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بازتابسرمقاله

مع االسف، این روزها یافتن کسی که اعتقاد تام و تمامی به این 
داشته باشد که حال عمومی کشور در سال های پیش و مشخصا 
در سال پیش خوب بوده، دشوار است. این »بدحالی« دامن خود 
و  محیط زیست  و  اقتصاد  و  اخالق  از  پرتعدادی  حوزه های  در  را 
که  عمومی  وضعیت  بر  عالوه  است.  گسترانده  عمومی  فرهنگ 
موید نابسامانی اقتصادی و اجتماعی است، در سال 96، برخی 
با  همچنین  و  ماهیتشان  بودن  ملموس تر  به  توجه  با  بحران ها، 
به طور  دارند،  مردم  روزمره  زندگی  با  که  وثیقی  ارتباط  به  توجه 

مشخص منجر به بروز برخی اعتراضات شد.
دولت  آمدن  کار  روی  به  توجه  با  همچنین  و  راستا  همین  در 
جدید در این سال، ماهنامه کارایی ضمن پرداختن به بزرگ ترین 
از  که  توسعه ای  و  اقتصادی  برنامه  دولت،  روی  پیش  چالش های 
جانب دولت جدید برای مرتفع نمودن مشکالت پیچیده ی پیش 
قرار  توجه  مورد  متعدد  شماره های  طی  نیز  را  بود  شده  ارائه  رو 
فی نفسه  تحلیل،  ارائه ی  و  چالش ها  تبیین  است  طبیعی  دارد. 
امکان رهایی از چالش ها را ممکن نمی سازد و برای رفع چالش ها، 
وجود راه حل های مبتنی بر برنامه های واقع گرایانه و عمل گرایانه 
ضرورت دارد، اما اعتقاد بر این بود که طرح این چالش ها از سوی 
برای جلب توجه هر  را  فعالین جامعه ی مدنی و رسانه ها، زمینه 
این  نمودن  برطرف  و  دست اندرکاران  و  دولتمردان  بیشتر  چه 

معضالت فراهم تر می نماید.
فربگی  بازدارنده،  بوروکراسی  و  اداری  نظام  محرومیت،  و  فقر 
اقتصادی،  پایین  شفافیت  و  فساد  قاچاق،  و  زیرزمینی  اقتصاد 
مسیر  در  پوپولیست ها  و  رانت خواران  کارشکنی  نانوشته  اتحاد 
اصالحات اقتصادی، نظام ناکارآمد مالیاتی، نظام ناکارآمد گمرکی، 
بحران بانک ها و مؤسسات اعتباری، سهم پایین ایران از صنعت 
ناعادالنٔه  توزیع  بازنشستگی،  صندوق های  بحران  گردشگری، 
ثروت نظام ناکارآمد تخصیص یارانه ها، قوانین و نهادهای ناکارآمد و 
ضد تولید، مشکل بی آبی، خصوصی سازی، نوسانات قیمت نفت 
اعتماد  باال و درآمدهای غیرقابل  بیکاری  آن، نرخ  بازار جهانی  و 
چالش هایی بود که ماهنامه کارایی طی سال 96 بدان ها پرداخت 
و نظر طیف نسبتا گسترده ای از کارشناسان و دست اندرکاران را 
در هر یک از زمینه های فوق جویا شد و در همین ارتباط، هرکدام 
از موارد فوق، حتی المقدور به صورت نسبتا جامعی موردبررسی 
قرار گرفت و پیشنهاد هایی هم در خصوص مرتفع شدن آن ارائه 

گردید.
ماهنامه،  شماره های  از  برخی  در   96 سال  در  طرفی  از 
پرونده هایی به طور ویژه در ارتباط با برخی از مهم ترین موضوعات 
و ناکارآمدی های سیستماتیک به طور ویژه تهیه و تدوین گردید که 
از آن جمله می توان به مساله خشک شدن دریاچه ارومیه، مساله 
ماهیت و چرایی بروز بحران در نظام بانکی و فروپاشی مؤسسات 
مالی و اعتباری و همچنین بررسی چرایی ناکارآمدی نظام آموزش 

عالی اشاره کرد.
ماحصِل  به عنوان  چند  مواردی  می رسد  نظر  به  نهایت  در 
مجموع بررسی ها و پیشنهاد های مطرح شده را می توان به عنوان 
راهکاری مشترک برای کلیه چالش ها و ناکارآمدی های موردبررسی 
استماع  و  شنیدن  از  عبارت اند  موارد  این  داد.  قرار  توجه  مورد 
صدای مردم فارغ از پیش داوری ها و قضاوت های پیشینی و گام 
راه کارهای  اساس  بر  مردم  مطالبات  تحقق  جهت  در  برداشتن 
فراهم  و  انتقاد  هزینه  از  کاستن  همچنین  منصفانه،  و  عقالنی 
آوردن زمینه برای اظهارنظر کارشناسان دلسوز و متخصص، ایجاد 
امکان و محملی برای طرح شدن مطالبات قانونی، تالش برای کم 
به  که  مسیری  در  برداشتن  گام  و  اجتماعی  فشارهای  از  کردن 
اجماع و همدلی بینجامد، توجه جدی و متعهدانه به فوری ترین 
و  شفافیت  به  کمک  نهایت  در  و  مردم  نیازهای  عاجل ترین  و 
مبارزه جدی و بدون تبعیض با فساد و فراهم آوردن زمینه تقویت 
نهادهای مدنی و پررنگ کردن نقش ناظران و نمایندگان جامعه، 

منتقدین و نهادهای برخاسته از رأی مردم.
بر  مروری  با  تا  شدیم  آن  بر  ماهنامه،  اسفندماه  شماره  در 
شده،   طرح  چالش های  و  توجه  مورد  موضوعات  اصلی ترین 
در  به ویژه  که  خوانندگانی  بر  را  موارد  این  به  پرداختن  اهمیت 
فعالیت  کشور  در  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  دستگاه های 
می کنند را دیگرباره و مجدانه تأکید نماییم تا در این بین وظیفه 
از  کلی  تصویری  بازنمایی  در  متعهد  رسانه  یک  به عنوان  را  خود 

آنچه کشور را با خطر مواجه و مردم را آشفته نموده، ایفا نماییم.

دبیر تحریریه

45

سال پرحادثه !
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ــه شــدت گرفتــن مشــکالت زیســت محیطی  ــا توجــه ب ب
کــه عمده تریــن نمود آن، مشــکل کمبــود آب در کشــور و 
ــه  ــا توجــه ب ــا و تاالب هاســت، و ب خشک شــدن دریاچه ه
اینکــه ایــن مشــکل، اخیــرا از ســوی عالی تریــن مقامــات و 
ــر چالــش«  ــوان یــک »اب ــه عن دســت اندرکاران کشــور ب
نــام گرفــت، ماهنامــه کارایــی پرونــده ای در ایــن خصوص 
ــدن  ــوع خشک ش ــه در آن موض ــت ک ــوده اس ــه نم تهی
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــد بیش ت ــورد تاکی ــه م ــه ارومی دریاچ
ــده  پیــش رو، مخاطبــان  اســت. در همیــن راســتا، در پرون
محتــرم همچنیــن می تواننــد مشــروح میزگــرد »بررســی 
پیامدهــای احتمالــی اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
دریاچــه  خشک شــدن  ســالمت  و  زیســت محیطی 
ــا حضــور اســاتید و مدرســان دانشــگاهی  ارومیــه« کــه ب
برگــزار شــد، را نیــز مــورد مطالعــه و تدقیــق قــرار دهنــد.

از دریاچه ارومیه
تا کویر ارومیه

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی حوضه بر 
اساس نتایج آخرین مطالعات موجود

شرایط کنونی دریاچه ارومیه، پیامد چندین دهه 
توسعه نامتوازن و ناپایدار در حوضه آبریز و برداشت 
است.  حوضه  تجدیدپذیر  آب  منابع  از  بی رویه 
مانند  مختلف  طبیعی  و  انسانی  عوامل  مجموعه 
توسعه  آب،  منابع  توسعه  متعدد  طرح های  اجرای 
و  کشت  الگوی  تغییر  کشاورزی،  بخش  روزافزون 
آب  باالی  مصرف  با  محصوالتی  تولید  به  گرایش 
و  آب  مصرف  پایین  بهره وری  حوضه،  سطح  در 
همچنین عدم حفاظت مؤثر از منابع زیست محیطی 
دیگر  از طرف  و  از یک طرف  اکولوژیکی حوضه  و 
نوسانات اقلیمی و کاهش میزان بارش ها و رواناب ها 
در سطح حوضه، چنین شرایطی را برای پهناورترین 
دریاچه داخلی ایران رقم زده است. به عبارت بهتر، 
در سالیان اخیر عدم ورود آب کافی به دریاچه منجر 
تراز، سطح و حجم دریاچه  روند کاهش  به تشدید 
گردیده است. ادامه روند فعلی خشک شدن دریاچه 
منابع  اقلیم،  وضعیت  بر  آن  منفی  اثرات  و  ارومیه 
آب، تنوع زیستی و محیط طبیعی دریاچه و نواحی 
اطراف آن، خسارات محسوس و نامحسوسی را بر 
و  بهداشت  محلی،  معیشت های  منطقه،  طبیعت 
سالمت ساکنین حوضه به دنبال خواهد داشت. در 
این میان بهداشت و سالمت جوامع محلی باالترین 
اهمیت را داشته و طبق تجارب جهانی موجود، با 
خشک شدن دریاچه، طی سالیان آتی آسیب باالیی 
را متحمل خواهد شد. بر اساس تجارب موجود در 
مختلفی  بیماری های  مشابه،  دریاچه های  سایر 

آسم،  تنفسی،  دستگاه  حاد  عفونت های  شامل 
بیماری های انسدادی دستگاه تنفسی، بیماری های 
محتمل  جنین  سقط  افزایش  و  عروقی  قلبی- 

خواهند بود.

اهم چالش های اقتصادی پیش روی منطقه
رفع  در  که  هستند  فرابخشی  مسائلی  چالش ها 
آن ها همکاری چندین سازمان ملی و منطقه ای و 
لذا موارد ذکرشده در  نهادهای مردمی الزم است، 
زیر، عنوان چالش های کلی بر حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه و خشک شدن دریاچه هستند:
دریاچه  سطح  کاهش  و  نابودی  تأثیر  و  نقش   .1

ارومیه بر درآمد و اشتغال منطقه ای
شرایط  دلیل  به  آمده  وجود  به  اساسی  تغییر   .2
خاص دریاچه ارومیه در برنامه های آمایش سرزمین و 

برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه
3. نقش و تأثیر نابودی دریاچه ارومیه بر صنعت 

گردشگری منطقه
4. تغییر در مزیت های نسبی و مطلق منطقه

5. توسعه قاچاق و مفاسد اقتصادی در منطقه
6. از بین رفتن صنایع تبدیلی در منطقه

7. افزایش جدی هزینه های بهداشت و درمان در 
منطقه

8. اثرات زیست محیطی و بهداشتی خشک شدن 
دریاچه و گرد و غبار ناشی از بادهای نمکی و اثرات 

اقتصادی آن
9. کمبود منابع مالی در جهت اجرای سیستم های 

آبیاری نوین

10. رشد فزاینده جمعیت منطقه و نیاز به اشتغال، 
آب و غذا

لحاظ  به  منطقه  کشاورزی  اراضی  تخریب   .11
شوری زمین

12. تغییرات ایجادشده در الگوی کشت ناشی از 
نحوه  برداشت از آب های زیرزمینی منطقه و تغییرات 

تولید

اهم راهکارهای اقتصادی
به  کشاورزی  از  منطقه  توسعه  مسیر  تغییر   .1

صنعت و بازرگانی
2. توسعه صنایع دستی مؤثر در کارآفرینی، اشتغال 

و توسعه استان
3. ایجاد زیرساخت های مناسب جهت استفاده از 

منابع جدید انرژی جهت کاهش هزینه های تولید
4. توسعه مدیریت بیمه خانوار و کشاورزی در نظام 

بهره برداری نوین آب و زمین
5. تغییر سازمان تولید و بهبود کارایی نهاده های 

بخش کشاورزی منطقه
6. تقویت نقش برنامه های آموزشی و ترویجی در 
استفاده بهینه از منابع با تأکید بر منابع آبی در جهت 

تقویت تولید و افزایش درآمد کشاورزان منطقه
7. اجرای برنامه های تشویقی )مالی و غیرمالی( 

در جهت توسعه سیستم های آبیاری نوین
8. جلب مشارکت مالی و انسانی ذی نفعان منطقه 

در احیای دریاچه
و  )سطحی  آب  بهره برداری  نظام  تدوین   .9
نمودن  اقتصادی  رویکرد  با  منطقه  زیرزمینی( 

بررسی و تحلیل وضعیت دریاچه ارومیه
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فعالیت ها
10. تشکیل بورس آب در جهت تقویت و رسمی 
ارکان  )تقویت  مازاد  آب  تولید  و  آب  مبادالت  شدن 

بازار آب(
و  آب  بهره برداران  اطالعات  بانک  تشکیل   .11

زمین کشاورزی
12. خریداری چاه و حقابه کشاورزی توسط دولت 

و مسدودی آن ها )مجاز و غیرمجاز(
13. تشکیل هیئت تنظیم مقررات بهره برداری آب 

در منطقه با مشارکت ذی نفعان
14. تسریع در اجرای طرح های فاضالب و تولید 

پساب شهرها و روستاهای محدوده دریاچه
15. کاهش تخصیص آب کشاورزی پایاب سدها

16. متوقف کردن کارخانجات قند و جلوگیری از 
کشت چغندرقند و سایر محصوالت کشاورزی پرآب

) تغییر الگوی کشت که مصرف آب را کاهش دهد 
یا در راستای استفاده پایدار از منابع با تأکید بر منابع 

آبی منطقه باشد. (
جهت  در  مناسب  راهکارهای  شناسایی   .17
بهبود راندمان آبیاری شبکه های آبیاری، زه کشی و 

کانال های سنتی در مزارع
و  آب  منابع  مدیریت  خاص  قوانین  تصویب   .18
ارومیه)مطابق  آبریز دریاچه  کشاورزی برای حوضه 

قانون توزیع عادالنه آب(
در  مشارکتی  مدیریت  از  استفاده   .19
شبکه های آبیاری و زهکشی، تغییر الگوی کشت، 
متناسب سازی قیمت آب با هزینه های واقعی آب، 

تخصیص مجدد بر اساس ارزش واقعی آب
اجرای  و  آب  انتقال  اقتصادی  ارزیابی   .20

پروژه های زودبازده

بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی حوضه بر 
اساس نتایج آخرین مطالعات موجود

چارچوب مفهومی
 تغییرات جمعیتی در یک حوضه آبریز خواه تحت 
عوامل  تأثیر  تحت  خواه  و  درونی  مؤلفه های  تأثیر 
بیرونی همچون جنگ و خشونت، بالیای طبیعی، 
تحوالت  و  زندگی  سبک  تغییر  فرهنگی،  تغییرات 
الگوهای  در  تغییر  طریق  از  می تواند  اقتصادی 
سکونت، تغییر در ساختار اشتغال و کاربری زمین 
و در نتیجه تغییر در تقاضای آب شرب، کشاورزی و 
صنعت و تغییر در میزان تولید پساب و فاضالب، بر 
کمیت و کیفیت منابع آب و شرایط زیست محیطی 
اثر  بر رفتار مدیریت آب حوضه  حوضه و در نتیجه 
گذارد. مدیریت آب حوضه نیز با واکنش های خود در 
پاسخ به تغییرات حوزه اجتماعی، به تناسب وضعیت 

موجود جامعه را دستخوش تغییرات می گرداند.
 پیامدهای اقدامات مدیریت آب می تواند به صورت 
نماید.  بروز  اجتماعی  محیط  در  منفی  یا  و  مثبت 
مهم ترین  شمار  در  اجتماعی  مطالعات  این رو  از 
مأموریت  دارد.  قرار  آب  مدیریت  مأموریت های 
مطالعات اجتماعی عبارت است از شناخت و تحلیل 
وضعیت جامعه و فشارهای ناشی از آن بر بخش آب 
و بررسی پیامدهای اجتماعی اقدامات مدیریت آب 
در پاسخ به این فشارها. مسائل آبی جامعه ایران را 
نمی توان بدون توجه به تغییرات اجتماعی رخ داده 
در دو دهه گذشته آن تحلیل کرد. پر واضح است که 
تغییر اجتماعی، پدیده ای زمان بر است و به همین 
علت نشانه های آن در فواصل زمانی کوتاه و نزدیک 
به هم قابل لمس نیست. رشد امکانات، ارتباطات 
جمعی، گستره تکنولوژی، جمعیت جوان، سبک 

توسعه  و  مصرفی  فرهنگ  و  مصرف  رشد  زندگی، 
بحث  در  که  است  لوازمی  جمله  از  شهرنشینی 

اجتماعی مسائل آب، الزم می نماید.
ولی قبل از چنین شناختی، نخست باید به مفهوم 

تغییر اجتماعی از دیدگاه جامعه شناختی پرداخت.
شش  در  دولت ها  توسعه ای  اقدامات  و  برنامه ها 
دهه اخیر تغییرات عمده ای را در شاکله اجتماعی- 
مرور  با  است.  آورده  پدید  ایرانی  جامعه  اقتصادی 
اقدامات  مهم ترین  برنامه ای،  اسناد  اجمالی 
تغییر  در  عمده ای  اثرات  که  دولت ها  توسعه ای 
به  می توان  را  است  داشته  ایران  اجتماعی  شرایط 
دو دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی تقسیم نمود. 
و  اجتماعی  سیمای  که  بنیادی  مؤلفه های  برخی 
زده  رقم  را  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  اقتصادی 

است، عبارت اند از:
از  ناشی  سیاسی  جغرافیای  خاص  شرایط   )1

موقعیت مرزی
تمدنی،  پیشینه  تاریخی:  خاص  شرایط   )2
تاخت وتاز اقوام مختلف و وقوع جنگ های متعدد، 
با  فرهنگی  تبادالت  و  دسته جمعی  مهاجرت های 

سایر ملل
3( قرار گرفتن بر سر راه های مهم تجاری

جوامع  شامل  زیستی  الگوی  و  قومی  تنوع   )4
شهری، روستایی و عشایری

دشت های  وجود  و  آب  منابع  نسبی  وفور   )5
حاصلخیز و تنوع آب و هوایی

6( دسترسی به دریا، جنگل و مراتع وسیع
7( اصالحات اراضی و فروپاشی نظام ارباب رعیتی
و زنجان و  تبریز  ایجاد قطب های صنعتی در   )8

زهکشی سفیدرود، زرینه رود و مغان
9( توسعه عشایر

10( افزایش آمار جمعیت و میزان باسوادی
فعالیت های  و  معیشت  منابع  تنوع یابی   )11

اقتصادی
عرصه های  در  جوانان  و  زنان  نقش  افزایش   )12

اجتماعی
13( تغییر ساختار سنتی قدرت و خانواده در نقاب 

روستایی
استمرار  و  شهرنشینی  فزاینده  رشد   )14

مهاجرت های روستا-شهری (تغییر کاربری اراضی
15( تغییر الگوهای سکونت و ساخت وساز مسکن 

روستایی و شهری
16( تغییر ترکیب سنی جمعیت به سود گروه های 
نیز تغییر سبک  و  باورها  و  و تغییر نگرش ها  جوان 
زندگی و گسترش شهرگرایی و تنوع یابی الگوهای 

مصرف
17( بهبود قابل مالحظه شاخص های بهداشت و 

سالمت
18( گسترش بازارهای مالی

19( گسترش روابط متقابل اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی روستا - شهری و تأثیرپذیری متقابل آن ها 
از یکدیگر با غلبه نسبی شهر در زمینه سبک زندگی 

و فرهنگ
اثر  در  زیست محیطی  مخاطرات  افزایش   )20
صنعتی  فعالیت های  رشد  و  شهرنشینی  گسترش 
و کشاورزی و برداشت بی رویه از منابع تجدیدپذیر 

به ویژه آب

موضوعات و چالش های بخش های اجتماعی 
حوضه ارومیه

 به دلیل میزان باالی شهرنشینی، رواج شهرگرایی 
و افزایش شتاب تغییر سبک زندگی )هم در نقاب 

شهری و هم در نقاب روستایی( موضوع تأمین پایدار 
آب شهری سالم و ارتقاء کیفیت خدمات وابسته به 
مدیریت  برابر  در  همچنان  آینده  سال های  در  آن، 
دو  در  این موضوع  قرار خواهد داشت.  آب حوضه 
بیش تری  اهمیت  دارای  ارومیه  و  تبریز  کالن شهر 

خواهد بود
جمع آوری  با  مرتبط  معضالت  تشدید   )1
پساب های شهری و تصفیه فاضالب های شهری و 

صنعتی
آب  بخش  در  هم  آب  مصرف  الگوهای  رواج   )2
شهری و هم در بخش آب کشاورزی و عدم مطالعه در 

خصوص عوامل اجتماعی و فرهنگی اثرگذار
در  عمومی  آگاهی های  سطح  بودن  پایین   )3
و  اقتصادی  زیست محیطی،  پیامدهای  خصوص 
اجتماعی استمرار الگوهای موجود، ضعف و عدم 
عدم  و  اطالع رسانی  و  آموزشی  اقدامات  انسجام 

شناسایی و اولویت بندی جوامع اهداف
4( نبود و یا ضعف سازمان های غیردولتی در بخش 
آب و محیط زیست و افتادن بار تمامی مسئولیت های 
مدیریتی بر دوش نهادهای دولتی با توجه به موانع و 

ابهامات قانونی، فرهنگی و مدیریتی
5( تشکل نایافتگی مصرف کنندگان آب شرب و 
دلیل  به  موجود  تشکل های  ناپایداری  و  کشاورزی 
چسبندگی زیاد به امکانات و سیاست های دولتی و 

تالش ها و ابتکارات فردی
6( تشدید بحران های زیست محیطی در حوضه 
برنامه های  و  سیاست ها  استمرار  امکان  عدم  و 
به  آب  تازه  منابع  اختصاص  و  آب  منابع  توسعه 
بخش کشاورزی و چالش های مدیریتی و اجتماعی 
ناشی از این تغییر رویه در بخش کشاورزی و جامعه 

روستایی
بهره برداری  نظام های  تحول پذیری  مسئله   )7
کشاورزی در انطباق با رویکردهای محیطزیست محور
8( معضل تک پایه ای بودن اقتصاد روستایی در 
حوضه و محدودیت های بخش کشاورزی با ساختار 
تأمین  در  خود  سنتی  نقش  ایفای  در  آن  کنونی 
اشتغال و درآمد برای مردم روستایی به ویژه جوانان 

تحصیل کرده
در  به ویژه  قومی  چالش های  و  مسائل  وجود   )9
از  ناشی  اجتماعی  ریسک های  و  غربی  آذربایجان 
عدم توجه به رعایت عدالت و انصاف در تخصیص 

منابع آب و ارائه خدمات وابسته
10( فقدان و یا عدم پیگیری و کندی در اجرای 
منابع  از  بهره برداران  توانمندسازی  برنامه های 
مدیریت  وظایف  و  مسئولیت ها  انتقال  و  آب وخاک 
آبی در محدوده شبکه های  از تأسیسات  نگهداری 
به ویژه در محدوده استان  آبیاری و زهکشی  مدرن 

آذربایجان غربی
11( نبود برنامه ای مدون و طرحی منسجم برای 
سازماندهی گسترده چاه های کشاورزی و حقابه بران 

سنتی و نیز بسیج مصرف کنندگان آب شهری
عرصه  در  تخصصی  ظرفیت سازی  ضعف   )12
علوم اجتماعی و واگذاری مسئولیت ها در این زمینه 
در  کم تجربه  یا  و  نامرتبط  تخصص های  با  افراد  به 

دستگاه های اجرایی
و  طرح ها  اجتماعی  ابعاد  به  کم توجهی   )13
آثار  منظم  پایش  و  همه جانبه  ارزیابی  ضرورت 
اجتماعی اقدامات توسعه ای مدیریت آب در سطح 

حوضه
و  هماهنگی  نیازمند  موارد  اغلب  ارجاع   )14
بوده  دولتی  دست اندرکاران  میان  تعارضات  حل 

ارگان های سطح ملی و نهادهای باالدستی

شرایط کنونی دریاچه ارومیه پیامد توسعه نامتوازن 
و ناپایدار در حوضه آبریز آن و برداشت بی رویه از منابع 
آب تجدیدپذیر حوضه به ویژه در دو دهه اخیر هستند. 
مجموعه عوامل انسانی و طبیعی مختلف به مانند اجرای 
روزافزون  توسعه  آب،  منابع  توسعه  متعدد  طرح های 
بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت و تولید محصوالت 
پرآب بر در سطح حوضه، بهره وری پایین مصرف آب و 
عدم حفاظت موثر از منابع زیست محیطی و اکولوژیکی 
حوضه و از طرف دیگر نوسانات اقلیمی و کاهش میزان 
بارش ها و رواناب ها در سطح حوضه چنین شرایطی را 
برای پهناورترین دریاچه داخلی ایران به همراه داشته 
است. به عبارت بهتر عدم جریان آب کافی به دریاچه در 
سالیان اخیر منجر به تشدید روند کاهش تراز دریاچه و 

کاهش سطح و حجم آن گردیده است.
ارومیه در یک حوضه  به قرارگیری دریاچه  با توجه   
آبریز بسته، تنها عوامل بارش مستقیم و رواناب ورودی از 
آبراهه ها و رودخانه ها به عنوان منابع آب ورودی به دریاچه 
و تبخیر به عنوان خروجی از دریاچه به حساب می آید. 
لذا کاهش مستمر حجم آب دریاچه در اثر تبخیر و عدم 
ورود منابع آب کافی به دریاچه به منظور جبران و حفظ 
تعادل آبی آن، به عنوان عامل اصلی خشکی دریاچه 
تلقی می گردد؛ اما مسئله اصلی این است که چه علل 
و عواملی منجر به عدم جریان آب کافی به دریاچه و 
همچنین افزایش میزان تبخیر از سطح آن گردیده و 
شرایط کنونی را برای دریاچه رقم زده است. بر اساس 
در  موثر  اصلی  عامل  سه  گرفته،  صورت  بررسی های 
خشکی دریاچه ارومیه عبارت اند از: برداشت بیش ازحد 
نامتوازن  توسعه  حوضه،  تجدیدپذیر  منابع  از  مجاز 
بخش کشاورزی در حوضه و تغییرات اقلیمی و استمرار 

خشکسالی ها
اهم آسیب ها و تهدیدهای ناشی از تداوم وضعیت 

کنونی دریاچه ارومیه
وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه با تمام جوانب 
زمین شناسی، اقتصادی، اجتماعی، منابع آب، هوا، 
اقلیم و ... آن در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر 
شده و روند رو به نزولی را طی کرده است. بالطبع ادامه 
پذیرش اثرات منفی در هر اکوسیستم طبیعی، در انتها به 
تخریب آن اکوسیستم منجر می شود که این امر تبعاتی 
چون ایجاد اکوسیستم های جدید با پتانسیل باالی ایجاد 
به همراه خواهد  را  پیرامونی  بر محیط زیست  تخریب 
داشت. وضعیت دریاچه ارومیه و تاالب های اطراف آن 
نیز خارج از این قاعده نیست؛ همان طور که در حال 
اقتصادی  و  اکولوژیکی  کارکردهای  از  بسیاری  حاضر 
- اجتماعی دریاچه ارومیه و تاالب های حاشیه ای آن 
مختل گردیده و خسارت محسوس و نامحسوس این 
اختالل نه تنها معیشت منطقه، بلکه معیشت های محلی 
و جوامع انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به طور 
بر  ارومیه  کلی ادامه روند فعلی خشک شدن دریاچه 
محیط های ذیل تأثیر داشته و خواهد داشت: بهداشت و 
سالمت جوامع محلی، وضعیت اقلیم و منابع آب، منابع 
اقتصادی منطقه )تولیدات کشاورزی و...(، تنوع زیستی 
و محیط طبیعی دریاچه و نواحی اطراف آن و وضعیت 

اجتماعی
- ریزگردها و طوفان های گردوغبار

 تجارب موجود از خشک شدن دریاچه های مشابه 
با دریاچه ارومیه، نشان دهنده تبعات و آثار ناگوار و گاه 
فاجعه باری هستند. دریاچه آرال در آسیای میانه مثال 
عدم  دلیل  به  که  است  موضوع  این  برای  شاخصی 
مدیریت مناسب منابع آب حوضه آبریز آن بیش از 90 
درصد حجم و سطح خود را از دست داده و از یک دریاچه 
تداوم  گردید.  تبدیل  زرد  به یک صحرای  تبدیل  پرآب 
بالقوه  ارومیه، خطر  دریاچه  وضعیت موجود خشکی 
تبدیل این دریاچه به یک کویر 5000 کیلومترمربعی 
را در آینده نه چندان دور بالفعل خواهد نمود. یکی از 
مهم ترین آثار خشکی بسیاری از تاالب ها و دریاچه ها 
در سطح دنیا، تبدیل شدن آن ها به کانون های تولید 
این  خصوص  در  تامل  قابل  نکته  است.  گردوغبار 
طوفان ها، شعاع تاثیرگذاری آن ها هستند که گاه چند 
صد کیلومتر را پیموده به طوری که نشانه هایی از ترکیبات 
دریاچه آرال در فواصل بسیار دور از آن تا 650 کیلومتر 
از مهم ترین  یکی  بدون شک  مشاهده گردیده است. 
نگرانی های موجود ناشی از پس روی و خشکی بخش 
قابل مالحظه ای از دریاچه ارومیه، تبدیل شدن آن به 
یکی از کانون های فعال ایجاد گردوغبار نمکی در منطقه 
و تبعات غیرقابل جبران ناشی از این موضوع در آینده 

نه چندان دور است.
- ایجاد و افزایش انواع بیماری های صعب العالج

 متاسفانه از مهم ترین آثار خشک شدن بسیاری از 
دریاچه ها در سطح دنیا، ایجاد و گسترش فزاینده انواع 
بیماری ها است و در این زمینه تجارب بسیار ناگواری 
وجود دارد. افزایش میزان بیماری ها در مناطق مجاور 
دریاچه آرال، نمونه بارز این موضوع است. مطالعه تجارب 
جهانی از جمله دریاچه آرال نشان می دهد از آنجا که 
کشاورزان برای حاصلخیزی محصول خود از علف کش، 
ورود  استفاده می کردند،  و کود شیمیایی  حشره کش 
پساب کشاورزی به دریاچه و نشت آن به صورت رسوب، 
ذرات ریزگرد تولیدشده از بستر دریاچه را به شدت آلوده 
کرده است. از جمله این سموم می توان به بیکربنات 
سموم  سایر  و  سدیم  سولفات  سدیم،  کلراید  سدیم، 
اشاره کرد. همچنین در این منطقه بیماری هایی چون 
مرگ ومیر نوزادان، سل، کم خونی، بیماری های تنفسی، 
حنجره،  و  حلق  سرطان  چشم،  بیماری های  آسم، 
بیماری های کلیه و کبد، به ویژه سرطان، حصبه، هپاتیت 
کبد، تب مالت، بیماری های ناشی از کمبود عناصر، 
اسهال و بیماری های عفونی، تغییرات عصبی و رفتاری، 
آسیب های سیستم ایمنی، عقب ماندگی های ذهنی، 
افزایش نشان  با خشک شدن دریاچه،  بلوغ دیررس، 

داده اند.
البته الزم به ذکر است که در خصوص آسیب شناسی 
اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر سالمت جوامع محلی 
و مجاور آن مطالعات چندانی صورت نگرفته و شناخت 
و  دقیق  مطالعات  انجام  نیازمند  موضوع  این  دقیق 

گسترده ای است.
- بیابان زایی

ناشی  از مهم ترین خطرات جدی  تردید یکی  بدون 
ارومیه،  دریاچه  از  قابل مالحظه ای  سطح  پس روی  از 
بیابان زایی است. در واقع تجربه تلخ دریاچه آرال موید 
این مطلب است که تبدیل دریاچه ارومیه به کویر ارومیه، 
چندان مسئله دور از ذهنی نمی تواند باشد. متاسفانه 
شواهد و بررسی های میدانی صورت گرفته نشان دهنده 
روان  ماسه  و  شن  پهنه های  و  ماسه ای  تپه های  ایجاد 
در مناطق مختلف دریاچه ارومیه و مناطق مجاور آن 
از مناطق داخل محدوده دریاچه  است. حتی برخی 
به گونه ای جلوه می نمایند که اگر بیننده شناختی نسبت 
به موقعیت مکانی تصاویر نداشته باشد، آن منطقه را با 

مناطق کویری ایران اشتباه می گیرد.
الزم به ذکر است که این خطر تنها محدود به منطقه 
غربی دریاچه ارومیه نبوده و بسیاری از مناطق مجاور آن 
به مانند شبستر، عجب شیر، سلماس، میاندوآب و سایر 

مناطق را نیز به صورت جدی تهدید می نماید.
- سایر تهدیدات و خطرات

از  اشاره،  مورد  جدی  تهدیدات  و  خطرات  بر  عالوه 
دریاچه  تداوم خشکی  از  ناشی  تهدیدات  جمله سایر 
طبق  نمود:  اشاره  نیز  ذیل  موارد  به  می توان  ارومیه 
مطالعات صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات سنجش از 
دور دانشگاه صنعتی شریف، از سال 2007 تا 2013، 
سطح آلبدوی یا همان بازتابش تشعشات خورشیدی از 
سطح دریاچه ارومیه تا 4 برابر و در مناطق مجاور آن تا 
2/5 برابر افزایش یافته است. در واقع هم زمان با کاهش 
این سال ها  در طی  آن  آلبدوی  میزان  دریاچه،  سطح 
پیامدهای  از  است.  داشته  قابل مالحظه ای  افزایش 
تشعشعات  شدت  افزایش  سطح،  آلبدوی  افزایش 
فرابنفش خواهد بود. بیماری های حاصل از قرارگیری 
مکرر در معرض اشعه فرابنفش را به صورت زیر عنوان 
سرطان،  بنفش،  ماورای  اشعه  آسیب های  نموده اند. 
آسیب های چشمی، تخریب سیاهی چشم، آب مروارید، 
سوختگی یا برف کوری، گل مژه و آسیب های پوستی. 
دریاچه های  جهانی  مطالعات  تطبیق  با  همچنین 
خشک شده می توان پیش بینی نمود. وضعیت سالمت 
افت  با  آینده  سال  چند  تا  محلی  جوامع  بهداشت  و 
کیفی باالیی همراه بوده و شیوع بیماری های مزمن و 
حاد گوارشی، تنفسی، سرطانی، خونی و انواع عوارض 
جنینی، عقب افتادگی ها و ... دور از انتظار نیست. لذا 
دریاچه  وضعیت  شدن  حادتر  از  پیش گیری  اهمیت 
از حادتر شدن وضعیت شیوع  و درنتیجه پیش گیری 
بیماری ها در جوامع محلی به ویژه در روستاهای حاشیه 
دریاچه بسیار حائز اهمیت است. همچنین اثرات ادامه 
روند خشکی دریاچه بر کشاورزی منطقه نیز به صورت 
زیر قابل پیش بینی است: شورشدن خاک کشاورزی 
و کاهش حاصلخیزی خاک ناشی از پراکنش نمک در 
سطح اراضی، ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی و 
تهدید سالمت ساکنین منطقه، خشکی درختان مثمر 
در اثر پراکنش نمک در سطوح آن ها، کاهش توان تولید 
مراتع در اثر پراکنش نمک بروی آن ها، کاهش توان تولید 

بخش دامداری و دام پروری منطقه

علل خشکی دریاچه ارومیه و تهدیدات
این متن برگرفته از گزارش »ضرورت احیای دریاچه ارومیه، علل خشکی و تهدیدات« است 

که از طرف کمیته اجتماعی فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است.

89 از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه
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اساس  بر  آب  نامناسب  توزیع  و  کم آبی  خشکی، 
واقعیتی  ایران  ما  کشور  در  زمانی،  و  مکانی  نیاز 
شیوه  از  آب  مدیریت  که  است  مهم  است.  اقلیمی 
از موضوعی حاشیه ای  و  سنتی خود فاصله گرفته 
در دولت ها به نقطه مرکزی جامعه انتقال یابد. چرا 
که آب امروزه نقشی استراتژیک در حیات یک ملت 
ایفا می کند. با انتقال این توجه به مرکز جامعه، نقش 
فعالیت های مردمی در کاهش بحران پررنگ تر شده 
و اهمیت موضوع را بیش از پیش به خصوص برای 
قشری که بیش از همه، با آب سروکار دارند روشن 
به  کوتاه  نوشتار  این  در  یعنی کشاورزان.  می سازد، 
بررسی مختصر شرایط آب در ایران و حوضه ارومیه، 
فجایع و محدودیت ها، به خصوص در حوضه دریاچه 
ارومیه که منطقه موردنظر می باشد، نقش بخش های 
مختلف در ایجاد و حتی اصالح و ترمیم شرایط و در 
نقاشی  که  است  نقل  می پردازیم.  راه کارها،  نهایت 
سال ها  از  پس  کرد.  اختیار  شاگردی  سال ها  بزرگ 
تمرین و ممارست در فن نقاشی شاگرد نقاش تابلویی 
برای  شهر  مرکز  در  را  آن  و  کرد  خلق  زیبا  بی اندازه 
نمایش گذاشت و با نیت اصالح خود در تابلویی دیگر 
از مردم خواهش کرد که هر کس ایرادی در اثر وی 
می بیند محل را عالمت گذاری کند! پس از یک روز 
مرکز شهر رفت تا نقاشی خود و ایرادات آن را بیابد، 
ولی در کمال تعجب تابلویی پر از عالمت ایرادگذاری 
دید! با شرمساری و کمی هم ناامیدی سراغ استاد 
خود رفت و ماجرا را بازگو کرد و از بی استعدادی خود 
شاکی شد! استاد به وی گفت هیچ تصمیمی در مورد 

عملکرد خود نگیرد و آزمایش را یک بار دیگر با یک 
تفاوت کوچک اجرا کند. قرار بر این شد که این بار 
رنگ و قلم در کنار تابلو باشد و هر فردی ایرادی از تابلو 
می گیرد آن را اصالح هم بکند! پس از یک روز تابلو 
بدون هیچ عالمتی و بدون هیچ ایراد گرفتنی در جای 

خود بود! همان تابلو به دستان همان نقاش!
ظهور  برای  انتظار  و  فجایع  بیان  و  ایرادگرفتن 
امری  دسترس،  از  دور  گاها  و  فضایی  راه حل های 
بدیهی و ساده بوده که متاسفانه به واسطه افزایش 
تنش های ناشی از کم آبی و ورود افراد غیرمتخصص 
به همه حیطه های تخصصی مهندسی آب، این روزها 
بیش از پیش دیده می شود. اگر بتوانیم عالمتی که 
حاکی از ایراد پای تابلوی نقاشی می گذاریم را اصالح 
انجام شده  هم بکنیم می توان گفت عمل مفیدی 
است. در شرایط حاضر جهان و با توسعه روند تغییرات 
اقلیمی و گرمایش جهانی، تغییر در الگوهای بارشی، 
حال  در  همه  دریاها  سطح  آمدن  باال  دما،  افزایش 
رخداد است اما آنچه که به نظر می رسد تهدید مهمی 
به شمار می آید کاهش مقدار آب های قابل استحصال 

در بسیاری از نقاط جهان است.

آب در ایران
سرانه  مقدار  جهانی،  بانک  آمار  مرکز  گزارش  به 
منابع آب شیرین در ایران از سال 2005 تا 2013، 
رقمی  از  کشور  جمعیت  و  داشته  کاهشی  روندی 
 74/8 حدود  در  رقمی  به  نفر  میلیون   66 حدود 
میلیون نفر رسیده است. درصد دسترسی افراد در 
از  شهر و روستا به منابع مطمئن آب و برخورداری 
سیستم دفع فاضالب، رشدی 10 درصدی در این 
سال ها نشان می دهد و امروزه دسترسی به این منابع 
را 100 درصد برای همه افراد گزارش می نماید. در 
و  اخیر  دهه های  طی  جمعیت  سریع  افزایش  کنار 
افزایش آب موردنیاز برای توسعه همه جانبه جوامع، 
اما  است؛  تغییریافته  به شدت  نیز  مصرف  الگوی 
مهم ترین بخش مصرف کننده آب در ایران و در جهان 
بخش کشاورزی می باشد که بیش از 90 درصد آب 

قرار  استفاده  مورد  بخش  این  در  استحصال  قابل 
می گیرد. سفره های آب های زیرزمینی و رودخانه ها 
شبکه های  و  بوده  مزارع  موردنیاز  آب  تامین کننده 
سنتی و صنعتی کشاورزی همواره بر مبنای وجود 
و دسترسی به یکی از این عوامل احداث می شود. 
از قدیم االیام نیز توسعه شهرها در کنار منابع آبی، 
به خصوص رودخانه ها صورت پذیرفته است. بخش 
کشاورزی خود به تنهایی حدود 18 درصد از اشتغال 
ایران را به خود اختصاص داده است. وقتی سخن از 
کمبود آب می شود در وهله اول تنها مشکل در سه 
بخش کشاورزی، صنعت و شرب به ذهن می رسد، 
در حالی که کمبود آب خشکی سرزمین، فرسایش 
سبب  را  بحران هایی  و  ریزگردها  وقوع  خاک ها، 

می شود که بزرگتر از بحران بی آبی نیز هستند.
قرار  توجه  مورد  باید  که  مهم  فاکتورهای  از  یکی 
گیرد میزان کل آبی است که بر اساس شاخص های 
سازمان ملل می توانیم استفاده کنیم. این میزان آب 
مکعب  متر  میلیارد  حدود 40  ایران  ما  کشور  برای 
است؛ یعنی رقمی در این حدود و نه بیش تر مجاز 
به برداشت و مصرف از منابع آبی ایران در هر سال 
هستیم. در حالی که بر اساس گزارشات رقمی حدود 
می کنیم.  استفاده  آب  مکعب  متر  میلیارد  هشتاد 
مطلب جالب توجهی که دیده می شود این است که 
رقمی حدود 12  ایران همواره  در  زیر کشت  سطح 
میلیون هکتار بوده است اما افزایش مصرف آب در 
بخش کشاورزی کشور را دچار بحران ساخته است. 
نقشه زیر )شکل 1( بر اساس محاسبات مدل سازی 
هیدرولوژیک برخی از معروف ترین مدل ها به دست 
آمده است. این نقشه میزان تغییرات پیش بینی شده 
سال های  بازه  در  جهان  تمام  در  را  رودخانه ها  آورد 

2041 تا 2060 ارائه می کند.
رنگ های خانواده آبی در این نقشه نشان دهنده 
افزایش میزان آورد رودخانه ها در آن منطقه خاص و 
رنگ های گرم نشان دهنده کاهش دبی هستند. با 
استخراج و بزرگ نمایی نقشه ایران در شکل متوجه 
وخامت اوضاع ایران و باالخص حوضه دریاچه اورمیه 

آناهیتا جباری

دانش آموخته دکرتی آبیاری و زهکشی

حوضه دریاچه ارومیه: 
آب، تهدیدها، چالش ها و راه کارها

می شویم. رنگ های قرمز تا 40 درصد و بیشتر کاهش 
در میزان آورد رودخانه ها را نشان می دهند.

آب در حوضه دریاچه ارومیه
اغلب نقاط کشور با کاهش شدید رواناب رودخانه ها 
در سال های آتی مواجه خواهند بود، ولی بنا بر جامعه 
هدف خاص این نوشتار دریاچه ارومیه را مدنظر قرار 
دادیم. دریاچه ارومیه دومین دریاچه فوق اشباع شور 
در سراسر جهان می باشد. این دریاچه در حوضه ای 
° 38 درجه عرض   17 ´ و   37 °  04 ´ مابین  و  بسته 
شمالی و ° 45 تا ° 46 درجه طول شرقی در شمالغربی 
ایران قرار دارد. بیشینه مساحت تاریخی آن 5700 
کیلومتر مربع می باشد. طی کنوانسیون رامسر در 
سال 1971 دریاچه ارومیه به عنوان تاالبی با اهمیت 
بین المللی اعالم شد. عالوه بر آن به دلیل اهمیت 
ملی  پارک  عنوان  به  ارومیه  دریاچه  آن،  اکولوژیکی 
و ذخیره زیست کره بین المللی معرفی شد. دریاچه 
ارومیه در منطقه ای نیمه خشک واقع شده است، با 
میانگین درجه حرارت ساالنه 11/2 درجه سانتیگراد 
و میانگین بارش و آهنگ تبخیر به ترتیب برابر 341 
و 1200 میلی متر در سال. تنوع زیستی محیط آبی 
دریاچه ارومیه به دلیل شوری باالی آن محدود شده 
است. تنها گونه جانوری آرتمیای دریاچه ارومیه بوده 

و تنها گونه گیاهی فیتو پالنکتون می باشد.
دریاچه ارومیه طی بیست سال اخیر با افت تقریبی 
 1394 ماه  شهریور  است.  بوده  مواجه  آب  متر   8
دریاچه ارومیه به بدترین شرایط خود رسید و بخش 
جنوبی دریاچه به کلی خشک شد. در حال حاضر 
از منابع آب های تجدیدپذیر در  از 85 درصد  بیش 
ایران مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که نهایتا 

باید این درصد طبق شاخص های سازمان ملل حدود 
40 باشد. این میزان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
این حوضه 70  یعنی در  برابر 70 درصد می باشد؛ 
درصد از کل آب های تجدیدپذیر استفاده می شوند. 
طبق محاسبات کل منابع آب موجود در حوضه برای 
برنامه ریزی و مصرف حدود 3160 میلیون متر مکعب 
می باشد، در حالی که کل مصرف آب حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در حال حاضر حدود 4825 میلیون 
متر مکعب است که 4291 میلیون متر مکعب از آن 
را مصارف کشاورزی تشکیل می دهد؛ یعنی رقمی 
حدود 90 درصد از کل آب مصرفی در این حوضه 

صرف فعالیت های کشاورزی می شود.

مشکل از کجاست؟!
در چنین شرایطی و با وجود محدودیت شدید منابع 
آبی در استان و با توجه به نیاز بزرگ بخش کشاورزی، 
ارزش آب را نه تنها با قیمت اقتصادی آب محاسبه 
شده توسط جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که با توجه 
به قیمت اکولوژیک آب نیز باید مورد محاسبه قرار 
داد. قیمت اکولوژیک آب با توجه به نقش آن در حفظ 
محیط زیست به خصوص محیط زیست مناطق در 
قرار  مجدد  محاسبه  مورد  باید  بحران  تجربه  حال 
بگیرد. مهم ترین بخش مصرف کننده آب در کشور 
و به خصوص در حوضه بخش کشاورزی می باشد، 
علی رغم این که جهت تامین بعدهای روانی و فرهنگی 
باید مصرف آب به خصوص در بخش شرب نیز مورد 
بخش  اصلی ترین  اما  گیرد  قرار  کاهش  و  بازبینی 
مصرف کننده آب که می تواند با تغییرات جزئی کمک 
شایانی به کاهش مصرف آب نماید، بخش کشاورزی 
به تنهایی می تواند  است. کاهش مصرف آب خود 

روند احیای منابع آب های سطحی و زیرسطحی را 
سبب شود. آنچه که در تحقیقات اخیر نیز به وضوح 
مشخص شده است این است که افزایش سطح زیر 
کاهش 90  بتواند  که  است  نبوده  حدی  به  کشت 
درصدی آب دریاچه اورمیه را تا شهریور 94 رقم بزند. 
افزایش سطحی حدودا 30 درصدی در این حوضه 
در  اغلب  که  است  شده  گزارش  اخیر  مطالعات  در 
زیرحوضه های  یعنی  حوضه  جنوبی  بخش های 
مربوط به رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود رخ داده 
است؛ اما آنچه که واضح است نمی توان افت 8 متری 
تراز آب دریاچه اورمیه را تنها منوط به این افزایش 
سطح زیر کشت دانست. برای توضیح مساله و بیان 

علت اتفاق به نمودار )1( توجه نمایید.
این نمودار تغییرات سطح زیر کشت محصوالت را 
به طور نمونه برای منطقه ارومیه نشان می دهد. سال 
آبی 70 – 69 مجموع سطح زیر کشت کل محصوالت 
باغی و زراعی حدود 148 هزار هکتار و سال 93-94 
این رقم به حدود 119 هزار هکتار می رسد. کاهش 
سطح زیرکشت اما افزایش مصرف آب! این مساله 
در پروژه استنفورد 2040 برای کل ایران اعالم شد و 
در واقع نیاز به یک تابع خوب برای تعریف سطح زیر 
کشت و الگوی کشت، امروز بیش از هر زمان دیگری 

احساس می شود.
 اتفاقی که رخ داده بیشتر تغییر الگوی کشت در 
جهتی نامناسب بوده که بدون درنظرگرفتن بودجه 
آبی حوضه دریاچه ارومیه، گیاهانی کشت شده که 
تا این حد منابع آبی منطقه را تحت فشار قرار داده 
است؛ اما با این حال و با وجود آزادی در سال های 
پیشرفت  منطقه،  آب  منابع  از  برداشت  در  اخیر 
چشم گیری در بخش کشاورزی حوضه نیز به چشم 
نمی خورد. ارزش پایین اقتصادی آب همواره باقی 
و  میزان  نظر  از  نیز  منطقه  غالب  تولیدات  و  است 

کیفیت از متوسط های جهانی فاصله زیادی دارند.

انتخاب  روش  الگوی  دوباره  تعریف  راه کار: 
الگوی کشت

همیشه نیاز نیست برای حل یک معضل به دنبال 
راه کارهای دور از دسترس و گران قیمت بود. گاهی 
تنها توجه به این مطلب که چه چیز باعث شده به 
را  راه کار  به راحتی  موقعیت بحران برسیم می تواند 
که  مهم ترین مسائلی  از  یکی  قرار دهد.  اختیار  در 
باید در مدیریت منابع آب یک حوضه مورد توجه قرار 
برای  الگوی کشت  ارائه سناریوهای مناسب  گیرد، 
آبی یک  به بودجه  با توجه  آبریز است.  حوضه های 
الگوی کشت مناسب حوضه  آبریز می توان  حوضه 
و  معمول  محاسبات  از  فارغ  اینجا  در  داد.  ارائه  را 
سرراست نیازهای آبی گیاهان مختلف و ارائه الگوی 
کشت های تکراری اساسا این سوال را مطرح می کنیم 
که بعد از آگاهی از مقدار آب موجود در آینده و با توجه 
به گذشته حوضه، اصوال ارائه الگوی کشت باید بر چه 
معمول  محاسبات  تنها  آیا  پذیرد؟  صورت  اساسی 
مقدار نیاز آبی کافی بوده و الگوی کشت مناسب را در 
حوضه های در حال تجربه بحران، می توان بر اساس 
سناریوی مشهور »هر چه آب مورد نیاز گیاه کمتر، آن 
گیاه بهتر« انتخاب نمود؟ و یا باید بر اساس شواهد 
پرداخت؟  عمیق تری  ارزیابی  به  منطقه  هر  موجود 
اغلب مشکالت تصمیم گیری های پس از مدل سازی 
در باب ارائه الگوهای کشت، ناشی از تک بعدی نگری 
تصمیم گیران می باشد. بدین معنا که در ارائه الگوی 
به نفع  یا کامال  )یا هر تصمیم مشابه دیگر(  کشت 
تصمیم گیری  انسانی  جوامع  پیشرفت  و  مادیات 

منودار )1(: تغییرات سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی در ارومیه )هکتار(

شکل )1(: پیش بینی تغییرات رواناب در بازه سال های 2041 تا 2060 در ایران و جهان

1011 از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه
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شده و از محیط زیست به کل غفلت می شود که در 
از  ناشی  اثرات منفی  از چند صباحی،  نهایت پس 
نیز  را  بشر  نوع  دامن  زیست،  نادیده انگاری محیط 
تنها  یا  و  تغییر می یابد  می گیرد و جهت سوددهی 
شرایط محیط زیست لحاظ می شود و سود و زیان 
جوامع انسانی ساکن در همان اکوسیستم در نظر 
گرفته نشده و در نهایت با اجبارهای فراوان نیز قوانین 
رعایت نمی شوند، چرا که اگر سود و زیان انسان های 
به  انسان  نیز در نظر گرفته نشود،  اکوسیستم  یک 
عنوان موجودی که کمتر تحت فشار باقی می ماند، 
سعی می کند به نحوی قوانین را دور بزند. در هر دوی 
این موارد تصمیم گیری به هدف عالی خود نخواهد 
رسید؛ بنابراین وقت آن رسیده که ارائه الگوی کشت 
را از نرم افزارهای محاسبه نیاز آبی بیرون آورده و به 
مساله ای نیازمند دید خوب مهندسی تبدیل کنیم، 
مساله ای که نیازمند چندجانبه نگری مهندسی بوده 
و نباید مانند گذشته راه حل های تک بعدی برای آن 

ارائه داد.
در مثال مناسبی از حوضه دریاچه ارومیه، می توان 
تحقیقات  بر  بنا  نمود.  بررسی  را  کشت  زیر  سطح 
اخیر، از سال 1976 تا سال 2013 حدود 30 درصد 
افزایش سطح زیر کشت در کل حوضه دریاچه ارومیه 
مشاهده می شود، اما در تحقیق دیگری که به تازگی 
دکتر  همکاری  با   ،2040  Stanford عنوان  تحت 
کاوه مدنی منتشر شد معلوم شد متوسط سطح زیر 
کشت در کل ایران همواره حول و حوش عددی برابر 
برخی سال های  در  بوده است.  میلیون هکتار   12
مرطوب تر با افزایش بسیار جزئی و به همین نسبت 
در سال های خشک نیز با کاهش جزئی مواجه شده 
است؛ اما شرایط منابع آب کشور روزبه روز با روند رو به 
تضعیف بیشتر منابع پیش رو است. در این مقایسات 
تک بعدی ای  مدیریت  نحوه  افتاده  قلم  از  که  آنچه 
بوده است که باعث شده با ثبات تقریبی سطح زیر 
کشت در اغلب مناطق کشور و یا افزایش نه چندان 
از  استفاده  دیگر،  مناطق  برخی  در  آن  چشمگیر 
آب های قابل استحصال به شرایط امروز خود برسد. 
نگرفتن  نظر  در  با  که  صدی  یا  صفر  مدیریت های 
با  طرح هایی  طرح ها،  مشترک المنافع  جنبه های 
ارائه  نتایج  مخرب ترین  حتی  و  عمر  طول  کم ترین 
داده اند. در این راستا به نظر محقق بایستی با در نظر 
گرفتن شواهد کامل اکوسیستم، اعم از گذشته های 
دور سایت مطالعه و حال حاضر آن و گذشته نزدیک تر 
آن، مسائل اقتصادی و فرهنگ و اجتماعی را نیز وارد 

پروتکل های تصمیم گیری نمود.
از آنجایی که در دنیای حاضر، قدرت اقتصادی، 
و  فرهنگی  مسائل  محرکه  نیروی  انسان ها  نظر  از 
بر  تکیه  با  می توان  می رود،  شمار  به  نیز  اجتماعی 
را  تصمیم گیری ها  اقتصادی  خوب  الگوریتم های 
قابل اجراتر ساخت. در چنین شرایطی محاسبات 
مربوط به مساله ای چندوجهی مانند الگوی کشت 
بنابراین  نمی تابد؛  بر  را  سابق  ساده  محاسبات  نیز 
می توان گفت مهم ترین هدف نوشتار حاضر ترجیح 
است؛  چندبعدی  به  تک بعدی  تصمیم گیری های 
بنابراین صرف دانستن بودجه آبی در یک کفه ترازو و 
نیاز آبی گیاه در کفه دیگر و چند عملیات محاسباتی 
ساده نمی توان الگوی کشت پایداری ارائه نمود. در 
چنین شرایطی ناگزیریم تا با پناه بردن به تئوری های 
مدیریتی و اقتصادی مساله زیست محیطی را در آن 
قالب پیاده سازی نموده و با دید چندجانبه به حل 
مشکل بپردازیم. در شکل )2( می توان چهار بخش 
مشاهده  را  اقتصادی  تصمیم گیری  یک  متفاوت 

با انطباق این تئوری مشهور بر مساله الگوی  کرد. 
در  می شود.  پرداخته  مورد  این  توضیح  به  کشت 
خصوص  به  مدیریتی،  تصمیم گیری های  اغلب 
برای ارائه الگوی کشت مناسب در حوضه ها تنها دو 
بخش خیلی مشهورتر نمودار یعنی فعالیت هایی با 
حداکثر سود و یا فعالیت های غیرانتفاعی مدنظر قرار 
می گیرند. هر دوی این تئوری ها در تصمیم گیری های 
برای  بود.  خواهند  مواجه  شکست  با  هیدرولوژیک 
بهینه  کشت  الگوی  ارائه  برای  است  قرار  اگر  مثال 
ارومیه  دریاچه  مانند  بحرانی  حال  در  حوضه  برای 
راه حلی ارائه شود، یا راه حلی ارائه می شود که کامال 
غیرانتفاعی بوده، کشاورز سود خود را باید کمتر کند، 
یا کمتر کشت کند تا انتفاع آن به دریاچه برسد و یا 
کشاورز با حداکثر توان به کشت می پردازد و دریاچه 
به حال خود رها می گردد. در هر دوی این سناریوها 
پس از مدتی تعادل به هم ریخته و مجبور به تعویض 
تصمیم خواهیم بود. به عبارتی می توان گفت این 

راه حل ها پایدار نیستند.
 Social Business اما در راه حل بهتر، تحت عنوان 
به  را  آن  ارومیه می توان  که در مورد حوضه دریاچه 
Environmental Business تغییر نام داد، می توان 
گفت با اهداف تجاری روی دریاچه مواجهیم. از طرفی 
آب ورودی به دریاچه منبع در آمد بخش عظیمی از 
مردم ساکن در حاشیه آن است )برای مثال فقط 55 
درصد از ساکنان روستاهای اطراف حوضه ارومیه به 
طور مستقیم از کشاورزی ارتزاق می کنند(، از طرفی 
به  اطراف خود  آبراهه های  آورد  به  نیز  دریاچه  خود 
پروژه های  با توصیف  بنابراین  شدت محتاج است؛ 
تک بعدی نمی توان راه به جایی برد. بهترین راه، ارائه 
مدلی بر مبنای تجارت زیست محیطی است؛ یعنی 
مدلی که بتواند با درنظرگرفتن سود محیط زیست، در 
اینجا یعنی رساندن آب حداکثری به دریاچه ارومیه، 
سود حداکثری جوامع انسانی را نیز تامین کند. برای 
اولین  انسانی  تامین کردن سود حداکثری جوامع 
تضمینی  خرید  یا  و  خرید  یارانه های  ارائه  حل  راه 
محصوالت است که البته تا حدی می تواند راه گشا 

باشد اما راه حل منطقی همیشگی نیست.
برای قرار گرفتن در منطقه تجارت زیست محیطی 
باید به روشی عمل شود که نه به ضرر جوامع انسانی 
باشد و نه به ضرر اکوسیستم منطقه. بدین منظور 
پیشنهاد می شود الگوی کشتی معرفی شود که بر 
آب  مصرف کننده  تنها  پروژه ها،  اغلب  نظر  خالف 
کمتر و در نتیجه مهیاکننده آب بیشتر برای دریاچه 
ارومیه نباشد، بلکه الگوی کشتی معرفی شود که در 
آمد  در  سطح  افزایش  باعث  بودن  کم مصرف  عین 
اقتصادی کشاورز شود. نمی توان به صورت درازمدت 
کشاورزان یک منطقه را مجبور به تبعیت از الگویی 
نمود که از نظر اقتصادی به ضرر آن ها تمام می شود. 
باید برای درک این مساله روندی که  در این راستا، 

باعث شد رقم اراضی تحت کشت غالت و محصوالت 
زراعی کاهش یابد و افزایش حدودا 30 درصدی در 
سطح زیر کشت مناطق باغی رخ دهد مورد بررسی 
قرار گیرد. کشاورز برای تامین خانواده خود مجبور 
نماید؛  کشت  را  پرمصرف تر  ولو  گران تر  گیاه  است 
اما در صورت معرفی گیاهان حتی گران قیمت تر از 
محصوالت باغی که اغلب نیاز آبی به شدت کمتری 
نیز دارند، می توان روی پایداری درازمدت تصمیمات 
حساب بیشتری باز کرد. معرفی گونه های کم مصرف 
ولی گران قیمت گیاهان دارویی و عطری و یا حتی 
گیاهانی مانند جاتروفا که امروزه به عنوان سوخت 
می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  نیز  جت  موتورهای 
می تواند راه حل بهتری باشد. کشت محصوالت ارزان 
آب بر مانند هندوانه، صیفی جات و امثالهم شاید در 
کوتاه مدت خودکفایی به شمار آید، اما در بلندمدت 
می تواند آثار منفی بر جای بگذارد که هم اکنون نیز 

قابل مشاهده است.
ارزش پایین آب در ایران به دلیل کشت محصوالت 
از  ناشی  بحرانی،  مناطق  در  آن هم  ارزان قیمت، 
درنظرنگرفتن حداکثرسازی سود محیط زیستی در 
تصمیم گیری هاست. برای مثال طبق آمار سال 1385 
هجری شمسی حدود 55 درصد سطح زیر کشت آبی 
استان آذربایجان غربی به کشت چهار محصول گندم 
)39/5 درصد(، جو )4/1 درصد(، چغندرقند )9/1 
درصد( و گوجه فرنگی )1/8 درصد( اختصاص داشته 
طبق  محصوالت  این  ارزش  احتساب  با  که  است 
محاسبات کمیته اقتصادی، ارزش اقتصادی آب در 
مصارف کشاورزی در استان آذربایجان غربی حدود 
1487 ریال بر متر مکعب است! این رقم در استان 
آذربایجان شرقی به عدد 1836 ریال بر متر مکعب 
می رسد، اما تا رسیدن این عدد به سطح قابل قبول 
آن راه زیادی باقی است. درنظرنگرفتن سود محیط 
زیست باعث این افت قیمت شدید می شود. حتی 
برای گیاهانی که نتوان شرایط اقلیمی را با تغییرات 
محدود مساعد نمود، می توان با افزایش گلخانه های 
مدرن، عالوه بر کاهش مصرف آب، به افزایش سطح 
اقتصادی زندگی کشاورز نیز کمک کرد. سیستم های 
آبیاری کم مصرف گلخانه های پیشرفته تا حدود زیادی 
مصرف آب را کاهش داده و تقریبا هیچ محدودیتی 
بنابراین  نمی گذارد؛  باقی  نوع کشت  انتخاب  برای 
تصمیم گیری های  و  جدید  سیستم های  تعریف  با 
چندجانبه نگرانه باید تعریف جدیدی از خودکفایی 
کشاورزی ارائه شود. خودکفایی کشاورزی به معنای 
آن  کردن  صادر  و  درختی  سیب  تن  هزاران  تولید 
نیست.  دیگر  کشورهای  به  پایین  بسیار  قیمتی  به 
گران ترین ها  کاشت  یعنی  کشاورزی  خودکفایی 
نمودن  وارد  و  آن ها  صادرات  کم مصرف ترین ها،  و 
گیاهان ارزان قیمت، یا به عبارتی واردات آب به کشور.

شکل )2(: منوداری اقتصادی از برهم کنش سود اقتصادی و بازگشت رسمایه

یک پژوهش تازه می گوید تغییرات اقلیمی بیشتر 
را  ارومیه  دریاچه  انسانی،  فعالیت های  از  ناشی 
تهدید می کند. آیا با این نظر موافقید؟ آیا کمبود آب 

در آینده کل منطقه را مورد تهدید قرار می دهد؟
◄ قبل از هر چیز از مدیران نشریه کارایی به خاطر 
خاطر  به  همچنین  و  نموده اند  بنده  از  که  دعوتی 
اهمیت و توجهی که به مسئله خشک شدن دریاچه 
ارومیه دارند، بسیار متشکر و سپاسگزارم. متاسفانه در 
سال هایی نه چندان دور برخورد مناسبی با کسانیکه 
نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار می دادند، 
به  اخیر  دهه های  در  اگر  بسا  چه  نگرفت.  صورت 
توجهی  محیط زیست  و  آب  به  دلسوزان  هشدارهای 
بیشتری می شد، وضعیت دریاچه ارومیه به این مرحله 
نمی رسید. به هرحال گذشته دیگر گذشته است. من 
اینجا نمی خواهم به دنبال مقصر بگردم. چرا که  در 
معتقدم همگی ما بدون استثنا از کارشناسان شاغل 
در سازمان های آب، جهاد کشاورزی و مدیران سیاسی 
گرفته تا اساتید دانشگاه در پیدایش این وضعیت سهم 
نیز  دانشگاه  اساتید  ما  که  است  این  واقعیت  داریم. 
به موقع به دانشجویان خود در مورد اهمیت بیشتر به 
مسئله محیط زیست تذکر جدی نداده ایم؛ اما بایستی 
زندگی  خاطر  به  که  شویم  قسم«  »هم  این،  از  بعد 
خودمان و بچه های خودمان هم که شده، موضوعات 
محیط زیست  اگر  بگیریم.  جدی  را  زیست محیطی 
ما آسیب ببیند در آن صورت همه ما متضرر خواهیم 
شد. اگر خدای نکرده حوضه دریاچه ارومیه به کویر و 
بیابان تبدیل شود این بیابان و مشکالت زیاد آن فرقی 
بین هیچ کس نخواهد گذاشت. قبل از بحرانی شدن 
بیشتر اوضاع به عنوان یک استاد دانشگاه همه و همه 
بیشتر دعوت می کنم. من  احساس مسئولیت  به  را 
سعی خواهم کرد در این مصاحبه جواب سواالت شما 
را طوری بدهم که باعث خستگی مخاطبانتان نگردد. 
به عبارتی از بحث های آکادمیک فاصله خواهم گرفت 
تا بتوانم نظراتم را به زبانی ساده تر عرض نمایم. حال 

برگردیم به سؤال شما.
تحقیقات انجام یافته و بررسی روند بارش های جوی 
و دما در حوضه دریاچه ارومیه به وضوح نشان می دهد 
که چیزی در حدود نیم درجه سانتی گراد دما افزایش 
یافته و حدود بیست درصد از میزان بارش های جوی کم 

شده است. نتایج این تحقیقات که اغلب آن ها توسط 
همکاران ما در دانشگاه تبریز و ارومیه صورت گرفته، 
در مجالت علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور چاپ 
ناشی  تهدید  بنابراین  است؛  دسترسی  قابل  و  شده 
از تغییرات اقلیمی جدی است ولی این تهدیدات در 
حدی نیست که بتواند منجر به خشک شدن دریاچه 
ارومیه شود. قطعا تغییر اقلیم نه تنها در ایران بلکه در کل 
جهان روی منابع آب و مدیریت آن ها تاثیر منفی داشته 
ولی این نمی تواند بهانه ای برای طرح این بحث باشد که 
»باالخره در اثر تغییر اقلیم دریاچه ارومیه خشک خواهد 
شد و ما چاره ای جز پذیرش این واقعیت نداریم«. این 
گزاره و این نگرش فوق العاده غیردقیق، غیرعلمی و 
خطرناک بوده و نمی تواند مورد پذیرش آکادمیسین ها، 
کارشناسان اهل فن و مردم آذربایجان باشد. این نگرش 
در واقع پاک کردن صورت مسئله است. خوشبختانه 
باور و  فلسفه پیدایش و تاسیس ستاد احیا نیز عدم 
پذیرش همین گزاره بود. اگر امیدی به احیا دریاچه 
نبود در آن صورت ستاد احیا نیز تشکیل نمی شد. پس 
به طور خالصه تاثیر بیست درصدی کاهش بارندگی ها 
نمی تواند مسئولیت ما را در مدیریت منابع آب حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه و پذیرش اشتباهاتمان از بین ببرد. 
ستاد احیای دریاچه ارومیه مطالعات خوبی انجام داده 

بخش  در  یکپارچه نگری  وجود  عدم  متاسفانه  ولی 
منابع آب و مدیریت آن باعث شده از زارعین گرفته تا 
مدیران بخش های مختلف هرکسی ساز خود را بزند و 
این موضوع آهنگ زیبا و هارمونی احیا دریاچه ارومیه 
را به هم زده است. به نظر می رسد، به ابعاد فرهنگی و 
اجتماعی قضیه خیلی بی توجهی شده است. هنوز 
هم که هنوز هست بسیاری از انسان ها درد را احساس 
نکرده اند. هنوز هم که هنوز هست برای بعضی ها طرح 
این مباحث بیشتر شبیه به شوخی است. من روانشناس 
نیستم ولی انگار روانشناسی ملت ما این است که آن قدر 
صبر می کند و موضوع یک بحران را جدی نمی گیرد تا 
به مرحله ای برسد که همه فرصت ها از بین برود و تازه 
آن وقت یادش می افتد که چه خسارت جبران ناپذیری 
به خودش و نسل بعدی اش زده است. کار فرهنگی 
یعنی اینکه بایستی موضوع به بین کشاورزان کشانده 
شود؛ یعنی اینکه در بستر یک حرکت فرهنگی بزرگ 
با تبلیغات کافی به زارعین حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
بفهمانیم که خطر و تهدید خیلی جدی بوده و بیخ گوش 
همه ماست. نتیجه کار فرهنگی این است که روحانیت 
محترم هم پای منبر خود، در مورد خشک شدن دریاچه 
قصبه های  و  روستاها  در  معلم  دهد.  هشدار  ارومیه 
زیرحوضه های دریاچه ارومیه به دانش آموزان اهمیت 
آب و محیط زیست را از کودکی بفهماند. کار فرهنگی 
اینکه دانشجویان شاغل به تحصیل در منطقه به عنوان 
سفیران محیط زیست به خانه های خود بروند و در مورد 
ضرورت مصرف بهینه آب تبلیغ و اطالع رسانی کنند. 
اینکه بنشینیم و منتظر دولت بمانیم که بیاید برای ما 
کار فرهنگی کند، یک نگرش باطل است. کس نخارد 
پشت من جز ناخن انگشت من. ما به عنوان ساکنین 
حوضه دریاچه ارومیه و به عنوان بیشترین آسیب پذیر از 
این بحران بایستی آستین ها را باال بزنیم و با جان و دل 

شروع به کار کنیم.

