابهام آلود بر وضعیت 
آینده زیست افراد و نابسامانی شرایط زیستی کنونی 
تاریخیست،  مسائل  به  مربوط  آنچه  باب  در  است. 
حوزه  بودن  محدود  تاریخی  ریشه های  از  می توان 
عمومی در گذشته تاریخی تحت تاثیر عواملی چون 
گستردگی حوزه دولت سخن گفت. آنچه از جهت 
بحث ما از اهمیت برخوردار است این می باشد که 
حوزه عمومی و جهان بیرون به دلیل عواملی چون 
استبداد دولتی، چپاول های مداوم، عدم استوار بودن 
روابط اجتماعی بر مبنای روابط قانونی، جنگ های 
مکرر، و... بدل به حوزه ای ناامن می گردد که هیچ 
استلزامی را برای فرد در جهت احساس مسئولیت 
در قبال آن به بار نمی آورد. هم چنین باید به نقش 
عواملی چون گسست های جغرافیایی و اقتصادهای 
خودبسنده معیشتی در واحدهای اجتماعی کوچک 
ضعف  زمینه  در  داد.  نشان  توجه  نیز  هم  از  مجزا 
نظریه پردازی سیاسی و اجتماعی، باید در عدم توجه 
مناسب به حوزه عمومی، و عدم تعریف شایسته حوزه 
عمومی و روابط فرد با اجتماع، و هم چنین بی توجهی 
به بسط مسئولیت اجتماعی در فرد کنشگر، عدم 
تعریف شایسته از وجود دیگری در زیست فرد، و... 
بحث کرد. حتی به جرات می توان از عدم شکل گیری 
اندیشه سیاسی و اجتماعی سخن گفت. در زمینه 
ناپذیری  پیش بینی  شرایط  به  باید  نیز  آینده  ابهام 
آینده و تسلط کامل حوادث و تصادفات اشاره داشت 
در  مکرر  گسست های  تسلط  با  مرتبط  نیز  آن  که 
تجربه گذشته می باشد. هم چنین وضعیت زیستی 
عدم  و  کنونی،  شرایط  در  نامناسب  اقتصادی  و 
ثبات اقتصادی، نامعین بودن و فرار بودن وضعیت 

اقتصادی در دورانی اقتصادزده، نیز می تواند موجب 
ضعف روابط اجتماعی و مشارکت جمعی افراد گردد.

ضعف  چرایی  تبیین  در  می توان  جهت  این  از   
عقالنیت  نبود  از  اجتماع،  افراد  عمومی  مشارکت 
با  مرتبط  مسائل  از  یکی  گفت.  سخن  روابط  در 
عقالنی سازی امور، پیش بینی پذیر کردن حداکثری 
در  آینده می باشد.  و بخصوص  زمان  از جمله  و  آن 
نبود چنین شرایطی، امور و روابط به سطح تصادفات 
را  روانی  ناامنی  نوعی  که  می یابد  تقلیل  اتفاقات  و 
در  آنچه  آن،  نتیجه  در  و  می آورد،  بار  به  افراد  برای 
صرف  فردی  منافع  اصالت  می گیرد،  قرار  اولویت 
بدون توجه به پایه های اخالقی و اجتماعی و سعادت 
نهایی  نتیجه  که  است  پرواضح  می باشد.  جمعی 
چنین وضعیتی، نوعی شرایط هرج و مرجیست که 
بی شبیه به وضعیت طبیعی نظریه قرارداد اجتماعی 
نیست. تحت تاثیر عوامل مختلف پیش گفته، تمام 
مشارکت  عمومی،  حوزه  عنوان  به  که  مباحثی  آن 
عمومی، مشارکت شهروندی، شهروند و حتی حقوق 
شهروندی، و ... به مباحثی صوری بدل می گردد که 
تنها می تواند در عرصه شعارها و آمارهای کمی خود 

را بروز داده و از نتایج عملی و ملموس به دور باشد.
 آنچه ما در اینجا رویارو با آنیم، بی ارتباط دانستن 
به  توجه  عدم  و  جمعی،  سعادت  با  فردی  سعادت 
وجه جمعی فرد و تقلیل یافتن روابط افراد و روابط 
اجتماعی بر نفع گرایی شخصی صرف می باشد. این 
مهم هم در جریان عادی امور و آنچه در شرایط بالفعل 
و عملی جاریست قابل مشاهده است، و هم در سطح 
نظریه پردازی و تئوریک. بر مبنای چنین شرایطی آنچه 
به ثمر نرسیده است، پرورش و تعریف فرد اجتماعی 
کنشگر و مسئول به سرنوشت جمعی خود می باشد. 
نتیجه نهایی چنین وضعیتی، نوعی بیگانگی فرد و 
اجتماع و یا حوزه فردی و حوزه جمعی و بی مباالتی 
فرد نسبت به سرنوشت جمعی خواهد بود. بنابراین 
آنچه که به رفتارها و تصمیمات اجتماعی و سیاسی 
فرد شکل خواهد داد، نه رفتارهایی مبتنی بر کنش 
بلکه  جمعی،  سعادت  گرفتن  نظر  در  با  عقالنی 
عملی مبتنی بر نفع شخصی خواهد بود. در بهترین 
شرایط، آنچه به رفتار و تصمیمات عمومی فرد شکل 
خواهد داد، منافع طایفه ای و گروهی خواهد بود. در 
تمام این ها ما شاهد فاصله ای بین رفتار و تصمیمات 
چنین شخصیتی با تصمیمات و انتخابات و کنش 
فرد اجتماعی و یا همان شهروند در مفهوم جدید آن 
هستیم. آنچه در اینجا می توان از حوزه عمومی سخن 
مفهوم  در  بلکه  آن،  نوین  مفهوم  در  نه  شهر  گفت، 
اجتماعی سنتی است که مبتنی بر زمانی چرخنده، و 
با تسلط روابط سنتی مبتنی بر روابط خونی و قبیله ای 
می باشد. بنابراین تفاوت چنین وضعیتی با شرایطی 
که در آن شهروند مسئول به سرنوشت جامعه با در نظر 
گرفتن جامعه ای مطلوب، و یا فرد کنشگری که وجهی 
جمعی به خود و اراده اش قائل است و آزادی خود را در 
درون روابط خود با افراد همسان خویشتن، با حقوقی 
پرواضح  است.  زیاد  بسیار  می کند  تعریف  مساوی 
است که در اینجا، کنش فرد نه مصداقی از چرخش 
زمان چرخنده، با ابتنای بر تکرار مکرر گذشته، بلکه 
مصداقی از زمان بالنده است که آبستن ابداع، و آینده 
و شرایطی مطلوب تر مبتنی بر اراده، کنش و انتخاب 

فرد اجتماعی می باشد.

چالش ضعف مشارکت اجتماعی

عارف نریامنی

دانشجوی دکرتی تاریخ
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صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف 
برخی  کرده اند؛  ارائه  حاشیه نشینی  از  متعددی 
عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در 
محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب 
نظام اقتصادی و اجتماعی شهر نشده اند. چارلز آبرامز 
حاشیه نشینی را به عنوان فرآیند تصرف نواحی شهری 
به قصد تهیه مسکن دانسته است. جاذبه شهرنشینی 
و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به 
بازارهای کار می کشاند  و  سوی قطب های صنعتی 
و اکثر آن ها مهاجرین روستایی هستند که به منظور 
گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. نتیجه 
آن شهرسازی خودانگیخته ای است که در آن ویرانی، 
نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت 
در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش الزم و خطرات 
از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود.  ناشی 
البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی 
چون عدم امنیت، ُجرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه 
امن برای بزهکاران را اضافه نمود. ذکر این نکته نیز 
ضروری است که حاشیه نشینی از لحاظ ماهوی با 
در  فرسوده  بافت  می باشد.  متفاوت  فرسوده  بافت 
جای جای شهر قابل مشاهده است اما حاشیه نشینی 
در مرزهای بیرونی شهر و در مکان هایی که ضوابط و 
مقررات شهرسازی در آن به خوبی اعمال نمی گردد 

یافت می شوند.
چالش  از  یکی  به  تبدیل  حاشیه نشینی  اکنون 
برانگیزترین موضوعات نظام های شهری شده است. 
طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشری سازمان ملل 
)2003( از هر سه نفر در جهان یک نفر در خالل 30 
سال آینده، زندگی خود را در مناطق حاشیه شهرها و 

سکونت گاه های غیرقانونی طی خواهد کرد. مهم ترین 
سؤال این است که علت افزایش جمعیت شهری و به 
تبع آن گسترش حاشیه نشینی چیست؟ برای پاسخ 
به این سوال باید پا را از محدوده شهر فراتر گذاشت 
و علت آن را عالوه بر رشد طبیعی جمعیت شهری، 
در فرآیندهای جذب و دفع جمعیت و سیاست های 
کالن اقتصادی جستجو نمود. بسیاری از محققان 
این امر را ناشی از مهاجرت مناطق روستایی به شهرها 
و کالن شهرها می دانند، نقش مهاجرت به ویژه جاذبه 
روبه رشد شهرهای کشور و تجمع تبعیض آمیز سرمایه 
در این فضاهای منطقه ای عامل مهمی در گسترش 
مساله  کتاب  در  کاستلز  است.  بوده  شهرنشینی 
شهری درباره گروه های حاشیه نشین در کشورهای 
آهنـگ  با  شهرنشینی  می گوید:  توسعه  حال  در 
امکانـات  شـتابنده ای گسترش می یابد درحالی که 
اشـتغال مولـد برای جمعیت تـازه وارد فـراهم نیست، 
امکانات و تسهیالت زیربنایی، اجتماعی و فیزیکی، 
سکونت گاه ها و محله های نامتعارف از قبیل زاغـه هـا 
و آلونک ها حاشیه ای که از طریق مهاجران تازه وارد و 
تهی دست برپا شده به شیوه خودرو و خودساز به وجود 
مولــود  را  حاشیه نشینی  وی  نهایــت  در  می آیند. 
نــابرابری هــای اقتصــادی- اجتماعی و شهرنشینی 
نــاهمگون و انتقــال فقــر روستایی بــه فقــر شــهری 

می داند.
تسهیالت  و  درآمدها  از  باالیی  درصد  اختصاص 
برونزا،  توسعه  شهرها،  به  انسانی  بهینه  خدمات  و 
قطبش سرمایه و اجرای سیاست های قطب رشد در 
مادرشهرهای مهم، انجام اصالحات ارضی و بی زمین 
شدن بسیاری از کشاورزان، رشد جمعیت روستایی و 
به صرفه نبودن فعالیت در بخش اول اقتصاد و به طور 
کلی فقدان برنامه ریزی منطقه ای که بتواند توامان 
توسعه شهری و روستایی را موجب گردد از علل کالن 
گسترش شهری و حاشیه نشینی در ایران بوده است. 
از طرف دیگر، نباید ضعف مقررات شهرسازی و نحوه 
پیاده سازی آن را توسط شهرداری ها نادیده انگاشت. 
این موضوع زمانی بغرنج تر می شود که در طرح های 
جامع و تفصیلی شهری توجه اندکی به این نواحی 
صورت می گیرد و شهرداری ها به جهت هزینه بر بودن 

اصالح این مناطق اقبال کمی به آن نشان می دهند 
نواحی  از  برخی  سمت  به  شهر  بودجه  نوعی  به  و 
شدید  کاهش  امر  این  می گردد.  روانه  برخوردارتر 
سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیستم مدیریت شهری 
را با خود به همراه دارد و باعث می شود تا هرگونه برنامه 
جهت اصالح این نواحی با مشارکت ساکنان آن همراه 

نگردد.
حاشیه نشینی در تبریز و پیشنهاد راه کارهای 

رویارویی با آن
مستثنی  شده  ذکر  فرآیندهای  از  نیز  تبریز  شهر 
نمی باشد و حجم عظیمی از جمعیت حاشیه نشین 
را در خود جای داده است. حاشیه نشینان تبریز در 
قسمت های شمالی شهر تراکم قابل توجهی را در یک 
مساحت اندک به خود اختصاص داده اند. پراکنش 
در  و  نشده  محدود  منطقه  این  به  حاشیه  جمعیت 
قسمت های جنوبی و غربی شهر نیز قابل مشاهده 
نواحی  خود  تنها  نه  حاشیه نشینی  مساله  است. 
حاشیه نشین بلکه کل شهر تبریز و ساختار اجتماعی- 
اقتصادی آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اشـتغال 
افـراد حاشیه نشین در مشاغل غیررسمی و کـاذب، 
توانایی  عدم  غیرمجاز،  سازهای  و  ساخت  وجـود 
ایـن  در  مناسـب  خـدمات  ارائه  برای  شهرداری ها 
نـامطلوب  اثـرات  زیست،  محیط  آلودگی  منـاطق، 
ایـن  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصـادی،  فرهنگـی، 
منـاطق برکـل سیستم شـهر، افزایش جرم و انحرافات 
در این مناطق، همه و همه از جمله آثار مخرب و مضر 
حاشیه نشینی، چـه بـر روی ساکنان آن مناطق و چه 
بر روی دیگر افـراد سـاکن در شهر هستند. از ایـن رو 
بـه نظـر مـی رسـد پرداختن به مساله حاشیه نشینی 
در این شـهر و توجـه به علل شکل گیری آن و آثـار 
بر اساس تحقیقات  نـامطلوبش، ضـرورت می یابد. 
شهر  اقتصادی  جاذبه های  مهم ترین  آمده  عمل  به 
تبریز برای مهاجران تازه وارد و ایجاد حاشیه نشینی 
به ترتیب عبارت هستند از: دست یابی به شغل بهتر، 
کسب درآمـد بیشتر، ارزانــی زمین و خانــه، دسترسی 
امکانات رفاهی،  به  آموزشی، دسترسی  امکانات  به 
نزدیکی به محل کار. مهم ترین دافعه های اجتماعی 
تا  و اقتصادی موجود در مبدا که سبب شده است 

چالش حاشیه نشینی در تبریز، علل و راه کارهای آن

ابوذر سالمی بیرامی

دانشجوی دکرتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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برگزینند  خود  مقصد  عنوان  به  را  تبریز  مهاجران، 
عبارت هستند از: بیکاری در محل قبلی، درآمد کم، 
شغل نامناسب، نداشتن زمین، فرار از شرایط سخت 
زندگی، عدم دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی، 
وجود اختالفات قومی، پایین بودن ارزش کار، نبود 
زمینه برای خالقیت و رشد شخصیت، محیط بسته و 

ضعف ارتباطات فرهنگی.
خواسته یا ناخواسته این پدیده گریبان گیر شهر تبریز 
شده است و با وجود فرآیندهای کنونی باید انتظار 
رشد روزافزون این نواحی مشکل ساز را داشت. شهر 
تبریز به عنوان یکی از شهرهایی است که به صورت 
گسترده )نزدیک به 400 هزار نفر حاشیه نشین دارد 
که در مقایسه با جمعیت فعلی تبریز 25 درصد را به 
خود اختصاص داده است( با این مساله درگیر است. 
این شهر به دلیل جای دادن بسیاری از کارخانجات 
مادر و بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از 600 
شرکت قطعه ساز در آن، یکی از مهم ترین شهرهای 
مهاجرپذیر ایران محسوب می گردد که نتیجه آن بروز 

حاشیه نشینی است.
از یک جانبه نگری  بایـد  ایـن پدیـده  با  در برخورد 
پرهیز نموده و بر تالش جدی به قصـد چاره اندیشی 
اهتمام  آن  با  مـرتبط  مسـائل  و  پدیـده  ایـن  علمی 
ورزید. در واقع باید ایـن پدیـده را هـم مـداوا )ساکنان 
مـورد  )در  پیشگیری  هم  و  کرد  حاشیه نشین( 
مهاجرانی که اگر رونـد کنونی ادامـه یابـد تبـدیل بـه 
حاشیه نشینان آینده خواهند بود(. بنابراین در برخورد 
با این پدیده باید سیاست های کالن و خرد را هم زمان 

در نظر گرفت.
در سطح ملی، اختالف سطح توسعه در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا 
یکی از عوامل عمده مهاجرت روستاییان به شهرها و 
در نتیجه بروز گسترش پدیده حاشیه نشینی است و 
تا زمانی که این اختالف سطح از بین نرود، هم چنان 
مهاجرت از روستا به شهرها و نیز ایجاد مناطقی به نام 

حاشیه ادامه خواهد داشت.

از بین بردن اختالف سطح میان روستا و شهر بدین 
معنا نیست که روستاها به شهر تبدیل شوند و یا همه 
روستاها  در  باید  دارد  در شهرها وجود  که  امکاناتی 
فراهم شود بلکه باید امکانات در زمینه های یادشده 
معیاری  در  گردیده  سطح  اختالف  این  موجب  که 
موجب  تا  شود  ایجاد  روستا  در  مناسب  و  معقول 
اقامت و ماندگاری روستاییان در روستاها و نیز مانع 

مهاجرت های انبوه آنان به شهرها شود.
اجتماعی،  اقتصادی،  چهارگانه  زمینه های  در 
سیاسی و فرهنگی باید اول اولویت با روستاها باشد 
تا اختالف سطح توسعه از بین برود و پس از اینکه در 
زمینه های یادشده میان شهرها و روستاهای کشورمان 
به سطحی برابر دست یافتیم آنگاه می توانیم به طور 
مساوی شهرنشینان و روستاییان را از امکانات توسعه 
بهره مند سازیم. در صورت محقق شدن این هدف، 
به  مهاجرت  به  نیازی  توده ای  به صورت  روستاییان 

شهرها برای خود نمی بینند.
در سطح شهرداری ها، با توجه به اینکه قدرت اجرایی 
آن ها در محدوده شهری نافذ می باشد نباید انتطار 
داشته باشیم که بتواند فرآیندهای کالن حاشیه نشینی 
را انتظام ببخشد. اما آنچه که واضح می باشد این است 
که این پدیده عنصر انکارناپذیر شهر است و مسئوالن 
شهری تبریز باید نسبت به درمان آن بکوشند. از بین 
راه کارهای ارائه شده برای مقابله با حاشیه نشینی در 

شهر تبریز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تقویــت شــهرهای میانی و کوچک اســتان و 
تخصیص بودجه های عمرانی بیشتر به آن ها، چراکه 
مهـاجرین  از  زیادی  تعداد  جذب  موجب  امر  ایـن 
روستایی به آن ها شده و از شدت مهـاجرت و مشـکالت 

حاشیه نشینی در شهر تبریز کاسته خواهد شد؛
• افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان در 

اجرای طرح های شهری؛
و  خصوصــی  بخــش  تشــویق  و  زمینه سازی   •
عمومی در عرضــه مســاکن ارزان قیمت در منــاطق 
حاشیه نشین و اعطـای وام هـای مربوطـه، بـه همـراه 

عدم  ریسک  کاهش  دلیل  به  آن ها  بیمه  برقراری 
بازگشت سرمایه گذاری؛

• برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی درازمدت به 
منظور ارتقاء فرهنگ شهرنشینی و جذب آنان در نظام 

شهری؛
• توسعه و احداث مراکز درمانی و بهداشتی تنظیم 

خانواده در مناطق حاشیه نشین؛
• کمک رسانی دولت و شهرداری به منظور بهبـود 
بخشیدن سطح زندگی با ایجاد تاسیسات زیرساختی 
مانند: آب لوله کشی، ایجاد مراکـز بهداشتی درمانی، 
بهبود جادهها و شبکه های حمـل ونقـل در منـاطق 

حاشیه نشین؛
حاشیه نشینی نتیجه شهرنشینی شتابان است که 
خود متاثر از وجود نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و 
فضایی بین نواحی می باشد. مهم ترین نکته در مواجهه 
با این پدیدار این است که ما آن را به عنوان بدنه شهری 
بپذیریم، بدنه ای که بیمار بوده و نیاز به مداوا دارد. باید 
به یاد داشته باشیم که عالج این نواحی در کوتاه مدت 
حاصل نمی گردد، بنابراین شوراها و شهرداری موظف 
هستند که برنامه های مستمر و طوالنی مدت را برای 
این نواحی تدوین نمایند و بودجه های ویژه ای را به 
آن ها اختصاص دهند. فقر کاربری ها و نبود عدالت 
فضایی و تمایل اندک شهرداری ها در اصالح کالبدی 
مناطق حاشیه نشین باید مورد بازبینی قرار گیرد تا 
سرمایه اجتماعی ارتقاء یافته و تمایل شهروندان این 
یابد.  افزایش  شهرداری  با  همکاری  جهت  نواحی 
همکاری  نیازمند  نواحی  این  اصالح  اینکه  آخر  در 
طوالنی مدت بین مسئوالن شهری و ساکنان است 
بهبود  توان  پروژه ها  و  کوتاه مدت  برنامه ریزی های  و 
موضوع  این  ندارند.  را  نواحی  این  توانمندسازی  و 
زمانی اهمیت فوق العاده ای می یابد که بدانیم بیش 
از نیمی از جمعیت حاشیه نشین در مجاورت گسل 
تبریز اسکان یافته اند و با توجه به مساکن کم دوام و 
دسترسی پذیری نامناسب به این فضاها احتمال بروز 

فاجعه انسانی ناشی از زلزله دور از ذهن نیست.
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موجودیتـی بـه نـام شـهر کـه در گـذار تاریخـی 
انسـانی  تمـدن  نمـود  عالی تریـن  عنـوان  بـه  و 
شـناخته می شـود، در دل خـود مجموعـه ای از زیر 
سیسـتم ها و عوامـل را نهفتـه دارد کـه در راسـتای 
ادامـه حیـات شـهر بـه ایفـای نقـش می پردازنـد. 
زیرسیسـتم هایی کـه گاه خود به مثابه سیسـتمی 
هسـتند بـرای سـطوح پایین تـر و عضوی هسـتند 
برای سـطوح باالتر، که در نهایت به شـهر سـاختار 
از  متمایـز  خوانشـی  در  می بخشـند.  کلیـت  و 
سـاختار شـهر، می توان آن را در دو بخش فیزیکی 
فیزیکـی  سـاختار  کـه  داد.  جـای  غیرفیزیکـی  و 
عینیـت  مفهومـی  یـا  غیرفیزیکـی  سـاختار  بـه 
می بخشـد. بـه بیـان دیگـر، آنچـه کـه بـه عنـوان 
فعالیـت در شـهرها جریـان دارد بـر یـک سـاختار 
غیرفیزیکـی اسـتوار اسـت کـه بـدون وجـود ایـن 
نـدارد.  وجـود  آن  بـروز  و  ظهـور  امـکان  سـاختار 
بـرای مثـال متعالی ترین فعالیت اقتصـادی و رفتار 
نـدارد.  امـکان ظهـور  بیابـان  یـک  در  اجتماعـی 
پس شـهر بـه معنـای رفتـار اقتصـادی و اجتماعی 
سـکونت  شـیوه های  از  متمایـز  ویژگی هـای  بـا 
دیگـر بـر پایه هایـی اسـتوار اسـت. کـه ایـن همـان 

اسـت. شـهری  زیرسـاخت های 
بـدون  شـهر  شـد،  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 
برخورداری از زیرسـاخت ها، قـادر به ادامه فعالیت 

و حیـات نیسـت. امـا این زیرسـاخت ها همـواره در 
تهدیـد بـه سـر می برنـد. تهدیداتی اعـم از طبیعی 

و انسـانی.
عنـوان  بـه  کـه  آنچـه  شـهری  محیـط  در 
زیرسـاخت های شـهری شناخته می شـود، مربوط 
بـه خدمـات عمومـی نظیـر تاسیسـات آب و بـرق و 
گاز و مخابـرات و نیـز کاربری هـای حیاتـی اعـم از 
آتش نشـانی،  خدمـات  بیمارسـتان ها،  اورژانـس، 
می تـوان  می باشـد.   ... و  سـوخت  جایگاه هـای 
اضافـه کـرد کـه مهم ترین زیرسـاخت شـهری برای 
تحقـق خدمـات مذکـور، شـبکه راه هـای ارتباطی 
شـهر اسـت، که در صورت آسـیب دیدگی بسیاری 
از زیرسـاخت های شـهری دچـار نقصـان و سـلب 

می شـوند. کارایـی 
را  شـهری  زیرسـاخت های  چیـزی  چـه  امـا 

می سـازد؟ آسـیب پذیری 
در پاسـخ بـه سـوال فوق، می بایسـت بـه عواملی 
زیرسـاخت ها  ایـن  عـادی  فعالیـت  کـه  پرداخـت 
را بـه خطـر می انـدازد. ایـن عوامـل تحـت عنـوان 
مخاطـرات نـام می گیرنـد. ایـن مخاطـرات اعـم از 

طبیعـی و انسـانی اسـت.
- طبیعـی نظیـر؛ زلزلـه، سـیل، طوفـان، رانـش 

زمیـن، سـونامی و ... .
- انسـانی نظیـر جنـگ، آتش سـوزی بـا منشـا 

انسـانی، پخـش مـواد سـمی و ... .
عـالوه بـر مخاطـرات بـه عنـوان مهم تریـن عامل 
آسـیب پذیری زیرسـاخت ها، سیسـتم برنامه ریزی 
نیـز می تـوان عاملـی  را  و مدیریـت زیرسـاخت ها 
مهـم در آسـیب پذیری دانسـت. تعـدد بخش هـای 
نـگاه  و  زیرسـاخت ها  مـورد  در  تصمیم گیرنـده 
بخشـی بـه آن در مقابـل رویکرد مدیریـت یکپارچه 
از دیگر عوامل آسـیب پذیر نمودن زیرسـاخت های 

شـهری اسـت که در ایـن گفتار مجـال پرداختن به 
آن نیسـت و به مخاطرات و تاثیر آن اکتفا می شـود.

در برنامه ریزی شـهری برای تقلیل آسـیب پذیری 
شـهرها بـه طور عـام و آسـیب پذیری زیرسـاخت ها 
بـه طـور خـاص از اصولـی به نـام پدافنـد غیرعامل 
غیرعامـل  پدافنـد  عمـوم  نظـر  در  می شـود.  یـاد 
یـادآور جنـگ و گریـز و پنـاه می باشـد امـا واقعیـت 
ایـن اسـت کـه آمادگـی قبـل از وقـوع هر بحـران - 
طبیعـی و انسـانی- و تعبیـه ملزومـات آن از اصول 

غیرقابـل انـکار زندگی شـهری اسـت.
یـا  غیرعامـل  پدافنـد  ابزارهـای  مهم تریـن  از 
شـهرها:  در  پدافنـدی  اصـول  براسـاس  طراحـی 
)شـبکه  دسترسـی ها  بـه  مربـوط  اسـتانداردهای 
معابر(، تراکم سـاختمانی، همجـواری کاربری ها، 
حرایـم  حیاتـی،  کاربری هـای  دامنـه  و  ظرفیـت 
مربـوط بـه کاربری هـای خطـرزا، حرایـم مسـیل ها 
و گسـل ها و ... می باشـد. در زیـر بـه تحلیـل چنـد 

می شـود؛ پرداختـه  مـورد 
کمربنـد  در  قرارگیـری  دلیـل  بـه  ایـران  کشـور 
کوه زایی آلپ-هیمالیا از مستعدترین مناطق برای 
وقـوع زلزلـه بـوده اسـت. کـه در طول تاریخ شـاهد 
نمونه هـای آن بوده ایـم. شـهر تبریـز بـا موقعیـت 
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مدیریت  از  عنصر  یک  عنوان  به  شهر  شوراهای 
شهری در اداره شهرها در سطح ملی نقش مهمی بر 
اسالمی شهرها  تشکیل شوراهای  گرفته اند.  عهده 
می تواند نقطه عطفی برای مدیریت مشارکتی در ایران 
باشد. یکی از مهم ترین وظایف اعضای شورای شهر 
ایجاد سازوکاری جهت برقراری ارتباط موثر با مردم و 
دخیل نمودن نظرات و ایده های آنان به مثابه صاحبان 
و مالکان اصلی شهر می باشد. مساله ای که به نظر 
می رسد در اکثریت قریب به اتفاق شهرها مبدل به یک 
آرمان دست نیافته و رخدادی مانوس شده است. به 
جرات می توان چنین ساز و کاری در ارتباط بین مردم 
و اعضای شورای شهر را یک رخنه و شکاف عمیق در 
چنین نظامی قلمداد کرد که فراتر از یک ضعف ساده 
جلوه نمایی می کند. اعضای شورای شهر مجموعه ای 
از منتخبان مردمی در هر شهری هستند که چه بسا 
نیز  شهرها  افراد  باکفایت ترین  و  بهترین  افراد  این 
نباشند. عامل مذکور فارغ از سایر مشکالت درونی 
شوراهای هر شهر از قبیل عدم ارتباط موثر بین خود 
شوراها و سایر موارد مساله ای است که ارتباط بین مردم 
و شوراها را اجتناب ناپذیر می نماید. به عبارت دیگر 
ارتباط بهتر شوراها و مردم زمینه ای را مهیا می کند 
تا با بهره گیری از نظرات مردم به ویژه سایر نخبگان 
و صاحب نظران، تصمیمی قاطع تر و موثرتر در مورد 
مسائل مختلف شهری اتخاذ گردد. به عنوان نمونه 
شناسایی مشکالت و به تبع آن ارائه پیشنهادهایی با 
هدف بهینه سازی حمل ونقل درون شهری به عنوان 
یکی از وظایف شوراهای شهر در بسیاری از شهرها 
از جمله تبریز جز با بهره گیری از نظرات مردم به ویژه 
افراد متخصص در زمینه مذکور محقق نخواهد شد. 
البته در اینجا منظور آن نیست که شوراها از کفایت 
الزم برای مدیریت چنین مشکالتی بی بهره اند بلکه 
مقصود نقش مکمل مردم و صاحبنظران آن ها در هر 
زمینه ای به منظور ارائه راه حلی مطمئن تر و کارآمدتر 
است. در همین راستا رابطه دو سویه و متقابل میان 
شورا و مردم نمود عینی برنامه ریزی مشارکتی است. 
و  تجارب  بالطبع  شهروندان  و  شوراها  بین  تعامل 
اختیار اعضای شورا جهت  را در  بیشتری  ایده های 
باال بردن کیفیت اقداماتشان قرار می دهد. نکته ای که 
باید به آن اشاره کرد آن است که در تنزل بیش از پیش 
این ارتباط نبایست همه انتقادها را متوجه اعضای 
شوراهای شهر نمود، بلکه خود مردم نیز بایستی حس 
مقوله های  سایر  و  مورد  این  در  را  مسئولیت پذیری 
مشابه پرورش دهند. به این ترتیب در برخورد با ضعف 
و مشکل عدم وجود انسجام در شبکه ارتباطی مردم 

تحقیق  به  انتقادها  و  اتهام  انگشت  شهر  شورای  و 
بایستی به سوی هر دوی شوراها و مردم نشانه رود. 
هرچند در این میان شوراها با توجه به اینکه منتخبین 
مردم هستند، مسئولیت بیشتری درخصوص بهبود 

بخشیدن این سازوکار دارند.
مساله بعدی که باید به آن توجه نمود آنکه تعداد افراد 
نخبه و صاحب نظر در هر شهری نسبت به شهرهای 
دیگر متفاوت است و طبیعتا سهم مشارکت و ارتباط 
مردم در این ساز و کار در شهر تبریز با شهرهای دیگر 
شهری  در  داشت.  خواهد  عدیده ای  تفاوت های 
چون تبریز با وجود جمعیت بیشتر و صاحب نظران با 
کفایت تر در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر عدم 
وجود انسجام بین شورای شهر و مردم بسیار بیشتر 

جلوه گرخواهد شد.
با وجود تمام موارد اشاره شده جالب آن است که 
در همه دوره ها ارتباط بین مردم و شورای شهر شکل 
ضعیفی به نمایش گذاشته است. این ضعف نشانگر 
آن است که این شکاف عمیق در چنین نظامی یک 
مشکل ریشه ای است و در تمام دوره ها ارتباط بین 
مردم و شوراهای شهر تعریف چندانی نداشته است. 
بدو تشکیل  از همان  تبریز  از جمله  شوراهای شهر 
به عنوان نهادی مردمی معرفی شده اند که از بطن 
جامعه و منتخب مردم نیز هستند؛ این در حالیست 
که ارتباط ضعیف بین مردم و نهاد شورا خط بطالنی بر 
این عناوین می کشد و لزوم تامل جدی تر را در راستای 
حل این مشکل می طلبد. ضعف در ارتباط بین نهاد 
مردمی شورا و مردم یک تناقض آشکار را در اولین نگاه 
پرسش  و  است  داده  قرار  صاحبنظران  همه  فراروی 
که  است  آن  می سازد  متبلور  اذهان  در  که  اساسی 
رسالت اصلی چنین نهاد مردمی واقعا در وهله اول چه 
می تواند باشد؟ آیا غیر از آن است که نهاد مردمی شورا 
که اعضای آن منتخبین مردم هستند در ابتدا بایستی 
زمینه ارتباط دو سویه مردم و خود نهاد را به نحو مطلوب 
رشته ای  نامناسب،  ارتباط  این  نتیجه  کند؟  فراهم 
طویل از مشکالت و دغدغه های درون شهری است 
آتی  شوراهای  اعضای  برای  نیمه کاره  صورت  به  که 
رها شده اند یا آن طور که باید حل نشده اند. به منظور 
انسجام بخشیدن به ارتباط شوراها و مردم می توان از 
راه کارهایی چون ایجاد احساس مسئولیت در مردم 
در قبال شهر خود، ایجاد سازوکاری جهت سهولت در 
استحصال طرح ها و ایده های مردمی و متقابال پذیرش 
ایده ها و راه کارهای خالقانه و بکر از سوی عموم مردم 
بدون جانبداری از قشر خاصی از مردم توسط اعضای 
شورای شهر نام برد. به عبارت دیگر، حرکت به سوی 
یک برنامه ریزی دمکراتیک و مشارکتی برای حل کردن 
مسائل و مشکالت شهری که این مهم بدون در نظر 
گرفتن مواردی مانند موارد مذکور محقق نخواهد شد. 
ارتباط مستحکم تر و منسجم تر بین شورای شهر و مردم 
در شهر تبریز می تواند روندی تسریعی به حل مسائل 
و مشکالت درون شهری بخشیده و با بهره گیری از 
نظرات مردم به ویژه قشر تحصیل کرده و صاحب نظر 
تصمیمات و ایده های اجرایی اتخاذ شده برای رفع 

دغدغه ها و مشکالت شهری را تقویت کند.

