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یابند  می  هویت  مرزها  جغرافیایی  های  تفکیک  با  کشورها  امروزه 
چنین  این  زاده می شوند.  مرزها  درون همین  در  نیز  ها  و سیاست 
است که حکومت ها برپا داشته می شوند و سیاست های داخلی و 
خارجی خود را تدوین می کنند. علیرغم همه جهان نگری، سیاست 
ها در درون مرزها زاده می شوند، در دون حصارها رشد می کنند و 
در کنج دیوارها به زمزمه می نشینند. سیاست ممکن است فریاد بزند، 
خون بریزد، مرزهای دیگری را تسخیر نماید و امپراطوری خویش را 
در درون مرزهای خویش  باشد همیشه  او هرچه هم  اما  برپا سازد، 

اندیشیده و از درون حصار خود سخن می گوید.
اما اقتصاد چه؟ روزگاری نیز اقتصاد این چنین بود. در درون محل خود 
زاده می شد و در همان محل و نهایتا در اطراف منطقه ای خود به 
فروش می رسید. او نیز مرزهای خود را داشت. گرچه تاجرانی بودند- 
که همچون سیاستمدارانی که در اندیشه کشورگشایی بودند- مرزها 
را در می نوردیدند و به آن سوی آب ها می رفتند، اما باز نهایتا به 

درون مرزها و زادگاه های خویش باز می گشتند.
تاریخ این سرزمین نیز بسیار از این تاجران به یاد دارد که سرآمد همه 
آنها، تاجران تبریزی بودند، تاجرانی که ماجراجویی را تا سر حد جنون 
می پیمودند. کلکته چی ها- مسکوچی ها- ورشوچی ها- بغدادچی 
ها و... فقط تعداد اندکی از آن دست تاجرانی بودند که نام محل های 
محل تجارت را بر شناسه خود برگزیدند. اما نام خیلی های دیگر هم 

خود شناسه تجارت و صنعت بود. 
بود  بازرگانی  های  راه  مسیر  در  دور  چندان  نه  روزگاری  شهر  این 
بود.  دیده  به خود  را  بازار سرپوشیده جهان  و  بازرگانان  بزرگترین  و 
و  گذشت  می  ابریشم  جاده  قدیمی  مسیر  از  تبریز  به  طرابوزان  راه 
این چنین شد که تبریز یک سوم تجارت ایران را عهده دار گردید. 
البته این همه ریشه در تاریخ آن داشت. نخستین پول کاغذی به نام 
در  ماشینی  سکه  نخستین  گردید،  منتشر  گیخاتون  دوره  در  »چاو« 
زمان ولیعهدی عباس میرزا ضرب شد، نخستین امتیاز کارخانه برق 
این  ایران در سال 1280. و  ایران در 1281 و نخستین مرکز تلفن 
چنین شد که مشاهیر عالم تجارت در اواخر دوران قاجار که با عناوین 
التجار شناخته می  رئیس  و  التجار  امین  التجار،  معتمد  التجار،  ملک 
شدند، گرد هم آمده و در سال 1285 نخستین اطاق بازرگانی ایران 

را شکل دادند.
اما امروزه اقتصاد از همه این مفاهیم گذر کرده و هویت خود را در 
خارج از درون خویش می جوید. او هویت جدیدی برای خود برگزید 
داران  سرمایه  و  تاجران  این  تاریخی،  گذشته  در  اگر  شد.  جهانی  و 
بودند که در کنار سیاست می ایستادند و آن را تحت تاثیر قرار می 

هنوز هم می خواهیم خود را به سوی 
ایده های نوگرا نزدیک تر کنیم

دادند، امروزه این اقتصاد است 
که سیاست را سخت در مهمیز 
می  پیش  به  و  گرفته  خویش 
است که  به همین خاطر  راند. 
آن  از  نامی  تنها  امروزه  دیگر 
تاجران ماجراجو در یادها مانده 
است و این اقتصاد است که با 
خویش  های  زیرساخت  تمام 
حکم می راند. دیگر اوست که 
سیاست  تحوالت  و  تغییر  در 
المللی  بین  و  داخلی  های 
امروزه  دیگر  آفریند.  می  نقش 
سیاست  که  هستند  اقتصادها 
چالش  به  را  ها  دولت  و  ها 
فرا می خوانند، نه تاجرانی که 
روزگاری هزینه سالح مبارزان 
تامین  سیاسی  دعواهای  در  را 
از  اقتصاد  امروزه  کردند.  می 
فراسوی تمامی مرزها گذشت، 
قرار  خویش  مرز  را  جهان  او 
رفت  پیش  ب  آنجا  تا  و  داد 
دست  از  را  گرایی  آرمان  که 
واقعیت  و  گرفت  سیاستمداران 