 به نظر شما از میان علل عمده ای که برای به 
ارومیه  دریاچه  در  کنونی  وضعیت  آمدن  وجود 
برشمرده می شود،  که عبارت اند از خشکسالی، 
توسعه بیش از حد کشاورزی با استفاده از روش 
و حفر چاه های عمیق در منطقه، عبور  غرقابی 
ارومیه  دریاچه  وسط  از  کالنتری  شهید  بزرگراه 

بر اساس مطالعات صورت گرفته و مقاالت علمی-پژوهشی منتشر 
شده بخش های وسیعی از خاورمیانه، ایران و به ویژه حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در یک دوره خشکسالی قابل توجهی بسر می برند. 
خشکسالی های اخیر موجب شده ضرورت مدیریت بهینه از منابع 
آب به عنوان یک بحث جدی از ویترین تحقیقات صرف آکادمیک 
روند  تشدید  شود.  مطرح  عمومی تری  سطح  در  و  شده  خارج 
خشکیدگی دریاچه ارومیه باعث پیدایش حساسیت قابل توجه به این 
موضوع بین نخبگان دانشگاهی و تحصیل کردگان جامعه گردیده 
است. اکنون بحث جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای 
مجدد آن به مهم ترین بحث محافل علمی مرتبط با مهندسی آب، 
محیط زیست، کشاورزی، آب و هواشناسی، عمران و علوم زمین 
ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  است.  شده  تبدیل  کشور  داخل  در 
به عنوان بازوی مطالعاتی و مشاور دولت حسن روحانی عمل کرده و 
با انجام مطالعاتی نسبتا گسترده راهکارهای متعددی برای حل این 
بحران ارائه داده است؛ اما آنچه مشهود است علیرغم تالش فراوان 

دست اندرکاران، معضل دریاچه ارومیه همچنان گریبان گیر مردم 
منطقه بوده و ضرورت توجه جدی به این مسئله در سطح کالن و ملی 
احساس می شود. ماهنامه کارایی با هدف واکاوی بیشتر این موضوع 
در نظر دارد پای صحبت متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان 
شاغل در جغرافیای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشسته و به دور از 
پیش داوری های معمول به زبانی ساده، ضمن تبیین موضوع خشک 
شدن دریاچه به دنبال طرح راه حل هایی جهت احیا این دریاچه 
رفته و به عنوان یک نشریه محلی ِدیِن خود را به آب و محیط زیست 
در ایران ادا نماید. کشاندن بحث خشک شدن دریاچه ارومیه از 
فاز صرف آکادمیک به الیه های عمومی جامعه و ایجاد احساس 
مسئولیت به منابع آب، خاک و محیط زیست از اهداف این سلسله 
بحث ها خواهد بود. در این راستا در این شماره از نشریه پای صحبت 
دکتر محمدتقی ستاری از اساتید فعال در بخش مدیریت منابع آب 
دانشگاه تبریز می نشینیم. آنچه می خوانید ماحصل مصاحبه صریح و 

صمیمانه ای است که با ایشان انجام یافته است.

گفتگو با محمدتقی ستاری استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیز

 آیا می خواهیم دست روی دست بگذاریم تا آذربایجان کویر شود؟

1213 از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه
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و احداث سد بر روی یازده رود آب شیرین که به 
دریاچه ارومیه می ریخت، کدام یک مهم تر از بقیه 

هستند؟
◄ واقعیتش این است که جواب به این سؤال سخت 
است. به نوعی همه این عوامل در خشک شدن دریاچه 
ارومیه مهم و دخیل هستند ولی نگاهی به آمار مصرف 
می دهد.  دست  به  خوبی  سرنخ های  حوضه  در  آب 
کشاورزی  بخش  در  حوضه  آب  درصد   90 از  بیش 
مصرف شده است؛ یعنی اینکه با توجه به وابستگی 
اقتصاد منطقه به کشاورزی و پارادایم توسعه کشاورزی 
که در دستور کار دولت حداقل در بیست سال گذشته 
بود، پس از پایان جنگ تحمیلی در راستای سیاست 
سازندگی سعی بر این بوده که سدسازی های گسترده 
در حوضه صورت گیرد. به عنوان فردی که اطالعاتی 
در خصوص بهره برداری از مخازن سدها دارم به جرات 
می گویم که در هیچ یک از مطالعات این سدها حقابه 
یا اصال در نظر گرفته  زیست محیطی دریاچه ارومیه 
نیاز  برنامه تخصیص  به هیچ وجه  در عمل  یا  و  نشده 
زیست محیطی و حقابه دریاچه پیاده و رعایت نشده 
است. هدف صرفا مهار همه آب در رودخانه به منظور 
با بهره برداری از سدها  توسعه کشاورزی بوده است. 
مخصوصا در دوره های پرآبی دهه هفتاد سطح زیر کشت 
در منطقه بخصوص باغات افزایش گسترده ای یافت و 
به طور سنتی آبیاری غرقابی به عنوان یک روش معمول 
بکار گرفته شد. بعدها با کاهش آب سطحی در حوضه 
بشدت تمایل به آب زیرزمینی گسترش یافت و چاه های 
غیرمجاز در منطقه حفر شد. ماحصل این سیاست ها 
و رویکردها بهره برداری بی رویه از آب های سطحی و 
زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است. این ها 
کشف مهمی نیست که من انجام داده باشم. غلط بودن 
سیاست توسعه اراضی، سدسازی های گسترده و غیره 
دیگر بر همگان اثبات شده است. آنچه مهم است و به 
عبارتی سوالی که بایستی بدان پاسخ داده شود این 
است که چرا سیاست کالن توسعه در کشور و بخصوص 
منطقه و به ویژه در مناطق غربی و جنوبی دریاچه ارومیه 
به سمت کشاورزی سوق داده شد؟ چرا ما توسعه را 
فقط از منظر کشاورزی دیدیم؟ ما با این رویکرد یعنی 
گریز از توسعه صنعتی و روی آوردن به کشاورزی سنتی 
به شدت منابع آب، خاک و محیط زیست را تحت فشار 
قرار دادیم. چه لزومی داشت که ما اقتصاد کل منطقه 
را به سمت کشاورزی ببریم تا مجبور شویم 90 درصد 
باغات  آبیاری  برای  سنتی  به صورت  را  آب مان  منابع 
این  ببریم؟ بحث آب مجازی در  بکار  و سیفی جات 
مقوله قابل طرح است. ما آب بسیار ارزان را بدون هر 
گونه ضابطه و کنترلی در اختیار زارعین قرار دادیم و 
فرهنگ افزایش محصول به هر بهایی را نهادینه کردیم. 
اتفاقی نیست که هر سال با افت سطح آب زیرزمینی 
به صورت  ما  چون  می یابد.  افزایش  نیز  چاه ها  عمق 
غیرمستقیم به زارعین یاد دادیم که برای جلوگیری از 
خشک شدن مزارع و باغاتشان به هر قیمتی آب را به 
سر مزرعه شان ببرند. اگر ما اقتصاد منطقه را به سمت 
بخش صنعت معطوف می کردیم و بجای 90 درصد 
نصف آن یعنی حدود 50 درصد از آب حوضه را مصرف 
می کردیم و به صورت جدی برنامه گذر از آبیاری سنتی 
به آبیاری تحت فشار را پیگیری می کردیم، هرگز آب 
اکولوژیک  تراز  زیر  به  خشکسالی ها  علیرغم  دریاچه 
نمی افتاد. در این بین همواره در سال های پس از جنگ 
جایگاه آگاهی بخشی و کار فرهنگی بر روی زارعین در 
بین سیاست های مدیریت منابع آب مخدوش و مبهم 
بود. ما بایستی می دانستیم که با نشستن پشت میزها 
و صدور بخشنامه نمی توانیم فرهنگ مصرف آب و یا 

الگوی کشت را اصالح کنیم. ما می بایستی می رفتیم 
پیش کشاورز و باغدار و از نزدیک با آن ها ارتباط برقرار 
می کردیم و با لحن و ادبیات آن ها سخن می گفتیم، با 
آن ها چایی و نهار می خوردیم تا به آن ها نزدیک شویم 
و آن ها نیز پیام ما را جدی بگیرند. بایستی کارشناسان 
آب با روحانیون پرنفوذ و ریش سفیدان تعامل سازنده 
جامعه  بخش های  همه  تا  می کردند  برقرار  جدی  و 
همگام با متخصصین اهمیت آب را هم خودشان درک 
می کردند و هم به الیه های اجتماعی یادآور می شدند. 
البته االن هم دیر نشده است. دولت و بخش خصوصی 
بایستی سرمایه گذاری گسترده ای در بخش صنعت 
ایجاد کند و منطقه در یک کالم بایستی صنعتی شود 
تا شاغالن سرریز شده از بخش کشاورزی جذب بخش 
صنعت شوند. بایستی کار فرهنگی و اجتماعی را با 
احساس مسئولیت بیشتری انجام داد. صداوسیما، 
شهرداری ها، مساجد و غیره بایستی پای کار بیایند. 
ریزگردهای  و  شد  تبدیل  کویر  به  حوضه  فردا  وقتی 
سرطانی به هوا برخاستند گلو و ریه های همه ما را بدون 
امان  در  بال  این  از  استثنا خواهند گرفت. هیچ کس 

نخواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
می گوید ۹۳ درصد دریاچه ارومیه خشک شده و 
شوری آب آن تقریبا دو برابر میزان استاندارد شده 
و به حالت فوق اشباع رسیده است. آیا با این تفسیر 

شما امیدی به احیا این دریاچه دارید؟
قابل  ارومیه  دریاچه  امیدوارم. حتما  ◄ من قطعا 
احیاست منتها بایستی هم دولت و هم ملت دست 
به دست هم داده و در این مسیر تالش کنند. ایده ها 
داده،  ارومیه  دریاچه  احیا  ستاد  که  راه حل هایی  و 
اتفاقا خیلی خوب و کاربردی هستند. منتها بایستی 
و  هدف دار  به صورت  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات 
به موقع تخصیص یابند. االن سازمان های آب مشکل 
اعتبار دارند. بایستی اعتبارات به طرح های جامع احیا 
دریاچه تزریق شوند. بایستی با مطالعه کارشناسی و 
با تجربه کارها را پیش  بهره گیری از مشاوران زبده و 
برد. یک کار خوبی که سال گذشته سازمان های آب 
منطقه ای آذربایجان شرقی و غربی انجام دادند، طرح 
بازگشایی مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه 
بود. این طرح به دریاچه هرچند در مقیاس کوچک 
تقویت  دست  این  از  طرح هایی  بایستی  داد.  جان 
شوند. یکی از کارهای خوب دیگر در این زمینه طرح 
نصب ادوات اندازه گیری دقیق در انهار و نقاط برداشت 
و کنترل بود. این طرح هم خیلی جالب است و بایستی 
با مطالعه در همه رودخانه ها و انهار منشعب از آن در 
حوضه آبریز دریاچه پیش رود. ما بایستی دقیقا بدانیم 
که چقدر آب وارد حوضه می شود و چقدر در حوضه 
مصرف می شود. بدون داشتن داده های قابل اعتماد 
و دقیق هر گونه نسخه پیچی برای حوضه ایراد خواهد 
داشت. همچنان که یک پزشک بر اساس نوار مغزی 
را  بیماری  نوع  پزشکی  آزمایش های  نتایج  و  قلبی  و 
تشخیص داده و دارو تجویز می کند، یک مدیر خوب هم 
بر اساس این داده هاست که می تواند بفهمد ورودی و 
خروجی و میزان مصرف آب در حوضه آبریز چقدر است 
تا برنامه ریزی و مدیریت کند. آب یک کاالی فوق العاده 
ذی قیمت است؛ بنابراین بایستی بدانیم قطره قطره آب 
کجا مصرف می شود. بایستی مدیریت یکپارچه منابع 
آب مدنظر قرار گیرد. بایستی روی قیمت آب تجدیدنظر 
شده و آب بر اساس قیمت واقعی اش عرضه شود. دوره 
و زمان دادن بی حساب و کتاب آب رایگان سپری شده 
است. نمی شود منابع نسل های آتی را رایگان در اختیار 

همه قرار داد. اصوال بایستی مدیریت یکپارچه منابع 
سازمان های  حداقل  یا  و  شود  اعمال  حوضه  در  آب 
آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان های آذربایجان 
و کردستان با هماهنگی زیادی با هم کار کنند. بهتر 
تقسیمات حوضه ای  تقسیمات سیاسی  به جای  بود 
جهت مدیریت یکپارچه منابع آب صورت می گرفت. 
بایستی به دیپلماسی و مذاکره بر سر نحوه بهره برداری 
از آب بین استان ها و نهادهای مختلف اهمیت زیادی 
داد. البته در اینجا قصدم ایجاد حس مشارکت فعال 
از  جلوگیری  و  آب  از  بهره برداری  در  ذینفعان  همه 
مرگ دریاچه ارومیه است نه جلسات شیرینی خوری و 

ناهارخوری و گپ زدن های آن چنانی.

برخی کارشناسان در مقام مقایسه سرنوشت 
مقایسه  آرال  دریاچه  سرنوشت  با  را  دریاچه  این 
می کنند که یکی چهار دریاچه بزرگ دنیا بود اما 
از دهه ۱۹۶۰ این دریاچه رفته رفته آب رفت و در 
سال ۱۹۸۷ به دو دریاچه کوچک آرال شمالی و 
آرال جنوبی تقسیم شد و درصد شوری آب آن ۵۵ 
برابر شد. آیا به نظر شما چنین مقایسه ای درست 

است؟
◄ من نمی توانم با چنین مقایسه ای موافق باشم. 
به نظر من طرح این نوع بحث ها ایجاد بی انگیزگی در 
کارشناسان و مدیران بخش آب می کند. ما فعال تا آن 
نقطه فاصله خیلی زیادی داریم. به نظر من این بحث ها 
ذهن ما را از نجات دریاچه ارومیه منحرف می کند و 
تمرکز فکری ما را از بین می برد. ما بایستی روی نجات 
دریاچه فکر کنیم نه مرگ دریاچه. ما بایستی انتقادپذیر 
باشیم و سعی کنیم اشتباهات خود را سریعا جبران 
کنیم. من اعتقاد قلبی دارم که دریاچه ارومیه قابل 
باشد.  این  پشت  قوی  اراده  بایستی  فقط  احیاست 
کویر برای ما آذربایجانی ها نامفهوم و نامانوس است. 
شاید برای آن دسته از آکادمسین ها و نظریه پردازانی که 
چشمشان را با کویر و بی آبی باز کرده اند، این دیدگاه ها 
و نگرش ها معنا داشته باشد. ولی برای افرادی مثل 
بنده که در سواحل شرفخانه شنا کرده اند و در زمانی 
نه چندان دور با لنج ها از این طرف دریاچه به آن طرف 
دریاچه رفته اند، این حرف ها خیلی بی معناست. ما 
بایستی با تمام انرژی روی احیا دریاچه تمرکز کنیم. 
بایستی همه مان دست در دست هم دهیم و صرفا به 
شعار اکتفا نکنیم. ما باید کالهمان را قاضی کنیم و به 
این سؤال اساسی جواب دهیم که آیا می خواهیم دست 
روی دست بگذاریم تا آذربایجان کویر شود و ما شاهد 
اقتصادی- بدبختی های  و  بیماری ها  انواع  درگیر  و 

اجتماعی و فرهنگی باشیم؟ یا از آذربایجان و دیار آبا 
و اجدادی مان مهاجرت کنیم؟ و یا نه در همین منطقه 
مثل نیاکانمان آبرومندانه و شرفتمندانه زندگی کنیم؟ 
زندگی و خوشبختی در یک محیط زیست سالم معنا 
پیدا می کند. آلودگی های اخیر در تبریز نشان داد، هر 
چقدر هم امکانات داشته باشی اگر هوایی برای نفس 
کشیدن، آبی برای نوشیدن و خاکی برای زیستن روی 
آن نداشته باشی در آن صورت زندگی با همه امکاناتش 
بی معناست. ما نه می توانیم هوا، نه می توانیم آب و نه 
می توانیم خاک وارد کنیم. تنها یک راه چاره باقی است 
و آن استفاده بهینه و هوشمندانه از منابع خودمان 
است؛ بنابراین جا دارد روی کاهش مصرف آب تبلیغ 
کنیم، نگاهمان به اقتصاد و کشاورزی را تغییر دهیم 
و روش جدیدی را بنیان گذاری کنیم. چشم ها را باید 
شست و جور دیگری باید دید. من مطمئن هستم اگر 
اراده ملی پشت این قضیه باشد اگرچه سخت هست 

ولی حتما به نتیجه می رسیم.

وضعیـت بحرانـی دریاچـه ارومیـه تـا آنجـا ادامـه 
یافـت کـه طـی چنـد روز اخیـر دریاچـه کامـال بـه 
خشـکی گراییـد و مشـخص گردیـد کـه اقدامـات 
انجـام شـده حداقـل تـا بـه امـروز فاقـد اثر بخشـی 
الزم بوده اسـت. شـاید بکارگیری عبارت »دریاچه« 
ِمن بعـد مضحکانـه بـه نظـر برسـد؛ چـرا کـه دیگـر 
جـای  بـه  اسـت  بهتـر  و  نـدارد  وجـود  دریاچـه ای 
ارومیـه« اسـتفاده  از »نمـک زار  ارومیـه«  »دریاچـه 

شـود. 
بـر  سـیاهی  لکـه  نمـک زار،  بـه  دریاچـه  تبدیـل 
پیشـانی محیـط زیسـت ایـران اسـت کـه بـه دلیـل 
اهمال کاری، عدم نظارت مناسـب زیست محیطی 
بـر پروژه هـای عمرانـی و اعمال قانون بـه وقت لزوم 
در  آینـده  از  درسـتی  درک  نداشـتن  همچنیـن  و 
طـی سـه دهـه اخیر بـه تدریج اتفـاق افتاده اسـت. 
البتـه بایـد اذعـان نمـود کـه همه مـا در ایـن فاجعه 
زیسـت محیطی سـهیم هسـتیم و شـاید مهم تـر از 
همـه وزارت نیـرو و جهاد کشـاورزی نقـش موثرتری 
را داشـته باشـند. هدف این نوشـتار مقصرشناسـی 
خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه نیسـت. بلکـه ایـن 
نوشـتار می خواهـد از فاجعه ای دیگر تصویرسـازی 
خـوب  می گوینـد  عـده ای  کـه  زمـان  آن  نمایـد. 
حـاال کـه دریاچـه ارومیه خشـک شـده و نمی شـود 
کاری کـرد. حداقـل از نمک هـای دریاچه اسـتفاده 
بـه عمـل آوریـم و نفـع اقتصـادی حاصـل آیـد. هـم 
باعـث اشـتغال اسـت، هـم باعـث تامیـن نیازهـای 
اولیـه یکـی از کارخانه هـای منطقـه و هـم احتمـاال 

می آیـد.  عمـل  بـه  ممانعـت  نمکـی  طوفـان  از 
اینجاسـت کـه تاسـف آدمـی دو چنـدان می شـود 
از اسـب مـرده«  یـاد ضرب المثـل »نعـل کشـی  و 
می افتیـم. دریاچـه را خشـکانده ایم و حـاال پیکـره 
او را بـا برداشـت نمـک، آن هـم بـه شـیوه ای کامـال 
تخریـب می کنیـم.  و  غیرزیسـت محیطی مجـروح 
نوعـی  بـه  ارومیـه  دریاچـه  از  نمـک  برداشـت 
سـوال  می شـود.  محسـوب  سـطحی  معـدن کاری 
مجـوز  مربوطـه  پیمانـکاران  آیـا  کـه  اینجاسـت 
مجـوز  اگـر  نموده انـد؟  دریافـت  زیسـت محیطی 
چـه  بـر  اسـت،  شـده  صـادر  زیسـت محیطی 
اثـرات  مطالعـه  آیـا  اسـت؟  شـده  صـادر  مبنایـی 
زیسـت محیطی در ایـن خصـوص بـه عمـل آمـده 

اسـت؟
میدانـی  مشـاهدات  و  بررسـی ها  اسـاس  بـر 
از  یکـی  پایان نامـه  قالـب  در  کـه  نویسـنده  اخیـر 
دانشـجویان کارشناسـی ارشد مهندسـی بهداشت 
علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  دانشـکده  در  محیـط 
از  نمـک  برداشـت  گردیـد،  انجـام  تبریـز  پزشـکی 
دریاچـه ارومیـه در منطقـه آغ گنبد به شـدت باعث 
تخریـب محیـط طبیعـی دریاچـه ارومیـه شـده کـه 
حاصـل آن تشـدید اثـرات سـوء احتمالـی در آینده 

خواهـد بـود. 
در پروسـه برداشـت نمک ابتدا نمک رسـوب یافته 
در کـف دریاچـه کـه بـه دلیـل تبخیـر آب کامـال در 
دسـترس اسـت، توسـط لـودر بـه ضخامـت تـا یک 
متـر کنده شـده و بـه صـورت توده هـای دراز نمکی 
یـا نمک ریزهایـی با ارتفاع بیش از سـه متر انباشـت 
می شـود تـا آب خود را از دسـت دهـد. این نمک ها 
تریلی هـای  در  خشک شـدن،  و  آب دهـی  از  پـس 
18 چـرخ بارگیـری شـده و بـه مقصـد کارخانـه ای 
ایـن،  بـر  انتقـال می یابـد. عـالوه  واقـع در مراغـه 
جمـع آوری  را  نمک هـا  منطقـه،  بومیـان  برخـی 
نمـوده و بـه صورت گرانـول یا آسیاب شـده در قالب 
بسـته بندی های پنـج کیلویـی یـا کوچک تـر یـا بـه 

صـورت فلـه ای بـه فـروش می رسـانند. 

در هـر حـال بـا نگاهـی اولیـه اثـرات بهداشـتی و 
زیسـت محیطی ایـن فعالیت هـا بـه صـورت تیتـروار 

بـه صـورت زیـر قابل بیـان می باشـد:
- برداشـت نمـک توسـط لودرهـا باعـث از بیـن 
رفتـن توپوگرافـی و شـیب طبیعی رسـوبات دریاچه 
شـده و منجـر بـه ایجـاد برکه هـای عمیـق در کـف 
ایـن  وجـود  کـه  اسـت  بدیهـی  می شـود.  دریاچـه 
حرکـت  خـوردن  هـم  بـه  باعـث  می توانـد  برکه هـا 
طبیعـی روان آب هـای سـطحی در دریاچـه شـده و 

بـه خشک شـدن بیشـتر دریاچـه کمـک نمایـد.
سـطح  در  سـنگین  تریلی هـای  آمـد  و  رفـت   -
دریاچه و فعالیت لودرها باعث فشرده شـدن سـطح 
نفوذ پذیـری، ظرفیـت  در  قاعدتـا  و  موجـود شـده 
نگهـداری آب و میزان تبخیر از سـطح دریاچه تاثیر 

فراوانـی خواهـد گذاشـت. 
کارگاه هـای  در  راننـدگان  و  کارگـران  فعالیـت   -
اسـتحصال نمـک همـراه بـا دفـع هـر گونه آشـغال 
تـا  گرفتـه  سـوخته  روغـن  از  دریاچـه  محیـط  در 
پوسـت هندوانـه و فاضـالب بهداشـتی و ... اسـت. 
ایـن موضـوع منجر بـه آلودگی بیشـتر اکوسیسـتم 

دریاچـه خواهـد شـد.
- برداشـت عمیـق نمـک منجـر بـه کنـده شـدن 
لجن هـای کـف دریاچـه شـده و باعـث آزاد شـدن 
گازهـای مدفون و سـایر مـواد پرتـوزای احتمالی در 
محیـط می گـردد. حفـر کانال عمیق بـه طول بیش 
از 200 متر در کارگاه اسـتحصال نمک در برگیرنده 
فاضـالب بدبـو کـه آب نمک های اسـتحصال شـده 
در آن زهکشـی می شـود همـراه بـا بوهـای حاصـل 
از لجن هـای کـف دریاچـه باعـث آلودگـی بیشـتر 

می گـردد. 
داخـل  در  کـه  حیواناتـی  مـی رود  احتمـال   -
دریاچـه رفت و آمـد می نمایند، در داخـل برکه های 
خالـی یا کانـال فاضالب ذکر شـده افتـاده و از بین 

بروند. 
از نظـر  از دریاچـه  برداشـت شـده  - نمک هـای 
آلودگـی بـه فلـزات سـنگین در حـال حاضـر تحـت 

استحصال نمک از دریاچه ارومیه بدون توجه به مسائل زیست محیطی 
نعل کشی از اسب مرده!

محمد مسافری

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

1415 از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه
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جاده منکی احداث شده در وسط دریاچهمنطقه آغ گنبد و جاده رفت و آمد کامیون های منک

برکه برداشت منکساختار طبیعی و پولک مانند منک های رسوب یافته

تاسیسات پیامنکاران برداشت منککانال فاضالب محوطه استحصال منک

آنالیز پیشـرفته دسـتگاهی می باشـند. این نمک ها 
در کنـار جـاده منتهـی بـه پـل میان گـذر بـه فروش 
می رسـند. افـراد مختلف ممکن اسـت این نمک ها 
را بـه صورت مسـتقیم در غذا اسـتفاده نمـوده یا در 
فـرآوری مـواد غذایـی از جملـه پنیـر یـا خیارشـور 
یـا سـایر مـوارد اسـتفاده نماینـد. بدیهـی اسـت که 
و  بـوده  غیربهداشـتی  کامـال  اسـتفاده ای  چنیـن 

بایسـتی مـورد توجـه قـرار گیـرد. علی رغـم اخطـار 
نمک فروشـی  خصـوص  ایـن  در  بهداشـت  وزارت 
همچنـان بـه عنـوان سـوغاتی از دریاچـه ارومیه که 

مثـال دارای خاصیـت درمانـی اسـت ادامـه دارد.
تخریـب  کـه  می شـود  نشـان  خاطـر  پایـان  در 
الیه هـای نمـک کـه بـه صـورت طبیعـی در طـول 
هـم  روی  بـر  و  کـرده  رسـوب  متمـادی  سـالیان 

انباشـت شـده اند و بـر هـم زدن سـاختار طبیعـی 
آن هـا و سـودجویی اقتصـادی در برداشـت نمـک 
جهـت تامیـن نیازهـای مـاده خـام صنایـع بـه هیچ 
وجه از نظر زیسـت محیطی قابل قبول نبوده و الزم 
اسـت ضمـن توقـف ایـن فعالیـت، موضـوع از نظـر 
آثـار و پیامدهـای مثبـت و منفـی زیسـت محیطی و 

بهداشـتی مـورد ارزیابـی کامـل واقـع گـردد. 

ایران، دومین کشور بزرگ خاورمیانه به حساب می آید 
و از لحاظ آب و هوایی از اقلیم متغیری برخوردار است و 
دمای آن از 20- درجه تا 50+ درجه در کل کشور متغیر 
است. میانگین بارندگی ساالنه در کشور حدود 240 
میلی متر است. این میزان کمتر از یک سوم متوسط 
جهانی است؛ این در حالی است که میانگین تبخیر در 

ایران سه برابر متوسط جهانی آن است.
در شرایطی که متوسط سرانه آب در سطح جهان 
8000 مترمکعب در سال است، در کشور ما در دهه 
گذشته 2160 مترمکعب بوده و پیش بینی می شود در 
سال 1400 به سطح 1300 مترمکعب کاهش یابد. بر 
همین اساس فائو )سازمان خواربار و کشاورزی( در سال 
2012 اعالم نموده که سرانه منابع آبی تجدیدپذیر برای 
هر فرد ایرانی در طول دوره 2012-1962 حدود 70 
درصد کاهش داشته است. شاخص های معتبر زیادی 
نیز مانند شاخص فالکن مارک، شاخص سازمان ملل 
و شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب وقوع بحران 
آب در ایران را نشان می دهند. به طوری که بر اساس 
شاخص نخست، وضعیت منابع آب ایران در آستانه 
قرارگرفتن در بحران آبی و بر اساس دو شاخص دیگر، 
منابع آب ایران در وضعیت بحران آبی شدید قرار دارد. 
این بدان معناست که طی سال های آینده تامین آب 
به یکی از بزرگ ترین چالش های بسیاری از استان ها، 

شهرها و مناطق مختلف کشور تبدیل خواهد شد.
دریاچه ارومیه یکی از مناطق ایران است که در طی 
سال های اخیر به دلیل رخ دادن خشکسالی های مداوم 
از یک سو و اضافه برداشت از منابع آب های سطحی 
برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعتی، عمرانی و 
باالخره اجرای پروژه های سدسازی بر روی رودخانه های 
واقع در حوضه آبریز از سوی دیگر، به شدت کاهش 
به  آن  وسعت  اعظم  قسمت  و  داشته  آب  تراز  سطح 
شوره زار تبدیل شده است. وقوع این پدیده، افزایش 
بیش از حد شوری آب دریاچه را به همراه داشته و حیات 
این اکوسیستم حیاتی و مهم کشور را با تهدید جدی 
مواجه نموده است. به طوری که با گذر زمان و کاهش 
حجم آب دریاچه ارومیه با سرعت چشم گیری بر وسعت 

شوره زارها افزوده شده است.
به اعتقاد کارشناسان، مشکل کم آبی و شوری دریاچه 
بیشتر  برای  جبران ناپذیری  عوارض  تنها  نه  ارومیه 
استان های کشور، بلکه برای کشورهای منطقه به دنبال 
خشک شدن  و  شورشدن  پیامدهای  جمله  از  دارد. 
دریاچه ارومیه می توان به تاثیر بر منابع آب، کاهش 
سریع سطح آب های زیرزمینی در دشت های منطقه 
و برهم خوردن تعادل کمی و کیفی آب های زیرزمینی 
منطقه، حرکت ذرات معلق در هوا به شهرها، روستاها 
شیمیایی  مواد  و  نمک  افزایش  اطراف،  اراضی  و 

انواع  بروز  فصل ها،  زمان بندی  تغییر  هوا،  در  معلق 
بیماری ها در انسان، حیوانات و گیاهان، بیماری های 
تنفسی، افزایش انواع سرطان ها، سقط جنین، شیوع 

بیماری های چشمی اشاره نمود.
سنگینی  خسارت های  ارومیه  دریاچه  بحران  بروز 
را نیز برای بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت. 
اطراف  در  شده  ایجاد  شوره زارهای  با  که  به گونه ای 
دریاچه ارومیه ذرات نمکی قرارگرفته در معرض هوا، 
اراضی  روی  بر  شوند،  جابه جا  باد  توسط  می توانند 
از  را  کشاورزی  زمین های  و  کرده  رسوب  حاصلخیز 
این  تولید خارج کنند. هم چنین، جابه جایی  عرصه 
نمک ها توسط باد و رسوب آن ها در آب های سطحی و 
نفوذ به آب های زیرزمینی منجر به شورشدن آب آبیاری 
مخرب  عوامل  شدیدترین  از  یکی  شوری،  می شود. 
زیست محیطی در عدم بهره وری مناسب محصوالت 
کشاورزی است. از جمله اثرات جدی شوری را می توان 
دوره  کاهش  کشاورزی،  اراضی  حاصلخیزی  کاهش 
زراعت، کاهش کیفیت محصوالت کشاورزی و فرسایش 
کلردار  نمک های  به عالوه،  دانست.  خاک  ساختار 
برای هلو و دیگر میوه های هسته دار نیز مضر است. 
به طور کلی، مشکل شوری زمانی که اقتصاد ملی بر 
پایه کشاورزی استوار است، یک مساله جدی به شمار 
آمده و ضررهای اقتصادی غیرقابل جبرانی به همراه 
دارد. هم چنین، کاهش آب دریاچه، منجر به کاهش 
تعداد گردشگران ورودی به منطقه شده و درآمدهای 
کاهش  را  دریاچه  نزدیکی  در  مردم ساکن  اقتصادی 
داده است؛ بنابراین، به علت بحران ایجاد شده می توان 
کوچ مردم روستاها و شهرهای اطراف دریاچه ارومیه را 

به سایر مناطق کشور انتظار داشت.
در مجموع از عوارض و پیامدهای بیان شده می توان 
ارومیه  دریاچه  آبی  بحران  که  کرد  برداشت  چنین 
دارای آثار سوء فراوانی بر معیشت روستاییان حاشیه 
آن می باشد. چراکه، یکی از منابع اصلی تامین غذای 
خانوار روستایی، روش خودمصرفی تولیدات زراعی، 
باغی و دامی است که این روش، در اثر بحران دریاچه 
است.  شده  خود  عملکرد  در  اختالل  دچار  ارومیه 
به عالوه، شرایط نامناسب جوامع روستایی و عشایری، 
میزان آسیب پذیری آن ها را در برابر چنین بحران هایی 
به صورت  نیز  حقیقت  این  داد.  خواهد  افزایش 
پژوهشگران  و  متخصصان  پذیرش  مورد  گسترده ای 
دانشگاهی قرار گرفته است که خانوارهای فقیر به علت 
دسترسی کمتر به سرمایه ها و توانایی پایین تر جهت 
پاسخ به ریسک ها آسیب پذیرتر هستند و با وجود فقر 
گسترده حاکم بر جوامع روستایی، این جوامع در خط 
مقدم تهدیدهای مربوط به کمبود آب و خشکسالی قرار 

دارند.
راه کار  دو  به  می توان  شده  مطرح  موارد  به  باتوجه 

جهت سازگاری با بحران دریاچه اشاره نمود:
راه کار اول مربوط به خانوارهایی است که خشکی 
و  اقصادی  اجتماعی،  لحاظ  از  ارومیه  دریاچه 
ادامه  و  نموده  آسیب پذیرتر  را  آنان  زیست محیطی 
اشتغال در بخش کشاورزی را نسبت به سایر خانوارها 
دشوار و حتی غیر ممکن ساخته است. جهت افزایش 
معیشت  راهبرد  خانوارها  از  دسته  این  تاب آوری 

معیشت  به  آوردن  روی  می شود.  پیشنهاد  جایگزین 
جایگزین در منطقه، مستلزم شناخت پتانسیل های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی هر منطقه 
است. در واقع بایستی برای هر ناحیه و هر منطقه بر 
اساس خصوصیات و ویژگی های مختص آن اجتماع 
را  معیشت  پایداری  نهایت  در  تا  نمود  اقدام  محلی 
برای خانوارهای ساکن منطقه رقم زد. تنوع بخشی 
به منابع معیشتی خانوار روستایی سبب درگیرشدن 
جایگزین،  اقتصادی  فعالیت های  در  خانوار  اعضای 
نهایت، سبب  در  و  بیشتر  ارائه خدمات  و  کاال  تولید 
کاهش نابرابری اقتصادی میان خانوارها خواهد شد. 
هم چنین، تنوع در منابع معیشتی می تواند منجر به 
کاهش آسیب پذیری خانوار کشاورز در برابر مشکالت 
مربوط به بحران آب شده و مانند یک عامل محافظتی، 
راهبردهای گسترده ای را جهت سازگاری با بحران های 

زیست محیطی برای آنان فراهم می کند.
راه کار دوم، روی آوردن به کشاورزی اقلیم- هوشمند 
نمودن خانوارهای کشاورز  آن سازگار  است که الزمه 
نسبت به فناوری، ابزار و مقیاس های این نوع کشاورزی 
فائو در  بار  اولین  را  اقلیم-هوشمند  است. کشاورزی 
کنفرانس »کشاورزی، امنیت غذایی و تغییرات اقلیم« 
که در سال 2010 در الهه برگزار گردید، مطرح نمود 
و آن را به عنوان محوری مهم در جهت دست یابی به 
جنبه  سه  هر  که  نمود  قلمداد  پایدار  توسعه  اهداف 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی توسعه پایدار را در 
برمی گیرد. این راه کار، هم به نحوه مواجهه با تغییرات 
زیست محیطی می پردازد و هم دست یابی به امنیت 
غذایی را مد نظر دارد و دارای چند هدف اساسی است 
که این اهداف با توسعه پایدار، اقتصاد سبز و حفاظت از 
منابع طبیعی هم خوانی دارد. در واقع کشاورزی اقلیم-

هوشمند، رهیافتی نوین است که دانش و سیاست را به 
یک دیگر مرتبط نموده و در تالش است تا تکنیک ها، 
شیوه ها و شرایطی را برای سرمایه گذاری فراهم کند 
تغییرات  به  بتواند  کشاورزی  بخش  آن  اساس  بر  که 
زیست محیطی و تقاضای روزافزون جهانی برای غذا 
به  اقلیم-هوشمند  کشاورزی  بدهد.  مناسبی  پاسخ 
سازگاری  توان  بهبود  و  آسیب پذیری  کاهش  دنبال 
سیستم های کشاورزی در برابر استرس هایی است که 

از طریق تغییرات زیست محیطی به آن وارد می شود.
به طور کلی، رهیافت کشاورزی اقلیم-هوشمند، به 
تامین امنیت غذایی خانوار کشاورز همراه با کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای از طریق مدیریت استفاده 
اقلیم- به کشاورزی  آوردن  روی  اراضی می پردازد.  از 

گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  سبب  هوشمند 
کشور  یازدهمین  ما،  کشور  اینکه  ویژه  به  می گردد. 
تولیدکننده گاز دی اکسیدکربن در جهان نیز می باشد 
و باید در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای برنامه ریزی 
و اقدام نماید. بنابر مطالب ارائه شده می توان چنین 
نتیجه گرفت که هرچند جلوگیری کامل از پیامدهای 
سوء بحران دریاچه ارومیه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی بسیار دشوار می نماید، لیکن در این 
زمینه می توان با تدوین و اجرای برنامه های منسجم و 
اتخاذ راه کارهایی سازگار با شرایط منطقه تا حد زیادی 

پیامدها و آثار آن را کاهش داد.

طاهره ملکی

دانشجوی دکرتی توسعه کشاورزی دانشگاه تربیز

معیشت جایگزین و کشاورزی اقلیم هوشمند
راهبردهای سازگاری با بحران دریاچه ارومیه

1617 از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه
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ــرده  ــال ک ــی مبت ــع زمان ــن مقط ــی را در ای ــوزش عال ــام آم ــه نظ ــیب هایی ک آس
ــه صــورت جــدی  ــون ب ــی اســت کــه هــم اکن اســت، موضــوع یکــی از بحث های
ــام  ــرای نظ ــماری را ب ــیب های پرش ــوان آس ــان می ت ــن می ــت. در ای ــه اس درگرفت
آمــوزش عالــی مــورد شناســایی قــرار داد. یکــی از ایــن آســیب ها، قطــع ارتبــاط 
نظــام آمــوزش عالــی بــا واقعیت هــای اجتماعــی اســت. ایــن قطــع ارتبــاط تــا بــدان 
پایــه جــدی اســت کــه بســیاری از اســاتید دانشــگاه حتــی بــرای طــرح مســائلی 
کــه تعــداد کثیــری از افــراد جامعــه از آن هــا رنــج می برنــد، انــدک زمانــی را نیــز 
اختصــاص نمی دهنــد. ایــن مســاله را شــاید بتــوان تحــت عنــوان »جدایــی علــم از 
زندگــی« هــم مــورد توجــه قــرار داد. منظــور از جدایــی میــان علــم از زندگــی ایــن 
اســت کــه بــه نظــر می رســد نظــام آمــوزش عالــی اولویــت و دغدغــه حــل مســائل 
جــدی و پرشــمار کــه انســان ها در حیــات عملــی خــود بــا آن دســت بــه گریبــان 
هســتند را نــدارد. ایــن مســاله تــا بــدان پایــه جــدی شــده اســت کــه اساســا انجام 
ایــن کارویــژه از محافــل رســمی نشــر دانــش انتظــار نمــی رود و مطالبــه جــدی هــم 

در خــارج از فضــای دانشــگاه در ایــن ارتبــاط وجــود نــدارد.
از طرفــی، آنچــه از دانشــگاه ها انتظــار مــی رود نیــز بــه درســتی محقــق نمی شــود. 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی در ایــن مقطــع زمانــی بــا وجود تعــدد کمی 
و قابــل توجــه، قــادر نیســتند کیفیتــی کــه در عمــل انتظــار تولیــد آن وجــود دارد، را 
تولیــد کننــد. ایــن »کیفیــت« بــه طــور خالصــه عبــارت اســت از توانایــی و قابلیــت 

تولیــد ثــروت و قــدرت.
ــا موضــوع »آسیب شناســی  ــده ویــژه ای ب ماهنامــه کارایــی، در همیــن راســتا پرون
نظــام آمــوزش عالــی« تهیــه و تدویــن نمــوده اســت. در تدوین ایــن پرونــده، تالش 
ــا از نظــرات صاحب نظــران و دســت اندرکاران ایــن حــوزه نهایــت  شــده اســت ت

اســتفاده صــورت گیــرد.

آموزش عالی؛ 
حاضــِر غــایب

آسیب اساسی نظام آموزش عالی را می توان در 
با وام گرفتن از  چارچوب رابطه قدرت و دانش و 
این  بر اساس  تبیین قرار داد.  نظریه فوکو، مورد 
دانش  که  است  آن  پی  در  همواره  قدرت  نظریه 
را تحت سیطره خود بگیرد و این مساله در علوم 
انسانی نمود بیشتری نیز دارد. با محقق شدن این 
مساله، علم به یک سرزمین نازا و سترون و بی بار 

تبدیل می شود.
زمانی که دانش در جهت قدرت مورد استفاده 
قرار می گیرد، نازا می شود و نوآوری از بین می رود 
چراکه بذر قدرت، فقط می تواند در زمین سیاست 
خوِد  مورد  در  حتی  اگرچه  باشد.  داشته  باروری 
علوم  شاخه های  از  یکی  به مثابه  سیاست  علم 
مانع  و  مشکل  ایجاد  قدرت  ورود  هم  انسانی 
در  که  است  حالتی  معنای  به  نازایی  می نماید. 
مساله  این  است.  رفته  بین  از  نوآوری  امکان  آن 
به تمامی و در خصوص علومی که ارتباطی وثیق 
با زندگی مردم دارند، از جمله علم اقتصاد قابل 
سیاست زدگی،  چگونه  اینکه  است.  مشاهده 
ایجاد  و  اقتصادی  دانش  ناباروری  موجبات 
اهمیت  است.  شده  مردم  برای  عینی  مشکالت 
حوزه  چنانچه  که  آنجاست  از  به ویژه  مساله  این 
علم اقتصاد در کشوری همانند ایران که کشوری 

توسعه یابنده یا رو به  توسعه است، نازا شود، دیگر 
نمی توان امیدی به اقتصاد توسعه داشت. منظور 
به  دادن  سامان  چگونگی  هم  توسعه  اقتصاد  از 
نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف 

رشد اقتصادی است.
سیاسی  ترجیحات  دارد  تمایل  همواره  قدرت 
خود را در خصوص رشد اقتصادی و نحوه کسب 
مازاد اقتصادی به محیط های دانشگاهی تحمیل 
کند. البته در حوزه  نقد عمومی و در محیط خارج 
از دانشگاه اعمال دولت مورد نقد قرار می گیرد و 
توصیفاتی از آسیب هایی همانند فساد و بیکاری 
می شود؛  ارائه  آن هاست،  مسبب  قدرت  که 
حالت  مخالفت ها،  ابراز  این  عمده  قسمت  اما 
واکنشی و سلبی دارد و به صورت ایجابی موضوع 
به  رسیدن  برای  نیاز  مورد  راه کارهایی  و  دانش 
کدام  اینکه  نمی دهد؛  قرار  توجه  مورد  را  توسعه 

دانش اقتصادی می تواند ما را به توسعه برساند.
است  عالقه مند  همواره  قدرت  خالصه  به طور 
تا دانشگاه ها را تحت سیطره خود درآورد و نمود 
تاریخی  مقاطع  از  برخی  در  میلی  چنین  عملی 
را  خود  به ویژه  میل  این  است.  شده  دیده  هم 
می دهد  نشان  بیشتر  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
علوم  آموزه های  و  مفاد  هنوز  می رسد  نظر  به  اما 
با خواسته های قدرت منطبق نشده اند.  انسانی 
البته نبایستی یک نکته را نادیده گرفت و آن این 
است که نقد فوکو به رابطه  میان قدرت و علم در 
چارچوب نهاد یک جامعه بورژوایی مطرح می شود 
که در آن آزادی ها و استقالل های دانشگاه ملحوظ 
است. پس بنابراین ممکن است در سایر جوامع، 
این دست اندازی شدت و حدت بیشتری داشته 
در  بورژوایی  باشد. در کشورهایی که دموکراسی 
را  گفتمانی  طرح  جرات  قدرت  دارد،  وجود  آن 

»چرا  که  است  این  آن،  اصلی  موضوع  که  ندارد 
دلیل  نیست؟«.  قدرت  خدمت  در  انسانی  علوم 
دموکراسی  یک  در  قدرت  اصحاب  که  است  این 
بورژوازی، به این مساله واقف هستند که جامعه 
مدنی هم مشابه همان نهاد بازار موجود در آن به 

دنبال رقابت است.
حداقل مزیت نهاد بازار که به واسطه آن توسعه 
پیوسته یا رشد پیوسته اقتصادی محقق می شود، 
این است که در آن رقابت پیشاپیش تضمین شده 
چشم  به  اقتصاد  حوزه  در  هم  رقابت  این  است. 

می خورد و هم باالجبار در حوزه علوم انسانی.
بنابراین در جوامع توسعه یافته، این گفتمان به 
تبدیل  و دانش  رقابتی میان قدرت  یک گفتمان 
می شود و امکان این رقابت تنها در چنان جوامعی 
فراهم است. مساله وجود رقابت در جوامع مذکور، 
دستاورد  بلکه  نیست  بورژوازی  دستاورد  صرفا 
نظارت  و  پیوستگی  و  مدنی  جامعه  تالش های 
آن بر قدرت نیز است. اینکه تمام شئون موجود 
در جوامع توسعه یافته را به شکل تقلیل گرایانه به 

بورژوازی محدود کنیم، درست نیست.
کنونی  توسعه یافته  جامعه  نهاد  آن  واقع  در 
نهادی است که در آن، امر آزادی و رقابت نهادینه 
یک  دانش  و  قدرت  رابطه  بنابراین  است؛  شده 
هر  هم  گرامشی  قول  به  و  است  متقابل  رابطه 
بیاورند  دست  به  هژمونی  که  می کنند  سعی  دو 
در  دو،  این  میان  هژمونی  کسب  برای  رقابتی  و 
همه عرصه ها وجود دارد. این رقابت، در جوامع 
توسعه یافته گاه به نفع قدرت حل می شود و گاه به 
نفع دانش؛ مثال موضوعات مرتبط با دغدغه های 
دغدغه ها  این  شدن  تبدیل  و  زیست محیطی 
تبعیت  آن  از  می بایست  سرمایه  که  قواعدی  به 
کند، در اروپا کامال نشان گر هژمونی دانش و در 

کامل اطهاری

پژوهشگر اقتصاد

در غیاب جامعه مدنی قوام یافته؛
قدرت، ریشه های نوآوری در دانشگاه را می خشکا     ند
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علمـی  نهـاد  یـک  حـوزه 
اسـت کـه سـابقه چنـد صـد 
دارد. همیـن مسـاله،  سـاله 
بررسـی تطبیقـی ایـن نهـاد 
را بـا نهـاد دانشـگاه ضروری 
دانشـگاه  نهـاد  می کنـد. 
بـرای اینکـه بتوانـد موانـع را 
کنـار بزنـد، و نواقص خـود را 
تکمیـل کنـد، و موقعیـت خـود را تثبیـت نمایـد، و در نهایـت در این سـرزمین به 
شـکلی موثر ریشـه بدوانـد، می تواند از تجربیـات تاریخی حوزه اسـتفاده کند که 

بـه طـور خالصـه بـه صـورت زیـر قابـل صورت بنـدی اسـت:
1. فرهنگی کردن فرآورده های حوزوی

توانسـته  ایـن می توانـد باشـد کـه  از موفقیت هـای حوزه هـای علمیـه  یکـی 
فرآورده هـای فقهی االهیاتـی خـود را در سـطح جامعـه نشـر بدهـد و در فرهنـگ 
جامعـه رسـوخ بدهـد. ایـن مسـاله بـر عهـده مبلغانـی بوده کـه در سـطح جامعه 
بـه امـر تبلیغ دیـن پرداخته اند؛ کسـانی که عنـوان واعظ، خطیـب و روضه خوان 
داشـته اند، تولیـدات حـوزه را بـا منبـر و سـخنرانی در سـطح جامعـه نهادینـه 
کرده انـد. بـه عبارت بهتر، از یک سـو گروه مجتهدان و مدرسـان حوزه، تولیدات 
خـود را عرضـه کرده انـد، و از سـوی دیگـر واعظـان و خطیبـان و سـخنرانان آن 

تولیـدات را نشـر داده انـد و تبدیـل بـه یـک امـر فرهنگـی کرده اند. 
امـا دانشـگاه چقـدر توانسـته اسـت تولیـدات علمـی خـود را در سـطح جامعه 
نشـر بدهـد و فرهنـگ ایـن جامعـه را بـا علـم و دانـش بیامیزد؟ بـه بـاور نگارنده، 
نمـره دانشـگاه در ایـن مسـاله نمـره قابـل دفاعـی نیسـت. دانشـگاه  کـه البتـه 
می توانـد علـل متعـدد داشـته باشـد  نتوانسـته اسـت فرآورده هـای خـود را در 
فرهنـگ جامعـه نهادینـه کنـد. تـا دانشـگاه و دانشـگاهیان بـه فرهنگی کـردن 
تولیـدات خـود نپرداخته انـد، نباید از تثبیـت و دوام موقعیت خـود در این جامعه 

باشـند!  مطمئن 
2. رسالت اجتماعی داشتن طلبه ها

حـوزه جایـی اسـت کـه از همـان ابتدا طلبـه را به گونـه ای آمـوزش می دهد که 
او بـرای خـود رسـالت اجتماعـی قائـل باشـد. رسـالت اجتماعـی او یک رسـالت 
دینـی و حتـی می توانـد ایدئولوژیـک باشـد، امـا در کل یـک رسـالت اجتماعـی 
اسـت؛ و دقیقـا همیـن رسـالت اجتماعـی اسـت که باعث می شـود هـر طلبه ای 
بعـد از فراغـت از تحصیـل و حتی همراه با تحصیل به نشـر و تبلیـغ آموخته های 

خود بپـردازد. 
امـا دانشـگاه ایـن چنیـن نیسـت. رسـالت دانشـجو در دانشـگاه یـک رسـالت 
فـردی اسـت. ایـن رسـالت فـردی در خدمـت رفـاه و منافع شـخصی معنـی پیدا 
می کنـد. البتـه بنـده منکـر ایـن نیسـتم کـه در بیـن دانشـگاهیان هـم عـده ای 
خـود را واجـد یـک رسـالت اجتماعـی می داننـد؛ امـا جو غالـب بر دانشـگاه این 
چنیـن نیسـت. امـروزه فرهنگ غالب بـر دانشـگاه ها، فردمحور بـوده و خبری از 
فرهنـگ دگرخواهـی نیسـت. فرهنگ دگرخواهـی هنگامی معنی پیـدا می کند 
کـه دانشـجویان بـرای خـود رسـالت اجتماعـی قائل شـوند و بعـد از پایـان یافتن 
تحصیـالت خـود، آموخته هـای خـود را در خدمـت رفـاه و آسـایش جامعـه به کار 

بگیرند.
3. استقالل مالی حوزه

حوزه هـا در بیشـتر تاریـخ از نظـر مالی مسـتقل از دولت ها بودنـد. اتکای آن ها 
بـه وجوهاتـی بـود کـه از مـردم دریافـت می کردنـد؛ کـه آن نیـز کامـال داوطلبانه 
و از روی اعتقـاد پرداخـت می شـد. همیـن مسـاله می توانـد یکـی از علـل دوام 
و اسـتمرار ایـن نهـاد بـه شـمار آیـد. در طـول ایـن چنـد صـد سـال حکومت هـا و 
دولت هـای مختلفـی روی کار آمده انـد و از بین رفته اند. اما حوزه دوام و اسـتمرار 
خـود را حفظ کرده اسـت. دانشـگاه نیز بایـد از این تجربه تاریخی اسـتفاده کند 

و سـعی کنـد از نظر مالی مسـتقل باشـد.

آمریکای ترامپ نشان گر هژمونی قدرت یعنی مجموع قدرت سیاسی 
و اقتصادی است. به هر روی نقش جامعه مدنی در ممانعت از بازاری 

شدن جامعه و تسلط مطلق سرمایه و قدرت اهمیت بسیاری دارد.
با  اساتید  از  مجموعه ای   ،57 سال  انقالب  به  منتهی  سال های  در 
به  مشغول  تهران  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  در  مختلف  بینش های 
متعارف  معنای  در  حاکم  قدرت  مقابل  در  افراد  این  بودند.  فعالیت 
تمکین نمی کردند؛ از سویی حیطه دخالت دولت هم تا بدان پایه نبود 
که بخواهد دامنه وسیع دانش موجود در علم اقتصاد را محدود کند. در 
آن دوره، اگر کسی از اساتید فعالیت سیاسی انجام می داد، بی شک از 
دایره اساتید کنار گذارده می شد اما با توجه به گشایش هایی که در اوایل 
دهه 50 در حوزه اندیشه روی داده بود، سایر اساتید که اهل فعالیت 
سیاسی نبودند، کارهای بزرگی را انجام می دادند و در محیط دانشگاه 

جریاِن دانش روان بود.
به نظر می رسد وقوع انقالب فرهنگی، مانعی بر سر راه این جریان 
ایجاد کرد. البته بعد از وقوع هر انقالبی، موج های کمابیش مشابهی به 
راه می افتد که اغلب موقتی  هستند اما مانایی این وضعیت، خطرساز و 

نامطلوب است.
شخصی  و  نمادین  اجتماعی،  واقع  در  که  دانشگاه  اساتید  اینکه 
حوزه علم هستند، از محمل اصلی خود یعنی دانشگاه مهجور شوند، 
به معنای ابتر کردن علم است. این اتفاق کمابیش در خصوص اساتید 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران روی داد و به نظر می رسد این مساله، 
می تواند تبیینی در خصوص ناکارآمد شدن و سترون شدن علم اقتصاد 
در ایران راه به دست دهد. وضعیتی که قدرت در آن طالب تمامیت علم 
است و می خواهد که تمام علم را در اختیار بگیرد، وضعیت نامطلوبی 
است. قدرت علم ندارد؛ و تنها قدرت دارد. قدرت طلبِی قدرت در حوزه 
به عنوان  است.  کم رنگ تر  علوم،  این  ماهیت  به واسطه  طبیعی  علوم 
را  تخصصی«  جراحی  عمل  یک  انجام  »نحوه  نمی تواند  قدرت  مثال، 
تعیین کند؛ چون اعمال چنین دخالتی، آثار فوری و مهلک دارد اما در 
خصوص سایر علوم به ویژه در ارتباط با علوم انسانی، یا اقتصاد چون آثار 
و تبعات مخرب دخالت های قدرت با فوریت و شفافیت قابل مشاهده 

نیست، این امر اتفاق می افتد.
بخصوص در ارتباط با علم اقتصاد چون این علم یک علم تاریخی و 
وابسته به مسیر است که بنیاد آن بر اعتقادات و باورها نهاده می شود، 
این گمان اشتباه همواره وجود داشته است که علم اقتصاد را می شود 
تابع قدرت کرد؛ یعنی اگر بخواهیم این مساله را به زبان اقتصاد سیاسی 
تبیین کنیم، بدین معنا که همواره این توهم وجود داشته که می توان 
نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی را تابع ایدئولوژی کرد. چون اقتصاد 

اساسا به معنای »نحوه تولید و توزیع مازاد« است.
را  و می بایست همه چیز  درواقع یک تصور وجود داشت که می توان 
به صورت اراده گرایانه برنامه ریزی کرد. شکل حداقلی چنین رویکردی 

همان »اقتصاِد کامال دولتی شده بعد از انقالب« است.
این رویکرد از یک طرف دانشگاه ها را سترون می کند؛ چون آن هایی 
که دانش دارند، اصال نمی توانند این دانش را در عمل به کار گیرند و آرام 
آرام خودسانسوری را می آموزند. این مساله در مورد موسسات پژوهشی 

آزاد هم صادق است.
با این تفاسیر، چنانچه جامعه مدنی به قدر کافی قوام نیافته باشد، 
با هدف  آن »دولت«  نماینده  و  و علم، قدرت  میان قدرت  مواجهه  در 
را  نوآوری  ریشه های  تمام  مازاد،  توزیع  و  تولید  نحوه  انحصاری  تعیین 
حداقلی  خود،  درون  در  قدرت  که  اینجاست  مساله  اما  می خشکاند؛ 
تعیین  سودای  و  مدعا  که  »منی«  و  ندارد  نیز  را  علمی  یکپارچگی  از 
انحصاری نحوه تولید و توزیع را دارد، هر دم دستخوش تغییر می شود. 
که  مختلف  ایده های  با  رسیده اند،  قدرت  به  که  مختلفی  جناح های 
توزیع  و  تولید  نحوه  تعیین  درصدد  هستند،  غیرعلمی  و  درهم  غالبا 
ثروت برمی آیند. این در واقع همان برخورد ایدئولوژیک جناحی با سایر 
شئون اجتماعی و از جمله »علم« است. این مساله الجرم دانشگاه ها، 

موسسات پژوهشی، اساتید و دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد.
به هر روی خیِز قدرت برای تحت سیطره در آوردن و تعیین نحوه تولید 
و توزیع مازاد رانتی، علم و اقتصاد توسعه را از اساس ابتر می کند و تقویت 
نهاد جامعه مدنی، می تواند با هدایت جامعه به سوی بالندگی علمی، 
برای  را  از علم، عدالت و سایر شئون اجتماعی  انتفاع  و  پایدار  توسعه 

همگان به ارمغان آورد.

حبیب الله آقامحمدی

پژوهشگر علوم اجتامعی

آیا دانشگاه می تواند برای 
حل مشکالت ساختاری خود، از 

حوزه های علمیه الگوبرداری کند؟

چـرا  کلـی  طـور  بـه  کـه  ایـن  بـا  رابطـه  در 
دانش آموختـگان مـا قادر بـه ایجاد قـدرت واقعی در 
عرصه های مختلف اعم از علوم انسـانی و اقتصادی 
نیسـتند، می تـوان در دو سـطح خـرد یـا عاملیتـی و 
کالن یـا سـاختاری ایـن مسـاله را مـورد توجـه قـرار 
داد. سـطح عاملیتـی، مربـوط بـه کنش هاسـت. از 
ایـن روی بـه نظـر می رسـد، تاثیـر سـطح کالن یـا 
سـاختاری در تبییـن مسـاله مذکـور بیشـتر باشـد، 
چـرا که متغیرهای کالن در این سـطح حضـور دارند 
و بـه طـور حتـم تاثیـر یـک نهـاد یـا سـازمان از یـک 
فـرد کنش گر بیشـتر اسـت. اگرچـه براسـاس اصول 
جامعه شناسـی گیدنـز، سـاختارها یـا سـازمان ها یا 
نهادهـا ازلـی و ابـدی نیسـتند و آن هـا هـم در سـایه 
برخـی عوامـل تشـکیل یافته انـد. در اینجـا سـطح 
تحلیـل کالن و متغیرهـای آن سـطح، مـورد توجـه 
تفکـر  براسـاس  کالن  سـطح  در  می گیرنـد.  قـرار 
فرهنـگ،  اقتصـاد،  خرده نظـام  چهـار  پارسـونزی، 
اجتمـاع و سیاسـت قابـل شناسـایی اسـت. بـه نظر 
می رسـد در کشـور مـا از میـان ایـن چهـار خـرده 
نظـام، خرده نظـام سیاسـی تاثیر تعیین کننـده دارد 
و البتـه بقیـه خرده نظام هـا هـم واجد تاثیـرات معین 
و مشـخصی هسـتند و به عنـوان مثال بـه طور حتم 
خرده نظـام اقتصـادی تاثیرات معین خـود را همواره 
دارد. امـا ایـن تعیین کنندگـی خـرده نظام سیاسـی 
بـه چـه معناسـت؟ به نظـر من سـاختار کلی کشـور 
ایدئولوژیکـی  سـنت گرای  سـاختار  عنـوان  تحـت 
قابـل اطالق و شناسـایی می باشـد. در این قسـمت 
سـاختار کلی بعـد از انقالب اسـالمی مدنظر اسـت 
کـه تمامی جوانب اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و 

فرهنگـی را شـامل می شـود.
شـاید خـرده گفتمان هـای دیگـری نیـز در طـول 
ایـن سـال ها قابـل شناسـایی بـوده باشـند کـه در 
مقاطعـی از زمـان دسـتخوش فـراز و نشـیب هایی 
شـده باشـند امـا در نهایـت بـه نوعـی سـنت گرای 
ایدئولوژیکـی همـواره گفتمـان حاکـم بـوده اسـت؛ 
بـه طـوری کـه چتـر آن، بـه عنـوان یـک فراگفتمـان 
بر سـر تمـام خـرده گفتمان ها سـایه افکنده اسـت. 
ایدئولـوژی بـه مجموعـه ای از افـکار، اسـتدالل ها و 
اندیشـه ها اشـاره دارد کـه در جهـت توجیـه منافع و 
آرمان هـای یـک طبقه، گروه یا قشـر عمـل می کند. 
خـوِد ایدئولـوژی هـم یـک سـری ویژگی هـا دارد. از 
جملـه اینکـه دارای منطـق سـیاه و سـفید اسـت. 
و  صف کشـی  باعـث  سـفید  و  سـیاه  منطـق  ایـن 
مرزبنـدی خـودی، غیرخودی؛ دوسـت، دشـمن در 
جامعـه می شـود. در واقـع ایدئولوژی هـا غیریت پرور 
هسـتند. ایدئولوژی هـا مطلق انـگار و قالبی اندیـش 

ایدئولـوژی،  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی  هسـتند. 
اعتقـاد بـه آرمان هـا و باورهـای خـود اسـت کـه آن 
بـاور را »آرمـان راسـتین« می نامند و تکثر اندیشـه ها 
نیـز جایی در اعتقـادات ایدئولوژیک ندارنـد. درواقع 
این هـا به وحدت اندیشـه معتقد هسـتند. بر همین 
اسـاس اعتقـاد دارنـد کـه آرمـان همیشـه بایـد ثابت 
باشـد و واقعیـت با آن چرخش یابد نـه خود واقعیت. 
یعنـی اگـر بـه جایی برسـند که ببیننـد بین آرمـان و 
واقعیت تناقض وجود دارد، واقعیت را تغییر خواهند 
داد نـه آرمـان را. به عبـارت دیگر، هیچ تجدیدنظری 
بـرای آرمـان قائل نخواهند بود. چون آرمان، اسـاس 

است.
ویژگی هایـی کـه عنـوان شـد قطعـا آثـاری نیـز در 
جامعـه خواهنـد داشـت. اعتقـاد بـه منطـق سـیاه 
و سـفید، اعتقـاد بـه وجـود حقیقـت مطلـق باعـث 
بـروز تفکـر بنیادگرایانـه و بـروز تفکـر غیررقابتـی و 
غیرمشـارکتی می شـود، چـرا کـه اصال اعتقـادی به 

رقیـب وجـود نـدارد. 
کالن  سـاختار  ویژگی هـای  تبییـن  از  واقـع  در 
می خواهیم به مسـاله آسیب شناسـی نظـام آموزش 
اینکـه چـرا جامعـه دانشـگاهی  و  بپردازیـم  عالـی 
توانمنـد  و  کاربلـد  نیروهـای  پرورانـدن  بـه  قـادر 
نیسـت. نیروهایـی کـه بتواننـد در جامعه، علـم پویا 
و رهایی بخـش خلـق کننـد. ایـن مسـاله تـا حـدود 
آن  تبعـات  و  ایدئولوژیـک  ویژگی هـای  بـه  زیـادی 
در جامعـه مربـوط می شـود. یعنـی در یـک دولـت 
بـه  نیـازی  ایدئولوژیـک  سـنت گرای  حکومـت  یـا 
مشـارکت، رقابـت یـا مشـورت وجـود نـدارد. تفکـر 
انسـان ها در قالب های از پیش تعریف شـده صورت 
می گیرد؛ اگر کسـی غیرقالبی بیندیشد، در جامعه 
محکـوم اسـت و دشـمن و غیرخـودی بـه حسـاب 
می آیـد. بـر همیـن اسـاس جامعـه دانشـگاهی مـا 
هـر نـوع فکـری کـه تغییـر و نـوآوری داشـته باشـد 
را نمی پذیـرد. چـرا کـه سـاختار، ایـن نـوع تفکـر را 
نمی پذیـرد و جامعـه دانشـگاهی هـم درون همـان 
سـاختار قـرار گرفتـه اسـت و ناخواسـته همـان رنگ 
و بـوی سـنت گرای ایدئولوژیـک را بـه خـود گرفتـه 
اسـت. جالب اسـت افرادی که قربانی این سیسـتم 
هسـتند، خـود عاملیـِت بازتولیـد ارزش هـای ایـن 
سیسـتم هسـتند. در ایـن زمینـه، رابطـه تولیـد و 
بازتولیـد حاکـم اسـت نـه یـک رابطـه یـک طرفـه. به 
عبارتـی ایـن رابطه یک رابطه مکانیکی نیسـت بلکه 
رابطـه ای دیالکتیکـی برقرار اسـت. به عنـوان مثال، 
معیارهایـی برای ورود مدرس به دانشـگاه در جایگاه 
اسـتادی اعمال می شود و این فرد نیزهمان معیارها 

را در قبـال دانشـجویان اعمـال می کنـد. 
سـاختار  یـک  کشـور  سـاختار  چـون  نهایـت  در 
مبنـای  بـر  ایدئولـوژی  و  اسـت  ایدئولوژیـک 
ویژگی هایـی همچـون مطلق انـگاری، منطق سـیاه 
و سـفید، جزمی نگری و قالبی نگری عمل می کند، 
جامعـه دانشـگاهی نیـز از ایـن سـاختار تبعیت می 
کنـد. بدیـن ترتیـب فـرد تحصیلکـرده ای کـه در این 
سـاختار پـرورش می یابـد، در هنـگام تولیـد فکـری 
یـا ایـده خالقانه، ناخواسـته ایـن ویژگی هـا را رعایت 

می کنـد و بـه ورطـه خودسانسـوری فـرو می غلطد؛ 
چـون اگـر فـرد دانشـگاهی به الزامـات این سـاختار 
تـن ندهـد، جایگاه خود را از دسـت خواهـد داد و در 
نتیجـه دسـتاوردهایی کـه قـرار بود حاصل شـود نیز 

بـه دسـت نخواهـد آورد.
اما به رغـم وجود این روند، هنوز جای خوش بینی 
تـداوم  رونـد،  ایـن  کـه  معنـا  بدیـن  دارد.  وجـود 
همیشـگی نخواهد داشـت و نباید چنین تصور کرد 
کـه رونـد فعلی کـه هم اکنـون بـر دانشـگاه ها حاکم 
اسـت، برای همیشـه ادامه خواهد داشـت. دو دلیل 
نیـز بـرای ایـن خوش بینـی وجـود دارد. اولین دلیل 
مربوط به فرآیند جهانی شـدن است. اینجا منظور از 
جهانی شـدن، فرآیند و پروسه جهانی شدن است نه 
پـروژه جهانی سـازی. چـون بعضـی  افراد بـه جهانی 
شـدن به عنـوان پـروژه نگاه می کننـد؛ پـروژه ای که 
توسـط قدرت هـای غربـی و در راس آن هـا آمریـکا 
هدایـت می شـود و بـه نظـر نمی رسـد نـگاه واقـع 
بینانه ای باشـد. این فرآیند جهانی شـدن باعث تاثیر 
زیـاد ملت ها بر یکدیگر شـده و فضایی تعاملی خلق 
کرده اسـت. البته در همین فضـا، تقابل های جدی 
نیـز به چشـم می خورد که در اینجا مناسـب نیسـت 
بـه دالیـل آن هـا پرداخـت. درواقع اینطـور نباید فکر 
کرد کـه هم اکنون کشـورها می توانند همچون قرن 
نوزدهـم، درهـای خود را به روی سـایرین ببندند و در 
داخل سـرزمین خود هـر کاری که بدان تمایل دارند 
را انجـام دهند. بخـش عمـده ای از روابط بین الملل 
بین المللـی  سـازمان های  حیطـه  در  اکنـون  هـم 
غیردولتـی قرار گرفته و تغییـرات عمده ای در صحنه 
و چینـش بازیگـران جهانـی روی داده اسـت. از ایـن 
روی چـه مـا بخواهیـم و چـه نخواهیـم، یـک سـری 
تحمیـل  مـا  بـر  الجـرم  رفتارهـا  و  افـکار  و  ایده هـا 
شـده اند کـه مـا مجبـور بـه پذیـرش آن هـا هسـتیم. 
دانشـگاه به عنـوان یک خرده نظام هـم از این فرآیند 
ایـن  هـم،  و  پذیرفـت  خواهـد  تاثیـر  جهانی شـدن 

تاثیـرات را بازتولیـد خواهـد کرد.
بـر خوش بینـی نسـبت  کـه  دومیـن عامـل هـم 
بـه تغییـر رونـد می افزایـد، چرخـش قـدرت از دهـه 
شـصت میـان دو جنـاح عمـده موجـود در کشـور 
در فضـای سیاسـی اسـت. ایـن موضـوع بـه ویـژه از 
آن جهـت واجـد اهمیـت اسـت کـه تاثیـرات رویکرِد 
و  و سـفید  دارای منطقـی سـیاه  کـه  ایدئولوژیـک 
مطلق گراسـت را کم رنـگ تـر می کنـد. بـا تعویـض 
در جناج بنـدی قـدرت، بسـیاری از امـور و شـئون 
اجتماعـی نیـز دسـتخوش تحـول می شـوند. یکـی 
جامعـه  در  اجتماعـی  شـئون  ایـن  عمده تریـن  از 
دانشـگاهی نمـود دارد؛ پس جامعه دانشـگاهی نیز 
می توانـد در خـالل دوره هایـی کـه چرخـش قـدرت 
محقـق می شـود، برخـی مفاهیـم را بازتولیـد کنـد.
در نهایـت همانگونـه کـه ذکر شـد دو عامـل باعث 
امیـدواری بـه تغییـر و تحـرک جامعـه دانشـگاهی 
می شـود؛ یکی فرآیند جهانی شـدن و دیگری وجود 
سـاختاری سیاسـی اسـت که در آن قدرت دست به 
دسـت می شـود و تحـرک فکـری در جامعـه را در پی 

می آورد.

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

روند فعلی حاکم بر دانشگاه ها، 
دستخوش تغییر خواهد شد
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بحران موسسات مالی و اعتباری 
و چالش های نظام بانکی

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

دادن پـول می کننـد. 

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

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

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

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

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

دهنـد. کاهـش  را  سـپرده گذاری 

سیاست های پولی در مکاتب اقتصادی

داود حمیدی رزی

دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی

مدل اقتصادی پنج بخشی با لحاظ بخش مالی
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که  بحرانی  خصوص  در  متعددی  دالیل 
تبیین  است،  آمده  پیش  مالی  موسسات  برای 
و  این مساله  از منظر خود  می گردد. لطفا شما 
ابعاد و آثار و تبعات آن را برای ما تشریح بفرمایید.

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

و اعتباری خواهیم بود. 

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

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

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

شد.
 

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

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

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

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

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

کشور است.

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

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

شد. 

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

بانک ها قربانی سیاست های کالن

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

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

اعتباری نیز متوسل شود.

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

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

از مدیران هم از این عدم تفاهم استفاده کرده اند. البته 
شاید در ظاهر قضیه هم برای حل این مساله قدم در 
میدان گذاشته اند. و بعد از آن انگیزه های اقتصادی، 
کسب سود و کسب قدرت به عنوان نیازهای جدید در 

پی آن آمده است.

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

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

نیاز به این شکل به مصلحت جامعه نیست.