از  یکـی  تجاری-بازرگانـی  نقـش  و  چهارراهـی 
پویاترین شـهرها در طـول تاریخ بوده اسـت. اما 
بنابـر موقعیـت زمین شـناختی و وجـود گسـلی 
فعـال در شـمال آن، چندین بار تخریبی نسـبتا 

کامـل را تجربـه کـرده اسـت.
و  سـاخت  جدیـد  تکنولوژی هـای  اگرچـه 
اسـتفاده از مصالـح مقـاوم، خطر آسـیب پذیری 
صـرف  تکیـه  امـا  اسـت.  کاسـته  حـدی  تـا  را 
عوامـل  درنظرگیـری  بـدون  عوامـل  ایـن  بـر 
مدیریتـی و برنامه ریـزی راه بـه جایـی نخواهـد 
شـهر  در  اخیـر  سـال های  در  کـه  آنچـه  بـرد. 
و  شـهر  توسـعه  بوده ایـم،  آن  شـاهد  تبریـز 
ساخت وسـاز در زمین هـای منطبـق بـر گسـل 
تبریـز بـوده اسـت. شـهرک باغمیشـه، شـهرک 
مرزداران و شـهر جدید شـهریار نمونـه ای از این 
حریـم  رعایـت  بـدون  کـه  ساخت وسازهاسـت 
گسـل در راسـتای کاسـتن از خطرات احتمالی 

آن، بـه زیـر توسـعه رفتـه اسـت.
تراکـم سـاختمانی رابطه ای مسـتقیم با تولید 
ترافیک در شـبکه معابـر دارد. بدین معنـا که در 
تخصیص تراکم های مجاز در طرح های توسـعه 
اساسـی  ولـی  ایـن اصـل سـاده  بایـد  شـهری 
رعایـت شـود. متاسـفانه آنچـه که در شـهر تبریز 
شـاهد آنیـم، فـروش تراکـم بـرای کسـب درآمـد 
از سـوی شـهرداری اسـت کـه در آن مالـک بـا 
اسـتفاده از پرداخـت جریمـه تراکمـی بیـش از 
مقـدار مجـاز، اقـدام بـه ساخت وسـاز می کنـد. 
کـه البتـه در شـرایط عـادی شـاید مشـکلی بـه 
چشـم نخورد امـا در مواقع وقوع بحران، شـبکه 
ظرفیـت ترافیـک تولیدی ایـن تراکـم را نخواهد 
داشـت و نتیجه آن انسـداد شـبکه معابر و سلب 
هرگونـه رفت وآمـد و حتـی ارائه خدمـات حیاتی 
بـه آسـیب دیدگان خواهـد بـود. مصـداق آن را 
در سـال اخیـر در لـرزه ای خفیف در شـهر تبریز 

بودیم. شـاهد 
آسـیب پذیری  بـا  مرتبـط  مـوارد  دیگـر  از 
زیرسـاخت شـهری در شـهر تبریـز می تـوان بـه 
ظرفیـت اشـاره کـرد. ایـن مـورد بیشـتر درمـورد 
شـبکه آبرسـانی مصداق پیدا می کنـد. آنچه که 
در شـهر تبریز شاهد آن هسـتیم دخل و تصرف 
مختلـف  کاربری هـای  سـوی  از  آب  فشـار  در 
می باشـد. بـه دلیـل نیـاز بـه فشـار بـاال جهـت 
مرتفـع  سـاختمان های  در  آب  از  بهره منـدی 
اقـدام بـه نصـب دینام هـای اسـتحصال فشـار 
می شـود. بدین ترتیب هر کسـی توان بیشـتری 
در بـه کارگیـری سیسـتم های مکـش بـا قـدرت 
بیشـتری داشته باشـد از آب بیشـتری بهره مند 
خواهـد بـود کـه در مقابـل در گوشـه ای از شـهر 
شـرب  آب  از  شـهروندان  محرومیـت  شـاهد 
می باشـیم. در مـورد آسـیب پذیری زیرسـاخت 
آب رسـانی شـهر تبریـز، فاصله شـبکه انتقـال را 
نیـز می تـوان بـه عنوان تهدیـدی در نظـر گرفت 
کـه در طـول مسـیر تهدیـدات متعـددی بـر آن 

می باشـد. متصـور 
پـس مخاطـرات جـزو جدایی ناپذیـر جوامـع 
دارد  اهمیـت  کـه  آنچـه  و  اسـت  انسـانی 
برنامه ریـزی در راسـتای کاسـتن از اثـرات سـوء 
اصـول  مبنـای  بـر  تصمیم گیـری  اسـت.  آن 
برنامه ریـزی و فـارغ از نـگاه سـودجویانه و رانتی 
به شـهر می تواند در کاسـتن از آسـیب پذیری ها 

موثـر باشـد.
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پرونده چالش های شهری - بخش دوم
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و فقدان آن یک  اعتماد، سرمایه اجتماعی است 
معضل بزرگ در یک جامعه. درباره این گزاره کمتر 
آنجا شروع می شود که  از  دارد. مساله  تردید  کسی 
بخواهیم یک برنامه اعتمادسازی، مثال در یک شهر، 
بنویسیم. نخست باید بدانیم که برنامه اعتمادسازی 

چیست؟
بدانیم که  باید  این پرسش نخست  به  برای پاسخ 
هدف  اگر  نیست.  چیزی  چه  اعتمادسازی  برنامه 
نوشتن یک برنامه اعتمادسازی در شهرداری است، 
نخست باید از کارهایی که شهرداری در این زمینه 
نباید انجام بدهد فهرست دقیقی داشته باشیم. این 
گام بسیار مهم است. به این دلیل که اعتمادسازی 
باریک  مرز  است  ممکن  و  است  مردم  به  مربوط 

اعتمادسازی و عوام گرایی آمیخته شود.
یک برنامه موفق و پیشرو اعتمادسازی، برنامه های 
تبلیغاتی و فرهنگی و اخالقی نیست. یعنی شعارهای 
فریبنده و بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی و مراسم های 
بزرگ و پرهزینه نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند. 
برانگیختن  در  تاثیری  هیچ  نیز  اخالقیات  و  نصایح 
اعتماد مردم ندارد. در بیشتر مواقع تاثیر منفی هم 
دارد. هم چنین برنامه اعتمادسازی، جزئی و جزیره ای 
هم نیست. یعنی یک سازمان نمی تواند اعتماد بخش 
بزرگی از مردم را به دست آورد در حالی که سازمان های 
بنابراین  بی اعتمادی هستند.  دیگر همچنان دچار 
برنامه های اعتمادسازی باید ملی یا دست کم استانی 
باشد. در سازمان های بزرگ همچون شهرداری های 
شهرهای بزرگ اعتمادسازی و جلب مشارکت باید یک 
حرکت انسجام بخش و همگانی باشد و همه کارمندان 

و مدیران به طور عملی به آن پای بند باشند.
پرسش  به  پیش فرض  دو  این  با  می توانیم  حال 
برنامه  بدهیم.  دقیق تر  پاسخی  نوشتار  این  اصلی 
و  اعتمادسازی  برنامه  یک  چیست؟  اعتمادسازی 
جلب مشارکت شهروندان باید مشخصات زیر را داشته 

باشد:
مطرح  بد  سابقه  بدون  و  سالم  افراد  توسط   -1
یا  و  دارند  نادرستی  افرادی که سوابق  یا  فرد  شود؛ 
در انتخابات اقداماتی شبهه دار کرده اند نمی توانند 
اعتمادسازی بکنند. حتی اگر سخنانی که درباره یک 
اداری گفته می شود  یا مسئول  شخصیت سیاسی 
ناراست باشد، باز هم چنین فردی نخواهد توانست 
و  گذاشته  مردم  تصورات  بر  مثبتی  و  عمیق  تاثیر 
اعتماد آنان را جلب کند. بنابراین حضور اشخاص 
سالم در مناصب دولتی مهم ترین عامل اعتمادسازی 
است. متاسفانه به این عامل مهم در چند سال اخیر 

توجه چندانی نشده است.
افراد  همه  شود؛  مطرح  توانمند  افراد  توسط   -2
کنند.  جلب  را  شهروندان  اعتماد  نمی توانند  سالم 
شرط دوم موفقیت یک برنامه اعتمادسازی و جلب 
افرادی  توسط  که  است  این  شهروندان  مشارکت 
و جاذبه های شخصیتی مطرح شود.  دارای قدرت 
مشارکت یک امر داوطلبانه است. در درازمدت منافع 
می شود  مشارکت کنندگان  همه  نصیب  مشارکت 
نیست.  منفعت  و  از سود  خبری  کوتاه مدت  در  اما 
بنابراین به طور معمول شهروندان تمایل چندانی به 
مشارکت ندارند. در سال های اخیر نیز به دلیل این 
که دولت و شهرداری ها همواره بدهکار شهروندان 
بلکه  نیافته  ارزش  مشارکت  تنها  نه  شده اند،  تلقی 
طلبکاری و خدمت خواهی اولویت یافته است. تغییر 
این ارزش ها نیاز به افرادی قوی دارد که با جاذبه های 
شخصیتی و فن سخنوری و قوت استدالل شهروندان 
را به سمت مشارکت سوق دهند. متاسفانه در این 
و  و شهرداری ها  انجام نشده  نیز کار چندانی  مورد 
حتی شوراها سازمان هایی کارمندمحور تلقی شده اند 
که باید با کارمندان حاضر خود اداره شوند. اما به 
ندرت روند ورود کارمندان و میزان صالحیت و دانش 
آن ها ارزیابی شده است. به طور طبیعی افراد ضعیف 
نمی توانند نقش مهمی در تحوالت یک سازمان ایفا 

کنند.
باید داشته  مبانی روشنی  اعتماد  و  3- مشارکت 
باشد؛ عمده مشکل بسیاری از سازمان ها و شوراهای 
شهر و شهرداری ها این است که هیچ برنامه روشنی 
شعر  یک  نوشتن  مانند  سازمان  یک  اداره  ندارند. 
نیست که هر چه پیچ و خم و صور خیال آن بیشتر 
مانند  سازمان ها  اداره  شود.  لذت بخش تر  باشد 
نوشتن یک نثر دقیق دانشی است که باید روشن و 
شفاف باشد و خواننده در اولین نگاه آن را بفهمد. 
و  بررسی  و  نیازمند سال ها مطالعه  نثر  این  نوشتن 
باید  شهری  مدیران  بنابراین  است.  نگارش  تمرین 
لزوما  )نه  کرده  تمرین  و  دقیق  و  کارآزموده  افرادی 
در محیط همان سازمان( باشند تا بتوانند به آسانی 
ارائه دهند. طرح های  طرح های روشن و سنجیده 
روشن به معنای طرح های همه فهم و همه پسند یا 
عامیانه نیست. اما به معنای طرح های منفعت طلبانه 
شخصی و گروهی و جناحی هم نیست. گردش آزاد 

اطالعات به این شفافیت کمک می کند.
4- مشارکت باید مبتنی بر برابری باشد؛ تبعیض 
وجود  اعتماد  که  شهری  در  است.  مشارکت  آفت 
دارد و مشارکت در سطح باالیی است دموکراسی به 
معنای نفوذ رای اکثریت حتما از پیش وجود داشته 
است. دموکراسی انرژی بسیار زیادی برای مشارکت 
و اعتمادسازی ایجاد می کند. مشارکت خود دوباره 
دموکراسی می سازد و همین روند به نوبت به تقویت 
مشارکت و دموکراسی می انجامد. خلل در دموکراسی 
خلل در مشارکت را در پی دارد. نیروهای فاسد و رانت 
افت  و  دموکراسی  فرایند  معیوب شدن  از  نیز  خوار 

مشارکت بهره می برند و خود را تقویت می کنند.

حال باید پرسید بر اساس چهار اصل باال چگونه 
می توان در شهرهای ایران اعتمادسازی کرد و میزان 
مشارکت را باال برد؟ به عبارت دیگر با توجه به مجموع 
شرایط موجود در ایران، مشارکت شهروندان چگونه 
قابل ارتقاست؟ به نظر می رسد چند راه مشخص برای 
ایران  بزرگ  شهرهای  در  شهروندان  مشارکت  ارتقاء 
اثربخش  نیز می تواند  وجود دارد که در کوتاه مدت 

باشد.
1- تشکیل و توسعه فرهنگسراها؛ این سازمان ها 
می توانند مشارکت فرهنگی شهروندان را باال ببرند. 
در  فرهنگسرا  توجهی  قابل  تعداد  حاضر  حال  در 
شهرها وجود دارد. اما برای ارتقاء کارکرد آن ها در باال 
بردن مشارکت باید نحوه اداره و برنامه های آن دگرگون 
شود. بخشی از برنامه های فرهنگسراها باید به امور 
یابد. در شهرهای  غیرحرفه ای فرهنگی اختصاص 
بزرگ ایران محله ای نیست که یک دانشمند یا ادیب یا 
هنرمند نداشته باشد. اما بسیاری از این افراد در محل 
زندگی خود غریب هستند. می توان از ساعت های 
فراغت این افراد برای آموزش های غیررسمی در این 

فرهنگسراها بهره برد.
زیست؛  محیط  مردمی  سازمان های  توسعه   -2
توسعه سازمان های واقعی و موثر محیط زیست که 
عالوه بر کارهای نمادین و تبلیغی در حفظ محیط 
زیست به طور جدی وارد عمل بشوند ضروری است. 
مهم ترین  خاک  و  هوا  و  آب  رفتن  بین  از  و  آلودگی 
مسائل شهرهای ما هستند. وجود سازمان های فعال 
که مناطق مختلف شهری را در نظر بگیرند و به طور 
راه  کارشناسی  بحث های  و  بدهند  گزارش  منظم 
امر  بیندازند، بسیار مهم است. مشارکت فقط یک 
نیست.  مدیران  نیاز  و  به خواست  مربوط  و  تزیینی 
در سال های اخیر بخش زیادی از باغ ها و خانه های 
تاریخی در شهرهای بزرگ ایران به سرعت تخریب و 
اگر  آپارتمان های مرتفع شده اند.  و  پاساژ  به  تبدیل 
محالت  در  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان های 
مختلف شهرها به صورت فعال وجود می داشتند به 
طور قطع از این فجایع جلوگیری می کردند. این امر 
بهترین مصداق مشارکت شهروندان در امور شهری 

است.
3- توسعه سازمان های مردمی حفاظت از تاریخ؛ 
حوزه  در  باید  زیستی  محیط  سازمان های  مشابه 
تاریخ و فرهنگ و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی 
هم تاسیس شود. هم چنین این سازمان ها می توانند 
خارج از قواعد اداری و بوروکراسی، محالت را طراحی 
بردن  کار  به  و  آشفته  سازهای  و  ساخت  از  و  کنند 

رنگ های متنوع و ناهماهنگ جلوگیری کنند.
بنابراین بر اساس چهار مشخصه باال و سه روش 
که پس از آن ارائه شد، می توان مشارکت شهروندان 
را در شهر به طور فزاینده ای ارتقاء داد. آنچه در این 
امر اهمیت دارد توجه به محتوا و تحول در برنامه ها و 
نگرش هاست. گاه در شهرهای مختلف رویه و پوسته 
مشارکت ساخته می شود اما به درون مایه آن توجه 

نمی شود.

چالش فقدان برنامه اعتمادسازی
 و جلب مشارکت شهروندان

34

جواد رنجرب درخشی لر

تحلیل گر اقتصادی
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دیدگاه های  شهروندی  حقوق  صاحب نظران 
مفهوم  ترنر  تام  دارند.  خصوص  این  در  متنوعی 
تکالیف  و  حقوق  با  پیوند  در  را  شهروندی  حقوق 
می داند. یعنی فرد در اجتماع در عین موظف بودن 
به انجام تکالیف در ارتباط با شهر و جامعه، از حقوق 
دولت  و  جامعه  که  است  برخوردار  نیز  شهروندی 
موظف به ادای آن در ارتباط به فرد هستند. در این 
ارتباط تی اچ مارشال از پنج نوع حقوق نام می برد: 
قانونی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی،  حقوق 

حقوق مشارکت و حقوق رفاهی.
دکترینی  به عنوان  که  شهری  خوب  حکمروایی 
جدید از اواخر قرن بیستم مطرح شده است )اگرچه 
در آثار اندیشمندانی مثل ابن خلدون هم رگه های 
کرد(  مشاهده  می توان  را  نظریه  این  از  پررنگی 
شهروندی  حقوق  راستای  در  سازوکاری  می تواند 
جهت مقابله با فساد و همچنین واردکردن مردم در 
باشد.  پایدار  توسعه  کلی  به طور  و  تصمیم گیری ها 
اصطالح حکمروایی که در مقابل اصطالح حکومت 
جامعه  دادن  مشارکت  معنای  به  می گیرد  قرار 
مدنی در فرایند تصمیم گیری است و در آن تمامی 
کنشگران به جز دولت و گروه های نظامی زیرشاخه 
شاهد  فرایند  این  در  می گیرند.  قرار  مدنی  جامعه 
اجتماعی  و  اقتصادی  کنشگران  و  دولت  تعامل 
هستیم. در واقع حکومت در مقابل مفهوم حکمروایی 
تمرکززدایی  حکمروایی  در  قدرت  و  می گیرد  قرار 
شده است. حکمروایی مطلوب از 8 مشخصه اصلی 
تشکیل شده است که شامل: پاسخگویی، شفافیت، 
امنیت،  عدالت،  اثربخشی،  منابع،  تمرکززدایی 
یک  در  بنابراین  است.  مدنی  مشارکت  و  فراگیری 
سیستم حکمروایی مطلوب بایستی حکمروایان در 

فرایند تصمیم گیری از این اصول پیروی کنند.

فرصت های  ایجاد  عدالت،  از  منظور  عدالت: 
ارتقای  زمینه  در  شهروندان  همه  برای  مناسب 
تخصیص  جهت  در  تالش  خود،  رفاهی  وضعیت 
عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و 

تصمیم گیری است.

اثربخشی: حکمروایی مطلوب به این معناست که 
فرایندها و مؤسسات نتایجی را ارائه کنند که نیازهای 
جامعه را برآورده سازد و در عین حال بهترین استفاده 

را از منابع داشته باشد.

شفافیت: شفافیت اشاره به این دارد که کنشگران 
گرفته  تصمیمات  از  عرصه  از  بیرون  و  داخل  در 

شده، ارتباط آن ها با عمل و نظرات تصمیم گیران و 
چگونگی برانگیخته شدن آن آگاه شوند این معیار 
بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، 
روندهای  از  شهروندان  آگاهی  و  اقدامات  وضوح 

موجود استوار است.

درگیری  معنای  به  مشارکت  مدنی:  مشارکت 
ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی 
به  دستیابی  برای  تا  برمی انگیزد  را  آنان  که  است 
در  و  دهند  یاری  را  یکدیگر  گروهی  هدف های 
شیوه  به  زمامداری  شوند(.  شریک  کار  مسئولیت 
حکومتی  هر  که  می کند  حکم  شایسته  و  مطلوب 
امور  مولدترین  و  ضروری ترین  اجرای  به  را  خود 
محدود کند و از نیروها و منابع بیرونی در دسترس، 
نهایت استفاده را ببرد. این امر به معنای همکاری 
نزدیک با جامعه مدنی از جمله همکاری با گروه ها 
و تشکل های محله ای، گروه های دینی و مذهبی، 
نام  را  افرادی  تمام  و  خودیاری  متصدی  گروه های 
برد که مایل اند عرضه کاالهای عمومی افزایش یابد. 
بنابراین شراکت دولت، جامعه مدنی و بازار ضروری 

است.

از  اطمینان  و  آرامش  احساس  امنیت،  امنیت: 
عدم تعرض به جان، مال و سایر حقوق انسان است. 
از گذشته تاکنون هر کجای تاریخ بشری را در این 
سیاره می نگریم می بینیم آنچه امروز شهر و جامعه 
می نامیم، نظم و امنیت آن نیز مورد توجه بوده است. 
اساسا نظم فرم و نظم اجتماعی شهر، نمی توانند 
جدا باشند، بلکه به صورت موازی توسعه می یابند و 
متقابال یکدیگر را الهام می دهند. از این رو با توجه به 
تعاریف ارائه شده، امروزه امنیت از طرف اندیشمندان 
و صاحب نظران به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای 
اساسی انسان در شهرها و اجتماعات انسانی مطرح 
می شود. چنانچه مازلو رتبه دوم نیازهای انسانی را در 
هرم پیشنهادی سلسله مراتب نیازهای انسانی خود 

به امنیت اختصاص می دهد.

به  تمرکززدایی  امکانات:  و  منابع  تمرکززدایی 
که  است  مسئولیتی  و  قدرت  بهینه سازی  معنای 
باید  که  مردم اند  خود  این  و  دارد  تعلق  مردم  به 
درباره بهترین شکل استفاده از این ابزار برای بیان 
سیاسی  اراده  به  بخشیدن  شکل  و  درخواست ها 

خود، تصمیم گیری کنند.

معتقد  سیسرون  همه شمولیت:  و  فراگیری 
یکسان  افراد  همٔه  برای  طبیعی  است:»قانون 
یکسان سازی  دولت،  وظیفٔه  مهم ترین  و  می باشد 
برابری  اصل  از  وی  است«.  قانون  برابر  در  افراد 
جامعه  بودن  جهانی  و  یگانگی  اصل  به  انسان ها 
دولتی  مطلوب،  مدینه  بدین سان  می رسد؛  بشری 
است مشترک المنافع که هدفش خیر و صالح عموم 
افراد تابع است که دارای استعداد یکسان برای کشف 
قانون های طبیعی بوده ولی تشخیص مردم به هیچ 

وجه منطبق با قانون مطلوب نیست.

پاسخگویی: پاسخگویی کلید اساسی حکمروایی 
بلکه  دولتی  سازمان های  فقط  نه  است  خوب 
بخش های خصوصی و نهادهای جامعه مدنی باید 
به عموم مردم و کسانی که در سازمان و نهاد آن ها 
سهیم هستند پاسخگو باشند. اینکه چه کسی پاسخ 
دهد، به تصمیمات گرفته شده یا کار انجام شده در 
داخل یا خارج سازمان بستگی دارد. به طور کلی یک 
آن هایی که تصمیمات  نهاد در مقابل  یا  و  سازمان 
می باشد.  مسئول  می گذارد  تأثیر  آن ها  روی  بر  آن 
قابلیت  قانون مداری  و  شفافیت  بدون  پاسخگویی 

اجرا ندارد.

حساسیت در برابر فقرا: رفاه جامعه به تضمین 
این امر وابسته است که همه اعضای جامعه حس 
حمایت شدن را در خود داشته باشند و نه جدا ماندن 
نیاز است که همه  ترتیب  بدین  از جریان اجتماع. 
گروه ها و به ویژه آسیب پذیرترین آن ها فرصت بهبود و 

یا حفظ شرایط رفاهی خود را داشته باشند.
که نتیجه پایبندی به این معیارها، افزایش اعتماد 
مردم به حاکمان، پایداری سیستم مدیریتی و حل 
بهتر مشکالت، تصمیم گیری و کارایی آن ها خواهد 

شد.
در چند سال گذشته شاهد خبرهایی در ارتباط با 
تخلفات اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف 
ایران از تبریز تا رشت و کرج هستیم. این نوع از خبرها 
دیوار بی اعتمادی را بین مردم و مدیریت شهری ایجاد 
فساد  و  تخلفات  با  مقابله  ضرورت  درنتیجه،  کرد. 
از سازوکارهای مقابله  بهره گیری  مالی و همچنین 
با آن را بیش از پیش عیان می سازد. رأی دهندگانی 
پذیرش  قابل  غیر  برایشان  شورا  در  فساد  تکرار  که 
است و خواهان شورای شهری هستند که قانون گرا، 
و  طبقات  حامی  و  شفاف  مسئول،  تاثیرگذار، 
که  خواسته هایی  باشند.  جامعه  ضعیف  گروه های 
پاسخگویی  قابل  مطلوب  حکمروایی  پرچم  زیر  در 
هست. مردم از اعضای شوراها انتظار دارند که در 
اساس حکمروایی  بر  دوره خدمتگزاری خود  طول 
مدیران  بر  خود  نظارتی  بعد  کنند.  عمل  مطلوب 
و  شفاف  عملکرد  کنند.  حفظ  را  شهرداری 
پاسخگویانه داشته باشند و منافع همه طبقات شهر 
را تامین نمایند. همچنین در انتخاب و رئیس شورای 
شهر و انتخاب شهردارـ  که یکی از مهم ترین وظایف 
ـ  شوراهاست  قانون  در  شهر  شورای  شده  شناخته 
در کنار شاخص هایی چون شاخص های مدیریتی 
ذکر شده در نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر 
می توانند به رویکرد حکمروایی مطلوب اولویت دهند 
و بر گزینه هایی تاکید بیشتری دهند که هم از لحاظ 
شخصیتی و هم سابقه عملکردی گذشته می توانند 
حاکم خوب شناخته شوند. شوراهای شهر در دوره 
پایبندی به حکمروایی خوب می تواند ضد  با  خود 

فساد و مردم محور شناخته شود.

چالش حکمروایی خوب شهری 
و شوراهای شهر ایران

حسین سعدلونیا

دانشجوی دکرتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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حد  به  ایران  در  زیست  محیط  تخریب  شدت 
نگران کننده ای رسیده است. این روند در طول چند 
بسیاری  در  و  یافته  بی سابقه ای  افزایش  اخیر  دهه 
از موارد از دیگر کشورها پیشی گرفته است. به نظر 
و  زیانبار  نتایج  چنان  وضعیت،  این  ادامه  می رسد 
دیرپایی در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد که حتی 
جبران آن )در صورت امکان( بسیار پرهزینه و زمان َبر 

باشد.
آلودگی آب و هوا، خشک شدن تاالب ها، رودخانه ها 
و دریاچه ها، تخلیه ذخایر آبی زیرزمینی، تخریب مراتع 
و جنگل ها، فرسایش خاک و بیابان زایی، نابودی انواع 
گونه های گیاهی و جانوری و ... بخشی از بحران های 
زیست محیطی در ایران را تشکیل می دهند. اگر بر این 
موارد گازهای گلخانه ای، تخریب الیه ازن، گرم شدن 
زمین، تغییر سطح دریاها و ... که بحران های جهانی 
محسوب می شوند و همه کشورها را در بر می گیرند 
را نیز اضافه کنیم، عمق فاجعه در کشور ما به مراتب 

بیشتر می شود.
با این حال نبایست عوامل طبیعی را علت این شرایط 
بدانیم. طبیعت شاید بر خود بشورد، اما شعورمندتر از 
آن است که خود را نابود کند! عوامل طبیعی همیشه 
بوده و خواهد بود. این عوامل انسانی است که موجب 
چنین بحران فاجعه باری شده است. در این مجال، 
نظر  نقطه  سه  از  را  انسانی  عوامل  این  از  بخشی 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیان می کنیم.

1. عامل فرهنگی: افول جایگاه طبیعت
اولین عامل انسانی که زمینه ساز چنین شرایطی 
شده است، تغییر در رویکرد انسان می باشد. پیش از 
آغاز تجدد، انسان ها طبیعت را مقدس می شمردند 
و خود را موظف می دانستند به هر شکل ممکن به 
طبیعت احترام بگذارند. این تقدیس و احترام هم جنبه 
نظری داشت و هم جنبه عملی. از نظر سید حسین 
نصر این مساله شامل همه فرهنگ های پیشامدرن 
می شد. اما در دوره تجدد، از طبیعت قداست زدایی 
از دست داد.  را  شد و طبیعت منزلت پیشین خود 
حتی اطالق عنوان محیط زیست بر طبیعت، نتیجه 
تلقی فرهنگ مدرن از طبیعت می باشد. انسان مدرن 
طبیعت را محیط زیست خود می انگارد. درحالی که 
این تلقی از طبیعت نه در یونان باستان رایج بود، نه در 

ایران باستان، و نه حتی در طول دوره اسالمی.
از  محصولی  و  جزئی  را  خود  انسان  گذشته،  در   
طبیعت، و موجودی از موجودات طبیعی می دانست. 
انسان هر طور که  تنزل جایگاه طبیعت باعث شد 
هوس می کند با طبیعت رفتار کند؛ به همین خاطر 

بود که وقتی دست به تولید بنزین غیراستاندارد زد به 
آلودگی آب و هوا فکر نکرد! از ورود فاضالب شهری و 
صنعتی به تاالب ها جلوگیری نکرد! تخلیه سفره های 
آبی زیرزمین را جدی نگرفت! به قطع بی رویه درختان 
کوهی و نابودی جنگل ها و بوته ها بی اعتنایی کرد! به 

اثرات احداث بی رویه سدها بی توجهی کرد! و ...
آن  دیگر  طبیعت  که  بود  این  نتیجه  این ها  همه 
جایگاه واالی قبلی را از دست داده بود. از این رو تقویت 
ارزش های سنتی در باب محیط زیست یک ضرورت 
می باشد. چندانکه طبق پژوهش های انجام گرفته بین 
ارزش های سنتی و حفاظت از محیط زیست رابطه 
مستقیم وجود دارد. به بیان بهتر، با تقویت ارزش های 
سنتی در جامعه، میزان حفاظت از محیط زیست و 
رفتارهای زیست محیطی افزایش می یابد، و با کاهش 
رفتارهای  و  زیست  محیط  از  حفاظت  ارزش ها  این 

زیست محیطی نیز کاهش پیدا می کند.

2. عامل سیاسی: دولت محوری محیط زیست
عامل اول که بیان شد، مختص جامعه ایران نیست 
بلکه در مورد تمام جوامع صادق است. اما عامل دوم 
اصل  در  می باشد.  ایران  جامعه  به  معطوف  بیشتر 
پنجاهم قانون اساسی »حفاظت محیط زیست« یک 
»وظیفه عمومی« بیان شده است. همچنین طبق 
پژوهش هایی که صورت گرفته، از برنامه سوم توسعه 
محیط  مقوله  به  توجه  تدریج،  به   )1383-1379(
زیست بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین 
برنامه ای و سیاست های کالن با »سیر صعودی« همراه 
در »سیاست های  پیش تر  است. حتی خیلی  شده 
توسعه و تکامل جمهوری اسالمی ایران« که در سال 
1359 از طرف دولت مهدی بازرگان تهیه شده بود نیز 
به مشکالت زیست محیطی اشاره شده بود. عالوه بر 
این مقدار مالحظات قانونی، و عالوه بر سازمان هایی 
کمتر  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  همچون 
وزارت خانه یا سازمان دولتی وجود دارد که تعهدات 
و تکالیفی در زمینه محیط زیست نداشته باشد؛ مثل 
وزارت  عالی،  آموزش  وزارت  پرورش،  آموزش  وزارت 
کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بهداشت 

و وزارت مسکن و شهرسازی.
با این وجود، با این همه مالحظات قانونی، و با این 
همه مراکز دولتی که در امر محیط زیست فعالیت 
می کنند، هنوز روند تخریب محیط زیست ادامه دارد 
و متوقف نشده است. به طوری که مرکز پژوهش های 
مجلس صراحتا به »عدم کارایی قوانین، آیین نامه ها، 
خصوص  در  اختصاصی  دستورالعمل  و  ضوابط 

حفاظت محیط زیست« اذعان می کند.
ریشه این عدم کارایی به دولتی بودن محیط زیست 
از  حفاظت  هرچند  اساسی  قانون  در  می گردد.  بر 
محیط زیست یک »وظیفه عمومی« تلقی شده است، 
اما این مساله در ایران ساختار دولتی به خود گرفته 
است. ساختار دولتی موجب شده است که از یک سو 
دولت ها رفتارهای سلیقه ای با محیط زیست داشته 
نهادهای  باعث شده است  دیگر  از سوی  و  باشند، 
مدنی در امر حفاظت از محیط زیست نتوانند حضور 

موثر داشته باشند، و به جای آنکه حفاظت از محیط 
زیست یک امر خودجوش برای شهروندان باشد به یک 

سری روابط سازمانی با دولت تبدیل شده است.
حافظ  دولت  می دهد  نشان  دهه  چندین  تجربه 
باید  ساختار  این  است.  نبوده  زمینه  این  در  خوبی 
مراکز  ورود  برای  مسیر  و  بگیرد  قرار  بازبینی  مورد 
غیردولتی و نهادهای مدنی تسهیل شود. بنا بر اذعان 
صاحب نظران حفاظت از محیط زیست امروزه نیازمند 
همکاری، هماهنگی و تجمیع همه امکانات جامعه 
است. باید شرایطی فراهم شود که از مطبوعات گرفته 
 ... و  مردمی  گروه های  غیردولتی،  سازمان های  تا 
بتوانند در محافظت از محیط زیست به بهترین نحو 
ممکن مشارکت کنند. تنها در این صورت است که 
جلوی رفتارهای سلیقه ای گرفته می شود، و اشتباهات 
دولت ها در صورت لزوم پیشگیری، و در صورت نیاز 

اصالح می شود.

3. عامل اقتصادی: کاالیی شدن محیط زیست
شدن  کاالیی  کارشناسان  از  بعضی 
از  بسیاری  اصلی  علت  را    Commodification
مشکالت فعلی چه در سطح جهانی و چه در سطح 
ملی می دانند. در روند کاالیی شدن، همه چیز ارزش 
اقتصادی پیدا می کند و به قصد فروش و کسب سود 
وارد چرخه مبادالت می شود. حاکم شدن این منطق، 
کلیت جامعه را به بازار تبدیل می کند. به گفته مایکل 
جایی   Marketing Society بازاری  جامعه  سندل 
است که تقریبا همه چیز در آن فروشی است و تفکر 
بازاری و ارزش های بازاری بر تمام جنبه های زندگی 
مسلط شده است. در چنین جامعه ای ارزش و اعتبار 
همه چیز را میزان سود مشخص می کند. جامعه ما نیز 

به چنین حال و روزی گرفتار شده است.
ما،  جامعه  کلیت  بر  بازار  منطق  شدن  حاکم  با 
ساحت های گوناگون جامعه در مسیر کاالیی شدن 
بهداشت  و  از ساحت دانش، درمان  قرار گرفته اند؛ 
گرفته تا ساحت طبیعت تبدیل به کاال شده اند. یعنی 
همانطور که می توان پول داد و چیپس و پفک خرید و 
خورد و تمام کرد، می توان طبیعت را نیز خرید و مصرف 
کرد! تغییر کاربری مزارع، باغ ها و حتی جنگل ها و 
شالیزارها، و تبدیل آن ها به ویال و مناطق مسکونی، 
از مصادیق مهم کاالیی شدن طبیعت است.  یکی 
فعالیت هایی چون بوته کنی به قصد فروش، چرای 
بهره برداری  و  راه  احداث  غیرمجاز،  شکار  بی رویه، 
از معادن بدون مالحظات زیست محیطی، از دیگر 

مصادیق کاالیی شدن طبیعت محسوب می شود.
این روند باید متوقف شود. در قانون اساسی تصریح 
شده است که »فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که 
با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن 
مالزمه پیدا کند« ممنوع است. نباید اجازه داد تمام 
ساحت های جامعه، اقتصادی و کاالیی شود. بعضی 
از ساحت های جامعه، ِمن جمله محیط زیست، باید 
از گزند پول و سود دور نگه داشته شوند. در غیر این 
صورت کل جامعه متضرر می شود. محیط زیست در 

روند کاالیی شدن دود می شود و هوا می رود!