گرایی را در دامان آنها نهاد.
اکنون دیگر اقتصاد جهانی شده 
و به عنوان یک فرآیند، خود را 
نموده  کنونی  عصر  تحمیل 
است. او اکنون مدتهاست که با 
خود هنجارهای جدیدی آورده 
تجارت،  شدن  جهانی  است. 
جهانی  تولید،  شدن  جهانی 
شدن  جهانی  و  فناوری  شدن 
جزو  همه  و  همه  و  سرمایه، 
هنجارهای او گردیده اند. گرچه 
داری  سرمایه  ایدئولوژی  از  او 
محتوم  سرنوشت  اما  شد  زاده 
و  نوین  و صنعتی  علمی  عصر 

نقل  و  و حمل  ارتباطات  عصر 
گریزناپذیر  سرنوشت  او  بود. 
صنعتی  بعد  ما  مدرن  انسان 
شدن بود. او در عصر نوین زاده 
توزیع  تولید،  تا فرآیندهای  شد 
و سرمایه را در سطح جهانی و 
مرزهای  گرفتن  نظر  در  بدون 
کشورها  سیاسی  جغرافیایی- 

تحت اختیار خود قرار گیرد.
مقابل  در  بتوان  شاید  امروزه 
شدن  جهانی  دیگر  محورهای 
سانسور  و  تهدید  با  و  ایستاد 
اما  شتافت،  آن  با  جنگ  به 
اقتصاد  از  توان  نمی  دیگر 
محلی سخن راند. دیگر اکنون 
چنان  از  اقتصاد  شدن  جهانی 
برخوردار  عمقی  و  گستردگی 
مسلط  وجه  که  گردیده 
گردیده  شدن  جهانی  گفتمان 
فرهنگی  سیاسی-  ابعاد  بر  و 
می  تاثیرگذار  آن  اجتماعی  و 
باعث  به لحاظ کمی،  او  باشد. 
سیال  حرکت  تجارت،  افزایش 
به  همزمان  دسترسی  سرمایه، 
بازارهای  فروریختن  اطالعات، 
محلی به منظور ایجاد بازارهای 
مشترک، و باعث تدوین قوانین 
مناطق  در  یکسان  اقتصادی 
است.  گردیده  جهان  مختلف 
است  مرزی  بی  در  او  ماهیت 
و هیچ گونه حصاری را بر نمی 
تابد. این چنین است که جهانی 
عملکردهای  با  اقتصاد  شدن 
متنوع خویش، پوسته دولت ها 
تر می کند و سرمایه  نازک  را 
را به درون تمامی مرزهای آن 
معامالت  به  او  دهد.  می  نفوذ 
بخشد،  می  تنوع  المللی  بین 
را  خارجی  گذاری  سرمایه 
تجارت  سازد،  می  رشد  ملزوم 
پول و سرمایه را رشد می دهد، 
فن آوری را به تمام جهان می 
الزم  که  زمان  آن  و  فرستد 
شد نیروی کار آن را از تمامی 
جهان به سوی خویش فرا می 

خواند. دنیای مجازی ارتباطات 
و  ها  ربات  نیز  و  اطالعات،  و 
اختیار  در  را  مصنوعی  هوش 
می گیرد و در یک کالم، سبب 
ایدئولوژی  ها،  نگرش  تغییر 
ها، فرهنگ ها و هنجارها می 

گردد.
گفتمان  نیز  کیفی  لحاظ  به  او 
خود را بسط می بخشد تا باعث 
تسلط گفتمان های اقتصادی بر 
متغیرها و تعامالت بین المللی 
را  جدیدی  بازیگران  او  گردد. 
و  زاید  می  جهانی  عرصه  در 
فناوری را به عنوان جاسوسان 
تمامی گوشه های  به  خویش، 