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

موسسات داشته باشد؟
◄شما فرآیند شروع به کار یک سوپرمارکت را در یک 
محله در نظر بگیرید. آیا امکان دارد این فعالیت بدون 
اطالع اتحادیه یا مرکز بهداشت باشد؟ زمانی هم که این 
سوپرمارکت شروع به کار کرد، پایان دادن به فعالیت آن 
نیز تبعاتی در پی خواهد داشت. چرا که از یک طرف 
تایید سابق را زیر سوال می برد و از طرف دیگر هنگام 
برخی  از  مربوطه،  صنفی  واحد  فعالیت،  این  شروع 
امکانات و شرایط قانونی بهره مند شده است؛ بنابراین 
اتحادیه قادر به تعطیلی این مغازه در همان روزهای 
نخستین نخواهد بود و همین امر منجر به ریشه گرفتن 
آن خواهد شد. لذا با گذشت زمان، دیگر امکان توقف 
فعالیت این مغازه وجود نخواهد داشت. اگر هم موفق 
به این کار شود، افکار عمومی بدبین خواهند شد و 
باور در میان آنان شکل می گیرد که بر سر راه کسانی 

سنگ اندازی  می شوند،  کار  به  خودمشغول  که  هم 
می شود. از این روی دیگر نمی توان در رابطه با تاسیس 
که  است  این  واقعیت  داد.  را  الزم  آگاهی  غیرقانونی 
اگر با خالء قانونی روبرو نبودیم امکان تاسیس چنین 
مراکز و موسساتی فراهم نبود. پس در قوانین و مقررات 
یا حداقل در اجرا و نظارت خالءهایی وجود دارد که 
برخی از آن ها بهره مند شده اند، ظهور پیدا کرده اند 
و ریشه دوانده اند، و با این شرایط برچیدن بساط این 
موسسات، تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روانی 

خواهد داشت.
در  بپذیریم.  را  سیستم  خالءهای  واقعیت  باید  ما 
مالی  موسسات  هم  و  بانک ها  هم  کنونی،  وضعیت 
هم  بانک  شده اند.  واقع  ظلم  مورد  مجاز  اعتباری  و 
همچون بیمه و گمرک یکی از ارکان نظام اقتصادی 
به صورت  و سیما  جامعه است؛ در صورتی که صدا 
علنی به تخریب بانک می پردازد. فرضا برنامه ای در رادیو 
تهیه می شود که تمرکز آن چرایی عدم اعطای وام به 
یکی از شهروندان است. صدا و سیما، با این کار افکار 
عمومی را علیه موسسات مجاز برمی انگیزد. از طرفی 
فضاهای تبلیغاتی شهر نیز به طور یکسان در اختیار 
تمام بانک ها قرار ندارد و تمام بانک ها به طور یکسان از 
امکانات تبلیغاتی بهره مند نیستند. ما با دست خودمان 
رکن اقتصادی جامعه را از طریق تابلوها و سامانه های 
اطالع رسانی و تریبون ها مخدوش می کنیم، بدون اینکه 
ارزش و قدر آن ها را بدانیم. باالخره این نظام بانکی در 
کرده اند.  اقتصاد  به  قابل توجهی  تاریخ، کمک  طول 
نمونه این کمک ها، خدماتی است که بانک ها در زمان 
جنگ ارائه کردند، و همین طور تسهیالتی که در سال 
گذشته با شرایط سهل به بنگاه های کوچک و متوسط 
این  بانک ها،  از جدی ترین مشکالت  ارائه شد. یکی 
به  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  ابزارهای  توزیع  که  است 
شکل عادالنه صورت نگرفته است. این که نظام بانکی 
در برنامه تلویزیونی از سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار 
بگیرد، ایرادی ندارد اما زمانی که مجری برنامه به راحتی 
در رابطه با این موضوع اظهار نظرهای منفی می کند، 
ذهنیت  جامعه دستخوش تغییر می گردد و این امر آثار 
روانی منفی دارد. دامنه این مساله تا بدان جا گسترده 
شده است که هم اکنون مردم حتی در مقابل کارمندان 
بانک موضع می گیرند، دیگر وضعیت بانک ها مشخص 
مشکل  وام  اعطای  در  بانک ها  این که  از  مردم  است. 
دارند و در بیشتر موارد وام های با مبالغ باال به کارمندان 
پایینی  سود  نرخ  که  می دهند  اختصاص  خودشان 
دارند، آن ها را به بانک ها بدبین تر هم می کند. ببینید 
این مساله، مساله پیچیده ای است و حل آن هم دلی 
باالی  سطوح  در  مسئولین  می طلبد.  یک صدایی  و 
مدیریتی از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروی 
مالی  موسسات  مساله  همین  با  ارتباط  در  انتظامی 
و اعتباری غیرمجاز درگیر هستند، اما تاکنون اقدام 
تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. دلیل این امر هم فقدان 
ادبیات و تخصص مشترک است. هر کدام از این نهادها 
می خواهند مسئولیت حل این مساله را به تنهایی به 
عهده بگیرند و برآن اساس اقدام کنند. همانطور که 
در ارتباط با موضوع ادغام، هر کس نظر خود را به حق 

می داند و اصرار بر پیاده سازی آن نظر دارد. 

گفت و گوی کارایی با رسول یاسمن کارشناس امور اعتبارات بانکی

تشکیل موسسات مالی و اعتباری؛ 
ابزار نمایش قدرت مدیران و نهادهای دولتی
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این نوشته نتیجه یک کار پژوهشی روش مند نیست، 
گزارشی از مشاهده ها و تجربه های شخصی درباره 

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

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

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

تاسیس شد.
با سنت قرض الحسنه  بنیادین  تعارض  سه عامل 

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

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

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

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

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

شود: 
1- تالش برای سودجویی بیشتر؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات

ریشه ها و عوامل رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

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

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

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

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

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

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

ضرورتی انکارناپذیر است.
4- در نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز و ناکارآمد 
که به بحران دچار شده بودند نیز حرف و سخن بسیار 
آسیب زا  خود  راه حل ها  و  برخورد  نحوه  گاه  است. 
بوده است. در این که این موسسات باید به سرعت 
اول  اصل  اما  ندارد.  وجود  تردیدی  شوند،  برچیده 
بر  باید  که  است  دقیقی  حسابرسی  برچیده شدن، 
به  است  ممکن  موسسات  این  شود.  اعمال  آن ها 
برداشت های  کم  دسِت  یا  و  باشند  متهم  پولشویی 
غیرقانونی در آن ها وجود داشته باشد. در اینجا مساله 
اهمیت تمرکز تمام امور این موسسات در بانک مرکزی 
نمایان می شود. سازمان های امنیتی و اطالعاتی و 
سایر سازمان های مرتبط باید در هماهنگی با بانک 
مرکزی بر مبنای حسابرسی های دقیق درباره چگونه 
در  بگیرند.  تصمیم  موسسات  این  با  برخوردکردن 
نهایت ادغام این موسسات در بانک های بزرگ باید به 
دقت انجام شود تا بانک های جانشین، به علت فقدان 
یا ضعف در پشتوانه های معنوی و مالی پیش گفته، در 
آینده به بحران های مشابه و البته بزرگ تر دچار نشوند.  

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

اعتبـاری بـا ایـن حجـم شـده اسـت.

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

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

مرکـزی اقـدام می کننـد.

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

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

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

همـراه باشـد. 

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

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

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

استقبال گسترده مردم؛ 
عامل رشد و رونق موسسات مالی و اعتباری
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چه  جوامع  تمام  نمی   شناسد.  جامعه  فقر   .1
چه  و  توسعه   یافته  چه  مانده،  عقب  چه  و  پیشرفته 
توسعه   نیافته، با این معضل اجتماعی دست و پنجه 
نرم می   کنند؛ فقط در کمیت و کیفیت فرق دارند. 
از  امر فردی فرض کرد.  نباید یک  را  هم   چنین فقر 
منظر جامعه   شناسی، فقر یک امر اجتماعی است و 
محصول شکل خاصی از ساختارهاست. ساختارهای 
به  باعث  که  هستند  اجتماعی    اقتصادی    سیاسی 
وجود آمدن فقر می   شوند. از این نقطه نظر، فقر یک 
مسأله اجتماعی به شمار می   آید. مسأله اجتماعی به 
شرایطی اطالق می   شود که اشتباه، مشکل   زا، شایع 

و قابل   تغییر باشد.
منظور  است،  اشتباه  فقر  وجود  می   گوییم  وقتی 
مسأله  این  باشد.  داشته  وجود  نباید  که  است  این 
عمومی  افکار  می   شود.  عمومی  افکار  به  مربوط 
تشخیص می   دهد که چه چیزی اشتباه است و چه 
چیزی اشتباه نیست. در افکار عمومی ادارات سالم، 
امکانات، مسأله  دارای  مدارس  و  خانواده   های شاد 
همگی  موارد  این   گونه  که  چرا  نیستند؛  اجتماعی 
امور بایسته و مثبت می    باشند. اما دزدی، اختالس، 
نباید  و  می   آیند  حساب  به  منفی  امور  فقر  و  رشوه 
وجود داشته باشند. عالوه بر منفی بودن فقر در افکار 
عمومی، فقر مشکل   زا نیز هست. این پدیده هنگامی 
که تداوم پیدا می   کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می   شود، به صورت یک فرهنگ درآمده و مانع هرگونه 
توسعه پایدار می   شود. در سنت دینی ما به مشکل   زا 
بودن فقر، فراوان اشاره شده است. فقر آرامش را بر هم 
می   زند، استعدادها را می   خشکاند، خفت و خواری به 
بار می   آورد و موجب تحقیر می   شود، باعث می   شود 
سخن انسان شنیده نشود، موجب می   شود انسان 
حتی در شهر خودش غریب باشد، انسان را بداخالق 
می   کند، موجب نومیدی می   شود، ارزش و اعتبار و 

احترام را زایل می   کند و باعث بدنامی می   شود.
فقر  میزان  می   دهد  نشان  ارقام  و  آمار  هم   چنین، 
در ایران بسیار باالست. بنا بر نظر پرویز فتاح، رئیس 
کمیته امداد »اگر حداقل حقوق سال 1395را ۸۱۲ 
هزار تومان در نظر بگیریم می توان گفت براساس آن 
۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. 
این در حالی است که برخی حداقل حقوق را یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر می گیرند که در آن 

صورت تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهد شد«.
می   باشد.  رفع  قابل  فقر،  این   که  دیگر  مهم  نکته 
یعنی این چنین نیست که وجود فقر و محرومیت 
اجتناب   ناپذیر باشد. فقر و محرومیت همیشه معلول 
یک   سری شرایط اجتماعی    سیاسی    اقتصادی است 
تقلیل  قابل  این   که  حداقل  می   باشد.  رفع  قابل  که 
می   باشد. همان چیزی که در کشورهایی مثل سوئد 

صورت گرفته است.
2. یکی از کاستی   های مباحث مربوط به فقر این 
است که به این مقوله از منظر حق کم   تر تأکید می   شود. 
به این معنا که هیچ   کس شایسته فقر و محرومیت 
حق  یک  محرومیت  و  فقر  بدون  زندگی  نیست. 
همگانی است؛ چندان   که می   توان آن را »حق غنی 
شدن« نامید. در ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
چنین ذکر شده است: »هر انسانی سزاوار یک زندگی 
با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه 
خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، 
اجتماعی  و خدمات  پزشکی  مراقبت های  مسکن، 
ضروری است«. از دیگر سو، این وظیفه دولت است 
که فقرا و نیازمندان را یاری رساند و آن ها را از وضعیت 
فقر و محرومیت برهاند. به دلیل این   که مهم   ترین منابع 
ثروت مثل نفت و گاز و معادن      مستقیم یا غیرمستقیم     
در اختیار دولت می   باشد. در جمهوری اسالمی ایران 
بخشی از این منابع که در اختیار دولت است در سند 
بودجه ملی منعکس می   شود. نفت و گاز و فرآورده های 
از  حاصل  درآمدهای  مالیاتی،  درآمدهای  نفتی، 
مالکیت دولت )مانند حق دولت در معادن، سود سهام 
شرکت های دولتی و...(، منابع حاصل از فروش اوراق 
مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 
و... بخشی از این ثروت عظیمی است که در اختیار 
دولت است. دولت وظیفه دارد با استفاده از این منابع 
و محرومیت  فقر  از  را  فقیران  و  نیازمندان  درآمدی، 
موظف  را  دولت  اساسی  قانون  سوم  اصل  برهاند. 
ساخته است همه امکانات خود را به کار بگیرد و رفع 
فقر کند؛ هم   چنین در اصل چهل و سوم بر ریشه کن 
کردن فقر و محرومیت تصریح شده است. این وظیفه 
دولت، در مورد کسانی که دچار فقر مطلق هستند، 
جای هیچ   گونه بحثی ندارد. نسبت دولت و کسانی که 
دچار فقر مطلق هستند، مثل نسبت پدر و فرزند صغیر 
می   باشد! همان   طور که پدر نمی   تواند در قبال فرزند 
صغیر از خود رفع تکلیف کند، دولت نیز نمی   تواند در 
قبال کسانی که دچار فقر مطلق هستند از خود رفع 

مسئولیت کند.

3. در مورد علل فقر، بحث   های فراوان شده است. 
ضریب باروری، اندازه خانواده، وضعیت شهرنشینی، 
میزان سرمایه   گذاری خانواده و دولت در امور آموزشی 
صنعتی  روند  تورم،  اقتصادی،  رشد  بهداشتی،  و 
ثروت  و  درآمد  توزیع  دستمزدها،  وضعیت  شدن، 
بخشی از این علل می   باشند. می   توان ادعا کرد که 
در چهار دهه بعد از انقالب 1357، همه این علت   ها، 
طی یک   سری قوانین، برنامه   ها، خط   مشی   ها پیگیری 
شده   اند تا بلکه فقر و محرومیت در این کشور ریشه   َکن 
شود. اما با وجود برنامه   های فقرزدایی در ایران و با 
طی  کشور  توسعه  برنامه  در  که  تالش   هایی  وجود 
سال   های بعد از انقالب اسالمی انجام شده، ادبیات 
است  آن  از  حاکی  فقر  رسمی  حتی  و  غیررسمی 
که در خوش   بینانه   ترین حالت اگر فقر افزایش پیدا 
نکرده   باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است. به قول 
حسین راغفر، فقر جلوی چشمان ما، هر روز و هر 

لحظه رژه می   رود«.
اساسی،  قانون  ایران،  در  حاکمیت  ایدئولوژی 
محور  عدالت  همگی  دولت  برنامه   های  و  طرح   ها 
هستند. هم   چنین گروه   ها و جریان   های غیردولتی 
بسیاری هستند که به طور جدی عدالت و برابری را 
پیگیری می   کنند. اما چرا این سرمایه   های اجتماعی 
عدالت محور، به نتیجه نمی   رسد و ما هنوز شاهد رژه 

فقر در جامعه هستیم؟ 
بی   اثر  را  محور  عدالت  تالش   های  ایران  در  آن   چه 
ساختار  در  فساد  می   باشد.  فساد  وجود  می   کند 
فرار  ارتشاء،  اختالس،  قالب  در  ایران  اقتصادی 
قابل  وضوح  به   ... و  پول   شویی  قاچاق،  مالیاتی، 
مشاهده است. به طوری   که طبق نظر رسمی مرکز 
ایران  کشور  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش   های 
از نظر شاخص ادراک فساد حول و حوش میانگین 
متمادی  های  سال  طی  و  دارد  نوسان  مشخصی 

هم    چنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
فساد اصل تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج 
می   کند و اولویت اساسی در طرح   های ملی را به دست 
فراموشی می   سپارد، و فعالیت   هایی اولویت می   یابند 
سازگاری  فاسد  متصدیان  نامشروع  منافع  با  که 
داشته باشد. مقابله با فساد به قدری مهم است که 
است  شده  مشخص  انجام   گرفته  پژوهش   های  طی 
که در کل، 90 درصد کشورهایی که برنامه فقرزدایی 
را به طور کامل اجرا می    کنند مقابله با فساد را نیز در 

استراتژی خود دارند. 
باری، فساد اجازه نمی   دهد »رفع فقر« حاصل شود.
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به نظر می رسد که مفهوم بورورکراسی با مفهوم دولِت 
مدرن، قرین و هم زاد باشد؛ اگرچه پیشینه ی اداره امور 
جمعی توسط قدرت متمرکز، قدمتی به اندازه ی تاریخ 

تمدن بشر دارد. 
کامل  طور  به  بوروکراسی  واژه ی  پیدایش  منبِع 
مشخص نیست و همانند مفهوم این کلمه ابهاماتی در 
آن وجود دارد. در برخی متون آمده است که این واژه 
نخستین بار در قرن هجدهم به وسیله ی وزیر بازرگانی 
فرانسه در مفهوم فعالیت های دولتی به کار برده شد. 
به نظر می رسد ابهامات و سوگیری های مختلفی که در 
زمینه ی مفهوم این واژه وجود دارد، به دلیل تفاوت های 
موجود در رویکرِد توصیف آن و نقصان هایی است که 
در تعیین رویکرِد مناسب برای تعریف دقیق این واژه 
و  بوروکراسی  اصلی  ویژگی  هرحال،  به  دارد.  وجود 
سازمان های بوروکراتیک، وجود سلسله مراتب دقیق 
و همین طور، تقسیم کار معین و متمایز و شایستگی و 

صالحیت است. 
اگرچه نظام بوروکراتیک و مدیریت دولتی در ایران 
هم، قدمت بسیاری دارد، اما، ایجاد سیستم اداری 
به طور مشخص، به دوره ی امپراطوری هخامنشی، 
این  ساسانی  امپراطوری  آن،  از  پس  و  بازمی گردد 
دیوان ساالری را توسعه داد. در دوره ی معاصر و در عصر 
پهلوِی دوم، بوروکراسی و نظام مدیریت دولتی وظیفه ی 
حفاظت از سیستم را بر عهده داشت و بازیگر کلیدی 
این بوروکراسی شخص شاه بود. اگرچه جهت گیری 
کلی نظام سیاسی ایران در در رژیم پهلوی، مورد تأیید 
عامه ی مردم نبود و از این منظر نقدهایی بر آن وارد 
است، اما در نهایت اکثریت محققین علوم مدیریت 
و سیاست گذاری عقیده دارند که نظام اداری ایران، 
پیش از انقالب، واجد کارایی بود و در آن یک پارچگی 
وجود داشت. از این منظر، بوروکراسی تحقق یافته 
بود. پس از پیروزی انقالب، ساختارهای بوروکراتیک 
رژیم قبلی تقریبًا به طور کامل کنار گذاشته شد. تلقی 
عمومی این بود که چون رژیم سابق و نظام سیاسی آن 
رژیم و بالطبع بوروکراسی حاکم بر نهادهای عمومِی 
آن، دچار فساد ایدئولوژیک و در خدمت منافع نظام 
سلطه بودند، می بایست طرحی نو درانداخت و این 
نظام سیاسی فاسد را با ساختارهایی مبتنی بر ارزش ها 

و آرمان های انقالب اسالمی جایگزین نمود. 
به طور کلی نظام اداری و دیوان ساالری ایران، به ویژه 
پس از پیروزی انقالب از دو منظر مورد انتقاد جدی قرار 
گرفته است. از یک طرف، عامه ی مردم انتقاداتی بر 
نحوه عملکرد و کارایی سازمان های عمومی دولتی 

وارد می کنند و از سوی دیگر، این مسئوالن سیاسی و 
مدیران عالی کشور بوده اند که نظام بورکراتیک کشور 
و  کارایی  این که  بالطبع،  داده اند.  قرار  نقد  مورد  را 
اثربخشی نظام بوروکراتیک از منظر عامه ی مردم مورد 
ارزیابی قرار گیرد، نتیجه ی متفاوتی با زمانی خواهد 
داشت که این نظام از منظر متخصصین و مجریان امور 
سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار گیرد. عامه ی مردم 
بر مبنای نیازها و تقاضاهایی که از نظام اداره ی دولتی 
می    پردازند.  قضاوت  به  آن  مورد  در  دارند،  ایران  در 
است  قادر  میزان  چه  تا  موجود  بوروکراسی  این که 
نیازهای آنان را مرتفع نماید. در چشم مجریان این نظام 
و هم چنین متخصصین اما، بوروکراسی ابزاری است 
که می توان آن را در مسیر تسهیل کننده و درست یا در 
مسیر بازدارنده و نادرست مورد استفاده قرار دارد. در 
این منظر، آن چه اهمیت دارد، رسیدن به هدف است.
تردیدی نیست که تمام دولت های پایدار و باثبات 
و  اجرایی  بازوهای  دارای  امروز،  مدرن  جهان  در 
واجد  که  هستند  عمومی  خدمات  سازمان های 
نوعی  بنابراین،  می باشند.  بوروکراتیک  ویژگی های 
سازمان وسیع بوروکراتیک جهت افزایش کارایی دولت 
مشخص،  مراتب  سلسله  دارای  که  است  نیاز  مورد 
و تدوین معیارهای  بر مبنای وظیفه  تخصص گرایی 

مبتنی بر شایستگی جهت عضویت در آن است. 
به طور خالصه، می توان گفت که بوروکراسی از یک 
از  و  است  امور  به  بخشیدن  رسمیت  درصدد  طرف 
طرف دیگر، سودای تمرکزگرا کردن ساختار مدیریتی 
را در سر دارد. با این تفاسیر، بوروکراسی می    تواند هم 
کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد؛ 
بوروکراسی  کارکردهای  برای  می توان  که  طوری  به 
طیفی تصور کرد که یک سِر آن توانمندسازی و سِر 
دیگِر آن بازدارندگی است. برخی نظریه پردازان علوم 
بوروکراسی  عمده ی  کارکرد  دو  ترکیب  با  مدیریت، 
یعنی رسمیت بخشی و تمرکزگرایی، چهار نوع ترکیب 
بوروکراسی  توانمند،  بوروکراسی  عناوین  تحت  را 
بوروکراسی  و  مراتبی  سلسله  بوروکراسی  بازدارنده، 
وابسته به قوانین مورد شناسایی قرار داده اند. اگرچه 
ممکن است هر یک از سازمان های خدمات عمومی 
و دولتی، واجد یکی از ترکیبات فوق بوده باشند، اما 
به نظر می رسد در نهایت بورکراسی دولتی در ایران را 

بتوان با یکی از این ترکیب ها مورد شناسایی قرار داد.
در نهایت، بوروکراسی در واقع به مثابه ی نقطه    ای 
است که مردم را با بدنه ی سیاسی در کشور مرتبط 
بدنه  این  با  مردم  ارتباط  نوع  رو،  این  از  می نماید؛ 

و  تعیین کننده  دارند،  ارتباط  این  از  که  تلقی ای  و 
پاسخ گویی  و  برای کیفیت خدمت    رسانی  شاخصی 

نظام سیاسی در قبال مردم است. 
از ابتدای انقالب تاکنون، حرکت های گوناگونی برای 
تغییر در دستگاه اداری و بوروکراتیک کشور انجام شده 
نظام  نقصان های  خصوص  در  که  استداللی  است. 
بوروکراتیک در ایران می شود، این است که ما به عنوان 
یک کشور در حال توسعه، هم موفق به تعریف یک 
نظام بوروکراتیِک کارآمد نشده ایم و نتوانسته ایم چنین 
نظامی رابه مرحله ی تکامل برسانیم. بنابراین، نظام 
بوروکراتیِک موجود، نظام ناقصی است که کارآمدی 
مناسبی ندارد و هم در خالل مسیر دچار انحرافاتی 
شده ایم. در این میان، مجموعه ای از عوامل بیرونی و 
درونی نقش ایفاء کرده اند. اگرچه بوروکراسی هایی که 
در اوایل انقالب شکل گرفتند، به دلیل این که تعصب 
خاصی نسبت به ساختارهای خود نداشتند و هدف 
را در اولویت قرار دادند، بوروکراسی های بسیار کارآمد 
و اثربخشی بودند؛ اما پس از آن و با توجه به تغییرات 
در  جمعی  حیات  و  سیاسی  صحنه  در  آمده  پیش 
کشور، این مسأله با چالش های جدی مواجه شد. به 
طوری که هم اکنون یکی از چالش های جدی پیش 
روی مدیران و مسئولین و به ویژه دست اندرکاران دولت 
جدید، رفع و رجوع مسائل و چالش هایی است که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم با نظام اداری و بوروکراسی 

موجود در کشور ارتباط می یابند.
عدم قانون گرایی و قانون مداری، بحران اقتدار، عدم 
نشده  تعریف  روابط  اولویت  و  اداری  ضوابط  رعایت 
و خارج از چارچوب بر ضوابط، از جمله عمده ترین 
نقصان و مشکالتی هستند که گریبان گیر نظام اداری 

ماست.
در نهایت، با این که نمی توان چشم بر نقصان ها و 
سوء کارکردهای نظام بوروکراتیک در ایران بست، اما 
به هر حال، همین بوروکراسی هم مزایایی دارد که 
عدم استفاده از آن غیرعقالنی و منجر به پیچیده تر 
شدن مشکالت و نارسایی خواهد شد. به رسمیت 
شناختن هر چه بیش تر این ساختارها و عزم و اراده 
موجود  تدریج  به  نقصان ها،  رفع  جهت  در  جدی 
نظام  کارایی  ارتقای  و  افزایش  و  اوضاع  بهترشدن 
اداره ی عمومی در ایران خواهد شد. بدین ترتیب، 
یکی از جدی ترین مواردی که الزم است دولت ِجدید 
برداشتن  گام  بپردازد،  بدان  موفقیت  حصول  برای 
در جهت رفع کاستی های این نظام و حل و فصل 

تعارضات درون آن است. 

نظام اداری و بوروکراسی بازدارنده
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میان  در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  قاچاق، 
دعواهای  موضوع  و  سیاسی  مختلف  گروه های 
که، جدیت  به طوری  است.  بوده  ایران  در  جناحی 
مسأله ی قاچاق و نقش و تأثیر آن در اقتصاد به طور 
مکرر در مناظرات میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
طرح شد. طرح این مسأله از جانب شرکت کنندگان 
مناظره آن قدر جّدی بود که نوع نگاه و شیوه ی طرح 
و  متفاوت  کاماًل  مواضع  به  منجر  قاچاق،  مسأله ی 
متمایزی میان آن ها شد. اگرچه به طور کلی و در میان 
ناظران و فعالین اقتصادی نوع نگاه به مسأله قاچاق 
کاال از دریچه های متفاوتی صورت می گیرد، اما این 
واقعیت قابل انکار نیست که براساس اظهارنظرهای 
جابجایی  از  قاچاقچیان  سالیانه  »درآمد  رسمی 
کاالهای قاچاق در ایران، معادل بودجه عمرانی ۲ سال 
کشور است که از پیامدهای این قاچاق گسترده کاال، 
حذف نزدیک به ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور 
است«. با وجود غیرقابل انکار بودن این پدیده و ابعاد 
آن اما، بر سر دالیل وجود این پدیده اتفاق نظر وجود 
قاچاق  پدیده ی  وجود  صاحب نظران،  برخی  ندارد. 
در کشور و گستردگی ابعاد آن را به ناکارآمدی تولید 
در کشور و کیفیت پایین کاالی تولید شده در داخل 
نسبت می دهند؛ بدین ترتیب تا زمانی که کاالهایی که 
در داخل با کیفیت نامطلوب تولید می شوند و مشابه 
خارجی آن ها قابلیت انتقال قاچاقی دارد، پس ورود 
گسترده ی کاالی قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی 
کشور امری غیرمنتظره نیست. اما، در طرف دیگر، 
ناظران و صاحب    نظرانی وجود دارند که مسأله قاچاق 
را در سطحی فراتر از مسائل مرتبط با تولید و کیفیت 
ارزیابی می کنند و پیوند شبکه های قاچاق با کانون 
های قدرت را در مرکز توجه خود قرار می    دهند. این 
عده در تأیید نظر خود به این مسأله استناد می کنند که 
براساس گزارش های دریافتی از دستگاه ها و نهادهای 
نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق، از طریق مبادی 
رسمی کشور انجام می گیرد. قاچاق کاال در این سطح، 
در واقع توسط نیروهای ذی نفود در نظام تصمیم گیری 
کشور و به واسطه ی صدور مجوزهای خاص واردات، 
دالیل  می گیرد.  صورت  انحصارطلبی  و  رانت 

ساختاری تری که برای وجود پدیده ی قاچاق در کشور 
رانت خواری محافل  و  دولتی  اقتصاد  ارائه می شود، 
نظارت  امکان  نبودن  و هم چنین،  به قدرت  نزدیک 

مستقل جامعه و رسانه ها را مورد توجه قرار می دهند.
 از دالیل دیگری که در این زمینه طرح می گردد، 
هزینه قابل توجه واردات و صادرات از طریق کانال های 
رسمی نسبت به ورود آن از مبادی غیررسمی است. 
به بیان دیگر، سادگی قاچاق و سخت بودن واردات 
قانونی کاال و این که به صرفه نیست که حتی اگر کاالیی 
مشکل دار نیست، از راه قانونی وارد کشور شود. چرا که 
هزینه های  ذیربط،  رسمی  نهادهای  برآورد  براساس 
صادرات و واردات قانونی 17 درصد اما همین هزینه ها 
طرفی،  از  است.  درصد  قاچاق 4/6  کاالهای  برای 
به کشور هم کار  میزان دقیق ورود کاالهای قاچاق 
راحتی نیست و در برخی موارد صرفًا کشفیات کاالی 
قاچاق، برای تعیین مقدار و حجم ورود و خروج این 
نوع کاال به کشور مورد استفاده قرار می گیرد که البته 
صاحب نظران اقتصادی این کار را »امری غیرعلمی و 

غیرمنطقی« تلقی می    کنند.
به هر روی، دامنه ی این مسأله آن قدر گسترده است 
که نهادهای مختلفی از گمرک گرفته تا بانک مرکزی 
را در بر می گیرد. آن چه مسّلم است، مسأله ی قاچاق، 
پدیده ی ساده ای نیست و دامنه تأثیرات گسترده ای 
دارد. همین مسأله که میزان قاچاق کاال در سی سال 
و  دامنه  است،  شده  برابر  حدود 16  ایران  در  أخیر 
جّدیت این پدیده را نشان می    دهد و از این رو، نیازمند 
تدقیق بیشتر در خصوص علل و عوامل وقوع آن، آثار و 

تبعات آن و راه های پیش گیری از آن است.
آن چه مسّلم است، وجود این حجم عظیم از قاچاق 
در کشور نشان دهنده نقص ها و نارسایی های جدی 
و عمده ی سیستمی و نهادی است. به ویژه با وجود 
تأکیدی که در طی سال های أخیر روی مقاوم سازی 
اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی و محور قرارگرفتن 
موضوع اشتغال، تولید می گردد، می بایست چاره ای 
در  شود.  اندیشیده  معضل  این  حل  برای  اساسی 
همین راستا، به نظر نمی رسد که راه حل هایی مانند 
فشار بر ساکنان نواحی مرزی ایران و توقیف کاالهای 

آن ها در مبادی ورودی و تعیین جریمه های سنگین، 
تنها پاک کردن صورت مسأله است و در بلندمدت نه 

راه گشا خواهد بود و نه چاره ساز. 
با این تفاسیر، به نظر می رسد یکی از اولویت های 
اساسی و چالش های بسیار جّدی که دولت دوازدهم 
دقیق،  بررسی  روبروست،  آن  با  اقتصاد  حوزه ی  در 
شفاف و منصفانه ابعاد کلی پدیده قاچاق کاال و ارائه 
راه کارهایی برای کم کردن دامنه این پدیده و مبارزه با 

آن است. 
تا حدود  با کمک و همکاری هر سه قوه  امر  این 
نقش  البته  مجریه  قوه  است.  تحقق  قابل  زیادی 
»ستاد  که  طوری  به  دارد؛  زمینه  این  در  پررنگی 
زیرمجموعه ی  ارز«  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
عنوان  با  آن  ریاست  و  است  ریاست جمهوری  نهاد 
نماینده ی ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب می شود. این ستاد 
در پی صدور فرمان مقام رهبری برای مبارزه با قاچاق 
و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شده 
است. از طرفی، چنان چه قوه مقّننه، قوانین موجود 
با هدف شفافیت هر چه بیش تر و  را  این زمینه  در 
قابلیت اجرایی و عملی شدن، مورد بازنویسی قرار 
از  قانونی در عرصه های مختلف،  دهد و خالءهای 
بانکی  نظام  زمینه  در  نیاز  مورد  قانونی  اصالحات 
گرفته تا بازبینی های مرتبط با قوانین گمرکی مرتبط با 
این پدیده را مورد توجه جدی قرار دهد، بخش بزرگی 
از مشکالت مربوط به این پدیده قابل رفع و رجوع 
خواهد بود. هم چنین، نقش قوه قضائیه هم با توجه 
به بازوهای اجرائی خود از جمله سازمان بازرسی کل 
کشور در برخورد با متخلفان در این حوزه نقش بسیار 

پررنگی ایفاء می کند. 
با این تفاسیر، دولت دوازدهم کار دشواری هم در 
زمینه هموار نمودن مسیر پرسنگالخی دارد که برای 
رسیدن به یک دیدگاه مشترک در زمینه ابعاد، دالیل، 
آثار و تبعات پدیده ی قاچاق کاال در میان مسئولین 
سه قوه و هم چنین سایر نهادهای ذیربط از جمله اتاق 
بازرگانی و فعالین حوزه ی تولید و هم چنین فعالین 

بخش خصوصی می بایست آن را بپیماید.

فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

مقّدمه و بیان مسأله 
در جامعه   ی انسانی، مزایایی وجود دارد که همه 
آن   ها  به دنبال کسب  ناخواه  و  افراد جامعه خواه 
اجتماعی  مزایایی  عنوان  به  آن   ها  از  که  هستند 
مزیت  سه  در  می توان  را  مزایا  این  می شود.  یاد 
در  کرد.  خالصه  )دانش(  پرستیژ  و  ثروت  قدرت، 
این   گونه مزایای  افراد  از  از جوامع، بعضی  برخی 
خود  انحصار  در  ناعادالنه  طور  به  را  اجتماعی 
می   گیرند و به این ترتیب، موجب فساد در جامعه 
می شوند. از مصادیق این فسادها در زمینه مزیت 
بر  نصب  و  عزل  چون  مواردی  به  می توان  قدرت 
به  احزاب  مالی  تأمین  شخصی  ،  روابط  مبنای 
شیوه های غیرقانونی )فساد انتخاباتی(، تقلب در 
امور قضایی و  آراء، مداخله در  یا خرید  انتخابات 
قانون گذاری  ، تجارت نفوذ )سوء استفاده از نفوذ( 
زمینه  در   . و...  دولتی  مناصب  دارندگان  توسط 
رفیق  چون  مواردی  به  می توان  هم  ثروت  مزیت 
غیررقابتی،  شکل  به  امتیازها  سپردن  در  بازی 
در  جبران  انتظار  با  پارتی بازی  خویشاوندگرایی، 
آینده، ویژه خواری، رانت خواری، ارتشا و اختالس، 
ثروت اندوزی غیرقانونی، پول شویی، کاله برداری، 

جابه جایی اعتبارات، فرار مالیاتی و... اشاره کرد.
با توجه به مصادیقی که از فساد در باال به آن   ها 
»سوء  می توان  کلی  طور  به  را  فساد  شد،  اشاره 
استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد 
همان  یا  عمومی  منابع  این  دانست.  خصوصی« 
به دو منبع مهم قدرت و ثروت  مزایای اجتماعی 
اشاره دارد که توزیع ناعادالنه و غیرقانونی آنها به 
به  نهایتًا  و  اقتصادی  و  سیاسی  نوع  دو  در  فساد 

فساد کل سیستم منجر می شود.

فساد را زمانی می توان سیستمی نامید که اواًل 
یکی  چنان   که  سازد.  متأثر  سیستم  را  اجزای  کل 
از متفکرین به نام هربرت ورلین  ، فساد اتفاقی را 
و فساد سیستمی  فوتبال  بازی  در  انجام خطا  به 
تشبیه  فوتبال  بازی  در  به خشونت  را  نظام مند  یا 
با  توان  می  را  اولی  که،  طوری  به  است.  نموده 
تغییر  بازی  دومی،  در  اما  کرد،  کنترل  جریمه، 
ثانیًا  بازی تبدیل می شود.  ماهیت داده و به ضد 
فساد سیستمی، حتی با تغییر افراد هم حل نشده 
و از بین نمی رود. ثالثًا فساد سیستمی، ریشه در 
گذشته   ی یک جامعه داشته و صرفًا مربوط به زمان 
فعلی نیست. مثاًل این   که ادعا شود فساد سیستمی 
در ایران پدیده ای مربوط به بعد از انقالب اسالمی 
فساد    گردید،  بیان  آن   چه  به  توجه  با  است. 
بسیاری  سیاسِی  و  اجتماعی  حیات  سیستمی، 
از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و در 
جامعه آثار زیان   بار زیادی به بار می آورد از جمله: 
یافتن  شیوع  شایسته ساالری،  اصل  شدن  زایل 
بی اعتمادی اجتماعی، انحصارگرایی و غیررقابتی 
شدن امور، گسترده و عمیق تر شدن نابرابری   ها، 
تولید  و  کارایی  بحران  مشروعیت،  بحران  فقر، 
مجدد فساد. بنابراین، نوشته   ی حاضر سعی دارد 
در این ارتباط به دو سوال اساسی پاسخ دهد که: 
اواًل، عامل اساسی بروز فساد سیستمی چه چیز 
را  سیستمی  فساد  می توان  چگونه  ثانیًا،  است؟ 

بی اثر کرده و یا از بین برد؟
تحلیل مسأله

رویکرد  باید  ابتدا  فوق،  سؤاالت  به  پاسخ  برای 
گردد.  مشخص  مسأله  تحلیل  سطح  و  نظری 
قرار  بررسی  مورد  سطح  سه  در  می توان  را  فساد 
داد: سطح کالن، میانی و خرد. در هر یک از این 
سطوح نیز می توان از نظریه خاصی برای تحلیل 
مسأله ای  خرد،  سطح  در  فساد  برد.  بهره  فساد 

در  که  می شود  محسوب  حقوقی    روان   شناختی 
آن بر روی کارگزاران و افراد تأکید می شود. یعنی 
و  مفسد  افراد  یافتن  دنبال  به  حقوقی،  جنبه  از 
آن   ها برخورد کرده،  با  بوده و سعی دارد  متخلف 
آن   ها را به مجازات برساند و به این ترتیب، جلوی 
که  داشت  توجه  باید  اما،  بگیرد.  را  ممکن  فساد 
این   گونه عاملین فساد، خود معلول عامل دیگری 
نتیجه،  در  و  هستند  طولی  مراتب  سلسه  در 
دل  فساد  محو  به  رویکردی  چنین  با  نمی توان 
خوش کرد. در این سطح، می توان از نظریه های 
منطق  نظریه های  و  اخالقی     تربیتی  کالسیک 

فردی برای تبیین فساد بهره برد. 
فساد در سطح میانی نیز مسأله ای سازمانی به 
شمار می آید که در آن بر سازمان   ها و نهادها تأکید 
شده و سعی می گردد علل و عوامل فساد در درون 
و  نهادی  نظریه  از  استفاده  با  نهاد  یا  و  سازمان 

اداری مورد کاوش قرار گیرد. 
مسأله ای  کالن،  سطح  در  فساد  نهایتًا 
بر  آن  در  که  می شود  محسوب  جامعه شناختی 
می گردد.  تأکید  ساختاری  زمینه های  و  عوامل 
و  کالن  سطح  در  نیز  نوشته  این  در  فساد  بحث 
ساختاری مورد توجه است. چرا که فرض بر این 
جاری  ساختار  و  سیستم  کل  در  فساد  که  است 
بوده و بر آن حاکم است و به همین جهت نیز فساد 
فساد  تحلیل  برای  می شود.  خوانده  سیستمی 
سیاسی،  نظریه های  از  می توان  کالن،  سطح  در 
و  بحران ها  و  توسعه نیافتگی  نظریه  اقتصادی، 
کرد.  استفاده  فساد  و  توسعه  همبستگی  نظریه 
خرد  سطوح  در  فساد  که  داشت  توجه  باید  البته 
و  باال  سطح  در  فساد  به  زیادی  حد  تا  میانی،  و 
کالن بستگی دارد. به این معنی که وقتی مقامات 
درآمدهای  به  دستیابی  برای  فاسد  عالی رتبه   ی  
ناشی از فساد از یک طرف به کمک مدیران خرد 

فساد  سیستمی
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رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 

چالش های اقتصادی دولت دوازدهم
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و میانی نیازمندند و از طرف دیگر،   ناچارند برای 
حسابرسی  نهادهای  خود،  فسادهای  پوشاندن 
و  مطبوعات  بازرسی  ،  سازمان های  نظارتی  ،  و 

دستگاه های قضایی را تضعیف کنند.
با توجه به مطالب فوق، رویکرد نظری این نوشته 
در سطح کالن و جامعه   شناختی بوده و با نظریه 
سیستمی پارسونز سعی در تحلیل چرایی زایش و 
شیوع فساد سیستمی دارد و در نهایت، به دنبال 

یافتن راه چاره ای برای درمان آن می باشد.
سیستم یا نظام اجتماعی بنا به نظریه پارسونز، 
خرده نظام  چهار  از  آمریکایی  جامعه    شناس 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل 
شده است. هر یک از این خرده نظام ها ، وظایف یا 
کارکردهای خاصی در ارتباط با سیستم به عهده 
دچار  ندهند،  انجام  خوب  را  آن   ها  اگر  که  دارند 
کژکارکرد شده، در نتیجه کل سیستم را با اختالل 
با  سیاسی  خرده نظام  می سازند.  مواجه  بحران  و 
خود  اصلی  کارکرد  »قدرت«  وسیله  از  استفاده 
یعنی »دست   یابی به اهداف« را در جامعه محقق 
از  استفاده  با  نیز  اقتصادی  خرده نظام  می سازد. 
یعنی  خود،  اصلی  کارکرد  پول«  یا  »ثروت  وسیله 
عملی  را  جامعه  بیرونی  محیط«  با  »سازگاری 
می کند. خرده نظام اجتماعی، کارکرد »یگانگی« 
و خرده نظام فرهنگی هم کارکرد »حفظ الگوها« را 

برعهده دارند. 
در  که  است  این  بر  نوشته  این  استدالل 
خرده نظام  اجتماعی،  خرده نظام   های  میان 
چرا  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سیاسی 
راه  از  را  جامعه  اهداف  به  دست   یابی  اواًل   که 
مجریه(  )قوه  اجرا  مقننه(،  قانون    گذاری)قوه 
ثانیًا،  می کند.  تعیین  قضاییه(  )قوه  قضاوت  و 
خرده نظام سیاسی با توزیع قدرت سروکار دارد و 
اگر قدرت و فرصت های مربوط به قدرت در جامعه 
به طور عادالنه و بر مبنای شایسته   ساالری توزیع 
نگردد و عده ای بخواهند به طور غیررقابتی آن را 
در انحصار خود درآورند؛ آنگاه همین نابرابری در 
قدرت موجب نابرابری در عرصه های دیگر زندگی 
آموزش،  ثروت،  در  نابرابری  جمله  از  اجتماعی 
خواهد  و...  رفاه  اجتماعی،  تأمین  بهداشت، 
خاص  عده ای  دست  در  قدرت  انحصار  شد. 
فضای  شدن  بسته  و  انسداد  می   گردد،  موجب 
انحصارگران  و  آید  وجود  به  جامعه  در  سیاسی 
امور  در  شفافیت  دیگران،  به  پاسخ   گویی  قدرت، 
این  به  و  نکنند  رعایت  را  رفتار  در  قانون مندی  و 
دولت،  به  بدبینی  عمومی،  بی اعتمادی  ترتیب 
کاهش رشد و سرمایه   گذاری و یأس و ناامیدی را در 
اگر خرده نظام  بنابراین،  جامعه حکم فرما سازند. 
سیاسی دچار فساد گردد، الجرم آثار منفی آن بر 
سایر خرده نظام ها  نیز نفوذ کرده، کل سیستم را با 
اینکه بدون  نتیجه  بحران مواجه خواهد ساخت. 
حمایت ساختار قدرت، فساد در مقیاس گسترده 

امکان پذیر نیست.
در جوامعی که تمامی و یا اکثر منابع و امکانات 
جامعه در اختیار دولت قرار دارد و قدرت دولت از 
قدرت شهروندان آن، یا به تعبیری از قدرت جامعه 
مدنی زیاد است، احتمال سوء استفاده از قدرت 
و یا فساد سیاسی بسیار زیاد است. همان   طورکه 
هابز معتقد بود قدرت مطلق به فساد مطلق منجر 
می گردد. در چنین جوامعی، همه امور جامعه به 
همین  لذا،  است.  متمرکز  دولت  دست  در  نوعی 
تمرکز قدرت باعث می شود تا تأثیر منفی اقدامات 

و عملکردهای دولت بر روی کل سیستم اجتماعی 
عنوان  به  قانعی راد  چنان   که  باشد.  زیاد  بسیار 
اقتصاد  در  می گوید:  باره  این  در  جامعه شناس، 
است  دولتی  آن  که %80  ایران  مانند  کشورهایی 
و دولت، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد، فساد 
نه  می   گیرد  شکل  دولتی  های  بخش  در  بیشتر 

خصوصی.
اقتصادی  از صاحب نظران  یکی  راغفر،  حسین 
االن،  تا  قاجاریه  دوره  اواخر  از  است  معتقد 
فروش  با  ملی  درآمدهای  مهم   ترین  و  اصلی ترین 
نفت تأمین می شود و درآمدهای نفتی اساسی ترین 
پایه ثروت ملی می باشد. تجربه صد سال گذشته 
همیشه  نفتی  درآمدهای  افزایش  می دهد  نشان 
با پیدایش هم   زمان رونق نسبی و ظاهری  همراه 
اقتصاد و فسادی مالیم بوده است. در واقع، شیوه 
انحصار  در  همواره  که  نفتی  درآمدهای  توزیع 
ساختار قدرت بوده، موجب رشد مالیم فساد در 
روند  این  اما،  است،  بوده  کشور  اقتصادی  نظام 
تغییر  ناگهانی  طور  به  دهم  و  نهم  دولت های  در 
نفتی   کشور  عظیم  درآمد  وجود  با  می کند؛  پیدا 
)رشد56% به نسبت کل درآمدهای نفتی کشور( 
در این دوره نه تنها رونق اقتصادی مشاهده نشد، 
بلکه با رکود و بحران های شدید اقتصادی مواجه 
شدیم و هم   زمان فسادی بسیار گسترده و بی سابقه 
در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت. لذا، یکی از 
شیوه  ایران،  در  فساد  شکل گیری  اصلی  عوامل 

توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت بوده است.
نیز  اصالح طلبان  تئوریسین  حجاریان،  سعید 
ایران  در  نفتی  اقتصاد  بودن  فسادزا  به  اشاره  با 
می گوید: نفت برای ایران پول مفت بوده  و باعث 
مثل  کشوری  در  اما،  است.  شده  فساد  ایجاد 
نبوده  این گونه  داشته،  نفت  ما  مانند  که  نروژ 
مبنای  بر  دو کشور  این  نظام سیاسی  زیرا  است. 
بوده  هم  از  متفاوت  دموکراسی  شاخصه های 
است. به همین جهت، معتقدم که فساد سیاسی 
بار  به  را  آن  و  داشته  اولویت  اقتصادی  فساد  بر 
نوع  بین  که  ادعا کرد  بنابراین، می توان  می   آورد. 
یک  در  سیستمی  فساد  میزان  و  سیاسی  نظام 
جامعه، رابطه و همبستگی معکوس وجود دارد. به 
این معنی که هر چه درجه دموکراسی یک نظام 
سیاسی پایین تر باشد، درجه فساد اداری و مالی 
چه  هر  برعکس،  و  می شود  زیادتر  نیز  جامعه  آن 
باشد،  باالتر  نظام سیاسی  درجه دموکراسی یک 
درجه فساد اداری و مالی آن جامعه کم تر می شود. 
برای اثبات این ادعا به رتبه بندی کشورها از نظر 
توسط  که  می گردد  اشاره  مالی  و  اداری  فساد 
سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵ انجام 
گرفته است. بر اساس این ارزیابی، کشور دانمارک 
از لحاظ وجود فساد اداری و مالی با شاخص ۹۱، 
سالم ترین کشور جهان و کره شمالی و سومالی با 
شاخص ۸، فاسدترین کشور جهان اعالم شده اند 
و در جایگاه 167 جهان قرار گرفته اند. هم   چنین، 
لحاظ  به  بریتانیا  و  آمریکا  ایاالت متحده  وضعیت 
شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا 
کشور  دهمین  جایگاه  به  شاخص۸۱  کسب  با 
سالم جهان و ایاالت متحده با کسب شاخص ۷۶ 
به جایگاه شانزدهم ارتقاء یافته است. ایران نیز در 
این جدول با کسب شاخص ۲۷ در رده 130 قرار 
دارد و با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، 
نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. 
در این ارزیابی، وضعیت وجود فساد در کشورهای 

حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت، در کشورهای 
حوزه آسیا– پاسیفیک رو به افزایش و در حوزه اروپا 

و آسیای مرکزی رو به کاهش ارزیابی شده است. 
بنابراین، به طور خالصه به دو سوال اساسی این 
نوشته چنین پاسخ داده شد که فساد سیستمی، 
بدون  ثروت  و  قدرت  انحصار  آمیزش  محصول 
پاسخ   گویی است. البته، در این میان نقش قدرت 
و یا همان نظام سیاسی بسیار پررنگ تر می باشد. 
چرا که بین نظام سیاسی غیردموکراتیک با فساد 
دارد.  وجود  مستقیم  همبستگی  سیستمی، 
در  پاسخ   گویی  عدم  به  قدرت  در  انحصارگرایی 
مقابل دیگران، عدم شفافیت و عدم رعایت قانون 
سیستم  ترتیب،  این  به  و  می انجامد  رفتار  در 
سازد.  می  بحران  و  اختالل  دچار  را  اجتماعی 
لذا، معادله فساد سیاسی به عنوان مبدأ و منشاء 
فساد سیستمی را می توان به این شکل بیان کرد: 
قدرت،  از  سوء استفاده  عالوه  به  »انحصارطلبی 
مساوی  عملکرد  شفافیِت  و  پاسخگویی  منهای 

است با فساد سیاسی«. 
اما مهم   ترین راه حل برای خنثی و یا از بین بردن 
اول،  درجه  در  جامعه،  یک  در  سیستمی  فساد 
دموکراسی  شاخص های  ارتقاء  و  سیاسی  توسعه 
آزادی های  تکثرگرایی،  انتخابات،  شیوه  چون 
مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است. 
شاخص های  لحاظ  به  که  کشورهایی  که  چرا 
معمواًل  برخوردارند،  باالیی  نمره  از  دموکراسی 
موجود  فساد  و  هستند  سیستمی  فساد  فاقد 
زمانی  لحاظ  به  و  کم  فراوانی،  لحاظ  به  آن   ها  در 
ادعا  این  بر  شاهدی  برای  است.  مقطعی  نیز 
سیاسی  نظام های  با  کشورهایی  به  می توان 
دموکراتیک واقع در حوزه اروپا، آمریکای شمالی، 
اما، کشورهایی که به  استرالیا و ژاپن اشاره کرد. 
پایینی  نمره  از  دموکراسی  شاخص های  لحاظ 
آن   ها  در  سیستمی  فساد  معمواًل  برخوردارند، 
راحتی  به  نیز  آن  بردن  بین  از  و  است  رایج  امری 
به  قدرت  انحصارگران  زیرا  نمی   باشد.  میسر 
نمی دهند  اجازه  قدرت  عادالنه  توزیع  به  آسانی 
و از راه   های مختلف چون ارعاب، تهدید، تلقین، 
حفظ  در  سعی  و...  ایدئولوژی سازی  تطمیع، 
ساختار موجود برای بهره مندی از قدرت متمرکز 
و منافع ناعادالنه خود دارند. بنابراین، دارندگان و 
عامالن قدرت متمرکز، تولیدکنندگان ساختارهای 
تنها  اما،  هستند.  غیردموکراتیک  و  استبدادی 
فساد  بازتولید  چرخه  این  می تواند  که  چیزی 
جامعه  افراد  همانا  کند،  متوقف  را  سیستمی 
جامعه  کارگزاران  و  عامالن  عنوان  به  که  هستند 
از  را  موجود  ناسالم  و  فاسد  ساختار  می توانند 
راه   های مسالمت آمیز و مدنی چون انتقاد، اعتراض 
مطلوب  و  سالم  وضعیت  به  مدنی  نافرمانی  و 
به  جدیدی  ساختار  ترتیب،  این  به  و  داده  تغییر 
امکان چنین امری در عصر جهانی  آورند.  وجود 
و  اطالعات  انفجار  با  خصوصًا  امروزی،  شده 
در  و  آگاهی ها  و  اطالعات  شفاف  و  آزاد  جریان 
به اطالعات  و آسان  سایه دسترسی نسبتًا سریع 
و  بین المللی  با  امروزی،  دنیای  در  است.  میّسر 
فرامرزی شدن اطالعات و به نوعی برابری نسبی 
کامل  کنترل  اطالعات،  به  دسترسی  در  همگان 
ایجاد  و  دولت    ملت ها  توسط  شهروندان  ذهنیت 
یک جامعه   ی توده ای از راه تزریق ایدئولوژی   های 
حاوی منافع فاسدانه و ناعادالنه یک عده خاص به 

سختی امکان پذیر شده است.
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ایران کشوری است که دارای توانمندی های قابل 
توجهی در حوزه ی گردشگری است؛ توانمندی هایی 
که نه تنها به واسطه ی جذابیت های تاریخی آن بلکه به 
تنوع فرهنگی و اقلیمی آن نیز مربوط می شود. ایران 
کشوری است چهارفصل با تنوع اقلیمی و جانوری، 
با کوه های بلند، کویرهای پهناور و جنگل هایی انبوه. 
ایران کشوری است با 2500 سال سابقه ی کشورداری 
آثار  مجموعه های  کهن ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  و 
تاریخی در جهان را داراست. مردمان این کشور نیز 
بسیار خون گرم، مهربان و مهمان نوازند. هر کسی به 
این لیسِت بلند باال، نگاهی بیندازد، ایران را جزء یکی 
داد.  خواهد  قرار  دنیا  در  گردشگری  اول  مقاصد  از 
اما، به رغِم تمام جذابیت های ایران، سهم این کشور 
از بازار گردشکری جهان چندان قابل توجه نیست؛ 
اگرچه این سهم به ویژه در سال های أخیر و با توجه به 
گشایش هایی که در عرصه بین المللی به وجود آمده، 

بهبود یافته و به سطح قابل    قبول تری رسیده است. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اوایل 
دهه ی 90، سهم ایران از صنعت گردشگری در دنیا 
چیزی کم تر از یک درصد بود. البته نبایستی فراموش 
کرد که از آن تاریخ تاکنون، ایران تغییرات زیادی را هم 
در عرصه ی داخلی و هم در عرصه ی روابط بین المللی 
تجربه کرده است. در عرصه  ی داخلی، نگرشی مبتنی 
بر »مستحکم تر نمودن و مقاوم سازی اقتصادی« به 
صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ی آن 
نیز، لزوم توجه به صنعت گردشگری به عنوان یکی 
از بهترین راه های تحقق اقتصاد مقاومتی پررنگ تر 

و جدی تر از پیش در دستوِر کار قرار گرفته است. در 
به  بین المللی هم، رفع تحریم های مربوط  عرصه ی 
فعالیت هسته ای ایران، راه را برای ورود گردشگران 

خارجی هموارتر نموده است.
نشان  و گردشگری  فرهنگی  میراث  آمار سازمان   
می دهد، اولین موج افزایِش وروِد گردشگران خارجی 
یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  به  از  پس  بالفاصله 
موج دوم آن پس از توافق هسته ای و موج سوم نیز 
با برداشته شدن برخی هشدارهای امنیتی از سوی 
وقوع  به  بریتانیا  مانند  سفارت خانه های کشورهایی 
تعداد  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  در  است.  پیوسته 
گردشگران خارجی در سال 2008 برابر با دومیلیون 
به  تعداد در سال 2014 میالدی،  این  که  بوده  نفر 
را  آنان  از  بخشی  البته  که  رسیده  نفر  میلیون  پنج 
زائران شیعه ی کشورهای مسلمان تشکیل می دادند. 

جهانی  گردشگری  سازمان  آمار  براساس  هم    چنین 
توریست هایی  تعداد  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته 
کردند،  دیدن  ایران  از  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  که 
درصدی  پنج  رشد  از   )۲۰۱۴( قبل  سال  به  نسبت 
مقایسه  در  رقم  این  اگرچه  است.  بوده  برخوردار 
سال  در  که  فرانسه  کشور  مثاًل  گردشگران  تعداد  با 
گذشته حدود 70 میلیون نفر بود، هنوز بسیار اندک 
است، اما به نظر می رسد ایران در حال جذاب تر شدن 
برای گردشگران خارجی است و دولت هم متوجه این 

موضوع شده است.
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، 
سهم صنعت توریسم در تولید ناخالص ملی ایران در 
سال ۲۰۱۵ میالدی حدود دو و نیم درصد بوده است 
که البته تخمین زده شده این سهم امسال بیش تر 

شود.

سهم ایران از صنعت گردشگری

2013
میلیارد ریال

2013
درصد از کل

نرخ رشد
میلیارد ریال 2014

کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی
مجموع کمک به تولید ناخالص داخلی

کمک مستقیم به اشتغال*
مجموع کمک به اشتغال
صادراِت بازدیدکنندگان

مخارج داخلی
مخارج تفریحی
مخارج تجاری
سرمایه   گذاری

151713
412095

415
1184

49577/5
218704
243332
24949/2
51791/5

2/2
6/1
1/9
5/3
3/1
3/2
2/0
0/2
2/9

10
7/4
2/9
2/7
3/1

12/6
10/6
13/1
7/6

289767
764366

625
1794

64156/9
452053
465061
51148/7
100031

شاخص کالن اقتصاد گردشگری ایران

مأخذ: گزارش آثار اقتصادی سفر و گردشگری    ایران، شورای جهانی سفر و گردشگری، 2014.
*    اشتغال در این جدول، بر اساس هزار شغل است.

چالش های اقتصادی دولت دوازدهم
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به هر حال، مسأله ی سهم درآمِد کشورها از صنعت 
با اهمیتی  گردشگری، موضوع قابل تأمل و بسیار 
از کشورهای دنیا  به گونه ای که در بسیاری  است. 
گردشگری  صنعت  پایه ی  بر  صرفًا  کشور  اقتصاِد 
در  توجهی  قابل  سهم  گردشگری  یا  و  شد  گذارده 
کالن  شاخص  جدول  دارد.  کشور  آن  درآمدهای 
اقتصاد گردشگری ایران را در سال 2013 و نرخ رشد 

آن را در سال 2014 نشان می دهد.
صنعت  اهمیت  به  توجه  با  و  میان  این  در 
گردشگری، الزم است موانع و چالش های پیش روی 
این صنعت در ایران که در گزارش مرکز آمار هم بر آن 
تأکید شده است، مورد توجه جدی تری قرار گیرد. 
در این گزارش، چالش ها به دو بخش چالش های 
بیرونی و درونی تقسیم بندی شده اند. براساس این 
بیرونی  چالش های  عمده    ترین  از  برخی  گزارش، 
از:  هستند  عبارت  ایران  در  گردشگری  پیش روی 
دست  در  دنیا  جهانگردی  قدرت  بودن  متمرکز 
شرکت های بزرگ و فراملیتی، ارائه ی تصویر نادرست 
از ایران در رسانه های غربی، کم بودن تعامل سیاسی 
بین ایران و کشورهای توسعه یافته    ی غربی و تحریم 
عمده ترین  پیشین.  سال های  در  ایران  اقتصادی 
چالش های درونی توسعه جهانگردی نیز بدین شرح 
تأسیسات  به  مربوط  مشکالت  شده    اند:  برشمرده 
رقابت  قابل  اقامت گاه    های  و  و هتل ها  جهانگردی 
صنعت  و  جهانگرد  به  نگرش  دیگر،  کشورهای  با 
جهانگردی در نظام فکری کشور، جایگاه و ساختار 
و  دولت  سلطه  جهانگردی،  تشکیالت  و  سازمان 
کنار  در  جهانگردی  صنعت  بر  دولتی  نهادهای 
سایر نارسایی ها. هم چنین فعالین حوزه ی خدمات 
گردشگری  تورهای  صاحبان  جمله  از  گردشگری 
و راهنمایان هم، کم بودن تبلیغات مربوط به کشور 
در سطح جهانی، ذهنیت منفی نسبت به کشور و 
کمبود امکانات داخلی را از مهم ترین موانع پیش رو 

می دانند.
نظر به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد و با 
به بحث های مطرح شده در سال های أخیر  توجه 
که عمدتًا پیراموِن کم کردن وابستگی اقتصادی به 

نفت و مقاوم تر کردن آن در مقابل تهدیدات و کش 
و قوس های بیرونی است، تالش برای مرتفع نمودن 
این چالش ها از جانب دست اندرکاران به ویژه دولت 

بیش از پیش ضروری می    نماید.
نمودار  تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های 

کالن اقتصاد را نشان می دهد.
به نظر می رسد با توجه به نبود سیستم بازاریابی 
پشتیبانی  نبوِد  در  هم چنین  و  مناسب  تبلیغات  و 
دولتی و روابط عمومی کارآمد که بتواند کشور ایران و 
ویژگی های منحصربه فرد آن را در عرصه ی جهانی و 
در نمایشگاه های بین المللی توریسم، معرفی نماید، 
کاِر تورگردانان و فعالین خصوصی در این حوزه بسیار 
نمی رسد  به نظر  بدان جاکه  تا  بود  خواهد  دشوارتر 
جذب  عرصه ی  در  چشم گیری  توفیقات  بتوانند 
گردشگر خارجی و شناساندن جذابیت های ایران به 

دنیا کسب کنند.
ایران  ساله،  بیست  انداز  چشم  سند  براساس 
می بایست تا پایان دوره، بتواند ساالنه بیست میلیون 
گردشگر خارجی جذب کند تا شاید سهم بیشتری از 
بازار گردشگری در دنیا که سالیانه نزدیک به 1000 
میلیارد دالر را شامل می شود، به دست آورد. به نظر 

صنعت  اهمیت  سال های  أخیر  در  دولت  می رسد 
پیش  از  بیش  را  ملی  درآمد  کسِب  در  گردشگری 
و  تسهیل  جهت  در  نیز  مثبتی  گام های  و  دریافته 
تحقق این امر برداشته است. به عنوان مثال، دولت 
أخیرًا با توجه به این که تعداد هتل های پرستاره در 
ایران حتی در مقایسه با کشورهای نزدیک و همسایه، 
رونق  برای  مشوق هایی  نیست،  پرشمار  آن چنان 
همین  در  است.  گرفته  نظر  در  هتل داری  صنعت 
راستا مقرر شده تا با ارائه تسهیالتی در صدد جذب 
سرمایه گذاران خارجی و مهیاکردن زمینه ورود آن    ها 
به بازار برای ساخت هتل های بین المللی زنجیره ای 
زمینه ی  در  تسهیالتی  هم چنین  دولت  برآید. 
»معافیت مالیاتی« برای کسانی در نظر گرفته است 

که در بخش توریسم سرمایه گذاری می کنند.
بسیار سازنده  اقدامات  این  تمام  این که  با وجود 
بازار  از  ایران  سهم  بر  افزودن  اما  هستند،  مثبت  و 
از چالش های  گردشگران هم چنان به عنوان یکی 
عمده ی پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد و انتظار 
می رود دولت با توجِه جدی تر به این صنعت راه را 
برای شکوفا شدن صنعت گردشگری و افزایش رونق 

و اشتغال در این بخش هموار نماید.

تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های کالن اقتصاد

مأخذ: روش شناسی گزارش 2014 شورای گردشگری و سفر مبنی بر بررسی آثار اقتصادی سفر و گردشگری، شورای جهانی سفر و گردشگری. 2014.
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هر  همانند  بازنشستگی  صندوق های  عملکرد 
سیستم دیگری پیچیدگی های خود را دارد؛ ضمن 
 18 بر  بالغ  هم اکنون  صندوق ها  این  تعداد  این که 
را  صندوق است که هرکدام مشخصات خاص خود 
دارند. این صندوق ها علی رغم شباهت های موجود، 
باعث  تفاوت ها  این  دارند.  نیز  بارزی  تفاوت های 
می شود که نتوانیم به صراحت و با اطمینان عملکرد 
مثال،  عنوان  به  کنیم.  مقایسه  یکدیگر  با  را  آن ها 
قباِل  در  بازنشستگی کشوری، مسئولیتی  صندوق 
ارائه ی خدمات درمانی ندارد، اما در مقابل، سازمان 
تأمین اجتماعی در این حوزه مسئولیت جدی دارد، 
به طوری که بخش عمده ای از انرژی پرسنل، منابع 
مالی و امکانات فیزیکی خود را صرف ارائه ی خدمات 
درمانی می کند. بنابراین، زمانی که درباره ی عملکرد 
یک صندوق صحبت می کنیم، بستگی دارد که این 
سازمان و صندوق چه وظایفی را بر عهده دارند. در 
حوزه ی ارزیابی عملکرد، بر اساس ادبیات برنامه ریزی، 

حداقل چهار معیار مورد نظر قرار می گیرد؛
معیار اول، قانون و مقررات است که به آن معیار خام 
نیز گفته می شود. بر این اساس بررسی می شود که 
آیا کارنامه ی یک صندوق مطابق با قوانین و مقررات 

موجود بوده است یا خیر. 
معیار دوم، بحث زمان است. مثاًل قرار است یک 
مشخص  زمانی  بازه ی  یک  در  را  خدمتی  شرکت، 
عرضه کند، حال برای تشخیص عملکرد یک مجموعه 
می توانیم بپرسیم که آیا این خدمت که مثاًل قرار بوده تا 

فالن تاریخ ارائه شود، ارائه شده یا خیر؟ 
معیار بعدی، معیار »کارایی« است. قضاوت عملکرد 
صندوق ها براساس این معیار یعنی این که آیا خدمتی 
که ارائه می شود، با کم ترین هزینه ی ممکن به دست 

گیرندگان خدمت می رسد یا خیر؟ 
معیار  کرد،  مطرح  می توان  هم  چهارمی  معیار 
»اثربخشی« است. بدین ترتیب، صندوق ها با کم    ترین 
هزینه و به اثربخش ترین صورت ممکن فعالیت کنند. 
به طور کلی، صندوق های بازنشستگی با این هدف 
ایجاد شده اند تا در سن پیری، کاهش یا از دست رفتِن 
درآمد را جبران کنند. پس الزم است این هدف و کارکرد 

براساس هر چهار معیار مذکور سنجیده شود.
خدمات  که  کرد  فراموش  نبایستی  طرفی،  از 
تأمین  نظام  با  اجتماعی هنوز  بیمه ی  صندوق های 
اجتماعی فاصله دارد. نظام تأمین اجتماعی شامل سه 
جزء بیمه ای، حمایتی و امدادی است. صندوق های 
فعالیت  آن  بیمه ای  ضلع  در  صرفًا  بازنشستگی 
می کنند؛ یعنی تأمین اجتماعی یک هرم سه وجهی 
است که صندوق ها فقط در یک وجه آن فعال هستند، 
بنابراین، وقتی صحبت از اثربخشی و کارایی و انطباق 
با هدف بودن و زمان مندی می کنیم، آن تعریف صرفًا 
برای بخشی از نظام تأمین اجتماعی است. از این بابت 
می توانیم بگوییم ما در ضلع بیمه هستیم و مسئولیتی 

در برابر نظام تأمین اجتماعی نداریم.

خدمات  بودن  ناکافی  که  این جاست  مسأله  اما 
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  از  یکی  تنها  بیمه ای، 
مسائل بیمه و البته صندوق های بازنشستگی در ایران 
است و مشکالت دیگری نیز بر سر راه خدمات دهی 
مناسب صندوق های بیمه ای وجود دارند. به گونه ای 
با  رابطه  در  مفّصلی  کم وبیش  فهرست  می توان  که 

مشکالت این صندوق ها تهیه کرد.
البته ممکن است، این مشکالت در یك صندوق 
نموِد  صندوقی  در  و  باشد  داشته  کم تری  نمود 
بیشتر. یکی از نمودهای صندوق های بازنشستگی 
می دهد.  نشان  را  خود  سه جانبه گرایی  مسأله ی  در 
در  شده  شناخته  مفهوم  یك  سه جانبه    گرایی 
که  مفهوم  بدین  است.  بازنشستگی  صندوق های 
این صندوق ها باید با حضور ذی نفعان اداره شوند و 
این ذی نفعان عبارت هستند از: کارفرما، بیمه شده 
با  معادل  سه جانبه گرایی  دیگر،  عبارت  به  دولت.  و 
استقالل اداری    مالی صندوق ها است. از 1952 که 
کار  بین المللی  سازمان  شماره ی 102  کنوانسیون 
تأمین اجتماعی«  با عنوان »حداقل استانداردهای 
منتشر شده، این اصل به قطعیت رسیده است، اما 
در ایران هیچ کدام از صندوق های 18گانه، این اصل 
می گذارند.  پا  زیر  را  آن  حتی  و  نمی کنند  رعایت  را 
هجوم دولت و نهادهای حاکمیتی در صندوق ها باعث 
شده که سازوکار صندوق ها به شدت خدشه دار شوند 
و نظم بیمه ای آن ها به هم بریزد. مسأله ی بعدی بحث 
ما  صندوق های  صندوق هاست.  عملکرد  شفافیت 

شفاف نیستند، و عالوه بر آن پاسخ    گو هم نیستند.
بیمه های  ادبیات  اصول  بنابر  این که  مثاًل 
بازنشستگی، ذی نفعان، یعنی کسانی که عضو یك 
صندوق هستند، باید از تصمیمات کلیدی آن صندوق 
مطلع باشند و هم چنین می بایست صورت های مالی 
آن ها منتشر شود، این در حالی  است که صورت های 
مالی هیچ کدام از صندوق های فعال در ایران منتشر 
نمی شود. باید تصمیمات کلیدی صندوق ها در معرض 
دید و نظارت ذی نفعان باشد. صندوق های ما در قبال 
جامعه ی ذی نفع پاسخ گو نیست، با این وجود طی دو 
سه سال گذشته اتفاقات مثبتی از قبیل انتشار آمار و 
اطالعات کلیدی صندوق ها، که شامل چهار صندوق 
کشوری،  بازنشستگی  اجتماعی،  تأمین  اصلی، 
صندوق  و  مسلح،  نیروهای  بازنشستگی  صندوق 
می شود،  عشایر  و  روستائیان  اجتماعی  بیمه های 
صورت گرفت. واژه هایی که در این زمینه به کار برده 
استقالل،  پاسخ گویی،  شفافیت،  همانند  می شود، 
مفاهیم مشخص و عناوین استانداردی هستند که 
توسط اتحادیه ی بین المللی تأمین اجتماعی با عنوان 
بازنشستگی«  صندوق های  در  خوب  »حکمرانی 
معرفی شده اند و دولت ملزم است در راستای تحقق 

این مضامین حرکت کند. 
در شش ماهه ی اول سال 95، به طور عمده در ارتباط 
با صندوق ها دو بحث مطرح شد که یکی بحث الیحه ی 
برنامه ی ششم و دیگری تدوین راه کارهای اصالحی در 
خصوص وضعیت صندوق ها توسط کارشناسان و تأیید 
اما  بود.  مجلس  در  مرتبط  کمیسیون های  در  آن ها 

جالب است که در مرحله ی آخر که قرار بود، الیحه ی 
مربوطه در مجلس ارائه شود، این اصالحات توسط 
از  آخر، خوِد دولت  و در مرحله ی  دولت حذف شد 
ارائه ی پیشنهادات به مجلس انصراف دارد که مشتمل 
بر مواردی از جمله افزایش سن بازنشستگی و افزایش 
تعداد سال ها در فرمول مستمری بود. این موارد در 
اصطالحات  نام  به  بازنشستگی  به  مربوط  ادبیات 
پارامتریک معروف است. که در واقع پارامترهای اداره 
صندوق است که مقرر بود طی برنامه ی ششم قدری 
اصالح گردد. اما با توجه به پیِش رو بودن انتخابات، 
دولت ترسید تا مبادا این اصالحات، باعث نارضایتی 
مردم شود. نارضایتی ها ممکن بود حول این موضوع 
شکل گیرد که افراد می بایست به جای 60 سال، در 
65 سالگی بازنشسته بشوند و این به معنای 5 سال کار 

بیش تر است.
انتخابات  در  پیشین  دولت  توفیق  به  توجه  با 
اردیبهشت ماه، الزم است مسائل و چالش های مرتبط 
در  جدی تری  طور  به  بازنشستگی  صندوق های  با 
دستور کار دولت مردان قرار گیرد. از جمله ی مسائل 
رابطه  در  می رود  انتظار  جدید  دولت  از  که  دیگری 
مربوط  بپردازد،  بدان  بازنشستگی  صندوق های  با 
به یک دمل چرکین و مزمن است. چیزی که ما به 
و  منطق  می گوییم.  موعد  از  پیش  بازنشستگی  آن 
و بعد  نظم می گوید می بایست سی سال کار کنید 
گروه ها  برخی  است  بازنشست شوید. ممکن  آن  از 
که وابستگی خاص دارند تالش کنند که این روال را 
مخدوش کنند، اما این مسأله نظم بیمه ای را به بدترین 
شکل ممکن مخدوش می کند. الزم است دولت این 
مسأله را نیز به طور جدی تری موردتوجه قرار دهد و از 

به هم خوردن نظم بیمه ای جلوگیری نماید. 
در نهایت دولت می بایست راه کاری که تحت عنوان 
شناخته  بازنشستگی«  صندوق های  در  »اصالحات 
می شود، را به صورت بسیار دقیق و با جدیت بیش 
ادبیات اصالحات در  توجه قرار دهد.  از پیش مورد 
صندوق    های بازنشستگی در دهه 80 میالدی مطرح 
شده است و ایران هم با آن آشنا بوده است. در این 
است.  شده  شناسایی  اصالحات  دسته  سه  زمینه 
و  پارامترها  یک سری  که   پارامتریک«  »اصالحات 
متغیرهای کلیدی را بهبود می بخشد. بهبود به این معنا 
که متغیرهای صندوق های بازنشستگی را به گونه ای 
تغییر می دهد که جریان ورودی تقویت شود و جریان 
ورودی  جریان  گردد.  کم تر  کمی  حداقل  خروجی 
منابع و جریان خروجی مسائل. به عنوان مثال، تغییر 
سن بازنشستگی که از آن به عنوان نرخ انباشته یاد 
می شود، در حوزه اصالحات پارامتریک قرار می گیرد. 
دسته ی دیگر از اصالحات، »اصالحات ساختاری« 
روش  منظر  از  صندوق ها  ساختار  باید  که  است 
تأمین مالی اصالح گردد. دسته ی دیگر »اصالحات 
عملیاتی« است که طی آن فرآیندهای داخل صندوق 
از جمله اتوماسیون، نیروی انسانی، آموزش پرسنل، 
فرآیندهای سرمایه گذاری بهبود می یابد. این سه دسته 
اصالحات وجود دارد. برای دولت، راه ها از پیش معین 

شده است اگرچه پیمودن آن دشوار است.