چالش عوامل انسانی تخریب محیط زیست در ایران

حبیب الله آقامحمدی

پژوهشگر علوم اجتامعی
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مدیریـت بـر شـهرها ازجملـه دغدغه هـای بـزرگ 
ترتیـب،  بدیـن  و  بـوده  کشـور  در  مدیریـت  نظـام 
توسـعه شهرنشـینی شـتابان عـالوه بـر چالش های 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی و زیسـت محیطی، 
بـا چالش هـای مدیریتـی نیـز روبـه رو گشـته اسـت. 
درواقـع، توسـعه شهرنشـینی بـا افزایـش روزافـزون 
تقاضاهـای شـهروندان همـراه بـوده اسـت و عموما 
دولت هـا از عهـده انجـام آن وظایـف بـر نمی آینـد. 
از  بخشـی  واگـذاری  و  تمرکززدایـی  بحـث  طـرح 
بـه  دولتـی  دسـتگاه های  وظایـف  و  اختیـارات 
امـور  اداره  بهبـود  راسـتای  در  نیـز  شـهرداری ها 
شـهروندان و برآورده سـاختن خواسـته ها و نیازهای 
تاریـخ  در  چنانچـه  اسـت.  پذیرفتـه  صـورت  آنـان 
مصـوب  واحـده  مـاده  براسـاس  و   1373/3/29
مجلـس شـورای اسـالمی، شـهرداری ها به عنـوان 
معرفـی  غیردولتـی  عمومـی  موسسـات  و  نهادهـا 
شـدند. تـا قبـل از آن نیـز بـا تصویب قوانیـن متعدد 
و  والیتـی  و  ایالتـی  انجمن هـای  قانـون  ازجملـه  و 
قانـون شـوراهای شـهر و روسـتا، سـعی بر آن بـود تا 
بـا کاسـتن از اختیـارات دولت، اسـتقالل مالـی و در 
نتیجه اسـتقالل تصمیم گیری را در شـهرداری ها به 
رسـمیت بشناسـند، اما ایـن مصوبـات و تصمیمات 
خاصـی  اتفـاق  عمـل  در  و  بـود  کاغـذ  روی  صرفـا 
وصـول  و  درآمـدی  بخش هـای  اگرچـه  نیفتـاد. 
عـوارض و تعرفه هـا در شـهرداری ها فعـال شـد امـا 
و  نفـوذ  اعمـال  بـه  تمایـل سیاسـتمداران  به دلیـل 

حاکمیـت بـر شـهرداری ها نـاکام مانـد.
 در ایـران سـازمان های متعـدد دولتـی بـا مقولـه 
مدیریـت شـهری مرتبـط می باشـند؛ امـا مهم تریـن 
آن ها که متولی اصلی مدیریت شـهری اسـت وزارت 
کشـور می باشـد کـه اهدافـی چـون حفـظ امنیت و 
آسـایش عمومـی و تعمیـم دموکراسـی و هماهنـگ 
سـاختن فعالیت هـای سـازمان های دولتـی، ملی و 
محلـی را در سراسـر کشـور دنبـال می کنـد. در ایـن 
خصـوص، وظایـف کلـی وزارت کشـور در ارتبـاط بـا 

شـهرداری ها عبـارت هسـتند از:
انجـام  در  شـهرداری ها  بـر  نظـارت  و  راهنمایـی 
مایحتـاج  تامیـن  در  مراقبـت  و  محولـه  وظایـف 

؛ مـی عمو
نظـارت بـر اجـرای کلیـه قوانیـن، آئین نامه هـا و 

شـهرداری ها؛ بـه  مربـوط  مقـررات 
نظـارت بر حسـن اجـرای قانون نوسـازی و عمران 

و شهری؛ 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  نیازمندی هـای  تامیـن 
فرهنگـی منطقـه ای و محلـی و تشـخیص اولویـت 

آن ها در محدوده برنامه ریزی کشـور و اعمال نظارت 
قانونـی بـر امور کلیه شـوراها ازجمله شـورای شـهر.

بـا عنایت بـه مباحث مقدماتی مطرح شـده، ثمره 
ارتباط ناکارآمد دولت و شـهرداری در کالن شهرهای 
ایـران در چنـد دهـه اخیـر را می تـوان بـه شـرح ذیل 

کرد: تفسیر 
در دهـه 70 بـا وضـع قانـون موسـوم بـه تجمیـع 
عـوارض و افزایـش سـهم شـهرداری های کوچـک 
از عـوارض وصولـی در خـارج از حریـم شـهرها و 
ایـن  میـزان  گمرکـی  حقـوق  و  سـوخت  عـوارض 
کمک هـا رشـد چشـمگیری یافـت. به طوری کـه بـه 
نظـر می رسـید با تزریـق این کمک هـا در قالب های 
برنامـه ای کوتاه مـدت )همچـون کمک بـه پرداخت 
بلندمـدت  برنامه هـای  و  جـاری(  هزینه هـای 
و  زیربنایـی  امـور  در  سـرمایه گذاری  )همچـون 
سـرمایه ای( و اجـرای طرح هـای درآمـدی دائمـی 
و پایـدار در کنـار اجـرای اصل هـای شـش، هفـت و 
یک صـد تا یک صـد و پنجم قانون اساسـی با اجرای 
قانـون شـوراها مصـوب سـال 1358 و اصالحـات 
بعـدی آن گامی بلند برای خودکفایی شـهرداری ها 
برداشـته شـد. هم چنیـن سیاسـت های تشـویقی 
متعـددی ازجمله اعطای پاداش دو برابر به کارکنان 
کم سـواد و ناکارآمـد بـرای خروج نیروهـای کم بهره؛ 
تغییر عملکـرد شـهرداری ها و برون سـپاری وظایف 
و نظـارت بـر اجـرای آن هـا؛ و وام هـای بلندمـدت 
کم بهـره بـه فعالیت هـای سـرمایه گذاری کـه منجر 

بـه درآمـد پایـدار شـهری می شـود، ابـالغ کـرد.
در دهـه 80 روزمرگـی مالـی شـهرداری ها طـی 
شـد و بـه مـرور زمـان شـاهد کاهـش سـطح درآمـد 
شـهرداری ها بودیـم. ایـن امـر زمانـی شـدت یافـت 
کـه قانـون تجمیـع عـوارض از قانـون برنامـه سـوم 
و  لغـو  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی  توسـعه 
قانـون ارزش افـزوده جایگزیـن آن شـد. طبق قانون 
جدیـد، اگرچه منابع درآمدی و کمک های سـازمان 
شـهرداری ها کاهـش پیدا نکـرد اما نحـوه توزیع آن 
و نیـز کـم و کیـف درآمدهـا دسـتخوش تغییـر شـد. 
به گونـه ای کـه ایـن کمک هـا بـه کمتریـن سـطح 
خـود در سـال های گذشـته رسـید. موضوعـی کـه 
بارهـا و بارهـا پیگیـری شـد امـا هـدف از آن افزایش 
شـهرداری ها  اقتصـادی  توانمندی هـای  سـطح 
برنامه هایـی در جهـت  و اجبـاری نمـودن اجـرای 
از طریـق  تغییـر در راهبـرد و عملکـرد شـهرداری 
جـذب سـرمایه گذار و برون سـپاری وظایـف عنـوان 

می گردیـد.
بـا تصویـب و اجـرای قانـون هدفمنـدی یارانه هـا 
ادامـه  گسـترده تر  ابعـادی  و  جدیدتـر  شـکلی  در 
یافـت؛ به طوری کـه دامنـه نوسـانات مالـی حتـی 
مخـارج شـهرداری را نیـز دربرگرفـت و هزینه هـای 
یافـت.  افزایـش  به شـدت  شـهرداری ها  تمام شـده 
افزایـش در حامل های سـوخت بخش های عمرانی 
و اجرایـی و مخـارج حـوزه حمل ونقـل ماننـد خرید 
قیر و آسـفالت و سـوخت و کرایه ماشـین آالت باعث 
افزایـش تـراز منفـی شـهرداری ها شـد. علی رغـم 
این که به صراحت شـهرداری ها، موسسـات عمومی 

ایـن  دامنـه  امـا  می گردنـد  محسـوب  غیردولتـی 
قانـون نیـز به شـهرداری ها سـایه افکنـد و بـار دیگر 
کاهـش درآمدهـا را بـه آن هـا تحمیـل کـرد. چـرا که 
سـوی  از  و  یافـت  افزایـش  شـهرداری ها  مخـارج 
دیگـر، دسـتگاه های دولتی برابر قانـون هدفمندی 
یارانـه اجـازه افزایـش درآمدهـای خود را نداشـتند. 
اسـتقالل  زمزمـه  قبـل  سـال های  در  درحالی کـه 
توجیه کننـده  تنهـا  شـهرداری ها،  مالـی  کامـل 
کاهـش میزان کمک های دولت به مدیریت شـهری 
بـود؛ امـا این بار مجـددا عقب گرد مالی شـرایط را از 
آن چـه کـه بـود سـخت تر کـرد. اگرچـه برابـر قانـون 
هدفمنـدی یارانه هـا بایسـتی مابه التفـاوت یارانه ها 
در بخش هـای عمومـی و صنعتی پرداخت شـود اما 
ایـن مبالـغ یا هرگز پرداخت نشـده اسـت و یا آن قدر 
ناچیـز پرداخـت شـده اسـت که تنهـا تفاوت ناشـی 
از افزایـش بهـاء قیر مورد اسـتفاده بـرای یک کوچه 

100 متـری را هـم پوشـش نمـی داد.
ضـرورت اجـرای برخـی از طرح هـای عمرانـی و 
خدماتـی آن قـدر حیاتـی می نمـود که شـهرداری ها 
مجبـور شـدند تـا بـا فـروش مختصـر امالکـی کـه 
روزی به عنـوان منبـع درآمـد پایـدار شناسـایی و یـا 
ایجـاد گردیدنـد، به حفـظ وضـع موجـود بپردازند و 
صـرف تولیـد یک خدمـت جدید نمایند. بـا توجه به 
مشـکالت فرا روی دولت حاضر بـرای اجرای فاز دوم 
قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش محسـوس سطح 
اساسـی ترین  بی شـک  شـهرداری ها  درآمدهـای 
وارد  شـهرداری هایی  زیرسـاخت های  بـه  را  ضربـه 
از  اسـتفاده  بـا  و  قبـل  سـال های  در  کـه  می کنـد 
از  سیاسـت های تشـویقی دولـت، مقدمـات گـذار 
وابسـتگی مالی بـه دولت و وصال به اسـتقالل مالی 

را در سـر می پروراندنـد.
و  دولـت  ناکارآمـد  ارتبـاط  نمودهـای  دیگـر  از 
شـهرداری ها این اسـت که شـهرداری امروزه تبدیل 
بـه حزبـی سیاسـی شـده اسـت و از نظـر منطقـی 
نمی توانـد بـا دولـت همـگام باشـد. البتـه ایـن عدم 
همـکاری و همگامـی بیـن دولـت و شـهرداری بـه 
و طـی گذشـت  مشـکالت شـهری دامـن می زنـد 
شـهردارها  عملکـرد  بـر  بسـیاری  تاثیـرات  زمـان، 
بـار منفـی  باعـث خواهـد شـد  خواهـد گذاشـت. 
عملکرد شـهرداری بیشـتر به چشـم بیاید. از سـوی 
دیگـر برنامه هـای توسـعه ملـی کـه توسـط دولـت 
تنظیـم می شـود با برنامه های توسـعه شـهرداری که 
تنظیـم می شـود هماهنگـی  توسـط شـهرداری ها 

نـدارد.
مجمـوع ایـن عوامـل باعث شـده اسـت تا بـه این 
جمع بنـدی برسـیم کـه تعامـل و ارتبـاط شـهرداری 
به عنـوان نهـاد تسـهیل گر امـور و دولـت ضرورتـی 
اساسـی اسـت. اتفـاق مثبتـی کـه باعـث می شـود 
در مسـائل  بـرای حـل مشـکالت  هماهنگـی الزم 
شـهری و دولـت بـا سـهولت بیشـتری انجـام پذیـرد 
بـه سـرعت عمـل و هـم سـرعت  و درنتیجـه، هـم 
تصمیم گیـری بـرای حـل مشـکالت شـهری بسـیار 
کمـک کند؛ لذا هماهنگـی نهاد دولت و شـهرداری 
از ضرورت های اداره کالن شـهری مثل تبریز اسـت.

چالش ارتباط ناکارآمد شهرداری و دولت
37
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مدیریت  یک سیستم  دارای  تقریبا هر سازمانی 
عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم 
برآورده سازد.  انسانی  را در زمینه مدیریت سرمایه 
جهت  در  افراد  برانگیختن  شامل؛  مزبور  اهداف 
عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش 
باال،  عملکرد  فرهنگ  ایجاد  خود،  مهارت های 
درباره  تصمیم گیری  ارتقاء،  مستحق  فرد  تعیین 
سیستم  می باشد.  و...  ضعیف  عملکرد  با  افراد 
مدیریت عملکردی کـه بتواند به این اهداف جامه 
عمل بپوشاند، کمک مهمی به اثربخشی سازمان 
نشان  موجود  شواهد  حال  عین  در  می نماید. 
می دهد اگر سیستم های مدیریت عملکرد به درستی 
اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل مالحظه ای به 
اجرای  و  طراحی  بنابراین  داشت.  خواهند  دنبال 
از  عملکرد،  مدیریت  کارآمد  و  موثر  سیستم  یک 
سازمان هایی  کارایی  سازمان هاست.  ضروریات 
مهمی  نقش  و...  شهر  شورای  شهرداری،  چون 
درایجاد ظرفیت های توسعه در هر جامعه دارند. اما 
داوری صحیح در مورد این توان زمانی میسر است 
دقیق  روش های  از  استفاده  با  آن ها  عملکرد  که 
مورد سنجش قرار گیرد. »ارزیابی عملکرد« یکی از 
ابزارهایی است که میزان موفقیت یا شکست یک 
عملکرد  ارزیابی  نظام  می دهد.  نشان  را  سازمان 
به عالوه  و سنجش  اندازه گیری  فرآیند  را می توان 
آن  نحوه دست یابی  و  با وضعیت مطلوب  قضاوت 
از سنجش  ارزیابی عملکرد عبارت است  دانست. 
جامع عملکرد افراد در دستگاه های اجرایی در قالب 
و  توانمندسازی  اثربخشی،  کارایی،  نظیر  عباراتی 

قابلیت پاسخگویی.
موضوع ارزیابی عملکرد مدیران شهری را می توان 
از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه در ارزیابی 
عملکرد یک مدیر، تنها بر نتایج حاصل از کار او تکیه 
شود، دوم اینکه عملکرد ماحصل کارکرد یک سیستم 
کننده  به ظاهر،  اگرچه  مدیر  که  به طوری  است. 
این سیستم می باشد.  از  تنها جزئی  اما  کار است 
باید  سیستم،  یک  اجزای  عملکرد  ارزیابی  در  لذا 
شرایط دیگر اجزای آن نیز مدنظر قرار گیرد. توجه 
به این امر مستلزم نظارت می باشد. زیرا مهم ترین 
مسائلی که در سیستم نظارت وجود دارد، تعیین 
معیارهای شایستگی و سازوکار سنجش آن است. 
فعالیت های  نتایج  از  شایستگی  میزان  معموال 
انجام شده مدیران محرز می گردد ولی باید به بررسی 

نحوه انجام فعالیت ها نیز پرداخته شود. این نگرش 
شناخت  جهت  بیشتر  کوشش  و  تالش  مستلزم 
میزان توانایی ها و فعالیت ها است. به هر حال هر 
چه وسعت فعالیت های یک سازمان بیشتر باشد، 
روش های کنترل و نظارت نیز می بایست کامل تر و 

به روزتر گردد.
 باتوجه موارد مذکور می توان گفت، یکی از وظایف 
اساسی مدیریت؛ نظارت، کنترل و ارزیابی است که 
بدون آن تحقق اهداف مدیریت امکان پذیر نخواهد 
بود. به طوری که بدون توجه به این وظیفه، سایر امور 
مدیریتی، مثل؛ برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت 
نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آن ها 

وجود ندارد.
شاید به جرات بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی 
که  این  مگر  بود  نخواهد  توفیق  قرین  سازمان  در 
نظارت های الزم نسبت به آن به عمل آمده باشد. به 
کمک نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق 
اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری 
و سنجش و اصالح آن ها را پیدا می کند. نظارت و 
ارزیابی ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمانی 
از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن 
احساس  می توان  سادگی  به  مختلف  مراتب  در  را 
کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل 
در تحقق ماموریت های خود موفق نبوده و قادر به 

بهره مندی از منابع خود نخواهد بود.
کشور،  شهری  نهادهای  عملکرد  عرصه  در 
هر  که  مختلفی  سازمان های  و  گروه ها  بازیگران، 
عمل  خاصی  بخش های  نماینده  عنوان  به  کدام 
است  حالی  در  این  دارند.  نقش  ایفای  می کنند، 
شهری،  مدیریت  جدید  رویکردهای  دیدگاه  از  که 
برای حل مشکالت شهری و هدایت درست توسعه 
یکپارچه در سطح  و  فعالیت های هماهنگ  شهر، 
در  است.  ضروری  و  الزم  شهری  مدیریت  نظام 
برنامه ریزان  شهری،  برنامه ریزی  مرسوم  روش های 
در  را  شهر  کلیدی  مشکالت  که  می کردند  تالش 
طرح هایشان به صورت یکپارچه بازگو کنند. این در 
حالی بود که این مساله بدون توجه به کارکردهای 
اداره شهر صورت می گرفت  و چگونگی  مدیریتی 
و بخش های اجرایی و حرفه ای دولتی و عمومی با 
در حوزه های  بخشی  به صورت  و  متفاوت  اهداف 
چنین  تبع  به  و  می شوند  گروه بندی  مختلف 
جدایی گزینی، اقدامات مدیریتی و اجرایی نیز به 
صورت جداگانه و گاه متضاد صورت می گیرد. در 
عرصه مدیریت و اداره شهر، چنین پدیده ای تفرق، 
چندگانگی و یا چندپارچگی را در عرصه مدیریت 
الگوهای  وجود  واقع  در  است.  آورده  پدید  شهری 
و  تفرق  شهر،  اداره  نظام  بخشی  و  غیریکپارچه 
چندگانگی را هم در ماهیت سیستم شهر و هم در 
ماهیت سیستم مدیریت شهری به وجود آورده است. 
این تفرق و چندگانگی به همراه رشد سریع شهرها، 

گستردگی  پیچیده،  بوروکراسی  متمرکز،  سیستم 
نظام اداری کشور، مدیریت حاکم بر نظام اداری، 
تبیین معیارها و عدم پاسخگویی مدیران وکارکنان، 
فقدان معیار انتخاب مدیران، عدم ارزیابی عملکرد 
مدیریتی،  ثبات  سازمانی،  درونی  دالیل  مدیران، 
خودمحوری، عوامل حزبی و قومی و... باعث شد که 
سیستم نظارتی کارآمد بر مدیران شهری تضعیف و 
زمینه پیامدهایی چون، کاهش احساس مسئولیت 
در نیروهای انسانی، کاهش اعتماد شهروندان به 
نهادهای شهری، افزایش اعمال سلیقه در سازمان، 
عدم  اجتماعی،  بداخالقی  و  فساد  انواع  ظهور 
نخبگان،  به کارنگرفتن  شهروندان،  مشارکت گیری 
عدم ثبات و امنیت و... را به وجود آورد. تمام این 
عوامل منجر به عدم توسعه یافتگی شهرها گردیده 

است.
شهر تبریز به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور 
این  جمله  از  است.  روبرو  بی شماری  معضالت  با 
مشکالت می توان به ضعف شهرداری و سازمان های 
وابسته به آن و عدم نظارت شورای شهر بر شهرداری 
اشاره کرد. فقدان سیستم نظارتی مشخص، مدون 
و نظام مند عملکرد نظارتی  پیگیری جدی  و عدم 
شوراهای اسالمی شهر و شهرداری و بی توجهی به 
عملکرد ناکارآمد مدیران گذشته منجر به بروز مسائلی 
از جمله موارد مناقشه برانگیز شورا و مدیریت شهری 
تبریز، موضوع مغایرت و نقایص حسابرسی شوراها، 
شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری، افزایش 
نیروی انسانی در بدنه شهرداری، رانت بازی، ساختار 
از  بهره گیری  عدم  نشده،  کارشناسی  تشکیالتی 
مدیران توانمند در سال های اخیر شده است. حال 
تبریز جهت  مدیران شهری کالنشهر  که  دید  باید 
افزایش کارآمدی سیستم نظارتی چه راه کاری ارائه 
خواهند کرد؟ نظارت پیش نگر از طریق شناسایی 
فرآیند  اصالح  صدد  در  داشت؟  خواهند  علت ها 
شاید  می آیند؟  بر  نظارتی  انحراف  از  جلوگیری  و 
نهادهای شهری تبریز در کوتاه مدت قادر به استقرار 
شهری  مدیریت  در  کارآمد  کامال  نظارتی  سیستم 
نباشند اما با انجام برخی اقدامات می توان گام بزرگی 
در راستای تحقق این امر برداشت. اصالح عملکرد 
بودجه های  بررسی  اجرایی،  دستگاه های  مالی 
استخدامی های  بر  نظارت  داده،  تخصیص 
نهادهای  توسط  مردم  مشارکت  جذب  شهرداری، 
بر  شهری  شورای های  بیشتر  نظارت  شهری، 
عملکرد  بر  مستمر  کنترل  و  نظارت  شهرداری، 
کارکنان،  دادن  مشارکت  شفاف سازی،  کارکنان، 
پرهیز از مقایسه مدیران، برنامه ریزی جلسات منظم 
توانایی  به  توجه  کارکنان،  عملکرد  ارزیابی  جهت 
اقداماتی  جمله  از  ارتقاء  برای  مدیران  کارآمدی  و 
هستند که می توان با اجرایی کردن آن ها به تخلفات 
و مسائل نظارتی گذشته پایان داد و مانع تکرار آن ها 

در آینده شد.

چالش فقدان سیستم نظارتی کارآمد

نبی الله حسینی شه پریان

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
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شـهر، دومین انقالب بزرگ انسـان بعد از انقالب 
کشـاورزی اسـت. قبـل از صنعتـی شـدن، تفـاوت 
چندانـی در شـهرها وجـود نداشـت و بیشـترین 
بـا  شـهرها  می کـرد.  بـازی  جمعیـت  را  تفـاوت 
سـاختمان های عمدتـا یک طبقه الـی دو طبقه در 
سراسـر جهـان وجـود داشـتند. از لحـاظ کاربری و 
شـکل شـهرها نیز هر شـهر عمدتـا از محیـط خود 
تبعیـت می کـرد. امـا بعـد از انقالب صنعتـی و وارد 
شـدن فناوری هـای بعـد از آن، کل روند سـال های 
گذشـته شـهرها رو به تغییری عمیق نهاد. تغییری 
کـه در زمـان کنونـی ما بـا تمام وجـود می تـوان آن 

را لمـس کرد.
 ایـن تغییـرات تاثیـرات گوناگونـی در شـهرهای 
می تـوان  کـه  به گونـه ای  اسـت،  داشـته  جهـان 
معنی عبارات کشـورهای توسعه یافته و کشورهای 
یعنـی  سـرزمین،  هـر  قلـب  در  را  عقب مانـده 

کـرد. احسـاس  آن  شـهرهای 
چـه عواملـی توانسـته اسـت شـهرهای جهـان 
را این گونـه از هـم متمایـز کنـد؟ در گوشـه ای از 
جهـان انقـالب صنعتـی رخ می دهـد و درجایـی 
دیگـر بعد از گذشـت سـالیان متمـادی از صنعتی 
شـدن و جهـان تکنولـوژی کمتریـن بهـره را حتـی 
از پیامدهـای آن داشـته اند. ایـن تغییـرات از کجـا 
شـکل گرفته اند؟ آیـا به ماننـد جغرافیدانانـی که به 
جبر محیطی اعتقاددارنـد باید قبول کنیم محیط 

ایـن تفاوت هـا را بـه وجـود آورده اسـت؟!!
سـؤاالتی  و  سـؤال  ایـن  بـه  دادن  جـواب  بـرای 
این چنینـی بایـد بـه گذشـته و بررسـی اجمالـی 
عواملـی که باعـث این تغییرات شـده اند پرداخت. 
شـاید جواب هـای زیـادی بـرای ایـن سـؤال وجـود 
داشـته باشـد اما با اندکی تامل در وضعیت کنونی 
جهان، با قطعیـت می توان گفت تنها عامل عمده 
مدیریـت یـک کشـور و شـهر اسـت کـه می توانـد 
این گونـه تفاوت هایی را ایجاد کنـد. باید قبول کرد 
که مدیریت های متفاوت در سـطح کشـور و شـهر؛ 
شـهرهای متفاوتی را می سازد. پیش زمینه انقالب 
صنعتـی عصـر روشـن فکری بود کـه زمینـه را برای 
اروپایـی  و شـهرهای  مدیریتـی جدیـد در کشـور 
فراهـم آورد. آیا با تفکرات کلیسـایی قرون وسـطی، 
اروپـا می توانسـت عصـری به نـام عصر صنعتـی را 

رقـم بزند؟
فنـاوری اطالعـات به عنـوان یک پدیـده نوظهور 

و قدرتمنـد، در سـال ۲۰۱۰ میـالدی نزدیـک بـه 
۸۵ درصـد از امـور جوامع مختلـف جهانی را تحت 
تاثیـر خـود قرار داده اسـت. سـرعت تاثیرگـذاری و 
گسـترش ایـن پدیـده در زندگـی بشـر هزاره سـوم 
بسـیار زیـاد بـوده و موجـب تغییـرات اساسـی در 
سـاختارهای فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و 
سیاسی شده اسـت و سیستم جدیدی از مدیریت 

را معرفـی کرده اسـت.
کشـورهای  اغلـب  و  توسـعه یافته  کشـورهای 
درحال توسـعه کـه دارای سیسـتم های خوش رفتار 
بـا  می باشـند،  نویـن  فناوری هـای  بـا  مواجـه  در 
سـرعت و به سـادگی از منافـع بی شـمار فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات و کاربردهـای آن اسـتفاده 
بـا  از کشـورها کـه  امـا دسـته دیگـری  کرده انـد. 
دیـدگاه ایدئولوژیک بـا این پدیده نوظهـور برخورد 
از  کشورشـان  مـردم  اسـتفاده  مانـع  می کننـد، 
خسـارات  متاسـفانه  و  می شـوند  فنـاوری  ایـن 
تحمیـل  خـود  جامعـه  بـه  را  جبران ناپذیـری 

. می کننـد
بـا مدیریـت صحیـح می تـوان جاماندگـی خـود 
را از کشـورهای پیشـرفته جبـران کـرد و پابه پـای 
منافـع  از  صنعـت،  در  پیشـرو  کشـورهای  دیگـر 
تکنولوژی هـای روز بهـره جسـت؛ امـا ایـن جـز بـا 

نمی شـود. حاصـل  صحیـح  مدیریـت 
در ایـن عرصـه شـهر نیز به واسـطه تحـول مفهوم 
»فضـای شـهری« و ظهور زیرسـاخت نوین فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات متحـول می شـود. جهـان 
تحـت تاثیـر این تحـوالت، شـکل جدیدی بـه خود 
گرفته و اکنون در حالی وارد قرن بیست ویکم شده 
کـه همـه تغییـرات سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی، 
فرهنگـی و اجتماعـی آن ریشـه در ایـن انقـالب 
علمـی تکنولوژیکـی دارد. بـا پیدایش شـبکه های 
نویـن و جهانی اطالعـات و ارتباطات و تاثیرپذیری 
همه ابعاد زندگی بشـر از ایـن انقالب تکنولوژیک، 
جهـان وارد جامعه جدیدی شـده اسـت که بعضی 
از محققـان آن را »جامعـه اطالعاتـی« نامیده انـد. 
به کارگیـری فنـاوری اطالعـات در زندگـی روزمـره 
شـهروندان از طریـق ایجـاد تحـول در مفاهیم فضا 
و شـهر، سـبب شـکل گیری تعاملـی جدیـد بیـن 
برنامه ریـزی شـهری و ایـن فنـاوری گردیده اسـت. 
فنـاوری اطالعـات سـبب تغییـر در روش و سـبک 
خواهـد  شـهری  فعالیت هـای  و  شـهری  زندگـی 
شـد. آنچـه به عنـوان کاربردهـای عمومی فنـاوری 
اطالعـات در جهـان امـروز یـاد می شـود )ازجملـه 
و  کار  الکترونیـک،  تجـارت  الکترونیـک،  دولـت 
اشـتغال الکترونیـک، بانکداری و پـول الکترونیک 
و غیـره(، در حقیقـت نوعـی دگرگونـی در سـاختار 
فعالیت هـای شـهری را پدیـد مـی آورد و بـا خلـق 
را  بعـد »مـکان«  بـه  فضایـی مجـازی، وابسـتگی 
کاهـش می دهد. عـدم توجه به این مهـم می تواند 
پیامدهای نامطلوبی را در شـهرهای معاصر داشته 

باشـد کـه به تبـع آن، کیفیـت زندگـی شـهروندان 
را تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد. بنابرایـن، بـرای 
داشـتن شـهرهای پویـا دارای اقتصـادی کارآمـد، 
بایـد به سـوی برنامه ریزی هـای الکترونیـک کـه در 
ادبیـات برنامه ریـزی شـهری معاصـر از آن تحـت 
گام  می شـود،  یـاد  نـرم«  »دگرگونی هـای  عنـوان 
برداشـت. به زعـم برخی از صاحب نظـران، انقالبی 
کـه در فنـاوری اطالعـات روی داده، باعـث ایجـاد 
جهشـی عظیـم در تکامل شـهرها و حل معضالت 
سـریع  افزایـش  اسـت.  شـده  آن هـا  پیچیـده 
فعالیت هـای از راه دور، نظیـر کار از راه دور، خریـد 
از راه دور و غیـره، قطعـا در شـکل گیری فضـای 

فیزیکـی شـهرها تاثیـر خواهد گذاشـت.
مـا در کشـوری زندگـی می کنیم که تمـام زندگی 
مـردم بـه سیاسـت های کالن گره خـورده اسـت. 
دسـتخوش  همیشـه  ایـران  در  شـهری  مدیریـت 
تحـوالت سیاسـی حاکـم بـوده اسـت. بـاروی کار 
آمـدن هـر حزبـی سیاسـت های مدیریـت شـهری 
نیـز دچـار تغییـر می شـود. ایـن نشـان از فقـدان 
برنامـه جامـع و دیـد روشـن و مشـخص مسـئولین 

نسـبت بـه مسـائل شـهر دارد.
می تـوان  تکنولـوژی  و  الکترونیـک  حـوزه  در 
طرح هایـی مانند شـهر الکترونیک اکباتان، شـهر 
الکترونیـک کـرج و همچنیـن شـهر الکترونیـک 
شـیراز را نـام بـرد کـه بـه دالیـل مختلـف کـه عمـال 
بی اطالعـی از موضوع و عدم شـناخت مسـئولین 
تاکنـون  طرح هاسـت،  ازاین گونـه  حمایـت  در 
هیچ کـدام از طرح هـای فـوق بـه مراحـل اجرایـی 

نرسـیده اند.
برای دسـته بندی خدمات شـهرهای الکترونیک 
جهان روش های متفاوتی وجـود دارد که رایج ترین 

آن هـا به صورت زیر اسـت:
- خدمـات مرتبـط بـا زندگـی شـهروندان ماننـد 

پرداخـت قبـوض، جرائـم و مالیـات؛
- خدمـات تجـاری شـهر مانند خرید و فـروش بر 

خـط و مناقصه بـر خط و
ماننـد  توریسـتی  و  اطالع رسـانی  خدمـات   -
اطالعـات مرتبـط بـا پارک هـا، اماکـن تفریحـی و 

شـهر. دیدنـی 
تبریز همیشـه به اولین بودن شهره بوده و است، 
و انتظـار مـی رود در امـر تکنولوژی و مدیریت شـهر 
نیـز جـزو اولین های ایـران باشـد. با انتخـاب تبریز 
به عنوان مقصد گردشـگری جهان اسـالم در سـال 
2018 و نزدیک تـر شـدن بـه ایـن تاریـخ، مدیـران 
شـهری می تواننـد بـا مدیریتی صحیـح مخصوصا 
و  اطالع رسـانی  »خدمـات  در  سـرمایه گذاری  بـا 
توریستی« که قسمتی از خدمات شهر الکترونیک 
اسـت زمینه مجاب کردن مسئولین بین المللی در 
دیگـر مـوارد این چنینی بـرای انتخاب شـدن تبریز 

زمینـه مناسـبی را فراهم کنند.

چالش عدم بهره مندی از تکنولوژی های نوین 

اسامعیل سلیامنی راد

دانشجوی دکرتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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حق مالکیت بر دو محور اساسی یعنی قانون گذاری 
مبتنی بر اراده مردم و نیز نظارت و کنترل مردم نهاد 
استوار است. طبق اصول 62 تا 99 قانون اساسی، 
نهاد  مهم ترین  عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس 
نحوه  بر  نظارت  و  قانون گذاری  وظیفه  که  مردمی 
است.  شده  تعیین  دارد  عهده  بر  را  قانون  اجرای 
البته اختیار قانون گذاری مربوط به مجلس شورای 
اسالمی است نه کل قوه مقننه و اصوال حق واگذاری 
آن را به سایر گروه ها ندارد، مگر به صراحت قانون 
اساسی آن هم در حد نوع خاصی از مقررات محلی 
که به شوراهای محلی اختیار وضع مصوباتی را داده 
مقررات  مجلس  و  محلی  مقررات  شورا  پس  است. 
ملی را تصویب می کند. قانون گذار بر اساس اصل 
2 قانون اساسی و طبق دستور قرآن کریم »و امرهم 
از  دیگر  یکی  فی االمر«  شاورهم  و  بینهم  شوری 
ارکان تصمیم گیری و اداره امور را شوراهای استان، 

شهرستان، شهر و نظایر آن بیان می کند.