جهان می فرستد.
را  جهان  همه  اقتصاد،  این 
قلمرو فعالیت خویش می داند. 
دیدگاه تنگ مدیران اش را در 
و  ملی  محلی-  های  محدوده 
حتی منطقه ای بر نمی تابد. او 
اندیشد،  می  جهانی  گستره  در 
می  تصمیم  کند،  می  تحلیل 
می  گذاری  سیاست  گیرد، 
برنامه  جهان  برای  و  نماید 
با  رویارویی  برای  او  ریزد.  می 
تهدیدهای  و  ها  فرصت  تمام 
جهانی آماده است، همه جهان 
و  داند  می  خود  هدف  بازار  را 
جهانی  کنندگان  مصرف  همه 

را هدف می گیرد.
صنعت،  تجارت،  امروز  دیگر 
تکنولوژی، و اطالعات در درون 
محدود  جغرافیایی  مرز  هیچ 
یابد.  نمی  هویت  و  گردد  نمی 
مدیر،  یک  فضایی  چنین  در 
تولیدکننده، فروشنده و مصرف 
اساس  بر  بایستی  نیز  کننده 
بیاندیشد. گرچه  نگرشی  چنین 
اقتصاد  از  توان  می  نیز  امروزه 
اهمیت  و  راند  سخن  ملی 
بازارهای  از  و  گفت  باز  را  آن 
از  یکی  عنوان  به  داخلی- 
کشورها-  اساسی  محورهای 
اما نمی  نمود،  دفاع  و  یاد کرد 

گفتاری پیرامون رویکرد مجله انجمن
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ملی  اقتصاد  نجات  برای  توان 
نیاندیشید  جهانی  اقتصاد  به 
که  چرا  زد  کنار  را  او  دست  و 
اقتصاد ملی در درون آن جای 
گرفته و بدون آن هویتی نمی 
یابد. دیگر اکنون نمی توان در 
مقابل آن ایستاد و رجز خواند. 
اتفاقا برای رجز خواندن، باید به 
درون آن راه یافت و همگام با 
آن بزرگ شد و او را به چالش 
آن  درون  به  طبیعتا  طلبید. 
رفتن، عارضه هایی را به همراه 
یاد  به  باید  اما  داشت،  خواهد 
آورد که کدامین مکتب و دست 
آورد بشری، بدون عارضه بوده 
است؟! هیچ چیز مطلقی در این 
جهان وجود ندارد و ما باید این 
را همیشه به یاد داشته باشیم! 

پایه یک  بر  را  ما »انجمن«  و 
امید،  یک  و  باور  یک  ایده، 
هم  را  آن  چنان  هم  و  نهاده 

ادامه می دهیم:
- ایده ما تولید، بازتاب و بازنشر 
که  است  هایی  اندیشه  و  آرا 
یک گام ما را به اقتصاد آزاد و 

جهانی نزدیک تر می کند.
تک  که  است  این  باورمان   -
دیرین  عارضه های  از  صدایی 
بنابراین گرچه  ما است.  جامعه 
خود  صدای  خواهیم  می  ما 
دوست  اما  باشیم،  داشته  را 
برای  باشیم  نیز  محملی  داریم 
صداهای دیگر تا شاید هم صدا 

بودن را بیاموزیم.
که  است  این  ما،  امید  و   -
عالیق  تعقیب  در  بتوانیم 
سرزمین  خویش،  روشنفکری 
خود را گامی به سوی ایده های 

نوگرا نزدیک تر کنیم. 
هم  آرزو،  همه  این  برای 
نیازمند  راه می جوییم و  چنان 

همراهی شما نیز هستیم!