بحران صندوق های بازنشستگی

میکائیل عظیمی

پژوهشگر حوزه رفاه اجتامعی

چالش های اقتصادی دولت دوازدهم
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همــه راه هــا بــه پــول ختــم می شــود. ایــن ظاهــر 
یــک امــر مســلم اقتصــادی اســت. چــه در یــک خانه 
دو ســه نفــری، چــه در یــک کارخانــه صــد نفــری و 
چــه در یــک کشــور هشــتاد میلیــون نفــری. پاســخ 
بســیاری از پرســش های مالــی و اقتصــادی ایــن 
ــه همیــن  ــه ب ــن جمل ــول الزم اســت«؛ ای اســت: »پ
ــث از  ــه دار در بح ــم خان ــک خان ــان ی ــادگی از زب س
خریدهــای روزانــه شــنیده می شــود. در ادبیــات یک 
ــا  ــعه ی ــای توس ــرای برنامه ریزی ه ــه ب ــر کارخان مدی

اداره امــور روزمــره بــه »نقدینگــی الزم اســت« تبدیل 
ــاال  ــر دولتــی ســطح ب ــان یــک مدی می شــود و در زب
بــه ایــن جملــه تبدیــل می شــود: »ســرمایه الزم 
اســت تــا کشــور توســعه یابــد«؛ پــس ظاهــر مســاله 
یکــی اســت؛ امــا در ورای ایــن ظاهــر ســاده و بــا یک 
ــن  ــی در ای ــر مســاله بی پول ــر و عمیق ت ــگاه دقیق ت ن

ســه متفــاوت اســت.
ــع بســیار محــدودی دارد، منابــع  ــه مناب یــک خان
یــک کارخانــه بــه نســبت محــدود اســت، امــا منابــع 
ــت.  ــدود اس ــاید نامح ــاد و ش ــیار زی ــور بس ــک کش ی
ــای اصــول کارآفرینــی انجــام  ــر مبن ــن مقایســه ب ای

می شــود.
ــه  کارآفرینــی، چگونگــی ترکیــب منابــع اســت؛ ب
ــام  ــاالی تم ــژه در ب ــارت وی ــک مه ــر، ی ــارت دیگ عب
ــود  ــور وج ــا کش ــه ی ــا کارخان ــه ی ــک خان ــات ی امکان
ــه  ــر عهــده می گیــرد و ب دارد کــه نقــش رهبــری را ب
ــا  ــت ی ــه موفقی ــع ب ــب مناب ــی ترکی ــب چگونگ تناس
ــی  ــی زندگ ــا حت ــعه ی ــای توس ــت در برنامه ه شکس

ــن مســاله ســرمایه گذاری،  عــادی می رســد؛ بنابرای
یــک مســاله کارآفرینــی اســت. اگــر مدیــر خانــه یــا 
کارخانــه یــا مســئول اجرایــی کشــور ترکیب درســتی 
از منابــع ایجــاد نکننــد، ســرمایه گذاری محقــق 

نخواهــد شــد.
ــع سیاســی،  ــا وجــود انبــوه مناب در یــک کشــور ب
و بین المللــی  اقتصــادی، فرهنگــی  اجتماعــی، 
نبایــد مشــکل ســرمایه گذاری وجــود داشــته باشــد؛ 
ــی  ــرمایه گذاری، یک ــم س ــت دوازده ــرای دول ــا ب ام
در  ســرمایه گذاری  چالش هاســت.  مهم تریــن  از 
ــا و  ــرل آلودگی ه ــمند آب، کنت ــع ارزش ــظ مناب حف
حفاظــت از محیط زیســت، توســعه گردشــگری، 
نــو،  فناوری هــای  گاز،  و  نفــت  حوزه هــای 
ــل  ــزرگ حم ــای ب ــر، طرح ه ــای تجدیدپذی انرژی ه
فرودگاه هــا  و  جاده هــا  و  بنــادر  از  اعــم  نقــل،  و 
اجتماعــی،  و  شــهری  طرح هــای  راه آهــن،  و 
صنایــع بــزرگ صادراتــی، صنایع دســتی و فــرش 
تکنولــوژی  و  کشــور  کشــاورزی  مزیت هــای  و 

پایین بودن نرخ سرمایه گذاری؛ 
ضرورت اصالح چگونگی ترکیب منابع کشور

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات
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نگاهــی بــه وظایــف بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــه  ــران نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد، ب اســالمی ای
ــق  ــواره از طری ــت، هم ــتقالل از دول ــدم اس ــل ع دلی
ــه  ــری بودج ــده کس ــش تامین کنن ــول نق ــار پ انتش
دولــت را بــه عهــده دارد. همیــن امــر ســبب گردیــده 
اســت تــا اقتصــاد ایــران همیشــه شــاهد نــرخ تــورم 
باالیــی باشــد. از طــرف دیگــر، ایــن بانــک نرخ هــای 
ــی  ــورت تکلیف ــرده و به ص ــن ک ــی را تعیی ــود بانک س
بــه بانک هــای تجــاری ابــالغ می کنــد. وجــود تــورم 
بــاال، منجــر بــه کاهــش نرخ هــای ســود واقعــی 
ــالن  ــایر عام ــا و س ــذا خانواره ــود. ل ــا می ش بانک ه
ــای  ــبد دارایی ه ــاب س ــد انتخ ــادی، در فرآین اقتص
ــرخ  ــا ن ــرخ ســود واقعــی ب ــن ن ــه مقایســه ای خــود، ب
بازدهــی ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن، طــال 
ــد، در  ــن فرآین ــه ای ــد. نتیج ــورس می پردازن ــازار ب و ب
برهه هایــی از دهه هــای گذشــته، کاهــش اســتقبال 
ــه انتخــاب  از ســپرده های بانکــی و تمایــل بیشــتر ب
ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن و مســکن بــوده 

ــت. اس
در ســال های اخیــر، بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــده،  ــن پدی ــگیری از ای ــت پیش ــران جه ــالمی ای اس
ــود.  ــی نم ــود بانک ــای س ــش نرخ ه ــه افزای ــدام ب اق
در ایــن راســتا، برخــی از بانک هــای خصوصــی و 
موسســات اعتبــاری جهــت جــذب هــر چــه بیشــتر 
منابــع اعتبــاری، نرخ هــای ســود خــود را بــه مراتــب 
ــر  ــد. ه ــش دهن ــاری افزای ــای تج ــتر از بانک ه بیش
ــا افزایــش  چنــد کــه در نظــر اول، ایــن امــر منجــر ب
جــذب اعتبــارات توســط نظــام بانکــی گردیــد، ولــی 

در گام بعــدی، افزایــش مطالبــات مشــکوک الوصول 
ایــن بانک هــا و موسســات، به عنــوان مهم تریــن 
ــود  ــرخ س ــرا ن ــت؛ زی ــود یاف ــت نم ــن سیاس ــره ای ثم
تســهیالت اعطایــی بانک هــا بــه حــدی افزایــش 
ــد  ــچ فرآین ــرمایه گذاران در هی ــا س ــه تقریب ــت ک یاف
تولیــدی، توانایــی بازپرداخــت ایــن تســهیالت را 
نداشــتند. لــذا چــه بســیار واحدهــای تولیــدی کــه 
بــه دلیــل عــدم توانایــی پرداخــت تســهیالت، مجبور 
ــی از  ــا در برخ ــدند. ی ــود ش ــگاه خ ــی بن ــه تعطیل ب
ــان، فــروش واحــد تولیــدی خــود و  مــوارد، کارفرمای
ــی  ــام بانک ــل از آن در نظ ــه حاص ــپرده گذاری وج س
را بســیار عاقالنه تــر از ادامــه فعالیــت تولیــدی و 
پاســخ گو بــودن در قبــال کارگــران، نهادهــای حامــی 
ارائه کننــده  )به عنــوان  بانکــی  سیســتم  و  آنــان 
تســهیالت مــورد نیــاز خــود( یافتنــد؛ بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد سیاســت افزایــش نــرخ ســود 
بانکــی کــه جهــت مقابلــه بــا کاهــش قــدرت خریــد 
ــر  ــود منج ــود، اوال خ ــده ب ــه ش ــپرده گذاران تعبی س
بــه افزایــش حجــم نقدینگــی و تــورم و کاهــش 
ــه ایجــاد  ــا ب ــد و ثانی ــد شــهروندان گردی قــدرت خری
شــرایط رکــودی )به ویــژه در حــوزه تولیــد( دامــن زد. 
لــذا ایــن سیاســت، اقتصــاد ایــران را بــه ســمت دور 
باطلــی هدایــت کــرد کــه در پیــروی از این سیاســت، 
و  بانکــی  ســود  نرخ هــای  افزایــش  پدیده هــای 
افزایــش نــرخ تــورم بــه توالــی تکــرار خواهنــد شــد.
و  دویســت  و  هــزار  یــک  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــار در مــورخ  ــول و اعتب بیســتمین جلســه شــورای پ
هشــتم تیرمــاه 1395 نــرخ ســود تســهیالت عقــود 
مشــارکتی و غیــر مشــارکتی حداکثــر معــادل 18 
درصــد تعییــن شــد. متاســفانه بانک هــای تجــاری و 
خصوصــی ایــن کاهــش نــرخ ســود را صرفــا در حــوزه 
ســپرده ها اعمــال کردند و بســیاری از آنــان از کاهش 
نــرخ ســود تســهیالت )کــه نقــش بســیار مهمــی در 
ــده دارد(  ــر عه ــدی ب ــای تولی ــی بنگاه ه ــن مال تامی

ــد. امتنــاع کردن
ــه  ــی و تجرب ــاد پول ــات اقتص ــه ادبی ــی ب ــا نگاه ب

کشــورهای توســعه یافته می تــوان دریافــت کــه ایــن 
کشــورها، از میــان راهکارهــای متفــاوت موجــود 
بــرای کنتــرل عرضــه پــول )از قبیــل سیاســت بــازار 
ــل  ــی و تنزی ــره قانون ــای ذخی ــر در نرخ ه ــاز، تغیی ب
مجــدد و تغییــر در نرخ هــای ســود کوتاه مــدت و 
بلندمــدت(، کنتــرل نــرخ ســود بانکــی کوتاه مــدت 
ســازوکارها  مطلوب تریــن  از  یکــی  به عنــوان  را 
ــا کنتــرل  ــا تغییــر و ی ــرا کــه ب انتخــاب می کننــد؛ زی
نرخ هــای بهــره کوتاه مــدت، می تــوان نرخ هــای 
بهــره بلندمــدت رســمی )و حتــی غیررســمی( و 
ــرار داد  ــر ق ــادی را تحت تاثی ــای اقتص ــایر متغیره س
و یــا کنتــرل کــرد. حتــی نگاهــی بــه رونــد تاریخــی 
نرخ هــای بهــره در ایــن کشــورها نشــان می دهــد کــه 
معمــوال ایــن نرخ هــا، از یــک رونــد بــا ثبــات تبعیــت 
ــن تغییــرات در  می کننــد و در صــورت تغییــر نیــز ای

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــطح جزئ س
ــرایط  ــت از ش ــت برون رف ــه جه ــر اینک ــخن آخ  س
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــود، کاه ــودی موج ــورم رک ت
)به ویــژه در حــوزه تســهیالت اعطایــی( و تخصیــص 
اعتبــارات به بخــش تولیــد می تواند راهکار مناســبی 
باشــد. در ایــن راســتا ایــن بحــث مطــرح می شــود که 
بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی، تمایــل ســپرده گذاران 
بــه ســپرده گذاری در بانک هــا کاهــش می یابــد 
و لــذا بانک هــا در جــذب اعتبــارات بــا مشــکل 
مواجــه می شــوند. بدیهــی اســت ایــن سیاســت 
در کوتاه مــدت، هزینه هایــی را بــر اقتصــاد ایــران 
تحمیــل خواهــد کــرد؛ امــا جهــت رفــع ایــن مشــکل 
ــتمی در  ــرش سیس ــک نگ ــه ی ــاز ب ــدت، نی در بلندم
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــروری اس ــران ض ــاد ای اقتص
نمی تــوان انتظــار اصــالح نظــام پولــی کشــور را 
داشــت و بــه نظــام مالیاتــی و یــا قانون گــذاری 
توجهــی نکــرد؛ بنابرایــن دولــت می توانــد بــا تقویــت 
ــال از  ــرای مث ــی و کارآمــد نمــودن آن، ب نظــام مالیات
طریــق وضــع مالیــات ســنگین بــر فعالیت هــای 
رانت جویــان، منابــع جامعــه را بــه ســمت مســیر 

ــد. ــت کن ــح آن هدای صحی

تاثیر نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

زهرا کریمی
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نرخ ارز به عنوان معیاری برای انعکاس ارزش برابری 
دیگر،  کشورهای  پول  برابر  در  کشور  یک  ملی  پول 
یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی کالن اقتصادی 
هر کشور بوده و هرگونه تغییرات آن به طور گسترده 
حتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بر  می تواند 
سیاسی کشورها تاثیرگذار باشد. در این میان، تشدید 
نوسانات نرخ ارز موجب برهم خوردن تعادل بازارهای 
مختلف اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار و کاال 
می گردد که در این صورت مسئولین اقتصادی کشور 
را با نگرانی مواجه می سازد. از این رو، به دلیل نقش 
و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشورها، تنظیم بازار ارز 
تثبیت نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی در برابر 
ارزهای خارجی همواره در برنامه ریزی های اقتصادی 
بوده  کشورها  اقتصادی  سیاست گذاران  توجه  مورد 
است. تنظیم نرخ ارز در سطح تعادلی و تثبیت نوسانات 
نرخ ارز یکی از سیاست های پیچیده و در عین حال 
مشکل در کشورها تلقی می شود. این پیچیدگی مربوط 
به تنظیم و تثبیت نرخ ارز از این جهت نشات می گیرد 
که تعیین ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی 
باید با در نظر گرفتن ساختار و تغییرات اقتصاد ملی و 
خارجی صورت گیرد؛ چرا که بدون توجه به تغییرات 
ارز  نرخ  در  بی ثباتی  بروز  موجب  کشورها  اقتصادی 
می شود که این امر خود موجب بروز بی ثباتی در سطح 
اقتصاد کالن می گردد. شواهد تجربی نیز داللت بر این 
دارد که هرگونه بی ثباتی در بازار ارز موجب بی ثباتی 
اقتصاد کالن شده و در نهایت عملکرد اقتصادی را در 
شاخص هایی نظیر سرمایه گذاری خارجی و داخلی، 
صادرات و واردات، تولید و تورم تحت تأثیر قرار می دهد. 
از این رو مسئولین اقتصادی کشورها همواره سعی 
می کنند با تدوین و اجرای سیاست های مناسب ارزی، 

از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری نمایند.
و  بی ثباتی  نشان دهنده  ارز  نرخ  نوسانات  شدت 
نااطمینانی در روند ارزش پول ملی در برابر پول های 
فضایی  ایجاد  سبب  نوسانات  این  است.  خارجی 
بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شوند و در نتیجه با 

ایجاد بی ثباتی نرخ ارز، روند متغیرهای کالن، به ویژه 
و  تورم  خارجی،  تجارت  سرمایه گذاری،  و  پس انداز 
نهایتا تولید داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و تخصیص 
بهینه منابع غیره ممکن می شود که این امر لطمات 
جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند. بی ثباتی 
نرخ ارز حتی در رژیم های انعطاف پذیر ارزی نیز اثرات 
جای  بر  خود  از  کالن  متغیرهای  روی  معنی داری 

می گذارد.
عملکرد  ارز  نرخ  بی ثباتی  تاثیر  کانال  مهم ترین 
مباحث  است.  سرمایه گذاری  کانال  از  اقتصادی، 
نظری و شواهد تجربی داللت بر این دارد که بی ثباتی 
نرخ موجب می شود میزان سرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و توسعه کاهش یافته و عدم کارایی در تخصیص 
منابع به وجود می آید که به تبع آن سطح تولید کاهش 
می یابد. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، میزان نهاده های 
سرمایه ای و واسطه ای در دسترس بنگاه ها را کاهش 
می دهد که این امر موجبات کاهش تولید و خدمات 
نهایی را فراهم می نماید. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، 
معموال مطلوبیت انتظاری سود در بخش خارجی در 
مقایسه با بخش داخلی کاهش یافته و بنگاه اقتصادی 
سرمایه را از بخش تحقیق و توسعه به بخش داخلی 
انتقال می دهد که نهایتا منجر به کاهش سطح تولید 

در اقتصاد خواهد شد.
برابر  در  پول ملی  ارزش  بین المللی،  نظام  در یک 
هزینه های  تعیین  در  اساسی  نقش  خارجی  پول 
اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و واردات 
ایفا می نماید. به طوری که کاهش ارزش پولی ملی 
)افزایش نرخ ارز( و تشدید بی ثباتی آن رشد اقتصادی 
را کاهش می دهد. نوسانات شدید و مکرر نرخ ارز، سود 
مبادالت تجاری را تحت تأثیر قرار داده، سبب کاهش 
تجارت و نیز کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش 
از  می گردد.  خارجی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
سرمایه  بازار  تعادل  ارز،  نرخ  بی ثباتی  بروز  با  طرفی 
به هم خورده و ترکیب سبد دارایی ها نیز تغییر می کند. 
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قیمت 
کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات 
تجارت  نوسانات  می گردد.  ارز  نرخ  شده  پیش بینی 
خارجی، تراز پرداخت ها در نتیجه ایجاد بی ثباتی در 
بی ثباتی  پیامدهای  مهم ترین  از  دیگر  یکی  ارز  نرخ 
بازار ارز است. این امر باعث می شود تجارت خارجی 
پر ریسک شده و در نتیجه تصمیمات واردکنندگان و 
صادرکنندگان کاال و خدمات را کاهش می دهد. با ایجاد 
کاهش واردات کاالهای سرمایه ای، در نتیجه بی ثباتی 
نرخ ارز، انتقال تکنولوژی و دانش فنی با کندی مواجه 

می گردد و در نتیجه سر ریز فنی و دانش جهانی کمتر 
به اقتصاد داخل سرازیر می شود. همچنین بی ثباتی 
بازار ارز سبب بی ثباتی قیمت کاالها و خدمات صادراتی 
بر حسب پول داخلی می گردد که این امر موجبات 
کندی رشد صادرات را فراهم می نماید. با کندشدن 
واردات کاالهای  آهنگ  و کندی  از یک سو  صادرات 
در  به ویژه  تولید،  اساسا  دیگر،  سوی  از  سرمایه ای 
بخش صنعتی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. اصوال 
بی ثباتی بازار ارز سبب پر ریسک شدن فعالیت های 
صادراتی و وارداتی شده که این امر به نوبه خود موجب 
افزایش مطالبه حاشیه سود فعالین تجاری می گردد. 
با تقاضای افزایش حاشیه سود توسط واردکنندگان و 
صادرکنندگان، قدرت رقابتی آن ها در بازارهای داخلی 
و جهانی کاهش می یابد که این امر به نوبه خود منجر به 

کندی رشد اقتصادی می شود.
بی ثباتی نرخ ارز عالوه بر آثار مستقیم بر عملکرد 
اقتصاد، دارای آثار غیرمستقیم نیز هست. به طوری که 
بی ثباتی نرخ ارز در نهایت منجر به ایجاد بی ثباتی در 
فعالیت های اقتصادی می شود که این امر به نوبه خود 
تصمیم گیری و هم اجرای برنامه ریزی های اقتصادی 
را با مشکل مواجه می سازد و از این منظر هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می کند. 
ارز  بازار  نااطمینانی  از  ناشی  اقتصادی  رشد  کندی 
به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می زند. رشد 
بیکاری، تحمیل هزینه اقتصادی ناشی از دست  دادن 
از  قابل توجهی  اجتماعی  هزینه های  بالقوه،  تولید 
جمله رشد سرخوردگی، افسردگی و بزهکاری را منجر 
می شود. در نتیجه به تبع رشد شاخص های نامطلوب 
اجتماعی یاد شده، فشار بر هزینه های عمومی دولت 
افزایش می یابد. چرا که برای مقابله با رشد بزهکاری 
جامعه مستلزم استفاده از نیروی انتظامی بیشتر بوده 
و به دلیل انباشت پرونده های قضایی، تقاضای نیرو در 
این حوزه افزایش می یابد و یا طول رسیدگی به پرونده ها 
افزایش خواهد یافت که همه این ها در نهایت باعث 
افزایش هزینه های عمومی خواهد شد. رشد هزینه های 
عمومی جاری نیز به نوبه خود مشکالت متعدد دیگری 
مانند افزایش بدهی دولت، رشد کسری بودجه، رشد 
پول و نهایتا رشد قیمت ها و تورم را دامن خواهد زد. از 
این رو الزم است دولت با اتخاذ سیاست های مناسب 
و تعیین ترتیبات نظام ارزی صحیح، نوسانات ارزی را 
به حداقل ممکن برساند تا ضمن ایجاد محیط باثبات 
ریسک  کاهش  و  ایران  اقتصاد  محیط  و  ارز  بازار  در 
فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، موجبات رشد و 

توسعه اقتصادی را فراهم نماید.

حسین اصغرپور
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اطالعــات از جملــه نیازهــای اساســی کشــور در این 
برهــه اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ترکیــب بهینه ای 
از منابــع هنــوز بــه دســت نیامــده اســت تــا جریــان 

ــد. ــهیل کن ــور تس ــرمایه را در کش س
ــع  ــب مناب ــی ترکی ــه چگونگ ــن ب ــش از پرداخت پی
بــرای تحلیــل میــزان تاثیرگــذاری آن بــر جریــان 
ســرمایه در کشــور بایــد دو نــوع ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی را از هــم تفکیــک کــرد. ایــن دو 
ــی،  ــات حقوق ــل الزام ــه دلی ــرمایه گذاری ب ــوع س ن
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــِی متفــاوت دارای 
ــذب  ــال ج ــوان مث ــتند. به عن ــوی هس ــاوت ماه تف
ســرمایه خارجــی نیازمنــد ایجــاد ضریــب باالیــی از 
امنیــت و اطمینــان سیاســی و حقوقــی اســت و تــا 
ایــن اطمینــان ایجــاد نشــود، ســرمایه گذاری در کار 
ــی خــود بخشــی  ــا ســرمایه داخل ــود؛ ام نخواهــد ب
از فرآینــد امنیت ســازی در کشــور اســت؛ امــا در 
نهایــت نامــوس ســرمایه داخلــی نیــز چــون ســرمایه 
خارجــی امنیــت اســت. ســرمایه در شــرایط ناامــن 
میــل بــه گریــز دارد؛ امــا مولفه هــای غیراقتصــادی 
ــل  ــن عوام ــود دارد. ای ــی وج ــرمایه داخل ــم در س ه
ــرای  ــالش ب ــتی و ت ــتند از: وطن دوس ــارت هس عب
ــی  ــتگی های عاطف ــور و وابس ــت کش ــود وضعی بهب
ــن  ــه ای ــی ک ــور. در حال ــه کش ــا کاری ب ــی ی ــا مال ی
خارجــی  ســرمایه گذاری  معیارهــای  در  عوامــل 
جایــی ندارنــد. ســرمایه گذار خارجــی فقــط بــه 
بازگشــت ســرمایه می اندیشــد و اگــر مولفه هــای 
اعتبــاری همچــون تحقــق مســئولیت اجتماعــی یــا 
حفاظــت از محیط زیســت و تــالش بــرای بهبــود 
وضعیــت کــودکان در میــان باشــد، بــاز عامــل اصلی 

در تصمیم گیــری بازگشــت ســرمایه اســت.
بنابرایــن در جــذب ســرمایه خارجــی باید به ســهم 
ــه  ــی توج ــی و سیاس ــای امنیت ــه معیاره ــل توج قاب
کــرد، امــا در فرآینــد جــذب ســرمایه داخلــی، توجــه 

بــه معیارهــای اقتصــادی اهمیــت بیشــتری دارد.
ترکیــب منابــع بــرای جــذب ســرمایه بایــد بــا یــک 
پاســخ صریــح آغــاز شــود: اولویــت کشــور چیســت؟ 
ــا اصــالح امــور  ــا اولویــت کشــور اقتصــاد اســت ی آی
جهــان یــا ترویــج ارزش هــای ملــی. عمــر ایــن 
ــی  ــد؛ یعن ــال باش ــی س ــد س ــِت کم بای ــخ دس پاس
ــای  ــت گروه ه ــاع اکثری ــس از اجم ــخی پ ــر پاس ه
ــگاه  ــاتید دانش ــادی و اس ــاالن اقتص ــی و فع سیاس
ســی ســال بــدون تغییــر اولویــت کشــور باشــد. پــس 
ــه  ــت؛ ب ــت پرداخ ــل محیط زیس ــه عوام ــد ب از آن بای
عبــارت دیگــر، اگــر پاســخ اصلــی ناظــر بــه اولویــت 
مســایل اقتصــادی باشــد، گام اول اجــرای آن تهیــه 
نقشــه محیط زیســتی کشــور اســت. ســپس نیــروی 
ــجم  ــد منس ــارج بای ــل و خ ــور در داخ ــانی کش انس
شــود. نیــروی انســانی شایســته منســجم شــده در 
اولیــن گام بایــد طرح هــای اقتصــادی کشــور را 
ــی و  ــق بررس ــبی و مطل ــای نس ــاس مزیت ه ــر اس ب
تدویــن کننــد. پــس از ایــن کارهــای زیربنایــی، فضــا 

ــرای جــذب ســرمایه آمــاده اســت. ــه نســبت ب ب
در نهایــت عوامــل تســهیل ســرمایه گذاری در 
ــک  ــاس ی ــر اس ــش در آن ب ــر بخ ــهم ه ــور و س کش

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب ــی علم روش شناس
ــی  ــام جهان ــیون نظ ــار اپوزیس ــرمایه در اختی 1  س
نیســت؛ یعنــی ســرمایه و نظــام جهانــی پیونــد 
ــه  ــزاره دو نتیج ــن گ ــد. از ای ــم دارن ــا ه ــی ب محکم
جهانــی  ســرمایه  نخســت:  می شــود.  حاصــل 
اختیــار گروه هــای مخالــف  به طــور طبیعــی در 
نظــام جهانــی قــرار نخواهــد گرفــت. دوم: بایــد 

ضمــن حفــظ اســتقالل کشــور و اهمیــت دادن بــه 
ارزش هــای داخلــی، سیاســت خارجــی تنــش زدا را 
بــه کار بســت. ایــن دو نتیجــه از یــک مــدل تحلیلــی 
ــای  ــن گزاره ه ــود و در بی ــی می ش ــه ناش واقع گرایان
جانشــین همچــون عــدم نیــاز بــه ســرمایه خارجــی 
ــد  ــا پیون ــا وجــود توطئه هــای عظیــم در جهــان، ی ی
مســتحکم ســرمایه خارجــی و دخالــت خارجــی 
ــا  ــی ب ــچ تعارض ــه هی ــن دو نتیج ــرد. ای ــرار می گی ق
ــی  ــن و آزادگ ــتی، دی ــی، وطن دوس ــی ایران ملی گرای
نــدارد. می تــوان سیاســت تنــش زدا را بــا اصــول 
شــرعی چــون تقیــه توجیــه کــرد و بــر اســاس 
اصــول اســتقالل خواهی ورود ســرمایه بــه کشــور را 
ــی و  ــه جهان ــران در عرص ــری ای ــه قدرت گی ــج ب منت
تاثیرگــذاری بیشــتر بــر جهــان بــر اســاس ارزش های 
ملــی و دینــی دانســت. بــرای تنش زدایــی بایــد 
اجمــاع ملــی در کشــور حاصــل شــود. دولــت 
دوازدهــم می توانــد پیشــتاز اجمــاع در کشــور باشــد. 
دولــت به عنــوان مهم تریــن تجلــی رای مــردم در 
کنــار مجلــس و ســایر ســازمان های موثــر بایــد 
ــخص  ــا را مش ــه آن ه ــیدن ب ــازوکار رس ــداف و س اه
کنــد. طبیعــی اســت کــه گاه مشــکالتی در ایــن راه 
پیــدا خواهــد شــد؛ امــا ســختی فرآینــد اجمــاع در 
ــد؛  ــد ش ــران خواه ــتاوردهای آن جب ــا دس ــور ب کش
بنابرایــن، اولیــن گام دولــت دوازدهــم بــرای عبــور از 
چالــش ســرمایه گذاری، پیشــتازی بــرای اجمــاع در 

ــت. ــور اس کش
ــف  ــاید هم ردی ــی و ش ــل تنش زدای ــار عام 2  در کن
ــه  ــران توج ــب وکار در ای ــانی کس ــه آس ــد ب ــا آن بای ب
شــود. در کشــور مــا کســب وکار بــه ســختی آغــاز و به 
ســختی پیــش مــی رود. مثــال معــروف و ســاده ایــن 
ــران اســت. ثبــت یــک  ســختی، ثبــت شــرکت در ای
ــول  ــا ط ــا و گاه ماه ه ــا هفته ه ــور م ــرکت در کش ش
می کشــد. ایــن مثــال بــه قــدری زده شــده کــه 
تکــراری شــده و گاه شــنونده را خســته می کنــد؛ اما 
بــه ظاهــر متولیــان امــر هیــچ توجهــی بــه آن ندارنــد 
و ایــن مســاله بســیار ســاده را کــه بــا یــک تصمیــم و 
ــه  ــد. رتب ــده گرفته ان ــود، نادی ــنامه حــل می ش بخش
بســیار نــازل ایــران در کســب وکار جهانــی هیــچ 
ــی  ــرمایه خارج ــذب س ــای ج ــا برنامه ه ــبی ب تناس
نــدارد. تســهیل کســب و کار وظیفــه دولــت اســت. 
دولــت بــرای رفــع بحــران ســرمایه گذاری در کشــور 
ــک اقــدام  ــوان ی ــه تســهیل کســب وکار به عن ــد ب بای
پیشــینی همــت کنــد؛ امــا متاســفانه در چهــار 
ــاره  ــن ب ــدی در ای ــدام ج ــم اق ــت یازده ــال دول س
ــای  ــهیل فض ــد تس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــام نش انج
کســب وکار به جلســه و صدور بخشــنامه های فــراوان 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــک ب ــدارد. ی ــاز ن ــده نی و گیج کنن
بایــد نظــام اداری ایــران دگرگــون شــود. دولــت 
ــت و  ــور صنع ــی ام ــا جدای ــام ی ــف ادغ ــوز تکلی هن
بازرگانــی را معلــوم نکــرده اســت. هنــوز نظــام اداری 
حتــی در بخش هــای متولــی نوآوری هــا، قدیمــی و 
ســنتی اســت، هنــوز روابــط اربــاب رعیتــی در برخی 
اداره هــا وجــود دارد و ســرمایه گذاران و کارآفرینــان و 
صنعتگــران هــم به عنــوان بخشــی از اربــاب رجــوع 
عــادی قلمــداد می شــوند. هنــوز تعــدد مراکــز صدور 
مجــوز و نظــارت بــر واحدهــای تولیــدی وجــود دارد. 
مناطــق آزاد کــه قــرار بــود به پیشــرانه اقتصاد کشــور 
تبدیــل شــوند بــا فزونــی واردات بــر صــادرات و نظــام 
اداری ســنتی خــود گاه بــه گــره کــور اقتصــاد کشــور 
تبدیــل شــده اســت و ... دولــت دوازدهــم اگــر در دو 
ــن  ــی ای ــای ضربت ــود در طرح ه ــت خ ــال نخس س

ــهیل  ــرمایه تس ــان س ــد، جری ــل کن ــکالت را ح مش
شــده و بــه تدریــج شــاخص های آن در کشــور رشــد 

خواهــد کــرد.
ایــران  در  کــه  اســت  ایــن  ســوم  مســاله    3
»بازاریابــی ســرمایه« بســیار ضعیــف اســت. به طــور 
معمــول آگاهی هــای درســت و دقیقــی دربــاره 
ــه تفکیــک  ــران ب ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در ای
طرح هــای  نــدارد.  وجــود  شــهرها  و  اســتان ها 
ــای  ــوان فرصت ه ــه به عن ــه ای ک ــی و گاه کلیش کل
تبلیــغ  مختلــف  جاهــای  در  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاران  ــت. س ــد اس ــخت ناکارآم ــود س می ش
خارجــی هرچنــد آگاه و بــا مطالعــه وارد یــک شــهر 
شــوند، هیــچ گاه نمی تواننــد بــه انــدازه ســاکنان آن 
شــهر اطالعــات داشــته باشــند؛ بنابرایــن آن هــا در 
فضــای نیمــه تاریکــی قــدم می گذارنــد. وظیفــه 
روشــن کــردن ایــن فضــا بــه عهــده میزبــان اســت؛ 
همایش هــای  و  جلســات  تعــارف،  بــدون  امــا 
فضــای  روشــنی  بــه  تنهــا  نــه  ســرمایه گذاری 
کســب وکار کشــور بــرای ســرمایه گذاران کمکــی 
نمی کنــد؛ بلکــه گاه ایــن جلســات بــه وهــم و 
غبارگرفتگــی ایــن فضــا می انجامــد. نشــان دادن 
آمــار یــا تحلیل هــای دروغ بــه ســرمایه گذار شــاید او 
را بــرای یــک بــار بــه ایــران جــذب کنــد، امــا به طــور 
اساســی جریــان ســرمایه بــه کشــور را متوقــف 
ســرمایه  بازاریابــی  روی،  ایــن  از  کــرد.  خواهــد 
اهمیــت ویــژه ای دارد. دولــت دوازدهــم بایــد فکــری 
ــی ســرمایه در کشــور بکنــد.  ــرای بازاریاب اساســی ب
ــه کار  ــت ک ــم اس ــت یازده ــه دول ــت ادام ــن دول ای
چنــدان مهمــی بــرای بازاریابــی ســرمایه در جهــان 
ــداده اســت. نکتــه مهــم و طالیــی در ایــن  انجــام ن
خصــوص ایــن اســت کــه بازاریابــی ســرمایه بایــد بــه 
شــرکت های خصوصــی ســپرده شــود. بدنــه دولــت 

ــت. ــوان اس ــق نات ــف و دقی ــن کار ظری از ای
4  چهارمیــن عامــل کــه بــی ارتبــاط بــا ســه عامــل 
ــش  ــت در بخ ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــت ام ــین نیس پیش
جداگانــه ای بررســی می شــود، شــفافیت نظــام 
اقتصــادی اســت. گاه ابهام هــا و گلوگاه هــا بــرای 
ــی از  ــته ایم بخش ــا زاده و زیس ــا آن ابهام ه ــه ب ــا ک م
فرآینــد کار تلقــی می شــود. به عنــوان مثــال، وقتــی 
ــام  ــه ای انج ــا کاری ده دقیق ــم ت ــه اداره ای می روی ب
ــن  ــت ای ــن اس ــم ممک ــی می کنی ــم پیش بین بدهی
کار بــه علــت خرابــی سیســتم های کامپیوتــر یــا 
قطعــی بــرق یــا نبــودن متولــی مربــوط و یا هــر علت 
دیگــری تــا آخــر وقــت اداری و یــا دو ســه روز طــول 
ــواردی  ــن م ــی چنی ــک خارج ــرای ی ــا ب ــد، ام بکش
پذیرفتنــی نیســت؛ بنابرایــن اصــالح نظــام اداری و 
شــفافیت در آن ضــروری اســت. بــرای این مهــم باید 
تمــام مناقصه هــا و مزایده هــا شــفاف باشــد، تمــام 
قراردادهــا شــفاف و بــدون تبصــره و گریــزگاه نوشــته 
شــود، قوانیــن مالیــات و کار و گمــرک و تجــارت 
شــفاف و بــدون تبصــره باشــد، خصوصی ســازی 
واقعــی باشــد، شــرکت های شــبه دولتی منحــل 
شــوند، انحصــار از میــان برداشــته شــود و ... . 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بنــای اولیــه 
شــفافیت، قوانیــن شــفاف اســت؛ امــا مهم تــر از آن 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــت گویی اس ــگ راس ــالق و فرهن اخ
ســرمایه گذاری یــک امــر اخالقــی هــم اســت. 
متاســفانه در ایــران گاه موفقیــت در تجــارت مترادف 
دروغ گویــی تلقــی می شــود. ســرمایه ممکــن اســت 
بــا دروغ وارد چرخــه اقتصــادی کشــور شــود امــا بــا 

ــت. ــد یاف ــداوم نخواه دروغ ت
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ــی  بحــران بانکــی به عنــوان نوعــی از بحــران مال
موقعیتــی اســت کــه در آن تعــدادی از بانک هــا 
هم زمــان تحــت فشــار قــرار می گیرنــد، از یــک 
طــرف ارزش دارایی هــای آن هــا کمتــر از ارزش 
ــوم  ــا هج ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــا اس ــی آن ه بده
روبــرو  ســپرده ها  خــروج  بــرای  ســپرده گذاران 
بــا  بانک هــا  کــه در چنیــن حالتــی  می شــوند 
ــا  ــای ب ــوق و دارایی ه ــات مع ــاالی مطالب ــم ب حج
درجــه نقدشــوندگی پاییــن، نمی تواننــد دیــون 
ــه  ــذا مداخل ــد، ل ــت نماین ــپرده گذاران را پرداخ س
دولــت در نظــام بانکــی در مقیــاس وســیع صــورت 

می گیــرد.
بررســی شــاخص های بــازار پــول نشــان می دهــد 
کــه نظــام بانکــی ایــران در زمان هــای مختلــف 
بحــران بانکــی را تجربــه کــرده اســت، امــا بــه علــت 
دولتــی بــودن بانک هــا و حمایت هــای مالــی بانــک 
ــران  ــروز بح ــه ب ــل ب ــرایط در عم ــن ش ــزی، ای مرک
ــن  ــت. ممک ــده اس ــر نش ــاد منج ــکار در اقتص آش
ــی  ــی و اجتماع ــل سیاس ــه دالی ــا ب ــت دولت ه اس
ــی از  ــت پنهان ــه حمای ــران ب ــه بح ــل اولی در مراح
بانک هــا بپردازنــد؛ یعنــی مداخــالت سیاســی 
اولیــه دولــت در ابتــدای وقــوع بحــران ممکــن 
ــن  ــن در ای ــد؛ بنابرای ــاهده نباش ــل مش ــت قاب اس
روش، تعییــن دوره زمانــی بحــران مشــکل اســت. 

ــرای شناســایی  ــازار پــول ب یکــی از شــاخص های ب
بحران هــای بانکــی در ایــران نســبت تســهیالت 
غیرجــاری بــه کل تســهیالت سیســتم بانکــی 
اســت. چنانچــه ایــن شــاخص بیشــتر از ده درصــد 
باشــد، نشــان دهنده وقــوع بحــران بانکــی در ایــران 
اســت. داده هــای مربــوط بــه بانــک مرکــزی نشــان 
ــن شــاخص در ســال های 1393 - می دهــد کــه ای

1386 باالتــر از ده بــوده اســت و امــا ســال های 
ــن  ــد ای ــت و رون ــه ده اس ــک ب 1394 و 1395 نزدی
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــال نش ــی س ــاخص در ط ش
شــاخص از ســال 1390 رو بــه کاهــش بوده اســت.

ایجــاد  و  اصــل 44  سیاســت های  ابــالغ  بــا   
ــز  ــران نی ــی ای ــام بانک ــی، نظ ــای خصوص بانک ه
در ســال های اخیــر شــاهد بــروز هجــوم بانکــی در 
ــوده اســت.  ــاری ب ــی و اعتب برخــی موسســات مال
لــذا بــرای جلوگیــری از ســرایت بحــران بانکــی 
ــده  ــل ایجادکنن ــی عوام ــا، بررس ــایر بانک ه ــه س ب
بحــران بانکــی و راه هــای برطــرف کننــده ایــن 

بحــران از اهمیــت ضــروری برخــوردار اســت.
ــع  ــه وقای ــی ب ــران بانک ــده بح ــل ایجادکنن عوام
ــد  ــردد. بع ــل برمی گ ــال قب ــن س ــادی چندی اقتص

از انقــالب اســالمی ســاختار بانک هــا در ایــران 
بــه صــورت دولتــی بــود. در آن زمــان چنانچــه 
ــت  ــد، دول ــاد می ش ــی ایج ــام بانک ــکلی در نظ مش
ــی  ــای نفت ــق درآمده ــا تزری ــود و ب ــت خ ــا حمای ب
ایــن مشــکل را برطــرف می کــرد. بعــد از بــه وجــود 
بانک هــا  ایــن  خصوصــی،  بانک هــای  آمــدن 
بهــره  نــرخ  بیشــتر  ســپرده های  جــذب  بــرای 
خــود را افزایــش دادنــد. در ســال های 1390 -

1383 قیمت هــای نفــت افزایــش پیــدا کــرد و 
ــق اقتصــادی در کشــور شــد. در  باعــث ایجــاد رون
ایــن مــدت بخــش عظیمــی از اقتصــاد کشــور بــه 

ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان و مســکن 
ــای کاذب  ــاد تقاض ــث ایج ــت و باع ــاص یاف اختص
در بخــش مســکن و حبــاب قیمــت مســکن گردید. 
همچنیــن در ایــن مــدت بــه دلیــل ســودده بــودن 
بخــش مســکن اکثــر بانــک و موسســات اعتبــاری 
نیــز بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخــش پرداختنــد و 
بخــش اعظــم دارایی هــای خــود را بــه ایــن بخــش 
اختصــاص دادنــد. عــالوه بــر ایــن، اکثر موسســات 
ــدت  ــن م ــز در ای ــی نی ــاری خصوص ــی و اعتب مال
ــر  ــزی ب ــک مرک ــی بان ــدم توانای ــدند. ع ــاد ش ایج
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این کـه در توصیـف اولویـت اساسـی دولـت یازدهـم 
عنـوان گردد که رئیـس دولت و اعضای تیـم وی آینده 
سیاسـی خـود را بـر سـر توافـق هسـته ای گذاشـت، 
اغراق آمیـز نخواهـد بـود. اکثـر ناظـران عقیـده دارنـد 
تمرکـز اساسـی در ایـن دوره بـر توافـق پیرامـون رفـع 
تحریم هـای مرتبـط بـا برنامه هسـته ای ایـران و تحقق 
وعده هـای اقتصادی مرتبط بوده اسـت. بدین ترتیب 
در نهایـت و بـا وجـود مشـکالت و اختـالف نظرهـای 
فـراوان در داخـل و خارج، برنامه اقدام جامع مشـترک 

)برجـام(  در دی مـاه سـال 94 بـه تصویب رسـید.
بـا وجـود گذشـت دو سـال از ایـن توافـق، بسـیاری 
برجـام یـا توافق هسـته ای را توافقی بـد می دانند؛ اما 
بـا ایـن وجـود به نظر می رسـد برجـام فعال تنهـا گزینه 
موجـود اسـت. در این میان طرفیـن اصلی دعوا یعنی 
ایـران و آمریـکا، هـر دو از رونـد اجرایـی شـدن برجـام 
ناراضـی هسـتند و به گفته وزیـر امور خارجـه ایران که 
اخیـرا بـرای شـرکت در یک مجمع وابسـته به سـازمان 
ملـل در نیویورک به سـر می بـرد، از عملکـرد آمریکا در 
رابطـه بـا اجرایـی کـردن برجام شـکایت کـرد و عنوان 
نمـود که آمریـکا تاکنـون در پایین ترین سـطح ممکن 
بـه توافـق پایبنـد بـوده و بـا جلوگیـری از اینکـه ایـران 
از همـه منابـع برجـام منتفـع شـود، گاهـی بـه متن و 

بیشـتر بـه روح برجـام پایبند نبوده اسـت.
از  ناراحتی هـا  ابـراز  و  شـکایت ها  ایـن  دلیـل  امـا 
رفتـار آمریـکا در قبـال توافـق هسـته ای عمدتـا حـول 
ایـن محـور اسـت کـه آمریـکا در طی ایـن دو سـال که 
از توافـق سـپری شـده اسـت، رفتـاری در پیش گرفته 
دلیـل  بـه  جهـان  بـزرگ  بانک هـای  همـه  هنـوز  کـه 
مالحظاتـی کـه در رابطه با آمریـکا دارنـد، از کار کردن 
بـا ایران اسـتقبال نمی کنند و درسـت بـه همین دلیل 
هـم قراردادهـای اقتصـادی ایـران بـا شـرکای اروپایِی 
خـود سرنوشـت و چارچـوب معیـن و مشـخصی بـه 
خـود نگرفتـه اسـت و همچنان موانع بسـیاری بر سـر 
راه مـراودات کاری بانک هـا و بسـیاری از شـرکت های 

بـزرگ بـا ایـران وجـود دارد.
بـا تصویـب برجـام، بیشـتر نهادهـای بین المللـی 

اعـالم کردنـد کـه اقتصـاد ایـران فرصتـی اسـتثنایی 
بـرای رشـد و توسـعه خواهـد داشـت و اسـاس ایـن 
پیش بینی هـا هم بر پایه لغـو تحریم های مالی و بانکی 
ایـران صـورت گرفت. دلیل پیش بینی مذکـور این بود 
که تحریم ها که به مدت چند سـال اقتصاد ایـران را در 
عرصـه بین المللی منـزوی کـرده و آسـیب های زیادی 
بـه بخش های صنعتـی و تولیدی ایـران وارد کرده بود، 

از میـان برداشـته خواهند شـد.
بـا تصویـب برجـام انتظـار می رفـت ارتبـاط مالـی 
و بانکـی ایـران بـا نهادهـای بین المللـی برقـرار شـود 
و بـر همیـن اسـاس هـم بانـک جهانـی پیش بینـی 
کـرده بـود در سـال 2016 رشـد اقتصـادی ایـران کـه 
نشـان دهنده رونق کسـب وکار، افزایش اشـتغال و باال 
رفتـن درآمدهـای عمومـی اسـت، دسـِت کم 5 درصـد 
باشـد کـه در ایـن صـورت ایـن رشـد اقتصـادی تقریبا 
معادل رشد کشورهایی همچون الئوس و ترکمنستان 

می بـود کـه واجـد بیشـترین رشـد اقتصـادی بودنـد.
امـا در عمـل و در واقعیـت و به رغم توافق هسـته ای، 
برخـی از مشـکالت همچنـان بـر جـای خـود باقـی 
بـه  مربـوط  مشـکالت  آن هـا  راس  در  کـه  مانده انـد 
مـراودات بانکـی قـرار دارد. به گونـه ای کـه بـا وجـود 
اشـتیاق تعـداد زیـادی از شـرکت های اروپایی بـرای از 
سـر گرفتـن روابـط تجـاری خـود بـا ایـران، بانک هـای 
عمـده همچنـان از ارائـه تسـهیالت بانکی خـودداری 
می کننـد. ایـن بانک هـا از ادامـه  تحریم هـای آمریـکا 
علیـه ایـران در سـایر حوزه ها و احتمال محکوم شـدن 
از جانـب آمریـکا بـه پرداخـت جریمه هـای سـنگین 
می هراسـند. گفتـه می شـود یکـی از دالیـل بـه وجود 
آمـدن ایـن وضـع ایـن اسـت کـه بانک هـا در مذاکرات 
طرفیـن  از  هیچ یـک  و  نداشـتند  حضـور  هسـته ای 
مذاکـرات تصـوری از مشـکالت جامعـه مالـی نـدارد.
مقامـات دولتـی در ایـران هـم بـر رفـع موانـع بانکی 
موانـع  رفـع  بـر  و  تحریم هـا  دوران  از  مانـده  به جـا 
دسترسـی ایران به نظام بانکی جهان و سیسـتم مالی 
بین المللـی اصـرار داشـته اند. اگرچـه برجـام بحـث 
بانک هـای آمریکایـی را شـامل نمی شـود و بـه گفتـه 
وزیـر امـور خارجه، بحث صرفا بر سـر »عـدم مزاحمت 
آمریـکا بـرای همکاری سـایر بانک هـا با ایران« اسـت.
بـا اجرایـی شـدن برجـام، ایـران دوبـاره بـه شـبکه 

بـه  لزومـا  ایـن  ولـی  اسـت؛  شـده  وصـل  سـوئیفت 
دو  نیسـت.  خارجـی  بانک هـای  همـکاری  معنـای 
باشـد.  ایـن وضعیـت  تبیین کننـده  دلیـل می توانـد 
تحریم هـای  دوره  در  بـزرگ  بانک هـای  اینکـه  یکـی 
بین المللـی علیـه ایـران تقریبـا همـه از بابـت نقـش 
جریمه هـای ایـران جریمـه شـده اند. بعضـی از ایـن 
بانک هـا با جریمه های سـنگینی هم مواجه شـده اند. 
همچنیـن این مورد کـه تحریم معامله بـا دالر تا حدود 
ایـران می گویـد وزارت  پابرجـا مانـده اسـت.  زیـادی 
دارایـی آمریـکا می بایسـت بـه ایـن بانک هـا اطمینان 
بدهنـد کـه کار در جایـی که تحریم هـا در آن برداشـته 

شـده اسـت، قانونـی اسـت.
در ایـن میـان، مشـکل دوم مرتبـط بـا بانک هـای 
ایرانـی اسـت. ایـن بانک هـا بـرای مدت هـای طوالنی 
بـا دنیـای خـارج ارتبـاط نداشـته اسـت و در راه تحقق 
پول شـویی  بـا  مبـارزه  هماننـد  جهانـی  معیارهـای 
مشـکالت فراوانـی پیـش روی دارد. مشـکالتی از این 
قبیـل کـه نظـام بانکـی ایـران بـرای پیوسـتن کامل به 
نظـام مالـی بین المللـی می بایسـتی قوانیـن مربـوط 
بـه مبـارزه بـا پول شـویی و قاچـاق پـول برای تروریسـم 
را بـه اجـرا درآورد. در همیـن ارتبـاط، معـاون صنـدوق 
در  قبـل،  سـال  اردیبهشـت ماه  در  پـول  بین المللـی 
دیـدار بـا رئیس کل بانـک مرکزی ایـران اعـالم کرد که 
ایـن نهـاد بـه ایـران در مبـارزه بـا پول شـویی و تامیـن 
مالـی تروریسـم کمـک خواهـد کـرد و همچنین گفت 
کـه توافـق هسـته ای بـه ایـران ایـن امـکان را می دهد 
کـه به صـورت عمیق تر با اقتصـاد جهانی ادغام شـود.

از دوره  بانکـی به جامانـده  بـه هـر روی مشـکالت 
اقتصـادی  چالش هـای  عمده تریـن  جـزء  تحریم هـا 
پیـش روی دولـت دوازدهم اسـت. اهمیت این مسـاله 
تـا بـدان جاسـت کـه تـا زمانـی کـه بانک هـای بـزرگ 
بـا کسـب و کار  مرتبـط  ارائـه خدمـات  از  بین المللـی 
آثـار مثبـت  ایـران هـراس داشـته باشـند، ظهـور  در 
اقتصـادی مرتبـط بـا رفـع تحریم هـا و تصویـب برجام 
بسـیار دشـوار و دیریاب خواهد بـود. از ایـن روی، الزم 
اسـت دولـت دوازدهـم به صـورت جدی تـری موانـع و 
مشـکالت بر سـر راه ظهور آثـار برجام را مـورد بازبینی 
قـرار دهـد و به ویـژه در ارتبـاط بـا موانع به جا مانـده در 
نظـام بانکی بین المللـی گام هـای موثرتری را بـردارد.

الناز علیزاده ارشفی

تحریریه کارایی

مشکالت به جامانده از تحریم ها
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متعددی  چالش های  با  ایران  در  گمرکی  نظام 
مواردی  به  می توان  جمله  آن  از  که  روبروست 
زمینه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  تعدد  همچون 
شخصی  سلیقه های  اعمال  گمرکی،  فعالیت های 
کاالهای  خصوص  در  به ویژه  کاالها  ارزش گذاری  در 
افزایش  تجاری،  دادوستد  جهانی شدن  وارداتی، 
جرایم سازمان یافته، چالش افزایش تجارت کاالهای 
تقلبی، عضویت در سازمان های بین المللی و رعایت 
کنوانسیون های گمرکی، الزامات رعایت استانداردهای 
و  امنیتی  استانداردهای  برابر  در  تسهیل کننده 
هماهنگی با جهت گیری های مساعد و قوانین روزآمد 

اشاره کرد.
به هر روی آنچه مسلم است و همان گونه که برخی 
از مشکالت برشمرده شد، عوامل متعددی در سطوح 
و حوزه های مختلف قابل شناسایی هستند که برای 
نظام گمرکی در کشور مشکل ایجاد می کنند. یکی 
حیطه  در  که  گمرکی  نظام  مشکالت  عمده ترین  از 
قانون گذاری و تقنین قرار دارد، »فراوانی مراکز و مراجع 
سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی« 
است. به گونه ای که برخی از قوانین و مقررات موجود، 
این قوانین موازی  و تعدد  با یکدیگر موازی هستند 
مشکالتی را در امور گمرک به وجود می آورد. از طرفی 
صادره  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  باالی  حجم 
برای گمرک که در برخی موارد حتی با یکدیگر متناقض 
هستند هم باعث ایجاد مشکالتی برای نظام گمرکی 

می گردد.
در برخی موارد نیز تعارض قوانین مربوط به تجارت 
خارجی و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده 

نیز مساله ساز است.

بحث  در  که  متعدد  سازمان های  وجود  همچنین 
ترخیص کاال درگیر هستند هم یکی از مشکالتی است 
که کارآمدی نظام گمرکی را تقلیل داده است. در همین 
راستا و به منظور رفع این مشکل، سازمان گمرک پنجره 
تبادل  آن،  استقرار  از  هدف  که  کرده  ایجاد  را  واحد 
به صورت  کاالها  ترخیص  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
هم زمان و آنالین است، با این وجود تعدد دستگاه های 
دخیل در امر تجارت بین الملل یک مساله و چالش 

جدی برای نظام گمرکی در کشور است.
اعمال  برخی  هنوز  واحد  پنجره  استقرار  وجود  با 
روی کاالهای  بر  ارزش گذاری  سلیقه ها در خصوص 
وارداتی وجود دارد که منجر به ایجاد مشکالتی برای 

فعالین اقتصادی به ویژه برای واردکنندگان می گردد.
از طرفی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی 
به  اخیر  ایران، سویه سیاست گذاری سال های  علیه 
سمت تاکید بر تولید داخلی متمایل شده و محورهایی 
که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، 
تولید  و  اشتغال  کاهش  باعث  واردات  که  امر  این  بر 
راستا  همین  در  می ورزند.  تاکید  می شود،  کشور  در 
برخی از سیاست گذاران به منظور جلوگیری از واردات 
دارند،  را  خارجی  مشابه  تولید  امکان  که  کاالهایی 
پیشنهاد می کنند تعرفه ها را آن چنان افزایش دهیم تا 
از واردات آن کاال به کشور جلوگیری شود؛ اما مساله 
اینجاست که چنانچه تعرفه غیرمعقولی بر مواد اولیه 
گذارده شود، این امر به دلیل باال بردن قیمت تمام 
را پیش روی  نوبه خود چالش های دیگری  به  شده، 
نظام اقتصادی به طور عام و نظام گمرکی به طور خاص 
قرار می دهد. به طور کلی چنانچه هزینه های تمام شده 
موارد اولیه وارداتی باال باشد، این مساله، تولید و به تبع 
آن اشتغال را به صورت جدی با چالش مواجه می نماید. 
پس مساله تعرفه گذاری صحیح و منصفانه نیز از جمله 
دیگر چالش هایی است که برای اصالح نظام گمرکی 

بایستی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
دولت  با  مرتبط  زیرساخت های  ایجاد  مساله  
جمله  از  الکترونیکی  سیستم های  و  الکترونیک 
دیگر مسائلی است که نظام گمرکی را با چالش های 
اخیر  سال های  در  اگرچه  می نماید.  مواجه  جدی 
پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، 

زیرساخت های  زمینه  در  هم  هنوز  گمرکی  نظام  اما 
نرم  پنجه  و  دست  عدیده ای  مشکالت  با  مربوطه 
می کند. به نظر می رسد در این مورد هم استقرار سامانه 

پنجره واحد تا حدود زیادی راهگشا بوده باشد.
همچنین نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی 
این  ندارد.  چندانی  کارآمدی  هم  اقتصادی  فعاالن 
مساله به اندازه ای جدی است که وجود هزاران کارت 
بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از جدی ترین 
چالش های مرتبط با قاچاق و نظام گمرکی در کشور 

تبیین شد.
چالش های  می توان  را  چالش ها  برخی  طرفی  از 
بین المللی نظام گمرکی کشور اطالق کرد. نبایستی 
فراموش کرد که نقش گمرک در عرصه روابط بین المللی 
نسبت به سال های پیشین تغییر کرده است. بر این 
مبنا گمرک به عنوان یکی از نهادهایی شناخته می شود 
که تجارت را تسهیل می کند، از تولید حمایت می کند 
تفاسیر  این  با  می نماید.  ارائه  اجتماعی  خدمات  و 
می توان برآوردی از میزان محدودیت ها و آسیب هایی 
که در دوره تحریم ها بر پیکره نظام گمرکی در ایران وارد 
شد را تخمین زد. بالطبع تحریم های بانکی گسترده، 
نظام گمرکی را در زمینه هایی همچون انتقال اسناد و 
یا خرید تجهیزات مورد نیاز با مشکالت عدیده مواجه 
کرد. اگرچه ممکن است نظام گمرکی به اندازه بانک ها 
و به صورت مشهود با مساله تحریم ها درگیر نبوده باشد، 
اما به هر حال آثار و تبعات تحریم ها بر روی آن مشخص 

است.
عواملی که در باال برشمرده شد، عمده ترین موانع و 
چالش های پیش رو در راه کارکرد مطلوب نظام گمرکی 
از  اصالحی  گام های  برخی  اگرچه  است.  کشور  در 
جمله استقرار پنجره واحد برای از پیش رو برداشتن 
مشکالت متعدد نظام گمرکی در کشور برداشته شده 
است، اما با توجه به حجم و گستردگی مشکالت که 
هر کدام ریشه در یک حوزه معین و مشخص دارند، 
الزم است دولت عزم جدی تری در راه مرتفع نمودن 
این چالش ها بردارد؛ چرا که همان گونه که عنوان شد 
به نظر می رسد اصالح نظام گمرکی در کشور یکی از 
جدی ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم بوده 

باشد.

ناکارآمدی نظام گمرکی

مهرداد ایرانی اصل
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نظــارت ایــن موسســات مالــی باعــث شــد تــا ایــن 
ــا اعــالم نرخ هــای بهــره باالتــر، عــدم  موسســات ب
رعایــت مقــررات کفایــت ســرمایه و همچنیــن عــدم 
ــررات  ــود، مق ــاز خ ــعبه های مج ــداد ش ــت تع رعای
بانــک مرکــزی را رعایــت ننمــوده و عمــال از کنتــرل 
و نظــارت بانــک مرکــزی خــارج شــدند. ایــن رونــد 
همچنــان ادامــه داشــت تا اینکــه در ســال 1391 با 
ایجــاد شــوک نفتــی منفــی )بــه خاطــر تحریم هــای 
بین المللــی(، رکــود اقتصــادی در کشــور ایجــاد 
شــد. ایــن امــر باعــث ترکیــدن حبــاب قیمــت 
مســکن و ایجــاد رکــود عمیــق در بــازار مســکن 
شــد کــه ایــن رکــود مســکن حتــی بــا از بیــن رفتــن 
رکــود اقتصــادی از ســال 1394 هنــوز بــر اقتصــاد 
ایــران ســایه افکنــده اســت. وجــود رکــود اقتصادی 
ــرمایه گذاران و  ــد س ــش تولی ــث کاه ــور باع در کش
تولیدکننــدگان در کشــور شــد. لــذا تولیدکننــدگان 
ــا  ــن وام از بانک ه ــا گرفت ــود را ب ــد خ ــش تولی کاه
ــران  ــدت جب ــر در کوتاه م ــره باالت ــای به ــا نرخ ه ب
نمودنــد؛ امــا بــاز بــه دلیــل رکــود، توانایــی پرداخت 
را  باالتــر  بهــره  نرخ هــای  بــا  وام هــا  اقســاط 
نداشــتند، ایــن امــر از ســویی باعــث عــدم وصــول 
محــل  از  بانک هــا  پیش بینی شــده  درآمدهــای 
شــد  ســرمایه گذاری ها  و  اعطایــی  تســهیالت 
و ترازنامــه بســیاری از بانک هــا بــه هــم ریخــت 

و چندیــن بانــک زیــان ده شــدند؛ لــذا بانک هــا 
مجبــور بــه گرفتــن وام از بانــک مرکــزی بودنــد ولــی 
به دلیــل جریمــه کــردن ایــن کار توســط بانــک 
مرکــزی، بانک هــا مجبــور شــدند تــا از یکدیگــر 
ــره  ــرخ به ــش ن ــث افزای ــن کار باع ــد و ای وام بگیرن
بین بانکــی شــد و همچنیــن بدهــی بین بانکــی 
نیــز افزایــش یافــت. از ســویی دیگــر ایــن امــر 
ــد،  ــا ش ــوق بانک ه ــات مع ــش مطالب ــث افزای باع
بــه  یــا  بانکــی  بدهــکاران  اکثــر  بــه طوری کــه 
دلیــل کاهــش نظــارت بانــک مرکــزی هیــچ وثیقــه 
ــد،  ــرده بودن ــت نک ــا پرداخ ــه بانک ه ــی ب تضمین
در نتیجــه مطالبــات مشــکوک الوصول بانک هــا 
ــکاران  ــه بده ــه وثیق ــا اینک ــرد و ی ــدا ک ــش پی افزای
ــازار  ــه دلیــل رکــود ب ــود کــه ب زمیــن و ســاختمان ب
ــا  ــرای بانک ه ــتفاده ای ب ــچ اس ــال هی ــکن عم مس
نداشــته اســت. همچنیــن در ایــن ســال ها بــه 
دلیــل افزایــش تحریم هــای مالــی کشــور، اختــالل 
مالــی ســپرده گذاران نیــز باعــث افزایــش مطالبــات 

ــد. ــا ش ــوق بانک ه مع
همــان طــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــده در دوران 
رونــق اقتصــادی )1390 -1383( اکثــر بانک هــا و 

موسســات اعتبــاری بخــش وســیعی از دارایی های 
بخــش مســکن  بــه ســرمایه گذاری در  را  خــود 
و ســاختمان اختصــاص داده بودنــد، بــا ایجــاد 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــکن بخ ــش مس ــود در بخ رک
ــود  ــوندگی خ ــت نقدش ــا قابلی ــای بانک ه دارایی ه
را از دســت داده و بــه دارایی هــای راکــد تبدیــل 

ــد. ــارج گردی ــد خ ــردش تولی ــدند و از گ ش
همچنیــن بــه دلیــل رکــود اقتصــادی در ایــن 
و  بودجــه شــد  کســری  دچــار  دولــت  ســال ها 
ــارات  ــود از اعتب ــه خ ــری بودج ــن کس ــرای تامی ب
ــک مرکــزی و بانک هــای دیگــر اســتفاده کــرد.  بان
نتیجــه ایــن کار، افزایــش شــدید بدهــی دولــت بــه 
ــش  ــه بخ ــد. در نتیج ــزی ش ــک مرک ــا و بان بانک ه
عمــده دارایــی بانک هــا شــامل بدهــی دولــت 
اســت. چــون دولــت بدهــی خــود را پرداخــت 
نکــرده اســت، ایــن قســمت از دارایــی نیــز عمــال از 
گــردش تولیــد خــارج می شــود. بررســی داده هــای 
بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه بدهــی دولــت 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــی از 910 ه ــتم بانک ــه سیس ب
ــارد در ســال  ــه 2197 هــزار میلی در ســال 1391 ب
1395 افزایــش یافتــه اســت، بــه طوری کــه بدهــی 
دولــت بــه سیســتم بانکــی در طــول ســال های 
1395 -1391 حــدود 2/4 برابــر شــده و به طــور 
متوســط ســاالنه 24 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

افزایــش  کــه  گفــت  می تــوان  نهایــت  در   
مطالبــات معــوق بانک هــا، افزایــش بدهــی دولــت 
ــدم  ــد و ع ــای راک ــش دارایی ه ــا، افزای ــه بانک ه ب
ــات  ــا و موسس ــه بانک ه ــزی ب ــک مرک ــارت بان نظ
مالــی باعــث شــده اســت تــا گــردش وجــوه و 
و  یافتــه  کاهــش  بانک هــا  در  پولــی  نقدینگــی 
بــه  بانک هــا دچــار بحران هــای شــدید شــوند 
طوری کــه بــا افزایــش رشــد اقتصــادی از ســال 
مشــاهده  بانکــی  بحــران  ســایه  هنــوز   1394

می شــود.