نهاد  به  محدود  شورا؛  اختیارات  و  وظایف   
شهرداری

در  مردم  دادن  شرکت  شوراها،  تشکیل  از  هدف 
اداره امور کشور از پایین ترین سطح )روستا( تا امور 
کشوری و تسریع در برنامه های اجتماعی، عمرانی، 
رفاهی و بهداشتی و امثالهم است. طبق اصال 101 
منع  جهت  استان ها  عالی  شورای  اساسی،  قانون 
و  عمرانی  برنامه های  در  همکاری  جلب  و  تبعیض 
رفاهی استان ها تشکیل می شود و طبق اصل 102 
این شورا حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی 
مجلس  به  دولت  طریق  از  یا  مستقیما  و  تهیه  را 
پیشنهاد کند؛ البته این طرح ها باید در مجلس مورد 

بررسی قرار گیرد.
سازمان های موثر در مدیریت شهری یعنی وزارت 
و  شهرسازی  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  کشور، 
وظایف  که  هستند  محلی  در سطوح  شورای شهر 
شورا اکثرا محدود به نهاد شهرداری است و قدرت 
کافی جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری بر تمام 
را  شهری  مدیریت  در  موثر  سازمان های  و  عناصر 
ندارد و نیز عدم تسریع در تهیه طرح های شورا یکی 
بودجه  تصویب  در  چنانچه  می باشد.  مشکالت  از 
است،  شهر  شورای  تصویب  مستلزم  که  شهرداری 
که  است  الزم  پیچیده ای  قوانین  و  مقررات  رعایت 
گذر آن ها مستلزم طی تشریفات طوالنی و دشوار 
است. در ثانی تصویب بودجه خوب نیازمند همکاری 
متقابل شورا و شهرداری است که شهرداری بودجه 
را تنظیم و شورا آن را مورد مطالعه قرار داده، سپس 

با جرح و تعدیل الزم تصویب می کند. با وجود این 
حد فاصل قانونی، تحقق همکاری متقابل شهرداری 
سازمانی  شهرداری  چراکه  است؛  دشوار  شورا  و 
باال  از  مدیریتی  نظام  اساس  بر  سنتی  ساختار  با 
مدیریتی  سبک  فاقد  سازمان  این  است.  پایین  به 
افراد  منتخب  شوراها  مقابل،  در  است.  مشارکتی 
جامعه و نهادی مشارکتی هستند که این امر واجد 

تناقضات ماهوی است.
تولید  جای  به  شهری  نهادهای  زمان  گذشت  با 
خدمات عمومی به سمت کاالهای تخصصی نظیر 
مسکن برای قشر کم درآمد سوق یافتند. ولی دخالت 
بیش از حد در امور شهری که اغلب همراه با عدم 
کارایی و افزایش هزینه های شهری بود، باعث شد 
انجمن شهر )شورای شهر( از این وظایف شهرداری 
بکاهد و برخی از این وظایف را به بخش خصوصی 
و  سینماها  برخی  که  هم اکنون  البته  کند.  محول 
خصوصی  بخش  توسط  که  عمومی  اماکن  دیگر 
با  اداره می شوند، شورای شهر  تعاونی  یا  یا دولتی 
وضع مقرراتی برای حسن ترتیب و نظافت این قبیل 

موسسات دخالت می کند.
اتکاء به راه حل های قانونی، مطمئن ترین راه ایجاد 
هماهنگی بین نهاد قانون گذاری یعنی شورا و نهاد 

اجرایی آن یعنی شهرداری است.
شوراها مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری 
هستند و مسئول تصویب آئین نامه های پیشنهادی 
شهرداری. اساسنامه شرکت ها و موسسات وابسته 
لغو  برقراری،  لوایح  تصویب   - است  شهرداری  به 
تصویب   – شهری  عوارض  میزان  و  نوع  تغییر  و 
تصویب  نیز  و  است  عهده دار  را  شورا  خود  بودجه 
شهرداری  بودجه  متمم  اصالح  شهرداری،  بودجه 
است.  شهر  شورای  با  آن  به  وابسته  موسسات  و 
شوراها از نظر سیاسی تابع دولت مرکزی هستند و 
مستقل نیستند؛ چرا که قسمتی از نظام عدم تمرکز 
همان  داخل  در  البته  سیاسی.  نه  هستند  اداری 
دولت مرکزی جناح های مختلفی است که ممکن 
است شورای شهر به جای تمرکز بر مدیریت درست 
سیاسی  جناح بندی های  درگیر  شهری،  خدمات 
شود. در کل شورا حق قانون گذاری صرفا در حدود 
خط مشی های کلی کشور را دارد و استقالل سیاسی 

ندارد.

درآمد پایدار شهری
برای  پایدار  درآمدهای  کسب  به  ویژه  توجه 
وابستگی  که  چرا  است.  اهمیت  حائز  شهرداری 
عدیده ای  مشکالت  ناپایدار  و  موقت  درآمدهای  به 
ایجاد کرده است. با توجه به سهم قابل توجه عوارض 
خدمات شهرداری و محلی در بودجه شهرداری ها 
که امکان تصویب و تغییر آن در اختیار شوراهاست، 
بسزایی  نقش  تصویب،  مرجع  عنوان  به  شورا  این 
شهرداری  هزینه های  تامین  در  سیاست گذاری  در 
نرخ  افزایش  در  البته  دارد.  پایدار  عوارض  از محل 
تهران  در  درون شهری  عمومی  نقلیه  وسایل  کرایه 
به  تصمیم  شهر  شورای  که  زمانی  شد  مشاهده 

افزایش نرخ کرایه تاکسی ها گرفت، مصوبه ای ارائه 
نمود ولی هیئت تطبیق فرمانداری که حق اعتراض 
ظرف 10 روز به آن داشت، اعتراض خود را به شورا 
تقدیم نمود. درنهایت با اصرار شورا بر تصمیم خود، 
ارجاع  وزارت کشور  اختالف  به هیئت حل  پرونده 
شد. استدالل شورای شهر این بود که اگر مردم از 
کیفیت خدمات شهری راضی باشند، با افزایش نرخ 
کرایه هم مشکلی نخواهند داشت، ولی فرمانداری 
هم در مقابل استدالل می کرد که دولت در آن سال 
پس  است؛  نداده  افزایش  را  عمومی  خدمات  نرخ 
آیین نامه  خالف  بر  کرایه ها  نرخ  افزایش  بر  دلیلی 
اعتراض  حق  این  نیست.  وزیران  هیئت  مصوب 
دولت از جایی ناشی می شود که شورا باید در وضع 
مقررات خود، سیاست های عمومی دولت، اعالمی 
از طرف وزارت کشور را لحاظ کند. این تنها نمونه ای 

از تعارضات فی مابین مراجع موثر و مداخله گر بود.
مالحظه می شود که اگر کمبود درآمد یا بودجه در 
شورای شهر وجود داشته باشد، این کمبود توسط 
دولت به درخواست شورای عالی استان ها از محل 
درآمدهای عمومی جبران می شود. در این میان در 
مورد مصوبه شورای شهر در زمینه وصول عوارض، 
نرخ  انطباق  عدم  صورت  در  دارد  حق  کشور  وزیر 
عوارض مصوب شورا با آیین نامه هیئت وزیران نسبت 

به لغو یا اصالح آن اعتراض کنند.

مصوبات شورای شهر ذیل مصوبات مجلس و 
دستورالعمل های دولتی

عام  قانون گذاری  زمینه  در  مجلس  صالحیت 
است و اگر مجلس قانونی را تصویب کند، مصوبه 
شورا نباید نافی یا ناقض قوانین کلی کشور باشد. 
اساسی،  قانون   105 اصل  طبق  مثال،  عنوان  به 
نباید مخالف موازین اسالمی و  تصمیمات شوراها 
قوانین کشور باشد. البته شوراهای بخش و روستا 
حق قانون گذاری ندارند و نهایتا حق پیشنهاد و ارائه 
را  منطقه  اجرایی  به مسئوالن  طرح های اصالحی 
دارند و طبق اصل 103، استانداران، فرمانداران و 
از سوی دولت حق شرکت  بخشداران تعیین شده 
در جلسات شورا را بدون حق رای دارند و می توانند 

نسبت به تصمیم شورا اعتراض کنند.
مطابق قانون شوراها اگر مصوبه شورا مغایر قوانین 
عمومی کشور باشد، مسئوالن اجرایی می توانند با 
ذکر مورد و به صورت مستدل، حداکثر ظرف 10 روز 
از تاریخ ابالغ مصوبه به شورا تقدیم اعتراض کنند. 
از  به اعتراض، ظرف 10 روز  مهلت رسیدگی شورا 

تاریخ وصول اعتراض است.
در تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری در 
شورای شهر باید هم قوانین مصوب مجلس همانند 
وزارت  دستورالعمل های  هم  و  شهرداری ها  قانون 
کشور و دولت رعایت شود. شورای شهر در تصویب 
طرح حدود شهری هم باید با نهادهای اجرایی یعنی 
و  کشور  وزارت  تایید  هم  کند.  همکاری  شهرداری 
شورای  کند.  کسب  را  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
باید  ولی  دارد.  نظارت  گورستان ها  ایجاد  در  شهر 

چالش محدودیت اختیارات اعضای شورای شهر در 
حیطه قانون گذاری

ریحانه یوسف پور ضیائی

کارشناس حقوق
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شورای اسالمی شهر به عنوان یکی از عناصر مهم 
سیستم مدیریت شهری در قالب نهاد سیاست گذار، 
قانون گذار در سطح  تسامح  اندکی  با  و  تصمیم گیر 
محلی مطرح است که باید برای ایفای نقش خود از 
جامعیت عملکردی برخوردار باشد تا بتواند وظایف 
سیاست گذاری و نظارتی خود را نسبت به تمام امور 
در حیطه قلمرو شهر و سازمان های ذی ربط در مقیاس 
محلی به انجام رساند. تا پیش از تشکیل این شوراها، 
ساز و کار اداره امور شهرها شکلی ساده، متمرکز و 
غیردمکراتیک داشت، شورای اسالمی خارج از سلسله 
مراتب سازمانی قوای سه گانه حکومتی )مجریه، مقننه 
و قضائیه( است. به عبارت دیگر، می توان گفت شورا، 
سازمانی است محلی با شخصیت حقوقی مستقل به 
صورت جمعی، مدیریت بر شهر را به دو شکل نظارت و 
تصمیم گیری اعمال می کند. به طور عمده اصلی ترین 
هدف شورای شهر، مدیریت شهری است و مدیریت 
و  برنامه ریزی  هدف گذاری،  معنای  به  نیز  شهری 
اجرای طرح های مبتنی بر رفع مشکالت شهری در 

جهت خدمات رسانی به شهروندان است.
با توجه به هدفی که برای شورای اسالمی مطرح شد 
شاهد آن هستیم که قوانین عادی شوراها مبهم است 
و حدود آن با وظایف نهادهای دولتی در امور محلی 
مشخص نیست. به طور مثال در شرح وظایف شوراها، 
واژگانی چون بررسی، همکاری، پیشنهاد، مراقبت، 
جذب مشارکت، پیگیری و امثال آن فراوان به چشم 
می خورد که از آن ها نمی توان مفهوم تصمیم گیری 
و مدیریت امور محلی مکان و منطقه جغرافیایی را 
دریافت. حال این مساله مطرح می شود که شورای 

شهر یا شورای شهرداری؟!
وقتی صحبت از شورای شهر می شود، یعنی اداره 
امور شهر یا بر اساس یک سری مطالعات حساب شده 
و عمیق و عالمانه بومی است یا اینکه از محل و جایی 
که این تجربه در آنجا مورد عمل قرار گرفته، الگوبرداری 
شده است. چیزی که ما در ایران به آن پرداخته ایم هیچ 
کدام از این ها نیست، بدین معنی که مدیریت شهری 
نه براساس مطالعه همه جانبه بومی و دانشگاهی و نه 
الگوبرداری از تجربه در جاهای دیگر انجام نمی شود. 
بنابراین می توانیم اینگونه مطرح کنیم که ما شورای 

شهر نداریم، شورایی برای شهرداری داریم.
چگونه شورایی ست که نمی تواند درباره مالیات نظر 
دهد یا در مورد فرهنگ و امور فرهنگی کوچک ترین 
ورودی داشته باشد. مهم ترین مساله در هر شهری 

آموزش است در حالی که شورای شهر کوچک ترین 
دخالتی در امر آموزش و پرورش ندارد. شورای شهر 
نیازمند وجود مدیران متصدی شهر در تمامی علوم و 
با تخصص های گوناگون دارد چه در حوزه بهداشت 
چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه مسکن. 
امور مختلف در سطح شهر در اختیار سایرین است و 
شورای شهر نمی تواند دخالتی موثر در آن ها داشته 
باشد؛ از جمله اینکه امر آموزش در سیطره آموزش و 
پرورش است، فرهنگ توسط خیلی از ارگان ها شکل 
می گیرد و اداره می شود، تصمیم گیری در حوزه ورزش 
به عهده نهاددیگری است و شورا شهر تاثیر آنچنانی 
ندارد، مالیات در اختیار دولت است. در نهایت زباله و 
سد معبر و مقوله هایی این چنینی باقی می ماند. پس 
به آن »شورای شهر« اطالق نمی گردد، بلکه عنوان 
»شورای شهرداری« در تعریف این نهاِد شهری گویاتر 

خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که می توان مطرح کرد این است 
که شورای شهر به عنوان یک نهاد ناظر بر شهرداری 
طریق شهرداری  از  بودجه شورا  چگونه  پس  است. 
که نهاد نظارت شونده است، تامین می شود. وقتی 
دست نهاد ناظر در جیب نهاد نظارت شونده است، 
طبیعی است که کارایی الزم را نداشته باشد. ابزار الزم 
در اختیار اعضای شورا نیست. دیوان محاسبات شهر 
شکل نگرفته است. در قانون تکلیف شده که مدیریت 
یکپارچه شهری شکل بگیرد یعنی دولت تمام خدمات 
را تا پشت دروازه شهرها تولید کند و از پشت دروازه 
شهرها تا مصرف کننده که شهروندان هستند، کل 
هزینه ها به عهده مدیریت محلی باشد. در دنیا این 
امر اتفاق افتاده و شهرداری و شورای شهر، حکومت 
محلی و مجلس محلی هستند. آیا این بدون نهاد ناظر 

مالی ممکن است.
با توجه به مسائلی که در باال مطرح شد ما شاهد 
این هستیم که فعالیت های شورای شهر به شورای 
شهرداری تقلیل پیدا کرده و مرزی بین شورای شهر و 
شهرداری از نظر فعالیت وجود ندارد؛ یا به عبارت دیگر 
معنای واقعی خود را از دست داده و به جای اینکه این 
شورا باشد که تمامی امور مدیریت شهر را بر عهده 
اعضای  و  شده  ادغام  شهرداری  در  خودش  بگیرد، 
شهرداری  اجرایی  امور  جزئی  مسائل  و  امور  به  آن 
و  ناظر  نهادی  خودش  که  صورتی  در  شده اند.  وارد 
شهرداری نهادی نظارت شونده می باشد. تا جایی که 
می توان گفت جای این دو در مقام نظارت جابه جا 

شده است.
با توجه به مطالب و مسائل گفته شده می توان این 
امر را به عنوان یک چالش مدیریت شهری مطرح کرد 
که در ایران بسیار نمود پیدا کرده است و شورا از معنای 
اصلی خود به دور مانده است. شاید چاره این باشد که 
تعریف مجدد قانونی از شورا صورت گیرد، جایگاهی 
متناسب با ساختار مدیریت برنامه ریزی کشور یابد و از 

نظر اداری-مالی استقالل یابد.

چالش تقلیل کارکرد شورای شهر 
به شورای شهرداری 

ماه منیر قنربی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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طبق اصول بهداشتی و توسعه شهری اقدام کند.

در تصویب نام گذاری معابر و خیابان ها در حوزه 
شهری و نیز تغییر نام آن ها در قانون برای شورای 
امور  ولی  ندارد.  وجود  خاصی  محدودیت  شهر 
نام گذاری یا تغییر نام معابر شهری نیازمند بررسی 
و تحقیق کارشناسی است که توسط کمیته های 
کارشناسی با حضور نمایندگانی ازنهادهای مختلف 
همچون شهرداری )مدیر روابط عمومی شهرداری( 
ترتیب  این  به  است  ممکن  پس  می شود.  انجام 
نظرات مختلفی ارائه شود. البته اخیرا شاهد بروز 
شهرداری  مثال  طور  به  بوده ایم.  تخلفات  برخی 
با نگاه به  اقدام به تغییر نام معابر کرده است که 
معابر  نام  تغییر  مقررات جاری کشور در می یابیم 
جزو وظایف شورای شهر )با نقش استصوابی( است 
نه شهرداری و چنین محمل و اقدامی بدون وجود 

مصوبه شورای شهر وجاهت قانونی ندارد.
باید  نام  البته خود شورای شهر هم در تصویب 
کند.  رعایت  را   105 اصل  نیز  و  جاری  مقررات 
و  شهرها  نام گذاری  آیین نامه   1 ماده  همانند 
خیابان ها و اماکن و موسسات عمومی که قید شده 
نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسالم و انقالب 
مهم  حوادث  آن،  گران قدر  شهدای  و  اسالمی 
تاریخ مبارزات اسالمی مردم ایران در درجه اول و 
فرهنگی-ادبی-ادبی-علمی- شخصیت های  نام 

سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه 
و فکر و هنر و مظاهر طبیعت ایران در مرحله بعد 

برگزیده شود.
مطابق اصل 105 در مصوبات شورا باید موازین 
در  نیست که  تردیدی  رعایت شوند.  اسالمی هم 
نظام جمهوری اسالمی ایران بایستی تمام قوانین 
طور  به  باشد.  مقدس  شرع  با  منطبق  مقررات  و 
اساسی(.  قانون   4 )اصل  نباشد  آن  مغایر  دقیق 
طبق عبارت تعمیمی مقرر در اصل 4 )کلیه قوانین 
و  قانون  و هیچ  دامنه وسیعی می یابد  مقررات(  و 
مقرره ای از عموم آن خارج نمی شود. هر چند در 
ولی  نشده  ذکر  اساسی  قانون  با  انطباق  اصل 4 

اصل 105 قید کرده است.
مرجع  شورا   ،103 تا   100 اصول  طبق 
مصوبات  بر  نظارت  مرجع  است.  تصمیم گیری 
شوراها در قانون اساسی نصی ندارد ولی به نظر 
باشد. چرا که اصل  نگهبان  مرجع صالح شورای 
4 تشخیص عدم مغایرت کلیه قوانین را بر عهده 
شورای نگهبان نهاده است. عالوه بر آن از مشروح 
اساسی  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  مذاکرات 
بر  قانونی  و  شرعی  نظارت  که  می شود  برداشت 

مصوبات شوراها با شورای نگهبان است.

محدودیت اختیارات اعضای شورای شهر در 
حیطه قانون گذاری

موارد  فوق،  توضیحات  به  توجه  با  نهایت،  در 
محدودیت قانون گذاری شوراها را می توان در قالب 

عناوین ذیل برشمرد:
شورای  توسط  شورا  مصوبات  کنترل  لزوم   -1

نگهبان؛
2- صالحیت اختصاصی شورا در وضع مقررات؛

3- محدودیت شکلی در رسمیت جلسات شورا و 
نصاب آرای الزم در تصویب مصوبات شورا؛

قانون  اصول  عام الشمولی  و  برتری  اصل   -4
اساسی بر مصوبات شوراها و

برخی  با  همکاری  یا  نظارت  و  تایید  لزوم   -5
نهادها.

پرونده چالش های شهری - بخش دوم
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در  لوئیزیانـا  ایالـت  شـهرهای  از  یکـی  الفایـت، 
ایالـت متحـده آمریـکا اسـت کـه حـدود 125 هـزار 
بـزرگ  شـهر  امیـن   200 تقریبـا  و  دارد  جمعیـت 
کشـور آمریکاسـت؛ شـهری نـه خیلـی کوچـک و نه 
خیلـی بـزرگ. این شـهر دارای فرهنـگ و جغرافیای 
منحصربه فـردی اسـت. امـا شـهری بسـیار عـادی 
و بـا طراحـی متـداول در آمریکاسـت. الفایـت هـم 
همچـون هـر شـهر دیگـری اسـت کـه از آن عبـور 
بـزرگ  فروشـگاه های  و  خریـد  مراکـز  و  می کنیـد 
البتـه  رد می شـود.  از جلـو چشـم  آن  و خانه هـای 
طبیعـت معمولی الفایـت بدین معنا نیسـت که این 
شـهر ارزش دیدن ندارد. من به شـخصه عاشـق این 
شـهر هسـتم و بـه مـردم الفایـت هـم عالقـه خاصی 
تمـام شـهرهای  میـان  امـا دغدغـه مشـترک  دارم. 
معمولـی ایالـت بـه اسـتثنای 5 تـا، مشـکل درآمـد و 
نقدینگـی انـدک اسـت. در ارتبـاط بـا ایـن مشـکل، 
الفایـت و ارائه تصویری از وضعیت این شـهر، بینش 
و فهـم دقیق تـری در ارتبـاط بـا این مسـاله کـه »چرا 

شـهر شـما پـول نـدارد« فراهـم می کنـد.
کـه  حالـی  در  هسـتند.  راه حـل  دارای  مسـائل 
مشکالت اغلب دارای عواقب و پیامدهایی هستند. 
وضعیـت الفایـت در واقـع همـان چیزی اسـت که از 
آن بـه مشـکل تعبیـر می شـود و الجـرم پیامدهایـی 
جـو  همکارانـم،  و  دوسـتان  همـراه  بـه  مـن  دارد. 
مینیکـوزی و جـاش مک کارتی از سـه شـهر مختلف 

به الفایت دعوت شـدیم تا ببینیم مشـکل این شـهر 
در نگهداری از زیرسـاخت های شـهری چیسـت؟ از 
حسـن اتفـاق، یـک حقوقـدان جـوان و باهـوش بـه 
اسـم کویـن بالنچـارد کـه بعدهـا بـه کار گزارشـگری 
در روزنامـه روی آورده بـود، در سـمت مدیـر اجرایـی 
امور عمومی شـهر مشـغول فعالیت بـود. حضور این 
فـرد باعـث شـده بود تا سـواالتی که مدیران پیشـین 
طـرح آن هـا را ناخوشـایند و نامطلوب می دانسـتند، 
بـه راحتـی طـرح و بـه عنـوان دغدغه هـای جـدی 

گـردد. مطرح 
در خصوص الفایت نیز همانند بسـیاری شهرهای 
درخصـوص  مفصلـی  و  مکتـوب  گزارشـات  دیگـر، 
نواقـص و کاسـتی های انباشـته شـده در ارتبـاط بـا 
نگهـداری زیرسـاخت ها تدوین شـده و در دسـترس 
قرار داشـت. بـا توجه به نـرخ هزینه کردهـای فعلی، 
سـرعت  از  باالتـر  بسـیار  جاده هـا  خرابـی  سـرعت 
تعمیـر جاده هـا بـود. افـزودن دفعتـی و قابـل توجـه 
نـرخ مالیـات هـم، می توانسـت از سـرعت خرابـی 
رونـد  نمی توانسـت  امـا  بکاهـد،  اندکـی  جاده هـا 
مذکـور را معکوس نماید. در مـورد راه آهن زیرزمینی 
یـا متـرو اوضـاع بدتر بـود. جالب این اسـت کـه برای 
حل این مسـاله و داشـتن زیرسـاخت های مناسب تر 
و حفـظ آن هـا، تنهـا احداث زیرسـاخت های بیشـتر 
منطقـی بـه نظر می رسـید. کـه البتـه ایـن راه حل از 
نظـر مدیریـت امـور عمومی شـهر )کویـن بالنچارد( 
و هم چنیـن شـهردار )جـوی دورل( منطقـی نبـود و 

معنا نداشـت.
جـو، جـاش و من بـا همـه سرپرسـتان و کارمندان 

کلیـدی اداره امـور شـهری مصاحبـه و اطالعاتـی را 
کـه می توانسـتیم جمـع آوری کردیـم. پـس از تجزیه 
و تحلیـل، از طریـق دسـته بندی، تمـام جریان هـای 
تدویـن  نقشـه  یـک  قالـب  در  را  شـهر  درآمـدی 
کردیـم. سـپس همیـن کار را در مـورد هزینه هـای 
شـهری نیـز تکـرار کردیـم. در واقـع درآمـد و هزینـه 
بخش هـای مختلـف شـهری روی نقشـه ای ترسـیم 
شـد. از نظرمـن ایـن تجزیـه و تحلیل، وسـیع ترین و 
کامل تریـن تجزیـه و تحلیـل جغرافیایـی منابع مالی 
یک شـهر بود. نقشـه جامـع درآمـد و هزینه های یک 
شـهر. پـس از اتمـام ایـن کار، یک نقشـه سـه بعدی 
بـه دسـت آمد که نشـان مـی داد چـه بخش هایـی از 
شـهر درآمـدی بیشـتر از هزینه ها دارند )کـه در عالم 
کسـب وکار، سـود نامیده می شـود( و هزینه های چه 
بخش هایی از شـهر بیش از درآمدشـان است )که در 

عالـم کسـب وکار، زیـان نامیـده می شـود(.
بـر روی نقشـه، سـبز  بـه اصطـالح حسـابداری   
بیانگـر سـود و قرمـز نشـانگر زیـان اسـت. محـدوده 
باالتـر از نقطـه سربه سـر، بیش تریـن سـود یـا زیـان 
را نشـان می دهـد. اگـر بـا طـرح اصلـی شـهرهای 
آمریکای شـمالی بعـد از جنگ جهانی دوم آشـنایی 
داشـته باشـید، به راحتی می توان قضیـه را فهمید و 
در ایـن صـورت زیبایـی کنونـی این شـهرها در حال 
حاضـر بیشـتر قابـل درک خواهـد بـود. بـا درنظـر 
گرفتـن طـرح و سـاختار اصلـی شـهرهای آمریکای 
از  می تـوان  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  بعـد  شـمالی 

جریـان آنچـه تاکنـون رخ داده باخبـر شـد.
برخـی مـوارد مهـم وجـود دارند کـه صرفا بـا دیدن 

دلیل اصلی اینکه چرا شهر شما پولی ندارد؟
قسمت اول

ترجمه

مهدیه محمدپور
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ایـن طرح هـا بالفاصلـه بـه ذهـن خطـور می کننـد. 
شـهری  زیرسـاخت های  تمـام  جایگزینـی  هزینـه 
چیزی حـدود 32 میلیارد دالر اسـت )که پیش بینی 
می شـود بـه طـور کلـی تقریبا هر نسـلی یـک مرتبه 
ایـن اتفـاق را تجربـه کنـد(. زمانـی که به ایـن مبلغ، 
پایـه مالیاتـی کلـی شـهر را هـم اضافـه کنیـم، ثروت 
خصوصی کـه در این زیرسـاخت ها خوابیده اسـت، 
بـه مبلـغ 16 میلیـادر دالر می رسـد. ایـن امـر وخیم 
نشـان  از هـر چیـز دیگـری  بهتـر  را  اوضـاع  بـودن 
می دهـد. بـرای من روشـن اسـت که چرا این مسـاله 
یـک فاجعـه قلمـداد می شـود امـا بـرای کسـانی که 
بـه فاجعه بـار بـودن اوضاع پـی نبرده اند نیـز توضیح 

می دهـم.
قیمت یـک خانه معمولـی در الفایـت تقریبا 150 
هـزار دالر اسـت. خانـواده ای هـم کـه در ایـن خانـه 
زندگـی می کننـد، در حال حاضر حـدود 1500 دالر 
در سـال بـه عنوان مالیـات به دولت محلـی پرداخت 
می کنـد کـه 10 درصـد از ایـن مبلـغ، یعنـی حـدود 
150 دالر، بـرای نگهـداری زیرسـاخت ها اختصاص 
می یابـد. بخـش زیـادی از ایـن مالیـات در اختیـار 
و  می شـود  گذاشـته  منطقـه ای  دولـت  و  مـدارس 
بخشـی از آن 150 دالر - کـه سـال بـه سـال تفـاوت 
بـرای  یـا  خیابـان  کـف  پیـاده رو،  بـرای  می کنـد- 

سـنگفرش کـردن اختصـاص می یابـد.
برای محافظت از جاده ها و سیسـتمهای زهکشی 
خانـه  آن  در  کـه  خانـواده ای  مالیـات  اسـت  الزم 
معمولـی زندگـی می کنـد، بـه 3300 دالر در سـال 
افزایـش یابـد. در ایـن افزایـش البتـه فـرض بـر ایـن 
اسـت کـه نه هیـچ جاده جدیدی سـاخته نمی شـود 
و نـه جاده هـای موجـود گسـترش می یابنـد و ایـن 
یعنـی افزایـش مالیـات از 1500 دالر تـا رقـم 3300 
دالر، تنهـا بـرای این اسـت کـه همین وضـع موجود 

شـود. حفظ 
ایـن مالیـات شـامل ارائـه سـایر خدمـات شـهری 
از جملـه نگهـداری سیسـتم فاضـالب، درختـان و 
درخـت کاری، آب نماهـا و سـاختمان های عمومـی 
براسـاس  و  آمارهـا  بـه  توجـه  بـا  نمی شـود.  شـهر 
رقم های اسـتحصال شده از سـایر مناطق و شهرها، 
بـه نظـر می رسـد شـکاف درآمـدی مـورد نیـاز بـرای 
خانـوار  ایـن  بـرای  زیرسـاختی  در  سـرمایه گذاری 
بـه 8 هـزار دالر در سـال  متوسـط چیـزی نزدیـک 

باشـد.
هـزار   41 الفایـت  در  خانـوار  متوسـط  درآمـد 
دالر در سـال اسـت. بـا ثروتـی کـه از طریـق کلیـه 
سـرمایه گذاری ها در زیرسـاخت ها به دست می آید، 
یـک خانـواده متوسـط که در یـک خانـه معمولی در 
ایـن شـهر زندگـی می کننـد، مجبـور خواهـد بـود تا 
بـه جـای 1500 دالر مالیـات در سـال، 9200 دالر 
پرداخـت نمایـد. و ایـن مبلـغ تنهـا برای حفـظ آنچه 
کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، الزم اسـت نـه بـرای 
ایجـاد زیرسـاخت جدید. به عبـارت دیگـر، یک دالر 
از هـر پنـج دالری کـه ایـن خانـواده به عنـوان درآمد 
کسـب می کند، می بایسـتی برای تعمیر و نگهداری 
جاده هـا، آبراهه هـا و لوله کشـی ها هزینـه شـود کـه 
البتـه این اتفـاق هرگـز نمی افتـد. بنابرایـن، الفایت 
در یک وضعیت نامسـاعدی قرار دارد و دچار مشکل 
شـده اسـت. قـرار بـود زیرسـاخت در خدمـت شـهر 
و مـردم آن باشـد، امـا اکنـون ایـن مردمان و شـهرها 

هسـتند کـه بـه خدمـت زیرسـاخت ها درآمده انـد.
تمـام برنامه هـا و مشـوق های دولت فـدرال و دولت 
محلی که برای رسـیدن به سـطح باالتری از رشـد، از 

طریق احداث زیرسـاخت های بیشـتر متمرکز شـده 
بـود، باعـث شـد تـا این شـهر بـه لحـاظ کارکـردی با 
یـک سـوء کارکـرد تمام عیـار مواجـه شـود. الفایـت 
بـه طـور کلـی برنامه هـا و وعده هـای بسـیاری روی 
کاغـذ داشـت امـا نـه تنهـا نتوانسـت بـه آن هـا جامه 
عمل بپوشـاند بلکه حتی نتوانسـت بـه این برنامه ها 
نزدیـک شـود. اگـر آن هـا حسـابداری تعهـدی کار 
می کردنـد، 10 سـال پیـش ورشکسـته شـده بودند. 
چـرا که این نوع حسـابداری )بر خالف حسـابداری 
نقـدی( درآمدهـا و هزینه هـا را هنگامـی که متحمل 
می شـوند، ثبـت می کنـد؛ صرف نظـر از زمانـی کـه 
پـول بـه صورت نقـدی مبادله می شـود. در حالی که 
در حسـابداری نقدی زمانی شناسـایی و ثبت درآمد 
و هزینه هـا انجـام می شـود که وجه نقـدی دریافت یا 

پرداخت شـود.

ایـن الگویـی اسـت برگرفتـه از الگـوی آمریکایـی 
توسـعه کـه ما بعـد از جنـگ جهانی دوم در هر شـهر 

بررسـی خـود را بـر اسـاس آن پیـش می بریـم.
بـه طـور کلـی بعـد از طـرح ایـن توضیحـات، دو 
سـوال پیـش می آیـد: اول اینکـه چگونه این مسـاله 
اتفاق افتاده اسـت؟ دوم اینکه اکنـون چه باید کرد؟
در  اسـت.  داده  رخ  سـاده  بسـیار  اتفـاق  ایـن 
شـهرهای دارای قـدرت، از آن تحـت عنـوان بـازی 
پونـزی یاد می شـود. انگیزه های فـدرال، برنامه های 

ایالتـی و سـرمایه بخـش خصوصی باعث گسـترش 
شـهرها بـه صـورت افقـی شـد کـه منجـر بـه رشـد 
سـریع شـهرها شد. رشـد سریع شـهرها درآمد فوری 
و بی واسـطه ای از طریـق درآمـد ناشـی از هزینه های 
ارائـه  پروانـه، هزینه هـای خدمـات  و  صـدور مجـوز 
بـر  مالیـات  و  دارایـی  بـر  مالیـات  افزایـش  شـده، 
فـروش بـرای حکومـت محلـی فراهـم می کنـد و در 
مقابل، شـهر نیز مسـئولیت بلندمدت خدمات دهی 
بـه  را  جدیـد  زیرسـاخت های  تمـام  از  محافظـت  و 
عهـده خواهـد داشـت. بـه عبـارت بهتـر، علی رغـم 
سـودمندی درآمـد حاصل از این رشـد، امـا در آینده 
تعهداتـی را به صـورت بلندمدت منجر خواهد شـد. 
ایـن مـدت  از رشـد شـهری در  سـودآوری حاصـل 
کوتاه، در بلندمدت مسـئولیت حفظ و ارائه خدمات 
را بـرای حکومـت محلـی بـه دنبـال خواهد داشـت.
روانشناسـان ایـن امـر را تخفیف زمانـی می نامند. 
بـرای انسـان تمایـل بـه لـذت بـردن امـروز، از ارزش 
بیشـتری برخـوردار اسـت و بـا ایـن روش سـعی بـر 
این اسـت تـا عمیقا از درد و رنج آینده کاسـته شـود. 
بخصـوص ایـن امـر شـاید بـه دلیـل فاصلـه و دوری 
آینـده اسـت که ملموس نیسـت. امـروزه هزینه های 
آینـده توجیـه عقالنـی آسـانی دارد، بـه ویـژه زمانی 
کـه احسـاس اطمینان داشـته باشـید از اینکه رشـد 
جدیـد حاصلـه، آینـده را بهتـر خواهـد سـاخت )بـه 
عبارتـی، کسـب درآمـد فـوری از رشـد سـریع شـهر، 
تضمینـی برای رفـاه آینده نیسـت(. تصـور اینکه در 
مقابل یک دالر سـرمایه گذاری بخش خصوصی، دو 
دالر هزینـه زیرسـاخت عمومـی می شـود، در نهایت 

منجـر بـه ورشکسـتگی خواهد شـد.
این مسـاله به منزله شکسـت نیسـت. نه شکست 
سیاسـی اسـت و نه شکسـت فرهنگی یا اجتماعی. 
ماهیـت انسـان همیـن اسـت. مدرنیتـه بیشـترین 
محدودیت های فیزیکی را از پیش رو برداشـته اسـت 
و دولـت نیـز در زمینه رفع محدودیت هـای مالی گام 

برداشـته اسـت. مابقی را نیـز ما انجـام دادیم؟!!
پـس در حـال حاضـر چـه بایـد بکنیـم؟ خـب، مـا 
تمایـل داریـم حجـم بـزرگ پولـی در سـطح فـدرال 
خلـق کنیم و در جهت حل این مسـاله تالش کنیم. 
تنهـا موضوعـی که وجود دارد این اسـت کـه در واقع 
مسـاله ای وجـود نـدارد کـه بـه دنبـال راه حلـی برای 
آن بـود، بلکـه یـک مشـکل و وضـع نامسـاعد وجـود 
دارد کـه نمی تـوان راه حلـی بـرای آن متصـور شـد، 
وضعیتـی که تنها می تـوان به نتایـج و پیامدهای آن 

فکـر کرد.
این مشـکلی اسـت که تقریبا با اندک اسـتثنائاتی 
در هـر شـهر آمریکایـی وجـود دارد. منبـع الزم در 
اختیـار نیسـت، کـه حتـی اگـر سـود و ثـروت کافـی 
هـم بـرای حل آن باشـد، هزینـه کردن آن بـه صورت 
خیلی غیرمولدانـه و کاری کامال بالهت آمیز خواهد 

بود.
بـدی  سـرمایه گذاری  زیرسـاخت ها  ایـن  تمـام 
هسـتند و ماحصـل کالم اینکـه، آمریکا بـه یک مدل 

متفاوتـی از رشـد و توسـعه نیـاز دارد.
در قسـمت دوم ایـن متـن )که در شـماره های آتی 
کارایـی آورده خواهد شـد(، نشـان داده شـده اسـت 
کـه فقـرا چگونه شـهرهای مـا را به لحاظ مالی سـرپا 
نگـه داشـته اند. زمانـی کـه ایـن فرآینـد را درک کنیم 
و بـه بینـش صحیحـی در ایـن ارتبـاط دسـت یابیم، 
سـرمایه گذاری های  بـه  اقـدام  توانسـت  خواهیـم 
کم ریسـک تری کنیـم کـه هـم کشـور را ثروتمندتـر 
می کنـد و کیفیـت زندگـی را نیـز بهبـود می بخشـد.

برای انسان تمایل به لذت بردن امروز، 
از ارزش بیشتری برخوردار است و با این 
روش سعی بر این است تا عمیقا از درد و 
رنج آینده کاسته شود. بخصوص این امر 
شاید به دلیل فاصله و دوری آینده است 
هزینه های  امروزه  نیست.  ملموس  که 
آینده توجیه عقالنی آسانی دارد، به ویژه 
زمانی که احساس اطمینان داشته باشید 
از اینکه رشد جدید حاصله، آینده را بهتر 
خواهد ساخت )به عبارتی، کسب درآمد 
فوری از رشد سریع شهر، تضمینی برای 

رفاه آینده نیست(. 
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بحث امروز را با یک تعریف کوچک از مدیریت شروع 
می کنم. مدیریت به معنی توانایی تبدیل کردن منابع 
از مطلوبیت، ارزش است  به مطلوبیت است. منظور 
که می تواند تولید، خدمت، به دست آوردن سهم بازار، 
کیفیت یا امثالهم باشد. منابع نیز انواع مختلفی دارند 
که یکی از آن ها منابع انسانی است؛ موضوع اصلی 
جلسه امروز در این رابطه خواهد بود. بین منابع انسانی 
و سایر منابع تفاوت هایی وجود دارد. چه زمانی می توان 
گفت که رکوردشکنی انسان ها در مسابقات المپیک 
دیگر به پایان خود رسیده است؟ هر چهار سال یک بار 
مسابقات المپیک برگزار می شود و گاهی ده ها، گاهی 
صدها رکورد در این مسابقات شکسته می شود. این 
اتفاق چه زمانی متوقف خواهد شد؟ آیا کسی تا به حال 
توانسته است پیش بینی کند برای مثال رکوردشکنی در 
دوومیدانی، دوچرخه سواری یا شنا متوقف می شوند یا 
خیر؟ چه زمانی انتشارات جدید کتاب رکودهای گینس 

متوقف می شود؟ آیا چیزی در این مورد شنیده اید؟
باید به میزان ظرفیت افراد آگاه بود. منابع انسانی، 
را  منابع  این  چگونه  است؛  اختیار  در  منابع  از  یکی 
به ارزش و مطلوبیت تبدیل کنیم؟ این کار یک هنر 
است. در حال حاضر تا چه حد از ظرفیت کارکنان خود 

استفاده می بریم؟
و  به کارگیری  در  می توانند  نقشی  چه  مربیان 
توانمندسازی این منابع داشته باشند؟ عبارتی تحت 
عرض  خدمتتان   The Best and The Rest عنوان 
کار  چقدر  و  کیست  کارمند  بهترین  یعنی  می کنم. 
می کند و بقیه چقدر کار می کنند؟ به دیگر عبارت، 
سازمانی،  در  اگر  می کنید  فکر  سایرین.  و  بهترین 
با میانگین  بخواهیم عملکرد بهترین کارمند خود را 
عملکرد بقیه کارکنان که در همان سازمان کار می کنند، 

مقایسه کنیم تفاوت ها چقدر خواهد بود؟ کارمندانی 
داریم که می گوییم ای کاش بقیه کارمندان هم مثل 
و  کنید  تهیه  بقیه  از عملکرد  میانگینی  بودند.  آن ها 
عملکرد بهترین را هم در نظر داشته باشید و این دو را 
باهم مقایسه کنید. فکر می کنید چند درصد تفاوت 
باشد؟  داشته  وجود  می تواند  سایرین  و  بهترین  بین 
در یک سازمان، در یک شغل، در یک شرایط. چند 
درصد تفاوت وجود دارد؟ در این رابطه تحقیق صورت 
گرفته و نتیجه تحقیق نیز در هاروارد بیزینس ریویو چاپ 
شده است. در این تحقیق تفاوت عملکرد بین بهترین 
و سایرین را در سه شغل اندازه گرفتند. این سه شغل 
سمبل و نماینده گروه های شغلی است و می توانید به 
کمک آن در مشاغل مختلف سازمان خود بهترین و 

سایرین را مقایسه کنید.
شغل اول، کارگر خط مونتاژ. در این شغل تفاوت 
تفاوت  کردند.  اعالم  درصد  را 40  سایرین  و  بهترین 
بین بهترین و سایرین در این گروه از مشاغل نسبت 
به بقیه مشاغل کمتر است. چرا که یک سری مشاغل 
ساختاریافته هستند، وظایف به طور دقیق و مشخص 
تعیین شده است، هر کسی در این شغل گمارده شود 
باید یک کار ساده مهندسی شده را تکرار نماید. ابزار و 
آموزش دقیق آن ارائه شده است و دستورالعمل ساده 
دارد. بنابراین احتمال نوآوری و ابتکار نیز در این گونه 

مشاغل به شدت پایین خواهد بود.
شغل دوم، فروش بیمه نامه. تفاوت عملکرد بهترین و 
سایرین در این شغل، 240 درصد گزارش شده است. 
چرا که فروش، کار ساختاریافته ای نیست و فروشنده 
می تواند ابتکار داشته باشد. فروشنده می تواند انرژی 
را درگیر  و هوش هیجانی خود  خود، مهارت کالمی 
نماید و افراد را متقاعد به خرید کند. تفاوت عملکرد 

فروشندگان بیمه نامه خیلی بیشتر از تفاوت عملکرد 
کارگران خط مونتاژ است. 

و  معماری  طراحی،  ارشد،  مدیریت  سوم،  شغل 
برنامه نویسی: در مشاغلی که فاقد ساختار مشخصی 
هستند، تفاوت عملکرد بین بهترین و سایرین 1200 
درصد است. کارهای بدون ساختار از جمله کارهایی 
هستند که به ساختن چیزی می پردازند که وجود ندارد. 
لذا، اولین نکته این است افراد ظرفیت بسیار زیادی 
را دارا هستند. این که ما در حال حاضر به چه میزان از 
این ظرفیت بهره مند می شویم، موضوعی است که باید 
به آن پرداخته شود. جک ولش، که به مدت بیست سال 
مدیرعامل شرکت جنرال الکتریک بوده است. معتقد 
است قبل از این که شما رهبر شوید یا قبل از این که شما 
مدیر شوید، می بایست خودتان را رشد دهید. چون 
هنوز رهبر نشده اید، مدیر نشده اید؛ ولی زمانی که رهبر 
یا مدیر شدید، موفقیت در گرو رشد، پرورش و توسعه 

دیگران خواهد بود.

مدیریت عملکرد
فرآیند  نام  به  فرآیندی  انسانی  منابع  مدیریت  در 
عملکرد  مدیریت  یا   Performance Management
وجود دارد که البته موضوع اصلی جلسه امروز نیست 
مدیریت  می کنیم.  اشاره  آن  به  کار  ابتدای  در  اما 
عملکرد بدین معنی است که یک مدیر یا سرپرست 
)سطح مدیریت اهمیتی ندارد(، به طور کلی مدیریت 
در هر سطحی و هر بخشی، چگونه می تواند عملکرد 
کارمندان خود را بهبود دهد؟ این کار مدیریت عملکرد 

نام دارد.
همان گونه که اشاره شد، ظرفیت افراد زیاد است و 
به مدیریت نیاز وجود دارد. اگر افراد به خوبی مدیریت 

توانمندسازی و توسعه منابع انسانی
گزارش سمینار دکرت بهزاد ابوالعالیی

گزارش 44
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شوند، عملکردهای خوبی در زمینه تولید، کیفیت، 
ابتکار، سودآوری و امثالهم از خود نشان می دهند. 
پیش  از  بیش  عملکرد  مدیریت  نقش  که  اینجاست 

پررنگ می شود.
چه عواملی در یک سازمان در عملکرد کارکنان مؤثر 
هستند؟ و چه عواملی باعث بهبود یا افت عملکرد 

کارکنان می شوند؟ 
است.  آن ها  استعداد  تابع  افراد  عملکرد   -1
بهر  را  از استعداد چیست؟ گویند هر کسی  منظور 
کاری ساخته اند. اگر کسی برای کاری ساخته نشده 
باشد، و در آن کار گمارده شود، کار می کند اما بهترین 
نمی شود. مطهری می گوید: همه افراد کار می کنند، 
اما تعداد افرادی که شاهکار می کنند کم است. یک 
مربی خوب کشف استعداد می کند و هر کسی را در 
جای مناسب خود قرار می دهد. برای مثال در بین 
ورزشکاران ایرانی، کمیل قاسمی قهرمان کشتی ایران، 
در ابتدا وزنه بردار بوده است. لذا می بایست استعداد و 
آمادگی افراد مورد توجه قرار گیرد. استعداد مانند کوه 
یخ است و مربی باید از طریق نشانه ها، شواهد و قرائن 

به استعداد افراد پی ببرد.
یعنی   SIGN کلمه  چیست؟  استعداد  نشانه های 
نشانه و عالمت. استعداد چهار نشانه دارد که با حروف 
این واژه شروع می شود. واژگان اصلی عبارت هستند 
از: Successes ,Instincts ,Growth ,Need. در ادامه 
آورده  نشانه ها  این  خصوص  در  مختصری  توضیح 

می شود.
• موفقیت های گذشته: موفقیت به صورت جمع 
اشاره شده است؛ چرا که شاید یک موفقیت وجود 
داشته باشد و آن موفقیت صرفا بر اساس شانس به 
دست آمده باشد. ولی زمانی که عملکرد گذشته افراد 
بیانگر  تکرار موفقیت  این  باشد،  نشانگر موفقیت ها 
تناسب است. برای مثال در فوتبال کریستیانو رونالدو 
62 بازی متوالی موفق به گل زنی می شود، آیا شانس 
باعث این موفقیت شده است؟ بنابراین اولین کاری 
که برای کشف استعداد کارکنان سازمان، باید دید در 
گذشته خود در چه کارهایی موفق بوده اند. و به دفعات 
تکرار این موفقیت توجه کرد. فرآیند یا سیستم ارزیابی 
عملکرد کمک می کند تا متوجه شویم که چه فردی 
در کجا موفق است. اما در برخی سازمان های ایرانی 
این فرآیند به یک فرآیند مفلوک و بی خاصیت تبدیل 
شده است، به یک کاغذبازی بیهوده! از سوی دیگر، 
پی بردن به این که فرد در چه کارهایی تا به حال موفق 
نبوده نیز یک نشانه محسوب می شود و از آن نیز نباید 

غافل بود.
انجام  که  است  این  معنای  به  غریزه  غریزه ها:   •
کار به صورت داوطلبانه انجام می گیرد؛ کاری که با 
کشش درونی و نه به اجبار انجام می شود. و با انجام 
آن لذت حاصل می شود. بعضی کارها باعث خستگی 
افراد می شوند و بعضی دیگر، خستگی از جان به در 
می کنند. ببینید خودتان یا کارکنان شما از چه کاری 
لذت می برید؟ چه کاری را بر اساس خلقیات، منش 
و شخصیت خود و چه کاری را بر اساس زور و تحمیل 
به انجام می رسانید؟ به عنوان مثال، بچه ای که عاشق 
همان  روی  که  می نوازد  را  آن  آن قدر  و  است  سنتور 
سنتور خوابش می برد، دارای غریزه سنتورنوازی است.
• رشد کردن، زود یاد گرفتن: تدقیق در این مورد 
که افراد در شرایط مشابه، چه چیزهایی را زودتر از بقیه 
یاد می گیرند؟ نشان دهنده رشد یافتگی در آن زمینه 
است. رشد متفاوت افراد در شرایط یکسان نیز یک 

نشانه است.
• آرزوها و نیازها: این مورد همان »ای کاش های« 

افراد را شامل می شود. نیاز، نیمه گمشده افراد است. 
انداز  چشم  می پرسید  شخصی  از  فرض،  طور  به 
شخصی شما چیست؟ در آینده دوست دارید به کجا 
برسید؟ چیزهایی که افراد دوست دارند و آرزو دارند و 
اکنون در زندگی خود از آن محروم هستند و به آن فکر 

می کنند.
شناخت  به  می توان  نشانه  چهار  این  کمک  به 
استعداد افراد دست یافت و سپس آن ها را در جای 

مناسب خود قرار داد. 
و  دانش  عملکرد،  در  مؤثر  عامل  دومین   -2
مهارت است. این دانش و مهارت سوار بر استعداد 
است. به عبارت بهتر، مکمل استعداد است. بعد از 
شناسایی استعداد، نوبت به اقدام جهت کسب دانش و 
مهارت می رسد. کشف استعداد و ارائه دانش و مهارت 
وظیفه مدیر است؛ مدیری که معتقد است کار او صرفا 
تولید نیست. باید افراد را شناخت، ظرفیت آنان را مورد 
توجه قرار داد و در پی آن در رابطه با موقعیت او در 
سازمان تصمیم گیری کرد. تبدیل استعداد بالقوه به 

بالفعل صورت می گیرد.
و  ابزار  اگر  است.  منابع  و  ابزار  سوم،  عامل   -3
منابع وجود نداشته باشد، در عملکرد چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ فردی مستعد، که از دانش و مهارت الزم 
نیز بهره مند شده است، اگر ابزار، منابع، اطالعات و 
تجهیزات الزم را برای انجام کار در اختیار نداشته باشد 
چه خواهد شد؟ فقدان ابزار به طور قطع در عملکرد 

تأثیرگذار خواهد بود. 
عوامل  دیگر  از  اختیار  و  فرصت  اعطای   -4
مرتبط با عملکرد است. شاید بتوان گفت یکی از 
معانی توانمندسازی همین است. توانمندسازی یعنی 
Empowerment. به این معنی که به افراد قدرت دهد. 
این مفهوم، محدود نکردن افراد و اعطای قدرت ابتکار 
و تصمیم گیری را مورد توجه قرار می دهد. این البته کار 
سختی است و مدیران هم بسیار کم حاضر به انجام این 
کار می شوند. این کار یعنی تفویض بخشی از قدرت 

خود به کارمند. 
با توجه به تئوری مجموع صفر، فرض کنیم مقداری 
پول وجود دارد و بین دو نفر از ما تقسیم می شود. حاال 
اگر یک نفر بیشتر طلب کند چه باید کرد؟ به اندازه ای 
که بیشتر می خواهد باید از پول نفر دوم کم شود. این 
توضیح مفهوم تئوری مجموع صفر را می رساند. چون 
منابع محدود است و این منابع محدود را تقسیم کردیم. 
اگر یکی سهم بیشتری بخواهد باید از سهم دیگری 

کاسته شود.
لذا کسانی از بخشیدن قسمتی از قدرت خود به 
اختیار  در  محدودی  قدرت  که  دارند  هراس  دیگران 

آن ها باشد. افراد دو منبع اصلی قدرت دارند: قدرت 
قدرتی همچون   .Position Power یا مقام  از  ناشی 
امثالهم  یا  سرپرست  مدیریت،  جمهوری،  ریاست 
که انتقال پیدا می کند. دومین منبع قدرت، قدرت 
شخصی یا Personal Power. به طور فرض نلسون 
ماندال زمان ریاست جمهوری دارای قدرت بود، و نیز 
بعد از ریاست جمهوری نیز از قدرت بهره مند بود. امام 
خمینی )ره( در شرایط مختلف قدرت داشت و این 

قدرت شخصی است و به مقام ربطی پیدا نمی کند.
لذا، کسانی که قدرت آن ها ناشی از مقام است، از 
اعطای قدرت به دیگران ترس دارند. چرا که قدرت 
مقام، محدود است. هر چه منبع قدرت شخصی تر 

شود، اعطای قدرت سهل تر صورت می پذیرد.
5- پنجمین و پیچیده ترین متغیر در ارتباط با 
عملکرد، انگیزه است. انگیزه به شدت در عملکرد 
به عنوان  میان وظیفه مدیر  این  در  تاثیرگذار است. 
مربی، مدیریت این پنج مورد است. کشف استعداد، 
دانش و مهارت، فراهم نمودن ابزار و امکانات، اعطای 
اختیار و انگیزه منجر به توسعه و توانمندسازی کارکنان 

می شود.

نقش مربی در سازمان
یک مربی خوب در سازمان چه می کند؟ اگر مربی 
نباشد، چه می شود؟ چرا الزم است مدیر، مربی هم 
باشد؟ فهرستی از وظایفی که مربیان انجام می دهند 
و در توانمندسازی و آزاد کردن انرژی افراد نقش دارند 

بدین ترتیب ارائه می شود:
Coach -1: اولین موضوع با اهمیت این است که 
مدیر باید مربی باشد. مواردی که در ادامه بدان اشاره 
برای  باید  مدیر  یک  که  است  نقش هایی  می گردد، 
توسعه و توانمندسازی منابع انسانی به ایفای آن ها 

بپردازند.
خود  می تواند  مدیر   :Model envisioned  -2
به  دیگر،  عبارت  به  باشد.  کارکنانش  عملی  الگوی 
جای صحبت کردن، با رفتار خود بیان می کنند که چه 
چیزی درست و با اهمیت است. هیچ چیزی برای یک 
مدیر بدتر از این نیست کارکنانش در رفتار و گفتار او 

تناقض مشاهده کنند. 
Energizer -3: مربی باید به کارکنان خود انرژی 
بخشد. کارکنان در شرایط سخت و بخصوص در نیمه 
راه بیشتر به انرژی نیاز دارند. مدیر باید باانرژی باشد و 
این انرژی را در مواقع مورد نیاز به کارکنان خود منتقل 

نماید.
Investor -4: مدیر باید برای توانمندسازی و توسعه 
سرمایه گذاری کند. آموزش، سرمایه گذاری به حساب 
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می آید نه هزینه. بایستی یاد بگیریم که چگونه افراد 
شایسته را حفظ کنیم. مدیر مالی یک شرکت به مدیر 
کارکنان  توسعه  و  آموزش  بابت  داد  پیشنهاد  عامل 
هزینه زیادی اختصاص داده نشود؛ وی اعتقاد داشت 
کارکنان پس از آموزش دیدن و صرف هزینه های گزاف 
آموزشی، شرکت را ترک خواهند کرد. مدیرعامل در 
پاسخ گفت: می دانید اگر برای آموزش و توسعه این 
کارکنان هزینه نکنیم و آن ها همچنان در شرکت بمانند، 

چه خواهد شد؟
 لذا، سرمایه گذاری در رشد و توسعه کارکنان موضوع 
بسیار بااهمیتی است و مدیران می بایست توجه جدی 
نسبت به آن داشته باشند. اگر بخواهیم کارکنانی که 
آموزش دیده و رشد کرده اند را حفظ کنیم، باید همان 
مزایایی را در اختیار آن ها بگذاریم که در اختیار فردی 
می گذاریم که قرار است از بازار کار جذب کنیم. منظور 
از مزایا صرفا پول نیست؛ بلکه منظور مجموعه ای از 

احترام، امنیت، ارتقا، امکانات یادگیری و پول است.
Supporter -5: چهارمین نقش مربی برای بهبود 
عملکرد کارکنان، حمایت و پشتیبانی است. مدیر باید 
زمانی که کارکنان به حمایت نیاز دارند از آن ها حمایت 
کند. در شرایط سخت کاری کارمندان باید از پشتیبانی 

مدیر خود بهره مند شوند.
Career counselor -6: یک مربی خوب باید کمک 
کند تا کارمند به شناخت مناسبی از خود برسد، سپس 
او را در مسیر درست قرار دهد. مربی نقش مشاور مسیر 

پیشرفت شغلی را ایفا می کند.
Standard prodder -7: مربی موظف است به طور 
مرتب استانداردها را یادآوری نماید و اجازه ندهد خارج 
از استاندارد، خارج از اخالق، خارج از کیفیت، خارج 

از مصلحت سازمان کاری انجام شود. 
مدیر،  نقش های  زیباترین  از  یکی   :Teacher  -8
معلمی است. مدیران ایران به چه میزان نقش معلمی 
در  ارشد  مدیران  حضور  می کنند؟  ایفا  سازمان  در 
دوره  برگزاری  می کند.  معجزه  آموزشی  برنامه های 
یادگیری و آموزشی توسط مدیران ارشد خود سازمان ها 

به مراتب مؤثرتر از مدرسان خارج از سازمانی است.
تربیت  را  مدیران  بهترین  الکتریک  جنرال  شرکت 
می کند و بهترین برنامه های آموزش و پرورش مدیران 
در تصاحب این شرکت است. در نیویورک مرکز آموزشی 
برای توسعه مدیران دارند. چرا مرکز آموزش مدیران این 
شرکت تا این میزان موفق است؟ و حتی می توان گفت 
موفق ترین در دنیا است. جک ولش، مدیرعامل این 
شرکت با مشغله کاری زیاد خود در سال حدود 30 روز 
به عنوان معلم در مرکز آموزش مدیریت حضور می یافت 
و بهترین روزهای کاری خود را روزهای حضور در مرکز 

موضوعات  می کند.  اعالم  شرکت  مدیران  آموزش 
صحبت مدیرعامل در مرکز آموزشی نیز استراتژی ها، 
 85 بود.  شرکت  چالش های  و  تهدیدها  فرصت ها، 
درصد مدرسان این مرکز آموزشی، از مدیران شرکت 
مرکز  این  در  که  افرادی  درصد   80 حدود  هستند. 
آموزش دیده اند، ظرف کمتر از دو سال از اتمام این 
دوره در سلسله مراتب مدیریتی ارتقا یافته اند. این نتایج 
بدین معنی هستند که آموزش مؤثر بوده است و دلیل 

این امر ایفای نقش معلمی توسط مدیران بوده است.
Feedback giver -9: بازخورد چه کمکی به توسعه 
منابع انسانی و توانمندسازی می کند؟ بازخورد نباید 
صرفا به معنای اعالم برخی نکات منفی باشد. البته 
کار  عملکرد  بهبود  راستای  در  منفی  نکات  اعالم 
مثبتی است. توسعه و توانمندی بدون دریافت بازخورد 
امکان پذیر نیست. بازخورد به سان آینه است. اگر آینه 
نباشد، بدین معنی است که چیزی وجود ندارد که 
خودمان را به ما بازگرداند. شناسایی ضعف و قوت و 
بهبود عملکرد با ارائه بازخورد امکان پذیر خواهد بود. 
لذا، کارکنان برای توسعه نیاز به بازخورد دارند و این 

بازخورد سازنده می بایست توسط مدیران ارائه گردد.
این  که  دارند  محدودیت  مورد  دو  افراد  همه 
محدودیت ها باعث می شوند شناخت و توسعه بدون 
بازخورد اتفاق نیفتد. یکی از این محدودیت ها داشتن 
نقاط کور است. نقطه کور یعنی قادر به دیدن بخشی 
از وجود خود، ضعف ها و معایب خود نیستند. حتی 
گاهی ممکن است فردی محاسن خود را نیز نادیده 
بگیرد و از استعداد خود مطلع نباشد. یکی از مثال های 
در خانم  نقاشی  استعداد  این موضوع شناخت  بارز 
مکرمه قنبری، پیرزن روستایی بی سواد ایران است. 
نقطه کور کارمندان در سازمان را مدیران باید روشن 
برای  افراد  می شود  باعث  که  دوم  محدودیت  کنند. 
شناخت خود نیازمند بازخورد باشند، تعصب نسبت 
به خود است. بدین معنی که افراد قوت ها را به خود و 

ضعف ها را به دیگران نسبت می دهند. 
نکاتی که در ارائه بازخورد باید رعایت نمود تا بدون 
رنجش خاطر کارکنان، افزایش انگیزه آن ها را در پی 

داشته باشد:
در  دارد  تمایل  آیا  بپرسید  کارمند  خود  از  اول   •
مورد عملکردش صحبت شود؟ اگر به او گفته شود 
که حرف های خوبی در رابطه با عملکردش دارید، به 
احتمال زیاد پذیرا خواهد بود. بنابراین باید رضایت 

کارمند حاصل شود.
• در ابتدای جلسه بازخورد دو مورد سؤال از کارکنان 
مطرح شود. اول، به نظر شما اضافه شدن چه ابزار و 
دوم،  می  شود؟  شما  عملکرد  بهبود  باعث  امکاناتی 

در حال حاضر چه چیزی مانع بهتر کار کردن شما 
می شود؟ اگر پاسخ کارمند به این دو سؤال مثبت بود 
و شروع به نام بردن از ابزار و تجهیزات و اشاره به موانع 
کرد، بنابراین خود کارمند باور دارد که بهتر از وضعیت 

موجود نیز می تواند کار کند.
در این جلسات می بایستی نکاتی چند مورد نظر 
قرار گیرد. از جمله این که جلسه بازخورد می بایست 
از نقاط قوت افراد شروع شود. در این صورت کارمند، 
مدیر را فردی دقیق، مطلع و منصف فرض می کند و 
اگر در ادامه از نقاط ضعف او نیز صحبت شود، پذیرا 
خواهد بود. جلسات می بایستی بازخورد را به صورت 
ساندویچی ارائه نماید. نان نرم و محتوا. باألخره ظرفیت 
بازخورد  نیست.  نامحدود  انتقاد  شنیدن  برای  افراد 
خوب باید محرمانه، منصفانه و خیرخواهانه باشد. از 
به کار بردن کلمات مطلق همانند هیچ وقت، همیشه، 
اصال، مطلقا در ارائه بازخورد خودداری شود. به جای 
این کلمات از کلمات نسبی همانند گاهی، بعضی 
شواهد  اساس  بر  گردد.  استفاده  تاحدودی  اوقات، 
و قرائن و با مدارک و مستندات بازخورد ارائه شود و 
برای کارمند مثال عینی داشته باشیم. ترتیب بندی 
با ظرافت بیشتر و هنرمندانه  صحبت ها می بایست 
صورت پذیرد تا اثرگذاری مثبت تری داشته باشد. در 
جلسه بازخورد، دو بارحمایت خود را از کارمند مورد 
هدف اعالم کنید. یک بار در اوایل جلسه. مانند این 
که موضوع عملکرد شما به هر دوی ما نفع می رساند. 
یک بار نیز این حمایت در انتهای جلسه اعالم شود. 
مانند نگران نباش؛ روی من حساب کن، دو تایی حل 
ابزار و  یا  نیاز داشته باشید  به آموزش  می کنیم، اگر 
امکانات خاصی نیاز بود فراهم می کنیم. پایان بازخورد 
برسانید.  اتمام  به  خوش بینی  و  مثبت اندیشی  با  را 
به طور مثال با این اراده ای که در تو می بینم و با این 
انگیزه ای که داری، مطمئن هستم اگر اراده کنی و 
بخواهی، از عهده انجام کار برخواهی آمد و می توانی 
اوضاع را بهتر کنی. در جلسات بازخورد، کارکنان را 
نباید غافلگیر کرد. دو نوع بازخورد وجود دارد. یک 
و  می دهد  رخ  که  است  اتفاقی  اساس  بر  بازخورد 
برنامه ریزی  قبل  از  که  دارد  وجود  بازخورد  نوع  یک 
شده است، به عنوان مثال هفته آخر هر فصل انجام 
می شود. بازخورد باید فوری باشد. نباید بین اتفاق رخ 
داده و زمان ارائه بازخورد فاصله زمانی وجود داشته 
 Performance باشد. در نهایت، جلسه بازخورد باید به
Improvement Plan بینجامد. بدین معنی که رئیس 
کنند.  طراحی  عملکرد  بهبود  برنامه  باید  مرئوس  و 
نکته دیگری که در ارائه بازخورد قابل طرح است این 
است که برای کمک به پذیرش ضعف توسط افراد، 
شد.  بهره مند  جمع  فشار  از  می توان  ظریف  خیلی 
صحبت های جمعی اثر روانی باالتری خواهد داشت. 
به نظر می رسد نقش بازخورد دادن در میان نقش های 
مورد اشاره برای مدیر، دشوارترین نقش است. چرا که 

باید حرف راست را با ظرافت خاصی بیان کرد.
کارهای  یعنی  چالش   :Challenger  -10
هم  گاهی  باید  خوب  مربی  نوآورانه.  و  مخاطره آمیز 
اجازه چالش گری به کارکنان دهد و ایده های جدید و 
مبتکرانه را جهت اجرا پذیرا باشد. مدیر باید به کارکنان 
خود  مبتکرانه  ایده های  کنند،  مخاطره  دهد  اجازه 
یا شکست ترسی نداشته  از اشتباه  را مطرح کنند، 
از  یادگیری  یادگیری،  راه های خوب  از  یکی  باشند. 

اشتباه است. 
چشمان  اطالعات،  دادن  با   :Eye opener  -11
کارکنان را باز کنند. بازخورد عملکرد نیز در رسیدن 
به این هدف کمک می کند. سازمان به کدام سو در 

46



کارایی . شماره  36  . آبان 1396

حرکت است، فرصت ها و تهدیدها، اهداف، انتظارات، 
استانداردها از جمله اطالعاتی است که می توان به 
کارکنان ارائه کرد. با این عمل هم اطالعات کارکنان 
آگاهی  قانع می کند.  را  آن ها  و هم  افزایش می یابد 
کارکنان از برخی اطالعاتی که مدیران در سطوح باال 
دسترسی دارند عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد. 
Door opener -12: یک مربی باید موانع را از سر 

راه بردارد. 
خود  کارکنان  با  که  مدیری   :Idea bouncer -13
ایده مبادله می کند. مدیر و کارکنان به تکمیل ایده ها 
می پردازند. این عمل باعث یادگیری و توسعه کارکنان 

خواهد شد.
نقش هایی  از  دیگر  یکی   :Problem solver -14
حل  دهد،  انجام  باید  مربی  نقش  در  مدیر  یک  که 
به  است،  کارکنان  الگوی  که  مدیری  است.  مساله 
می کند،  حمایت  آن ها  از  می دهد،  انرژی  کارکنان 
معلمی می کند، بازخورد ارائه می کند و موانع را از سر 
راه کارکنان برمی دارد، بنابراین کارکنان به سطحی از 
رشد می رسند که قادر خواهند بود مسائل را خود حل 
نمایند. در هر صورت اگر مساله غیرقابل حلی نیز وجود 

داشت، مدیران به کمک کارکنان خواهند آمد.
کارکنان  عملکرد  بودن  پایین  دالیل  از  یکی 
خوبی  به  مدیران  که  است  این  ایرانی،  سازمان های 

نقش مربی را ایفا نمی کنند.

توسعه منابع انسانی
در شروع باید تفاوت چهار مفهوم زیر را بررسی کنیم:
Training, Learning, Education, Development
• Training آموزش های کوتاه مدت و مهارت محور 
است و کمک می کند شغل فعلی بهتر انجام شود. 
نتیجه ارزیابی عملکرد، راهنمای میزان نیاز به آموزش 
است. ارزیابی هم قبل از آموزش و هم بعد از آموزش 
دارای اهمیت است. Training دارای سه رکن زمان، 
مکان و پایان است. به عنوان مثال دوره چند ساعته در 
مرکز آموزش مشخصی با ارائه گواهینامه پایان دوره. در 
این نوع آموزش، معلم خوب نقش مؤثری به نمایش 
می گذارد. اثربخشی این مفهوم آموزش به شدت تابع 

صالحیت معلم است.
آماده  خاصی  شغل  برای  را  فرد   Education  •
نمی کند. به طور مثال دانش آموختگان رشته مهندسی 
صنایع برای شغل خاصی آماده نمی شوند. چرا که قادر 
به حضور در بخش های مختلف صنعت و بازار هستند. 
و  می شود  شامل  را  طوالنی  و  رسمی  آموزش های 
دارای سلسله مراتب است. بدین معنی که پیش نیاز و 
پس نیاز دارد. به طور مثال، دیپلم، فوق دیپلم و امثالهم. 
همچون Training زمان، مکان و پایان دارد و استاد 

خوب نقش قابل توجهی ایفا می کند.
• Development فرد را برای فردا، نه شغلی فعلی 
آماده می کند. لزوما برای شغلی فعلی کاربرد ندارد. 
خالف دو آموزش فوق الذکر شامل زمان، مکان و پایان 
نمی شود. تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و در 
حال توسعه اشتباه است؛ چرا که توسعه پایان ندارد و 
همه در حال توسعه هستند. انگیزه در این مورد بسیار 

بااهمیت است. 
اگر  است.  تغییر  معنی  به  یادگیری   Learning  •
 Learning آموزش منتج به تغییر در رفتار نشد، بنابراین

اتفاق نیفتاده است.