راهکارهای خروج از بحران
بــرای برطــرف کــردن بحران هــای بانکــی تجربــه 
کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد کــه عمومــا 
راه حل هــا را می تــوان بــه دو دســته تقســیم نمــود: 
ــدت  ــای بلندم ــدت و راه حل ه ــای کوتاه م راه حل ه
و زمان بــر. راه حل هــای کوتاه مــدت هیــچ وقــت بــه 
تنهایــی باعــث بهبــود بحــران نمی شــوند ولــی در 
کوتاه مــدت باعــث کاهــش تنش هــای اجتماعــی و 
بهبــود اعتمــاد ســپرده گذاران می شــوند و فرصتــی 
را بــه مســئوالن می دهنــد تــا مشــکالت اساســی تر 

را شناســایی کــرده و بــه آن هــا پاســخ دهنــد. 
راه حل هــای کوتاه مــدت شــامل اعطــای ضمانــت 
بــه تمامــی اعتباردهنــدگان و ســپرده گذاران بــا 
ــل دوم  ــت و راه ح ــا اس ــاد آن ه ــب اعتم ــدف جل ه
ورشکســته  بانک هــای  نقدینگــی  تامیــن  هــم 
توســط دولــت اســت کــه ایــن روش باعــث ایجــاد 
ــبختانه در  ــت. خوش ــرخ ارز اس ــر ن ــار ب ــورم و فش ت
ــپرده  ــت س ــدوق ضمان ــال 1392 صن ــران از س ای
ــاد  ــپرده گذاران ایج ــه س ــت ب ــای ضمان ــرای اعط ب

شــده اســت.
طــول  ســال  چنــد  بلندمــدت  راه حل هــای 
می کشــد ولــی باعــث بهبــود ســاختار بانک هــا 
می شــود. در ایــن روش ابتــدا یــک کارگروهــی 
متشــکل از متخصصــان بانکــی تشــکیل شــده 
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــروع ب ــان ش ــن متخصص و ای
لحــاظ  از  را  بانک هــا  و  نمــوده  بانک هــا  همــه 
و  ســرمایه  کفایــت  ورشکســتگی،  ســوددهی، 
مقــدار دارایی هــای راکــد، مقــدار مطالبــات معــوق 
بررســی کــرده و بانک هــای خــوب را از بانک هــای 
بــد تفکیــک نمــوده و دارایی هــای راکــد را تفکیــک 
ــهام داران  ــپرده گذاران و س ــت س ــوده و در نهای نم
ــد و  ــته بندی نماین ــز دس ــی را نی ــکاران بانک و بده
ــد  ــبی ندارن ــت مناس ــه وضعی ــی را ک آن بانک های
بــا بانک هــای خــوب ادغــام نمــوده تــا کمبــود 
ــای  ــط بانک ه ــد توس ــای ب ــن بانک ه ــرمایه ای س
خــوب جبــران شــود. همچنیــن آن بانک هایــی 
کــه وضعیــت نســبتا مناســبی دارنــد، کمبــود 
ســرمایه آن هــا توســط دولــت خریــد و تقبل شــود و 
دولــت بــا اســتفاده از اوراق قرضــه از ایــن بانک هــا 
حمایــت نمایــد. در ایــن مــدت تمامــی اعمــال 
ــزی  ــک مرک ــط بان ــدت توس ــه ش ــد ب ــا بای بانک ه
ــا  ــود ت ــزوده ش ــی اف ــررات بانک ــود و مق ــرل ش کنت
از افزایــش مجــدد معوقــات بانکــی و عــدم رعایــت 
مقــررات بانــک مرکــزی جلوگیــری شــود. در ایــران 
ــرای کاهــش بحــران  ــا حــدودی اقداماتــی ب نیــز ت
بانــک  نظــارت  اســت،  بانکــی صــورت گرفتــه 
ــش  ــاری افزای ــی و اعتب ــات مال ــر موسس ــزی ب مرک
یافتــه و رتبه بنــدی بانک هــا از ســال 1388 در 
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت و 
حتــی ادغــام برخــی موسســات مالــی و اعتبــاری 
نیــز در دســتور کار اســت. همچنیــن اگر بــا نظارت 
بیشــتر بانــک مرکــزی اســتانداردهای بین المللــی 
را در زمینــه بانکــداری در بانک هــا مســتقر شــود، 
بانک هــای ایــران می تواننــد منابــع خارجــی را 
جــذب نمــوده و اثــر بحــران را تــا حــدودی کاهــش 
دهنــد. عــالوه بــر ایــن دولــت می توانــد بــا انتشــار 
اوراق بدهــی، بدهــی خــود بــه بانک هــا را بــه اوراق 
میان مــدت تبدیــل نمایــد. هرچنــد ایــن روش 
باعــث تبدیــل دارایی هــای غیرنقــدی بانک هــا 
بــه اوراق میان مــدت می شــود، ولــی تکیــه صــرف 
دولــت بــه ایــن اوراق نمی توانــد مشــکل بدهــی را 
ــه  ــا تکی ــرا ممکــن اســت ب ــد؛ زی ــه کل حــل نمای ب
ــرمایه گذاری  ــد و س ــتوانه تولی ــدون پش ــر اوراق ب ب
بدهــی  بحــران  پروژه هــا،  ســوددهی  بــدون  و 
ــرخ  ــا کاهــش ن ــوان ب ایجــاد شــود. درنهایــت می ت
بهــره و همــگام شــدن نــرخ بهــره بــا نــرخ تــورم در 
ــرمایه گذاری  ــک س ــث تحری ــا، باع ــی بانک ه تمام
و تولیــد شــده و بخــش مســکن نیــز رونــق بگیــرد و 
دارایی هــای راکــد تبدیــل بــه نقــد شــود و مشــکل 

ــود. ــرف ش ــا برط ــی بانک ه نقدینگ

چالش های اقتصادی دولت دوازدهم44



کارایی . شماره  40 . اسفند  1396کارایی . شماره  40 . اسفند  1396

اقتصادی،  پیچیده  مسائل  کلیه  همانند 
ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی در کشور هم 
سیاسی،  ساختاری،  قانونی،  مختلف  ابعاد  دارای 

نهادی و فرهنگی می باشند.
طرف  از  منتشرشده  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان امور مالیاتی، در ایران برای ۲۰ تا 
۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، مالیات قانونی 
هزار   250« بر  بالغ  رقم  این  که  نمی شود  پرداخت 
میلیارد تومان« می شود و معادل دو برابر بودجه نفت 

ایران در سال 94 بوده است.
 این فرار مالیاتی مشتمل بر فعالیت های غیرقانونی 
و قاچاق هم می گردد؛ اگرچه به گفته  مسئولین و 
نهادهای ذی ربط حجم فرار مالیاتی در واقعیت بسیار 

بیش تر از این مقادیر است.
دامنه  این امر تا بدان جا گسترده شده است که 
دارند  عقیده  اقتصادی  صاحب نظران  از  بسیاری 
ایران برای کسانی که عالقه ای به پرداخت مالیات 
ندارند، مکان بسیار مطلوبی است. بر اساس آمارهای 
ایران  در  مالیات  پرداخت  از  حاصل  درآمد  رسمی، 
آن چنان قابل توجه نیست و به همین دلیل به ویژه در 
سال های اخیر تاکید بسیار زیادی روی اصالح نظام 

مالیاتی در ایران شده است.
مالیاتی  نظام  در  موجود  ناکارآمدی های  مساله 
دولت،  مالیاتی  درآمدهای  سهم  افزایش  لزوم  و 
به خصوص در سال های اخیر که درآمدهای نفتی با 
کاهش فراوان روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده 
است. تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله  
مسائلی بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت 
و مجاب نمودن آن برای اقدامات جدی تر در حوزه  

اصالح نظام مالیاتی شدند.
از این روی و به ویژه در چند سال گذشته، دولت 
همواره تالش نموده است تا کمبود درآمد خود را با 
اخذ مالیات، به ویژه از بخش هایی که تاکنون مالیات 
نپرداخته اند، جبران نماید. به نظر می رسد مالیات 
گرفتن در ایران به طور رسمی و دقیق تنها در مورد 

حقوق بگیران دولت اعمال می شود.
در همین راستا؛ در اواسط سال 94، دولت یازدهم، 
طرح اصالح نظام مالیاتی را به مجلس ارائه کرد. بر 

اساس این طرح مقرر بود در سال بعد، درآمدهای 
مالیاتی حدود ۲۸ درصد نسبت به سال 94 افزایش 
یابد و به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. قانون 
اصالح نظام مالیاتی واجد دو ویژگی است؛ اول اینکه 
بار تخلفات مالیاتی جرم  اولین  در این قانون برای 
محسوب می شود و دوم این که بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری موظف شده اند تا اطالعات مربوط 
به افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار دهند. هدف از این قانون، شفاف شدن 
فعالیت های اقتصادی همه فعاالن اقتصادی است. 
چرا که یکی از جدی ترین مشکالت نظام مالیاتی در 
ایران کمبود اطالعات درباره فعالیت های اقتصادی 
است، به طوری که به عنوان مثال در مورد ۳ درصد 
در  مالیاتی  اطالعات  هیچ گونه  پزشکان  جامعه  از 
ارائه  با  هم زمان  و  ترتیب  بدین  نیست.  دسترس 
تالش  دولت،  توسط  مالیاتی  نظام  اصالح  قانون 
برای جمع آوری اطالعات آغاز شد و به نظر می رسد 
نظام مالیاتی هم اکنون به بخشی از این اطالعات 
دست اندرکاران،  گفته  به  اگرچه  دارد؛  دسترسی 
الزم است این اطالعات »نظام مند« شوند. البته این 
فرآیند، انتقادهایی را نیز بر انگیخته است؛ از جمله 
اطالعات  به  دولت  دسترسی  است  ممکن  این که 
حساب های بانکی موجب بی اعتمادشدن مردم به 
سیستم بانکی گردد و ممکن است سپرده گذاران، 

سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند.
البته مشکالت موجود در خصوص نظام مالیاتی 
قرار  بررسی  مورد  متفاوتی  منظرهای  از  کشور،  در 
کارشناسان  از  برخی  مثال  به عنوان  می گیرد؛ 
معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود قانون و 
عدم شفافیت بلکه »جدی نگرفتن مالیات و محور 
قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی 
خصوص  در  انتقادهایی  راستا  همین  در  است«. 
خصوص  در  مالیاتی  دست اندرکاران  دقت  عدم 
نیز  گذشته  سال های  در  مالیاتی  فرهنگ سازی 
صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه 
که باید و شاید به جنبه های فرهنگی پرداخت مالیات 
اگر  که  می شود  مطرح  راستا  این  در  نپرداخته اند. 
مالیات دهندگان اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته 
باشند و لزوم این امر را به تمامی درک نکنند، تالش ها 
نخواهد  پی  در  مطلوبی  نتایج  مالیات  اخذ  برای 
ارائه  آمادگی  مردم  که  زمانی  تا  همچنین  داشت. 
باشند،  را نداشته  مدارک فعالیت های تجاری خود 

پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه 
فشار در این زمینه بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال 
قانونی کردن فعالیت خود برای فرار از مالیات خواهند 

بود.
به هر روی، شواهد نشان می دهد که دولت هم 
از مسائلی که نظام مالیاتی با آن ها دست به گریبان 
هستند، مطلع است و هم به چالش بزرگ پیش روی 
اصالح این نظام وقوف دارد. به طوری که پیش تر از 
اقتصادی  فعالیت  تا  بود  خواسته  دستگاه ها  همه 
خود را به صورت شفاف اعالم نمایند. این اظهارنظر 
توسط رئیس دولت یازدهم نشان می دهد که او به 
وجود برخی مشکالت پیچیده در امر اصالح در نظام 
مالیاتی واقف است: »اقتصاد ما بیشتر سیاسی است 
تا اقتصاد محض، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی 
کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می گوییم فالن 
نهاد هم باید مالیات بدهد می بینید که چه بساطی 

درست می کنند«.
این اظهارنظر و همچنین ارائه  لوایحی در راستای 
اصالح نظام مالیاتی، نشان می دهد که این دولت، 
مساله مالیات ها را به عنوان یک چالش جدی پیش 
دارد  تالش  و  داده  قرار  شناسایی  مورد  خود  روی 
گام هایی در خصوص مرتفع نمودن این چالش بردارد.
سهم  ایران  اقتصاد  می خواهد  نهایت  در  دولت 
بیشتری از درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این امر 
به ویژه با عنایت به این واقعیت که 60 درصد از افراد 
پرداخت  مالیات  درآمد  صاحب  حقوقی  و  حقیقی 
نمی کنند، به مساله قابل تامل تری تبدیل شده است. 
نگاهی به آمارهای جهانی هم می تواند بخشی از این 
چالش را به شکل آشکارتری به تصویر بکشد. نسبت 
مالیات به تولید خالص داخلی در ایران 6 درصد و این 
رقم در نروژ که یکی از کشورهایی است که کم ترین 
درصد   20 دارد،  وجود  آن  در  مالیاتی  فرار  امکان 
است. این آمار تطبیقی در کنار آمارهای اقتصادی 
نظام  اصالح  چالش  که  می دهد  نشان  داخلی 
روی  پیش  از جدی ترین چالش های  یکی  مالیاتی 
دولت دوازدهم است و پرداختن به آن با وجود کلیه 
مسائل و معضالت موجود همت عالی طلب می کند؛ 
چون به هر حال نمی توان منکر این مساله شد که با 
وجود تاکیداتی که روی اصالح نظام مالیاتی در ایران 
صورت می گیرد، هنوز هم مالیات در برنامه ریزی های 
مربوط به پیشرفت و توسعه در کشور جایگاهی فرعی 

دارد.
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ریشـه های پوپولیسـم در ایران را می توان در انقالب 
مشـروطه یافـت. پیـش از آن، نظـام قبیلـه ای روابـط 
سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی را بـر اسـاس قوانیـن 
چنـد صـد سـاله قبیلـه تنظیـم می کرد. نـه نیـازی به 
پوپولیسـم بـود و نـه امـکان بـروز آن وجـود داشـت. با 
انقـالب مشـروطه کـه رای و نظـر مـردم اهمیـت پیـدا 
کـرد، پوپولیسـم هـم رواج یافـت. امـا این پوپولیسـم، 
کـه بیشـتر در سـخنرانی های تحریک-کننـده نمـود 
می یافـت، بیشـتر تالشـی احساسـی بـرای بیـداری 
سـریع تر  پیمایـش  و  مـردم  ذهـن  پیـش  از  بیـش 
راه مشـروطه بـه شـمار می-رفـت. امـا بـه هـر حـال 
پوپولیسـم زاده شـد و در طـول صـد سـال گذشـته 
همواره در عرصه سیاسـی ایران حضور داشـته است. 
پوپولیسـمی که امروز بیشـتر چهره تامین کننده رفاه 
بـرای مردم )یک مسـاله اقتصـادی( را برگزیده اسـت.
از ویژگی هـای پوپولیسـت ها کـه همواره -خواسـته 
تخریـب  در  توجهـی  قابـل  نقـش  ناخواسـته-  یـا 
سـتون های اقتصـادی و سیاسـی ایفـاء می نماینـد، 
و  نمی پذیرنـد  مسـئولیتی  معمـوال  کـه  اسـت  ایـن 
هـر زمـان در قـدرت نباشـند و یـا از آن بـه هـر نحـوی 
خـارج شـوند، ردای نقـادی مفـرط و جامـه مدعـی 
بی تقصیـر بـه تـن می کننـد. داسـتان آن هـا شـبیه 
فـردی اسـت که بـا تمام توان تیشـه و کلنگ به ریشـه 
و بنیـان سـاختمانی می زنـد و هـر موقع ابـزار تخریب 
بـه هـر دلیلی همچـون مداخله فـرد دیگر از دسـتش 
خـارج گـردد، بـا توان بیشـتر فریاد می کشـد کـه چرا 
ایـن خانـه خـراب اسـت! و چرا سـاخته نمی شـود؟ از 
دیگـر ویژگی هـای پوپولیسـت ها ایـن اسـت کـه فقط 
قادرند خانه سیاسـت را در زمین عوام فریبی بسـازند. 
بنابرایـن فریـب اذهان عمـوم را جایگزین اقنـاع افکار 
عمومـی می نماینـد و گفت وگـو بـا متخصصـان را در 
اولویت قرار نمی دهنـد. ضعف جدی در فعالیت های 
منظم و حرفه ای تشـکیالتی از دیگر خصوصیت های 

ایـن گروه اسـت کـه می تـوان برشـمرد.
تنهـا  نـه  خـود  سیاسـت های  بـا  پوپولیسـت ها 
بـرای  اقتصـادی  انتفـاع  بی نظیـر  فرصت هـای 
رانت خـواران پدیـد می آورنـد، بلکـه خـود بـه اتصـال 
معتمدیـن خود بـه رانت های متعـدد کمک می کنند 
تـا در مواقـع لزوم نیز از پشـتیبانی مالی ایشـان برای 
تـداوم حضـور در عرصـه قـدرت و سیاسـت بهره منـد 
شـوند. تجربـه جهانـی بـه وضـوح نشـان می دهـد 
کـه با حضـور دولـت قانونمنـد، منظـم و تخصص گرا 
اسـت،  گمـارده  کار  بـه  را  شایسـته ای  مدیـران  کـه 
امـکان رانت خـواری بـه حداقـل می رسـد. بنابرایـن 
رانت خواری پیوند محکمی با پوپولیسـم و مولفه های 
تشـکیل دهنده آن دارد. بـا ایـن تبییـن سـاده، پـر 
واضـح اسـت که اگر دولتـی بخواهد راه های فسـاد را 
مسـدود نماید، در برابر اتحاد رانت خوار و پوپولیسـت 
قـرار می گیـرد و توامـان بایـد بـا هـر دو مبـارزه کنـد.

تیـره  و  ابهـام  فضـای  اتحـاد،  ایـن  رشـد  فضـای 
اسـت و طبیعـی اسـت که ایـن اتحاد شـوم عـالوه بر 

تخصص گرایـی، شایسته سـاالری، نظـم و انضبـاط 
مالـی، تشـکل گرایی و قانونمنـدی کـه در بـاال بحـث 
شـد، علیـه هـر نـوع شـفافیت و مولفه هـای آن نیـز 
بایسـتد. زیـرا هـر نوری کـه بر اقتصـاد کشـور تابانده 
شـود، پوپولیسـت ها و رانت خواران را تضعیف خواهد 
کـرد. از ایـن روی، هـر دوی آن هـا بـا رسـانه های آزاد، 
کارهـای علمـی روش مند و هر گونه قانـون و معاهده 
که علت و یا معلول شـفافیت باشد، مخالف هستند. 
ایـن فهرسـت از مخالفت هـا بـه طـور دقیـق راهـی 
را نشـان می دهـد کـه دولـت ضـد رانـت و مخالـف 
پوپولیسـت باید بپیماید. پرسـش مهم در این مرحله 
توانسـت  خواهـد  دوازدهـم  دولـت  آیـا  اسـت:  ایـن 

چنیـن مسـیری را بپیماید؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـه طـور اساسـی 
اتحـاد  چالـش  از  دوازدهـم  دولـت  عبـور  راه کار 
پوپولیسـم و رانت خـواری اسـت باید به چند پرسـش 

پاسـخ گفـت:
1- آیـا دولت یازدهم که سـلف دولـت دوازدهم بود، 
توانسـت گام هـای جـدی در راه تضعیف پوپولیسـم و 

بـردارد؟ رانت خواری 
2- آیـا سـازوکارهای برداشـتن گام هـای بـزرگ، بـه 
طـور بالقوه و بالفعـل، در دولت دوازدهـم وجود دارد؟
بـه نظـر می رسـد دولـت یازدهـم موفقیـت مـورد 
انتظـار را در عبـور از چالش پوپولیسـم و رانت خواری 
نداشـته اسـت. دالیل این گزاره به این شـرح اسـت:
1- صـرف نظـر از مدیریـت موفـق نـرخ تـورم کـه از 
افزایـش اختـالف بیـش از پیـش طبقاتـی تـا انـدازه 
قابـل قبولـی جلوگیـری کـرد، کارهـای زیربنایـی و 
اساسـی الزم بـرای کاسـتن از تبعیض هـای طبقاتـی 
که یکی از نقاط اتکای پوپولیسـم اسـت، انجام نشد؛
2- بـه جای دگرگونی نظـام اداری کـه الزمه مبارزه 
بـه  بازگشـت  نوعـی  بـود،  فسـاد  و  رانت خـواری  بـا 
گذشـته، در قالب به کارگماردن سیاسـت ها و مدیران 

سـابق، رخ داد؛
3- فضـای مـورد انتظـار کافـی بـرای اظهـار نظـر 
رسـانه های بی طرف و احـزاب و گروه های اجتماعی 

فراهم نشـد؛
4- خـود دولـت گاه )درسـت یا خـالف واقع( متهم 
بـه رانت خـواری یـا فسـاد شـد کـه دفـاع مناسـب و 
یـا اقـدام کافـی بـرای اقنـاع کامل افـکار عمومـی در 
راسـتای اثبـات عکس آن اتفاق نیفتـاد و همین تاثیر 

بسـیار مخربـی بر مبـارزه بـا رانت خـواری داشـت؛
5- دولـت برنامـه جامـع و مهمـی دربـاره مبـارزه با 

رانت خـواری و فسـاد ارائـه نـداد.
بـا ایـن مدعیـات، پرسـش دیگـری دربـاره وجـود 
سـازوکار مبـارزه بـا رانت خواری برجسـته تر می شـود 
کـه آیـا سـازوکار قانونـی مبـارزه بـا رانت خـواری در 

اختیـار دولـت اسـت؟
بـه طـور طبیعی اگـر دولـت ابـزاری بـرای مقابله با 
رانت خـواری نداشـته باشـد انتظـار از او بـرای مقابله 
بـا ایـن پدیـده دور از عقـل خواهـد بـود. برخـی از 
طرفـداران دولت فقدان این سـازوکارها را اصلی ترین 
بـا  مبـارزه  در  یازدهـم  دولـت  توفیـق  عـدم  عامـل 

رانت خـواری تلقـی می کننـد. اگـر ایـن اسـتدالل )یا 
توجیـه( پذیرفته شـود، بایـد در انتظار عـدم موفقیت 
دولـت دوازدهم نیـز در این مبارزه باشـیم. چون هیچ 
تحول اساسـی در قوانین کشـور و اسـناد باالدسـتی 

ایجاد نشـده اسـت.
امـا بـه نظـر می رسـد مهم تریـن سـازوکار مبـارزه با 
فسـاد، بسـتن راه های آن اسـت که عمدتـا در اختیار 
دولـت اسـت. دادگاه هـا و سـازمان-های نظارتـی و 
بازرسـی تنهـا پـس از تحقـق فسـاد و جـرم می توانند 
بـا آن مبـارزه کننـد، امـا دولـت می توانـد بـه عنـوان 
یـک اقـدام پیشـینی و مهم راه های فسـاد را مسـدود 
کنـد. برای مثال دولت با ده کار اساسـی)اصالحات( 
زیـر می توانـد زمینـه بـروز رانت اقتصـادی را تـا اندازه 

بسـیاری از بیـن ببرد:
1- یکسان شدن نرخ ارز؛

2- واقعی شدن نرخ انرژی؛
3- کوچـک و چابک سـازی واقعـی دولـت در حوزه 

اقتصاد؛
4- آزاد سازی و خصوصی سازی واقعی؛

5- اصـالح قوانیـن صـادرات بـه سـمت تشـویقی 
شـدن؛

6- اصـالح مدیریـت و قوانیـن مناطـق آزاد بـرای 
جلوگیـری از قاچـاق و افزایـش صـادرات؛

7- اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی و کاسـتن 
از فاصله طبقاتی؛

8- اصالح قوانین ناظر بر کسب وکار؛
9- اصـالح قوانیـن مالیات برای تشـویق صـادرات 

تولید؛ و 
10- حرکت به سمت دانشی شدن کسب وکار.

تجارب کشـورهای توسـعه یافته به خوبی نمایان گر 
اساسـی  اصـالح  ده  ایـن  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن 
می تواننـد ضربه های اساسـی بـه پیکـر رانت خواری 
ایـن  از  و پوپولیسـم وارد نماینـد. دربـاره هـر کـدام 
ده مـورد بـه تنهایـی نیـز بـه انـدازه کافی منابـع قابل 
نیـز  و  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  علمـی  اتـکای 
تجربه هـای موفـق یـا شکسـت خـورده وجـود دارد و 
می تـوان بـه آن هـا مراجعـه کـرد. بنابراین یـک دولت 
توسـعه گرا ناچـار اسـت ایـن مـوارد را در دسـتور قـرار 
داده و گام هـای عملـی مناسـبی را در جهت اجرایی 

نمـودن آن هـا بـردارد.
واقعیـت این اسـت که هیـچ دلیلی بـرای دو نرخی 
کشـور  در  انـرژی  نـرخ  واقعی نبـودن  یـا  ارز  بـودن 
وجـود نـدارد. بـه نظر می رسـد وجـود این هـا، میراث 
دوره هـای سیاسـت گذاری های اشـتباه در اقتصـاد 
اسـت. یـا خصوصی سـازی بـه عنـوان اصـل مـورد 
اجمـاع در ایـران بایـد بـه سـمت واقعی شـدن حرکت 
کنـد و از حرکت هـای نمایشـی و ایجـاد شـبکه های 
بـزرگ شـبه دولتـی دوری کنـد. اصالح قوانیـن برای 
و  مالیـات  و  قانـون کار  و اصـالح  تشـویق صـادرات 
غیره، دیگر ضرورت اساسـی در حوزه اقتصاد اسـت. 
قوانیـن فعلـی جـز تشـویق واردات و افزایـش فاصلـه 
طبقاتـی و فسـاد و رانت خـواری ثمر چنـدان دیگری 

است. نداشـته 

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات

اتحاد نانوشته در کارشکنی رانت خواران و 
پوپولیست ها در مسیر اصالحات اقتصادی

چالش های اقتصادی دولت دوازدهم46
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ــوِن  ــه ســال ۱۲۸۶ هجــری خورشــیدی کــه قان ــران ســابقه دارد و ب ــه ایجــاد شــوراهای شــهر و روســتا حــدود یــک قــرن در ای ــده اولی ای
انجمن هــای ایالتــی و والیتــی بــه تصویــب مجلــس اول مشــروطه رســید، بــاز می گــردد. البتــه بــا اینکــه ایــن ایــده اولیــه، متاثــر از حــال و هــوا 
و آرمان هــای استبدادســتیزانه آن روزهــا بــود، امــا هــم اکنــون و بــا گذشــت حــدود صدســال هــم بزرگ تریــن وظیفــه ای کــه بــر گــرده ایــن 
نهــاد گــذارده شــده، انتخــاب شــهردار و نــه حتــی نظــارت بــر نحــوه فعالیت هــای وی اســت. البتــه قانــون انجمن هــای ایالتــی و والیتــی مصــوب 
مجلــس مشــروطه حــدود نیــم قــرن مســکوت مانــد و در دولــت اســداهلل علــم دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفــت. البتــه به واســطه درگرفتــن 
بحث وجدل هایــی در خصــوص حــق رای زنــان و ســوگند بــه کتابــی آســمانی بــا چالش هــای متعــددی رو بــه رو شــد و مســائل مربــوط بــه 

ایــن نهــاد بــار دیگــر بــه محــاق رفــت.
بــا پیــروزی انقــالب در ســال ۱357 و تاســیس حکومــت جمهــوری اســالمی اصــل هفتــم و فصــل هفتــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی بــه 
مســاله شــوراها اختصــاص یافــت. منطــق اصلــی در تدویــن ایــن اصــل کــه آن هــم تنهــا پانــزده ســال پــس از تصویــب آن به دســت فراموشــی 
ســپرده شــد، نوعــی مرکززدایــی و تصمیم گیــری مبتنــی بــر اولویت هــای محلــی بــود تــا مناطــق بتواننــد تصمیمــات منطقــه ای و بودجه بنــدی 
و سیاســت های کلــی فرهنگــی آموزشــی را بومی ســازی کننــد و اســتعدادهای ناشــناخته مدیریتــی وارد عرصــه مدیریــت و اجــرا در کشــور 
شــوند. در نهایــت انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا بــرای اولیــن بــار در ســال ۱377 و بــه ابتــکار دولــت اصالحــات، برگــزار شــد. ایــن 
ــوراها  ــه ش ــن وظیف ــد. مهم تری ــاب می آی ــور به حس ــات کش ــن انتخاب ــوری، مهم تری ــت جمه ــس و ریاس ــات مجل ــار انتخاب ــات، در کن انتخاب
انتخــاب شــهردار و برنامه ریــزی بــرای امــور شــهر و روستاســت. انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا بــه انتخابــات محلــی هــم شــهرت دارد و 
شــوراها در مناطقــی از کشــور کــه در آن هــا تنــوع قومیــت وجــود دارد، بــه ابــزاری بــرای بــرآورده شــدن بخشــی از درخواســت های مردمــی و 

محلــی تبدیــل شــده اند.
اگرچــه از زمــان برگــزاری اولیــن دوره انتخابــات شــهر و روســتا، حــدود بیســت ســال ســپری شــده اســت امــا بــه نظــر می رســد ایــن نهــاد 
به عنــوان نهــاد مردمــی هنــوز جایــگاه واقعــی خــود را در جامعــه پیــدا نکــرده و از انجــام کارویژه هــای مرتبــط و متصــور عاجــز اســت. ایــن 
مســاله دالیــل متعــددی دارد از جملــه برخــی الزامــات قانونــی کــه بــا روحــی کــه بــرای این نهــاد در نظــر گرفته شــده اســت، متعارض اســت. 
به عنــوان مثــال، در اصــل ۱۰3 قانــون اساســی تصریــح می شــود کــه اســتانداران، فرمانــداران، بخشــداران و ســایر مقامــات کشــوری از طــرف 

دولــت تعییــن می شــوند و تنهــا در حــدود وظایــف شــورا ملــزم بــه همــکاری هســتند.
در کل بــه نظــر می رســد کــه در حیطــه امــور مربــوط بــه شــوراها در نهایــت دولــت و نهادهــای حاکمیتــی دســِت بــاال را دارنــد و در جریــان 
تنظیــم روابــط شــوراها بــا ســایر نهادهــا و ارگان هــای قــدرت، شــوراها واجــد جایــگاه ضعیف تــری هســتند. شــوراهای شــهر اگرچــه اختیــار 
انتخــاب شــهردار را دارنــد و تصویــب بودجه هــای شــهری نیــز بــر عهــده ایــن نهــاد اســت، شــورای شــهر اســت امــا تجربه عملی بیســت ســال 
گذشــته نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد فاقــد کارایــی و اثربخشــی موردنظــر به ویــژه در زمینــه مرکززدایــی و تحقــق حاکمیــت محلــی اســت.

بــا ایــن حــال نمی تــوان ایــن نکتــه را نادیــده گرفــت کــه شــوراها بــه هــر روی ســنگ زیرینــی بــرای مشــارکت های مردمــی و محملــی بــرای 
آزمــون و خطــا در راه تحقــق دموکراســی هســتند. شــاید نبایســتی عامــل نوپــا بــودن ایــن نهــاد را نیــز از نظــر دور داشــت. بــه هــر حــال تــا 

تبدیــل شــدن شــوراهای شــهر و روســتا بــه پارلمان هایــی محلــی بــه زمانــی فراخ تــر نیــاز دارد.
بــا ایــن وجــود، کارآمدتــر شــدن ایــن شــوراها و تبدیــل شــدن آن هــا بــه محلــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات در ســطح محلــی، می تواند مشــکالت 

شــهروندان را کاهــش داده و »شــهر« را بــه محــل بهتــری بــرای زیســت اجتماعی تبدیــل کند.
ماهنامــه کارایــی بــه بهانــه انتخــاب پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، بــا کمــک کارشناســان و صاحب نظــران، پرونــده ویــژه ای 

در خصــوص کارکردهــا، آثــار و دســتاوردهای ایــن شــوراها تدویــن نموده اســت.

چالش های شهری

»شهرها همه چیز را عمیقا دگرگون می کنند. آن ها 
بر تنش آدمی می افزایند، جریان های عادی مبادله را 
تشدید می کنند و زندگی انسانی را بی وقفه و بی پایان 
در هم می ریزند« در قرن بیست و یکم »عمده ترین 
شاخص زندگی اجتماعی بشر، یعنی شهرنشینی« 
است.  گردیده  سریع  و  عظیم  تحولی  دستخوش 
امروزه بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها 
زندگی می کنند و رشد جمعیت شهرنشینی به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه غیرقابل اجتناب می نماید. 
صنعتی،  عظمت  سیاسی،  قدرت  »مرکز  شهرها 
به  فرهنگی  و  هنری  علمی،  نوآوری های  و  آموزش 
شمار می روند. آن ها بزرگ ترین بازارهای مصرف، مراکز 
اصلی مبادالت علمی و تخصصی، منبع اصلی تولید و 
مبادله اخبار و اطالعات، تامین کننده اصلی خدمات 
و تسهیالت اوقات فراغت« است. در مورد ویژگی ها و 
شاخص های شهرهای مدرن نظرات گوناگونی ارائه 
شده است. از یک نگاه شهر را می توان مجموعه ای 
از فرم و محتوا دانست. شهر با غیرشهر )روستا، قبیله 
و ...( هم از نظر شکل و ظاهر فرق دارد و هم از نظر 

محتوا.
فرم و شکل شهر را وجه تکنولوژیکی و بوروکراتیک 
آن  جلوه  شهر،  از  وجه  این  می دهد.  تشکیل  آن 
از آن به خرد  چیزی است که در مکتب فرانکفورت 
ابزاری )Instrumental rationality( تعبیر می شود. 
ساختمان ها، جاده ها، برج ها، اتوبان ها، کارخانه ها، 
شکل  و  فرم  که  است  ابزاری  خرد  جلوه  اداره ها... 
شهر را تشکیل می دهند. از دیگر سو، در شهر یک 
نوع »روحیه شهری« یا »فرهنگ شهرنشینی« هست 
که با »خصوصیات اجتماعیات غیرمشابه« فرق دارد؛ 
به عبارت دیگر سبک زندگی در شهر ویژگی هایی به 
شهر بخشیده است که »خاص اجتماع مورد نظر یعنی 
شهر« است؛ مثال »استقالل افراد در شهرها« افزایش 
می یابد و »پذیرش افکار جدید، مدپرستی، نوآوری و 
تسامح« فزونی می گیرد. جنبه فرهنگی شهر باعث 
شده است که نقش ساکنان شهر از رعیت یا تبعه به 
شهروند )Citizen( بدل شود. از نظر آنتونی گیدنز، 
شهروند نه موقعیتی اثرپذیر بلکه حالتی اثرگذار است و 
با سلطه سازگاری ندارد. از نظر هانری لوفوبر، شهروند 

اطالق  شهر  یک  ساکنان  تمام  به  که  است  واژه ای 
می شود و دو حق را برای آن ها در نظر می آورد: حق 
مشارکت  حق  شهری.  مشارکت  حق  و  فضا  تملک 
شهری این فرصت را فراهم می آورد تا در تصمیماتی که 

منجر به تولید فضای شهری می شوند دخیل شوند.
عنصر  بنیادی ترین  می توان  را  شهری  مشارکت 
اگر  شهری،  اجتماع  یک  در  دانست.  شهرنشینی 
مشارکت بتواند به طور کامل نهادینه شود، می توان 
ادعا کرد که ارزش هایی همچون آزادی های مدنی، 
فردگرایی، برابری و تساهل پیش تر نهادینه شده اند. 
چون مشارکت حقیقی نمی تواند بدون آن ارزش ها 
التزام  مشارکت،  کامل  تحقق  شرط  یابد.  تحقق 

پیشینی به آن ارزش هاست.
در  اشخاص  عاطفی  و  ذهنی  درگیری  مشارکت، 
موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا 
برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری 
مشارکت  شوند.  شریک  کار  مسئولیت  در  و  دهند 
خود  اراده  و  دست  به  شهر  ساختن  یعنی  شهری، 
از  سیاست  و  دولت  اراده  حذف  یعنی  شهروندان؛ 
شهر و حاکمیت اراده و خواست شهروندان. مشارکت 
شهری، یعنی توسعه درون زای شهر؛ یعنی نیرو گرفتن 
شهر از شهروندان و نه دولت مردان؛ یعنی نشستن 
جامعه به جای سیاست؛ یعنی شهر، تولیِد جامعه و 
شهروندان باشد و نه تولیِد دولت و گروه های ذینفع. 
این گونه  را  شهر  پارک  رابرت  که  نیست  بی جهت 
بشر  کوشش  »موفقیت آمیزترین  می کند:  توصیف 
برای نوسازی جهانی که در آن زندگی می کند طبق 

آرزوهایش«
مشارکت شهروندان در امر شهرسازی و اداره آن، 
به قدری مهم و اساسی است که فقدان آن منجر به 
بیگانگی )Alienation( می شود. بیگانگی در تعریفی 
وسیع و عام به معنای انفصال، جدایی و عدم پیوند 
ذهنی )شناختی( و عینی )کنشی( بین فرد و محیط 
ساختارهای  دیگر،  انسان های  جامعه،  )یعنی  او 
اجتماعی و خود( است بیگانگی نه تنها می تواند معلول 
می تواند  بلکه  باشد،  مشارکت  عدم  و  ناتوانی  انزوا، 
به عنوان مانعی در راه مشارکت فرهنگی، اجتماعی 
از  محروم  شهروندان  یعنی  باشد؛  نیز  سیاسی  و 
مشارکت، از یکسو دچار بیگانگی اجتماعی می شوند؛ 
و در عین حال در مواقع لزوم از مشارکت صرف نظر 
می کنند و بی تفاوتی و گاه مخالفت را پیشه می کنند. 

در این نوع از بیگانگی، شخص از محیط پیرامون خود 
پیوند  هیچ گونه  جامعه  و  خود  بین  و  شده  گسسته 
ذهنی و عاطفی احساس نمی کند؛ چندان که در یک 
وضعیت بی تفاوتی به سر می برد. میزان این بیگانگی 
به نسبت کوچکی و بزرگی شهرها، می تواند کم وزیاد 
شود. بیگانگی در کالن شهرها، کالن تر است؛ چون 
نفوذ  دلیل  به  این شهرها  در  از مشارکت  محرومیت 

دولتمردان و گروه های ذینفع، بیشتر است.
با  شهروندان  نمی دهد  اجازه  اجتماعی  بیگانگی 
جامعه خود یک رابطه احساسی و عاطفی برقرار کنند 
و نسبت به آن احساس تعلق کنند؛ چنین جامعه ای 
به  نامشروعی  کودک  همچون  شهروندانش،  برای 
حساب می آید که هر لحظه می خواهند از آن دوری 
کنند. شعار »شهر ما خانه ما« برای شهروندان بیگانه 
از شهر بی معنی است. شهر برای شهروندان بیگانه 
به مثابه  شده، نمی تواند خانه محسوب شود، حتی 
خانه هم نمی تواند باشد! بلکه اقامتگاهی موقتی به 

حساب می آید، آن هم بدون تعلق خاطر!
تولید  یعنی  شهر،  تولید  در  شهروندان  مشارکت 
 )legitimacy( مشروعیت  شهر.  برای  مشروعیت 
فقط صفت حکومت ها و دولت ها نیست. مشروعیت 
می تواند صفت شهرها نیز باشد. شهری می تواند از 
 Right to( مشروعیت برخوردار باشد که حق به شهر
the city( به رسمیت شناخته شده باشد. »حق به 
شهر یک حق انسانی است که شامل تعلق یافتن شهر 
به شهروندان و مشارکت آنان در شهر است« از نظر 
دیوید هاروی »حق به شهر بسیار فراتر از آزادی فردی 
و دسترسی به امکانات شهری است. حق به شهر حق 
تغییر دادن خودمان از طریق تغییر دادن شهر است. 
به عالوه این حقی عمومی و نه فردی است.« چنین 

شهری قطعا می تواند »خانه مردم« باشد.
مشارکت را هنگامی می توان محقق شده دانست 
آرزوهای  و  خواست ها  نیازها،  اساس  بر  شهر  که 
نیازهای  که  شهری  بگیرد.  شکل  شهروندان 
شهروندان را رفع نکند، آرزوهای آنان را برآورده نسازد 
و یک زندگی رضایتمند فراهم نکند، نمی تواند شهر 
حساب  به  مشروعیت  دارای  و شهر  محور  مشارکت 

بیاید.
سخن پایان اینکه باید شهرها را »توسط شهروندان 
و برای شهروندان« بسازیم و در یک کالم باید به فکر 

»مشروعیت شهری« باشیم!

مشارکت شهری، مشروعیت شهری
حبیب الله آقامحمدی 
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 57 انقـالب  شـعارهای  محوری تریـن  از  یکـی 
عدالـت بـود. شـعار عدالـت هـم در مطالبـات مـردم 
رهبـران  در سـخنان  و هـم  نقـش محـوری داشـت 
سیاسـی. ایـن شـعار در شـکل گیری انقـالب 57 بـه 
قـدری مهـم و اساسـی بـود کـه اگـر از دایـره مفاهیم 
باقـی  چیـزی  انقـالب  از  کنیـم،  حـذف  انقـالب 
نمی مانـد. قانـون اساسـی نیـز یکـی از وظایـف قـوه 
مجریـه و قوه مقننه را »گسـترش عدالـت« و »تحقق 
بخشـیدن بـه عدالت« مشـخص کرده اسـت. بـا این 
حـال، ما هنوز بـه این آرمان مقدس )عدالت( دسـت 
نیافته ایـم. بـرای ایـن مسـاله علت هـای گوناگونـی 
می توان برشـمرد. شـکاف طبقاتی یکی از مهم ترین 

آن هاسـت.
منظـور از شـکاف طبقاتی نابرابرِی صرف نیسـت. 
نابرابـری در بعضـی شـرایط شـاید توجیـه مخصوص 
بـه خـود را داشـته باشـد؛ اما شـکاف طبقاتی چنین 
نیسـت. شـکاف طبقاتی هیچ توجیه معقولی ندارد. 
وقتـی می گوییـم در یـک جامعـه شـکاف طبقاتـی 
وجود دارد منظور این اسـت کـه در آن جامعه افراد از 
نظـر ثـروت، درآمد، منزلت، حقـوق، فرصت، امتیاز و 
پـاداش فاصله هـای نامعمول و نامعقول بـا هم دارند.

بـه عنـوان نمونـه، طبـق آمـاری کـه از سـوی بانک 
مرکـزی در سـال 1394 منتشـر شـده اسـت، بیـن 
هزینه هـای دو دهـک بـاال و پاییـن بیـش از 15 برابـر 
فاصلـه وجـود دارد! هم چنیـن جمـع کل هزینه های 
ناخالـص بـه طـور متوسـط در یـک خانـوار دهـک 
حـدود 7  سـاالنه  به طـور  دهـک(  )پایین تریـن  اول 
میلیـون و 800 هـزار تومـان اسـت، درحالی کـه یک 

از  بیـش  )باالتریـن دهـک(  خانـوار دهـک دهمـی 
108 میلیـون تومـان در سـال هزینـه می کنـد! ایـن 
امـر نشـان می دهد که از نظـر میزان هزینـه بین این 
دهک هـا فاصله بیش از 1400 درصـدی وجود دارد! 
ایـن همـان فاصلـه نامعمـول و نامعقولـی اسـت کـه 
هیـچ توجیـه قابـل دفاعـی نمی تواند داشـته باشـد. 
البتـه ایـن آمـار فقـط مربـوط بـه بخـش اقتصـادی 
مسـاله اسـت و بخش هـای فرهنگـی و اجتماعی نیز 
بـرای خود آمـار غم انگیز جداگانـه دارد که بیان آن ها 

فرصـت دیگـر می طلبـد.
معموال وقتی از شـکاف طبقاتی صحبت می شـود 
ذهن هـا بـه سـمت طبقـات شـهری مـی رود. گویـا 
اسـت.  درون شـهری  امـر  یـک  طبقاتـی  شـکاف 
درصورتی کـه چنیـن نیسـت. شـکاف بیـن طبقـات 
شـهری و طبقـات روسـتایی، یکـی از آن مسـائلی 
اسـت کـه کمتـر بـه آن توجـه می شـود. درحالی کـه 
نباید چنین باشـد. همان قدر که شـکاف طبقاتی در 
دورن شـهرها می توانـد آسـیب زا باشـد، شـکاف بین 
شـهرها و روسـتاها نیـز می تواند آسـیب زا باشـد، هم 

بـرای شـهرها و هـم بـرای روسـتاها.
طـی نیـم قـرن اخیـر مـدام از تعـداد روسـتاها و 
جمعیت روستانشـین کاسـته شـده اسـت. روستاها 
یک به یـک خالـی شـده و جمعیـت آن هـا بـه شـهرها 
مهاجـرت کرده انـد. در 50 سـال گذشـته ۳۴  هـزار 
روسـتا و آبـادی در کشـور تخلیـه شـده اسـت. طبـق 
آمـاری کـه مرکز آمـار ایـران ارائه داده اسـت، نسـبت 
بـه ۲۵.۹  سـال ۱۳۹۵  در  جمعیـت  روستانشـینی 
درصـد رسـیده اسـت کـه منفـی ۲.۷ درصـد نسـبت 
بـه سـال ۱۳۹۰ کاهـش یافته اسـت. شـرایط بعضی 
از روسـتاها بـه قـدری دردنـاک اسـت کـه بـه گفتـه 
حتـی  خانه هـا  روسـتاها  از  بعضـی  در  مسـئولین 
آب بـرای خـوردن و رفـع حاجـت روزانـه و اسـتحمام 
ندارنـد و اعضای آن دچار انواع بیماری های پوسـتی 
شـده اند. همچنیـن درحالی کـه بیشـترین ضریـب 
محرومیت 9 اسـت، بسـیاری از خانوارهای روستایی 
در ضرایـب محرومیت 6، 7، 8،9 قرار دارند. نیازهای 

تامیـن  َخیـر  افـراد  کمـک  بـا  مناطـق  ایـن  اهالـی 
می شـود چنـدان کـه به گفتـه رئیـس کمیته امـداد، 
پرویـز فتـاح اگر حمایت هـای افـراد َخیـر را از زندگی 
آنـان کـم کنیـم، ضریـب محرومیت آنـان دیگـر قابل 

نمی شـود! اندازه گیـری 
بخـش قابل توجهـی از ایـن مسـائل، بـه شـکاف 
طبقاتـی شـهر و روسـتا برمی گردد. شـکاف طبقاتی 
بین شهرها و روستاها، خود را در تخصیص ناعادالنه 
منابـع، پاییـن بودن درآمـد، کمبود امکانـات رفاهی، 
بهداشـتی، درمانی، تفریحی و آموزشـی در روستاها 
نشـان می دهـد. با ایـن وضعیت نباید انتظار داشـت 
که روسـتائیان به شـهرها مهاجرت نکنند و روسـتاها 
آبـاد بماننـد. ادامـه ایـن رونـد از یـک سـو منجـر بـه 
کاهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی و دامـداری در 
روسـتاها می شـود و از سـوی دیگـر، منجر بـه بحران 
هویـت، افزایش حاشیه نشـینی، فقر، ناامنـی و انواع 

آسـیب های اجتماعـی در شـهرها می شـود.
از شـکاف بیـن روسـتاها و شـهرها کـه بگذریـم، 
شـکاف طبقاتـی در خـود شـهرها غوغـا می کنـد. 
بعضـی  اسـت.  آشـکار  نمونـه  یـک  حاشیه نشـینی 
از آمارهـا حاشیه نشـینی را تـا مـرز 20 میلیـون نفـر 
ذکـر کرده انـد. بـرای پـی بـردن بـه عمق فاجعـه باید 
بدانیم که حاشیه نشـینی یعنی فقـر، یعنی بیکاری، 
یعنـی محرومیـت از خدمـات درمانـی و بهداشـتی، 
یعنـی محرومیـت از تحصیـل؛ یعنـی زندگـی وسـط 
انـواع آسـیب های اجتماعـی مثـل طـالق، اعتیـاد و 

امثالهم.
آمـار  دست فروش هاسـت.  زندگـی  دیگـر،  نمونـه 
دقیقـی از تعداد دست فروشـان در دسـت نیسـت. با 
ایـن حـال طبـق نتایـج یکـی از پژوهش ها، بسـیاری 
بـرای درآمـد روزانـه  آنـان سـاعت های متوالـی را  از 
متوسـط ۴۵ هـزار تومـان کار می کننـد و همچنـان 
زیـر خـط فقر به سـر می برند. رسـمیت نیافتن شـغل 
آن هـا باعث می شـود ۴۱ درصد آنان از پوشـش هیچ 
بیمـه ای برخوردار نباشـند و فقـط ۲۵ درصـد آنان از 
پوشـش بیمه تامیـن اجتماعـی برخوردار باشـند. بر 

چالش شکاف طبقاتی در شهر

حبیب الله آقامحمدی
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در  مهم  مسائل  از  یکی  شهرداری ها  مالی  تامین 
مورد  همواره  ما  کشور  در  و  است  شهری  مدیریت 
بحث و محل چالش بوده است. ملموس ترین آثار نبود 
استراتژی مناسب تامین مالی شهرداری ها در کشور ما 
در سال های اخیر مشاهده شد. در سال های اخیر با 
رکود بخش مسکن و کارهای عمرانی شهری، درآمد 
شهرداری ها که اغلب ناشی از تراکم فروشی و صدور 
یافت.  کاهش  شدت  به  بود،  ساختمانی  پروانه های 
پیامدهای این رکود به قدری ملموس بود که برخی از 
شهرداری ها حتی قادر به پرداخت حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمندان خود نیز نشدند و مشاهده گردید 
که در برخی موارد کارگران خواستار فروش ماشین آالت 
شهری برای پرداخت مطالبات خود شدند. با عنایت به 
موارد مذکور، سواالت بسیاری مطرح می شود؛ اینکه 
آیا فلسفه و مبانی نظری شهرداری ها و سازمان های 
)حکومت های( محلی در ایران غیرکارآمد و غیرعلمی 
است؟ آیا قوانین و مقررات در سطح سازمان، درست 
مدیران  وجود  مشکالت  این  علت  و  نمی شود  اجرا 
ناکارآمد در مجموعه شهرداری ها و مدیریت  شهری 
همایش های  و  کنفرانس ها  در  بارها  است؟  شهری 
تمامی  تقریبا  که  می شود  مشاهده  شهری  مختلف 
مدیران شهری اعم از شوراها، شهرداران، معاونت های 
از  شهری  مدیریت  دانشگاهی  نخبگان  و  شهری 
شهرداری های  برای  پایدار  مالی  تامین  نظام  نبود 
کشور انتقاد می کنند! حال سوال این است که اگر 
قرار باشد چنین نظام و الگوی تامین مالی طراحی 
چنین  کسی  چه  مدیران  همین  از  غیر  مگر  شود، 
باید  مدیران  این  است  آن  حقیقت  دارد؟  وظیفه ای 
چنین الگویی را طراحی و اجرا کنند و فرافکنی در این 
مساله منجر به اتالف منابع و زمان می شود. از سوی 
دیگر، یکی از مسائل مهمی که در سیستم مدیریتی 
کشور قابل مشاهده است، این موضوع است که در 
کشور ما مدیران به اندازه کافی و منطقی از اختیار 
و قدرت تصمیم گیری کافی برخوردار نیستند و این 
قدرت و اختیار توسط قوانین و مقررات، تبصره ها و 
بخش نامه های متعدد محدود می شود و در نهایت این 
عامل منجر به سلب خالقیت از مدیران شده و باعث 
می شود مدیران خود را در چرخه های باطل بروکراتیک 

گم کنند.
مالی  تامین  الگوی  و  نظام  بودن  معیوب  مشکل 
مساله  یک  شک  بدون  ما  کشور  در  شهرداری ها 
سیستمی است و تجزیه و تحلیل موردی آن چالشی 
شهرها  که  است  آن  حقیقت  نمی کند.  برطرف  را 
منبع صرفه های ناشی از مقیاس، محلی شدن و تراکم 
و  زیرساخت ها  تدارک  در  هستند. هم چنین شهرها 
خدمات، کارا عمل کرده و با جذب نیروی کار فرهیخته 

و ماهر باعث تخصصی سازی در امور می شوند.

ایران  در  شهرگرایی  روبه رشد  روند  دیگر،  سوی  از 
دنیا دارد. در حالت کلی  بقیه  با  تفاوت هایی عمده 
توسعه  شاخص های  از  یکی  شهرنشینی  جهانی،  و 
بوده و اساسا جریان حرکت تکاملی فرهنگ و تمدن، 
انسان را به سوی شهرنشینی سوق می دهد؛ اما روند 
شکاف  تشدید  الف(  از:  متاثر  ایران  در  شهرنشینی 
درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، ب( متفاوت 
بودن امکانات و سرمایه گذاری ها و ج( سیاست ایجاد 
برخورد  نحوه  بنابراین  است؛  صنعتی  قطب های 
باید  شهرگرایی  پدیده  با  ایران  در  محلی  حکمرانان 
متفاوت از بقیه دنیا باشد. هم چنین ماهیت شهرداری 
در ایران با دیگر کشورهای جهان متفاوت است؛ »بدین 
ترتیب که تاکنون شهرداری ها نه به عنوان یک سازمان 
کامال محلی، از استقالل عمل الزم برخوردار بوده اند و 
نه به عنوان یک تشکیالت دولتی، از حمایت های مالی 
دولت بهره برده اند که این خود، منشاء چالش های 
می رسد  نظر  به  و  شده  شهرداری ها  برای  بسیاری 
برای رفع این چالش ها، نیاز به بازنگری نهادی دیده 

می شود«.
در حالت کلی، منابع مالی شهرداری های جهان را 
از دیدگاه نوع منابع درآمدی می توان در چهار گروه 
دسته بندی نمود که عبارت هستند از:1( مالیات های 
انتقال های  و  نقل   )3 خدمات،  بهای   )2 محلی، 
دولتی و 5( استقراض از بانک ها و دولت. بررسی های 
انجام گرفته نشان می دهد که نقش و سهم هریک از 
گروه های فوق بستگی به سیستم حکومتی کشور و 
کیفیت حکمرانی ها دارد. در کشورهایی که به نوعی 
ماهیت سوسیالیستی با حکومت مقتدر مرکزی دارند، 
معموال گروه نقل و انتقال های دولتی رقم عمده را در 
منابع مربوطه تشکیل می دهد، اما در کشورهای دارای 
حکومت غیرمتمرکز، بیشترین اتکای شهرداری ها بر 
مالیات های محلی، بهای خدمات تنظیم شده است 
و سهم منابع مربوط به نقل و انتقال های دولتی بسیار 
محدود است. اصوال شهرداری های کشورهای پیشرفته 
با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را 
تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره 
می شوند، به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع 
مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد 
مشارکت  هزینه،  مدیریت  در  شهرداری ها  شفاف 
شهروندان در پرداخت های قانونی باال می باشد. عالوه 
بر آن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران 
منتخب را صرفا وام دار مردم کرده و از تاثیرپذیری سایر 
عوامل تا حدود زیادی مصون می باشند. در این شرایط 
شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت مبادرت ورزیده و با 
مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف 
طراحی شده اقدام می نمایند. حال سوال این است که 
در میان انواع درآمدهای شهرداری ها، درآمدهای پایدار 
چه ویژگی های دارند؟ حداقل 5 ویژگی زیر را می توان 
مالک پایدار بودن درآمد در نظر گرفت، 1( منبع آن 
با از بین رفتن آن جایگزینی  یا  از بین رفتنی نباشد 
داشته باشد، 2( به طور پیوسته قابل وصول باشد، 3( 
در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد 
)برای مثال با نوسان قیمت نفت در کشورهای نفتی(، 
4( همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد و 5( موجب 
آسیب رساندن به توسعه شهری نشود )به عبارتی دیگر، 

آثار خارجی منفی نداشته باشد یا آثار خارجی منفی آن 
حداقل باشد(. حال اگر بر درآمدهای حاصل از فروش 
تراکم، تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد توجه 
کنیم به راحتی متوجه خواهیم شد که این درآمدها 
را ندارند.  پایدار  از ویژگی های درآمدهای  هیچ کدام 
را  بسیاری  منفی  پیامدهای  ناپایدار  درآمدهای  این 
برای شهر به ارمغان آورده اند. عدم استمرار برنامه های 
شهری،  کالبد  نامطلوب  گسترش  شهری،  توسعه 
معطل ماندن منابع شهری که می توانست در خدمت 
تولید و اشتغال قرار گیرد، از جمله این پیامدهای منفی 

وابستگی به درآمدهای ناپایدار است.
شهرداری ها  برای  پایدار  درآمدهای  جریان  ایجاد 
نتیجه یک عملکرد سیستم چرخشی پویای اقتصادی 
در شهرها است که هم از لحاظ نهادی، فرانهادی و 
هم از لحاظ ستادی، کارآمد و منطبق با اصول علمی 
و منطقی است. پرواضح است که ایجاد نهاد شوراها 
ایجاد ردیف های  و  و تحلیل سیستمی  بدون تجزیه 
پایدار درآمدهای برای آن ها صورت گرفت و هم اکنون 
نیز شوراها شهردارها را ملزم به پرداخت برخی هزینه ها 
می کنند که خارج از قدرت و توانایی شهرداری هاست. 
بر طبق مطالعات تجربی و پژوهش های علمی برخی 
پایدار  مالی  جریان  ایجاد  کانال های  مهم ترین  از 
مشارکت   )1 از:  هستند  عبارت  شهرداری ها  برای 
و  پروژه های مدیریت  با بخش خصوصی در احداث 
و  احداث   )2 عمومی،  حمل ونقل  و  شهری  توسعه 
اجاره مجتمع های تفریحی، توریستی و ورزشی، 3( 
سالیانه  سود  از  درصدی  اخذ  برای  نهادی  اقدامات 
شرکت های بیمه، 4( معافیت شهرداری ها و سازمان ها 
مالیات، 5(  پرداخت  از  آن  به  وابسته  شرکت های  و 
جدید  کسب وکارهای  برای  بهینه  عوارض  برقراری 
و  شهری  زباله های  بازیافت   )6 آنالین،  و  اینترنتی 
برقراری سیستم های تولید همزمان شهری به همراه 
تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این بخش، 7( اصالح 

الگوی مصرف نهاده ها در بخش مدیریت شهری.
»برای مثال در ایران نیز بایستی همانند کشورهای 
توسعه یافته، هر واحد ساختمانی چه مسکونی و چه 
با کاربری های دیگر به مقدار زمینی که اشغال می کند 
که  مالکانی  برای  همچنین  کند.  پرداخت  عوارض 
بیشتر از یک ملک دارند عوارض به صورت تصاعدی 
و  کند  جلوگیری  سوداگری  از  به نحوی که  برود،  باال 
برای مالک، مقرون به صرفه نباشد که ملک را نگه دارد. 
یکی از مشکالت در کالن شهرها به خصوص تهران، 
عدم توازن در الگوی مالکیت است. اجرای این طرح 
نیازمند ایجاد نظام شفاف اطالعاتی به منظور دریافت 
عوارض از خانه های خالی و مالیات بر ارزش زمین 
است. مالیات بر ارزش زمین منجر به عدالت اجتماعی 
می شود چراکه کسانی که قیمت زمین آن ها بیشتر 
است مبلغ بیشتری باید پرداخت کنند. هر که زمینش 
ارزان تر است، کمتر پرداخت کند. در این صورت برای 
کسی توجیه اقتصادی ندارد که خانه خود را خالی نگه 
دارد؛ چون در هر صورت باید عوارض آن را پرداخت 
کند. در نتیجه مبلغ قابل توجهی نصیب شهرداری 
و  عمرانی  هزینه های  تامین  بر  عالوه  که  می گردد 
جاری خود در قسمت های توسعه نیافته شهر، کیفیت 

خدمات شهری را باال ببرد«.

چالش درآمد پایدار برای شهرها

داود حمیدی رزی

 دانشجوی دکرتی توسعه اقتصادی
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برمی گردد.  تمدن  تاریخ  به  حمل ونقل،  به  نیاز 
حمل ونقل،  تسهیالت  ابتدایی ترین  یا  اولین 
گذرگاه هایی بودند که از طریق بازکردن مسیر، در 
برای عبور حیوانات  نیز  و  جنگل ها ساخته شدند 
اهلی راه ها عریض تر و بهتر گردیدند. با اختراع چرخ 
و استفاده از آن راه سازی پیشرفت کرد. اولین اصول 
 Telford( راه سازی مدرن به وسیله تلفورد ماکادام
Macadam( و تری ساجیوت )Tri Saguet( توسعه 
بهبود  را  راه  سنتی  روش های  افراد  این  یافت. 

بخشیدند.
 در سال ۱۸۸۵ میالدی با اختراع موتور درون سوز 
 ،)Benz( بنز و   )Dimler( به وسیله دیملر بنزینی 
چهره کلی حمل ونقل دگرگون گردید. در سال های 
راه  سازه ای  و  هندسی  طرح   ،۱۹۴0 تا   ۱۹۳۰
این  در  زیادی  تحقیقات  و  یافت  ویژه ای  اهمیت 
زمینه صورت گرفت و مهندسی راه به عنوان یکی 
از مواد درسی در دانشگاه ها مطرح گردید. با رشد 
جهت  به  و  بزرگ  پیدایش شهرهای  و  شهرنشینی 
کاهش مسافت و دسترسی بهتر، اغلب مراکز دولتی 
و اقتصادی عموما در مراکز شهرها مستقر شده اند. 
صرف نظر از اینکه دلیل فوق صحیح است یا نه، در 
حال حاضر چنین ساختاری وجود دارد و تبعات آن 
مشکالت عدیده ای را در حوزه مدیریت امور شهری 

به وجود می آورده است که از جمله مهم ترین آن ها 
می توان به افزایش تردد خودروها در مناطق مرکزی، 
کمبود فضاهای مناسب توقفگاهی در این مناطق، 
راه  دلیل  به  خودروها  سوخت  مصرف  افزایش 
بندان های طوالنی و در نهایت آلودگی هوا و تهدید 

سالمت جسمی و روحی شهروندان اشاره نمود.
صرفه جویی  به  نیاز  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
و  هوا  آلودگی  کاهش  آن،  ذخیره  و  انرژی  در 
توجه  موجب  شهری  پایدار  توسعه  دوباره  احیای 
شده  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  به  بیشتر 
است و لزوم بذل توجه بیش از پیش به این مد را 
اشکال  دارای  عمومی  حمل ونقل  می کند.  طلب 
قطار  مترو،  شامل  ریلی  سیستم  نظیر  گوناگونی 
و  تاکسی  اتوبوس،  تراموا،   )LRT( شهری  سبک 
مینی بوس می باشد. اتوبوس به عنوان پیکره اصلی 
سیستم های حمل ونقل در اکثر شهرهای دنیا و در 
تمامی شهرهای ایران مطرح می باشد. این سیستم 
می تواند  شهر  ساکنین  از  عمده ای  بخش  برای 
پاسخگوی بخش اعظمی از نیازهای مردم باشد. در 
شهر تبریز در طول سال 1393، حدود 155 میلیون 
و 559 هزار و 500 نفر و روزانه حدود 479 هزار نفر 
جابجا  تبریز  شهر  عمومی  اتوبوس  ناوگان  توسط 
شده اند. سهم این مد از جابجایی مردم فقط 22 

درصد از کل سفرها می باشد.
این رو تنظیم جریان تردد خودروها در شهر،  از 
و  شهرها  مرکزی  محدوده  در  علی الخصوص 
جلوگیری از هر گونه راه بندان و اولویت به حمل ونقل 
در  عمده  مسائل  از  یکی  شهر،  سطح  در  عمومی 
که  می آید  حساب  به  شهری  حمل ونقل  مدیریت 
برای حل آن راه کارهای مختلفی پیشنهاد می شود. 
این مساله که هم اینک در  از روش های حل  یکی 
پایتخت های  بزرگ، خصوصا  از شهرهای  بسیاری 
جهان به کار گرفته می شود، بدون هیچ محدودیتی 
به تردد وسایط نقیله حمل ونقل عمومی و با اعمال 
محدودیت های رفت وآمد وسایط نقلیه شخصی به 
مراکز شهر و یا معابر پر رفت وآمد است؛ که با اجرای 
مصرف  کاهش  باعث  عمال  طرح هایی،  چنین 
عمومی،  بهره وری  افزایش  درآمدزایی،  سوخت، 

بهبود شرایط زیست محیطی می شود.
اهمیت حمل ونقل عمومی

ایمن،  آسان،  جابجایی  شهری  سیستم  یک  در 
رشد  با  و  می زند  را  اول  حرف  اقتصادی  و  راحت 
کاال  و  انسان  جابجایی  به  نیاز  شهرها  اقتصادی 
حمل ونقل  میالدی   70 دهه  تا  می شود.  افزون تر 
عمومی نیاز جوامع کوچک را برطرف می کرد؛ اما 
امروزه برای برطرف کردن مشکالت محیط زیست 

چالش حمل و نقل عمومی و 
مدیریت ترافیک در شهر

فاضل نادری مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار
حامد احمدزاده رئیس اداره فنی ومهندسی سازمان مدیریت حمل ونقل بار

جامعه  یک  آبادانی  و  پیشرفت  حاضر  عصر  در 
نیازمند همدلی و مشارکت تمام اقشار به ویژه قشر 
از تخصص  و بهره گیری  به منظور استفاده  نخبه 
اجتماعی،  مختلف  زمینه های  در  آن ها  تجربه  و 
ارتباط  داشتن  می باشد.  اقتصادی  و  فرهنگی 
در  ذی ربط  مسئولین  و  نخبه  افراد  بین  سویه  دو 
یکی  تصمیم گیری  و  مدیریتی  مختلف  سطوح 
می آید.  حساب  به  درست  مدیریت  مهم  ارکان  از 
نخبگان،  مشاوره های  و  نظریات  از  استفاده 
موجب  امور  اداره  در  ارزشمند  سرمایه های  این 
تقویت  مشارکت،  حس  افزایش  آبادانی،  اعتالء، 
نقاط ضعف در جامعه  رفتن  بین  از  و  نقاط قوت 
کارگروه ها  تشکیل  لزوم  اوصاف  این  با  می شود. 
بهره گیری  راستای  در  تخصصی  فکر  اتاق های  و 
از  دور  به  موجود  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  و 
شعارزدگی می تواند در پیشبرد هر چه بهتر امور و 
دست یابی به آرمان های اصلی جامعه مهم باشد. 
اداره امور و گرفتن تصمیمات مهم مدیریتی تنها 
کنار  در  علمی  نظرات  و  ظرفیت ها  از  استفاده  با 
بخش اجرایی می تواند باعث دست یابی به ایده ال 
بهره گیری  عدم  شود.  مختلف  سطوح  در  موفق 
از ظرفیت های نخبه در اداره امور و خودکامگی، 
داشتن حس قدرت و برتری )بدترین آفت مدیریت 
مناسب( و عدم توجه به نظریات دیگر افراد جامعه 
به خصوص افراد صاحب نظر در زمینه های مختلف 
فکری و یا استفاده از افراد کم توان در منصب های 
مشاوره ای و مدیریتی به عنوان یک آفت بزرگ باعث 
تنزل و جدایی از مسیر اصلی می شود. حال در این 
منظر، پرداختن به امور شهری در کنار استفاده از 

صاحب نظران می تواند باعث اعتالی شهر شود. در 
نظر اصحاب مکتب شیکاگو از جمله رابرت پارک، 
ارنست برگس و رودریگ مکنزی شهر همانند یک 
اندام زنده اجتماعی محل اسکان طبیعی انسان 
متمدن می باشد. شهر مرکز فرصت و محیطی برای 
مشارکت  است.  انسانی  بالقوه  توانایی های  ارائه 
مردمی در اداره امور شهری به عنوان عنصر مهم 
مدیریتی درجهان امروز مطرح است؛ زیرا مسائل و 
پیچیدگی های شهری به ویژه کالن شهرها به حدی 
است که هیچ مدیر تیزبین و مقتدری هم نمی تواند 
به تنهایی آن را تحت کنترل درآورد. در این میان 
شورای شهر به مثابه پارلمان شهری است و وقتی 
سیاست گذاری،  می آید  زبان  به  خاص  اسم  این 
تالیف و تصویب قوانین، تداعی می شود. همدلی 
همه جانبه  توسعه  موجب  شهری،  مدیریت  در 
آرمان های  و  اهداف  تحقق  برای  و  می شود  شهر 
میان  را  همدلی  این  باید  شهری،  توسعه 
تقویت  نخبه  افراد  و  خدمت رسان  دستگاه های 
کرد. سیاستگذاری یا با کمی ارفاق، برنامه ریزی در 
شورای شهر به ما این را می گوید که باید با استفاده 
از اطالعات موجود، بررسی نقاط ضعف و قدرت، 
آینده پژوهی،  و  نیازسنجی  آسیب ها،  و  فرصت ها 
افقی  صاحب نظران،  تظر  و  تجارب  از  استفاده 
برای توسعه شهر ترسیم و البته راه های دست یابی 
و رسیدن به آن را طبق واقعیت ها پیش بینی کرد؛ 
که این پیش بینی اگر از سوی نخبگان و با استفاده 
ضریب  دارای  باشد  شهری  نخبگان  ظرفیت  از 
می شود.  هدف  تحقق  و  اجرا  در  باالیی  موفقیت 
از  دور  به  باید  ظرفیت ها  از  استفاده  این  البته 
شعارزدگی، خودکامگی و بر محور امور تخصصی و 
استفاده از نظرات کارشناسی باشد. در آخر، هدف 
اگر پیشرفت جامعه باشد نه پیشرفت خود و اعتالی 
باندبازی  از  دور  به  باشد  شهری  جامعه  و  جمع 
کاربردی  برنامه های  تعریف  لزوم  رانت خواری،  و 
کارگروه های  در  مدون  سیاست گذاری های  و 
تخصصی به کمک قشر نخبه شهر و آگاهان شهری 
می تواند در جهت پیشرفت هر چه بهتر شهر موثر 

باشد.

سجاد رستمی

پژوهشگر اقتصادی

چالش عدم بهره گیری موثر از 
ظرفیت های نخبگان در شهر

این نمونه ها )حاشیه نشـینان و دست فروشـان( اضافه 
زباله گردهـا،  گورخواب هـا،  کارتن خواب هـا،  کنیـد 
کـودکان خیابانـی و ... را. شـکاف طبقاتـی در شـهرها 

غوغـا می کنـد.
شـکاف طبقاتـی در شـهرها، بـا خـود نابرابری هـای 
درآمـد،  در  نابرابـری  از  مـی آورد؛  همـراه  بـه  زیـادی 
اشـتغال، مسـکن و تحصیـل گرفتـه تـا دسترسـی بـه 
خدمات و امکانات بهداشـتی، درمانی و تفریحی را نیز 
شـامل می شـود و حتی میزان و کیفیت مشـارکت های 

اجتماعـی را نیـز در بـر می گیـرد.
آمریکایـی،  جامعه شـناس  شـارون  جوئـل  نظـر  از 
زمانـی کـه نظـام نابرابـری )بخوانید شـکاف طبقاتی( 
ایجـاد گردید تغییر آن دشـوار می شـود. بدیهی اسـت 
کـه چنیـن نظام هایـی بـا گذشـت زمـان تغییـر زیادی 
نمی کننـد. بـه عقیـده او پنـج عامـل موجـب بـه وجود 
آمـدن چنیـن وضعیتـی می شـوند: 1. کوشـش های 
قدرتمنـدان 2. نهادهـای اجتماعـی 3. فرهنـگ 4. 