چرا Training به Learning تبدیل نمی شود؟
زمانی که سطح عملکرد فردی پایین است، راه حل 

آن لزوما آموزش نیست. عملکرد خوب یا عملکرد بد 
سه ریشه اصلی دارد که عبارت هستند از دانستن، 
توانستن، خواستن. افراد باید بعد از آگاهی و کسب 
تمام  آموزش دوای  لذا  باشند.  اجرا  به  قادر  توانایی، 

دردها نیست.
کردن  عملیاتی  مسیر  در  مانع  سه  به  بالنچارد 

دانسته ها اشاره کرده است:
است.   Information Overload اول،  مانع   •
وارد  را  و غیرمرتبط  از اطالعات مرتبط  زیادی  حجم 
ذهن افراد می کنیم. زمانی که حجم زیادی از دانش 
و اطالعات مغشوش از هر سخنی وارد ذهن کسی 
می شود اطالعات در ذهنش سرریز می شود، باعث 
سردرگمی می شود. به جای یادگیری پهن و عریض، 
باید عمیق یاد گرفت. باید به عمق دانش و آگاهی 
رفت. ذهن مدیران ایران دریایی از اطالعات کم عمق 
است. یادگیری عمیق صورت نگرفته است و نمی دانند 
چه چیزی را کجا باید به کار گرفت. راه حل این مانع، 
این است که نباید به دنبال هر نوع اطالعاتی رفت. 

یادگیری باید مساله محور یا Problem based باشد.
افراد دو گونه هستند: برخی پهناروی می کنند و 
برخی ژرفاروی. پهنارو، همه چیز می خواند و ژرفارو، 
مساله محور می خواند. یک مدیر خوب می بایست با 
کمک کارمند خود مساله را تشخیص دهند و آموزش 
را بر همان مساله متمرکز کنند. باید از دامنه کاست و 
به عمق افزود. اگر آموزش بر اساس مساله باشد، به 
یادگیری و تغییر منجر می شود. ارزیابی عملکرد در 
راستای تشخیص مسائل و نیازهای آموزشی راهنما 
خواهد بود. در رابطه با معیار ارزیابی عملکرد نیز به 
طور کلی باید به Competency based HRM یعنی 
کرد.  توجه  محور  شایسته  انسانی  منابع  مدیریت 
طوری که برای هر شغل فهرستی از شایستگی های 
الزم جهت موفقیت در آن شغل تهیه شود، و هنگام 
ارتقا،  پاداش،  عملکرد،  ارزیابی  آموزش،  استخدام، 
این  اخراج  و  سازمان  داخل  در  جابجایی  انتصاب، 
فهرست به عنوان شاخص عمل کند. بنابراین در این 
رابطه سلیقه مطرح نخواهد بود. شکافی است با نام 
و  دانش  شکاف  یا   The knowledge-Doing Gap
عمل وجود دارد. آموزش می بایست در جهت بهبود 

عملکرد باشد.
• مانع دوم، Negative filtering است. فیلتر ذهنی 
منفی که فرد را از تالش در جهت اجرا باز می دارد. 
زمانی که فرضیات بر این باشد که آموزش مورد نظر 
مثبت نخواهد بود، آموزش منجر به یادگیری و تغییر 
با  آموزش  شروع  مانع،  این  حل  راه  شد.  نخواهد 
ذهنیت مثبت است. فیلتر ذهنی را باید مثبت کرد. 
نظرخواهی از خود کارکنان در جهت آموزش منجر به 
فیلتر ذهنی مثبت خواهد شد. هر چه مشارکت افراد 
بیشتر  و هدف گذاری  برنامه ریزی، تصمیم گیری  در 
باشد، از میزان مقاومت در مقابل اجرای آن تصمیم و 
هدف کاسته می شود. امروزه در دنیا افراد ثروتمند و 
افراد زورمند به عنوان قدرتمند شناخته نمی شوند، 
بلکه افرادی که قدرت قانع کردن دیگران را دارند دارای 

بیشترین قدرت هستند.
فقدان  است.   Lack of follow up ،سوم مانع   •
پیگیری یا تمرین ناکافی. به عبارت بهتر، این مانع 
باید از طریق Learning by doing از مسیر برداشته 
 شود. یادگیری از طریق اجرا ممکن می شود. پیگیری، 

تمرین، تکرار و تجربه الزمه موفقیت در اجرا هستند.
فارغ از موانع و راه حل های مورد اشاره فوق، موارد 
زیر در ارتباط با تبدیل آموزش به یادگیری و تغییر طرح 
می شود که تجمیع حروف اول این موارد واژه Learn را 

شکل می دهد:
Listen and Understand
Evaluate and Decide
Attempt and Build
Return and Apply
Natural transition

پنج توصیه کارکنان به مدیران در رابطه با چگونگی 
تبدیل آموزش به تغییر در رفتار:

1- گوش دادن و درک کردن: فرصت دهید تا خود 
توجه کنم و عالقمند شوم.

من  تا  کنید  کمک  تصمیم گیری:  و  ارزیابی   -2
بفهمم در این دوره چه نفعی برای من نهفته است.

3- تاش و ساخت: کمک کنید تا مهارت های خود 
را مرحله به مرحله پرورش دهم.

4- بازگشت و به کارگیری: پس از بازگشت از دوره به 
من فرصت دهید تا هر آن چه یاد گرفته ام به طور عملی 

در شغل خود به کار گیرم.
5- تغییر و تحول طبیعی: اکنون این دانش در 
مالکیت من است. لذا سعی خواهم کرد از آن بهره مند 

شده و از آن محافظت نمایم.
فرآیند  در  کارکنان  شدن  سهیم  و  مشارکت  لذا 
یادگیری، می تواند تاثیر مثبت و بلندمدتی در تغییر 
و توسعه داشته باشد. چنانچه راسل ایکاف در کتاب 
خود آورده است: ترجیح این است که فرد برای خود 
برنامه ریزی بدی داشته باشد تا این که دیگران برای او 
تغییر،  موضوعات  باشند.  داشته  خوبی  برنامه ریزی 
یادگیری و توسعه به هم پیوند خورده اند. به همین 
جهت به موضوع تغییر نیز می پردازیم. تغییر در مسیر 

توسـعه  و  رشـد  در  سـرمایه گذاری   
بااهمیتـی  بسـیار  موضـوع  کارکنـان 
توجـه  می بایسـت  مدیـران  و  اسـت 
جـدی نسـبت بـه آن داشـته باشـند. 
اگـر بخواهیـم کارکنانـی کـه آمـوزش 
دیـده و رشـد کرده انـد را حفـظ کنیم، 
بایـد همـان مزایایـی را در اختیـار آن ها 
بگذاریـم کـه در اختیـار فـردی مـی 
گذاریـم کـه قـرار اسـت از بـازار کار 
جـذب کنیـم. منظـور از مزایـا صرفـا 
پول نیسـت؛ بلکـه منظـور مجموعه ای 
امکانـات  ارتقـا،  امنیـت،  احتـرام،  از 

یادگیـری و پـول اسـت.

47



کارایی . شماره  36  . آبان 1396

توسعه است و دارای فرآیندی سه مرحله ای است. 
• ابتدا Unfreezing یا انجمادزدایی. کسی که فکر 
و ذهنش منجمد است و ضرورتی برای تغییر احساس 
نمی کند، بخصوص فردی که در گذشته نیز موفق بوده 
است، نیازی به یادگیری و تغییر احساس نمی کند. اگر 
ذهن افراد انجمادزدایی نشود، تغییر ممکن نخواهد 

بود. 
• مرحله دوم، Change یا خود آموزش یا به عبارت 
بهتر، تغییر. پس از به چالش کشیدن افراد و روشن 
کردن ذهن آن ها نسبت به تغییر، نوبت به خود تغییر 
می رسد. بعد از درک چرایی، اقدام به آموزش می شود. 
• مرحله سوم، Refreezing یا انجماد. به منظور عدم 
بازگشت به رفتارهای سابق، تثبیت، تحکیم و تشویق، 
یادآوری، مطالبه و امثالهم یک سری اقدامات نیز باید 

بعد از آموزش انجام پذیرد. 
قرار  توجه  مورد  را  آموزش  از  بعد  و  قبل  متاسفانه 
نمی دهیم. از این دو مرحله غافل هستیم و صرفا روی 
خود آموزش متمرکز شده ایم. درحالی که قبل و بعد از 
آموزش می بایست اقداماتی انجام شود تا این آموزش 

تاثیر مثبتی در رفتار داشته باشد.
استراتژی با دو واژه انتخاب و تمرکز تعریف می شود. 
یادگیری باید دارای استراتژی باشد. سازمان ها قبل از 
آموزش کارکنان می بایست به سه موضوع توجه کافی 
داشته باشند تا آموزش های اجرا شده به تغییر و توسعه 
بهبود  دیگر،  عبارت  به  شوند.  منجر  انسانی  منابع 

عملکرد حادث شود.
• هدف از دوره آموزشی

دوره  در  نظر  مورد  فرد  شرکت  چرایی  شفافیت   •

آموزشی
• یافته های مورد انتظار مدیران از دوره آموزشی برای 

کارکنان
اقدامات بعد از آموزش جهت اثربخشی:

• سؤال اول: چه چیزی یاد گرفتید؟
• سؤال دوم: برنامه شما برای تغییر چیست؟

• سؤال سوم: چه منابع، امکانات و ابزاری در راستای 
اجرا از مدیریت انتظار دارید؟

دوره  از  بعد  و  قبل  فوق الذکر  مورد  شش  این  اگر 
آموزشی رعایت شود، به طور حتم تاثیر مثبتی در تغییر 

و توسعه خواهد داشت.
 ASTD )American نام  به  آمریکا  در  انجمنی 
وجود   )Society for Training and Development
 American Society for Talent( به  اخیرا  که  دارد 
and Development( تغییر نام داده است. ماهنامه ای 
توسط این انجمن به نام T+D منتشر می شود. چند 
سال قبل در این مجله سؤالی از مخاطبان مطرح شد. 
فرض کنید فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی به سه 

فاز تقسیم شود:
از شروع  قبل  کارهای  • مرحله Pre work: همه 
دوره را شامل می شود. مانند نیازسنجی، انتخاب افراد 

شرکت کننده، اطالع رسانی، برنامه ریزی. 
• مرحله دوم، مرحله آموزش است. 

• مرحله سوم، Follow up. اقدامات بعد از مرحله 
آموزش را شامل می شود. 

شما  که  سازمانی  یا  شرکت  در  شما  نظر  به  حال 
مشغول به کار هستید، چند درصد از وقت، پول و انرژی 
مدیران و سازمان به هر کدام از این سه فاز اختصاص 
می یابد؟ میانگین نظرات هزاران نفر در دنیا در این 

نظرسنجی شرکت کرده اند در زیر آورده شده است:
فاز اول: 10 درصد
فاز دوم: 85 درصد
فاز سوم: 5 درصد

در ادامه نظر مشارکت کنندگان در ارتباط با وضعیت 
مطلوب سؤال شده است. به عبارت دیگر از نظر آنان 
برای آموزش مؤثر و در راستای تغییر، به هر کدام از سه 
مرحله فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی چند درصد 
باید توجه و انرژی مدیران و سازمان ها اختصاص یابد؟ 

نتایج به شکل زیر است:
فاز اول: 26 درصد
فاز دوم: 24 درصد

فاز سوم: 50 درصد
لذا، دنیا به این مهم رسیده است که بعد از دوره های 
آموزشی، تازه یادگیری شروع شده است. آموزش به 
حد کافی مورد توجه است، از این به بعد باید وقت و 
انرژی بیشتری صرف قبل و بعد از آموزش شود. نباید 

کارکنان بعد از آموزش رها شوند.

روش های یادگیری و توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی محدود به یادگیری از طریق 
کالس نمی شود. شش راه برای یادگیری وجود دارد که 

رعایت ترتیب در آن بسیار دارای اهمیت است:
1- یادگیری توسط ماموریت های چالشی: یادگیری 
از طریق کارهای چالش برانگیز اتفاق می افتد. تازگی، 
ریسک و مخاطره از مهم ترین مؤلفه های ماموریت های 

چالشی است. 
2- یادگیری از دیگران: کارکنان نقاط ضعف و قوت 
خود  مدیر  و  همدیگر  از  می توانند  و  دارند  متفاوتی 

یادگیری داشته باشند.
معموال  شکست ها:  و  اشتباهات  از  یادگیری   -3
شکست  و  اشتباه  از  را  افراد  ایرانی  سازمان های  در 

می ترسانند. طوری که کارکنان در صورت بروز هر گونه 
اشتباه سعی در پنهان کردن آن دارند. در صورتی که 
اشتباه زمانی شکل خوبی نخواهد داشت که تکرار 
شود و یک اشتباه زمانی تکرار می شود که یادگیری 
اتفاق نیفتاده باشد. باید اشتباه را یک منبع یادگیری 
 After action review در نظر گرفت. به عبارت دیگر
ایران کمتر  در سازمان های  اقدام  از  بعد  بازنگری  یا 
انجام می شود. اگر اقدامی انجام شده اما موفقیت الزم 
را نداشته است، باید به بازنگری پرداخت. این مورد، 
یکی از بهترین روش های آموزش است. برای یادگیری 

گاهی اوقات باید به گذشته برگشت. 
4- یادگیری از طریق بازخورد: برای شناخت نقاط 
برنامه بهبود و کشف مساله  ضعف و قوت، طراحی 

بازخورد به کمک می آید.
یاد  که  کسی  دادن:  یاد  طریق  از  یادگیری   -5
می دهد باید یاد گرفته باشد. از این رو، برای این که 
کارکنان در سازمان ها سخاوتمندانه به انتقال هر آن 
چه یاد گرفته اند به سایرین بپردازند، باید کاری کنیم 
بدانند در قبال این یاد دادن مزیتی دریافت می کنند که 
منظور از این مزیت صرفا پول نیست. باید بین کارکنانی 
که یاد می گیرند و یاد می دهند با سایرین وجود داشته 
باشد تا این گروه از کارکنان به انتقال دانش و مهارت 

ترغیب شوند.
شرکت  رسمی:  دوره های  طریق  از  یادگیری   -6
کارکنان در دوره های تخصصی رسمی نیز می تواند به 
یادگیری منجر شود. دوره های رسمی در ردیف آخر 
روش های یادگیری قرار گرفت، چرا که کالس خوب 
است ولی همه چیز نیست. اگر در این دوره ها افراد 
سطح باال و کاربلد نیز مشارکت داشته باشند، یادگیری 

از طریق دیگران نیز اتفاق خواهد افتاد.

محدودیت تغییر در رفتار
شایستگی دارای سه پایه به نام های دانش، مهارت 
و خلقیات شخصی است. دانش با دوره های آموزشی 
تجربه کردن حاصل  با  نیز  و مهارت  کسب می شود 
آموزشی  دوره  با  شخصی  خلقیات  اما  می شود. 
برای  آموزش فقط  بزرگسالی  لذا در  تغییر نمی یابد. 
تغییر دانش و مهارت به کار می آید و تأثیر زیادی بر 
خصیصه های شخصی نمی تواند داشته باشد. به یاد 
داشته باشیم با آموزش، دانش و مهارت تقویت خواهند 
شد لیکن امکان تغییر در صفات شخصیتی به ویژه در 
سن بزرگسالی بسیار کم است. به طور کلی آموزش 
بزرگساالن به مراتب دشوارتر از افراد در سنین پایین تر 
است، چرا که می بایست برخی اطالعات موجود در 
ذهن پاک شود و اطالعات جدیدی جایگزین گردد. 
گیرد.  صورت  یادگیری زدایی  باید  بهتر،  عبارت  به 
همچنین تا زمانی که فرد مسائل و نیازهای آموزشی 
خود را نپذیرد، تغییر رفتار غیرممکن خواهد بود. فردی 
که ضرورت و چرایی یادگیری را درک و احساس نکرده 
باشد، یاد نخواهد گرفت. برای برخی از افراد برای درک 
ضرورت یادگیری باید از تکنیک تشویق استفاده کرد و 
برای برخی دیگر تکنیک ترساندن از شرایط موجود و 

آینده کاربرد دارد.

نکته آخر
دارای  و  کنم  مطرح  باید  پایان  در  که  موضوعی 
 Individual یا   IDP موضوع  است،  بسیار  اهمیت 
مدیران  توجه  بر  عالوه  است.   Development Plan
سازمان ها به توسعه کارکنان خود، می بایستی همه 
اعضای سازمان برنامه توسعه شخصی داشته باشند و 

مطابق برنامه برای توسعه خود تالش کنند.

شایسـتگی دارای سـه پایـه بـه نام های 
دانـش، مهـارت و خلقیـات شـخصی 
اسـت. دانـش بـا دوره هـای آموزشـی 
کسـب می شـود و مهارت نیـز با تجربه 
کـردن حاصـل می شـود. امـا خلقیات 
تغییـر  آموزشـی  دوره  بـا  شـخصی 
نمی یابـد. لـذا در بزرگسـالی آمـوزش 
فقـط برای تغییر دانـش و مهارت به کار 
می آیـد و تأثیـر زیادی بـر خصیصه های 

شـخصی نمی توانـد داشـته باشـد.
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اصلی ترین  از  یکی  سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
و  اقتصاددانان  امروز  نمودهای »جهانی شدن« است. 
دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی 
اتفاق نظر دارند. سرمایه گذاری خارجی می تواند ابزاری 
برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای 
در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی 
پایین تری دارند، برای اجرای طرح های اقتصادی و رشد 
اقتصادی- صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه گذاری 
دارای  خارجی  سرمایه گذاری  لیکن  هستند.  خارجی 
ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد. مطالعات 
نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر 
علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل مالحظه ای 
روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، 
کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد 
مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، 
انتقال تکنولوژی، افزایش انتقال توسعه صادرات، کاهش 
واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. در شرایط 
نوین اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار 
ویژه  به  خارجی  سرمایه گذاری  می کند.  بازی  مهمی 
شرکت های فراملیتی برای ارتقاء سطح رقابت پذیری و 
کسب سود بیشتر، عالقه مند به سرمایه گذاری در مناطق 

مستعد و دارای مزیت شده اند.
خارجی  سرمایه گذاری  برای  ایران  مزایای  مهم ترین 
و  متنوع  منابع  مبنای  بر  اقتصاد  از:  هستند  عبارت 
عظیم نفتی، چهارمین تولیدکننده نفت جهان، دومین 

پایگاه  بزرگ ترین  جهان،  گازی  ذخایر  حجم  در  کشور 
آفریقا، دهمین  صنعتی در منطقه خاورمیانه و شمال 
کشور در جذابیت های توریسم و پنجمین کشور در زمینه 
طبیعت گردی، نرخ رشد باالی تولید ناخالص ملی، رتبه 
چهارم تا نهم در زمینه تولید فلزات روی، سرب، کپالت، 
آلومینیوم، منیزیم و مس در جهان، دارای 6 منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی می باشند. 
با وجود این، هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
آنکتاد در  توفیق چندانی نداشته است. طبق گزارش 
سال 2005 رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در بین 140 کشور جهان 130 است که عدم 
اطمینان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می تواند یکی 
از دالیل اصلی عدم موفقیت در جذب آن باشد می توان 

عوامل متعددی را در این امر دخیل دانست:

عوامل خارجی:
برای  اصلی  موانع  از  یکی  بین المللی  عرصه  در 
سرمایه گذاری خارجی، مساله تنش با غرب به ویژه با 
ایران،  در  تحریم سرمایه گذاری  از جمله  است.  آمریکا 
فشار آوردن به سایر کشورها جهت اجرای این تحریم، 
برای  زمینه  این  در  جدی  مانعی  امثالهم  و  تهدیدها 
جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده است. با وجود در 
پیش گرفتن سیاست تنش زدایی، این مساله همچنان 
به قوت خود باقی است. آمریکایی ها صراحتا شرکت ها را 
از سرمایه گذاری در ایران منع می کنند. طبق قانون ایسا 
)اوت 1996( شرکت های خارجی که در ایران در زمینه 
نفت و گاز بیش از 20 میلیون دالر در سال سرمایه گذاری 
نمایند، مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. این امر 
برای  )خصوصا  ایران  در  سرمایه گذاری  برای  تهدیدی 

شرکت های بزرگ( محسوب می شود.

عوامل داخلی:
الف( چارچوب های خط مشی گذاری:

1- خصوصی سازی 
2- آزادسازی اقتصادی 

3- ریسک سیاسی 
4- مقررات و قوانین

مثبت  جنبه های  وجود  با  اقتصادی:  موانع  ب( 
اقتصادی در ایران برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 
از  خصوصا  جنبه ها  از  بسیاری  نظر  از  ایران  خارجی، 
دیدگاه های بنگاه های جویای بهره وری دارای بازدهی 
مناسب نیست، از جمله موارد بنادر، جاده ها، حمل ونقل 
و مسائلی از این قبیل می باشد. ایران اگرچه از نظر نیروی 
کار فراوان و ارزان و تنوع منابع طبیعی دارای مزیت های 
بالقوه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد، اما 
به علت مشکالت زیربنایی ذکر شده هزینه تولید در ایران 

باال می باشد.
1- زیرساخت فیزیکی

2- نیروی کار
3- دسترسی به بازار ملی و منطقه ای

4-هزینه های بوروکراسی
1-ثبات اقتصادی

2-سیاست های بانکی
3-محیط سیاسی و اقتصادی نظام

نتیجه گیری:
خوشبختانه، در کشور ما با فراهم شدن بسترهای الزم 
به ویژه تصویب قانون »تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی« و نیز دو حرکت مثبت، یعنی تک نرخی شدن 
این گونه  جذب  برای  راه  مالیات ها،  قانون  تبدیل  و  ارز 
سرمایه گذاری ها هموار گردیده است. اما محدودیت هایی 
همچون تعدد قوانین، مقررات دست وپاگیر، سلیقه ای، 
انحصارات دولتی و غیردولتی، بسته بودن اقتصاد کشور 
و نگرش منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی همچنان 
سد راه این حرکت اقتصادی محسوب می شوند. به هر 
حال باید پذیرفت که پیوستن به اقتصاد جهانی الزاماتی 
را می طلبد که یکی از این الزامات رشد فزآینده جذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

سرمایه گذاری خارجی در ایران
موانع و راه کارها

اقتصاد

اصغر مناف زاده

کارشناس ارشد حوزه کارآفرینی و بازار کار
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مهندسی ارزش چیست؟
روش   )Value Engineering( ارزش  مهندسـی 
مدیریتـی سـاخت یافته و قـوی بـا رویکـرد کارکردمحـور 
محصـول،  یـک  کارکردهـای  دنبـال  بـه  می باشـدکه 
خدمـت یا سیسـتم می باشـد تا با صـرف کم ترین منابع 
وپیشـنهادهای  ایده هـا  بـه  هزینـه،  و  انـرژی(  )مـواد، 
ارزشـمند و خالقانـه و سـودآوری مناسـب دسـت یابـد.
مهندسـی ارزش از اتـالف انـرژی و اتـالف سـرمایه 
جلوگیـری می نمایـد و یکی از کاربردی تریـن روش های 
کاهـش هزینـه و افزایـش ارزش در دنیـا مطـرح شـده و 
بـه کار گرفتـه می شـود. مهندسـی ارزش بـرای اولیـن 
بـه  و  دوم  جهانـی  جنـگ  زمـان  در  مایلـز  توسـط  بـار 
دلیـل کمبـود مـواد در آن زمان با پرسـش کلیـدی »چه 
کارکـردی از تولیـد یـک محصول یـا انجام یـک کار مورد 
انتظار اسـت؟« شـکل گرفـت. این روش بـرای اولین بار 
در شرکت مهندسین جنرال الکتریک جهت جایگزینی 
و تکنولوژی هـای سـاخت جدیـد در طرح هـای  مـواد 
قدیمـی مورد اسـتفاده قـرار گرفت. مهندسـی ارزش از 
شـرکت جنـرال الکتریـک شـروع و امروزه بـه عنوان یک 
روش مدیریتـی قـوی، مـدرن و موثـر مـورد توجه اسـت 
کـه بـه طـور موفقیت آمیـزی می توانـد در هـر فعالیـت 

اقتصـادی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

مهندسی ارزش و اقتصاد مقاومتی
مهندسـی ارزش از موفق تریـن ابزارهـا بـرای انجـام 
کار بـه صـورت گروهـی، تولیـد ایده هـای نـاب و ارتقـای 
اسـتانداردها و به روز کردن آن ها و برخورد سیستماتیک 
ارزش  مهندسـی  به کارگیـری  بـا  می باشـد.  نظامنـد  و 
می تـوان بـه مهم تریـن ویژگـی اقتصـاد مقاومتـی یعنی 
اسـتفاده از فرصت هـا بـرای تولیـد و مقابله بـا تهدیدات 

یافت. دسـت 
ارزش  مهندسـی  اهـداف  از  برخـی  زیـر  جـدول  در 
بـا مقایسـه  و اقتصـاد مقاومتـی عنـوان شـده اسـت؛ 
رسـید  می تـوان  نتیجـه  ایـن  بـه  جـدول  سـتون  دو 
بـر  معنـی داری  اثـر  ارزش  مهندسـی  متغیرهـای  کـه 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی دارد. لـذا بـا توجـه بـه 
تعریـف مهندسـی ارزش و اهمیـت آن در سیاسـت های 
نمـود  اذعـان  جـرات  بـه  می تـوان  مقاومتـی  اقتصـاد 
آموزش های مقدماتی و پیشـرفته مهندسـی ارزش برای 

می باشـد. وضـروری  الزم  سـازمان  هـر  کارکنـان 
مهندسـی ارزش می تواند برای اجرایی شـدن اهداف 
اقتصـاد مقاومتـی کـه شـامل صرفه جویـی، اسـتفاده 
فرهنگ سـازی  و  اطالع رسـانی  امکانـات،  از  بهینـه 

می باشـند نقـش بسـیار اثرگـذاری داشـته باشـد.

مفاهیم پایه در مهندسی ارزش
ارزش: مجمـوع کیفیـت و کارکرد/هزینـه، شـاخص 

ارزش را بـه دسـت می دهـد.
هـدف مهندسـی ارزش، افزایـش ارزش اسـت؛ یعنی 

افزایـش کیفیـت و کارکـرد همـراه با کاهـش هزینه ها.
گفتـه  فعالیت هـا  از  دسـته  آن  بـه   )Muda( مـودا 
می شـود کـه جـاذب و مصرف کننـده منابـع و ذخایـر 
هسـتند امـا بـا ایـن حـال هیـچ ارزشـی نمی آفریننـد.

مهندسی ارزش و مدیریت انرژی و اقتصاد مقاومتی

می باشـد.  انـرژی  پایـه  بـر  جهـان  در  اقتصـاد  پایـه 
درصورتـی کـه بتـوان انـرژی را مدیریـت نمـود می تـوان 
چرخـه تولیـد را نیـز بـا آن بـه کار انداخـت. کشـورهایی 
کـه دارای منابع انرژی هسـتند و مدیریـت انرژی به نحو 
احسـن انجـام می گیـرد، اقتصـاد آن ها پایـه ای محکم و 

اسـتوار خواهـد داشـت.
بسـیار  ایـران  در  انـرژی  مصـرف  اینکـه  بـه  باتوجـه 
باالسـت و از سـطح مصـرف جهانـی بیشـتر اسـت، لـذا 
در شـرایط فعلـی تدویـن برنامه هـای اسـتفاده بهینـه 
ارزش  مهندسـی  اهـداف  جـزو  می تـوان  را  انـرژی  از 
محسـوب کرد کـه در کنار آن با توجـه به اینکه مهم ترین 
و  صرفه جویـی  مقاومتـی  اقتصـاد  طرح هـای  هـدف 
اسـتفاده بهینـه از منابـع می باشـد؛ لذا مدیریـت انرژی 
را با مهندسـی ارزش می توان کاربردی نمود و در نهایت 
بـا این شـیوه هـدف اصلـی طـرح اقتصـاد مقاومتی که 
صرفه جویـی و اسـتفاده بهینـه از منابـع می باشـد را بـه 

خوبـی محقـق سـاخت.
مهندسـی ارزش می توانـد با شناسـایی تهدیـد بزرگ 
ارائـه  بـا  انـرژی،  بـاالی  مصـرف  عنـوان  تحـت  ایـران 
پیشـنهادات نو و خالقانه و حل مسـائل مدیریت انرژی 
و بـا ارتقـاء اسـتانداردها و بـه روز کردن و اصـالح الگوی 
مصـرف  زمینـه  در  بـزرگ  تهدیـدات  انـرژی،  مصـرف 
انـرژی را تبدیـل بـه فرصت هـای تولیـدی و در نهایـت 

تحقـق طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی نمایـد.
مختلـف  مراحـل  در  ارزش  مهندسـی  امـروزه  لـذا 
اسـتقرار و اجـرای مدیریـت انـرژی به عنـوان یک فرآیند 
سیسـتماتیک، تکنیـک سـاخت یافته و کارکردمحـور، 
انـرژی،  بـه راه کارهـای بهینـه مصـرف  بـرای رسـیدن 
بـه هـر سـازمانی توصیـه می گـردد. ایـن امـر در نهایـت 
می توانـد منجـر بـه تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی 

گـردد.

لزوم و اهمیت به کارگیری مهندسی ارزش 
و تاثیر آن در سیاست های اقتصاد مقاومتی و مدیریت انرژی

پری مقدس

کارشناس مهندسی مواد 

افزایش عملکرد محصول یا خدمت

رویکرد گروهی و چند تخصصه و استفاده از ایده های خاقانه توسط یک تیم متخصص و مجرب

دستیابی به پیشنهادهای ارزشمند و ایده های ناب و تفکر ناب

حل مسائلی از جمله مسائل فنی، مدیریتی، زمان و هزینه

ارتقای استانداردها و به روز کردن رویه ها

ارائه راه کارهایی برای تولید داخلی با کیفیت و عملکرد باال و با کاهش هزینه ها

استفاده از نیروی جوان و با تخصص های مختلف در طرح ها

استفاده از ایده های خاقانه تیم متخصص و مجرب

کمک به کاهش تحریم های اقتصادی در پروژه های تولید محصول داخلی

Muda کاهش مصرف انرژی با حذف

افزایش کارایی نظام اقتصادی کشور

توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی

جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی به نوآوری

تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری مناسب

بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت ها با رویکرد شفاف سازی

حمایت از تولید ملی

حمایت از کار و سرمایه ایرانی

توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین

مقاومت در برابر تحریم ها

خاصی از وابستگی به در آمد نفت، مصداق خوداتکایی

مهندسی ارزش اقتصادمقاومتی

مقایسه برخی از اهداف مهندسی ارزش و اقتصاد مقاومتی
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گردشـگری یکـی از گسـترده ترین و متنوع تریـن 
فعالیت هـای اقتصـادی جهان اسـت. در بسـیاری از 
کشـورها ایـن فعالیت مهم تریـن منبع کسـب درآمد، 
ایجـاد اشـتغال و انگیزه اصلی توسـعه زیرسـاخت ها 
و تسـهیالت زیربنایـی اسـت. سـاالنه میلیون ها نفر، 
میلیاردهـا دالر هزینه می کنند تـا در داخل و یا خارج 
از مرزهـای کشـور خـود بـه گردشـگری بپردازنـد. از 
بیـن توان هـای بالقـوه گردشـگری موجـود، شـهرها 
جایـگاه واال و ویـژه ای را به خود اختصاص می دهند. 
فعالیت هـای  کالبـدی  نمـود  بیانگـر  شـهرها  زیـرا 
بـر سـطح فضـای جغرافیایـی می باشـند.  انسـانی 
شـهرها دربردارنـده چندیـن قـرن فرهنـگ و تمـدن 
بشـری هسـتند و سـیر تحـول و تکامـل فرهنگـی 

نمایـش می گذارنـد.  بـه  زمـان  بسـتر  را در  جوامـع 
شـهرها میـراث سـال ها دگرگونـی و پویایـی کالبدی، 
بـا  و  می باشـند  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
توجـه بـه برخـورداری از جاذبه هـا و عناصـر مرتبـط 
بـا گردشـگری نظیر جاذبه هـای تاریخـی، فرهنگی، 
مذهبی، تجـاری، مهمان سـرا، مهمان پذیـر، نمادها 
و محوطه هـای تاریخـی، مجتمع های تفریحـی و ... 
پذیـرای خیـل عظیـم گردشـگران داخلـی و خارجی 
هسـتند و با توجه بـه توانمندی های گوناگـون خود، 
بـا جـذب گردشـگر و مسـافران، بـرای شـهرها منافع 
اقتصـادی سرشـاری فراهم می سـازند بـه گونه ای که 
برخی از شـهرهای جهـان عملکرد و نقش تخصصی 

گردشـگری را بـه خـود گرفته انـد.
شـهر تبریـز جـزو شـش شـهر تاریخـی، فرهنگـی 
کشـور اسـت و بـر اسـاس آمـار سرشـماری پنجمیـن 
شـهر پرجمعیـت کشـور محسـوب می شـود. شـهر 
تبریـز ماننـد دیگـر شـهرهای ایـران توانمندی هـا و 
قابلیت هـای زیـادی بـرای توسـعه گردشـگری دارد، 
امـا این شـهر با وجود توان باالی توسـعه گردشـگری 
بـا مشـکالت و موانـع زیادی نیـز روبروسـت. بنابراین 
بـا توجـه به اهمیت گردشـگری و نقش آن در توسـعه 
شـهرها، در ایـن نوشـتار سـعی بـرآن خواهـد بـود تـا 

بـا اسـتفاده از تحقیقـات علمـی چالش هـای عمـده 
محلـی(  )چالش هـای  گردشـگری  توسـعه  فـرآروی 
کالنشـهر تبریز شناسـایی شـده تـا در راسـتای تبریز 
2018 پیشـنهاداتی برای توسـعه گردشگری شهری 
ارائه شـود. این پیشـنهادات بر اسـاس مرور مطالعات 
انجام گرفته در زمینه گردشـگری ارائه می گـردد و در 
بردارنده سـطح محلی اسـت، طبیعتا در سطح کالن 
باید بسـترهایی برای توسـعه گردشـگری فراهم آید و 
توجه بـه راهبردهـای دیگـر درآمدزایی کـه می توانند 
جایگزیـن یـا مکمـل درآمدهـای نفتـی باشـند مـورد 

اقبـال سیاسـت گذاران ملـی قـرار گیرد.

پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری تبریز

• شهروندان گردشگرپذیر
شـهرت  تبریـز  شـهروندان  و  آذربایجـان  مـردم 
زایدالوصفـی را در مهمان نـوازی دارنـد. اما باید توجه 
داشـت که گردشـگران دیدارکننده از تبریز محدود به 
گردشـگران داخلی نیسـتند و در بین آن ها مسافران 
خارجـی فراوانـی نیز دیده می شـود. لذا نیاز اسـت تا 
شـهروندان بـرای رویارویـی با این گردشـگران و نحوه 
برخـورد بـا آن هـا آموزش هایی دیـده باشـند. این امر 

تبریز 2018؛ آغاز یک بی پایان
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ابوذر سالمی بیرامی
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سـبب ایجـاد تصویـر ذهنـی مطلـوب شـده و خـود 
سبب سـاز تبلیغـات گسـترده تر شـفاهی و معرفـی 

مقصـد گردشـگری بـه دیگـران خواهد شـد.