اجتماعـی شـدن 5. ابزارهـای زور.
شـکاف طبقاتـی در طـول زمـان اسـتمرار می یابـد. 
تالش های کسـانی کـه در راس جامعه هسـتند چه در 
اقتصـاد، چـه در حکومـت، چـه در آمـوزش و پـرورش، 
بـه  رسـانه ها  در  چـه  جزایـی،  حقـوق  نظـام  در  چـه 
دائمی کـردن آن کمـک می کنـد. نهادهـای جامعـه و 
شـیوه های بنیـادی انجـام کارهـا در جامعـه، در جهت 
حفـظ نابرابـری موجـود عمـل می کننـد. اجتماعـی 
شـدن افراد در فرهنگـی که نابرابـری را توجیه می کند 
نیز این وضعیت را اسـتمرار می بخشـد. عـالوه بر همه 
این هـا، اسـتفاده از ابزارهـای زور و سـرکوب نیـز بـرای 

دائمی کـردن نابرابـری کمـک می رسـاند.
اساسـی  تجدیدنظـر  خـود  رویکردهـای  در  بایـد 
کنیـم. بایـد برنامه هـای توسـعه بـا محوریـت عدالـت 
تدویـن و اجـرا شـوند. تجربـه ایـن چنـد دهـه بایـد بـه 
مسـئولین آموختـه باشـد کـه توسـعه منهـای عدالـت 
یعنـی شـکاف طبقاتی؛ یعنـی آسـیب های اجتماعی 
متعـدد. بایـد ایـن را بـا جـان و دل پذیرفـت کـه یکی از 
شـاخص های توسـعه پایدار، تحقـق عدالت اجتماعی 
و کاهـش شـکاف طبقاتـی و رفع هرگونـه تبعیض های 

اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی اسـت.
یکـی دیگـر از نکاتی کـه باید به آن توجه داشـت این 
اسـت که مسـائلی از قبیل عدالت اجتماعی و کاهش 
شـکاف طبقاتـی، چیـزی نیسـت کـه بـه آینـده حواله 
داده شـود. پهن شدن سـفره عدالت، آن هم در آینده، 
بـه درد کسـانی که امـروز در محرومیـت و نیازمندی به 
سـر می برنـد، نمی خـورد. اینکـه مثـال بگوییـم مـا در 
حـال عبـور از یـک جامعه توسـعه نیافته به یـک جامعه 
توسـعه یافته هسـتیم و وقتـی توسـعه پیـدا کردیـم و 
درآمـد سـرانه افزایـش پیدا کـرد، شـکاف طبقاتی حل 
خواهـد شـد، اینگونـه تحلیل هـا پذیرفتنـی نیسـت. 
اقشـار فقیـر، محروم، درمانده و گرسـنه امـروز نیازمند 

عدالت هسـتند!
سـخن پایـان اینکـه، بعضـی از نابرابری هـا احتمـاال 
نابرابـری  اینکـه  ادعـای  البتـه  باشـد.  اجتناب ناپذیـر 
اجتناب ناپذیـر اسـت بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بایـد 
فقـر و محورمیـت را پذیرفـت. بلکه پرسـش بـرای همه 
انسـان ها بایـد این باشـد کـه چه میـزان از نابرابـری در 
جامعـه یـا در سـازمان باید تحمل شـود؟ چه میـزان از 
نابرابری ضروری؟ سـودمند؟ دموکراتیک؟ انسـانی؟ و 
اخالقـی اسـت؟ پاسـخ بـه این سـواالت هر چه باشـد، 
یـک نکتـه مسـلم اسـت و آن اینکـه نابرابـری نبایـد بـه 
تبدیـل  نامعمـول(  و  نامعقـول  )فاصله هـای  شـکاف 

شود.
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چالش برتری »تعهد« یا »تخصص« سال ها چالش 
ملی ما بوده است. در چهار دهه گذشته همواره این 
پرسش به صورت های مختلف مطرح شده و پاسخ های 
نشان  پاسخ ها  سیر  بررسی  است.  گرفته  متفاوتی 
می دهد که به تدریج کفه تخصص هر روز سنگین تر 
می شود؛ اما در واقعیت رابطه پیچیده ای میان تعهد 
و تخصص وجود دارد. انسان متعهد بدون دانش و 
تخصص دست به اقدام نمی زند و اظهار نظر نمی کند. 
از سوی دیگر، هر انسان متخصصی درجه ای از تعهد 
را هم داراست؛ بنابراین برای تحلیل اهمیت دانش و 
تخصص نمی توان آثار اخالقی و قانونی آن را نادیده 
نمی توان  نیز  اخالقی  تعهدات  بررسی  در  و  گرفت 
دانش را بی اثر دانست. بر این اساس می توان صدها 
پرسش درباره تاثیر علم گرایی و علم گریزی در فرآیندها 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  سازمان های  و 
فرهنگی مطرح کرد. در بطن این بررسی ها به تاثیر 
متقابل علم و اخالق و تعهد نیز به طور طبیعی پرداخته 
می شود. پرسش این یادداشت این است: علم گرایی یا 
علم گریزی چه تاثیری در سرنوشت شهرهای ما دارد؟

واضح است که سرنوشت شهرها در رابطه پیچیده ای 
شهرداری ها،  سازمان  آن  در  که  می شود  تعیین 
نهادهای مردمی، شهروندان، رسانه ها و دولت ها قرار 
دارند؛ بنابراین بررسی علم گریزی یا علم گرایی باید 
تا تاثیر آن به طور  در همه این بخش ها انجام شود 

دقیق تری بررسی شود.
منظور از علم گرایی توجه متعهدانه به دانسته های 
از  مشخص  موضوع  یک  درباره  که  است  منظمی 
دست  به  موضوع  همان  شناخت  روش شناسی  راه 
آمده است. علم گرایی در یک شهر توجه به مجموعه 
با  مرتبط  علمی  رشته های  در  بشری  دانسته های 
شهر است. در اینجا پرسش دیگری مطرح می شود: 
علم اداره شهر چیست؟ یک شهر با مهندسی عمران 
ساخته می شود یا مدیریت شهری؟ میزان اهمیت سایر 
علوم همانند جغرافیا، علم سیاست، جامعه شناسی، 

پزشکی و روان شناسی در اداره شهر چه قدر است؟
برای پاسخ به این پرسش باید ذات زندگی شهری را 
که همان اجتماعی بودن آن است در نظر بگیریم. شهر 

جایی است برای زندگی همه؛ بنابراین مجموعه ای 
که  است  ظرفی  شهر  بشری.  مسائل  همه  از  است 
انسان برای زندگی خود ساخته و در طول زمان این 
ظرف را به مقتضای دانسته های خود دگرگون کرده 
است. رابطه متقابل و نزدیکی میان شهر و دانش وجود 
دارد. دانش در شهر آفریده می شود و شهر با دانش 
با شهر سنتی  جدید دگرگون می شود. شهر مدرن 
دارد. در شهر مدرن  تفاوت  مبنا  این  بر  آن  از  پیش 
ساختمان و خیابان و باشگاه های محلی و صنفی و 
فرهنگی و اجتماعی و رستوران ها و کافه ها و پارک ها 
مبانی شناختی مدرن دارند و متناسب با دستاوردهای 
عقلی و تجربی بشر ساخته می شوند. با این دید دانش 
توسعه  به  مربوط  آکادمیک  اطالعات  صرفا  شهری 
شهرها و شهرسازی نیست، بلکه تمام علوم بشری به 
نوعی با شهر پیوند دارند. از این روست که در جهان 
امروز شهرها را شوراها اداره می کنند و نه یک شخص؛ 

اما نمودهای مشخص علم گرایی در شهر چیست؟
1- دانشمند بودن اعضای شورای شهر: دانشمند 
در اینجا به معنای متخصص درجه اول بودن در یک 
رشته علمی است. برای علم گرایی در یک شهر هر 
کدام از اعضای شورای آن شهر باید به یک رشته علمی 

مرتبط با شهر به صورت آکادمیک مسلط باشند.
به  دانشمند  شورای  شهردار:  بودن  دانشمند   -2
طور طبیعی به یک شهردار دانشمند اعتماد می کند 
و او را انتخاب می کند. شهردار یک شهر علم گرا نیز 
باید به یک رشته علمی به صورت آکادمیک مسلط 
باشد. تسلط آکادمیک به یک رشته علمی به معنای 
عدم ضرورت دیگر دانسته ها نیست. شهردار و اعضای 
باید  خود  تخصصی  رشته  بر  عالوه  شهر  شورای 
اطالعات کافی و درستی درباره هنرها، تحوالت فکری 
بشر، فلسفه، ادبیات و روندهای جهانی هم داشته 
باشند. در این صورت تمام ارکان شهرداری از میان 

افراد علم گرا انتخاب خواهند شد.
بعد  مهم ترین  شهرداری:  علمی  ساختار   -3
شهرداری  علمی  ساختار  شهر  یک  در  علم گرایی 
تمام  یعنی  خالصه  طور  به  علمی  ساختار  است. 
برنامه ریزی ها، تعیین اهداف، رویه ها و گزینش افراد 
و روش ها مبنای علمی داشته باشد. معنای سلبی 
و  نبودن  رانتی  نبودن،  سیاست زده  علمی  ساختار 

فاسد نبودن شهرداری است.

4- وجود پژوهشکده و کتابخانه و مطالعات مستمر 
شهری: بعد بیرونی و ظاهری علم گرایی در یک شهر 
وجود یک پژوهشکده فعال است. چنین نهادی به 
عنوان یک اتاق فکر تمام برنامه ها و روش ها را با دقت 
علمی می سنجد و شهرداری را از آزمون و خطاهای 
انباشت  مرکز  باید  پژوهشکده  بازمی دارد.  مستمر 
و  مثبت  اقدامات  تمام  و  باشد  تجربه های شهر هم 
منفی و موفق یا شکست خورده پیشین را به صورت 

طبقه بندی شده در اختیار داشته باشد.
ابعاد  مهم ترین  از  یکی  عالمانه:  ارزیابی های   -5
علم گرایی در شهرها ارزیابی های عالمانه امور شهری 
بعد  چهار  در  ارزیابی  که  برسد  نظر  به  شاید  است. 
عنوان  یک  به  نیازی  و  شده  گفته  علم گرایی  دیگر 
مجزا برای آن نیست؛ اما اهمیت ارزیابی های عالمانه 
چنان است که باید به صورت مستقل بیان شود. به 
طور دقیق منظور از ارزیابی های عالمانه تفوق علم بر 
همه جنبه های دیگر مدیریت شهری است. شهرهای 
بزرگ امروز به دلیل وسعت و جمعیت زیاد و پیچیدگی 
امور مربوط دارای صدها مساله مهم مزمن و جدید به 
صورت توامان هستند؛ یعنی در حالی که هر شهر 
صدها مساله کهنه و قدیمی دارد، هر روز ممکن است 
مساله جدیدی هم بروز پیدا کند. همه این مسائل 
کهنه و نو به ارزیابی های عالمانه نیاز دارند. اقدامات 
شتاب زده، سیاسی، امنیتی و یا اقداماتی که به جای 
راه حل به توجیه یا از بین بردن مساله می پردازند عاری 

از ارزیابی های عالمانه هستند.
فقدان این پنج بعد علم گرایی تبعات سهمگینی در 
شهرها دارد. پنج مورد از این تبعات به این شرح است:
ویژه  به  و  مجموعه  یک  در  علم گرایی  فقدان   -1
در شهرها که مسایل بسیار سیال و پیچیده هستند 
تفکر  می انجامد.  سلیقه ای  تفکر  رواج  به  بالفاصله 
سلیقه ای هیچ مبنای روشنی ندارد و با عوض شدن 
افراد و یا حتی با گذشت عمر یک فرد و اضافه شدن 
به تجربه های او عوض می شود. سلیقه انسان بیشتر 
ذوقی است و پس از مدتی با دل زدگی همراه می شود. 
حاکم شدن سلیقه به عدم انباشت تجربه در شهرها نیز 
می انجامد. عمر سلیقه ها بسیار کوتاه است؛ بنابراین 
به سرعت عوض می شود و امکان ثبات و تجربه اندوزی 

وجود ندارد.
2- فقدان علم گرایی به فقدان برنامه های منسجم 

چالش علم گریزی در شهر
جواد رنجرب درخشی لر

تحلیل گر اقتصادی

از  مجلس  تفحص  و  تحقیق  گزارش 
استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی 
در فاصله سال های ۸۷ تا ۹۱، یکی از گزارش هایی 
است که در ارتباط با استانداری ها و شهرداری ها، 
این  براساس  است.  شده  تهیه  مجلس  توسط 
گزارش که در آن زمان در صحن علنی قرائت شد، 
زیاد«  بسیار  موجود  انحرافات  و  تخلفات  »ابعاد 
است و »اکثر استان ها« دچار مشکل سوءاستفاده 
و سوءمدیریت هستند. گزارش مذکور همچنین 
به »نارضایتی مردم از سوءاستفاده و سوءمدیریت 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران« 
اشاره می کند و در نهایت این نتیجه گیری حاصل 
شده است که »اکثر استان ها« دچار این مشکالت 
هستند و از قوه قضائیه و دولت خواسته اند که »با 
افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، 

سوءاستفاده می نمایند برخورد جدی نمایند«.
براساس اعالم کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس ایران، »این گزارش محصول ۷۰۰۰ نفر 
از  استفاده  میدانی،  بررسی  برای  کاری  ساعت 
نظرات سازمان های نظارتی، بررسی ۲۰۰۰ برگ 
مستندات متقن و چهارصد برگ گزارش« بوده که 
در نتیجه آن »میلیاردها تومان از اموال عمومی و 
اراضی و امالک به بیت المال مسترد گردیده است 
پیشگیری  سوءاستفاده  و  تخلف  میلیاردها  از  و 

شده است«.
این  همچنین  گزارش  از  دیگری  قسمت  در 
موجود  انحرافات  و  تخلفات  »ابعاد  که  مساله 
بسیار بیشتر« است و فقط »گوشه ای از عملکرد 
و نواقص موجود به عنوان نمونه« ارائه شده، قید 

گردیده است.
در این گزارش به این مساله اشاره شده است که 
»فساد در مجموعه هایی همچون شهرداری ها« 
با  همراه  گاهی  و  ضعیف  »عملکرد  نتیجه  که 
سوءاستفاده مقامات مربوطه« بوده در محورهای 

زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
• ساخت وسازهای غیرمجاز و بدون استحکام،

• انتصابات سلیقه ای افراد فاقد صالحیت الزم 
جهت تصدی مشاغل مدیریتی و استخدام های 

غیرقانونی،
و  شهر  شوراهای  توسط  میلیاردی  پرداخت   •
ضوابط  برخالف  تهران  استان  شهرداری های 
مجموعه  برای  سال  آخر  پاداش  بابت  مقررات  و 

مدیران استان و شهرستان،
• کثرت ارتباط مالی فرمانداری ها با شوراهای 

بخش و شهر
• تشکیل غیرقانونی »تعداد زیادی کمیسیون و 

کمیته و شورا« در شهرداری ها
از  شهرداری ها  غیرقانونی  دریافت های   •

شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات.
تمام این ها در حالی روی می دهد که بر اساس 
ایران  بین الملل،  شفافیت   2016 سال  گزارش 

کشور  بین ۱۷۴  در  اداری  و  مالی  فساد  نظر  از 
و  حال  عین  در  دارد.  قرار   131 رتبه  در  جهان 
این  در  بین المللی  و  ملی  گزارش های  وجود  با 
بر سر  به نظر می رسد هنوز اجماعی  خصوص، 
ابعاد و گستردگی فساد در ساختار شهرداری و 
سازمان های وابسته به آن وجود ندارد. به طوری 
که به گفته دادستان کل ایران در یک مصاحبه 
تلویزیونی در خصوص پرونده امالک شهرداری 
که به دادسرای تهران ارجاع شده بود، بررسی های 
»فساد  که  است  آن  از  حاکی  قضاییه  قوه  اولیه 
سازمان یافته« در شهرداری وجود نداشته و مقرر 

شده است تا به تخلفات رسیدگی شود.
تلویزیونی،  مصاحبه  این  از  اندکی  فاصله  در 
نمایندگان مجلس هم تقاضای تحقیق و تفحص 
امالک  واگذاری  در  تهران  از عملکرد شهرداری 
رد  را  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  پروژه ها  و 
کردند؛ و رای به »رد تحقیق و تفحص از عملکرد 
شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژه های 
مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی« دادند 
که توسط کمیسیون عمران تهیه شده بود. این 
گزارش با ۱۳۲ رای موافق، ۹۰ رای مخالف و ۵ 
رای ممتنع به تصویب رسید و در نتیجه، تحقیق 
و تفحص از شهرداری در دستور کار مجلس قرار 
نخواهد گرفت. اگر چه در پی این امر، برخی از 
نمایندگان مجلس که در بدو امر تقاضای تحقیق 
و تفحص از شهرداری تهران را داشتند، سواالتی 
در سه حوزه فروش تراکم، فروش امالک و تغییر 
کاربری ها از شهردار تهران داشتند و به گفته آنان، 

از پاسخ های شهردار قانع نشده اند.
به هرحال و با تمام این تفاسیر به نظر می رسد 
سازوکار  در  شفافیت  عدم  و  فساد  موضوع 
شهرداری ها و شوراهای شهری یکی از عمده ترین 

چالش های پیش رو در این مجموعه ها است.
به  توجه  با  و  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با 
اهمیتی که حصول شفافیت در زندگی تک تک 
شهروندان دارد، الزم است این مساله مورد توجه 
جدی تر قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه این 
مساله هم همانند سایر مسائل اجتماعی واجد 
پیچیدگی های فراوان و متغیرهای بسیاری است، 
از این روی الزم است در بدو امر مهم ترین عوامل 
گیرد  قرار  شناسایی  مورد  دخیل  متغیرهای  و 
زمان  کوتاه ترین  در  تا  گردد  تالش  کم  دست  و 
و  موانع  این  حل وفصل  به  نسبت  دسترس،  در 

مشکالت اقدامات مقتضی به عمل آید.
تا زمانی که شهروندان نسبت به سازوکار مدیریت 
امور شهر و داستان های پشت پرده آن در وضعیت 
بی خبری و انفعال قرار داشته باشند، امیدی به 
اصالح امور نمی رود و رفع دشواری و ناکارآمدی ها 
و کاستی تنها در سایه مشارکت عمومی و کمک 
به شفاف تر شدن فرآیند امور مدیریت شهری برای 
شهروندان حاصل خواهد شد؛ چراکه شهروندان 
محل  از  که  هستند  آسیب هایی  مقدم  صف  در 
وجود فساد و ناکارآمدی و غیرشفاف بودن رویه ها 

و فرآیندها به آن ها وارد می شود.

الناز علیزاده ارشفی

تحریریه کارایی

چالش فساد اداری و
 سیستم ناکارآمد انتصابات

و ازدحام ترافیک باز هم یکی از بهترین گزینه ها 
می باشد. ازدحام ماشین ها باعث آلودگی محیط 
زیست و ناراحتی ساکنان شهر گردیده است. در 
سال  در  و  نفر  نفر 184  هزار  هر  از  سال 1970 
1997 از هر هزار نفر 451 نفر صاحب وسیله نقیله 
شخصی بوده اند که این نشان از افزایش استفاده 
از وسایل نقلیه شخصی دارد. ازدحام وسایل نقلیه 

باعث بروز عارضه های زیر می گردد:
1( طوالنی تر شدن زمان سفر وسایل نقلیه شخصی 

و عمومی
2( آلودگی )هوا، صوتی(

3( به خطر افتادن ایمنی ترافیک
و  پارکینگ  برای  شهری  فضاهای  کاهش   )4

خیابان ها
خیابان ها  ظرفیت  افزایش  و  تعریض  تنها 
جوابگوی مشکالت نمی باشد. یکی از راه حل های 
از  استفاده  درون شهری  ترافیک  مشکالت 
سرویس دهی  و  کیفیت  با  عمومی  حمل ونقل 
شهری،  خالی  فضای  لحاظ  از  حتی  باالست. 
وسیله نقلیه شخصی فضاهای بیشتری را اشغال 
 7 نیازمند  شخصی  نقلیه  وسیله  هر  می کند. 
برای هر سفرکننده است  مترمربع فضای خالی 
اما اتوبوس تنها 1/2 مترمربع فضا به ازای هر نفر 
نیاز دارد. تجهیز یک شهر به سیستم حمل ونقل 
عمومی پرظرفیت، ایمن، راحت و کارا باعث متحد 
مشکالت  حل  برای  جامعه  یک  اجزای  شدن 

ترافیکی و محیط زیستی می گردد.
در  مسافر  تقاضای  ساالنه  افزایش  به  توجه  با 
شهر تبریز و رشد جمعیت آن، حمل ونقل عمومی 
به هر قیمتی در این شهر بایستی تقویت گردد. 
نظرسنجی  اساس  بر  مردم  استفاده  عدم  دالیل 
و  نظارت  عدم  زیاد،  انتظار  زمان  انجام گرفته، 
کنترل مناسب بر فعالیت اتوبوس ها، عدم توزیع 
امکانات  ایجاد  عدم  مسیر،  به  خطوط  مناسب 

مناسب در بعضی ایستگاه ها می باشد.
از حمل ونقل  استفاده  به سمت  بایستی  مردم 
از فواید زیست محیطی  تا  عمومی تشویق شوند 
رفتن  هدر  از  نیز  و  بهره مند  آن  اجتماعی  و 
سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آید. این فواید 
در کارا بودن حمل ونقل، حمایت از محیط زیست، 
ایمنی بهبود حرکت و رفع نیازمندی افراد فقیر و 

کم درآمد است.
حمل ونقل  توسعه  جهت  زیر  راه کارهای  اما 
پیشنهاد  مردم  استقبال  و  )اتوبوس(  عمومی 

می شود:
1( استفاده از خطوط ویژه؛

برای  ایستگاه  درهر  زمان بندی  برنامه  ارائه   )2
جلوگیری از اتالف وقت؛

استفاده  لزوم  و  اتوبوس ها  کارایی  افزایش   )3
بهینه از تمام ناوگان ها و افزایش سرعت اتوبوس ها؛

در  اتوبوس  مخصوص  ورودی های  ساختن   )4
پایانه ها؛

5( لزوم تقویت ناوگان بخش خصوصی و افزایش 
در  قوی تر  عملکرد  خاطر  به  آن ها  کار  ساعات 

جابجایی مسافر؛
بخش  ناوگان  عملکرد  بر  دقیق  نظارت   )6

دولتی؛
در  اتوبوس  ایستگاه های  بهینه  مکان یابی   )7

شهر تبریز و کوتاه تر کردن مسیرها و
8( لزوم راه اندازی هر چه سریع تر قطار سبک 

شهری و مترو.
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بافت فرسوده
بافت فرسوده شهری نقطه آغازین رشد شهر و بیان گر 
ابتدای  در  مجتمع  یک  مردمان  هم زیستی  فرهنگ 
سکونت آن ها در یک مکان خاص است. بافت های 
فرسوده شهری، محالت فرسوده ای در فضای شهری 
اجتماعی،  پیچیدگی های  و  مسائل  که  می باشند 
را  خود  خاص  زندگی  شیوه  و  فرهنگی  و  اقتصادی 
دارد. این محالت و بافت ها از یک سو دارای ریشه های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  غنای  با  ارزشمند  سکونتی 
فرسودگی  جهت  به  دیگر  طرف  از  و  است  معماری 
شهری  خدمات  به  مناسب  دسترسی  نبود  شدید، 
و  امنیتی  و  اجتماعی  بهداشتی، وجود مشکالت  و 
آسیب پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز 
عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن 
دارای مشکالت روبنایی و زیرساختی هستند. وجود 
چنین مکان هایی در سطح شهر سبب می گردد تا ما 
با پدیده فرسودگی شهری یا پژمردگی شهری مواجه 
از فرسودگی شهری همانا تنزل شرایط  شویم. مراد 

اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت شهر است.
فرسودگی شهری ابعاد مختلفی را دارا می باشد اما 

مهم ترین آن ها عبارت هستند از:
از  این فرسودگی  کالبدی- سازه ای:  • فرسودگی 
افت کیفیت بناهای موجود در واحدهای همسایگی 

عدم  می توان  را  آن  علل  مهم ترین  و  می شود  ناشی 
نامناسب فضا  و  نامطلوب  یا نگهداری  بنا  نگهداری 

دانست.
• فرسودگی کارکردی: این فرسودگی ناشی از زوال 
کارکردی در مناطق شهری است و بدین معنی است 
که مناطق در طول زمان نقش خود را در فضای شهری 

از دست می دهند.
فرسودگی  این  اقتصادی:  یا  نسبی  فرسودگی   •
زمانی اتفاق می افتد که مردم سرمایه و توانایی خرید 
خود را خارج از محدوده بافت سرمایه گذاری نمایند؛ 
زیرا هزینه سرمایه گذاری در محالت تاریخی و فرسوده 

بیشتر از نقاط دیگر است.
عوامل ایجاد فرسودگی شهری در شکل زیر نشان 

داده شده است.

ویژگی های بافت فرسوده شهری
بافت های فرسوده موجود در شهر دارای مجموعه ای 
از ویژگی های عمومی می باشند که این ویژگی ها شامل 
ساختمان ها،  در  به کاررفته  مصالح  نوع  ابنیه،  عمر 
وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری، دانه بندی 
شهرسازی  عالی  شورای  است.  طبقات  تعداد  و  ریز 
شناخت  مبنای  را  زیر  ویژگی  سه  ایران  معماری  و 

بافت های فرسوده شهری قرار داده است:
• نفودناپدیری: این ویژگی بیان گر دسترسی های 
نامناسب و یا حتی عدم وجود دسترسی و کمبود معابر 

با عرض مناسب جهت حرکت سواره است.
سیستم  نبود  بر  نیز  شاخص  این  ناپایداری:   •
سازه ای مناسب و عدم رعایت موازین فنی در احداث 
ساختمان ها و عدم انطباق آن با مفاد آیین نامه 2800 

دارد.
قطعات  وجود  بیان گر  ویژگی  این  ریزدانگی:   •

مسکونی فراوان در یک مساحت اندک است که منجر 
به فشردگی بافت و تراکم مازاد جمعیت در واحد سطح 

شده است.

و  تبریز  کالن شهر  در  شهری  فرسوده  بافت 
ضروت توجه به آن

تمامی عناصر سازنده فضای شهری اعم از طبیعی و 
انسان ساخت و حتی خود انسان به عنوان عامل پویای 
جغرافیایی و سازنده فضای شهری، با گذر زمان دچار 
تغییر و تحوالت می گردد. هر کشوری که به نوعی قدم 
در راه توسعه گذاشته است، به نوعی مشکل ناکارآمدی 
فضای شهری را تجربه کرده است. از لندن به عنوان 
تا پاریس. به طور خالصه  مهد صنعتی شدن گرفته 
شهری  فرسودگی  پدیده  با  جهان  کشورهای  اکثر 
دست وپنجه نرم کرده اند و دچار نارسایی در خدمات 
شهری و زیرساخت ها بوده اند، اما با برنامه ریزی دقیق و 
طوالنی مدت نه تنها توانسته اند بر این مشکالت فایق 
آیند، بلکه این مکان ها را تبدیل به مقصد گردشگری 

برای جذب گردشگر نموده اند.
سازمان  توسط  که  فرسوده  بافت  نقشه  اساس  بر 
عمران تبریز منتشر شده است، این شهر نیز مستثنی از 
مشکالت وجود بافت فرسوده در فضای شهری نیست 
و از طرف دیگر، بافت فرسوده قسمت قابل توجهی از 

مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.
اکنون مناطقی که در آن فرسودگی شهری بیداد 
می کند مشکالت عدیده ای دارند؛ سکونت و کار در 
این بافت ها مقرون به صرفه نیست. پیامد مساحت 
کم قطعات در محالت و محدوده بافت های فرسوده 
نیز  مربع  متر  زیر 30  به  موارد  برخی  در  که  شهری 
می رسد و هم چنین تراکم باالی جمعیت ساکن در 
این قطعات موجب نابسامانی هایی در همجواری ها 
و روابط اجتماعی این محدوده ها شده است. ناکافی 
بودن خدمات شهری – محله ای از قبیل پارک، زمین 
بازی، کتابخانه، درمانگاه، مسجد و خانه محله امکان 
و سطح  را کاهش داده  اجتماعی ساکنان  تعامالت 
کیفی سکونت را نیز تقلیل می دهد. علت عدم رضایت 
ساکنان از محیط و محل سکونت عالوه بر ناپایداری 
و ناکارآمدی قلمرو خصوصی، ضعف کارکردی عرصه 
عمومی محله نیز می باشد. کمبود خدمات بهداشتی، 
فقر امکانات شهری، نارسایی شبکه های تاسیساتی 
موجود، عدم وجود فضاهای سبز، آلودگی های صوتی 
این عرصه های  نارسایی های زیست محیطی  و سایر 
پایین ترین  با  غیربهداشتی  محیطی  به  را  شهری 
سطح سالمت برای ساکنان آن مبدل ساخته است. 
امکانات  کمبود  شهری،  تاسیسات  شبکه  نارسایی 
الزم در محیط شهری و ناکارآمدی زیرساخت ها باعث 
ضعف کارکرد و بروز مسایل عدیده ای برای ساکنان 
این محالت و نواحی شده است. با توجه به گستردگی 
این  شهر،  فرسوده  مناطق  در  شهری  فقر  پدیده 
محدوده ها مناسب ترین عرصه برای بروز انواع بزه های 
اجتماعی بوده که خود امنیت محله را کاهش و افول و 
رضایت مندی ساکنان از محیط و محله خود را به دنبال 
دارد. اگر چه ساکنان این مناطق در زمره شریف ترین 

چالش بافت های فرسوده شهری

ابوذر سالمی بیرامی

دانشجوی دکرتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

از  گرفتن  اجاره  معنای  به  لغت  در  رانت 
چیزی است. رانت به درآمدی اطالق می شود 
به  اقتصادی  مولد  فعالیت های  از  خارج  که 
دست آمده باشد. این درآمدها اغلب از محل 
مردم  عموم  که  ویژه  امتیازات  به  دسترسی 
حاصل  هستند،  محروم  بدان  دسترسی  از 
می شوند و چون در مدت زمان محدود ثروت 
افراد در پی  را به همراه دارد، اغلب،  زیادی 
رانت خواران  اما  برمی آیند؛  آن  به  دستیابی 
به  دسترسی  با  که  هستند  معدودی  افراد 
هستند،  محروم  آن  از  دیگران  که  امتیازاتی 
افراد  به  وابستگی  سیاسی،  قدرت  نظیر 
بانفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع 
طریق  این  از  ثروت  کسب  پی  در  اطالعاتی 

اقدام می کنند.
ناقض صریح عدالت  رانت  نگاه،  اولین  در 
دیگر  از  است.  آن  گوناگون  جنبه های  در 
ایجاد  به  می توان  رانت  پیامدهای  و  آثار 
و  فقر  و  تبعیض  سیاسی،  تنش های  فساد، 
و  رانت  که  جامعه ای  در  کرد.  اشاره  امثالهم 
رانت خواری رواج داشته باشد، راه بر هرگونه 
افراد  و  و کارآفرینی مسدود می شود  نوآوری 
غالبا قوه استعداد خود را در پی کسب رانت 

صرف می کنند.
به طور ویژه، در شهرها و در مسائل مرتبط 
را  رانت  از  مختلفی  انواع  شهری  مدیریت  با 
شهری  مدیریت  مجموعه  هستیم.  شاهد 
جهت  راسخ  عزمی  داشتن  صورت  در 
می بایست  مردم،  عموم  به  خدمت رسانی 
درگیر  تا  بپردازند  آن ها  با  مقابله  و  مبارزه  به 
زیر  در  نشوند.  رانت خواران  و  رانت  چرخه 

اشاره گذرا به چندی از آن ها می شود:
- اولین و مهم ترین رانت در مدیریت شهری 
برای  دانست؛  اطالعاتی  رانت  می توان  را 
آینده  که  شهری  توسعه  طرح های  مثال 
هوشیاری  با  اگر  می کند،  ترسیم  را  شهر 
نباشد،  همراه  شهری  مدیریت  مجموعه 
محملی مناسب برای بروز رانت و رانت جویی 
تغییرات  از  اطالع  است.  رانت خواری  و 
مختلف،  کاربری های  مجاز  تراکم های  در 
توسعه  جهات  عمرانی،  سرمایه گذاری های 
شهر و زمین هایی که زیر ساخت وساز خواهند 
اطالعاتی  رانت های  از  نمونه هایی  رفت، 
سیستم  است.  شهری  مسائل  در  موجود 
برگزاری مناقصات و مزایده های مختلف نیز 

از دیگر دام های رانت اطالعاتی هستند؛ اما 
با رانت اطالعاتی،  ابزار برای مقابله  بهترین 
عالوه بر رعایت مراتب اطالع رسانی، گردش 

شفاف اطالعات می باشد.
اندیشمندان  از  برخی  سیاسی؛  رانت   -
بروز  و  ظهور  زمانی  سیاسی  رانت  معتقدند 
پیدا می کند که صاحبان پست های سیاسی 
و مدیریتی وارد فعالیت های اقتصادی شوند. 
واسطه  با  یا  مستقیم  می تواند  ورود  این 
با  مسئول  مقام  یا  مدیر  آن  طی  که  باشد؛ 
سوءاستفاده از منصب خود به کسب درآمد 
می تواند  نیز  رانت  از  نوع  این  می پردازد. 
نماید. در  تهدید  را  سالمت مدیریت شهری 
به نقش مردم  رانت  نوع  این  تبیین  و  توجیه 
مسئوالن  و  مدیران  پاسخگویی  سیستم  و 
می شود.  تاکید  سیاسی  سیستم های  در 
مردم  مقابل  در  شفاف  پاسخگویی  اگر 
اساس  بر  انتصاب ها  باشد،  داشته  وجود 
شایسته ساالری  و  بود  خواهد  شایستگی ها 
جایگاه  سیستم  که  نه،  اگر  می شود.  حاکم 
خویشاوندساالری و باندبازی عده ای معدود 
حضور  و  ابتکار  هرگونه  بر  راه  و  می شود 

نخبگان بسته می شود.
- رانت آموزشی؛ توسعه دوره های آموزشی 
اعطای  هدف  با  صرفا  و  نازل  کیفیتی  با 
از  مهم  نمونه ای  دانش  و  سواد  نه  و  مدرک 
آموزشی  مراکز  وجود  است.  آموزشی  رانت 
ارتقای  هدف  با  و  شهری  مدیریت  ذیل 
مدرک کارکنان در راستای بهره مندی بیشتر 
را  رانت  نوع  این  بروز  مزایا، گاها  و  از حقوق 
گونه  هر  ورود  آن  طی  و  می بخشد  تحقق 
نیروی متخصص به داخل مجموعه مدیریت 
شهری متوقف می شود و نتیجه این امر سلب 

پویایی سازمان خواهد بود.
نظام  کالن  تصمیم گیری  سطوح  در 
اسالمی، تصمیمات مهمی مبنی بر برخورد 
و مقابله با فساد و تبعیض-که یکی از نتایج 
شده  اتخاذ  می باشد-  رانت خواری  و  رانت 
انتظار می رود  اما در اجرا، آن گونه که  است 
بدان پرداخته نشده است. نمونه آن پیام 8 
ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با 
مفاسد اقتصادی می باشد که در سال 1380 

صادر شده است.
در داخل مجموعه مدیریت شهری، شورای 
وظیفه  خود  قانونی  رسالت  بر  بنا  اسالمی 
را  سازمان  اجرایی  بخش های  بر  نظارت 
آرای  به  اتکاء  با  است  الزم  و  دارد  برعهده 
بر  علی الخصوص  همه جانبه  نظارتی  مردم، 
درگاه های رانت و رانت جویی داشته باشد تا 
مدیریت شهری و ذیل آن شهرداری به عنوان 
)نه  عمومی  نهاد  یک  که  آن  اجرایی  بازوی 
از پیش  نه دولتی( است، بیش  و  خصوصی 

در چرخه رانت و رانت خواری درگیر نشود.

حجت محمدی ترکامنی

دانشجوی دکرتی برنامه ریزی شهری

چالش رانت جویی 
و توزیع رانت

از  روشنی  تلقی  دانش،  فاقد  افراد  می شود.  منجر  هم 
برنامه ریزی و زمان و مراحل توسعه و پیش نیازها ندارند؛ 
مجزا  پدیده هایی  عنوان  به  شهری  امور  به  بنابراین 
می نگرند. هر پدیده که نمود بیشتری داشت و بیشتر مورد 
توجه رسانه ها یا شهروندان قرار گرفت بیشتر مورد توجه 
مدیران فاقد برنامه ریزی هم قرار می گیرد؛ بنابراین برای 
برنامه ریزی های دقیق و درازمدت باید ابتدا به علم مجهز 

شد.
3- فقدان علم گرایی به دلیل دو آسیب عمیق و پایدار 
برنامه( ضربه های اساسی  باال )تفکر سلیقه ای و فقدان 
و  عمیق  چنان  آسیب ها  این  می زند.  شهرها  توسعه  به 
جدی و پایدار است که جنبه های جهانی همگانی یافته 
است. در جهان امروز مساله ترافیک، حمل ونقل، آلودگی 
در شهرهای عقب مانده،  آلودگی های صوتی  و هوا،  آب 
حاشیه نشینی، شکاف های طبقاتی و تبعیض های شدید 
در  آسیب ها  این  شهرهاست.  همگانی  مسایل  غیره  و 
شهرهایی که رویکرد علمی ندارند پایدارتر و بحرانی تر است. 
این مسائل، علم است. روش های علمی  راه چاره همه 
پاسخ روشنی به این بحران ها می دهد؛ اما رویکرد غیرعلمی 

و سیاست زده یا سلیقه ای به آن پاسخ ها توجه نمی کند.
4- علم گریزی به صورت دقیق و سیستمی به فساد و 
رانت خواری می انجامد. ممکن است در نگاه نخست چنین 
رابطه ای بین علم و فساد غیرقابل تصور باشد؛ اما در واقع 
یکی از مهم ترین ریشه های فساد، علم گریزی است. در 
یک شهر علم گرا مجموعه عوامل در خدمت هدف های 
مشخص و برنامه ریزی های دقیق هستند. همچنین علم 
مبنایی برای شفافیت ایجاد می کند. وقتی همه می دانند 
سوی  به  و  کرد  خواهند  استفاده  روش هایی  چه  از  که 
کدام هدف خواهند رفت، همه چیز شفاف می شود. از 
سوی دیگر، علم گرایی در حالت های پیشرفته تر خود به 
اجماع می انجامد. در حالت اجماع علمی، مدیران شهر و 
شهروندان اصول کار و برنامه های کالن و راه های رسیدن 
به آن ها را می دانند. تجربه انباشته شهر و مکتوب بودن همه 
برنامه ها و روش ها و گزارش ها دو نکته دیگر در سد کردن راه 

فساد توسط علم گرایی است.
گروه  و  دسته  به  شهر  منافع  علم گرا  شهرهای  در   -5
ویژه ای تعلق ندارد. به دلیل عدم وجود تفکر سلیقه ای، 
و  توسعه  برنامه های  وجود  درازمدت،  برنامه های  وجود 
اقدامات توسعه ای مستمر و ملموس و به حداقل رسیدن 
فساد و رانت )موارد باال( شهر به محل رشد و آرامش همه 
گروه ها و طبقات تبدیل می شود. احساس تعلق شهروندان 
به شهر، مشارکت آنان را باال می برد. شهروندان شهر را در 
واقعیت و نه در شعار، خانه خود می دانند و تمام استعداد و 
مهارت های خود را برای بهبود شرایط زندگی در شهر به کار 
می گیرند. از سوی دیگر، به دلیل همان دالیل چهارگانه باال 
مدیران شهری زمینه مساعد و همواری برای جلب مشارکت 
شهروندان دارند. در یک شهر علم گرا شهروندان را به راحتی 
می توان به مشکالت شهر یا خالءها متوجه کرد و از توانایی 
آنان بهره برد. درحالی که در یک شهر علم گریز شهروندان 
نه تنها به مشکالت توجه نمی کنند، بلکه همواره با چشم 
بدبینی به مدیران شهری می نگرند. در این شرایط اقدامات 
مثبت نیز دیده نمی شود یا با دالیل واقعی یا واهی مختلف 
یا فرد خاصی توجیه می شود. در کنار این  به نفع گروه 
عوامل بنیادین در یک شهر علم گرا نظرسنجی های علمی 
هم رایج است. این نوع نظرسنجی ها می تواند دیدگاه های 
مردم را به روشنی منعکس کند. درحالی که در یک شهر 
علم گریز آنچه مدیران شهری یا گروه های فشار می خواهند، 
به عنوان خواسته شهروندان مطرح و پی گیری می شود. 
همین افتراق، به فاصله گرفتن شهروندان از شهر منجر 

می شود و در نهایت مشکالت یک به یک بروز می یابند.
و  آن  توسعه  پایه  شهر،  یک  علمی شدن  بنابراین 

علم گریزی، پایه بسیاری از مشکالت شهرها است.
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از  تبریز،  شهر  اسالمی  شورای  پژوهش های  مرکز 
سوی مؤسسین، به عنوان »بازوی علمی و تحقیقاتی 
 1389 سال  در  و  معرفی  تبریز«  شهرداری  و  شورا 
فعالیت  دورٔه  در  پژوهشی،  مرکز  این  شد.  تاسیس 
اولویت هایی را جهت انجام پژوهش به اطالع عموم 

رساند.
شورای  دوره  سومین  عملکرد  »ارزیابی  پژوهش   
از این طرح ها بود  اسالمی کالن شهر تبریز«، یکی 
که در سال 1390 با نظر شورای اسالمی شهر تبریز 
و توسط سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان 
شرقی به انجام رسید و نتایج این تحقیق نکات جالبی 

در اختیار اعضاء شورا و دست اندرکاران قرار داد.
به منظور  تحقیق  این  شد،  عنوان  که  همان گونه 
ارزیابی عملکرد شورای اسالمی دوره سوم کالن شهر 
و  سنجش  به  تحقیق  این  در  شد.  انجام  تبریز 
اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد 
شورای اسالمی کالن شهر تبریز در دور سوم پرداخته 
حیث  از  و  کاربردی  هدف،  لحاظ  از  و  است  شده 
روش از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می گردد. 
و  بررسی  طریق  از  نیز،  طرح  نیاز  مورد  داده های 
مطالعه مستندات قانونی، آئین نامه، دستورالعمل ها، 
دستور جلسات، صورت جلسات و سایر مستندات 
قبیل  از  توصیفی  آمار  از  شد.  جمع آوری  مربوط 
)میانگین(  مرکزی  شاخص های  و  درصد  فراوانی، 
برای تحلیل داده ها استفاده شده و نظر به اینکه کل 
جامعه مطالعه می گردد، از آمار استنباطی استفاده 
نشده است. جامعه آماری طرح کلیه صورت جلسات 
و مصوبات شورای اسالمی دوره سوم کالن شهر تبریز 

و کمیسیون های تخصصی آن است.
آنچه در پی می آید بخش هایی از این طرح است:

ارزیابی عملکرد از حوزه های مهم و چالش برانگیز 

و  مطالعات  حوزه  این  درباره  و  می شود  محسوب 
تحقیقات بسیار زیادی انجام شده و در حال انجام 
است، بطوریکه طی سال های اخیر مدل های زیادی 
تحت عناوین مختلف ارزیابی انواع سازمان ها را انجام 
و  معیارها  ارزیابی عملکرد،  نظام های  در  می دهند. 
گرفته  بکار  و  گردیده  مطرح  متفاوتی  شاخص های 
می شود. یکی از شاخص ها و پارامترهای مهم معیار 
ارزیابی  نظام  اثربخشی سازمانی است. فقدان یک 
بیماری سازمانی  به عنوان  را  کارآمد  و  مؤثر  عملکرد 

قلمداد می کنند.
از  یکی  که  نیز  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای 
مردمی ترین ارگان های کشوری محسوب می شود از 
ارزیابی عملکرد مستثنی نیست؛ بنابراین در تحقیق 
اسالمی  شورای  عملکرد  است  شده  سعی  حاضر 
کالن شهر تبریز در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد 
و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد این نهاد مردمی 

ارائه گردد.
ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد را  فقدان یک نظام 
بدون  می کنند.  قلمداد  سازمانی  بیماری  به عنوان 
اندازه گیری، مبنایی برای قضاوت و اظهارنظر و ارزیابی 
وجود نخواهد داشت و آنچه ارزیابی نشود به خوبی اداره 
نمی شود؛ بنابراین اعضای هر مجموعه برای پیشرفت 
و نیل به اهداف خود، نیاز به آگاهی از موقعیت و نحوه 
عملکرد خود دارند و این آگاهی موجب می شود که از 
نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردیده 
و تمهیدات الزم را برای اثربخشی بیشتر کوشش های 

خود بکار گیرند.
و  تصمیم گیری  سازماندهی،  دیگر،  طرف  از 
تخصیص منابع در فرایند مدیریت، مبتنی بر اطالعات 
به دست آمده از خروجی ها )تولید یا خدمات( صورت 
آماده سازی  برای  عملکرد  اندازه گیری  و  می گیرد 

اطالعات، مرحله ای حیاتی برای هر نظام مدیریتی 
است. تا آنجا که می توان گفت اندازه گیری عملکرد 
تنها راه به دست آوردن اطالعات ملموس، مرتبط و 
این صورت هرگونه تصمیمی  سازگار است. در غیر 
در مجموعه تصمیمات سازمانی بر اساس ارزش ها و 

برداشت های شخصی و احیانًا غیرواقع خواهد بود.
در این میان، یکی از نهادهایی که در مدیریت شهری 
نقش مهمی ایفا می نمایند شورای اسالمی کالن شهر 
تبریز می باشند. بدیهی است عملکرد شورای اسالمی 
در نقش نظارتی و سیاست گذاری تاثیر غیرقابل انکاری 
بر تخصیص بهینه منابع شهری و در نهایت توسعه 
تبریز دارد و هرگونه تالش در جهت  آبادانی شهر  و 
ارتقا عملکرد این نهاد مردمی امری ضروری است. 
اولین گام در مدیریت عملکرد، اندازه گیری آن است؛ 
بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است عملکرد 
شورای اسالمی کالن شهر تبریز در ابعاد مختلف مورد 
ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد 

این نهاد مردمی ارائه گردد.

جایگاه شوراها در قانون اساسی
ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  اساس  بر 
اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، 
همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله 
مردم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور 
تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای 
اعمال حق حاکمیت ملی می نامند. اصولی چند از 
قانون اساسی مستقیمًا به موضوع شوراها اختصاص 
دارد. این اصول ذیاًل به صورت مختصر بیان می شود 

)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(:
1-اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم »و امرهم 
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اجتماعی  اما مشکالت  اجتماعی هستند،  طبقات 
فراوانی دامن گیر عرصه های سکونتی آنان است. اکثر 
بسیار  درآمدی  سطح  از  فرسوده  بافت های  ساکنان 
پایین برخوردارند و گروه های عمده ای از این ساکنان 
نیز صرفا به دلیل پایین بودن قیمت اجاره بهاء در این 
پایین  این عوامل موجب  و  زندگی می کنند  مناطق 
آمدن سطح مشارکت در نوسازی بافت شده و مانع 
جدی برای نوسازی و نگهداری از بافت به شمار می رود. 
ساخت وسازهای بی رویه و خارج از برنامه و نظام کنترل 
پدیداری  موجب  فرسوده  نواحی  در  ساخت وساز 
اغتشاش فضایی– بصری در منظر شهری شده و ضمن 
نابسامانی های فضایی بحران هویت را نیز دربردارد. 
و  ساختمان ها  بودن  غیرمقاوم  کالبدی،  ناپایداری 
این  مولفه های  اصلی ترین  از  ساختاری  فرسودگی 
ساختمان ها،  و  ابنیه  ناپایداری  که  هستند  حوزه 
تهدیدی بزرگ برای جان ساکنان این مناطق است. 
فرسودگی کالبدی، این مناطق را به آسیب پذیرترین 
عرصه در مواجهه با بالیای طبیعی تبدیل کرده که 
خود خسارات غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد. شاید 
مهم ترین ضرورت توجه به بافت فرسوده در شهر تبریز 
خطرات احتمالی ناشی از زمین لرزه باشد. تبریز به 
استقرار  تبریز  معروف شمال  از گسل  اندکی  فاصله 
یافته است و در برخی قسمت ها کامال بر روی گسل 
گسترش یافته است و قسمت اعظمی از بافت فرسوده 
نیز با این گسل همجوار است. با توجه به اطالعات 
موجود، تبریز تنها شهر کشور است که از نطر خطر 
زلزله در موقعیتی قرار دارد که در تقسیم بندی پهنه های 
خطر، جزء مناطق با خطر نسبی باال است. زلزله های 

تاریخی موید این نکته است که تبریز پتانسیل باالیی 
نارسایی های  و  نفوذناپذیری  دارد.  لرزه خیزی  جهت 
موجود در شبکه ارتباطات و دسترسی ها، عرض کم 
و  خدمات  به  دسترسی  امکان  بودن  طوالنی  معابر، 
وسایل نقلیه اضطراری از قبیل ماشین های آتش نشانی 
و آمبوالنس بر ناکارآمدی و نابسامانی این مناطق افزوده 
است که نفوذ ناپذیری در محالت امکان دسترسی به 
خدمات را کاهش داده و ساکنان را با مخاطرات جدی 

روبه رو خواهد کرد.

مالحظاتی در احیای بافت فرسوده
بافت های  احیای  جهت  مختلفی  رویکردهای 
فرسوده شهری مطرح شده است که مهم ترین آن ها 
بازسازی،  نوسازی،  بهسازی،  از:  هستند  عبارت 

مقاوم سازی.
عملی  راه کارهای  عنوان  به  می توان  که  را  آنچه 
بافت  احیای  جهت  فوق  راهبردهای  از  برخاسته 
فرسوده تبریز مد نظر قرار داد، در ابتدا شناسایی دقیق 
بافت فرسوده و طبقه بندی آن است. این اقدام سبب 
قرار  برنامه ای  اولویت  در  پرخطر  مناطق  تا  می شود 
بگیرند. از راه کارهای دیگر، تجمیع مسکن و اعطای 
تسهیالت کم بهره به ساکنان این بافت ها می باشد. 
مقاوم سازی بافت فرسوده روش دیگر مداخله می باشد 
تبریز به شدت احساس  به آن در کالن شهر  نیاز  که 
دسترسی  در  فضایی  عدالت  برقراری  می گردد. 
آن ها،  درست  پخشایش  و  شهری  کاربری های  به 
برقراری سازگاری  و  موردنیاز  کاربری های  مکان یابی 
بین کاربری ها نیز باید در اجرای طرح های شهری مد 

نظر قرار گیرد تا مناطق کم برخوردارتر دچار پژمردگی 
و زوال نشوند.

اما آنچه که بیشتر از همه نیاز است تا متولیان اداره 
شهر به آن توجه کنند این است که رویکردهای احیای 
کالبدی  و  فیزیکی  نگاه  دارای  فرسوده عمدتا  بافت 
نادیده  را  شهری  حیات  دیگر  جنبه های  و  هستند 
گرفته اند. این واقعیت وجود دارد که در دهه های اخیر 
بازسازی،  فرم ساده  از  بافت فرسوده شهری  احیای 
و  زیرساخت ها  به  توان بخشی  و  بهسازی  نوسازی، 
بافت های فرسوده شهری به سمت مرمت اقتصادی، 
یعنی در  و فرهنگی دگرگون شده است؛  اجتماعی 
سیر تکاملی خود از توجه به کالبد به توجه به معنا 
جست وجوی  در  اخیر  رویکردهای  است.  رسیده 
تعامل اجتماعی و مشارکت بازیگران محلی، نوسازی 
فرهنگی اجتماعی، توجه و تاکید بر شخصیت محلی 
و فرهنگی و بومی می باشد. هم چنین مرمت شهری 
یک فرآیند کوتاه مدت و زودبازده نمی باشد، بلکه یک 
نوع برنامه ریزی راهبردی بلندمدت، بطئی و پیچیده 
و  تعهد  کالن،  سرمایه گذاری های  نیازمند  که  است 
التزام درازمدت و مشارکت همه بازیگران اعم از بخش 
خصوصی، عمومی و مردم در این عرصه است. برقراری 
حس اعتماد بین مردم ساکن در بافت های فرسوده و 
متولیان امور شهری، حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی 
و احیای این بافت ها است که مستلزم داشتن ارتباط 
برنامه ریزی  راهبرد  از  بهره گیری  و  مردم  با  مناسب 
ارتباطی و مشارکتی است، به این مفهوم که شورای 
امور  در  مردم  مطالبات  مجری  باید  شهردار  و  شهر 
شهری باشند نه تصویب کننده خواسته های خود و یا 

شهرداری.
به  فیزیکی  کالبدی-  توجهات  بر  عالوه  بنابراین 
اجتماعی  رویکردهای  بایستی  حساس،  بافت  این 
و  اجتماعی  حیات  تا  گردد  لحاظ  نیز  اقتصادی  و 
اقتصادی این بخش کهنه و عقب مانده از فرآیند رشد 
و توسعه شهری به عنوان بخشی از پیکره شهر به آن 

بازگردانده شود.
بیان گر  شهر  از  پیکره ای  عنوان  به  فرسوده  بافت 
پیشینه و حیات اجتماعی ساکنان آن است. این بافت 
به علت تقدم شهرنشینی بر شهرسازی نتوانسته است 
خود را با ضوابط و معیارهای نوین شهرسازی مطابقت 
دهد. در طول سال های اخیر توجه کالبدی به احیای 
آن  در  زودبازده  برنامه های  اجرای  و  فرسوده  بافت 
چندان موفق عمل نکرده است. بنابراین، نیاز است تا 
مسئوالن عالوه بر نگاه کالبدی، جنبه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی حیات شهری را مد نظر قرار دهند 
و با اجرای برنامه های راهبردی درازمدت و با بهره گیری 
از برنامه ریزی مشارکتی و ارتباطی نسبت به احیای آن 

بکوشند.
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شوری بینهم«، »و شاورهم فی االمر« مجلس شورای 
محل،  شهر،  شهرستان،  استان،  شورای  اسالمی، 
بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و 
اختیارات،  حدود  تشکیل،  طرز  کشورند.  امور  اداره 

وظایف شوراها را قانون معین می کند
2- اصل یک صدم: برای پیشبرد سریع برنامه های 
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، 
آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم 
روستا،  هر  امور  اداره  محلی  مقتضیات  به  توجه  با 
بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به 
نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می گیرد 
که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. 
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود 
وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای 
مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول 
وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسالمی 

و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
از  جلوگیری  به منظور  یکم:  و  یک صد  اصل   -3
و  عمرانی  برنامه های  در  همکاری  جلب  و  تبعیض 
آن  هماهنگ  اجرای  بر  نظارت  و  استان ها  رفاهی 
شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای 
استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این 

شورا را قانون معین می کند.
4- اصل یک صد و دوم: شورای عالی استان ها حق 
دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیمًا 
یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
قرار  بررسی  باید در مجلس مورد  این طرح ها  کند. 

گیرد.
فرمانداران  استانداران،  و سوم:  اصل یک صد   -5
تعیین  دولت  طرف  از  که  کشوری  مقامات  سایر  و 
می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت 
نباید  شوراها  )تصمیمات  هستند  آن ها  تصمیمات 

مخالف موازین اسالمی و قوانین کشور باشد(.
نباید  پنجم: تصمیمات شورا  و  6- اصل یک صد 

مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد.
7- اصل یک صد و ششم: انحالل شوراها جز در 
و  نیست  ممکن  قانونی  وظایف  از  انحراف  صورت 
مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز 
تشکیل مجدد آن ها را قانون معین می کند. شورا در 
صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح 
شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن 

رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای 
اسالمی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره 
امور کشورند؛ و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و 
اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از 
نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان 
حکومتی قرار می گیرند. حتی دامنه حکومت آن ها 

به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت 
تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با مالحظه اصل یک صدم قانون اساسی 
از وضع  و نیت قانون گذار  به نظر می رسد که قصد 
اصل یک صدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، 
و...  فرهنگی  و  عمرانی  اقتصادی،  اجتماعی،  امور 
است. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و 
به شوراها سعی کرده است  فعالیت های اجتماعی 

تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

ارزیابی عملکرد
مؤسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر 
دارند  که  چشم اندازی  و  اهداف  رسالت،  ماموریت، 
نهایتًا در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند 
و  ارباب رجوع  مشتریان،  به  پاسخگویی  به  ملزم  و 
و  تا شرکتی که هدفش سودآوری  ذینفعان هستند 
را  که هدف خود  و سازمانی  است  رضایت مشتری 
اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق 
پاسخگو  داده،  قرار  کشور  تعالی  و  توسعه  اهداف 
باشند؛ بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم 
راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت 
تحقق  حیاتی  و  تعیین کننده  عامل  آن  عملکرد  و 
برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات 
و تولید محصوالت متعدد و تامین هزینه ها از محل 
منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، 
بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری 
و شهروندان، عملکرد سازمان  و مدیریت و کارکنان 
را ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد  با 
دیدگاه فرایندی و به طور صحیح و مستمر انجام شود، 
در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های 
اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی 
و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیردولتی نیز 
موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک 
به توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و 

ارتقای کالس جهانی سازمان ها و شرکت ها می شود.
و  به سنجش  که  فرایندی است  ارزیابی عملکرد   
اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد 
طی دوره ای معین می پردازد. ارزیابی عملکرد در بعد 
اثربخشی فعالیت هاست.  سازمانی معمواًل مترادف 
و  اهداف  به  دستیابی  میزان  اثربخشی  از  منظور 
عملیات  و  فعالیت ها  بودن  کارا  ویژگی  با  برنامه ها 
است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع 
اگر در  بیان می شود.  در قالب شاخص های کارایی 
ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستانده را کارایی 
بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی 
تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع 
و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد و عبارت است 
از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با 

وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش 
تعیین شده که خود واجد ویژگی ها معین باشد. به طور 
کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش 
به  دستیابی  نحوه  و  میزان  مقایسه  و  اندازه گیری  و 
وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و 
حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در 
دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصالح و بهبود 

مستمر آن است.
به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی 
توانمندسازی  معناداری،  اثربخشی،  کارایی،  نظیر 
قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای 
تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه ای 
و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان 

اطالق می شود.

ضرورت ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه های 
اجرایی زیرمجموعه دولت

در اواخر دهه 1920 با بروز بحران بزرگ، چالش های 
نظری و تجربی جدیدی پیرامون کارایی بازار ایجاد شد 
و نظریات »عقالیی بودن دخالت دولت در اقتصاد« به 
مرحله تعیین کننده ای رسید. در واقع بحران 1929 
و در پی آن مباحث کینز در اقتصاد و ظهور مکتب 
کینزین ها، نقطه عطفی برای نگرش به جایگاه دولت 
در نظام اقتصادی به وجود آورد از دهه 1930 به بعد 
در  دولت ها  دخالت  بودن  عقالیی  بررسی  مسئله 
اقتصاد جای خود را به بررسی نحوه دخالت دولت داد. 
از سوی دیگر در دهه های بعد و هم زمان با به استقالل 
پایان جنگ جهانی  و  رسیدن کشورهای مستعمره 
برای  یافته  استقالل  تازه  کشورهای  عطش  و  دوم 
دستیابی به توسعه )به واسطه شعارهایی که رهبران 
این کشورها در زمان مبارزه برای استقالل داده بودند( 
در کنار دستیابی به حقیقت عدم کارآمدی نظام بازار و 
توصیه های اقتصاد مرسوم در این کشورها بر ضرورت 
دخالت کارآمد و برنامه ریزی شده دولت اقتصاد تاکید 
مجددی شد و بر این اساس جهان را به جای دخالت 
یا عدم دخالت دولت، به سمت »نحوه دخالت دولت« 

سوق داد.
لذا از این پس تمرکز نظریه پردازان توسعه نیز نحوه 
شناسایی  با  شد.  کشورها  در  دخالت  حوزه های  و 
نهادهای  و  سازمان ها  دولت  دخالت  حوزه های 
متناسب نیز برای انجام وظیفه ترسیم شده ایجاد شده 
و اصل تقسیم کار توسط دولت برای انجام وظایفش 
به اجرا درآمد هر یک از سازمان های دولتی مسئولیت 
انجام وظایف دولت در حوزه ها و بخش های مربوطه را 

بر عهده گرفتند.
اقتصاد  در  دولت  دخالت  حوزه های  گسترش  با 
سؤال هایی همچون نحوه و حوزه های دخالت دولت با 
توجه به تغییرات زمانی و مکانی ایجاد شده گسترش 

یافت و همین امر اذهان نظریه پردازان را به این سمت 
سوق داد که آیا دخالت دولت در عرصه های پذیرفته 
شده کارآمد است یا نه آیا دولت با توجه به منابعی که 
مورد استفاده قرار می دهد، کارایی و کارآمدی الزم را 
در حوزه حضور خود دارد یا نه؟ این سؤال به خصوص 
در کشورهای تازه استقالل یافته و به عبارتی دیگر 
کشورهای در حال توسعه امروز، بسیار جدی تر بیان 
دلیل گستره دخالت دولت در  به  امر هم  )این  شد 
کشورها بود( بر همین اساس نگاه ها متوجه عملکرد 
دولت و میزان کارآمدی و اثربخشی آن و انجام ارزیابی 
این عملکرد شد و بر همین اساس نیز نظریات مرتبط 
با این عرصه در قالب الگوهای ارزیابی عملکرد دولت و 
دستگاه های اجرایی شکل گرفتند و عملکرد دولت ها 
و سازمان های مربوطه نیز بر همین اساس مورد بررسی 

و ارزیابی قرار گرفتند.
ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه های دولتی امروزه 
صورت  مداوم  به صورت  توسعه یافته  کشورهای  در 
می گیرد و در نظام برنامه ریزی این کشورها جایگاهی 
در کشورهای  امر  این  که  در صورتی  دارد.  شایسته 
در حال توسعه همچنان مغفول مانده و یا به صورت 
ناکارآمد به آن نگریسته می شود بر همین اساس نیز 
نتایج ارزیابی های انجام گرفته نتایج قابل استفاده و 

مطلوبی نیست.
با ارائه مطالب مذکور تالش شد ضرورت تاریخی 
توجه به نقش دولت و انجام ارزیابی عملکرد آنچه در 
در حال  در کشورهای  و چه  توسعه یافته  کشورهای 
توسعه بیان شود، اما ضرورت توجه به آینده و اتخاذ 
آینده نگری در توسعه هر کشور و همچنین  رویکرد 
پیچیدگی و تنوع فعالیت های اقتصادی و درماندگی 
اقتصاد بازار از پاسخگویی به این پیچیدگی ها و لذا 
ضرورت دخالت کارآمد و راهبردی دولت، توجه به امر 
ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه های دولتی را صد 

چندان می نماید.
از سوی دیگر اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
مختلف  در حوزه های  دولتی  عملکرد دستگاه های 
یکی دیگر از ضرورت هایی است که ارزیابی عملکرد را 
ضروری می نمایاند. به عبارتی دیگر این که سیاست ها 
رفع  به  دولت  یک  توسط  شده  اتخاذ  برنامه های  و 
کاستی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود 
شده  آن ها  شدن  گسترده تر  باعث  یا  و  شده  منجر 
همواره  می بایست  کشورها  که  است  مواردی  است 
آن ها را لحاظ نمایند. همان طور که ذکر شد به دلیل 
و مشخص شدن  اقتصاد  در  دولت  اهمیت دخالت 
ناهنجاری های اجتماعی اقتصادی و سیاسی که بازار 
قادر به رفع آن ها نیست، عملکرد دولت تاثیر فراوانی 
بر رفع یا گسترش این ناهنجاری ها دارد، اینکه در 
یک کشور بیکاری گسترده قشر جوان، آن کشور را 
با مشکالت فراوان روبرو ساخته است، حوزه ای است 
که دولت می باید به آن توجه داشته و در سیاست های 
آتی خود، تجربه سیاست های گذشته خود را جهت 
رفع این ناهنجاری ها، مدنظر قرار دهد، چه بسا این 
ناهنجاری ها به دلیل عدم مرتفع شدن باعث ایجاد 
بدین وسیله  و  شده  جامعه  در  دیگر  ناهنجاری های 
هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل نماید به عنوان 
نظیر  اجتماعی  و  سیاسی  ناهنجاری های  مثال 
را  و...  اخالقی  کج روی های  اعتراضات،  شورش ها، 
می توان به عنوان عوامل گسترش و تداوم بیکاری در 
یک کشور عنوان نمود که ضرورت دارد دولت ها به این 
نتایج نیز در عملکرد خود توجه نموده آن ها را مورد 
ارزیابی صحیح قرار داده و در آینده از نتایج آن استفاده 

نمایند.

 مهم ترین یافته های تحقیق
بررسی وضعیت صورت جلسه های شورای اسالمی 
کالن شهر تبریز و موضوعات مطرح شده در فاصله 
سال های 86 تا 89 نشان می دهد، از مجموع 3564 
موضوع مطرح شده در طی چهار سال، موضوع کمک 
و مساعدت به اشخاص و سازمان ها با 853 بار تکرار 
)23/93 درصد موضوعات( در اولویت کاری شورا قرار 
داشته است؛ به عبارت دیگر بیشترین درخواست از 
شورای اسالمی شهر، مربوط به کمک و مساعدت به 

اشخاص و سازمان ها بوده است.
فرهنگی،  نظارت،  و  تحقیق  کمیسیون های 
ترتیب  به  شهری  خدمات  و  عمرانی  برنامه وبودجه، 
در چهار سال فعالیت به ازای هر ماه 2/7، 1/02، 
2/31، 1/41 و 1/45 جلسه برگزار کرده اند که بر 
همین اساس کمیسیون تحقیق و نظارت پرکارترین و 

کمیسیون فرهنگی کم کارترین آن ها است.
اگرچه تصمیمات زیادی در چهار ساله اتخاذ شده 
بایگانی  و  مستندسازی  جامع  نظام  یک  وجود  اما 
برای شورای اسالمی کالن شهر تبریز ضروری به نظر 
می رسید. این نظام می تواند مشتمل بر دستورالعمل ها 
و روش های اجرائی تدوین صورت جلسات،  خالصه 
تصمیمات و بایگانی آن ها باشد. همچنین مکانیزمی 
برای کنترل و نظارت بر اجرا و حسن اجرای مصوبات 
توسط شهرداری و یافتن مغایرت ها الزامی می نماید. 
این موضوع وقتی ضرورت پیدا می کند که مشاهده 
می گردد اطالعات پر اهمیت در مورد اجرائی شدن 
مصوبات شورا به صورتی نامنظم و پراکنده وجود دارد 
و در بسیاری موارد امکان ردیابی دقیق موارد بااهمیت 
اگرچه  گردشگری  کمیسیون  تشکیل  ندارد.  وجود 
تصمیم قابل تقدیری بود اما متاسفانه این کمیسیون تا 

زمان اتمام پژوهش هیچ گاه تشکیل نشد.
بندهای معطل مانده مربوط به قوانین و مقررات و 

آئین نامه داخلی شورای اسالمی کالن شهر تبریز
عدم انتشار ساالنه صورت بودجه و هزینه های شورا 
درآمد  جامع  صورت  انتشار  عدم  مردم،  عموم  برای 
عموم  برای  شش ماهه  به صورت  شهرداری  هزینه  و 
مردم پس از تائید شورا، عدم تشکیل جلسات شورا 
در تاالر جلسات و اتاق های اختصاص یافته برای هر 
کمیسیون، عدم انتشار کلیه مذاکرات شورا از طریق 
سایت اینترنتی، عدم ارائه گزارش صورتحساب ماهانه 
درآمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 
قانون شهرداری به همراه نظریه آن توسط خزانه دار 
به جلسات  از دریافت  شورا حداکثر یک هفته پس 
شورا، عدم نصب دستور جلسات هفتگی در لوحه 
مخصوص، عدم رعایت سقف زمانی 15 روزه توسط 
کمیسیون ها جهت بررسی طرح و لوایح، عدم ارائه 
گزارش ماهانه کمیسیون ها به رسانه های جمعی و 
ارائه  زمانی  رعایت سقف  و عدم  اعضای شورا  دیگر 
گزارش کمیسیون ها در طرح و لوایح به تفکیک نوع 

آن ها

سایر یافته ها:

و  قانون گذاری  در  شهر  شورای  جایگاه 
سیاست گذاری برای امور شهر و میزان اثربخشی 

تصمیمات اتخاذشده
نتایج طرح نشان می دهد که در برخی حوزه ها نقش 
شورا در سیاست گذاری برای امور شهری پر رنگ و در 
برخی حوزه های دیگر بسیار کم و ناچیز است. به عنوان 
مثال نتایج تحقیق نشان می دهد کمسیون تحقیق و 

نظارت شورای شهر، پرمشغله ترین کمیسیون اما در 
مقابل کمیسیون فرهنگی، کم کارترین کمیسیون 
شورا بوده است این کمیسیون همچنین دیرتر از سایر 
کمیسیون ها زاده شده است. در خصوص کمیسیون 
گردشگری نیز اگرچه پیش بینی می شد که هرگز پا به 
عرصه وجود نگذارد، اما چهار سال بعدی صحت این 

پیش بینی ها را با وضوح بیشتری نشان داد.
منظر  سه  از  را  شهر  شورای  عملکرد  بتوان  شاید 
اعضای  انتخاب  نحوه  اول  داد.  قرار  مطالعه  مورد 
و  کمیسیون ها  در  تصمیم گیری  فرایند  دوم  شورا، 
اتخاذ  تصمیمات  اجرای  فرایند  سوم  و  شورا  صحن 
شده توسط شهرداری. در تحقیقی که برای شورای 
شهر انجام شد، هر سه منظر فوق مورد مطالعه قرار 
گرفت. نحوه انتخاب اعضای شوراها در واقع به مثابه 
ورودی سیستم تصمیم گیری شورا در نظر گرفته شد. 
آنچه از بررسی دقیق ورودی سیستم یا همان فرایند 
انتخاب برمی آید این است که هم قانون و هم شرایط 
برگزاری انتخابات به گونه ای است که عدم عقالنیت 
در برخی از تصمیمات شورا به راحتی نمود می یابد. 
از مصادیق  را  تبارگرائی  و  چنانچه خویشاوندمداری 
عدم عقالنیت بینگاریم، هر دوی این موارد خود را 
در انتخابات شوراها به وضوح نشان می دهند. شاید 
اصالح  و  محلی  شوراهای  با  شورایارها  کردن  فعال 
قوانین مربوط به انتخابات شورا بتواند عقالنیت در 
به  می تواند  شهر  کند.  تضمین  را  تصمیم گیری ها 
نه  نیز  کاندیداها  و  گردد  تقسیم  بلوک ها  و  محالت 
کاندیدای شهر بلکه کاندیدای محل و یا بلوک مورد نظر 
باشند. طوری که تنها در یک محله حق کاندیدا شدن 
را داشته باشند و آن هم تحت شرایطی از جمله سکونت 
در محله مورد برای یک بازه زمانی معین. همچنین رای 
دهندگان نیز تنها در محله زندگی خود حق رای دادن 
داشته باشند. همچنین اقدامات دیگری نیز وجود 
دارند که به کار مدیریت رفتارهای قومی و عشیره ای و 
در نهایت حرکت در مسیر عقالنیت می آید. از آن جمله 
می توان به وجود مکانیزم هایی برای ارزیابی تصمیمات 
شورا و یا انتشار تصمیمات شورا از طریق رسانه ها و 
همچنین نقد و ارزیابی آن ها اشاره کرد. موارد مذکور 
می تواند فرایند تصمیم گیری ها را عقالنی تر نماید. این 
موضوع در آئین نامه داخلی شورا و قوانین مربوطه نیز 
پیش بینی شده اما از جمله موارد معطل مانده در بحث 

شوراها است.
مورد سومی و آخری که در طرح ما مورد توجه قرار 
است.  شهرداری  توسط  تصمیمات  اجرای  گرفته، 
نتایج پژوهش نشان می دهد که تقریبًا مکانیزمی برای 
یا عدم اجرای این تصمیمات  ردیابی و کنترل اجرا 
وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد برای اثربخشی 
تصمیمات شورا در سه حوزه ورودی، فرایند و خروجی 

نیاز به بازبینی و اصالحات جدی است.

میزان پایبندی و التزام اعضای شورای شهر به 
مشارکت شهروندان در امور شهر

اگرچه طرح به روشنی به این مسئله نپرداخته است 
مکانیزم های  فاقد  شهر  شورای  می رسد  نظر  به  اما 
مناسب برای به مشارکت کشیدن شهروندان است. 
این  می توانست  شاید  شهر  شورای  تحقیقات  مرکز 
امکان را در اختیار شورا قرار دهد اما عمر کوتاه آن این 
امکان را از شورا گرفت؛ اما آنچه مسلم است وجود نظام 
پیشنهاد ها و گردآوری و تحلیل پیشنهاد ها از طرف 
شهروندان، ارتباط با سازمان های مردم نهاد و سپردن 
بخشی از کار به آن ها می تواند موجب تقویت مشارکت 

شهروندان گردد.

6263 چالش های شهری
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نگاهی به د شواری های موجود در
فضای کسب و کار ایران
به بهانه انتشار گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی درباره سهولت فضای کسب وکار در مقیاس جهانی

و گزارش پایش ملی  فضای کسب وکار

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
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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.