و  مدیران  اقدامات  مجموعه  در  بازنگری   •
برنامه ریزان شهر تبریز

برنامه ریـزی و مدیریـت صحیح یکـی از مولفه های 
اساسـی در توسـعه گردشـگری در شـهرها اسـت. 
و  شـهری  سـازمان های  بیـن  در  هماهنگـی  نبـود 
گردشـگری در تبریـز باعـث شـده جاذبه هـای مهـم 
ایـن شـهر مـورد بی مهری قـرار گیرنـد. در این راسـتا 
بـرای از بیـن بردن این مشـکل پیشـنهاد می شـود یا 
شـورای نمایندگان یا مدیران از سازمان های مختلف 
شـهر تشـکیل شـود تـا تصمیماتـی کـه در ارتبـاط با 
گردشـگری گرفتـه می شـود همـراه بـا برنامه ریـزی 

صحیـح و اصولـی باشـد.

• ساماندهی بخش مرکزی و محور بازار
محـور  عنـوان  بـه  تبریـز  شـهر  مرکـزی  محـدوده 
تاریخـی و فرهنگـی شـهر، بسـیاری از جاذبه هـای 
گردشـگری شـهر تبریز از جمله بازار تبریـز را در خود 
جـای داده اسـت؛ بـا توجـه بـه وجـود مشـکالت در 
ایـن محـدوده و اهمیـت بخـش مرکـزی شـهر تبریـز 
در توسـعه گردشـگری، سـاماندهی ایـن محـدوده 
بـا اقداماتـی ماننـد تقویـت سـیما و منظـر شـهری 
زیباسـازی  بـا  شـهر  فرهنگـی  تاریخـی،  محـور  در 
خیابان هـا و میادیـن شـهر، توجه به مبلمان شـهری 
و ایجـاد مسـیرهای ویـژه پیـاده روی بـرای آسـایش و 
امنیت بیشـتر گردشـگران و نورپردازی برای باالبردن 
هویـت بـازار تاریخـی تبریز یـک راه کار مناسـب برای 
توسـعه گردشـگری شـهر تبریـز محسـوب می شـود. 
نورپـردازی بناهـای تاریخی سـبب افزایش جذابیت 
و زیبایـی ایـن بناهـا می شـود و در نهایـت منجـر بـه 

جـذب گردشـگران بیشـتری خواهـد شـد.

• تقویت جایگاه گردشگری در طرح های توسعه تبریز
تاکنـون در طرح هایـی کـه برای توسـعه شـهرهای 
ایـران و بـه عنـوان نمونـه شـهر تبریـز تهیـه شـده بـه 
گردشـگری و کاربری هـای گردشـگری و نحوه توزیع 
آن ها کمتر توجه شـده است. گردشـگری شهری در 
ارتبـاط با شـهر اسـت و نبایـد در مطالعـات مربوط به 
شـهر، گردشـگری به عنوان یک فعالیت جدا از شهر 
نگریسـته شـود، بنابراین الزم اسـت تـا در طرح هایی 
جایـگاه  می شـود  تهیـه  تبریـز  شـهر  بـرای  کـه 
گردشـگری تقویـت شـود و نحـوه توزیـع و هم چنین 
سـرانه کاربـری فعالیت های گردشـگری مـورد توجه 

قـرار گیرد.

کمبود  کردن  برطرف  برای  اساسی  اقدامات   •
پارکینگ شهر

وجـود پارکینـگ بـرای گردشـگرانی کـه بـا وسـیله 
شـخصی خود اقـدام به مسـافرت می کننـد اهمیت 
زیـادی دارد. یکی از مشـکالت گردشـگران در تبریز، 
کمبـود یا نبود پارکینگ های مجهـز در بافت تاریخی 
اسـت. پارکینگ هایـی هـم کـه در محـدوده تاریخـی 
شـهر قـرار دارنـد تقریبـا در یک جـا متمرکز شـده اند 
و در برخـی مواقـع ماننـد فصـول گردشـگری کـه از 
پارکینـگ بیشـتر اسـتفاده می شـود وجـود برخـی 
از پارکینگ هـا سـبب افزایـش ترافیـک در محـدوده 
مرکـزی شـهر می شـود؛ از ایـن رو ضـرورت دارد تـا 
اقدامـات اساسـی بـرای از بیـن بـردن ایـن مشـکل 

بـه  گردشـگران  دسترسـی  هـم  تـا  پذیـرد  صـورت 
پارکینـگ آسـان شـود و هـم اینکـه از ترافیـک ایـن 

محـدوده از شـهر کاسـته شـود.

• تقویت و توسعه هتلداری و خدمات مهمان پذیرها
وجـود افـراد متخصـص و آموزش دیـده در هتل ها 
بـرای ارائـه خدمـات بهتر بـه گردشـگران، هم چنین 
وجـود امکانات اقامتی مانند مهمان پذیرهای مجهز 
یکی از نیازهای توسـعه گردشـگری شهری است. با 
توجه به مشـکالت موجود در مـورد مهمان پذیرهای 
شـهر تبریـز، باید در ایـن اماکن از نیروهـای با تجربه 
که تخصص الزم را در زمینه هتل داری دارند استفاده 
کارکنـان  و  کارمنـدان  آگاهی هـای  میـزان  و  کـرد 
واحدهـای پذیرایـی و مهمان پذیرهـا را افزایـش داد. 
هم چنیـن سـازمان های مسـئول بایـد به عملکـرد و 
نحـوه ارائه خدمـات در مهمان پذیرهـا نظارت کامل 
داشـته باشـند و بـرای بهتـر شـدن ارائـه خدمـات 
مهمان پذیرهـا پیشـنهاد می شـود مهمان پذیرهایی 
که قدیمی و فرسـوده هستند مرمت شوند و یا تغییر 
کاربـری دهند و مهمان پذیرها بر اسـاس مطالعات و 
برنامه ریزی هـای دقیـق و کارشناسـی بـه مکان های 
مناسـب توزیـع غـذای بهتـر کـه در یـک محـدوده 
هم چنیـن  یابنـد.  انتقـال  باشـند،  نداشـته  تمرکـز 
مهمان پذیرهـا بایـد مطابـق بـا طیف هـای مختلـف 

درآمـدی توسـعه یابند.

• بهبود شبکه حمل ونقل و ترافیک شهر
بافـت  در  تبریـز  شـهر  در  ارتباطـی  شـبکه های 
مرکـزی بـه شـکل فشـرده و تنـگ و باریـک اسـت؛ 
و  تجـاری  اداری،  مرکزیـت  دلیـل  بـه  هم چنیـن 
خدماتـی ایـن بخـش از شـهر، ترافیـک شـدیدی 
در ایـن محـدوده ایجـاد می شـود. این در شـرایطی 
اسـت کـه زیرسـاخت های الزم ماننـد پارکینگ های 
کافی در این محدوده کم اسـت. بنابراین الزم اسـت 
با مطالعات و بررسـی های دقیق اقدامـات الزم برای 
بهبـود شـبکه حمل ونقـل و ترافیـک ایـن محـدوده 

صـورت گیـرد.

• توسعه فضاهای سبز و تفریحی
فضاهـای سـبز و تفریحـی در شـهر تبریـز کـه بـه 
عنـوان یک کالنشـهر از آن نام برده می شـود، کافی 
نیسـت. بـا اینکـه شـهر تبریـز بـه باغ شـهر معـروف 
بـوده اسـت، اما امـروز دومیـن رتبـه را از نظر کمبود 
فضـای سـبز دارد. هم چنیـن فضاهـای تفریحـی و 
گـذران اوقـات فراغـت و شـهربازی در این شـهر کم 
اسـت. بـا توجه به اهمیت فضاهای سـبز و تفریحی 
برای شـهروندان و گردشـگران در شهر تبریز و وجود 
نارسـایی های موجـود در ایـن ارتبـاط، بایـد بـرای 
افزایـش ایـن فضاهـا در شـهر تبریـز همراه بـا توزیع 
متعادل برای دسترسـی همه مردم و گردشـگران در 

تمـام نقـاط شـهر، اقدامـات الزم انجـام گیرد.

• اطاع رسانی و تبلیغات
ماننـد  تبلیغاتـی  مـدرِن  ابزارهـای  از  اسـتفاده 
اینترنـت و هم چنین تهیـه مسـتند از جاذبه ها برای 
معرفی جاذبه های گردشـگری شـهر تبریز می تواند 
در بیـن مـردم آگاهی بیشـتری در مـورد جاذبه های 
بـه  را  جاذبه هـا  هـم  و  کنـد  ایجـاد  گردشـگری 
گردشـگران معرفـی کنـد. ایـن راه کار می تواند برای 
تبلیغ تبریز 2018 بسـیار مفید باشـد که متاسـفانه 
فقـط در حـد چنـد تابلـو و بنـر بـه اجـرا در آمـده 

اسـت و جـای بسـی تاسـف اسـت کـه گردشـگران 
وارد شـده بـه تبریـز مفهـوم و علـل نصـب آن را نیـز 
نمی داننـد )نگارنـده خـود شـخصا از افـرادی که در 
پارک ائل گلی مشـغول عکاسـی در کنـار نماد تبریز 
بوده انـد، در خصـوص مفهـوم آن پرسـش   2018
نمـود کـه اکثـرا از آن بی اطالع بودنـد(. در حالی که 
تبلیغـات و بـه عبارتـی فروش مـکان در گردشـگری 

قابـل سـهل انگاری نیسـت.

• محوطه سازی مکان های تاریخی و باستانی تبریز
متاسـفانه شـهر تبریـز مکان هـای تاریخـی خـود 
را مـورد بی مهـری قـرار داده اسـت بـه نحـوی کـه 
شناسـایی آن هـا در بین تـوده عظیم سـیمان و آهن 
مشـکل شـده اسـت. چـه بسـیار خانه هـای تاریخی 
فراوانـی کـه در زیـر سـایه کاربری هـای نامتعـارف و 
سـاختمان های بلندمرتبـه گـم شـده اند و گاه حتی 
از محـل دقیـق آن هـا اطـالع  نیـز  تبریـز  سـاکنان 
ندارنـد. ایـن در حالـی اسـت که در کشـورهای دیگر 
حریـم ایـن اماکن رعایت شـده و اجازه ساخت وسـاز 
در آن را نمی دهنـد، مضـاف بر اینکه محوطه سـازی 
و منظرسـازی های چشـم نوازی را جهت شـاخص تر 

نمـودن ایـن آثـار انجـام می دهند.

• بهره گیری از مطالعات و تجربیات
اکثر کشورهای توریسـتی جهان بخش بندی بازار 
و فرآینـد مکمـل آن را بـه عنـوان اسـاس برنامه هـای 
بازاریابـی و توسـعه توریسـت پذیرفته اند که جـا دارد 
توسـط مسـئولین بخش گردشگری شـهر تبریز نیز 

بـدان توجه شـود.
دسترسـی  برنامه ریـزی،  بـرای  ابـزار  بهتریـن 
حـذف  لـذا  می باشـد.  حـوزه  روز  بـه  آمارهـای  بـه 
نابه جـا در دسترسـی پژوهشـگران  موانـع امنیتـی 
بـه اطالعـات حـوزه گردشـگری )چنانچـه در مـورد 
داده هـای مربـوط بـه ملیـت توریسـت های خارجی 
اتفـاق افتـاده اسـت( و به روز نـگاه داشـتن آمارهای 
گردشـگری می توانـد در ایـن زمینـه بسـیار راه گشـا 

باشـد.
سـایر مقاصـد گردشـگری نیز کـم و بیـش راهی را 
پیموده انـد که هم اکنون تبریـز در ابتدای آن اسـت. 
لـذا پیشـنهاد می گـردد در طرح هـای گردشـگری 
از تجربیات سـایر کشـورها و شـهرها به نحو احسـن 
از  بسـیاری  اسـت  توجـه  شـایان  گـردد.  اسـتفاده 
تئوری هایـی کـه مـا در آغـاز راِه اسـتفاده از آن هـا 
شـرایط  در  و  مختلـف  مناطـق  در  قبـال  هسـتیم، 
منفـی  و  مثبـت  نتایـج  و  شـده  امتحـان  متفـاوت 
بسـیاری داشـته کـه اکنـون بـه عنـوان تجربـه و بـا 
هزینه هایـی بـه مراتب کمتـر از طریق تحقیقـات در 

اختیـار مـا قـرار می گیـرد.
تبریـز 2018 بایـد آغـاز راه توسـعه گردشـگری در 
ایـن شـهر و اسـتان باشـد و مسـئوالن ایـن زمـان را 
نقطـه عطفـی در اجـرای سیاسـت های گردشـگری 
بداننـد، زیـرا ایـن صنعـت عـالوه بـر اشـتغال زایی و 
درآمدزا بودن )پایدار(، توسـعه فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسـی را نیز با خود همراه خواهد داشـت. در آخر 
اینکـه معرفـی تبریز بـه عنـوان پایتخت گردشـگری 
کشـورهای اسـالمی فقط یک شـعار می باشـد و این 
شـعار زمانـی تحقق خواهـد یافت که اهتمـام جدی 
در جهت گردشـگرپذیرتر کردن این شهر انجام گیرد 
و برنامه ریزی هـای بلندمدتـی جهـت نیـل بـه ایـن 
هـدف تدویـن گردد. متاسـفانه این فرصـت کماکان 

در حـد یک شـعار باقـی مانده اسـت.
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جدیـد  نسـبتا  مفهـوم  یـک  اجتماعـی  نشـاط 
منظـور  بـه  کـه  اسـت  اجتماعـی  علـوم  حـوزه  در 
مطالعـات علمـی در ایـن حـوزه وارد شـده اسـت. 
تعریـف مفهـوم نشـاط، به رغـم آن که سـاده به نظر 
می رسـد، دشـوار اسـت. بسـیاری از روان شناسـان 
بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه نشـاط، یـک هیجـان 
مثبـت اسـت کـه حاوی سـه عنصـر اساسـی لذت، 
خرسـندی و رضایـت از زندگی می باشـد. عـالوه بر 
آن، اخیـرا نیـز عنصـر چهارمـی بـه هیجـان نشـاط 
افزوده انـد و آن عنصر فقدان اضطراب و افسـردگی 

. ست ا
 انسـان موجودی هدفمند و جویای خوشـبختی 
آنچـه  بـه  کـه  زمانـی  تـا  و  می باشـد  سـعادت  و 
نشـاط،  احسـاس  نیابـد  دسـت  می خواهـد، 
واقعیـت  ایـن  نمی کنـد.  سـعادت  و  خوشـبختی 
در تمامـی فرهنگ هـا و کشـورها خـود را نمایـان 

. می کنـد
در ایـران آمارهـای متفاوتـی در رابطـه بـا میـزان 
نشـاط و شادمانی وجود دارد. موج چهارم پیمایش 
ارزش هـای جهانیان اینگلهارت نشـان می دهد که 
متوسـط سـطح شـادمانی و نشـاط اجتماعی مردم 
ایـران، پاییـن و از بیـن 69 کشـور در رتبـه 61 قـرار 
و  ارزش هـا  پیمایـش  دوم  مـوج  هم چنیـن  دارد. 
نگرش هـای ایرانیان )1382( نیـز با در نظر گرفتن 
برخـی از مولفه هـای نشـاط و رضایـت از زندگـی 
احسـاس  اقتصـادی،  وضعیـت  از  رضایـت  چـون 
آینـده  بـه اصـالح  امیـدواری  اجتماعـی،  عدالـت 

اوضـاع سیاسـی، امید بـه بهبود وضعیـت اخالقی 
و مذهبـی حاکی از آن اسـت که بیـش از 70 درصد 

مـردم ایـران از زندگـی خـود ناراضی هسـتند.
 شـواهد عینـی از نحـوه ابـراز شـادی در جامعـه 
چنـد  در  بحـران  بـروز  از  حاکـی  ایـران  کنونـی 
سـطح می باشـد کـه از آن تحـت عنـوان »بحـران 
شـادی« نیز یاد شـده اسـت. بحـران شـادی و عدم 
تعییـن مـرز روشـن بیـن رفتارهـای مجـاز شـادی 
جملـه  از  غیرقانونـی،  و  غیرمجـاز  رفتارهـای  از 
ایـران  جامعـه  معلـول  و  شناخته شـده  معضـالت 
اسـت کـه دسـت اندرکاران مسـائل اجتماعـی را بـر 
تفکر جدی وا داشـته اسـت. بروز حـوادث هولناک 
در خـالل برپایـی جشـن ها، تصویـری ناخوشـایند 
از برگـزاری جشـن در خاطره هـا بـه جـای گذاشـته 
اسـت. ایـن موضـوع هم چنیـن شـیوع رفتارهـای 
غیرمجـاز و آسـیب زا در زمینه گـذران اوقات فراغت 
مجالـس  گسـترش  و  رشـد  نظیـر  شـادی  ابـراز  و 
معـروف بـه اکـس پارتـی، پارتی هـای شـبانه و بـروز 
جملـه  از  جشـن ها  خـالل  در  مخـرب  رفتارهـای 
جشـن چهارشنبه سـوری، جشـن های پیـروزی در 
مسـابقه های ورزشی، جشـن ازدواج و کاروان حمل 
اصلـی  انگیـزه  قبیـل،  ایـن  از  مـواردی  و  عـروس 
اسـت.  بـوده  شـادی  مطالعـات  در  پژوهشـگران 
روی  صورت گرفتـه  پژوهش هـای  کلیـه  هم چنیـن 
مقولـه شـادی نشـان داده اند کـه با افزایش شـادی 
در میـان افراد جامعـه، ویژگی هایی از قبیل رضایت 
شـغلی، میـزان بهـره وری عمومی، سـطح عمومی 
سـالمت جسـمانی و روانـی و امیـد بـه زندگـی نیـز 
افزایـش یافتـه اسـت. لـذا، رسـالت اصلـی مقالـه 
حاضـر، بررسـی میـزان و عوامل اجتماعـی مرتبط 

هم چنیـن  و  اجتماعـی  نشـاط  شـکل گیری  بـر 
ارائـه راه کارهـای عملـی جهـت افزایش این مسـاله 

می باشـد.
 داینر و سـاه، »نشـاط« را دارای سـه جزء اساسی 

می داننـد که عبارت هسـتند از:
 الـف( بعـد عاطفـی )هیجانـی( کـه در حقیقـت 
خلق وخوهـای مثبت و خوشـایند در افراد را شـامل 

می شـود؛
 ب( بعـد شـناختی کـه نوعـی تفکـر و پـردازش 
اطالعـات را در برمی گیـرد و بـه ارزیابی مثبت افراد 

از زندگـی منجـر می شـود و
 ج( بعـد اجتماعـی کـه بیان گـر گسـترش روابـط 
اجتماعـی فـرد بـا دیگـران و بـه دنبـال آن افزایـش 

حمایـت اجتماعـی اسـت.
 بر اسـاس نظریه سـرمایه انسـانی بوردیو، جامعه 
عرصـه میدان هـای مختلـف اسـت و میـدان عرصه 
مراتـب  سلسـله  در  پایـگاه  کسـب  بـرای  رقابـت 
قـدرت درون میدان اسـت. وجود چنیـن منازعاتی 
گرفتـن  پیش فـرض  مسـتلزم  میدان هـا  درون  در 
دسترسـی  دلیـل  بـه  اسـت.  میـدان  در  نابرابـری 
هریـک از آن هـا بـه کاال یـا سـرمایه اسـت کـه ایـن 
میدان هـا محـل نـزاع اسـت. مارکـس بـه یـک نـوع 
منشـاء نابرابـری بـاور داشـت: نابرابـری اقتصادی. 
محـور  چنـد  بـا  را  اجتماعـی  فضـای  بوردیـو  امـا 
هسـتند  عبـارت  محورهـا  ایـن  می کنـد.  ترسـیم 
از: سـرمایه های اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی 
و نمادیـن. هـر یـک از ایـن محورهـا بـه نوعـی در 
ایجـاد، تقویت یـا تغییردادن سـبک زندگی موثرند.

 تئـوری دیگـر، تئـوری آنومـی دورکیم می باشـد. 
در زندگـی اقتصـادی امـروز، نامحـدودی رقابـت و 

نشاط اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
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پیشـرفت صنعتـی، اسـتانداردهای الـزام زندگـی 
اجتماعـی را کـه بـه زندگـی فـرد جهـت می دهـد، 
از بیـن بـرده و منبـع شـادمانی وی را تخریب کرده 
اسـت. بنابرایـن، راه رسـیدن بـه شـادمانی گریز از 
بی هنجـاری بـا تکیـه بـر رئالیسـم اخالقی اسـت.

روابـط  از  فیزیولوژیـک،  تئـوری  اندیشـمندان 
متقابـل بیـن نشـاط و سـالمت جسـمی و روانـی 

می گوینـد. سـخن 
بر اسـاس تئوری دسـتیابی بـه ارزش ها، نشـاط 
واقعیتـی  بلکـه  نیسـت،  فـردی  احسـاس  یـک 
مسـتقل از احساسـات فردی اسـت و عبارت است 
از دسـتیابی بـه چیزهایـی کـه از نظـر عمـوم واقعا 

ارزشـمند بـه حسـاب می آینـد.
عنـوان  بـه  را  امیـد  امیـد،  نظریـه  در  اسـنایدر 
سـازه ای بسـیار نزدیک به خوش بینـی در قالب دو 

مولفه، مفهومســازی کــرده اســت: 
سـوی  گذرگاه هایـی   بـه  طراحـی  توانایـی   -1

موجـود  موانـع  رغـم  بـه  مطلـوب  اهـداف 
از   اســتفاده  بــرای  انگیـزش  کارگـزار   -2
ایــن   مفهومسـازی،  براســاس  گذرگاه هـا.   ایـن 
هیجان هـای مثبت و منفی محصـول جنبی تفکر 

هسـتند. ناامیـدی  و  امیـد  هدفمنـد 
 بـر اسـاس دیـدگاه محرومیـت نسـبی، فـرد بـه 
مقایسـه خـود بـا افـراد دیگر و گـروه مرجع دسـت 
می زنـد و دوسـت دارد کـه شـرایط مشـابه بـا آن ها 
را داشـته باشـد؛ و اگر در نتیجه مقایسـه برای فرد 
چنیـن پنداشـتی بـروز نماید کـه بر اسـاس میزان 
سـرمایه گذاری و تـالش، پـاداش و نتیجـه ای کـه 
عاید او شـده در مقایسـه با دیگران عادالنه نیست، 
دچـار احسـاس محرومیـت نسـبی می شـود. ایـن 
امـر باعـث بـروز نارضایتی و احسـاس عدم نشـاط 
بـا  می گـردد.  اجتماعـی  و  فـردی  سـطح  دو  در 
عنایـت بـه هـدف مورد نظـر پژوهـش که بـه دنبال 
بـر  مرتبـط  اجتماعـی  عوامـل  و  میـزان  بررسـی 
شـکل گیری نشـاط اجتماعـی و هم چنیـن ارائـه 
مسـاله  ایـن  افزایـش  جهـت  عملـی  راه کارهـای 
می باشـد، بـه تئوری های مطـرح و نتایج مطالعات 
در ایـن زمینـه پرداخته شـده اسـت کـه در ادامه با 
و تحلیـل  یافته هـای تحقیـق، بررسـی  بـه  توجـه 

می شـود.
تحقیـق حاضـر به روش پیمایشـی در بیـن افراد 
با گروه سـنی )64ـ  15 سـاله( شهر تبریز به انجام 
رسـیده اسـت. یافته ها حاکی از آن است که اغلب 
پاسـخگویان از نشـاط اجتماعی متوسـط و نسبتا 
باالیـی برخوردارند. در اینجا شـاهد آن می باشـیم 
کـه میـزان سـرمایه های اجتماعـی و نمادیـن اکثر 
افراد، نسـبتا باال و میزان سـرمایه های اقتصادی و 
فرهنگـی آنان تا حـدی پایین می باشـد. بنابراین، 
سـوالی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه: آیـا 
میـزان نشـاط متوسـط بـه بـاالی افـراد، حاصـل 
مجمـوع سـرمایه های آنـان اسـت؟ اگر پاسـخ این 
سـوال مثبـت اسـت، پـس تئـوری بوردیـو در ایـن 
ـ با  مـورد تاییـد می شـود. اگـر پاسـخ منفی اسـتـ 
ارجـاع بـه این سـخن که عقل سـلیم معتقد اسـت 
هـر چـه آگاهـی و معلومـات بشـر بیشـتر باشـد، 
نشـاط و شـادمانی او کمتـر اسـت؛ پـس بایسـتی 
در میـان سـرمایه های گوناگـون تفاوت قائل شـد؛ 
بـه این معنـا که ابتدا باید مشـخص نمـود اکثریت 
افـراد بیشـترین آگاهـی را از کدام سـرمایه کسـب 
می کننـد؟ از آنجایـی کـه ایـن موضوع بـه تحقیق 
حاضـر بـر می گـردد، بنابرایـن می توان بـا مراجعه 

تـا  بـه شـاخص های سـرمایه های مطـرح شـده، 
حـدودی بـه ایـن سـوال پاسـخ داد. به طوری کـه 
حاضـر  تحقیـق  در  موجـود  سـرمایه های  میـزان 
حاکـی از آن اسـت کـه افـراد بیشـترین آگاهـی 
را در اصـل از سـرمایه فرهنگـی بـه دسـت بیاورنـد 
تـا سـه نـوع سـرمایه دیگـر؛ سـرمایه ای کـه دارای 
شـاخص فعالیت هـای فرهنگی و هنـری )تحقیق 
دارا  خارجـی،  زبان هـای  بـه  تسـلط  مطالعـه(،  و 
و  بـودن مهارت هـای هنـری، سـطح تحصیـالت 
دریافـت جایزه هـای علمـی، فرهنگـی، هنـری و 
ورزشـی می باشـد. در ایـن صورت می بایسـت بین 
میـزان سـرمایه فرهنگی و نشـاط رابطه معکوسـی 
وجـود داشـته باشـد، کـه آن نیـز رویت نمی شـود. 
در نتیجـه گفته هـای عقـل سـلیم در ایـن تحقیـق 

مـردود و تئـوری بوردیـو تاییـد می شـود.

 بر اسـاس تئـوری دسـتیابی به ارزش ها، سـوال 
مطـرح در اینجـا میـزان واقعـی بـودن یـا نبـودن 
نشـاط افراد می باشـد، زیرا احتمال این که نشـاط 
از ناآگاهـی و احسـاس شـخصی حاصـل شـود و 
نـه از آگاهـی و واقعیت هـای مـادی، به قـوت خود 
باقـی اسـت. در تاییـد ایـن دیدگاه می توان به سـه 
ـ سـالمت روانی، احسـاس  متغیـر اصلـی تحقیقـ 
ــ اشـاره کرد  محرومیـت نسـبی و امیـد بـه آینـدهـ 
کـه همگـی بـه نوعـی بیان گر احسـاس شـخصی 
افـراد بـوده و 53 درصـد از تغییـرات متغیـر نشـاط 

اجتماعـی را تبییـن می کننـد.
 امـا نکتـه قابـل تاملـی کـه وجـود دارد، رابطـه 
و  فرهنگـی  مطالعـات  شـاخصه های  مسـتقیم 
هنـری )تحقیـق و مطالعـه( و تسـلط بـه زبان های 
ایـن  زیـرا  اسـت؛  اجتماعـی  نشـاط  بـا  خارجـی 
موضـوع را کـه میزان نشـاط اجتماعی متوسـط به 
باالی افراد واقعی نمی باشـد و احسـاس شـخصی 

اسـت، زیـر سـوال می بـرد.
را  نشـاط  و  بـه شـادمانی  راه رسـیدن   دورکیـم 
گریـز از بـی هنجاری )آنومـی( با تکیه بر رئالیسـم 
اخالقـی می دانـد. حـال اگر چنین تلقی شـود که 
میـزان نشـاط متوسـط بـه بـاال در ایـن تحقیـق به 
دلیـل پایین بـودن میزان آنومی در اسـتان اسـت، 

بـه نظـر صحیـح نمی رسـد، چراکـه میـزان آنومـی 
در پژوهـش حاضـر بـه دسـت نیامـده اسـت؛ امـا 
ایـن میـزان نشـاط را می تـوان بـا میـزان سـالمت 
جسـمانی و روانـی افـراد در ارتبـاط دانسـت؛ بـه 
ایـن دلیـل کـه میـزان سـالمت جسـمانی و روانـی 
پاسـخگویان نسـبتا بـاال و در رابطـه مسـتقیم بـا 

نشـاط اجتماعـی اسـت.
 در عیـن حـال، یافته هـای تحقیـق نشـان گر آن 
اسـت که بیـن میزان امید بـه آینده پاسـخگویان و 
نشـاط آنان رابطه مسـتقیم وجـود دارد. هم چنین 
بین احسـاس محرومیت نسـبی افراد و نشاط آنان 
نیـز رابطـه مسـتقیم برقـرار اسـت. از ایـن رو، نتایج 
حاصـل از تحقیـق بـا گفته هـای تئـوری احسـاس 
موجـب  و  داشـته  هم خوانـی  نسـبی  محرومیـت 

قبـول این تئـوری می شـود.
 از سـوی دیگر، نتایج تحقیق حاکی از آن اسـت 
وضعیـت  جنسـیت،  سـن،  متغیرهـای  بیـن  کـه 
نشـاط  متغیـر  بـا  زندگـی )شـهر(  و محـل  تاهـل 
اجتماعـی رابطه وجود نـدارد. این نتیجه با برخی 
از مطالعـات گذشـته هم خوان ولی بـا برخی دیگر 
هم خوانـی نـدارد. ایـن امـر خـود انجـام تحقیقات 
می طلبـد،  را  زمینـه  ایـن  در  دیگـر  اختصاصـی 
چـرا کـه می توانـد پاسـخی بـرای تصـورات قالبـی 
ایـن  جملـه  از  باشـد؛  جامعـه  افـراد  از  بسـیاری 
کـه زنـان، جوانـان و مجردهـا بـا نشـاط تـراز بقیـه 
می باشـند یـا ایـن کـه فالن منطقه و شـهر نسـبت 
بـه فـالن شـهر از نشـاط باالتـری برخوردارنـد. در 
یافته هـای تحقیـق حاضـر،  بـه  بـا توجـه  نهایـت 
بـه ارائـه راه کارهایـی در ایـن خصـوص پرداختـه 

می شـود کـه بـه شـرح زیـر اسـت:
و  مختلـف شـادکامی  برگـزاری سـمینارهای   •

نشـاط افزایی
• در نظـر گرفتـن اماکـن خاصی با ایجـاد حریم 
امنیـت جهـت برگـزاری جشـن چهارشنبه سـوری 
بـرای تخلیـه فشـارها و تراکـم انرژی هـای منفـی 

شـهروندان؛
• یکـی از مولفه هـای تاثیرگـذار در ایـن حـوزه، 
ملـی  قومـی،  )هویـت  فرهنگـی  هویـت  تقویـت 
تـدارک  بـا  می تـوان  کـه  اسـت  افـراد  دینـی(  و 
جشـنواره غذاهـای محلـی، جشـنواره آیین هـای 
امثالهـم  و  محلـی  بازی هـای  مسـابقات  محلـی، 

داد؛ افزایـش  را  آنـان  اجتماعـی  نشـاط 
• گسـترش اماکـن ورزشـی و تفریحـی رایـگان 

بـرای جوانـان و بزرگسـاالن مناطـق محـروم؛
• افزایـش گلخانه هـا و فضـای سـبز بـه ویـژه در 

شـهرهای صنعتـی؛
• آذیـن بندی و چراغانی کردن سـطح شـهرها و 
روسـتاها؛ اسـتفاده از رنگ های شـاد و مالیم روی 

دیوارهای کارشـده در اولویت باشـد؛               
شـهرهای  ترافیکـی  مشـکالت  کاهـش   •

؛ صنعتـی
• پخـش برنامه هـای مختلـف نشـاط آور از صـدا 
و سـیما و فرهنگ سـازی آن سـازمان در خصـوص 

چگونه شـاد زیسـتن؛
• افزایـش آسـتانه تحمـل نیـروی انتظامـی در 
شـادی های  و  جشـن ها  بهتـر  چـه  هـر  مدیریـت 

خیابانـی؛
از  شـهروندان  آگاه سـاختن  و  اطالع رسـانی   •
بـه  مختلـف  نهادهـای  و  سـازمان ها  برنامه ریـزی 
طـرق مقتضی کـه در افزایش اعتمـاد اجتماعی و 

نشـاط اجتماعـی آنـان موثـر اسـت.

 شـواهد عینـی از نحـوه ابـراز شـادی 
در جامعـه کنونی ایـران حاکـی از بروز 
بحـران در چنـد سـطح می باشـد کـه 
از آن تحـت عنـوان »بحـران شـادی« 
نیـز یاد شـده اسـت. بحـران شـادی و 
عـدم تعیین مرز روشـن بیـن رفتارهای 
مجـاز شـادی از رفتارهـای غیرمجـاز 
معضـالت  جملـه  از  غیرقانونـی،  و 
شناخته شـده و معلـول جامعـه ایـران 
مسـائل  دسـت اندرکاران  کـه  اسـت 
اجتماعـی را بـر تفکر جـدی وا داشـته 

اسـت.
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و  رشـد  از  معینـی  حـد  بـه  رسـیدن  از  پـس 
توسـعه شـهری، فعالیت هـای شـهری نیـز متنـوع 
شـده اند. بـه نحوی کـه در کالنشـهرها، همزمـان 
انـواع متنوعـی از مشـاغل در کنـار یکدیگـر شـکل 
آن هـا  از  یـک  هیـچ  این کـه  بـدون  گرفته انـد، 
و  وسـیع  طیـف  در  باشـند؛  مسـلط  دیگـری  بـر 
گسـترده ای از انـواع مراکـز و واحدهـای صنعتـی، 
کارگاهـی، خدماتـی و تاسیسـات شـهری اسـتقرار 
داشـت  اظهـار  می تـوان  میـان  ایـن  در  یافته انـد. 
کـه توسـعه شـهری و توسـعه صنعتـی الزم و ملـزوم 
از  مالزمـت،  ایـن  به طوری کـه  بـوده،  یکدیگـر 
یـک سـو امـکان اشـتغال و رشـد اقتصـادی بـرای 
شـهروندان فراهـم کـرده و از سـوی دیگـر، همـه 
ابعـاد زندگـی آن هـا را دچـار تغییـرات دامنـه دار و 
عمیقـی نموده اسـت. برخـی از ایـن صنایع چنان 
فضـای پیرامـون خـود را بلعیده اند کـه هیچ فضای 
بـازی باقـی نگذاشـتند؛ بنابرایـن حضـور صنایع و 
کارگاه هـای مزاحم در بافت شـهری و فعالیت آن ها 
آلودگی هـای  میـزان  بـر  می توانـد  بافـت  ایـن  در 

زیسـت محیطی شـهرها بیفزایـد و خطـرات ناشـی 
از ایـن آالینده هـا را بیشـتر کنـد. در ایـن راسـتا از 
جملـه معضالت زیسـت محیطی می تـوان به ایجاد 
سـر و صـدا، تجمـع زائـدات و ضایعات، سـد معبر، 
گـره ترافیکی، پخـش ذرات، بوی نامطبـوع، ایجاد 
لـرزش، دود و آلودگـی هـوا، خـاک و ... اشـاره کرد 
کـه بـر سـالمت جسـمی و روحـی شـهروندان و نیز 

سـیمای شـهرها اثـرات سـوء و نامطلـوب دارنـد.
در ایـن میـان نظریه پـردازان علـوم برنامه ریـزی و 
اقتصـاد شـهری تاکید ویژه ای بـر حرکت هدفمند، 
در راسـتای اسـتقرار و توسـعه صنایـع در شـهرها را 
دارنـد. همان گونـه که ذکر شـد پراکندگـی ناموزون 
کارگاه هـای مزاحـم در بافـت شـهر و مکان گزینـی 
زمینـه  در  را  زیـادی  مشـکالت  آن هـا  نامناسـب 
به وجـود  کالنشـهرها  سـطح  در  آن هـا  عملکـرد 
آورده اسـت کـه در آینـده با توجه به توسـعه سـریع 
شهرنشـینی، اثرات این پراکندگی نامناسب هرچه 
بیشـتر نمایـان خواهـد شـد. این مسـاله بـه عنوان 
یکـی از معضـالت جدی اسـت کـه امروزه فـرا روی 
توسـعه شـهری تلقـی می گـردد. لـذا سـاماندهی 
فضایـی و جایگزینـی مطلوب صنایـع و کارگاه های 
مجموعـه  در  بتوانـد  کـه  به گونـه ای  مزاحـم 
تکاپـوی حیـات شـهر نقـش واقعـی ایفـا کنـد؛ از 
ضرورتی تریـن برنامه هـای توسـعه کالبدی شـهرها 

می باشـد.