»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. 
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(

هزینه )درصد درآمد سرانه. نسبت هزینه و حداقل سرمایٔه مورد نیاز برای آغاز فعالیت(

حداقل سرمایٔه اولیه )درصد درآمد سرانه(

مراحل )تعداد(

زمان )روز(

هزینه )% درآمد سرانه(

مراحل )تعداد(

زمان )روز(

هزینه )% درآمد سرانه(

مراحل )تعداد(

زمان )روز(

هزینه )% درآمد سرانه(

شاخص قدرت حقوق قانونی )10-0(

شاخص عمق اطالعات اعتباری )6-0(

پوشش دفاتر دولتی )درصد بزرگساالن(

پوشش دفترخانه های خصوصی )درصد بزرگساالن(

شاخص توسعٔه افشاگری )0-10(

شاخص توسعه مسئولیت مدیر )0-10(

شاخص سهولت تعقیب دادخواست سهامداران

شاخص قدرت حمایت از سهامداران

پرداخت )تعداد در هر سال(

زمان )ساعت در هر سال(

نرخ کلی مالیات )درصد سود(

مالیات و عوارض بر نیروی کار )درصد(

سایر مالیات ها )درصد(

اسناد صادرات )تعداد(

زمان الزم برای صادرات )روز(

هزینٔه صادرات )دالر آمریکا به ازای هر کانتینر(

اسناد واردات )تعداد(

زمان الزم برای واردات )روز(

هزینٔه واردات )دالر آمریکا به ازای هر کانتینر(

زمان )روز(

هزینه )% دعوی(

رویه ها )تعداد(

زمان )سال(

هزینه )درصد از دارایی(

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 تسهیالت گیرندگان و تسهیالت 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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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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در چارچــوب سیاســت گذاري هاي اقتصــادي ایــن روزهــاي دولــت ایــران، خصوصي ســازي در راس 
ــرار دارد و  ــد ق ــه و تأکی ــورد توج ــل 44 م ــت هاي اص ــب سیاس ــه در قال ــت ک ــت هایي اس سیاس

امیدهــاي فراوانــي ایجــاد شــده کــه از ایــن ره گــذر، اقتصــاد ایــران بــه شــکوفایي دســت یابــد. 
مــروري گــذرا بــر عملکــرد اقتصــاد ایــران، حاکــي از ســیطره دولــت بــر بخش هــاي اصلــي اقتصــاد 
و فضــاي محــدود بــراي حضــور بخــش خصوصــي اســت. اگرچــه ایــن حقیقــِت آشــکار، مــورد تأیید 
همــه اقتصاددانــان و صاحب نظــران اســت، امــا تبیین هــاي مختلفــي در خصــوص علــت شــکل گیري 
و چگونگــي بازکــردن فضــا بــراي بخــش خصوصــي  و همچنیــن آثــار و نتیــج ایــن ســیطره دولــت 

ــود. ــه مي ش ارائ
در پرونــده پیــش رو ســعی شــده اســت تــا ضمــن تبییــن رویکردهــای مختلــف بــه مســاله اهمیــت 
بخــش خصوصــی، علــل و منشــا عــدم موفقیــت ایــن بخــش در ایفــای نقشــی جــدی در دســتیابی 
کشــور بــه اهــداف تعییــن شــده و توســعه ای از منظــر کارشناســان مختلــف مــورد بررســی و تدقیق 

قــرار گیــرد.

 اندر مصائب بخش خصوصی
بررسی دالیل عدم شکل گیری بخش خصوصی قوی در اقتصاد ایران

از  حاکی  ایران،  اقتصاد  عملکرد  بر  گذرا  مروری 
سیطره دولت بر بخش های اصلی اقتصاد و فضای 
محدود برای حضور بخش خصوصی است. اگرچه 
اقتصاددانان  همه  تأیید  مورد  آشکار،  حقیقِت  این 
در  مختلفی  تبیین های  اما  است،  صاحب نظران  و 
کردن  باز  چگونگی  و  شکل گیری  علت  خصوص 
فضا برای بخش خصوصی ارائه می شود. مهم ترین 
محدود  فضای  تحلیل  در  تفاوت هایی  چنین  علت 
رویکردهای  ایران،  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
هدف  اگرچه  است.  صاحب نظران  متفاوت  نظری 
این مقاله بیان این رویکردهای نظری و ارزیابی هر 
یک نیست و تنها هدف آن ارائه تصویری از وضعیت 
فعلی و مطلوب جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد 
است؛  ضروری  نکته  یک  به  توجه  اما  است،  ایران 
و  موضوع  به  ورود  نحوه  در  پژوهش گری  هر  این که 
انتخاب متغیرها، بر مبنای چارچوب های نظری خود 
مبادرت به تحلیل می کند و بنابراین گزارش مزبور نیز 
تحت تأثیر چارچوب های نظری انتخاب شده توسط 

نویسنده است.
پیشنهادهایی  ارائه  گزارش  این  اصلی  هدف 
جایگاه  ارزیابی کننده  شاخص های  خصوص  در 
انتظار  و  است  ایران  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 

می رود چنانچه هدف سیاست گذاران ارتقای بخش 
خصوصی باشد، این شاخص ها مورد هدف گذاری 
سازمان های  و  وزارت خانه ها  عملکرد  و  گرفته  قرار 

دولتی نیز بر اساس آن تنظیم شود.

شروط کارایی بخش خصوصی
اقتصادی  سیاست گذاری های  چارچوب  در 
رأس  در  خصوصی سازی  ایران،  دولت  روزهای  این 
سیاست هایی است که در قالب سیاست های اصل 
44 مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدهای فراوانی 
به  ایران  اقتصاد  رهگذر،  این  از  که  شده  ایجاد 
شکوفایی دست یابد. این نگاه که تحت تأثیر مبانی 
نظری صورت می پذیرد که بر این فرض استوار است 
که بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولتی بوده و 
سطح  در  کارایی  سمت  به  حرکت  خصوصی سازی 
مبانی  که  داشت  دقت  باید  اما  است  ملی  اقتصاد 
گزاره های  همواره  اقتصادی،  گزاره های  و  نظری 
مشروطی هستند که بدون برقراری آن شروط، نتایج 
نظری حاصل نخواهد شد. در مورد فوق باید همواره 
به این نکته توجه داشت که کارایی بخش خصوصی 

منوط به شرایط زیر است:
1- شرط نخست آن است که ما در یک بازار ذره ای 
قرار داشته باشیم. اقتصاد ذره ای به این معنی است 
که یک عامل اقتصادی توانایی تغییر در شاخص های 
کلیدی بازار و به ویژه مهم ترین شاخص آن یعنی قیمت 
را نداشته باشد. به عنوان مثال انتظار کارایی از یک 

قیمت گذاری  توانایی  انحصارگر  که  انحصاری  بازار 
دارد، وجود ندارد.

2- بخش خصوصی در شرایطی می تواند به سمت 
کارایی حرکت کند که مبادالت در بازار بدون هزینه یا 
حداقل با کمترین هزینه باشد. در شرایطی که نظام 
قضایی و نهادهای اطالع رسانی در وضعیت نامطلوبی 
توانایی  خصوصی  بخش  این که  انتظار  باشند، 
دست یابی به کارایی را داشته باشد، انتظاری دور از 

واقع است.
3- شرط کارایی بخش خصوصی آن است که دولت 
باشد.  عمومی  کاالهای  عرضه  شرایط  بهترین  در 
قوانین، کارآمد و بوروکراسی، تسهیل کننده و حامی 
سازوکار تخصیص رقابتی منابع باشد. در شرایطی 
که رفتار دولت مبتنی بر تخصیص رانتی منابع بوده 
و بوروکراسی نیز مانع حرکت بخش خصوصی باشد، 
انتظار حرکت بخش خصوصی به سمت کارایی بیشتر 

یک داستان علمی تخیلی است.
دیگر  شرط  شومپیتری،  رقابت  شرایط  وجود   -4
کارایی بخش خصوصی است. در رقابت شومپیتری 
داشت  فعالیت  آن  در  خصوصی  بخش  که  فضایی 
بخش  آن  در  که  است  سازوکارهایی  فراهم کننده 
انگیزه  باال،  ریسک های  پذیرش  توانایی  خصوصی 
تحقیق و توسعه و قابلیت نوآوری را دارد و نقطه مقابل 
آن رقابت از نوع رقابت مافیایی است که در آن منابع 
نفوذ  صاحب  گروه های  قدرت  اساس  بر  جامعه، 
تخصیص می یابد. بنابراین، در شرایط رقابت مافیایی 

یک چارچوب نظری برای تحلیل واماندگی های اقتصاد ایران

بخش خصوصی در تنگنای 
رانت،رقابت نابرابر و دولت

سعید نایب

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آنچه از نظر می گذرانید بخشی از یک پژوهش ژرف در مورد 
تنگناهای اقتصاد ایران و دالیل ضعف بخش خصوصی در این 
اقتصاد است که به سفارش یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک 
صورت گرفت. تاکید پژوهش گر بر استفاده از یک دستگاه نظری 
مشخص برای تبیین مسائل اقتصاد ایران، ورود و خروج به مباحث 
بر مبنای همان متدولوژی و در نهایت، نتیجه گیری کاربردی از 

ویژگی هایی است که این اثر را از تحقیقات و مطالعات مشابه متمایز 
می کند. این مقاله که با لطف نویسنده در اختیار ماه نامه کارایی 
قرار گرفت، به ارائه یک چارچوب نظری می پردازد که توضیح 
می دهد توانایی یا عدم توانایی بخش خصوصی برای نقش آفرینی 
در اقتصاد ملی را چه دالیلی دارد و طبیعتا وقتی مسئله ای به درستی 

شناخته شد، می توان به یافتن راه حل برای آن امیدوار بود.
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انتظار آن که بخش خصوصی به سمت کارایی و بهبود 
عملکرد حرکت کند، غیرواقعی است.

شرایط نهادی و سه الگوی رفتاری
از منظر نهادی، فضای نهادی تعیین کننده ماهیت 
عملکرد بخش خصوصی است. در یک فضای نهادی 
بخش  برای  باالیی  مبادله  هزینه های  که  نامناسب 
خصوصی ایجاد می شود، بخش خصوصی ناگزیر به 

روی آوردن به سه الگوی رفتاری است:
1- در یک مقیاس کوچک فعالیت کند.

هزینه های  افزایش  موجب  مقیاس،  شدن  بزرگ   
مبادله بنگاه و افزایش نااطمینانی می شود که این امر 

ناشی از ناکارآمدی ساختار حقوق مالکیت است.
2- سرمایه گذاری بنگاه در حداقل و در جهت حفظ 
وضع موجود صورت می گیرد و این امر موجب پایین 
بودن تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی خواهد 

شد.
3- افق برنامه ریزی نیز کوتاه مدت می شود.

در این شرایط بخش خصوصی بر اساس مالحظات 
و  می کند  مبادرت  تصمیم گیری  به  کوتاه مدت 
شومپیتری  رقابت  نیاز  که  بلندمدت  رویکردهای 
است، مغفول می ماند. بنابراین در این شرایط انتظار 
ایجاد فضای  از بخش خصوصی مستلزم  کارآمدی 
به  نهادی است. در همین چارچوب توجه  مناسب 
جایگاه بازار و دولت به منظور درک مناسب از عملکرد 

بخش خصوصی ضروری است.
 به طور کلی در ادبیات اقتصادی، بازار و دولت دو 
نهاد تخصیص و توزیع منابع محسوب می شوند. در 
بازار مبادالت در قالب سازوکار قیمت و در چارچوب 
می پذیرد  صورت  اقتصادی  عاملین  بین  مبادالت 
اما بازار لفظ مشترکی است که در همه جوامع مورد 
استفاده قرار می گیرد. در واقع هیچ جامعه ای وجود 
اما بدیهی  باشد  بازار وجود نداشته  آن  ندارد که در 
مشاهده  بازارها  این  از  یکسانی  عملکرد  که  است 
نمی شود. در این زمینه نورث مراحل تحول بازار را در 

سه مرحله ترسیم می کند:
شخصی  مبادله  اقتصادی،  تاریخ  اعظم  »بخش 
مشتمل بر تولید در مقیاس کوچک و تجارت محلی 
مبادله  دامنه  و  اندازه  گسترش  با  است...  بوده 
دومین انگاره مبادله یعنی انگاره مبادله غیرشخصی 
به تدریج شکل گرفته است. در این انگاره پیوندهای 
خویشاوندی، تضمین ها، تبادل گروگان ها، یا قواعد 
می کند...  مقید  را  طرفین  بازرگانی،  اسلوب های  و 
توأم  مبادله غیرشخصی  مبادله،  سپس شکل سوم 
با نظارت شخص ثالث بر اجراست. این مبادله پایه 
اصلی اقتصادهای نوین و موفق بوده است که در آن ها 
قراردادهای پیچیده الزم برای رشد نوین اقتصادی، 

اجرا شده اند.«)نورث، ص 66(.
توزیع  و  تخصیص  انتظار  که  بازاری  آن  واقع  در 
توسعه یافته  کشورهای  در  و  می رود  آن  از  مناسب 
با  مبادله  یعنی  سوم،  نوع  بازار  است،  شده  محقق 
نظارت شخص ثالث بر اجراست که این ناظر همان 
دولت است. در اینجا کیفیت نظارت بسیار حیاتی 

است.
)که  بی طرف  ناظر  یک  با  سوم  نوع  بازار  یک  در 
مفروض دانش اقتصاد است و تئوری ها بر آن استوار 
از طریق  را  نیازهای خود  شده(، عاملین اقتصادی 
مبادالت بازاری حل وفصل می کنند. در این شرایط 
برون سپاری در حداکثر آن  اقتصادی  برای عاملین 
بنگاه  یک  برای  مثال؛  به عنوان  می گیرد.  صورت 
تولیدی، فناوری، بازاریابی و نظارت بر کارکنان همه از 

طریق قیمت های بازاری ممکن می شود و تنها وظیفه 
عاملین اقتصادی، انتخاب عوامل با کمترین هزینه 

است.

تأثیر ساختار دولت بر بخش خصوصی
دیگر سازوکار تخصیص و توزیع منابع دولت است 
می تواند  چون  می شود  محسوب  ابربنگاه  یک  که 
تصمیم گیری های  طریق  از  را  تولید  عوامل  کاربرد 
اداری تحت تأثیر قرار دهد. دولت می تواند هرگاه که 
بخواهد از رقابت بازار اجتناب کند، کاری که بنگاه 
هرگز نمی تواند و... در یک تقسیم بندی کلی از نظر 
قابل  کلی  دوره  سه  در  دولت  تحوالت  تاریخ  نورث، 
که  اولیه  دولت های  دوره  اول،  دوره  است:  تفکیک 
تا قبل از 10 هزار سال پیش بوده اند. در این دوره 
دولت های با ثبات شکل نگرفته اند. از 10 هزار سال 
قبل، صاحبان قدرت )خشونت( این نتیجه رسیدند 
که در صورت توافق با یکدیگر، عایدی آن ها از ایجاد 
یک دولت با ثبات بیشتر خواهد بود و از این رو، با 
ائتالف(  صندوق  نورث  تعبیر  )به  صندوقی  ایجاد 
و با افزایش امنیت و ارائه برخی از کاالهای عمومی 
دیگر، ضمن باال بردن سطح تولیدات و ایجاد ثروت 
در جامعه، درآمدهای صندوق را نیز حداکثر کرده اند. 
این  در  منابع  توزیع  شیوه  که  است  آن  مهم  نکته 
اعضای  برای  شده  )ایجاد  رانت  با  عمدتا  دولت ها 
را  آن ها  نورث  بنابراین  و  است  رقابت  نه  و  صندوق( 
می کند.  نام گذاری  محدود  دسترسی  با  دولت های 
تعداد  استثنایی،  شرایطی  تحت  دوره،  این  از  بعد 
محدودی دولت های با دسترسی باز ایجاد شده اند 
که دامنه دسترسی به منابع در این دولت ها به سطح 
بیشتری از اعضای جامعه )کل اقتصاد( تسری یافت 
و از این رو، در شیوه توزیع منابع، رقابت بر رانت غلبه 
از  کرد. بدیهی است که هر قدر شیوه توزیع منابع 
رانت به سمت رقابت جابه جا شود، دولت ها از طیف 
دولت های با دسترسی محدود به سمت دولت های 
آن  نکته مهم  باز حرکت خواهند کرد.  با دسترسی 
است که در چارچوب یک دولت با دسترسی محدود، 
بنگاه هایی شکل خواهند گرفت که توانمندی نهادی 
جذب رانت را دارند و در یک دولت با دسترسی باز، 
بنگاه هایی با توانمندی نهادی رقابت، به ویژه در زمینه 
ایجاد فناوری و با توانایی ماندگاری شکل می گیرند. 
بنابراین در یک دولت با دسترسی محدود نیز بخش 
است( وجود  واقعا بخش خصوصی  )که  خصوصی 
دارد اما توانایی اش در جذب رانت هایی است که در 
این نوع دولت توزیع می شود. عامل اصلی موفقیت 
بنگاه نیز ارتباط هایی است که با منابع قدرت برقرار 
کرده. بدیهی است این بخش خصوصی، توانایی و 
انگیزه ای برای کارآفرینی، نوآوری و رقابت ندارد، چون 

اساسا برای آن مهارتی کسب نکرده است.
آنچه در ادبیات اقتصادی درباره بخش خصوصی 
و کارآمدی های آن بیان شده، مربوط به بنگاه هایی 
باز(  با دسترسی  )دولت  نوع سوم  بازار  در  که  است 
به واسطه  خصوصی  بخش  این  است؛  گرفته  شکل 
رقابت رشد  و  فناوری  توانمندی های خود در حوزه 

کرده است.
محدود،  دسترسی  با  دولت  شرایط  در  رو،  این  از 
واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی با مختصات 
نیست،  بیشتر  و  بهتر  کارایی  معنی  به  شده،  ذکر 
بلکه صرفا واگذاری از یک دولت ناکارآمد به بخش 
سازوکارهای  آن که  مگر  است،  ناکارآمد  خصوصی 
حرکت به سمت یک بازار نوع سوم فراهم شود. این 
سازوکارها همان اصالحات در چارچوب نهادی است 

مهارت  با  خصوصی  بخش  پیدایش  زمینه های  که 
رقابت و فناوری و نه جذب رانت را فراهم می کند. در 
چنین شرایطی است که همه عاملین اقتصادی، به 
لحاظ ذهنی، امکان حضور در چنین فرآیند رقابتی و 

کسب موفقیت را برای خود احساس می کنند.
چارچوب  محصول  کارآمد  خصوصی  بخش 
نهادی است که زمینه حضور و ارتقای همه عاملین 
و  فناوری  توانمندی های  مبنای  بر  را  اقتصادی 
رقابتی فراهم می نماید. بدیهی است در این زمینه 
باید شاخص هایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که 
گویای چنین وضعیتی باشد. بر این اساس، عالوه 
بر متغیرهای سنتی که در برخی موارد گمراه کننده 
هستند، باید متغیرهای نهادی همچون متغیرهای 
ارزیابی کننده بوروکراسی نظام اقتصادی، کارآمدی 
نظام قضایی، بازیگران بازار ثانویه سرمایه )بورس(، 
در  نظامیان  نحوه حضور  و  میزان  قانون،  از  تبعیت 
اقتصاد، بزرگ و کوچک بودن بنگاه های در اختیار 
بخش خصوصی، میزان مشارکت بخش خصوصی در 
تصمیم سازی ها و میزان سرمایه راکد )یا سهم بخش 

غیررسمی در اقتصاد( مورد توجه قرار گیرند.

الف( بخش خصوصی و بازار سهام
بورس اوراق بهادار از چنان اهمیتی در سیستم های 
از  که  است  برخوردار  امروزی  پیچیده  اقتصادی 
بیماری  یا  سالمت  سنجش  دماسنج  به عنوان  آن 
و  بهادار  اوراق  بورس  می برند.  نام  کشورها  اقتصاد 
مکانیسم های اجرای آن به درجه ای از تکامل رسیده 
که بدون بهره گیری از آن، شاید نتوان به هیچ یک از 
دست  تولیدی  و  مالی  پولی،  سیاست های  اهداف 
یافت. البته ویژگی هایی که در ارتباط با نقش بورس 
در اقتصاد مطرح می شود کلیاتی است که به صورت 
مبانی نظری در کشورهای توسعه یافته به تأیید رسیده 
و طبیعتا این نتایج در کشورهای در حال توسعه و از 

جمله ایران با چالش هایی مواجه است.
جذب پس اندازها، تأمین مالی شرکت ها و کاهش 
هزینه بهره برای واحدهای بورسی، ایجاد نقدینگی 
بالقوه برای دارندگان اوراق بهادار، القای تدریجی فکر 
مالکیت در مردم و افزایش مشارکت آنان در اقتصاد، 
و  اشتغال  افزایش  و  ثابت  سرمایه گذاری  افزایش 
تولیدات، جذب نقدینگی مازاد، بهبود ساختار بودجه 
و بهبود توزیع درآمدها از اصلی ترین آثار وجود یک بازار 

سرمایه گسترده و عمیق است.
مدرن  عصر  به  متعلق  پدیده ای  سهام  اوراق 
این  انگلستان،  در  صنعتی  انقالب  از  پس  است. 
آمد  فراهم  اقتصادی  عاملین  برای  خاطر  اطمینان 
که حفظ ارزش دارایی ها به صورت سهام، همچنین 
سرمایه گذاری از این روش ممکن است. در همین 
»حقوق  درباره  اساسی  بحث های  که  بود  دوره 
مالکیت« شکل گرفت تا جایی که انقالب صنعتی 

انگلستان، انقالب حقوق مالکیت هم نام گرفت.
حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش 
را از این حقیقت می گیرد که به فرد کمک می کند تا 
منطقا به انتظارات خود در ارتباط با دیگران، شکل 
انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن  این  دهد. 
یک جامعه بیان می شود. در اینجا سؤال اصلی آن 
در  را  جوامع  تفاوت های  می توان  چگونه  که  است 
عرصه شکل گیری این حقوق نشان داد؟ چگونه در 
یک جامعه، قوانین و رسوم موجب کارآمدی حقوق 
مالکیت بر دارایی )همچون سهام( می شود و در یک 
جامعه دیگر، قوانین و رسوم موجب ناکارآمدی حقوق 
مالکیت می شوند؟ در پاسخ به این پرسش ها، توجه به 
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چند نکته، ضروری است.
نخست آن که حق مالکیت در موضوعی معنا می یابد 
که دارای سه خصیصه منفعت، قابلیت اندازه گیری 
واژه  اقتصادی،  ادبیات  در  باشد.  انتقال  قابلیت  و 
»دارایی« بر سه خصوصیت پیش گفته داللت دارد. 
در این چارچوب، کلیه کاالها اعم از بادوام و مصرفی، 
جمله  از  و  بهادار  اوراق  دانش،  کار،  نیروی  زمین، 
پول به عنوان دارایی شناخته شده و موضوع حقوق 

مالکیت هستند.
موضوع دیگری که اهمیت می یابد این است که 
اندازه گیری و انتقال متضمن هزینه هستند. به بیان 
نیازمند  تاریخ،  طول  در  اندازه گیری  نوع  هر  دیگر، 
مورد  و  متبحر  کارشناسان  مشترک،  مقیاس های 
اعتماد و... بوده که بی شک بهره مندی از آن ها نیازمند 
صرف هزینه است اما این همه داستان نیست، زیرا 
به محض آن که امر انتقال مطرح می شود، هزینه های 
مترتب بر مبادله اهمیت می یابد. در نگاه نهادگرایی 
جدید، کلید فهم هزینه های مبادله، هزینه سنگین 
کسب اطالعات است که شامل هزینه های سنجش 
هزینه های  مبادله،  مورد  اقالم  ارزش  با  ویژگی های 
قراردادها  اجرای  و  هدایت  و  حقوق  حمایت کننده 
می شود. ضمن آن که عالوه بر دو هزینه اندازه گیری و 
هزینه های مبادله، هزینه دیگری نیز بر دارایی مترتب 
می شود که آن هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از 
که  زمانی  فاصله  در  دیگر،  عبارت  به  است؛  مبادله 
مالک، یک دارایی را در اختیار می گیرد تا زمانی که 
قصد انتقال آن را دارد، برای حفظ قدرت انحصاری 
دارایی و نه خود دارایی، مجبور به صرف هزینه هایی 
همچون هزینه های جلوگیری از تعدی دیگران است.

بنا به مالحظات فوق، می توان سهام را یک دارایی 
در نظر گرفت که حقوق مالکیت بر آن مترتب می شود. 
است  مدرن  عصر  دارایی های  دسته  آن  از  سهام، 
اوراق  که  معنا  بدین  دارد.  بسیار  پیچیدگی های  که 
سهام به منزله نمادی از قدرت فناوری یک شرکت، 
شرکت  جایگاه  آن،  فیزیکی  و  انسانی  سرمایه های 
در بازار و همچنین انتظارات نسبت به آینده شرکت 
تلقی می شود و همان طور که عیان است، هریک از 
این خصوصیات، امری تخصصی است و این یعنی 

هزینه های اندازه گیری سهام بسیار باالست.
پویا  فرآیندی  سهام  مبادله  فرآیند  دیگر،  سوی  از 
است. خرید سهام آغاز فرآیند اندازه گیری و نظارت بر 
شرکت مورد نظر و تعهدات سهامداران عمده به خرد، 
مدیران به سهام داران و... است که طبیعتا هزینه های 
مبادله را افزایش می دهد. از آنجا که ارزش یک سهام 
تحت تأثیر کنش بازیگران مختلفی بوده و یک شرکت 

می نماید،  دنبال  را  مبادالت  از  متنوعی  مجموعه 
همچنین چون یکی از اهداف مهم بازیگران، افزایش 
قیمت سهام و ایجاد مازاد است، صاحبان سهم ناگزیر 
از انجام اقدامات گسترده ای برای حفاظت از ارزش 
سهام خود هستند که با توجه به پیچیده بودن آن، 
افزایش هزینه های حقوق  نیز موجب  اقدامات  این 

مالکیت بر سهام می شود.
در نتیجه می توان گفت سهام، دارایی عصر توسعه 
صنعتی است و هزینه های حفظ حق مالکیت بر آن 
در مقایسه با دارایی های سنتی مانند زمین، بسیار 
بیشتر است. بنابراین، در کشورهایی که انباشت قابل 
صورت  اقداماتی  داده،  رخ  سهام  حوزه  در  توجهی 
گرفته که هزینه های حقوق مالکیت بر این دارایی ها 
کاهش یافته است، در غیر این صورت امکان چنین 
انباشتی وجود نداشت. حال باید دید چه عواملی بر 

هزینه های حقوق مالکیت موثر هستند.

عوامل موثر بر هزینه های مالکیت
که  عاملی  آن  جدید،  نهادگرایی  چارچوب  در 
و هزینه  مبادله  اندازه گیری، هزینه های  هزینه های 
یا  افزایش  را  مبادله  از  قبل  انحصاری  قدرت  حفظ 
کاهش می دهد، ماتریس یا چارچوب نهادی است. 
در واقع، مجموعه نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی 
و... شکل دهنده ساختار یا ماتریس نهادی هستند 
بوده  یکدیگر  با  تعامل  در  نهادها  این  مجموعه  که 
که  است  به ذکر  تقویت می کنند. الزم  را  یکدیگر  و 
بازی  »قواعد  نهادها  جدید،  نهادگرایان  رویکرد  در 
هستند. نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط 
تعریف  می سازند.  مقید  را  آن ها  و  بوده  حاکم  افراد 
در هر جامعه ای  قواعد  آن  تحت  مردم  که  قواعدی 
تعامل می کنند به شدت دشوار است. تعریف دقیق 
نهادها دشوار است چون قواعدی که به کار می رود 
شامل قوانین مکتوب، میثاق های اجتماعی رسمی، 
مشترک  باورهای  و  رفتاری  غیررسمی  هنجارهای 

درباره جهان است.« )نورث و دیگران، 1385(
از آنجایی که اقتصادها در شرایط تاریخی متفاوتی 
بوده اند، ماتریس نهادی متفاوتی را نیز ایجاد کرده اند 
و بدیهی است که ماهیت هزینه های مالکیت بر دارایی 
متفاوتی داشته اند و از این رو، در حال تجربه حقوق 
مالکیت متفاوتی نیز هستند. به عبارت دیگر، واگرایی 
در  آن  بین جوامع مختلف که مهم ترین  در  موجود 
قابلیت  است،  قابل مشاهده  مالکیت  حوزه حقوق 
تبیین با دستگاه نظری نهادگرایی جدید را خواهد 

داشت.
با توجه به مالحظات فوق، شناخت ماتریس نهادی 

مالکیت  حقوق  ساختارهای  تفاوت  شناخت  برای 
ضرورت می یابد. در اینجا به مهم ترین اجزای ماتریس 
نهادی که بر موضوع حقوق مالکیت مؤثر است، اشاره 

می شود.

نهاد دولت و حقوق مالکیت
دولت، سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی 
که  می راند  فرمان  جغرافیایی  محدوده ای  بر  و  دارد 
حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می کند 
اما الزمه کسب درآمد دولت ایجاد حداقل هایی برای 
همکاری بین افراد جامعه به منظور کسب درآمد است 

که از آن تحت عنوان کاالهای عمومی یاد می شود.
دولت از طریق قانون خدمات اصلی خود از قبیل 
اعمال  را  خود  حقوقی  نظام  و  همکاری  رقابت، 
می کند. از آنجایی که »جوهر حقوق مالکیت، حق 
مزیت  از  خشونت  در  که  سازمانی  و  است  انحصار 
نسبی برخوردار باشد، در موقعیت تعریف و اجرای 
حقوق مالکیت قرار می گیرد. دولت عبارت است از 
توان بالقوه کاربرد خشونت در به دست گرفتن کنترل 
منابع، تحلیل دولت بدون توجه به حقوق مالکیت، 
می توان  بنابراین،   .)33 )همان،  است«  بی فایده 
استنباط کرد که مهم ترین بخش از عوامل تأثیرگذار 
عبارت  به  است.  دولت  نهاد  مالکیت،  حقوق  بر 
دیگر، »قانون یک کاالی عمومی است، صرفه های 
اقتصادی زیاد نسبت به مقیاس با آن همراه است. 
اگر مجموعه ای از قوانین از پیش وجود داشته باشد، 
هزینه های مذاکره و اجرا، به مقدار قابل مالحظه ای 
قبل  از  مبادله  اصلی  قوانین  زیرا  می یابند،  کاهش 

مشخص شده اند.« )همان، 51(
میزان  خود  خدمات  اعمال  طریق  از  دولت  نهاد 
هزینه های اندازه گیری، هزینه های مبادله و نیز حفظ 
گروه های  برای  را  مبادله  از  قبل  انحصاری  قدرت 
مختلف جامعه تعیین می کند. این بدان معنی است 
که هزینه های مبادله برای همه افراد جامعه یکسان 
نیست و برحسب دسترسی به میزان قدرت )به تعبیر 
نورث خشونت( این هزینه های مبادله کاهش خواهد 

یافت.
قبیل  از  »اقداماتی  است:  گفته  جایی  در  نورث 
منابع  تجاری،  عالیم  ضمانت نامه ها،  تعهدنامه ها، 
تخصیص یافته به دسته بندی و درجه بندی، مطالعات 
کارگزاران،  تعهدات  حرکت سنجی  و  زمان سنجی 
داوری، واسطه گری و البته کل نظام فرایند دادرسی، 
همگی منعکس کننده حضور فراگیر امر اندازه گیری و 
اعمال نظارت است.« )نورث، 1377: 60( مروری بر 
این اقدامات بیانگر آن است که همه این موارد در حوزه 
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بازار سهام موضوعیت داشته که حضور یک دولت 
حقوق  هزینه های  کاهش  موجب  می تواند  کارآمد 
مالکیت بر دارایی سهام شود و البته مهم ترین وجه آن 
فرآیند دادرسی یا همان نظام قضایی است. حضور 
یک نظام قضایی کارآمد هزینه های فرصت طلبی در 
بازار سهام را افزایش داده و از سوی دیگر، هزینه های 
نگه داشت سهام را کاهش می دهد. برعکس چنانچه 
نظام قضایی فاقد مشخصه هایی همچون قاطعیت، 
سرعت، صراحت، ارزانی و در دسترس بودن باشد، 
اطالعات  ارائه  و  فرصت طلبی عدم شفافیت  زمینه 
غلط در سطح بازار، اختالس و فساد مالی در درون 
بازار  در  مصنوعی  تالطم های  ایجاد  و  شرکت ها 
فراهم بوده و فرصت طلبان توان تأثیرگذاری بر فرآیند 
امر  این  داشت.  خواهند  را  خود  نفع  به  دادرسی 
موجب افزایش هزینه های نگهداشت سهام می شود و 
در نتیجه اشتیاق افراد برای سرمایه گذاری در این نوع 

از دارایی را کاهش می دهد.

نهادهای فناوری و حقوق مالکیت
تاریخ بشری  همان طور که آمد، روند مبادالت در 
به سمت چندبعدی شدن )پیچیدگی( و پویا شدن 
تاریخ  سراسر  »در  آن که  نتیجه  است.  کرده  حرکت 
همواره بین بازدهی های خصوصی و اجتماعی ابداع 
و نوآوری، شکافی عمیق وجود داشته است. در اینجا 
مسئله، تعیین و تصریح حقوق مالکیت بر ایده ها و به 
کار بستن آن ها در فعالیت اقتصادی است؛ برقراری 
حق مالکیت بر توسعه فن آوری، دشوارتر از برقراری 
حقوق مالکیت بر کاالها یا نهادهای منابع بوده است. 
دشواری سنجش ابعاد دارایی های فکری و نوآوری ها 
و دشواری اجرای این قبیل؛ حقوق مالکیت، دلیل 
خصوصی  و  اجتماعی  منابع  گرفتن  فاصله  اصلی 
بوده است ...اکتشافات پاستور فقط با گسترش علم 
گردید،  منجر  میکروسکوپ  ابداع  به  که  عدسی ها 
فن آوری،  پیشرفت های  بنابراین،  شد.  امکان پذیر 
متکی بر انباشت اولیه دانش است که مسیر بعدی 
را مشخص می کند« )همان:  ابتکاری  فعالیت های 
29( همه این ها یعنی افزایش هزینه های مبادالت 
در اندازه گیری و اجرا. به عبارت دیگر، الزمه تبدیل 
شدن  تجارتی  یا  کاربردی  دانش  به  محض  دانش 
دانش و حضور آن به عنوان فناوری، کاهش اطالعات 

نامتقارن ناشی از ایجاد این فناوری هاست.
نهادهای فناوری که در کاهش هزینه های مبادله 

بسیار تأثیرگذارند عبارت اند از:
1- نهادهای رتبه بندی و تعیین کیفیت:

 فناوری موجب پیچیدگی و گسترش ابعاد کاالها 
اطالعات  تقارن  افزایش عدم  معنی  به  که  می شود 
مجاری  گسترش  معنی  به  این  اقتصادهاست.  در 
فرصت طلبی از سوی بنگاه ها در مواجهه با یکدیگر 
و سایر مشارکت کنندگان در بازار می شود. الزمه این 
امر، افزایش توانمندی در اندازه گیری کیفیت تولید یا 
عملکرد عاملین است. رتبه بندی، امتیازدهی، نشان 
طول  در  مطالعاتی  لیسانس های  گارانتی،  تجاری، 
زمان و مکان و روش های دیگر اندازه گیری عملکرد 
عاملین اقتصادی، با آن که ناقص و هزینه بر هستند، 
تدبیری برای اندازه گیری مشخصات کاال و خدمات و 

عملکرد عاملین به حساب می آیند.
2- نهادها و قواعد نظام انگیزشی: 

فعالیت های  شدن  تخصصی  موجب  فناوری 
از  کارکنان بنگاه شده، ضمن آن که اجازه استفاده 
صرفه های مقیاس را داده و این امر موجب افزایش 
تولید می شود. افزایش توانمندی به منظور نظارت بر 

عملکرد کارکنان و نیز نحوه ایجاد انگیزش و پاداش 
برای آنان ضرورت رشد فناوری در بنگاه است.

 3- نهادهای تنظیم قرارداد: 
فناوری به دلیل پیچیده تر کردن ابعاد فعالیت های 
بنگاه، موجب افزایش عدم تقارن اطالعات شده و 
این امر منافع بالقوه از رفتار فرصت طلبانه را افزایش 
می دهد. رفتارهای استراتژیک در درون بنگاه )ارتباط 
کارفرما با کارگر( و نیز رفتارهای قراردادی بین بنگاه ها 
می تواند موضوع رفتارهای فرصت طلبانه باشد. این 
امر وجود نهاد تنظیم قرارداد متناسب با شرایط جدید 

را ضروری می سازد.
4- نهادهای بوروکراسی: 

فناوری روابط بین اجزای درون بنگاه با یکدیگر و نیز 
روابط بین بنگاه ها با بیرون را دستخوش تغییر می کند 
که این امر گسترش مقیاس سلسله مراتبی مربوط به 

بوروکراسی را ایجاد می کند.
5- نهاد حقوق مالکیت:

از  اعم  باال  آثار خارجی  با  فناوری همراه  تغییرات 
مثبت و منفی همراه است که منجر به شکاف بین 
بازدهی های خصوصی و اجتماعی می شود، در این 

شرایط تغییر نهادهای حقوق مالکیت ضروری است.
اقتصادی  مناسبات  در  شرکت ها  سهام  اهمیت 
نتیجه رشد فناوری در عصر صنعتی شدن بوده است. 
سهام نماد مالکیت و ارزش بنگاه بوده که این بنگاه 
بنگاه  ارزشمندی  بنابراین،  دارد.  فناوری  خاستگاه 
نتیجه ارتقای فناوری بوده است و الزمه ارتقای فناوری 
شکل گیری نهادهای فناوری است که کاهش دهنده 
اطالعات نامتقارن در بازار هستند. همچنین بیان 
به  که  است  پیچیده  بسیار  کاالیی  سهام  که  شد 
دلیل باال بودن هزینه های اندازه گیری آن زمینه ساز 
ارزیابی  آن که  به  توجه  با  است.  نامتقارن  اطالعات 
فناوری، سازمان، سرمایه انسانی و فیزیکی یک بنگاه 
تخصصی و بسیار هزینه بر بوده، بنابراین، افراد عادی 
ناگزیر خواهند بود از بازار سهام خارج شوند. بنابراین، 
اندازه گیری  فرآیند  که  نهادهایی  وجود  اینجا  در 
در  است.  ضروری  بسیار  دهند  کاهش  را  سهام 
اطالعات،  تقارن  عدم  کاهش  با  نهادها  این  واقع 
هزینه های اندازه گیری سهام را کاهش می دهند که 
همان نهادهای رتبه بندی و تعیین کیفیت هستند. 
رتبه بندی های انجام گرفته در بازار سهام، تحلیل های 
فعال،  شرکت های  عملکرد  گزارش های  تکنیکی، 
حضور  پیامدهای  زمره  در  اطالعات  افشای  فرایند 

نهادهای فناوری در بازار سهام هستند.

سازه های ذهنی و حقوق مالکیت
تأثیر  مالکیت  حقوق  بر  که  دیگری  موضوع 
چارچوب  در  است.  ذهنی  سازه های  می گذارد، 
مفهوم  همان  ذهنی  سازه های  جدید،  نهادگرایی 
ماهیت  دیگر،  عبارت  به  دارند.  را  نهاد  ویژگی های 
تاریخی دارند و به همین دلیل تغییرات آن ها بطئی و 
تدریجی است. برای درک سازه های ذهنی، »باید در 
مورد دو جنبه خاص از رفتار انسان مداقه کنیم: )1( 

انگیزش )2( رمزگشایی از محیط.
انگیزش  مقوله  دو  تأثیر  تحت  ذهنی  سازه های 
از  رمزگشایی  در  انسان ها  محاسباتی  توانایی  و 
محیط است. از سوی دیگر هر دو مقوله، تحت تأثیر 
وسیله ای  »ایدئولوژی  است.  اخالق  و  ایدئولوژی 
اقتصادی در دست افراد برای سازگار شدن با محیط 
بدان  تا  به دست می آید  از یک جهان بینی  و  است 
وسیله فرآیند تصمیم گیری ساده شود. ایدئولوژی، 
هنجاری  قضاوت های  با  اجتناب ناپذیر،  نحوی  به 

و اخالقی درباره عادالنه بودن جهانی که فرد آن را 
ادراک می کند، پیوند خورده است«. )همان: 64(

پدیده های  برابر  در  وقتی  انسان  دلیل  همین  به 
پیچیده محیط پیرامون خود قرار می گیرد، بسته به 
میزان ادراک و توانایی خود مبادرت به ایجاد نظریه ای 
برای تبیین محیط می کند که این نظریه در طی زمان 
قلمداد  آن  از  به عنوان بخشی  و  ایدئولوژی  کنار  در 

می شود.
ذهنی  سازه های  تأثیر  عزیمت  نقطه  ایدئولوژی 
افراد  دیدگاه  ایدئولوژی  است؛  مالکیت  حقوق  بر 
یک جامعه را در مورد عادالنه بودن محیط به تصویر 
می کشد. عادالنه بودن زمینه ساز مشروعیت نهادی 
را فراهم ساخته و این امر تعیین کننده سواری مجانی 
خواهد بود. سواری مجانی به معنی کسب مطلوبیت 
به هزینه دیگران است و هر قدر میزان سواری مجانی 
نگه داری  هزینه های  باشد،  باالتر  جامعه  یک  در 
دارایی ها اعم از هزینه اندازه گیری، هزینه مبادله و 
هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله بیشتر 
می شود و از این رو، حقوق مالکیت ناکارآمدتر خواهد 

بود و بر عکس.
در مورد تأثیری که اخالق از طریق سازه های ذهنی 
بر هزینه های مالکیت بر دارایی ها برجای می گذارد، 
این نکات مصداق دارد. علم اخالق متکفل بحث در 
رفتار آزاد است تا آنجا که انسان در انجام این اعمال 
مجبور نیست. از آنجایی که در دنیای واقعی بازیگران 
فعالیت  یکسانی  اطالعات  شرایط  در  اقتصادی 
نمی کنند و اطالعات نامتقارن زمینه فرصت طلبی 
مبادله  هزینه های  بنابراین،  می کند.  فراهم  را  افراد 
در اقتصاد مثبت خواهد بود و همین طور، از آنجایی 
)خواه  قراردادها  چارچوب  در  اقتصادی  روابط  که 
حمایت  مبنای  بر  و  نانوشته(  خواه  و  شده  نوشته 
نهادهای پشتیبان صورت می گیرد. در همه اقتصادها 
این  همه  می شود.  اجرا  ناقص  به صورت  قراردادها 
موارد زمینه ساز فرصت طلبی و هزینه های مبادله را 
فراهم می کند، در شرایط وجود اطالعات نامتقارن، 
کاهش  زمینه ساز  می تواند  اخالقی  جامعه  یک 

هزینه های حقوق مالکیت شود و بر عکس.
بنابراین، ذهنیت های تحت تأثیر ایدئولوژی و اخالق 
می تواند در هزینه های نگهداشت سهام تأثیر بگذارد. 
در جامعه ای که سواری مجانی امری مذموم نبوده و 
دیدگاه های اخالقی مانع تعدی بر دارایی های افراد 
نشود، آنگاه بی اعتمادی در بازار سهام موجب افزایش 
نگهداشت  برای  اشتیاق  عدم  و  مبادله  هزینه های 
این نوع دارایی خواهد شد. همچنین وجود ذهنیت 
منفی نسبت به حضور در بازار سهام همچون اعتقاد 
کوتاه مدت  نگاه  یا  سهام  بازار  بودن  بخت آزمایی  به 
داشتن به بازار سهام به عنوان مسیری مناسب برای 
فرصت طلبی می تواند بر افزایش هزینه های مبادله در 

بازار سهام تأثیر بگذارد.

بخش  تنگنای  دولتی،  شرکت های  ب( 
خصوصی

عرصه  در  دولتی  شرکت های  حضور  گستره 
است  متغیرهایی  جمله  از  اقتصادی  فعالیت های 
انگیزشی  ضد  نماد  به عنوان  کارشناسان  همه  که 
برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بدان اشاره 
در  شرکت ها  این  برای  مختلف  تبعیض های  دارند. 
مقابل بخش خصوصی، استفاده از رانت های آشکار 
و پنهان و از همه مهم تر فقدان شفافیت از جمله عللی 
است که کارشناسان را به نتیجه ضد انگیزشی بودن 
خصوصی  بخش  حضور  برای  دولتی  شرکت های 
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رسانده است. اگرچه این نتیجه گیری درست است 
این  باید دقت داشت در حوزه سیاست گذاری،  اما 
و  نیستند  برخوردار  یکسانی  وضعیت  از  شرکت ها 
بنابراین، مواجهه با هر یک، رویکردی استقرایی ویژه 
خود را می طلبد. در این زمینه، ما نیازمند یک الگوی 

ارزیابی شرکت های دولتی هستیم.
به  کوز  رویکرد  بنگاه،  ارزیابی  روش های  از  یکی 
پژوهش،  این  توجه هدف  با  بنگاه است که  مسئله 
قالب  در  که  روش  این  باشد.  راهگشا  می تواند 
رویکردهای نهادگرایی جدید قابل ارزیابی است، از 
چهار مسیر به ارزیابی یک بنگاه می پردازد که شامل 

موارد زیر است:

1- هستی شناسی: 
چرا بنگاه به وجود می آید؟ چرا همه مبادالت در 
بازار نیست؟ پیش تر آمد که  اقتصاد ملی در سطح 
تبدیل،  هزینه های  و  مبادالتی  هزینه های  وجود 
مهم ترین دلیل شکل گیری بنگاه هستند. هزینه های 
و  افراد  همه  برای  اقتصاد  یک  سطح  در  مبادالتی 
دارای  فعالیت ها  برخی  و  نیست  یکسان  فعالیت ها 
هزینه  دارای  دیگر  برخی  و  باال  مبادالتی  هزینه 
با  مطابق  مثال،  به عنوان  هستند.  پایین  مبادالتی 
دریایی،  دزدی   16 و   15 قرون  در  نورث،  دیدگاه 
فعالیت ها  اما  داشت  پایینی  مبادالتی  هزینه های 
توسعه دانش و فناوری با دشواری های فراوان همراه 
بود یا در اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران، 
دارای  )داللی(  درآمد  مجدد  توزیع  فعالیت های 
هزینه های مبادالتی پایینی است، اما فعالیت های 
مواجه  باالیی  مبادالتی  هزینه های  با  حوزه صنعت 
تمایل  از همین روست که بخش خصوصی  است. 
کمتری به سرمایه گذاری در این حوزه داشته و عمده 
صنایع در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده است.

هزینه های مبادله در خصوص شرکت های دولتی 
ابعاد دیگری پیدا می کند؛ به قاعده معمول در یک 
ساختار توسعه یافته، مهم ترین وظیفه دولت در حوزه 
حاکمیتی معنا می یابد و در این زمینه دولت مبادرت 
خصوصی  بخش  که  عمومی  کاالهای  عرضه  به 
به منظور تولید کاالهای خصوصی بدان نیازمند است، 
می کند. وقتی یک دولت خود مبادرت به تصدی گری 
و بنگاه داری کند، می توان نتیجه گرفت ضرورت های 
حاکم بر اقتصاد ملی از قبیل ناتوانی یا عدم تمایل 
در  ملی  اقتصاد  دغدغه های  یا  خصوصی  بخش 
از  خصوصی  احتمال سوءاستفاده بخش  خصوص 
دولت  که  شده  آن  موجب  انحصاری  موقعیت های 
خود به سرمایه گذاری و بنگاه داری دست بزند، گرچه 

و  همیشگی  ضرورت های  فوق  ضرورت های  همه 
دائمی نیستند. از یک سو، گذر زمان و رشد اقتصادی 
سوی  از  و  سازد  منتفی  را  ضرورت ها  این  می تواند 
دیگر، دولت ها وظیفه دارند در قالب سیاست گذاری 
و اصالحات اقتصادی زمینه را برای توانمندی بخش 
خصوصی و ارتقای رقابت فراهم کنند تا از این رهگذر 
ضرورت های تصدی گری بخش دولتی را از بین ببرند 
و نیروها و منابع خود را برای رسیدگی به ابعاد مهم تر و 

ضروری تر اقتصاد ملی آزاد کنند.

2- مرزبندی: 
چرا بین بنگاه ها و بازار مرز وجود دارد؟ چه مبادالتی 
در درون بنگاه انجام می شود و کدام مبادالت در بازار 
به  را  ما  که  است  موضوعی  این  می شود؟  مذاکره 
مسئله اندازه بنگاه سوق می دهد. چرا برخی بنگاه ها 
کلیه مراحل فرایند تولید را بر عهده می گیرند و دارای 
یک ساختار حاکمه عمودی هستند؟ چرا یک بنگاه 
منابع خود را در اختیار سایر مؤسسات سرمایه گذاری 
قرار می دهد و چرا بنگاهی دیگر خود رأسا مبادرت 
به سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه می کند و... اینجا 
مقایسه هزینه های اداری تصمیم گیری در درون بنگاه 
و هزینه های معامالتی در بازار مطرح می شود که ما را 

به مسئله کارایی در سطح بنگاه می رساند.
بنگاه های  با  مقایسه  در  دولتی  شرکت های 
حجم  و  گسترده  ارتباطات  دلیل  به  خصوصی 
فرصت ها  ایجاد  در  همواره  اختیار،  در  اطالعات 
برخوردارند.  بهتری  فضای  از  فعالیت  گسترش  و 
شرکت های  فعالیت های  برخی  وجود  آن که  نتیجه 
دولتی به اعتبار شرایط اقتصاد ملی می تواند ضروری 
باشد، اما در گذر زمان و به واسطه فرصت هایی که در 
مقایسه با بنگاه های خصوصی در اختیار بنگاه های 
گسترش  چنان  را  فعالیت  می گیرد،  قرار  دولتی 
می دهند که از یک سو، وارد حوزه هایی می شوند که 
ضرورت های اولیه را نداشته و از سوی دیگر، فضای 
بخش خصوصی را تنگ تر می کنند. و به این ترتیب 
مانع شکل گیری رقابت می شوند. این در حالی است 
که فقدان رقابت و وجود رانت ها موجب افت شدید 
به  این عدم کارایی  و  این شرکت ها می شود  کارایی 
حوزه هایی هم تسری یابد که به ضرورت آن، شکل 

گرفته بودند.

3- سازمان: 
ساختاربندی  معینی  مسیرهای  در  بنگاه ها  چرا 
و  رسمی  ارتباطات  بین  متقابل  اثرات  و  می شوند 
چارچوب  که  شد  گفته  هستند؟  کدام  غیررسمی 

نهادی فرصت های پیش روی بنگاه را تعیین می کند. 
بنگاه ها،  روی  پیش  نااطمینانی  چارچوب  این  در 
تخصصی شدن دارایی ها و فرصت طلبی های ممکن، 
موجب می شود که بنگاه برای کاستن از مخاطرات، 
ساختار سازمانی خود را طراحی کند. چنانچه بنگاه با 
نااطمینانی های در حوزه فناوری مواجه باشد، تمرکز 
ماهیت  توسعه  و  تحقیق  بر  مبتنی  ساختار  یک  بر 
بنگاهی  اگر  یا  داد  را شکل خواهد  بنگاه  سازمانی 
توسط  قرارداد  عقد  از  پس  فرصت طلبانه  رفتار  با 
مشتریان و تأمین کنندگان مواجه باشد، تمرکز بر یک 
واحد حقوقی قدرتمند ضروری است. همچنین اگر 
فضای عملکردی بنگاه فضایی آکنده از توزیع رانت 
باشد، در این صورت ایجاد توانمندی در رانت جویی 
این  در  است،  بدیهی  داشت.  خواهد  موضوعیت 
حالت برقراری ارتباط با توزیع کنندگان رانت )با اشکال 
مختلف( به عنوان مزیت در یک بنگاه موفق شناخته 
خواهد شد و ضرورتی به کسب توانایی سازمانی در 

حوزه فناوری نیست.
موقعیت  به  توجه  با  و  فوق  مالحظات  به  بنا 
انحصاری پیش  از منظر فضای  شرکت های دولتی 
رو و امکان حمایت های مختلف اطالعاتی و امتیازی 
ساختار  موضوع  دولتی،  بخش های  سایر  توسط 
سازمانی شرکت های دولتی بسیار اهمیت می یابد. 
غالب شرکت های دولتی، به ویژه آن دسته که بر اساس 
ضرورت های اولیه ایجاد شده اند، در شرایط فقدان 
رقابت، از توانمندی مالی برخوردارند و یا دغدغه های 
ساختار  در  بنابراین  نیست  آنان  اول  اولویت  مالی 
سازمانی خود مالحظات مربوط به کارایی را لحاظ 
بوروکراتیک،  ساختاری  منظر،  این  از  و  نمی کنند 
حجیم و غیرمتناسب با توان رقابت پذیری خواهند 

داشت.

4- ناهمگونی کنش ها/ عملکردهای بنگاه:
 چگونه بین رفتارها و عملکردهای بنگاه ها تفاوت 
ایجاد می شود؟ در اهداف بنگاه ها همواره ایده های 
چرا  که  است  این  سؤال  اما  گرفته  قرار  مطلوب 
عملکرد  نمی یابند؟  دست  خود  اهداف  به  بنگاه ها 
بنگاه ها برآیند رفتار سازمانی درون آن هاست اما چرا 
نامناسب  عملکردی  برآیند  با  درون سازمانی  روابط 
همراه می شود؟ این به معنی باال بودن هزینه های 
هزینه های  همان  یا  درون سازمانی  تصمیم گیری 
تقارن  عدم  از  ناشی  که  است  بنگاه  درونی  مبادله 
اطالعات است. در این چارچوب عدم تقارن اطالعات 
)استیگلیتز،  می کند  پیدا  ارتباط  زیر  حوزه های  به 
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ناهمگونی کنش یا عملکرد در خصوص شرکت های 
ارزیابی  در  اهمیت  حائز  موضوعات  زمره  از  دولتی 
آنان است، بدین معنی که با توجه به تأثیرات اقتصاد 
سیاسی که شرکت های دولتی بیشتر در معرض آن 
قرار دارند، امکان انحراف این شرکت ها از اقتضائات 
اولیه شان بسیار باالست و می تواند حتی عملکردهای 
همراه  به  را  آنان  ایجادی  اولیه  اهداف  با  معکوسی 
خواهد  وجود  امکان  این  همچنین  باشد.  داشته 
داشت که دیگر ضرورت های ایجاد این شرکت ها دیگر 
وجود نداشته باشد، اما تأثیرات اقتصاد سیاسی ناشی 
از منفعت طلبی بدنه بوروکرات و گروه های ذی نفع، 

مانع از انحالل آنان شود.

ج( صنعت، مهم ترین پیش نیاز بخش خصوصی
ارزیابی میزان  برای  از شاخص های مناسب  یکی 
اقتصاد، بررسی  اثرگذاری بخش خصوصی در یک 
میزان سهم این بخش از فعالیت های صنعتی است. 
در  کارآمد  مالکیت  حقوق  فقدان  معمول،  به طور 
بخش  حضور  از  مانع  توسعه،  حال  در  کشورهای 
و  می شود  کشورها  آن  صنعت  حوزه  در  خصوصی 
فعالیت های توزیع مجدد درآمد )داللی( مورد توجه 
مختصاتی  پیامد  امر  این  می گیرد.  قرار  بخش  این 
به  به همراه خود دارد که در ذیل  است که صنعت 

برخی از آن ها اشاره می گردد:
1- هزینه های غرق شده: 

ایجاد یک بنگاه صنعتی در مقایسه با سایر فعالیت ها 
که  است  نیازمند  بیشتری  اولیه  سرمایه گذاری  به 
بخش قابل توجهی از آن در زمره هزینه های غرق شده 
از  دسته  آن  غرق شده  هزینه های  می گیرد.  قرار 
هزینه های بنگاه ها را شامل می شود که قابل بازگشت 
یا بازیافت نیست. مهم ترین هزینه غرق شده نیز هزینه 
تبلیغات و هزینه های نصب است. بنگاه های تازه وارد 
تبلیغات  برای  زیادی  بسیار  هزینه  صرف  از  ناگزیر 
نگرانی  این  اما  هستند  خوش نامی  ایجاد  به منظور 
وجود دارد که پس از صرف هزینه های تبلیغاتی زیاد، 
توانایی ماندن در بازار را نداشته باشند و این هزینه ها 
قابل بازگشت به سرمایه گذاران و سهام داران نیست. 
هزینه های نصب نیز از آن جهت به عنوان هزینه های 
غرق شده مطرح می گردد که در صورت عدم موفقیت 
بنگاه، قابل بازگشت به سرمایه گذاران نیست. در یک 
در معرض  که بخش صنعت  توسعه  در حال  کشور 
مورد  فناوری  غالبا  و  دارد  قرار  متعددی  مشکالت 
استفاده در ماشین آالت قدیمی است، عدم موفقیت 
در فعالیت های صنعتی چندان دور از انتظار نیست و 
همین موجب می شود که مجموعه سرمایه گذاری در 

ماشین آالت در زمره هزینه های غرق شده قرار گیرد.
2- تخصصی شدن دارایی ها: 

موضوع دیگری که زمینه ساز اهمیت یافتن حقوق 
مالکیت در حوزه صنعت می شود، موضوع تخصصی 

شدن دارایی هاست. سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
که به طور عمده شامل ماشین آالت و فناوری است در 
یک فعالیت خاص کاربرد دارد و امکان این که بتوان 
در رشته فعالیت دیگری از فناوری موجود استفاده 
کرد، بسیار کم است. این بدان معنی است که هزینه 
جانشینی عوامل در صنعت بسیار باالست، در حالی 
فعالیت های  حوزه  در  عوامل  جانشینی  هزینه  که 
بنگاه  یک  و  است  پایین  بسیار  خدماتی-بازرگانی 
بازرگانی با هزینه بسیار کمتری می تواند زمینه فعالیتی 
خود را تغییر دهد و در حوزه های سودآور دیگر فعالیت 
کند. حال اگر حقوق مالکیت در حوزه صنعتی کارآمد 
نباشد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند در حوزه هایی 
فعالیت کنند که با نااطمینانی و ریسک کمتری مواجه 

هستند.
3- افزایش و پیچیدگی مبادالت: 

مقایسه مبادالت یک بنگاه صنعتی در مقایسه با یک 
بنگاه فعال در حوزه خدماتی – بازرگانی نشان می دهد 
که حجم و پیچیدگی مبادالت یک بنگاه صنعتی قابل 
بنگاه  یک  نیست.  بازرگانی  فعالیت های  با  مقایسه 
صنعتی در چهار سطح مختلف ناگزیر از مبادله است 
مبادله  آن سطح  در  بازرگانی  بنگاه  یک  درحالی که 
ندارد یا حداقل ابعاد مبادله به پیچیدگی های حوزه 

صنعت نخواهد بود.

سطح اول، مبادله با مشتریان: 
در این سطح از مبادله یک بنگاه صنعتی ناگزیر از 
اتخاذ استراتژی هایی برای دسترسی به بازارهاست. 
بازارسازی  و حتی  بازاریابی  استراتژی ها شامل  این 
است، بدین معنی که یک بنگاه صنعتی باید مبادرت 
به تولید کاال و خدمات بر اساس یک طرح و نقشه 

معین و متناسب با بازارهای مختلف هدف کند.

سطح دوم، مبادله با تأمین کنندگان:  
بنگاه ها مواد اولیه مورد نیاز تولید را تهیه می کنند. 
اینجا زمینه نااطمینانی های ناشی از فرصت طلبی 
توسط  اولیه  مواد  مناسب  کیفیت  تأمین  عدم  و 

تأمین کنندگان وجود دارد.

سطح سوم، مبادله با کارکنان: 
مراحل  در  صنعتی  بخش  یک  در  فعال  کارکنان 
دارند  را  خود  تخصص های  یک  هر  تولید،  مختلف 
و از این رو، مبادله با کارکنان در سطح بنگاه بسیار 
شامل  هم  پیچیدگی  این  بود.  خواهد  پیچیده تر 
هم  و  می شود  کار  نیروی  تخصص  کیفیت سنجی 
شامل نظارت بر عملکرد کارکنان به منظور جلوگیری 

از فرصت طلبی پس از قرارداد خواهد بود.

سطح چهار، مبادله با دولت: 
با توجه به کیفی خدماتی  در این سطح بنگاه ها 
از دولت دریافت می کنند، فعالیت های خود شامل 
این  می کنند.  سازمان دهی  را  آن  شیوه های  و  نوع 
خدمات شامل نحوه مالیات ستانی - که از نرخ های 
مالیاتی تا سیاست های تعرفه ای را شامل می شود- 
سیاست های  بانکی،  سیستم  در  اعتباردهی  نحوه 
و...  قضایی  سیستم  کیفیت  کار،  مقررات  ارزی، 
است. آشکار است که یک بنگاه صنعتی تأثیرپذیری 
بیشتری از مبادالت با دولت در مقایسه با یک بنگاه 
بازرگانی و خدماتی دارد، به عنوان مثال؛ مقررات کار 
یا سیاست گذاری های ارزی یا نظام تعرفه ای به صورت 
اثر می گذارد. ضمن  مستقیم بر کار بنگاه صنعتی 
آن که در بسیاری از مواقع سیاست گذاری هایی که 

به ضرر بخش صنعت صورت می پذیرد، در راستای 
منافع بخش بازرگانی به ویژه خارجی خواهد بود.

سطح پنج، مبادله با رقبا: 
اقتصادی  محیط  یک  در  معمول  به طور  بنگاه ها 
ناگزیر به رقابت با سایر بنگاه ها هستند. در شرایطی 
داخلی  بازارهای  به  خارجی  رقبای  دسترسی  که 
راحت تر باشد –همان گونه که در مورد اقتصاد ایران 
رقابت  برای  توانمندسازی  ضرورت  دارد-  مصداق 
بارزتر می شود و این امر زمانی امکان پذیر خواهد بود 
که بنگاه ها بتوانند به فناوری های مناسب دسترسی 
پیدا کنند. اما توجه به این نکته ضروری است که با 
بنگاهی  هیچ  فناوری،  کامل  انتقال  امکان  فرض 
حاضر نیست که فناوری خود را به طور کامل در اختیار 
بنگاه رقیب خود قرار دهد. از سوی دیگر، فناوری، 
بدان معنی  این  انباشتی است،  و  فرآیندی جمعی 
قرار  ضمنی  دانش های  زمره  در  فناوری  که  است 
می گیرد و تکرار و سابقه نقش مهمی در ایجاد آن دارد. 
انتقال کامل  از  این همان موضوعی است که مانع 
فناوری به بنگاه ها می شود. بنا بدین مالحظات است 
که بنگاه ها ناگزیر از توانمندسازی در حوزه فناوری 
البته فرایندی فوق العاده  در درون خود هستند که 
زمان بر و هزینه بر است. این امر فعالیت های صنعتی 
را از فعالیت های بازرگانی به طور کامل متمایز می کند 
و کارآمدی حقوق مالکیت را به عنوان شرط الزم آن 

ضروری می سازد.
ایجاد  برای  زمینه سازی  فوق،  مالحظات  به  بنا 
صنعت  حوزه  در  خصوصی  بخش  حضور  انگیزه 
بر  مؤثر  عوامل  ارتقای  برای  زمینه سازی  نیازمند 
کارآمدی حقوق مالکیت است. در واقع، به دلیل باال 
بودن هزینه های مبادله، امکان ورود فناوری در عرصه 
مبادالت اقتصادی وجود ندارد و امکان بهره مندی از 
ثمرات فناوری در عرصه زندگی جوامع منتفی است، 
این  تا  اتخاذ کنند  را  ترتیباتی  اقتصادها  آن که  مگر 

هزینه ها کاهش یابند.

د( بخش غیررسمی و بخش خصوصی
هرناندو دوسوتو، بنیان گذار و رئیس »موسسه آزادی 
و دموکراسی« در شهر لیما، پایتخت کشور پرو است 
و مجله تایم، او را یکی از پنج نوآور آمریکای التین در 
که  مهمی  سؤال  است.  نموده  معرفی  بیستم  قرن 
از  دوسوتو مطرح می کند آن است که چرا بسیاری 
کشورهای در حال توسعه به رغم تالش متعدد برای 
توسعه یافتگی شکست می خورند؟ چرا سیاست هایی 
که برای رسیدن به مکانیزم بازار و توسعه اقتصادی 
مبتنی بر فعالیت بازار به کار گرفته می شود، نمی تواند 
چندان مؤثر باشد؟ وی به تجربه کشورهای آمریکای 
اشاره  روسیه  و  شرقی  اروپای  کشورهای  و  التین 
می کند که هیچ کدام به رغم اقدامات متعدد نتوانستند 
به توسعه دست یابند تا جایی که هر از چند گاهی موج 
برگشت از سیاست های معطوف به اقتصاد بازار در این 
کشورها به راه می افتد. دوسوتو می خواهد بداند که 
دلیل این شکست چیست و نمی تواند به تبیین های 
سطحی نگرانه ای که برای توجیه این شکست ها عرضه 
می شود رضایت دهد. نبود روحیه کارآفرینانه و یا فقدان 
اخالق پروتستانی و تبیین های فرهنگی از این دست 
از دید دوسوتو مردود است. به عکس، او معتقد است 
که مردم در کشورهای در حال توسعه روحیه کارآفرینانه 
اقتصادی  سیستم  نبود  به رغم  که  چرا  دارند  خوبی 
این  و  ادامه دهند  را  زندگی خود  مناسب می توانند 
تداوم جز از طریق پیچیده بودن ذهن آحاد اجتماعی 
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نوع اول  عدم تقارن اطالعات بین بنگاه به عنوان 

کارفرما و کارکنان آن
نوع دوم  عدم تقارن اطالعات بین 

تأمین کنندگان مالی از بیرون و مدیران بنگاه
نوع سوم  عدم تقارن اطالعات در ساختار درونی 

شامل سلسله مراتب سازمانی و گزارش گیری که 
کیفیت درونی بنگاه را شکل می دهد

نوع چهارم  عدم تقارن اطالعات بنگاه با خارج 
بنگاه شامل محیط پیرامونی، تغییرات سیاسی

اندر مصائب بخش خصوصی

و اقتصادی ممکن نیست. به نظر دوسوتو مهم ترین 
عامل ضعف کشورهای در حال توسعه، نبود سرمایه 

است.
تا اینجای کار یافته دوسوتو چیز جدیدی نیست و 
کمبود سرمایه به عنوان مهم ترین مشکل کشورهای 
به خوبی شناخته  که  است  توسعه، سال ها  در حال 
شده اما دوسوتو یک گام به پیش می نهد و معتقد است 
که در کشورهای در حال توسعه سرمایه تا حدودی 
وجود دارد، اما این قابلیت که سرمایه ها تولید شوند 
و به درستی به کار گرفته شوند موجود نیست. از دید 
دوسوتو منابع و اموالی که فقرای کشورهای در حال 
توسعه دارند را نمی توان به درستی به ابزاری برای ایجاد 
سرمایه تبدیل نمود چرا که مالکیت آن ها به رسمیت 
ندارد  ثبت نمی شود و چون ثبت رسمی  و  شناخته 
نمی تواند به عنوان وثیقه به کار رود و مبادالت بیشتر را 

ممکن سازد.
مالکیت  که  نظامی  به  غرب  نظام  دوسوتو  دید  از 
افراد را ثبت کرده و آن را صیانت می کند عادت کرده 
و از وجود و کارکردهای آن غافل بود همانند ماهی که 
در آب زندگی می کند، اما از وجود آب غفلت دارد اما 
به تدریج توانست آن را حل کند. به قول دوسوتو »آن 
گذشته وضعیت حال بسیاری از کشورها است« )ص 
35(. محقق مشهور پرویی با توجه به این یافته ها، پنج 
نکته پیرامون سرمایه گذاری را به عنوان »راز سرمایه« 
رازها  این  از  یکی  به  فصل  هر  در  و  می کند  معرفی 

می پردازد.
به نظر دوسوتو مشابه همین مسئله از نیمه دوم قرن 
بیستم در کشورهای در حال توسعه به وجود آمد. در 
نیمه دوم قرن بیستم مهاجرت توده ای به شهرها به 
راه افتاد، اما نظام قانونی موجود در شهرها به راحتی 
پذیرای این مهاجرین نبود. از این رو، این مهاجران در 
بخش غیررسمی مستقر شدند و این بخش غیررسمی 
را آن چنان گسترش دادند که در عمل به بخش اصلی 
درآمد و بخش قانونی به حاشیه رانده شد. دسوتو برای 
را  کردن  زندگی  قانونی  روی  پیش  مشکالت  اینکه 
برای خوانندگان ترسیم کند، محاسبه های گوناگون و 
جالبی را عرضه می کند که بر اساس آن ها چقدر طول 
می کشد تا یک مجوز دولتی مثال برای تصرف قانونی 
زمین کسب شود. به عنوان مثال؛ می گوید که اخذ 
مجوز یک کسب وکار کوچک و جدید در حومه شهر 
لیما 289 روز طول می کشد و هزینه ای بالغ بر 1231 
دالر دارد که سی برابر دستمزد ماهانه یک کارگر است. 
زمین های  روی  خانه ای  شخصی  اگر  فیلیپین  در 
دولتی و یا شهری خصوصی ساخته باشد، برای آن که 
قانونا بهای آن را بپردازد، باید 168 گام اداری شامل 
53 نهاد دولتی و خصوصی را طی کند که این امر 
خود 13 تا 25 سال به طول می انجامد. در مصر برای 
ثبت یک قطعه زمین دولتی واقع در بیابان باید 77 گام 
اداری در 31 نهاد دولتی و خصوصی طی شود که 5 تا 
14 سال طول می کشد. جالب اینجاست که »قانونی 
ماندن به همان اندازه قانونی شدن مشکل است« )ص 
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دوسوتو به خواننده یادآوری می کند که باید توجه 
محدودیت های  چنین  به رغم  مهاجران  که  کنند 
قانونی شدید دست روی دست نگذاشتند و شروع به 
ارائه خدمات بزرگی به شکل غیررسمی نمودند. آن ها 
طیف وسیعی از خدمات را عرضه می کنند که می تواند 
شکاف های موجود در اقتصاد قانونی را نیز پر کند. 
به عنوان مثال، مسافرکش های شخصی در بسیاری از 
کشورها بخش قابل توجهی از حمل ونقل درون شهری 
را بر عهده دارند. هرچه نظام قانونی سخت گیرانه تر 

باشد، فعالیت های غیررسمی به شکل پیچیده تری 
سابق،  کمونیستی  کشورهای  »در  می شود:  انجام 
حتی می توان فعالیت های پیچیده تر ثبت نشده ای 
تولید  تا  گرفته  رایانه  نرم افزار  و  سخت افزار  تولید  از 
جت های جنگنده برای فروش در خارج از کشور را 

مشاهده کرد« )ص 51(.
همراهش  محققان  و  دوسوتو  فصل  انتهای  در 
راکد بخش های  میزان سرمایه  از  تخمین های خود 
غیررسمی را ارائه می کند. برای این منظور وی برآورد 
خود را از روی ارزش ساختمان ها به عنوان دارایی های 
مشهود عرضه می کند. بر اساس اطالعات وی، »در 
ساکنان  درصد   57 محاسبه ها  اساس  بر  فیلیپین 
شهرها و 67 درصد مردم حومه شهرها در مسکن هایی 
پرو 53  در  است.  راکد  سرمایه  که  می کنند  زندگی 
درصد ساکنان شهرها و 81 درصد مردم حومه شهرها 
می کنند...«  زندگی  قانون  از  خارج  مسکن های  در 

)ص 55 و 56(.
منطقی که وی استفاده می کند آن است که اگرچه 
این  زیاد  تعداد  اما  است،  ناچیز  آلونک  هر  ارزش 
آلونک ها موجب می شود تا کل ارزش آن ها قابل توجه 
گردد و حتی ارزش آن ها به مراتب بیشتر از ارزش کل 
ثروتمندان آن کشورها شود. با تخمین های وی، ارزش 
کل امالک شهری و روستایی حدود 5/2 میلیارد دالر 
است که معادل 4 برابر ارزش کل دارایی هایی است که 
در اختیار دولت است. در پرو ارزش امالک روستایی و 
شهری که خارج از قانون نگه داری می شوند برابر با 74 
میلیارد دالر است و... نتیجه ای که دوسوتو از مطالب 
»مهارت  است:  مستتر  جمله  این  در  می گیرد  فوق 
کارآفرینی فقرا ثروت زیادی را ایجاد کرده است- ثروتی 
که تاکنون بزرگ ترین منبع سرمایه بالقوه برای توسعه را 
تشکیل می دهد« )ص 57(؛ و از این نتیجه نکته ای را 
که نتیجه کل کتاب نیز هست، مطرح می کند: »آن ها 

مسئله زا نیستند، بلکه راه حل هستند.« )ص 61(.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عالوه بر 
)عمدتا  سنتی  تولیدات  کنار  در  خانگی،  تولیدات 
در بخش کشاورزی( و بخش صنعتی مدرن، بخش 
دیگری وجود دارد که مورد توجه اقتصاددانان است. 
این همان بخش غیررسمی است که معموال شامل 
تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن ها و همچنین کسبه 
تجاری،  کارکنان خدمات  و  کارگر  بدون  پیشه وران  و 
با  است.  غیررسمی  خدمات  دیگر  و  حمل ونقل 
این  نوع  بارزترین  از  دوره گرد  کسبه  فعالیت  آن که 
فعالیت هاست، ولی کارگاه های کوچک بدون کارگر که 
اغلب در خانه ها قرار دارد )کارگاه های خانگی(، از نظر 

تعداد، اهمیت بیشتری دارند.
تفاوت عمده بخش غیررسمی با بخش خانوار عبارت 
برخالف  غیررسمی  بخش  تولیدات  این که  از  است 
تولیدات خانگی یا به صورت کاال و خدمات واسطه به 
سایر تولیدکنندگان، یا به صورت کاال و خدمات نهایی 
به مصرف کننده به فروش می رسد این بدان معنی 

است که مبادالت بازاری صورت می گیرد.
بنابراین، چون مبادالت بازاری باعث به وجود آمدن 
آمار مبتنی بر قیمت است، علتی برای منظور ننمودن 
در  که  )هرچند  ندارد  وجود  ملی  حسابداری  در  آن 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه منظور نمی شود(. 
علت کنار گذاشتن بخش غیررسمی عمدتا ناشی از 
آماری  بودن جمع آوری اطالعات  پر هزینه  و  دشوار 
در این بخش است. نکته قابل توجه در مورد بخش 
تولیدی  خدمات  و  کاالها  که  است  این  غیررسمی 
توسط این بخش و نیز مصرف آن ها منع قانونی ندارد 

و کامال مجاز است.

در ادبیات اقتصاد عمده ترین مشخصات واحدهای 
فعال در بخش غیررسمی را آزادی ورود و خروج بنگاه ها 
مالکیت  و  بنگاه  داخلی  منابع  به  اتکا  بازار،  از  و  به 
بودن  کاربر  کوچک،  اندازه  در  فعالیت  خانوادگی، 
روش های تولید، کوچک و محدود بودن عملیات، اتکا 
به منابع داخلی، شفاف نبودن روابط کار و مهارت های 
اندک شاغالن بر می شمارند. )ILO,1993(. چنین 
ویژگی هایی واحدهای فعال در بخش غیررسمی را قادر 
می سازد که »فعالیت اقتصادی قانونی« خود را به دور 
از چشم نظارتی مأموران دولتی دنبال کنند. به عنوان 
مثال؛ میوه فروش خوداشتغال، به محض آن که یک 
سیاست دولتی را برای خود پرهزینه یا غیرقابل تحمل 
می بیند، مغازه اش را به خرازی فروشی تبدیل می کند 
و باز به محض اعمال سیاست خاصی از سوی دولت 
در مورد خرازی فروشی ها ممکن است مغازه اش را به 
مرغ فروشی تبدیل کند. در واقع ویژگی این فعالیت 
)اندازه کوچک، کاربر بودن روش های تولید، نیاز به 
عملیات...(  بودن  محدود  و  کوچک  اندک،  سرمایه 
به صورت  می دهد  اجازه  آن  به  که  است  به گونه ای 
سیال عمل کند و به راحتی از یک فعالیت یا بازار به 
فعالیت یا بازار دیگر برود )رنانی، 1380(. بنابراین، به 
علت وجود این ویژگی ها، دولت نمی تواند سیاست ها، 
استانداردها و قواعد خود را بر فعالیت واحدهای بخش 

غیررسمی اعمال کند.
بنابر این، مالحظات شناخت ابعاد بخش غیررسمی 
در حوزه اشتغال می تواند حائز اهمیت باشد. نکته مهم 
آن است که هر قدر اقتصادی به سمت توسعه یافتگی 
و  شده  کوچک تر  بخش  این  سهم  می کند،  حرکت 
این امر ناشی از ترتیبات نهادی است که زمینه ساز 
تعبیر  به  و  نموده  فراهم  را  رسمی  بخش  شمولیت 
هرناندو دوسوتو موجب تبدیل سرمایه راکد به سرمایه 
زنده شده و این امر به منزله ارتقای بخش خصوصی 
خصوصی  بخش  شناسایی  زمینه  در  البته  است. 
معیارها و مفاهیم مختلفی بیان می گردد و اجماعی در 

این زمینه وجود ندارد.

جمع بندی
به  مربوط  نظری  مبانی  ارائه  نوشتار،  این  هدف 
اقتصاد  نحوه شناخت جایگاه بخش خصوصی در 
تا  شد  تالش  مقاله  این  اول  قسمت  در  بود.  ایران 
نشان داده شود که حضور بخش خصوصی در یک 
اقتصاد منوط به ماهیت نهادی اقتصاد ملی است و 
ارزیابی  نیازمند  از بخش خصوصی  ارزیابی  هرگونه 
متغیرهای نهادی است. آن گاه با توجه به طیف متنوع 
متغیرهای نهادی و این که این پژوهش به دنبال ارائه 
تصویری از بخش خصوصی است، چهار حوزه مورد 
توجه قرار گرفت که بررسی آن ها عالوه بر آن که به 
شناسایی و ارزیابی متغیرهای نهادی مورد نیاز برای 
فهم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمک 
جایگاه  و  وضعیت  تمام نمای  آیینه  خود  می کند، 
چهار  اساس  این  بر  هستند.  نیز  خصوصی  بخش 
حوزه بازار سهام به عنوان مهم ترین فضای حضور و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، شرکت های دولتی 
به عنوان مهم ترین عامل تنگ کننده فضا برای بخش 
خصوصی، صنعت به عنوان مهم ترین بخش نیازمند 
غیررسمی  بخش  و  خصوصی  بخش  حضور  به 
به عنوان بخش خصوصی با سرمایه عظیم اما عقیم 
مورد توجه قرار گرفت و در هر حوزه، مالحظات نظری 
شناخت و ارزیابی بیان شد. بر اساس این یافته ها، در 
پژوهش های مستقل دیگری می توان وضعیت واقعی 

بخش خصوصی در ایران را درک کرد.
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خصوصی  بخش  کارآمد  مشارکت  به  دستیابی 
در کنار دولت و نهادهای عمومی و ایجاد زمینه 
از  همواره  اقتصاد،  در  همه جانبه  مشارکت 
عمومی  بخش  و  دولت  تالش های  مهم ترین 
محسوب شده و میزان دستیابی به این مشارکت 
کشور  هر  اقتصادی  رشد  با  مستقیمی  ارتباط 
زیادی  اقتصادی  نظریات  میان  این  در  دارد. 
زمینه ساز سیاست های مختلفی در کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته شده و حتی مقبولیت 
نیز  نظران  صاحب  بین  در  اقتصادی  نظریات 
بخش  مشارکت  جلب  قدرت  به  زیادی  ارتباط 

خصوصی پیدا کرده است.
عناوین  با  برنامه هایی  و  سیاست ها 
سازی،  چابک  کوچک سازی،  خصوصی سازی، 
اقتصادی،  تعدیل  سیاست های  آزادسازی، 
مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  مالی  بار  کاهش 
خارجی،  سرمایه  و  مشارکت  جذب  دولت، 

فضای  بهبود  خرد،  کسب وکارهای  و  اعتبارات 
کسب وکار، تجارت جهانی، حکمرانی خوب و ... 
دولت ها  عالقه مندی  از  نمونه هایی  همه  و  همه 
تولیدی،  بار  از  توجهی  قابل  بخش  واسپاری  به 
توزیعی و تخصیصی خود به بخش غیردولتی بر 
بررسی  البته  که  است  اقتصادی  قوانین  مبنای 
نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها در کشورهای 
به  کشورها  این  که  می کند  مشخص  مختلف، 
نتایج بسیار متفاوتی نسبت به پیش بینی ها دست 

یافته اند.
دارد  این  از  حکایت  جهانی  تجربیات   
توسعه  جهت  در  می تواند  خصوصی سازی 
انحصار  فرهنگی، حذف  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، 
اندازه  کردن  کوچک  جاری،  هزینه های  کاهش 
دولت و استفاده بهینه از منابع، نقش بارزی ایفا 
کار  برای  باالیی  انگیزه  از  کند. بخش خصوصی 
و تالش و کسب سود برخوردار است و از نیروی 
حداکثر  تولید  عوامل  سایر  و  سرمایه  انسانی، 
استفاده را می کند که در نهایت به افزایش رشد 

اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می شود.
مباحث  جمله  از  اقتصاد  در  دولت  مداخله 
بحث برانگیزی است که طی دوران مختلف محل 
در  متفاوتی  دیدگاه های  و  داشته  قرار  مناقشه 

خصوص آن ارائه شده است.
کالسیک ها  مختلف،  اقتصاددانان  نظر  از 

اولین نظریات مشخص در خصوص عدم حضور 
اصطالحاتی  کرده اند.  بیان  را  اقتصاد  در  دولت 
چون قانون بازارهای سه )تقدم عرضه بر تقاضا(، 
و  همه  و...  لسه فر  بازار،  در  نامرئی  دست های 
همه شواهدی بر اعتقاد کالسیک ها بر اقتصاد با 
حداقل حضور دولت هستند. در مقابل کینزین ها 
در  اقتصاد  در  دولت  حضور  به  بیشتر  اعتقاد  با 
خروج  در  دولت  نقش  صراحت  به  خود  نظریات 
از بحران بزرگ )1933( را غیرقابل انکار داشته و 
سیاست های انبساطی دولت را در اقتصاد کارساز 

عنوان کرده اند.
حداکثری  حضور  حامی  نظریات  مقابل  در 
دولت در اقتصاد شکست بازار به دالیل مختلفی 
تعیین  عدم  طبیعی،  انحصار  پیدایش  جمله،  از 
سیاست گذاری  لزوم  عمومی،  کاالهای  تکلیف 
اطالعات  شیوع  بیرونی،  و  خارجی  اثرات 
مهم تر  و  دولت  دخالت  با  بازار  نقص  نامتقارن، 
و  دوری  به تبع  طبقاتی  فاصله  افزایش  همه  از 
نزدیکی به مراکز قدرت، باعث شد تا خروج مجدد 
تقویت  اتریش  مکتب  نظریات  در  بازار  از  دولت 
شود. این مکتب با تأکید بر رقابت بازار و سازوکار 
قیمت به عنوان فرآیندی برای تولید اطالعات و نیز 
انگیزه های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر 
بازار  که  معتقدند  می شود،  فرآیند  این  تقویت  به 
خاص  )به طور  نابازار  که  دارد  مهمی  مزیت های 

دولت( فاقد آن هاست.

بهبود وضعیت بخش خصوصی

الگوی جهانی، اجرای ایرانی

حسین امیررحیمی

مشاور اقتصادی و مدرس دانشگاه

به  بهره وری  بدون  فعالیت های  یا  رانت جویی 
که  می آید  پدید  دولت هنگامی  عبارتی شکست 
کنترل و تنظیم دولتی اتالف آور بوده و متقاضی 
منابع را برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتی، تشویق 
کند. به عالوه، ممکن است دولت ها تحت تسلط 
برخی گروه های ذینفع باشند که منافع خاص را 
دنبال می کنند. در این صورت ممکن است منافع 
پیگیری  از  مانع  و  کرده  دنبال  را  بخشی محدود 

سیاست های بهینه شوند )جیمز بوکانان(.
به  دولت،  مداخله  ضرورت  عدم  توضیح  در 
اعتقاد هایک، قیمت ها در بازار به صورت یک نظام 
اطالع رسانی کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود 
هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در 
سطح کل جامعه فراهم می آورند. در این مکتب 
است؛  ایستا  مفهوم  یک  از  فراتر  چیزی  رقابت 
کسانی  تنها  مکتب  این  پیروان  تعریف  به  زیرا 
یا  باشند  نوآور  یا  بپردازند که  به رقابت  می توانند 
بتوانند فرصت های بازار را به خوبی شناخته و از آن 

استفاده کنند.
فریدمن  توسط  که  پولیون  مکتب  در 
بنیان گذاری شد، معیارهایی مانند آزادی فعالیت 
اقتصادی، حاکمیت بازار آزاد، انگیزش های سود 
امور  در  دولت  مداخله  عدم  و  سرمایه گذاری  و 
اقتصادی الزم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه 
دیدگاه  اساس  بر  می شود.  شناخته  بازار  نظام 
پولیون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، دارای 
دولت  که  موقعی  تا  بود  خواهد  بیشتری  ثبات 
دخالت کرده و با سیاست های احتیاطی بخواهد 

آن را مدیریت کند.
در ادامه نظریات اقتصادی نهادگرایان با رهبری 
نهاد  مهم ترین  را  اساسی  قانون  نورث  داگالس 
رسمی یک کشور می دانند و دولت را مکمل بازار 

معرفی می کند.

ضرورت خصوصی سازی
با بروز بحران جهانی سال 1929 و تداوم آن و 
از شکست نظریه های سرمایه داری در دهه  پس 
تعریفی  ارائه  سمت  به  جهان  اقتصاد  م،   1930
جدید برای دولت و حوزه مداخالت آن پیش رفت. 
در این دوران دولت بی تاثیر اقتصاددانان لیبرال 
کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری مناطق، 
غربی،  اروپای  مناطق  بسیاری  و  آمریکا  به ویژه 
دولت مداخله گر برای کاهش بیکاری گسترده و 
ظاهر  رفاه،  دولت  سمت  به  اقتصادها  راهنمایی 

شد.
از  عظیمی  حجم  با  مقارن  م   1980 دهه 
بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه، 
نرخ های باالی بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی 
از  حرکت  دوران،  این  طی  بود.  کشورها  این  در 
بازاری«  »اقتصاد  سمت  به  دستوری«  »اقتصاد 
کلید توسعه یافتگی به شمار می رفت. در این دوره 
اندازه  همان  به  و  گسترده  حد  از  بیش  دولت ها 
فاسد شمرده می شدند و با اخالل در انگیزه های 
بازار به نحوی مسرفانه تولید می کردند؛ بنابراین 
بهترین رویکرد، حداقل کردن دولت و گسترش 

بخش خصوصی در اقتصاد تشخیص داده شد.
دولت در این دیدگاه مطابق نظرات نهادگرایان، 
سایر  فعالیت  برای  الزم  سازوکارهای  است  ملزم 
فضای  بدین وسیله  و  کند  فراهم  را  بخش ها 
فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل کند؛ اما 
برای آنکه اثربخش باشد و بتواند به اهداف خود 

چهار  دارای  باید  نهادگرا  دولت  کند،  پیدا  دست 
مداری،  عدالت  مردم ساالری،  اساسی  ویژگی 

پاسخگویی و مشارکت جویی باشد.
بررسی سابقه مالکیت عمومی در تاریخ معاصر 
اقتصاد ایران نشان می دهد که مداخله مستقیم 
دولت در اقتصاد ایران همواره رواج داشته است. 
این مداخله در ابتدا در نتیجه تأثیرات نامطلوب دو 
جنگ جهانی و حاکمیت دیدگاه های رایج اقتصاد 
توسعه در کشور ضرورت یافت و دولت در بسیاری 
از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین 

و رقیب بخش خصوصی در ایران بوده است.
انقالب  پیروزی  هنگام  تا  ایران  در  شرایط  این 
بعد،  به  زمان  این  از  و  یافته  تداوم  اسالمی 
شد.  پررنگ تر  اقتصاد  در  دولت  نقش آفرینی 
زمان  آن  در  اصلی  جریان  به عنوان  مساله  این 
و  اساسی  قانون   44 اصل  تصویب  نتیجه  در  و 
عمومی شمردن مالکیت عمومی صنایع کلیدی 

و تصدی گری دولت رخ داد.
با ابالغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 تمرکز 
زیادی  حدود  تا  اقتصادی  فعالیت های  بر  دولت 
قانون  ابهامات  نیز  آن  اجرای  قانون  و  شد  رفع 
و  دولتی  فعالیت های  حوزه  در  زیادی  حد  تا  را 
غیردولتی و فضای رقابتی رفع کرد. در حقیقت، 
تبیین  نقطه عطفی در  را می توان  بند  این  ابالغ 

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران دانست.
با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی 
بر اساس برنامه های سوم، چهارم، پنجم و حتی 
و  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  ششم 
 44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  با  همچنین 
قانون اساسی از نیمه دوم سال 1386 و تاسیس 
سازمان خصوصی سازی در سال 1380 اقدامات 
گسترش  هدف  با  دولت  طرف  از  توجهی  قابل 
بخش خصوصی البته بدون توجه به ظرفیت ها، 
در  بخش  این  الزامات  و  حساسیت ها  عالیق، 
سال های اخیر صورت گرفته است موضوعی که 
به  شرکت   700 از  بیش  واگذاری  با  شده  باعث 
ارزش  با  دولتی  انتقال سهام  و  غیردولتی  بخش 
بیش از 1400 هزار میلیارد ریال توسط سازمان 
بخش  در  معناداری  تحرک  خصوصی سازی، 
خصوصی اقتصاد شاهد نبوده و اکثر بنگاه های 
واگذار شده مسیری به سمت زیان دهی، انحالل 
و واگذاری دارایی ها از طرف خریداران را در پیش 

گیرند.
در این فرصت به دنبال دالیل عدم شکل گیری 
بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد ایران با وجود 
در  مجلس  و  دولت ها  متنوع  اقدامات  انجام 
راستای واگذاری و کوچک سازی دولت و نهادهای 
عمومی و اجرای سیاست هایی قابل دفاع از جمله 

بهبود فضای کسب وکار خواهیم بود.

تفکیک متقاضیان سهام بنگاه های دولتی
سهام  متقاضی  اصلی  گروه های  بررسی  با 
به  قابل  ارزشمندی  حقایق  دولتی  بنگاه های 
در  اساس جدول )شماره یک(  بر  دست می آید. 
کشور  در  خصوصی سازی  سازمان  حیات  دوران 
بیش از 1،436 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام 
و دارایی های دولت به بخش غیردولتی انجام شده 
است که البته بیش از 40 درصد از این واگذاری ها 
به سهام عدالت و رد دیون دولت اختصاص یافته 
مانند  عمده  خریداران  اگر  همچنین  است. 
نهادهای عمومی شبه دولتی و سازمان های وابسته 
واقعی  سهم  کنیم  وارد  محاسبات  در  را  دولت  به 
رونق  و  تحرک  ایجاد  انتظار  که  خصوصی  بخش 
از این بخش داریم، واگذاری  ایران را  در اقتصاد 
ریال )10 درصد کل  میلیارد  از 140 هزار  کمتر 
که  شرکت هایی  و  حقیقی  افراد  به  واگذاری ها( 
صورت  هستند  حقیقی  بخش  آن  سهامداران 
گرفته است و به این ترتیب نام گذاری واگذاری ها 
در ایران با عنوان خصوصی سازی ارتباط چندانی 

با بخش خصوصی واقعی کشور ندارد.

بررسی بازارهای عرضه و تقاضا
واگذاری  میزان  دو(  )شماره  جدول  به  توجه  با 
قابل  بازارهای  سایر  و  سرمایه  بازار  در  سهام 
دسته بندی مشخص شده است. حدود 55 درصد 
بازار  در  گرفته  صورت  واگذاری های  مجموع  از 
بورس و همچنین معادل 12.6 درصد از مجموع 
واگذاری ها در بازار فرابورس به متقاضیان واگذار 
 32 از  بیش  انتقال  میان  این  در  و  است  شده 
درصد از سهام از روش های خارج از بازار سرمایه 
نامناسب  وضعیت  دهنده  نشان  متقاضیان  به 
ساختار مالی، فنی و اقتصادی بنگاه های واگذار 
شده در کنار انعطاف پایین این بازار در مدیریت 

واگذاری های صورت گرفته است.

جدول 1- آمار واگذاری به تفکیک گروه متقاضیان از سال 1380 لغایت نه ماهه اول 1396 - ارقام به میلیارد ریال

854.259

315.536

266.363

1.436.158

%59.5

%22

%18.5

%100

عموم متقاضیان غیردولتی

انتقال به طلبکاران از دولت

تخصیص به سهام عدالت

جمع

درصد واگذاریمجموع واگذاری گروه متقاضیان

جدول 2- آمار واگذاری به تفکیک بازار عرضه از سال 1380 لغایت نه ماهه اول 1396 - ارقام به میلیارد ریال

بورس تهران

فرابورس و بازارهای پایه

مذاکره و مزایده

جمع

%55.1

%12.6

%32.3

%100

بورس تهران

فرابورس و بازارهای پایه

مذاکره و مزایده

درصد واگذاریمجموع واگذاری بازار عرضه
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تفکیک گروه های قابل واگذاری
 44 اصل  کلی  سیاست های  قانون   2 ماده  در 
فعالیت های اقتصادی در کشور در سه گروه دسته 
بندی شده است. در گروه سوم که دولت کماکان 
به فعالیت صددرصدی خود در این بخش ها ادامه 
خواهد داد؛ موضوعاتی از جمله شبکه های مادر 
شرکت های  نظامی،  تولیدات  مخابرات،  و  پست 
گاز،  و  نفت  معادن  و  گاز  و  نفت  تولید  ملی 
مرکزی،  بیمه  مرکزی،  بانک  و  بانک ها  از  برخی 
و  هواپیمایی  سازمان  برق،  انتقال  شبکه های 
بنادر و کشتیرانی، سدها و شبکه های آب رسانی 
این  بر  است.  گرفته  قرار  تلویزیون  و  رادیو  و 
تمایل  صورت  در  حتی  خصوصی  بخش  اساس 
جذاب  بخش های  در  ایران  در  سرمایه گذاری  به 
فعالیت  اجازه  باال،  اقتصادی  توجیه  دارای  و 
نداشته و در حوزه های بعدی نیز مشارکت بخش 
در  است.  همراه  دیگری  مشکالت  با  خصوصی 
گروه دوم ماده 2 قانون سیاست های کلی اصل 
از  یکی  دارای  مادر  و  بزرگ  صنایع  که  نیز   44
شرایط؛ سرمایه بیش از هزار میلیارد ریال، نیروی 
کار بیش از 2.500 نفر، داشتن دانش فنی باال، 
کل  از  درصد   30 از  بیش  تولید  ظرفیت  داشتن 
ظرفیت کشور و وابستگی سایر صنایع به صنعت 
شرکت  سه  بزرگ،  معادن  کنار  در  را  نظر  مورد 
صنعت  در  فعاالن  تجاری،  بانک های  بیمه ای، 
هواپیما، بنادر و راه و راه آهن و بازرگانی و صنایع 
حوزه انحصارات طبیعی و قانونی یا دارای حمایت 
خاص در بر می گیرد. حضور دولت در کنار بخش 
خصوصی بر اساس قانون حداقل به میزان %20 
عمل  در  و  بوده  مجاز  مدیره(  هیأت  عضو  )یک 
بخش خصوصی در صنایع بزرگ و مادر نیز در کنار 
خود دولت ناکارآمد در بازار را در سیاست گذاری 
بنگاه شاهد خواهد بود و با توجه به نفوذ دولت در 
هیأت مدیره این شرکت ها اختیار بخش خصوصی 
همچنین  است.  شده  محدود  نیز  حوزه  این  در 
رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی برخوردار 
از امکانات و حمایت همه جانبه دولت معموال به 
نفع بخش دولتی بوده و بخش خصوصی آزادی 

عمل چندانی در اداره این بنگاه ها ندارد.
آخرین گروه در ماده 2 قانون سیاست های کلی 
صددرصدی  حضور  جایگاه  اولین  که   44 اصل 
گروه  می شود  محسوب  واقعی  خصوصی  بخش 
خارج  اقتصادی  فعالیت های  همه  که  است  یک 
نگاه  یک  با  می گیرد.  بر  در  را  سه  و  دو  گروه  از 
میراث  ارزش گذاری  به  می توان  کارشناسی 
حداقل 50 ساله بخش دولتی به بخش خصوصی 
اینکه تمایل بخش  واقعی پرداخت، جالب توجه 
شبه دولتی بر اساس آمار و ارقام موجود به ابتیاع 
در  گروه  این  نتیجه  در  و  بوده  بیشتر  دو  گروه  از 
کنار دولت، فعالیت های اقتصادی همراه با رانت 
خواهد  ادامه  بخش  این  در  را  شده  سامان دهی 

داد.
عالوه بر این، شرکت های طبقه بندی شده در 
اقتصادی  مشترک  ویژگی  چند  دارای  سه  گروه 
و  فنی  ارتباط  باال،  انسانی  نیروی  تورم  هستند، 
بدهی های  و  انباشته  زیان  ضعیف،  اقتصادی 
سیستم  به  اعتیاد  کنار  در  یافته  تراکم  مالی 
مدیریتی دولت در اجزای سازمان که خریداران را 
مواجه با مشکالت بیشتری در اصالح ساختار این 
شرکت ها در ایران کرده اند و قسمت تلخ داستان 
اینکه این خریداران معموال جزء بخش خصوصی 

واقعی دسته بندی می شوند.

چالش های اساسی خصوصی سازی ایرانی
با وجود نزدیک شدن به انتهای واگذاری سهام 
توجه  با  غیردولتی  بخش  به  دولتی  بنگاه های 
مختلف  مقاطع  در  که  اصلی  انحراف  چهار  به 
خصوصی سازی  برنامه  اجرای  نتایج  داشته ایم 
نتایجی منحصر به اقتصاد ایران بوده و عالوه بر 
به بخش خصوصی مقتدر و عدم  عدم دستیابی 
کاهش بار مالی دولت در اداره اقتصاد، وضعیتی 

مبهم و ناکارآمد در اقتصاد ایران را رقم زده است.

اهداف؛  جهت گیری   - اول  چالش 
خصوصی سازی یا رهاسازی

قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
برنامه  پیاده سازی  و  اسالمی  جمهوری  اساسی 
واگذاری  و  اخیر  دهه  در  خصوصی سازی 
غیردولتی  بخش  به  دولتی  شرکت های  سهام 
در  دولت  تصدی گری  کاهش  در  بزرگی  اقدام 
یکی  می شود.  محسوب  اقتصادی  فعالیت های 
سطح  ارتقاء  سیاست ها  این  اصلی  اهداف  از 
کارایی و بهره وری بنگاه های واگذار شده به بخش 

معضل  که  بنگاه هایی  است.  بوده  غیردولتی 
اصلی اکثر آن ها در زمان تصدی گری دولت، تورم 
بیش از حد نیروی انسانی ناکارآمد عنوان می شد 
انتظار   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  با 
می رفت تا ضمن بهبود وضعیت کارایی و بهره وری 
در سطح باالتری از رقابت پذیری به فعالیت خود 

ادامه دهند.
خصوص  در  گرفته  صورت  مطالعات  اگرچه 
به  شده  واگذار  شرکت های  عملکرد  ارزیابی 
جمله  از  معیارهایی  بررسی  با  غیردولتی،  بخش 
مدیریت  بهره وری،  و  اقتصادی  بورس،  و  مالی 
فرآیند و نوآوری و معیار اشتغال و منابع انسانی، 
مؤید بهبود وضعیت شرکت های مورد بررسی در 
ناگفته  ولی  است،  محاسبه  مورد  شاخص های 
پیداست که بهبود در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
این شرکت ها در زمان پس از واگذاری با اهداف 
دارد.  فاصله  بسیار  خصوصی سازی  برنامه  عالیه 
این موضوع با توجه به مقاومت پرسنل شرکت ها 

در زمان واگذاری و همچنین رفتار متناقض دولت 
با شرکت های واگذار شده و در حال واگذاری نیز 

قابل مشاهده و بررسی است.
برنامه خصوصی سازی  از  انحراف  از علل  یکی 
و گرایش به اصطالح »رهاسازی« در این برنامه، 
گرفته  صورت  واگذاری های  توجه  قابل  حجم 
به  دارایی ها  و  سهام  مستقیم  انتقال  مسیر  از 
اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است، 
 22 )حدود  ریال  میلیارد  هزار   316 واگذاری  با 
دولت،  دیون  رد  به صورت  واگذاری(  کل  درصد 
با  شده  واگذار  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت 
این روش به دلیل انتقال قطعی شرکت ها تقریبا 
است  بدیهی  ترتیب  این  به  و  شده  غیرممکن 
خود  سنواتی  طلب  مقابل  در  که  طلبکاران  که 
را  زیان ده  معموال  شرکت هایی  سهام  دولت  از 
دریافت کرده اند به دنبال دستیابی به منابع مالی 
سیاست های  و  اهداف  با  هماهنگ  و  بوده  خود 

خصوصی سازی قدم بر نخواهند داشت.
عالوه بر این با توجه به موارد عنوان شده بخش 
شرکت ها  از  خاصی  نوع  وارث  واقعی  خصوصی 
اینکه  توجه  جالب  است.  شده  ایران  اقتصاد  در 
ماهیت  تغییر  با  میان  این  در  موفق  نمونه های 
و  شده  واگذار  شرکت های  اقتصادی  و  فنی 
ایجاد  با  مقایسه  در  زیاد  بسیار  انجام هزینه های 
اهداف  از  ناچیزی  بخش  به  جدید  شرکت  یک 

خصوصی سازی دست یافته اند.

یا  نظارت  و  بازرسی  دوم-  چالش 
توانمندسازی و حمایت

به طورکلی  دولتی  بخش  بر  حاکم  سازوکار 
بوده  خصوصی  و  غیردولتی  فضای  از  متفاوت 
در  فقط  سود،  کسب  هدف  مشخص  به طور  و 
به عنوان  می تواند  خصوصی  بخش  فعالیت های 
بهینه اول بنگاه ها هدف گذاری شود. با توجه به 
واگذار  شرکت های  از  ویژه  بازرسی  برنامه  اجرای 
بر اساس دستورالعمل  به بخش غیردولتی  شده 
»نحوه نظارت پس از واگذاری« می توان موارد زیر 
با  را اصلی ترین محورهای متضاد دیدگاه دولتی 
عملکرد منطقی بخش غیردولتی در ایران قلمداد 

کرد.
استفاده  به  اقتصادی  واحدهای  اغلب  نیاز 
مدیران  می شود،  باعث  بانکی  تسهیالت  از 
اهداف  تحقق  برای  واگذارشده  شرکت های 
به دریافت تسهیالت )حتی بدون  شرکت نسبت 
مجوز( اقدام کنند. دریافت تسهیالت در حد توان 
با توجیه کافی  اعتباری شرکت های واگذار شده 
اقتصادی می تواند به افزایش کارایی و بهره وری 
تدبیری  است  الزم  اما  شود  منجر  شرکت ها 
اندیشیده شود که این اقدام )که در اغلب موارد 
از نظر اقتصادی به نفع شرکت های واگذار شده 
است( با مساعدت بیشتر سازمان خصوصی سازی 
در  و  معمول  به طور  سازمان  این  زیرا  شود  انجام 
اجرای وظایف قانونی خود نگران تعهدات مالی 
خریداران بوده و ارائه مجوز تسهیالت را تهدیدی 

در دستیابی به برنامه مالی دولت می داند.
در  آن ها  از  بهینه  استفاده  و  دارایی  مدیریت 
با  موضوع  سازمانی،  اهداف  به  رسیدن  مسیر 
که  است  واگذارشده  شرکت های  در  اهمیتی 
می کند.  پیدا  بیشتری  اولویت  واگذاری  از  پس 
فروش  غیردولتی  بخش  به  شرکت ها  واگذاری  با 
دارایی  کردن  جایگزین  و  بازده  کم  دارایی های 

اقتصـاد ایران بـا وجود واگـذاری بیش 
بخـش  بـه  اقتصـادی  بنـگاه  از 700 
غیردولتـی و تصویـب قوانیـن اقتصادی 
موثـر از جملـه قانـون بهبـود مسـتمر 
فضـای کسـب وکار و قانون رفـع موانع 
تولیـد و بـا توجـه بـه الگوبـرداری از 
در  گرفتـه  صـورت  واگذاری هـای 
کشـور آلمان و برخورداری از مشاورین 
اقتصادی بـا تجربه واگذاری هـا در این 
کشـور، در عمـل فاصله بسـیار زیادی 
بـا اهداف عالـی خصوصی سـازی دارد

اقتصادی  وضعیت  بهبود  در  می تواند  پربازده 
بنگاه موثر باشد. البته مجوز این اقدامات همواره 
دولت  توسط  بیشتری  حساسیت  و  احتیاط  با 

صادر می شود.
حمایت از پرسنل شرکت های واگذار شده در دو 
موضوع عدم کاهش سطح اشتغال و عدم تعویق 
سازمان  نظارتی  موارد  از  نیز  دستمزد  و  حقوق 
بخش  که  می شود  محسوب  خصوصی سازی 
اقتصادی  فایده  و  هزینه  بررسی  با  خصوصی 
نگران  دولت  اجتماعی  هدف گذاری  به  نسبت 
حوزه  این  در  بیشتر  نظارت  و  بازرسی  و  نبوده 
مانعی در مسیر توانمندسازی و بهبود این بخش 

تلقی خواهد شد.

چالش سوم- بهبود فضای کسب وکار بایدها 
و نبایدها

اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان یکی از 
برنامه های هدفمند و قانون مند در اقتصاد ایران، 
بی گمان باید در کنار سایر فعالیت های اقتصادی 
سازمان دهی  کشور،  در  خصوصی  بخش  حامی 
و مدیریت شود. دستیابی به مولفه های حکمران 
خوب برای دولت که عالوه بر وضعیت اقتصادی 
یک  ساکنان  اجتماعی  و  رفاهی  وضعیت  به 
در  نهادگرایان  اعتقاد  به  که  دارد  توجه  سرزمین 
اقتصاد، جز با فراهم کردن سازوکارهای الزم برای 
نخواهد  میسر  اقتصاد  در  بخش ها  سایر  فعالیت 
انجام  اجازه  و  کسب وکار  فضای  تسهیل  بود، 
فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی در 
بر چهار وظیفه  با تمرکز دولت  بستری هوشمند 
پاسخگویی  عدالت مداری،  مردم ساالری،  اصلی 
و مشارکت جویی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران 
امری بسیار حیاتی است، موضوعی که در مقایسه 
با نظریات دیگر اقتصادی از اجماعی قابل تامل 

در بین اقتصاددانان برخوردار است.
رانت جویی  بوکانان؛ »مسائل  اعتقاد جیمز  به 
یا فعالیت های بدون بهره وری به عبارتی شکست 
تنظیم  و  کنترل  که  می آید  پدید  هنگامی  دولت 
برای  را  منابع  متقاضی  و  بوده  آور  اتالف  دولتی 
تأثیرگذاری بر رفتار دولتی، تشویق کند. به عالوه، 
ممکن است دولت ها تحت تسلط برخی گروه های 
ذینفع باشند که منافع خاص را دنبال می کنند. در 
این صورت ممکن است منافع بخشی محدود را 
دنبال کرده و مانع از پیگیری سیاست های بهینه 
شوند« و این موضوع در خصوص واگذاری بخش 
عمده ای از سهام شرکت های دولتی به گروه های 

ذینفع در اقتصاد ایران قابل بررسی است.

با  عمومی  سهام  چهارم-گسترش  چالش 
هدف عدالت یا رفاه

با انتقال بیش از 266 هزار میلیارد ریال )معادل 
18.5 درصد کل واگذاری ها( سهام شرکت های 
سهام  قالب  در  تخصیص  قابل  سهام  به  دولتی 
عدالت به اقشار کم درآمد در طی سال های 1385 
می رفت  انتظار  آن  بعدی  تعدیالت  و   1388 تا 
شاهد  خصوصی سازی،  برنامه  کامل  اجرای  با 
رشد فرهنگ سهامداری و مشارکت مالی در بین 
شتاب  وجود  با  موضوع  این  باشیم،  کشور  مردم 
قابل توجه در سال های اولیه در سنوات اخیر به 
کندی در مسیر آرمانی خود حرکت می کند. امید 
زمان  از  سال  دو  حدود  که  جاری  سال  در  است 
در  خصوصی سازی  برنامه  کامل  اجرای  قانونی 

ایران و پایان آن )1393( فاصله گرفته ایم، ضمن 
ساماندهی به وضعیت نابسامان توزیع این سهام 
در بین اقشار مردم، نظام شفاف و هوشمندی در 
خصوص فرآیند تخصیص سهام شرکت های قابل 
قابلیت های  با  عدالت  سهام  قالب  در  واگذاری 

اقتصادی و رفاهی باال تدوین و اجرا کنیم.

الگوی جهانی - خصوصی سازی در آلمان
کمونیستی  حکومت  زمان  در   1990 سال  در 
نشتالت«  هاندا  »تروی  سازمان  کشور،  این 
تأسیس شد. وظیفه این سازمان نظارت و تبدیل 
حکومت  یک  چارچوب  در  دولتی  شرکت های 
کمونیستی به شرکت های خصوصی و جلوگیری 
از فروپاشی آن ها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد 
دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در 
عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال 
سازمان  خصوصی سازی  سیاست  گرفت.  قرار 
به  شرکت ها  فروش  پایه  بر  که  هاندا«  »تروی 
خریدار  تعهد  به  مشروط  ولی  ارزان  قیمت های 
استوار  سرمایه گذاری  انجام  و  اشتغال  حفظ  به 
بود تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و نقش 

و  بود  زیاد  بسیار  برنامه  این  در  ارزیابی  و  نظارت 
به  را  صنعتی  واحد   300 حدود  ماهانه  توانست 
تداوم  واگذاری ها  این  تمام  در  برساند.  فروش 
تولید شرط اصلی انتقال سهام به متقاضیان بوده 
است. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه 
اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این 
تعداد 2500 شرکت  توانست  که سازمان  ترتیب 
را به بخش خصوصی واگذار کند. از اواسط سال 
1992 که از یک سو به تدریج مشکالت و مسائلی 
در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2 
میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در 
آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیت های صنعتی 
تولیدی گسترده ای وجود داشت، ساکت و خراب 
شده بودند، باعث ایجاد شک و تردید در صحت 
راهبردی سازمان »تروی  و درستی سیاست های 

هاندا« شد.
سازمان  توسط  خصوصی سازی  تجربه  
را بیشتر تقویت کرد که  این اصل  »تروی هاندا« 
و  نظارت  با  و  به تدریج  باید  را  خصوصی سازی 

ارزیابی صحیح انجام داد و از آزادسازی و واگذاری 
به بخش خصوصی به یکباره و با سرعت باال پرهیز 

کرد.
اگرچه خصوصی سازی در آلمان ابتدا پرهزینه 
بود ولی نتایج بعدی آن بسیار موفقیت آمیز بود. 
نسبتا  بنگاه   1300 سال  سه  ظرف  تروی هند 
بزرگ اقتصادی را خصوصی کرد و در عین حال 
توسعه  حفظ  به خوبی  را  اولیه  اشتغال  و  تولید 
متقاضیان  به  دولتی  بنگاه های  واگذاری  داد. 
توانمند و اعمال نظارت کارآمد و مستمر سازمان 
از  خریداران،  تعهدات  ایفای  نحوه  بر  تروی هند 
جمله ویژگی هایی است که برنامه خصوصی سازی 
آلمان را به عنوان یک برنامه موفق و منحصر به فرد 
در سطح جهان مطرح کرده است. این سازمان در 
دوره دوم فعالیت خود با ارزیابی نتایج مرحله اول 
توانست مسیر روشن تری در واگذاری شرکت های 

دولتی پیدا کند.
واگذاری ها  فرآیند  بر  نظارت  نقش  آلمان  در 
است.  بوده  بی بدیلی  نقش  واگذاری  از  پس  و 
اعمال نظارت تروی هند در حین و بعد از واگذاری 
و  حفظ  اشتغال  سطح  اوال:  که  شده  موجب 
سرمایه گذاری های تعهد شده محقق شود و ثانیا: 
با متخلفان وفق مفاد قرارداد مربوط رفتار شود و 

برنامه واگذاری شرکت های دولتی تصحیح شود.

سخن آخر
 700 از  بیش  واگذاری  وجود  با  ایران  اقتصاد 
تصویب  و  غیردولتی  بخش  به  اقتصادی  بنگاه 
بهبود  قانون  جمله  از  موثر  اقتصادی  قوانین 
مستمر فضای کسب وکار و قانون رفع موانع تولید 
از واگذاری های صورت  الگوبرداری  به  با توجه  و 
از مشاورین  برخورداری  و  آلمان  گرفته در کشور 
کشور،  این  در  واگذاری ها  تجربه  با  اقتصادی 
عالی  اهداف  با  زیادی  بسیار  فاصله  عمل  در 
نظیر  اهدافی  مجموعه  دارد،  خصوصی سازی 
ملی، گسترش  اقتصاد  به رشد  بخشیدن  شتاب 
تامین  به منظور  مردم  عموم  سطح  در  مالکیت 
بنگاه های  کارایی  ارتقای  اجتماعی،  عدالت 
و  انسانی  و  مادی  منابع  بهره وری  و  اقتصادی 
ملی،  اقتصاد  در  رقابت پذیری  افزایش  فن آوری، 
در  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  سهم  افزایش 
اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت 
در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح 
عمومی اشتغال و در نهایت تشویق اقشار مردم به 
پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها 
اهدافی بسیار ارزشمند هستند که با وجود اجرای 
این  به  دستیابی  واگذاری ها،  نمادین  و  شکلی 
بسیار  ایران  اقتصاد  امروزی  فضای  در  اهداف 

غیرممکن به نظر می رسد.
همچنین پیاده سازی تمام برنامه های اقتصادی 
ساکنان  رفاه  و  اجتماعی  وضعیت  با  خورده  گره 
مشکالت  و  کاستی ها  با  شک  بدون  کشور،  یک 
خاص آن برنامه در مسیر اجرا همراه بوده و تفاوت 
یا  مشکالت  میزان  در  مختلف  کشورهای  بین 
نبوده  آن ها  اقتصادی  برنامه های  کاستی های 
بلکه نحوه نگرش کشورها به معضالت پیش رو و 
و بسترسازی جهت  موانع  رفع  برای  آن ها  تالش 
برازندگی  به  اقتصادی  برنامه های  پیاده سازی 
می کنیم،  مشاهده  اقتصادی  متون  در  که  آنچه 
مبنایی واقعی جهت تفاوت اقتصادی و سطح رفاه 

ساکنین یک کشور است.

حمایت از پرسـنل شـرکت های واگذار 
کاهـش  عـدم  موضـوع  دو  در  شـده 
سـطح اشـتغال و عـدم تعویـق حقوق و 
دسـتمزد نیـز از موارد نظارتی سـازمان 
می شـود  محسـوب  خصوصی سـازی 
بررسـی  بـا  خصوصـی  بخـش  کـه 
هزینـه و فایـده اقتصـادی نسـبت بـه 
هدف گـذاری اجتماعـی دولـت نگران 
نبوده و بازرسـی و نظارت بیشـتر در این 
حوزه مانعی در مسـیر توانمندسـازی و 
بهبـود ایـن بخـش تلقـی خواهد شـد.
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در  موجود  مشکالت  دالیل  درباره  بحث  برای 
در  آن  تاریخی  سابقه  به  نگاهی  باید  ابتدا  صنعت، 
ایران بیندازیم چرا که تا ندانیم کجا بوده ایم، نخواهیم 
خواهیم  کجا  فردا  و  ایستاده ایم  کجا  امروز  فهمید 
سازمان های  و  نهادها  باید  ما  دیگر  عبارت  به  بود. 
شکل گرفته در طول تاریخ مان را شناسایی کنیم و بر 
اساس این شناخت، مسیر را بشناسیم و برای اصالح 
آن تالش کنیم، با این قید که اصالح در کشوری با 
خصوصیات ایران دفعتا ممکن نیست و حرکت ذره و 

ذره اما مستمر می طلبد.
در  صنعت  ریشه های  از  چشم اندازی  آن که  برای 
ایران به دست آوریم، باید برگردیم به میانه های قرن 
محصول  یک  به عنوان  سماور  که  هنگامی  پیش؛ 
ایران می شد. میرزاتقی خان  وارد  از روسیه  صنعتی 
داخل  در  سماور  ساخت  گرفت  تصمیم  امیرکبیر 
ایران انجام شود. به همین منظور، او نامه ای نوشت 
به چراغ علی خان زنگنه، حاکم اصفهان و از خواست 
کند.  اعزام  تهران  به  را  اصفهان  صنعتگر  بهترین 
تهران  به  و  کرد  انتخاب  را  کسی  خان  چراغ علی 
فرستاد. امیرکبیر این صنعتگر اصفهانی را به حضور 
گذاشت  مقابلش  را  روسی  سماور  یک  و  پذیرفت 
صنعتگر  بسازید؟  را  این  می توانید  شما  پرسید  و 
این بهتر می سازم. قرار شد  از  بله،  اصفهانی گفت 
برود در بازار تهران تا همه ملزومات و احتیاجاتش را 
تهیه کند و سماور را بسازد. چندی بعد این صنعتگر، 
با سماور ساخته شده اش، نزد میرزا تقی خان آمد. 
امیرکبیر خیلی خوشحال شد که یک ایرانی می تواند 
محصول صنعتی بسازد. از هزینه های سماور سؤال 
کرد و صنعتگر پاسخ داد هجده ریال هزینه ساخت 
انحصار  نوشت  همان جا  میرزا  است.  شده  سماور 
هر  قیمت  و  آقاست  این  به  متعلق  سماور  ساخت 
سماور را هم ۲۵ ریال تعیین کرد. صنعتگر اصفهانی 
می گوید من پولی ندارم که ساخت سماور را آغاز کنم. 
امیر یک نامه خطاب به حاکم اصفهان می نویسد و در 
نهایت چراغ علی خان زنگنه ۷۰ تومان به صنعتگر وام 
می دهد با این شرط که بعد از رسیدن به تولید، بدهی 
خود را بپردازد. خالصه کنم؛ کارگاهی برپا و کار آغاز 
شد اما نخستین سماورها که به بازار آمد، خبر رسید 
میرزا تقی خان برکنار شده است و چند روز بعد شایع 
شد که او را کشته اند. چراغ علی خان هم برکنار شد و 
آقاخان نوری حاکم جدیدی برای اصفهان فرستاد. 
این حاکم سماورساز اصفهانی را صدا کرد و گفت 70 
تومان به دارالحکومه بدهکاری. صنعتگر توضیح داد 

که این رقم به دستور رئیس الوزرا برای ایجاد کارخانه 
سماورسازی هزینه شده اما فایده نکرد و حاکم گفت 
باید پول را پس بدهی. صنعتگر هم کارخانه را حراج 
می توانست  هرکسی  از  و  فروخت  را  خانه اش  کرد، 
قرض گرفت تا بدهی دارالحکومه را بپردازد اما همه 
پولی که جمع شد، کمتر از رقم بدهی بود. حاکم 
اصفهان دستور داد که صنعتگر را ببرند در بازار و در 
مقابل دوستان و آشنایانش آن قدر بزنند و شکنجه 
را تسویه  و بدهی  بپردازند  را  بقیه رقم  آنان  تا  کنند 
کنند. همین اتفاق افتاد و صنعتگر اصفهانی را در بازار 
گرداندند و آن قدر زدند کور شد و البته باقی مبلغ وام 

تسویه شد.
دوره  تا  نگرفت  ایران شکل  در  دیگر  سماورسازی 
و  تشویق  به  عالی نسب  مرحوم  که  مصدق  دکتر 
پشتیبانی نخست وزیر و به منظور ایجاد تقاضا برای 
نفت در داخل، کارخانه سماورسازی تاسیس کرد. 
ساخت  سماور  دو  مصدق  دستور  به  که  است  نقل 
و یکی  را مقابل کاخ گلستان گذاشتند  عالی نسب 
را هم در اتاق خود گذاشت و از آن برای میهمانانش 

چای می ریخت.
چنین  ایران  در  صنعت  چرا  پرسید  باید  حاال 
سرنوشتی پیدا می کند؟ چرا وقتی بااین همه مشقت 
و سختی، صنعتی شکل می گیرد، دوام ندارد و پایدار 
نمی ماند؟ چرا صنایع ملی به نفع صنایع غیرملی یا 
وارداتی عرصه را می بازند و یا با مشکالت عدیده مواجه 
می شوند؟ همین که همه ما شنیده ایم و دیده ایم و 
می دانیم صنعتگری در ایران بدون مشکل و حاشیه 
و دردسر ممکن نیست، یعنی یک باور ملی در مورد 

امتناع صنعت در ایران وجود دارد. این را باید واکاوی 
و ریشه یابی کرد. متون تاریخی ما نشان می دهد که 
بسیاری از حکومتگران و کارگزاران کشور، کنه مطلب 
بر  نمی توانسته اند  دلیل  هر  به  اما  می دانسته اند  را 
ناصرالدین شاه  مثال  برای  کنند.  غلبه  مشکالت 
به  مگر  نمی شود  حاصل  عامه  »اطمینان  می گوید 
امنیت« یعنی ناصرالدین شاه می دانسته که وظیفه 
اصلی دولت، کنترل خشونت و تأمین امنیت است و 
تا از عهده این وظیفه اصلی برنیاید، نمی تواند به سایر 
کارها و وظایفش برسد. همو می گوید: »امنیت فرع 
قانون است و قانون، الزمه اش اجرا.« یعنی تا قانون 
برقرار کرد. حاال ممکن  را  امنیت  نمی توان  نباشد، 
است قانون وجود داشته باشد اما به اشکال مختلف 
اجرا شود. همین اجراهای متفاوت روی ساختارهای 
اجرای  این  می گذارد.  تأثیر  کارآفرین ها  انگیزشی 
قانون و امنیت حقوق مالکیت است که به من می گوید 
پس اندازم را در تولید صرف کنم یا بگذارم در بانک و 
سودش را بگیرم. در اینجا منظور از امنیت، مفهوم 
گسترده آن است و نه فقط این که کسی در خیابان 
به کس دیگری تعرض نکند. وقتی گفته می شود یک 
صنعتگر به امنیت احتیاج دارد، یعنی باید مطمئن 
باشد قانون پشت اوست، یعنی قیمت ارز یک شبه 
چند برابر نمی شود، یعنی قانون و مقررات هم ثابت 
است و هم ضمانت اجرایی دارد. نمی شود یک نفر با 
هزاران مشقت صنعتی را پایه گذاری کند و بعد که به 
ثمر رسید، همان محصول با نصف قیمت یا کمتر از 

خارج وارد شود.
اجرا،  در  کم هزینه  یعنی  کارآمد  مالکیت  حقوق 
اولین شرط شکل گیری صنعت است. امکان ندارد 
که در فضای آکنده از نااطمینانی صنعتگری رواج 
یابد. می توان پا را فراتر هم گذاشت و گفت در فضای 
آکنده از بی اعتمادی، عدم قطعیت و نااطمینانی بازار 
هم شکل نمی گیرد چه برسد به صنعت. نمی توان 
کاال یا خدمتی را عرضه کرد اما مطمئن نبود که چک 
دریافتی بابت آن به اصطالح پاس می شود. به بیان 
دیگر، اگر حکومت نتواند از شما به نحوی پشتیبانی 
کند که نسبت به احقاق حق خود مطمئن باشید، 
انگیزه فعالیت صنعتی نخواهید داشت و به سمت 

کارها سهل تر می روید.
ایران آمد.  به  شاردن در زمان شاه عباس صفوی 
در خاطرات او می خوانیم که ایرانیان به داللی عالقه 
زیادی دارند و از تولید و کار کردن بیشتر می پسندند. 
چرا چنین است؟ جواب این پرسش را در خاطرات 

منت سخرنانی منترش نشده علی رضاقلی

توفیق و بی توفیقی ایرانیان در بسط صنعت

نویسنده  رضاقلی،  علی  اجتماعی،  علوم  پژوهش گران  میان  در 
جایگاه  نخبه کشی«  »جامعه شناسی  پرفروش  همچنان  کتاب 
آکادمیک  مطالعات  ایران،  تاریخ  بر  تسلط  دارد.  ویژه ای 
جامعه شناسی و آشنایی عمیق با متدلوژی های اقتصاد، سبب شده 
تقریبا  توضیح  قابلیت  ایران  اقتصاد  نظریه اش درباره  است که 
کامل چرایی وضعیت کنونی را داشته باشد. رضاقلی اقتصاد ایران 
را با متدلوژی نهادگرایی صورت بندی می کند و توضیح می دهد که 

نهادهای شکل گرفته در یک ساخت اقتصادی »غارتی-قبیله ای« 
چگونه مانع نوآوری، شکوفایی و کارآمدی کنش گران اقتصادی 

می شود.
در جمع  رضاقلی  متن سخنرانی  می گذرانید،  نظر  از  که  آنچه 
تولیدکنندگان اتاق مشهد است که با اجازه و تحت نظر ایشان 
انتشار  »کارایی«  در  بار  نخستین  برای  و  تصحیح شد  و  تنقیح 

عمومی می یابد.

سردار اسعد بختیاری می خوانیم. می گوید به امالکم 
سرکشی می کردم، در جایی دیدم هم آب هست، هم 
زمین آماده است و هم باقی ابزار محیاست اما کسی 
چرا  پرسیدم  دیوار.  کنار  نشسته اند  و  نمی کند  کار 
کشاورزی نمی کنید؟ کسی جواب نداد. چند باری 
می پرسد تا عاقبت یک پیرمرد دل را می زند به دریا 
به محض  پیرمرد می گوید  آن  را می دهد.  و جوابش 
این که شروع کنیم به کار، سروکله نماینده دولت پیدا 
می شود، جواب او را می دهیم، مباشر تو از راه می رسد 
و مزاحم ما می شود و... ترجیح می دهم بنشینم و 

چپقم را بکشم اما خودم را به دردسر نیندازم.
بنابراین تاکید می کنم که حقوق مالکیت کارآمد 
اولین شرط بسط صنعت در هر جامعه ای است و در 
عرصه ناامنی، تولید پا نمی گیرد. در عرصه ناامنی، 
کسی که اموال و دارایی هایش را به زمین پیچ و مهره 
سرمایه  نمونه  برای  شود.  تنبیه  است  ممکن  کند، 
خانواده الجوردی به زمین پیچ شده بود؛ ببینید آنان 
چه سرنوشتی داشتند، کسانی که سرمایه شان در 

جیب شان بود چه سرنوشتی داشتند؟
کل تاریخ بشر دو انقالب صنعتی را به خود دیده 
زیست  الگوی  تغییر  مربوط  نخست  انقالب  است؛ 
انسان از شکار و جمع آوری به کشاورزی بود و انقالب 
داد  رخ  قبل  سال  چند  و  سیصد  هم  دوم  صنعتی 
که ما هنوز در معرض تحوالت ناشی از آن هستیم. 
می گویند هر دو انقالب محصول تغییر در ساختار 
حقوق مالکیت و تضمین دارایی افراد در اجرا بود. 
از  ناشی  تحوالت  بررسی  در  اقتصاد  نوبلیست های 
این دو انقالب می گویند وقتی حقوق افراد به رسمیت 
شناخته شد، هم بهره وری انسان افزایش پیدا کرد، هم 
بهره وری منابع اعم از آب و خاک و... افزایش پیدا کرد 
و هم بهره وری ابزار زیاد شد، ضمنا خالقیت انسان 
هم به شکل عجیبی شکوفا شد چون می دانست حاال 
هر کوششی که کند، بهره اش را می برد. همین تئوری 
بار مالکیت  این  انقالب صنعتی بسط دادند.  را در 
معنوی به رسمیت شناخته شد و برای حفظ حقوق 
مالکیت معنوی افراد، ضمانت های اجرایی به وجود 
آمد. در نتیجه خالقیت ها فوران کرد. عجیب است که 
نزدیک به ۲۰۰ سال پیش، ناصرالدین شاه حرف های 
مشابهی می زند و می گوید: »امنیت فرع قانون است 
و قانون، الزمه اش اجرا. چون چنین شود، قلوب عامه 
از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و آن وقت 
طبیعت مخلوع و طبیعت آب و خاک، آنچه در خود 
مکتوم و مخفی دارد روز به روز در معرض ظهور و بروز 

خواهند رساند.«
احساس  خالقیت،  پیش نیاز  که  است  این  بحث 
امنیت است به طوری که نهادگراها می گویند ساختار 
تعیین  را  افراد  انگیزشی  ساختار  مالکیت،  حقوق 
جامعه  به  که  است  مالکیت  حقوق  یعنی  می کند. 
عالمت می دهد چگونه رفتار کند، برود سمت تولید 
و انباشت ثروت یا داللی و رانت جویی؟ اصالحات باید 
در حقوق مالکیت و نحوه شناسایی و حمایت از آن 
اتفاق بیفتد. وقتی امنیت حاصل شد، خالقیت فوران 
می کند و دیگر کسی هم نمی تواند مانعش شود. به 
قول ناصرالدین شاه: »صنایع ترقی می کند و معادن 
استخراج می شود و پول های مردم از زیر خاک بیرون 
می آید... باید مردم بدانند اگر آبی جای می کنند یا 
اختراعی بکنند، منافع آن حق اوست.« این ها را شاه 
ایران می گوید که واقعا به لحاظ تئوریک کامل و پرمغز 
است. اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ را با یک 

مثال تاریخی دیگر می دهم.
حاج سیاح کتابی دارد به نام »دوران وحشت« که 

در واقع خاطراتش است. او نزد والی پشت کوه می رود 
و می بیند او دارد اتاقی می سازد. می نویسد: »آبادی 
یا  باشد  خودرو  که  نیست  جنگل ها  مثل  عمارت  و 
مثل حبوبات نیست که آن را بپاشند، بلکه همین که 
امن و راحت و عدل و اطمینان شد، مردم جمع شده 
خود بنا می کنند.« این بیان دیگر همان حرف های 
و  عدالت  آسایش،  امنیت،  است؛  ناصرالدین شاه 
قانون الزم است تا عمارتی ساخته شود. حاج سیاح 
ادامه می دهد: »کم کم یکی از دیگری بهتر می سازد 
و اسباب و اثاثیه و تجمالت پیدا می شود تا به مرتبه 
کمال می رسد.« حاکم پشت کوه جواب داد: »صحیح 
است. من این عمارت را شروع کردم، مردم این اطراف 
مردم مرا دیوانه نامیدند و می گفتند مال تو باید پادار و 
منقول باشد، نه ثابت.« یعنی مال خودت را نباید مثل 
الجوردی و خیامی به زمین پیچ کنی تا وقتی صدای 
ناامنی بلند شد، بتوانی آن را برداری و بروی. حاکم 
می گوید: »می گفتند مال تو باید پادار و منقول باشد، 
نه ثابت، زیرا فردا اگر یکی از دولتیان به غرض خود تو 
را متهم کرد و یاغی نامید، تحقیق که در کار نیست، 
می بینی دچار مخمصه شده ای. باید بتوانی اموال و 
]اثهال؟[ خود را به سهولت به طرف امن ببری. آیا تو 
به عهد و قول دولتیان اطمینان داری؟ درحالی که با 
کسانی که عهد و قول داده، قرآن مهر کرده فرستادند 
بعد فریب دادند تیرباران کردند و همان قران در بغل 

ایشان سوراخ و غرق خون گشت.«
این الگوی برخورد با سرمایه را تا دوره اسطوره ای 
در هر  دیگر  عبارت  به  کرد.  ردگیری  ایران می توان 
کاالی  ارائه  شده،  شکوفا  کشور  این  که  دوره ای 
عمومی امنیت به خوبی انجام می شده است. در دوره 
انوشیروان  چنان امنیت فراگیر و تولید شکوفا شد که 
از همه جهان برای خرید به ایران می آمدند و مردم 
برای این که بتوانند با تجار خارجی ارتباط بگیرند، 
زبان های خارجی می آموختند یا در دوره بهرام گور، 
اگر مال کسی به سرقت می رفت و دولت نمی توانست 
دزد را پیدا کند، فرد دزدزده را تأمین می کرد. مورخین 
می نویسند ثروت مردم در این دوره به حدی رسید که 
همه مردم می توانستند هر روز تاج گل بگیرند و به 
خانه ببرند. توضیح هم می دهند که قیمت هر شاخه 
گل چقدر بود و چقدر خریداری می شد و... همین 
و  امنیت  فراگیری  برای نشان دادن سطح  توصیف 
دادگستری کافی است و نشان می دهد مردم به چه 
سطحی از مکنت رسیده بودند که می توانستند گل 
بخرند و به خانه ببرند. در واقع سطح امنیت باال رفت 

که کشور ثروتمند شد.
تولید ثروت در ایران غیر از امنیت یک مانع جدی 
دیگر هم داشته و دارد و آن، کم یابی منبع مهم آب 
است. ساکنان فالت ایران برای دست یابی به منابع 
آبی، 33 هزار رشته قنات حفر کرده اند و از این ۳۳ 
هزار قنات، 2 هزار متر مکعب آب استحصال شده 
است. دبی آب ولگا در ثانیه 33 هزار متر مکعب و 
متر  هزار   ۱۳ حدود  می سی سی پی  و  دانوب  دبی 
مکعب است. پس نمی توان نهادها و سازمان هایی که 
در این فالت شکل گرفته را با نهادها و سازمان های 
شکل گرفته در کنار رودخانه سند یا نیل یا دانوب و 
راین و می سی سی پی مقایسه کرد. یا وضعیت باربری 
در رودخانه هووانگ هه چین با 6200 کیلومتر طول را 
مقایسه کنید با کشوری که در محاصره کویر و شن زار 
است و برای انتقال بار مثال از بندرعباس به تبریز باید 
از شتر استفاده کند. همان طور که ذکر شد وضعیت 
طبیعت نیز در شکل دادن به نهادها موثر بوده است. 
در واقع رهاورد کمبود آب، یک حس ناامنی همیشگی 

برای مردم و حکومت های این سرزمین بوده است. 
حس ناامنی همیشگی، هزینه تأمین امنیت را باال 
به عبارت دیگر دولت نمی توانسته کاالی  و  می برد 
امنیت را با صرفه های ناشی از مقیاس تأمین کند. 
همین امروز هم ما در وضعیت تهدید منابع آبی به سر 
می بریم و هر از گاه، خبرهایی از تنش بر سر آب به 

گوش می رسد.
هم  هنوز  و  بود  ناامید  نباید  اوصاف  این  همه  با 
می شود با اصالحات نهادی، به شکل گیری صنعت 
بومی در ایران و بسط و گسترش آن امیدوار بود. به 
بیان دیگر، برای گذر از این شرایط و ورود به دورانی 
که صنعت وظایف خود را انجام دهد یعنی صنعتگر و 
کارگر و مردم و در نهایت کشور را ثروتمند کند، باید ۴ 

اقدام اساسی صورت بگیرد.
و  اخالقی  انحطاط  وجود  با  باورها:  در  تغییر   -1
عدم وجود باور به توانایی تولید، شبکه های الزم برای 
برپایی صنعت شکل نمی گیرد. غازان خان، پادشاه 
هفتم سلسله مغول ها در ایران در کتاب خواندنی اش 
می نویسد مردم می توانند به عادات ناپسند خو بگیرند 
و کاهل و تنبل و متجاوز و خائن و... شوند. می گوید 
اگر دولت می خواهد مردم »خو باز کنند« باید یک 
مدت با فشار آن ها را به کار و کوشش و خالقیت وادار 

کند.
برای  صنعت:  برای  مناسب  سازمان های   -2
شکل گیری و بسط صنعت به سازمان هایی نیاز داریم 
که هم خود بهره ور باشند و هم بهره وری صنایع را 
در  باید  این سازمان  نمایندگان  پایش کنند.  مداوم 
هر عرصه ای که به صنعت ربط می یابد حضور داشته 
باشند تا بتوانند از منافع صنعت دفاع و از تصمیمات 

مضر جلوگیری کنند.
3- نهادهای متناسب با هنجارهای جدید: قوانین 
غیررسمی، باورها و هنجارها باید متناسب با صنعت 
شکل بگیرد. نمی شود کارگران یک کارخانه با عدم 
که  بگیرند  متر  دائم  و  کنند  کار  ناراحتی  و  رضایت 
صاحب کارخانه چقدر سود کرده و چقدر مال و مکنت 
دارد. همه باید باور کنند که دارایی های یک صنعتگر 
و کارآفرین محترم و محفوظ است. تنها در صورت 
شکل دادن به این نهادها امکان بسط صنعت وجود 
دارد. در خاطرات مؤسس کارخانجات ناسیونال ژاپن 
می خوانیم بعد از جنگ جهانی دوم که کارخانه اش 
تقریبا نابود شده بود، کارگران را جمع می کند و از 
آنان می خواهد دوباره کارخانه را راه بیندازند. کارگرها 
که  این جاست  نمی کنند.  همراهی  و  معترض اند 
این  کرده اید؟«  تابه حال خون عرق  می گوید »شما 
تعبیر را که به کار می برد همه با او همراه می شوند 
که  می رسند  جایی  به  و  می سازند  باز  را  کارخانه  و 
می گوید اگر خانه ای را یافتید که یکی از محصوالت ما 

را نداشت، جایزه می گیرید.
4-  کنترل خشونت: اگر در جامعه خشونت کنترل 
ندارد.  توسعه صنعتی وجود  به  گذار  امکان  نشود، 
مردم یک  اگر  که  معناست  این  به  کنترل خشونت 
کشور و نمایندگانشان به هر دلیل خواستند ساختار 
را  مبادله  هزینه  تا  کنند  اصالح  را  مالکیت  حقوق 
کاهش دهند، کسانی که از شرایط گذشته منتفع 
می شوند حق اعمال خشونت را ندارند. این اعمال 
خشونت هم انواع و وجوه گوناگونی دارد که باز کردن 
آن موقعیت دیگری می طلبد اما همگی ما کمابیش 
با آن آشنا هستیم. به هر حال اگر حافظان شرایط 
موجود بتوانند با خشونت ساختارهای حقوق مالکیت 
را حفظ کنند، امکان گذار به توسعه صنعتی وجود 

نخواهد داشت.
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مسیری ۲۰۰ متری در بافت تاریخی مرکز شهر که به مغازه های سنگی شهرت 
یافته   است؛ یادگار تبریز قدیم که فضای جذاب سنگفرش، ارتباط با محالت 
قدیمی مرکز شهر و تنوع مغازه ها، آن را به یکی از پیاده راه های مهم و خاطرانگیز 

در مرکز شهر تبدیل کرده  است.
معماری  تبریز،  کالنشهر  چهار  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیاده راه داش  ماغازاالر را به سال ۱۲۵۱ نسبت داده   و گفته اند متاثر از معماری 
تفلیسی و قفقازی است. جداره های پیاده راه نیز طبق آن چه در دانشنامٔه تاریخ 
ورود  تجربه های مهم  از  قاجار است.  دوره  به  مربوط  آمده،  ایران شهر  معماری 
معماری مدرن به فضای شهری که حال و هوای تاریخی مرکز شهر را با الگوهای 
معماری غربی پیوند داده  است. مجموع این عوامل موجب شده، داش ماغازاالر 
جلوه ای مدرن و متفاوت از سایر محالت قدیمی تبریز داشته و در سال ۱۳۸۷ با 

شمارٔه ثبت ۲۴۴۰۱ به  عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شود.
با این حال، در طول سال های متمادی، این پیاده راه، از گذشته فاخر خود 
حفاری های  است.  شده  تبدیل  ناسازگار  و  آشفته  مسیری،  به  و  گرفته  فاصله 
گاه وبی گاه، نصب تابلوهای کوچک و بزرگ در سر در مغازه ها، معضل آب های 
سطحی، زوائد و الحاقات بدمنظر، از عواملی است که موجب شده این پیاده راه، 

علی رغم ثبت درفهرست آثار ملی، وضعیتی بدفرم بیابد.
شهرداری منطقه ۴ تبریز که بخشی از حوزه تاریخی شهر را در اختیار دارد، 
احیای اصالت تاریخی و فرهنگی مغازه های سنگی را در برنامه های عمرانی خود 

آورده و در روزهای اخیر، عملیات اجرایی این پروژه را با پشتوانه صدها ساعت 
مطالعه کارشناسی معماری و شهرسازی، آغاز کرده  است.

اکبر امجدی، شهردار منطقه ۴ تبریز با اشاره به مختصات و مشخصات این 
پروژه می گوید: تجربه برنامه های گردشگری نشان می دهد که محدوده مرکزی 
شهر، بیشترین تمرکز حضور گردشگران را دارد؛ از این رو، با برنامه ریزی صورت  
گرفته، مصمم هستیم تا پروژه مغازه های سنگی را تا موعد تبریز ۲۰۱۸ تکمیل 

کنیم.
وی با اشاره به این که پروژه در دو محور »پیاده راه« و »احیای جداره ها« پیگیری 
می شود، خاطرنشان می کند: در فاز پیاده راه، کف سازی سنتی، نصب مبلمان 
شهری و ایجاد آبنماهای سنتی پیش بینی شده و در فاز احیای جداره ها نیز 
طرحی نهایی شده که به موجب آن، سردر مغازه ها اصالح و در یک فرم مشخص 

و هماهنگ با ساختار تاریخی پیاده راه ایجاد خواهد شد.
امجدی هزینه اولیه اجرای این پروژه را ۱ میلیارد تومان خواند و تاکید می کند: 
از  یکی  ایجاد  شاهد  متر،  عرض ۱۱  و  متر  طول۲۰۰  در  پروژه  این  اجرای  با 

مهم ترین بسترهای گردشگری در شهرمان خواهیم بود.
شهردار منطقه 4 تبریز با تاکید بر نقش عموم شهروندان در اجرای این پروژه 
می گوید: شهرداری تبریز، تمام تالش خود را برای احیا و سامان دهی این پیاده راه 
تاریخی، به کار گرفته است اما قطعًا حفاظت از این محدوده زیبا، تنها با مشارکت 
و همراهی شهروندان و به خصوص بازاریان این محور تاریخی، میسر خواهد بود.

با سامان دهی پیاده راه و احیای جداره های قاجاری،

داش  ماغازاالر به اصالت 
تاریخی و فرهنگی خود باز می گردد
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