مشاغل مزاحم شهری
مشـاغل مزاحـم شـهری عبـارت اسـت از کلیـه 

ایجـاد  موجـب  کـه  کسـب وکارهایی  و  مشـاغل 
آن هـا  فعالیـت  و  بـرای سـاکنین شـده  مزاحمـت 
زیسـت محیطی  و  بهداشـتی  اصـول  بـا  مخالـف 
باشـد. طبـق بنـد 20 مـاده 55 قانـون شـهرداری، 
ایجـاد و تاسـیس کلیـه اماکـن اعـم از کارخانه هـا، 
کـه مخـل   ... و  تعمیرگاه هـا، دکان هـا  کارگاه هـا، 
آرامش و آسـایش ساکنین باشـد، ممنوع است. که 
ایـن قانـون، جلوگیـری از ایجـاد و تاسـیس چنیـن 
واحدهایـی را در وظایـف شـهرداری ها گنجانـده و 
شـهرداری ها موظفنـد کـه در صـورت مشـاهده و 
تاییـد مزاحمت، این مشـاغل را تعطیل کـرده و اگر 

الزم باشـد، بـه خـارج از شـهر منتقـل کننـد.

مزاحـم  مشـاغل  از  حاصـل  مهـم  مسـائل 
ی شـهر

● عدم اعتدال در سیمای منظر شهری؛
ناسـازگار  کاربری هـای  بـر  عـارض  مسـائل   ●

همجـوار؛
اکولـوژی شـهری  و  زیسـت محیطی  ● مسـائل 
شـامل آلودگی هـوا، خاک، صوت، فاضـالب و ...؛
● مسـائل جمعیتـی از نظـر اجتماعـی، روانـی و 

اقتصـادی و
● مسـائل ترافیکـی )تـردد بیـش از حـد وسـائل 

نقلیـه در شـبکه های ارتباطـی(.
سـاکنین محلـی بـه عنـوان اصلی تریـن ذی نفع 
ایـن ناسـازگاری و مسـائل  از  در محیـط شـهری، 
ناشـی از آن رنـج می برنـد. و مجبـور بـه زندگـی در 
محیطـی هسـتند کـه اصـول و معیارهای اسـتقرار 

ضرورت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

بهنازالسادات واعظ مدنی

کارشناس ارشد محیط زیست
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صنایـع در آن بـه هیچ وجـه رعایـت نشـده اسـت.

ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
شـناخت  و  بررسـی  معنـای  بـه  سـاماندهی 
آن هـا  ارتبـاط  شـهر،  مشـخصه های  و  ویژگی هـا 
بـا مسـائل شـهری و ارائـه الگـوی پیشـنهادی در 
جهـت رفـع آلودگـی و مزاحمـت صنایع و مشـاغل 
ایجـاد  و  تاسـیس  دنبـال  بـه  سـاماندهی  اسـت. 
چیـزی نیسـت؛ بلکـه هـدف آن، اصـالح وضعیت 
و چیدمـان دوبـاره پدیـده و مطلوب کـردن شـرایط 
موجـود اسـت. بدیـن مفهـوم کـه نخسـت میـزان 
آلودگـی صنایـع مدنظر قـرار می گیـرد و چنانچه از 
نظـر قوانیـن مربوط به محیط زیسـت، ایـن صنایع 
در  می تـوان  یافتنـد،  را  شـهر  در  اسـتقرار  اجـازه 
چارچوب این شـاخص ها، به تعیین و دسـته بندی 

آن هـا پرداخـت.
برنامه ریـزی  و  سیسـتمی  نظریـه  دیـدگاه  از 
راهبـردی، اقـدام برای سـاماندهی صنایـع، نوعی 
اجـرا  و  تصمیم گیـری  تصمیم سـازی،  فرآینـد 
محسـوب می شـود کـه عناصـر اصلـی آن را تعیین 
آن هـا،  بـه  وصـول  راهبردهـای  تدویـن  و  اهـداف 
تشـکیل می دهـد. اهمیت و ضـرورت سـاماندهی 

بـه شـرح شـکل زیـر مطـرح می شـود.

اگرچه سـاماندهی، مفهومی کلی اسـت و امری 
و  تعامـل  برخـورد،  در  بیشـتر  و  نبـوده  زیربنایـی 
مواجه شـدن بـا وضع موجـود به وجود آمده اسـت؛ 
در عیـن حال پدیده ای چند بعدی و بین رشـته ای 
گسـترده اثرگذار اسـت. در صورتی کـه بخواهیم با 
راهبرد توسـعه پایدار به موضوع ساماندهی صنایع 
و مشـاغل دسـت یابیـم، ناگزیـر بـه شـناخت تمـام 
ابعـاد، ویژگی هـا، زمینه هـا و جنبه هـای مختلـف 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، زیسـت محیطی 
و ... می باشـیم کـه ابعاد سـاماندهی به شـرح ذیل 

مـورد بررسـی قـرار می گیرد:
ابعاد اقتصادی ساماندهی

وجـود  وجـه  مهم تریـن  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
اقتصـادی  بعـد  بنگاه هـای صنعتـی و خدماتـی، 
آن هاسـت، هرگونـه دخالـت در وضـع موجـود این 
واحدهـا هـر چنـد بـا نـام و هـدف سامان بخشـی 
دنبـال  بـه  را  زیـادی  اقتصـادی  تاثیـرات  باشـد، 
سـرمایه گذاری های  میـزان  داشـت.  خواهـد 
انجام شـده در حـوزه کسـب وکار و صنعـت، میـزان 
و ارزش محصـوالت تولیـدی، ارزش افـزوده بخـش 
صنعت و بازرگانی بر اقتصاد شـهر از جمله عوارض 

دریافتـی توسـط شـهرداری ها و ارزش و اهمیـت 
صـادرات محصـوالت صنعتـی، وسـعت زمین های 
بـه اشـغال صنایـع و مشـاغل  شـهر و حومـه کـه 
درآمده انـد، همگی بیانگر اهمیـت موضوع و ده ها 
شـاخص دیگـر حاکـی از اهمیت اقتصـادی پدیده 
مولفه هـای  از  یکـی  اسـت.  در شـهر  سـاماندهی 
تاثیرگـذار بـر بعـد اقتصـادی سـاماندهی، مولفـه 
می باشـد.  شـهری  تجـاری  کاربـری  سـاماندهی 
اسـت.  آن  در  کسـب وکار  شـهر  هـر  اصلـی  نمـاد 
طراحـان و برنامه ریـزان شـهری، در برنامه ریزی هـا 
بـه کار و فعالیـت به عنوان یکی از سـه ضلع اصلی 
مثلـث شـهر می نگرنـد، )دو ضلـع دیگر، سـکونت 
و تفـرج اسـت(. بخـش اصلـی کارهای تجـاری در 
کاربری هـای تجـاری رخ می دهـد. کاربری تجاری 
در طـرح جامـع و تفصیلـی جایـگاه مهمـی دارد و 
هرگونـه اعمـال روش بـرای سـاماندهی به ویـژه از 
دیـدگاه تجـاری پراهمیـت خواهـد بـود. چنانچـه 
یکـی از اهداف سـاماندهی، رسـیدگی به وضعیت 
مجـاز بـودن کاربـری، محلـی اسـت کـه بـه عنوان 
یـا مرکـز تجـاری مشـغول فعالیـت اسـت،  کارگاه 
درخواهیـم یافـت که تعـداد زیـادی از فعالیت های 
انجـام  غیرتجـاری  کاربری هـای  در  تجـاری 
می گیـرد. بنابراین سـاماندهی واحدهای غیرمجاز 

تـا حـد زیـادی بـه روش شـدن وضعیـت تجـاری 
امـالک، منتهـی شـده و حقـوق شـهروندان از این 

طریـق قابـل حصـول خواهـد بـود.

ابعاد اجتماعی ساماندهی
همانگونـه کـه وجـود واحـد صنفـی، صنعتـی و 
به طورکلی مشـاغل و فعالیت ها در شـهر خاستگاه 
اجتماعـی داشـته و کارکـرد آن هـا بـا زمینه هـای 
اجتماعـی  اثـرات  و  بـوده  مرتبـط  اجتماعـی 
دارای  هـم  پدیـده سـاماندهی  دارد،  گسـترده ای 
ابعـاد اجتماعـی اسـت. آغاز پدیـده سـاماندهی با 
نیاز و تقاضای مردم، سـاکنان و شـهروندان اسـت.
- روابـط بیـن مـردم، مسـئوالن و مدیران شـهری 
بـه عنـوان یکـی از جنبه هـای اجتماعـی در ایـن 

خصـوص مهـم اسـت.
ذی نفعـان  و  سـاکنان  بیـن  پیچیـده  روابـط   -
صنعتـی  مراکـز  و  تجـاری  واحدهـای  کارگاه هـا، 
شـهر  قدیمـی  و  مرکـزی  مناطـق  در  به ویـژه 
)بخصـوص هنگامی کـه تعدادی از سـاکنان نیز به 
عنـوان کارکنـان یا صاحبـان این واحدها باشـند(، 
باعـث می شـود موضـوع ادامـه فعالیـت واحدها به 

گونـه ای بـا زندگـی و معیشـت افـراد گـره بخـورد.

ابعاد زیست محیطی ساماندهی
آثـار  تجـاری  و  صنعتـی  فعالیـت  هرگونـه 
حجـم  بـه  بسـته  دارد.  شـهر  بـر  زیسـت محیطی 
فعالیت هـا، محـل اسـتقرار، کاربری هـای مجـاور، 
نـوع مـواد مصرفـی و فرآیندهـای صنعتـی، میـزان 
آثـار و پیامدهـای آن هـا بـر محیط زیسـت متفـاوت 
می باشـد. یکی از دالیل اصلی سـاماندهی صنایع 
و مشـاغل، گاه مهم ترین دلیـل این امر، پیامدهای 
ناشـی از کارکرد صنایع و کارگاه ها بر محیط زیست 
و  حساسـیت  قانونـی،  الزامـات  می باشـد. 
آسـیب پذیری محیـط زندگـی مـردم و درخواسـت 
شـهروندان در راسـتای برپاداشـتن شـهری سـالم 
و پاکیـزه؛ از جملـه عواملـی اسـت کـه جنبه هـای 
از  می کنـد.  بـارز  را  سـاماندهی  زیسـت محیطی 
آنجایـی کـه مراکـز صنعتـی در گذشـته خـارج از 
شـهر بـوده و بـه دلیل گسـترش شـهر از یک سـو و 
لـزوم افزایـش تولیـد از سـوی دیگـر باعـث تداخل 
کارگاهـی  فعالیت هـای  بـا  حسـاس  فعالیت هـای 
شـده اسـت؛ بنابراین امر سـاماندهی از ضـرورت و 
اهمیـت ویژه ای در ایـن خصوص برخوردار اسـت. 
بارگـذاری بیـش از اکولوژیکـی سـرزمین، توسـعه 
شـهر از طریق جذب نیروی کار و اشـتغال، افزایش 
وابسـتگی و ماشینی شـدن زندگـی و رشـد ناموزون 
مطـرح  بحـث  ایـن  در  کـه  اسـت  معضالتـی  از 
می گـردد. از صنایـع و مشـاغل موجـود می تـوان 
بـا شـناخت تـوان تولیـدی و فنـی، گسـتره وسـیع 
آن هـا بـرای حـل مشـکالت زیسـت محیطی شـهر 
کمـک گرفت. اسـتفاده از ظرفیت های فنـاوری در 
ایـن بخـش و طراحی انواع سیسـتم های پیشـرفته 
بـرای کاهـش آالینده هـا، طرح های دفع پسـماند، 
تصفیـه فاضـالب و تامین زیرسـاخت های صنعتی 

و فنـی در ایـن زمینـه توصیـه می گـردد.

ابعاد بهداشتی ساماندهی
از دیدگاه بهداشـتی، امر سـاماندهی دارای چند 
وجـه اسـت. چـرا که در زمینه بهداشـت مشـکالت 
زیربنایـی چون فقـدان آگاهی کافی، نبـود اعتقاد 
راسـخ صاحبـان و کارکنان بخش صنعـت - تجارت 
- خدمـات، هم چنیـن هزینه هـای زیـاد تامیـن و 
رعایـت موازیـن بهداشـتی، عـدم تـوان یـا اولویـت 
و  صنایـع  صاحبـان  نـگاه  از  موضـوع  نداشـتن 
مشـاغل، همواره وجـود دارد. با انجام سـاماندهی 
صنایـع و مشـاغل به صـورت تـوام مسـاله خطرات 
تـا حـدود زیـادی  نیـز  از آن هـا  بهداشـتی ناشـی 
مرتفـع می شـود. پیشـگیری از انتشـار فاضـالب و 
پسـاب آلـوده، جلوگیـری از تجمع مـواد زاید جامد 
و زمینه هـای آلودگـی مـواد غذایـی و محصـوالت 
تولیـدی، کنترل حشـرات و حیوانات مضر همگی 
بـه  اسـت.  سـاماندهی  امـر  بهداشـتی  منافـع  از 
بازسـازی  قبلـی  مکان هـای  نیـز،  انتقـال  هنـگام 
شـده و بـه مشـاغل غیرآالینـده تبدیـل می شـوند. 
شـبکه  فاضـالب،  تصفیـه  نظـر  از  هم چنیـن 
جمـع آوری آب های سـطحی، پسـماند و مـواد زاید 
جامـد و سـاختمان های مناسـب تر در شـهرک ها 
اندیشـیده  کافـی  تمهیـدات  صنفـی،  مجتمـع  و 
الزم  ابزارهـای  از  یکـی  می شـود.  بـرده  کار  بـه  و 
بـرای سـاماندهی کـه دارای جنبه هـای بهداشـتی 
 )ISO( نیـز می باشـد، رواج نظام هـای اسـتاندارد
می باشـد. به ویـژه در واحدهـای مانـدگار در شـهر 

56



کارایی . شماره  36  . آبان 1396

کـه همواره بخشـی از تاکیدات ماموران شـهرداری 
در بخـش سـاماندهی امـور بهداشـتی بـوده، بـه 
نهادینه شـدن جنبه بهداشـتی در امر سـاماندهی 

می شـود. منتهـی 

ابعاد ساماندهی از دیدگاه ایمنی و حفاظت
نـوع  بـه دلیـل  فعالیت هـای خطرآفریـن  اغلـب 
کار و ماهیـت آن هـا مزاحـم و آالینـده می باشـند. 
بنابرایـن بـا هـدف کنتـرل و کاهـش آالینده هـا و 
توجـه  مـورد  ناایمنـی هـم  مزاحمت هـا، موضـوع 
قـرار می گیـرد. سـهم زیـادی از آتـش سـوزی ها و 
انفجارهـا، بـه دلیـل نامناسـب بـودن سیم کشـی 
کارگاه، فقـدان بازدیدهـای دوره ای، نبـود زمـان و 
وسـایل کافـی بـرای کنترل حریـق و عـدم مهارت، 
آمـوزش و سـرعت عمل کارکنـان در مقابل حوادث 
بـا  مشـاغل  و  صنایـع  سـاماندهی  می دهـد.  رخ 
توجـه بـه دسـته بندی میـزان خطرناکـی و شـدت 
خصـوص  در  می شـود.  اولویت بنـدی  ناایمنـی 
مـواد خطرنـاک و اماکن پرخطـر، اقدامـات عاجل 
و همه جانبـه صـورت می گیرد. مراکزی که وسـعت 
خطـر آن هـا بـرای شـهر بیشـتر اسـت در اولویـت 
قـرار می گیرنـد. محصـوالت تولیـدی خطرآفریـن، 
مـواد  شـیمیایی،  مـواد  نگهـداری  انبارهـای 
قابـل احتـراق، همگـی در اولویت هـای بـاال قـرار 

می گیرنـد.
ابعاد فرهنگی ساماندهی

سـاماندهی  در  تاثیرگـذار  مولفه هـای  میـان  در 
صنایـع و مشـاغل، اگـر جنبـه فرهنگـی مهم ترین 
نباشـد، حداقـل یکـی از عوامل مهم و موثر اسـت.
همـکاری  و  مشـارکت  فرهنـگ  وجـود  عـدم   *
و  متولـی  دسـتگاه های  میـان  در  بین بخشـی 
اجرایـی ایـن مسـاله کـه در سـایر امـور بـه غیـر از 
سـاماندهی نیـز خودنمایـی می کنـد، عمـال رونـد 

اجـرای طرح هـا و پروژه هـای سـاماندهی را کنـد 
می کشـاند. تعطیلـی  بـه  گاه  و  کـرده 

* بی اعتمادی صاحبان صنایع و مشـاغل نسبت 
بـه درسـت اجـرا نشـدن طرح هـا، ناقـص مانـدن 
اعمـال  و  مدیریت هـا  پی درپـی  تغییـرات  آن هـا، 
سـلیقه های مختلـف تـا فراهـم نشـدن زمینه هـای 
اجرایـی و تسـهیالت از جمله مشـکالتی اسـت که 
باعـث ایجاد تعـارض بین منافـع گروهی و عمومی 
شـده و باعـث مقاومـت صاحبـان مشـاغل در برابر 

طرح هـای سـاماندهی می شـود.
* وجـود فرهنگ هـای مختلـف در میـان فعـاالن 
بخـش صنعـت و صنـف کـه بـه دلیـل تفاوت هـای 
اجتماعـی،  مهارت هـای  سـواد،  سـطح  قومـی، 
فرهنگـی  مولفه هـای  سـایر  و  سـنی  گروه هـای 
شـده  باعـث  می باشـد،  تاثیرگـذار  اجتماعـی،   -
عملکـرد،  و  دیدگاه هـا  تفـاوت  بـر  عـالوه  کـه 
گروه بندی هـای خـاص در برخی مشـاغل شـهری 

آیـد. به وجـود 
* میزان شـناخت کارکنان بخش صنعت و صنف 
از قوانیـن، ضوابـط و مقـررات در اغلـب بخش هـا 

به ویـژه سـاماندهی بسـیار اندک می باشـد.
و  افـراد تحصیل کـرده  لـزوم حضـور جوانـان،   *
نسـل جدیـد در واحدهـای صنفـی و صنعتـی بـه 
شـرط دارا بـودن نگرش های امروزی، سـطح باالتر 
تحصیـالت، اشـتیاق و انگیزه باالتـر، امکان تحقق 

اهـداف سـاماندهی را میسـرتر می سـازند.
* آموزه هـای دینی، باورهای مذهبی و اعتقادات 
صاحبـان و کارکنـان صنایـع، یکی از عومـل مهم و 
موثـر فرهنگی در امر سـاماندهی اسـت. بر مبنای 
آموزه هـای دینـی هرگونـه مـردم آزاری و مزاحمـت 
بـرای دیگـران ناپسـند بـوده و تاکیـد زیـادی مبنی 
صنفـی،  بداخالقی هـای  از  پرهیـز  و  عدالـت  بـر 
کم فروشـی، احتـکار و ... شـده اسـت. یعنـی رواج 

قاعـده »الضـرار« در کسـب و کار.
سـاماندهی  راسـتای  در  مدیریتـی  راه کارهـای 

شـهری مزاحـم  کارگاه هـای 
● تعییـن ضوابط خـواص از جنبه هـای مختلف 
متـراژ، بهداشـت، تصفیـه و آلودگـی صـوت، هـوا، 
کسـب  پروانه هـای  صـدور  زمـان  در  و...  خـاک 

شـهرداری؛ و  اتحادیه هـا  توسـط 
● ارائـه تسـهیالت ویـژه بـه صاحبـان مشـاغل 
آالینـده، جهت ایجاد انگیـزه برای انتقـال واحدها 

و کارگاه هـا بـه خـارج از شـهر؛
● جـذب سـرمایه گذاری های بخـش خصوصی 
صنعتـی  مجتمع هـای  تاسـیس  و  ایجـاد  در 

برون شـهری؛
و  مزاحـم  صنـوف  فرهنگ سـازی  و  آمـوزش   ●

آالینـده بـرای امـر انتقـال بـه خـارج از شـهر؛
از  کارگاه هـا  مصرفـی  انـرژی  تبدیـل   ●
پـاک.  انرژی هـای  بـه  فسـیلی  سـوخت های 

طبیعـی(؛ گاز  از  )اسـتفاده 
متنـوع  قانونـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده   ●
نظـام  قانـون  ماننـد؛  سـاماندهی  برنامه هـای  در 
صنفـی، محیـط زیسـت، قانـون حریـم صنفـی و 

صنـوف؛ تعـداد  سـقف 
و  مشـاغل  از  عـوارض  و  جریمـه  اخـذ   ●
کارگاه هایـی کـه بـه نوعـی باعـث ایجـاد آالیندگی 
و  خـاک(  و  آب  هـوا،  صوتـی،  )آلودگی هـای 
مزاحمت برای شـهروندان می شـوند، و ملزم کردن 
صنایـع و کارگاه هـا در جهـت حـذف و یـا کاهـش 
آالیندگـی و یـا تغییـر مـکان و انتقـال و اسـتقرار در 

بـا آن شـغل؛ مکانـی متناسـب 
● زیباسـازی فضـای کار و فعالیـت در توجـه بـه 

نمـا و منظـر شـهری و
● ایجـاد تعـادل میـان فضـا، فعالیـت و میـزان 

کاربری هـا. تراکـم 
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ــه در  ــت ک ــواردی اس ــده م ــی دارد عم ــه در پ آنچ
ــا جعفــر ملکــی، مدیریــت طــرح و برنامــه  گفتگــو ب
ــادرات  ــا ص ــاط ب ــه آزاد ارس، در ارتب ــازمان منطق س

ــد ــرح ش ــی ارس ط ــاری صنعت ــه آزاد تج منطق
وی در ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه نقــش و اهمیــت 
ــور،  ــعه کش ــد و توس ــق آزاد و رش ــادرات در مناط ص
و  ارس  آزاد  منطقــه  صادراتــی  پتانســیل های 
ــه در طــی ســال های گذشــته  صــادرات انجــام یافت
ــرح و  ــت ط ــی مدیری ــای آت ــه برنامه ه ــل و ب را تحلی

ــت. ــوص پرداخ ــن خص ــازمان در ای ــه س برنام

صــادرات از ماموریت هــای اصلــی مناطــق آزاد 
می باشــد

فلســفه وجــودی مناطــق آزاد در دنیــا، ایجــاد 
بــه  نســبت  ســهل تر  قوانیــن  بــا  منطقــه ای 
ســرزمین اصلــی بــا هــدف جــذب ســرمایه گذار 
تولیــد  خارجــی،  ســرمایه گذار  علی الخصــوص 
محصــول و خدمــات بــا ارزش افــزوده بــاال و صــادرات 
ــگاه  ــن ن ــوده و ای ــی ب ــورهای خارج ــه کش ــا ب آن ه
دقیقــا در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتی 
و حمایــت از تولیــد و اشــتغال و صــادرات محصــوالت 

می باشــد غیرنفتــی 
 در شــرایط امــروزی کــه کشــورها بــرای بــه دســت 
آوردن نــرخ رشــد اقتصــادی باالتــر و پایــدار مســابقه 
و  صادراتــی  بازارهــای  بــه  آوردن  روی  گذاشــتند 
تجــارت بین الملــل اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود 
ــادرات و  ــن ص ــه بی ــد ک ــان می دهن ــات نش و مطالع

ــود  ــاداری وج ــت و معن ــه مثب ــادی رابط ــد اقتص رش
دارد. در ضمــن صــادرات نقــش تعیین کننــده در 
تــراز تجــاری کشــورها دارد کــه از تفاضــل صــادرات و 
واردات حاصــل شــده و نهایتــا منجــر بــه تقویــت پول 

ملــی می گــردد.
پــس صــادرات امــری اجتناب ناپذیــر می باشــد 
ــوده و  ــی ب ــش جهان ــرمایه گذار، نگاه ــت س و بایس
ــازار، رویکــرد صادراتــی داشــته باشــد و  در تعریــف ب
بدانیــم کــه رقابــت، جهانــی اســت حــاال مــا آمادگــی 
داشــته باشــیم یــا نداشــته باشــیم بخواهیــم یــا 
نخواهیــم بایســت بــرای موفقیــت، در بــازار جهانــی 

رقابــت بکنیــم
صــادرات،  افزایــش  بــرای  بیــن  ایــن  در  لــذا 
بــه  می تــوان  کــه  دارنــد  وظایفــی  دولت هــا 
ــع  ــهیالت، رف ــای تس ــی، اعط ــای مالیات معافیت ه
مشــکالت مربــوط بــه گمــرک و تعریــف مشــوق های 
صادراتــی اشــاره نمــود و وظایفــی نیــز فعالیــن 
اقتصــادی دارنــد کــه شــامل انجــام تحقیقــات بــازار، 
افزایــش کیفیــت محصــوالت متناســب بــا ســالیق و 
ــته بندی،  ــای بس ــی، ارتق ــای جهان ــای بازاره نیازه

ــود. ــاره نم ــازی اش برندس
رویکــرد مدیریــت طــرح و برنامــه ایــن اســت 
ــه  ــد منطق ــل از تولی ــادرات حاص ــل ص ــا تحلی ــه ب ک
ــت  ــایی ظرفی ــی ارس و شناس ــاری- صنعت آزاد تج
و   cis کشــورهای  اولویــت  بــا  هــدف  بازارهــای 
شناســایی پتانســیل صادراتــی کاالی تولیــد منطقــه 
ــوق  ــای مش ــه طرح ه ــدی و ارائ ــرکت های تولی و ش

صادراتــی بتوانــد نقــش ســازنده ای در ایجــاد و 
ــه و در  ــی منطق ــیل های صادرات ــاندن پتانس شناس
نهایــت افزایــش میــزان صــادرات کاالهــای تولیــدی 

ــد. ــا نمای ــه  ایف منطق

صــادرات کاالی تولیــدی منطقــه آزاد بــه بیــش 
از 34 کشــور

میــزان صــادرات منطقــه در طــی چهــار ســال 
ــده  ــزارش ش ــون دالر گ ــدود 380 میلی ــر در ح اخی
کــه بــه 34 مقصــد مختلــف صــادر گردیــده اســت. 
لــذا کاالهــای تولیــدی منطقــه قابلیــت آن را دارد که 
بازارهــای متنوعــی را مــورد هدف قــرار دهــد و دارای 
پتانســیل صادراتی مناســبی در کشــورهای مختلف 

می باشــند.
صادراتــی  مقصــد   34 رتبه بنــدی  اســاس  بــر 
تولیــدات منطقــه آزاد ارس از حیــث ارزش دالری در 
طــی چهــار ســال، بیــش از 90% تولیــدات منطقــه 

ــت. ــده اس ــادر ش ــور ص ــه 8 کش آزاد ارس ب
 کشــور ترکیــه رتبــه اول و کشــورهای آذربایجــان، 
عــراق،  افغانســتان،  ارمنســتان،  گرجســتان، 
ــب در  ــه ترتی ــی ب ــده عرب ــارات متح ــتان و ام پاکس

گرفته انــد. قــرار  بعــد  رتبه هــای 
بــا وجــود تنوعــی کــه در گروه هــای تولیــدی 
ــع فعــال منطقــه آزاد ارس وجــود دارد، حــوزه  صنای
محصــوالت غذایــی 35 درصــد صــادرات کاالی 
تولیــد منطقــه را بــه خــود اختصــاص داده و در رتبــه 
ــت و  ــتیکی( و نف ــیمیایی )پالس ــد و ش اول می باش

گفتگو با جعفر ملکی رسپرست مدیریت طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس

 مسیر توسعه در منطقه آزاد ارس
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گاز در رتبه هــای بعــدی می باشــند.

مشوق های صادراتی
یکــی از اقدامــات منطقــه آزاد ارس در راســتای 
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت 
ــرح  ــه ط ــی تهی ــوالت غیرنفت ــادرات محص از ص
ــای  ــرای برنامه ه ــی و اج ــوق صادرات ــع مش جام
حمایتــی، صیانتــی و تشــویقی توســعه صــادرات 
ــای  ــی از هزینه ه ــه بخش ــد ک ــی می باش غیرنفت
به منظــور  را  صادراتــی  و  عملیاتــی  تولیــدی، 
افزایــش رقابت پذیــری صــادرات غیرنفتــی در 
بازارهــای هــدف در قالــب مشــوق بــه شــرح ذیــل 
ــی  ــی، حقوق ــراد حقیق ــه اف ــد و کلی ــم نمای ترمی

ــه  ــدام ب ــررات اق ــط و مق ــوب ضواب ــه در چارچ ک
ــد  ــه آزاد ارس بنماین ــازمان منطق ــادرات از س ص

ــود. ــن مشــوق خواهــد ب مشــمول ای
در  حضــور  بــرای  صادراتــی  مشــوق   -1
از  خــارج  معتبــر  بین المللــی  نمایشــگاه های 
کشــور در ســقف دویســت و پنجاه میلیــون ریال
دو  معــادل  صادراتــی  جایــزه  پرداخــت   -2
ــه  ــد، س ــش تولی ــی در بخ ــد ارزش صادرات درص
درصــد در بخــش کشــاورزی و هفــت درصــد 
بخــش صنایع دســتی و هنــری خواهــد بــود.
3- اعمال مشــوق برای ســود بازرگانــی واردات 
در مقابــل صــادرات در صورتــی کــه واردکنندگان 
در دوره پایــش بــه میــزان افزایــش ارزش صادرات 

اقــدام بــه واردات نماینــد شــامل یــک درصــد 
تخفیــف ســود بازرگانــی در بخــش صنعــت، 
ــد  ــاورزی و 3 درص ــش کش ــد در بخ 1.25 درص
در بخــش صنایع دســتی و هنــری خواهنــد شــد
4- مشــوق صادراتــی بــرای ثبــت برندهــای 
ســقف  در  هزینه هــا  )پنجاه درصــد  ایرانــی 

ســیصد میلیــون ریــال(
ضمانت نامــه  بــرای  صادراتــی  مشــوق   -5
هزینــه  درصــد   20 )پرداخــت  صادراتــی 
ضمانت نامه هــا بــرای صادرکننــدگان مشــمول 
پــس از عقــد تفاهم نامــه و انجــام فرآینــد قانونــی(
 R&D 6- مشــوق صادراتــی بــرای ایجاد واحــد

)پرداخــت یک صــد میلیــون ریــال(
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)پرداخــت  مجــدد  صــادرات  مشــوق   -7
یــک  هــر  ازای  بــه  ریــال  میلیــون  یک صــد 

مجــدد( صــادرات  دالر  میلیــون 

تشــکیل اتــاق فکــر بــرای رفــع موانــع صــادرات 
و افزایــش آن

تشــکیل  مدیریــت  ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از 
ــش  ــادرات و افزای ــع ص ــع موان ــرای رف ــر ب ــاق فک ات
آن می باشــد. اگــر بخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی 
اســت در  یابــد الزم  واقعــی تحقــق  بــه معنــای 
تعامــالت بین المللــی حضــور داشــته باشــیم در 
غیــر ایــن صــورت چشــم دوختــن بــه بــازار داخلــی 
نتیجه بخــش نخواهــد بــود صــادرات در منطقــه 

آزاد ارس در بخشــی از شــرکت ها بالفعــل اتفــاق 
افتــاده و حتــی شــرکت هایی در حــوزه گلخانــه و 
خشــکبار داریــم کــه صــد درصــد تولیــدات را صــادر 
می کننــد. در مقابــل شــرکت هایی داریــم کــه دارای 
ــهمی  ــه س ــوز ب ــا هن ــتند ام ــی هس ــت صادرات قابلی
از بازارهــای خارجــی دســت نیافته انــد ســازمان 
ــئولین  ــادرات، مس ــه ص ــن عرص ــد دارد از فعالی قص
مرتبــط و کارشناســان صــادرات کــه تجــارب عملی و 
بین المللــی دارنــد بــرای حضــور در ایــن اتــاق فکــر 
دعــوت بکنیــم. در واقــع هــدف از تشــکیل ایــن اتاق 
ــادرات و  ــش ص ــرای افزای ــا ب ــاذ راهکاره ــر، اتخ فک

انتقــال تجــارب و رشــد و یادگیــری می باشــد.

ارتقــای ســطح توانایــی صادراتــی شــرکت های 
ارس

شناســایی و تحلیــل ظرفیــت بازارهــای هــدف 
ــی کاالی  ــیل صادرات ــایی پتانس ــن شناس و همچنی
تولیــد منطقــه و شــرکت های تولیــدی از دیگــر 
و  مدیریــت طــرح  اقــدام  در دســت  برنامه هــای 
برنامــه می باشــد کــه می خواهــد بــه شــیوه علمــی 
تولیــدی  بنگاه هــای  صادراتــی  توانایــی  ســطح 
ــا  ــرار داده ت ــنجش ق ــورد س ــه را م ــتقر در منطق مس
متناســب بــا ظرفیــت بازارهــای هــدف، راهکارهــای 
بهبــود وضعیــت را اســتخراج و اقدامــات اجرایــی را 

ــد. ــی نمای عملیات
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