خود خوارگی مثل بسیاری از پدیده های اجتماعی، دارای تعریف 
مصداقی است و به معنی »خوردن و مصرف کردن منابع پیش نیاز 
مولد ثروت« است. به همین دلیل این مصرف قابل ثبت در آرتیکل 
حسابدارانه هزینه ها نیست، زیرا هزینه به مصرف رساندن دارایی 
موجود جهت کسب ارزشهای سرمایه ای بیشتر و افزونتر است، در 
حالیکه این خورش و خواره گی، متضمن مستهلک نمودن منابع 
پیش نیاز تولید ثروت است و جامعه با مصرف و خورنده گی آن، 
خود را ساقط و ناتوان در تولید ثروت در انحای مختلف آن اعم 
ای  جامعه  فرجام چنین  و  کند  معیشتی می  از صنعتی، خدماتی، 
معیار  رفتارهای  طریق  از  ناگزیر  و  قطعی  سقوط  و  مرگ  الجرم 

گریز اجباری خواهد بود.
نظامهای  قویترین  مرگ  باعث  تواند  می  خودخوارگی،  پدیده 
و  اردوگاه شرق  فروپاشی غول  از دالیل  نیز گردد. یکی  سیاسی 
سپس اقمار آن، مبتال شدن به پدیده خودخوارگی بوده است. کشور 
و  هزینه  نظام  مدیریت  عدم  دالیل  به  شوروی  جمهوری  اتحاد 
ارزش آفرینی سرمایه های مولد و در پی رقابت با جهان غرب، 
به  مسئولیت  وانهادن  طریق  از  سیستماتیک  خودخوارگی  گرفتار 
نظام خودگردشی در برهه رقابت تسلیحاتی با آمریکا شد و دیگر 
و  نابخردانه  های  شیوه  همین  به  مبتال  تدریج  به  هم  آن  اقمار 
بارز  های  نمونه  ونزوئال  و  لهستان  رومانی،  که  گریزناپذیر شدند 
آلمان  ویتنام،  باشند. کشورهای دیگر مثل کوبا،  و عینی آن می 
شرقی و کشورهای جدا شده آسیای میانه و حوزه قفقاز، با درک 
شرایط خطیر با پیوستن به اقتصاد سرمایه ای، توانستند مانع ظهور 
نظام خودگردشی و پیامدهای خودخوارگی گردند و به حیات خود 
با معیارپذیرکردن رفتارهای عمومی از قواعد زیست بهینه تر ادامه 

دهند.
نمونه های مصداقی خودخوارگی در جامعه ما بسیار زیاد است و 
روشنترین آنها، نشانه های مشاهده پذیر در کارکردهای موسسات 
با  کاالهای  تولیدات  های  فروشی  پبش  و  بورس  اعتباری،  مالی 

دوام کارخانه ای مثل اتومبیل است. 
و  گزینشی  و  خودخواسته  فساد  بدلیل  اعتباری  مالی  موسسات 
ابزارهای فریب عمومی و خارج بودن از حوزه نظارت  استفاده از 
رسمی و حضور مجرمانه در عرصه نظام خودگردشی و سوء استفاده 
از معرفتهای ادراکی و غیرشناختی سپرده گذاران عوام و توده های 
به  مردم  نمودن  مغرور  و  معیارگریز  رفتارهای  عواقب  به  جاهل 
به  اقتصادی  و  علمی  قواعد  و خالف  غیرمعقول  مالی  پاداشهای 
بازیافت سودهای اشتیاق آفرین و تحیرآفرین، ناگزیر شد در تامین 
سودهای کالن سپرده گذاران- که تامین آن جز از طریق دزدی و 

ربایش حقوق و اموال خود سپرده گذاران میسر نبود- اقدام به اکل 
اصل و سودهای احتمالی و ادعایی شود. این موسسات اگرچه ابزار 
و انگیزه تاسیسی آنها از ابتدا در تعقیب همین اعمال مجرمانه و 
ربایشی استوار بوده است، ولی توانسته بودند در دوره اولیه تاسیس، 
مبادرت به خودخوارگی پنهان نمایند و از محل اصل سپرده های 
واصله بتوانند بخشی از سودهای مطالبه شده را پرداخت نمایند. 
اما در پایان دوره دولت دهم و حاکمیت خودخوارگی آشکار- که 
مباشر اصلی آن خود دولت احمدی نژاد بوده است- چاره ای جز 
هستی  کل  و  نداشتند  خودخوارگی  آشکارسازی  به  آوردن  روی 
هضم  از  فرع-  و  اصل  از  اعم  را-  گذاران  سپرده  شده  انباشت 
هم  برای  روحانی-  آقای  یعنی  بعدی-  دولت  و  بگذرانند  رابعه 
دولتها،  نانوشته  تعدات  اجرای  در  و  قبل  دولت  اقدامات  پوشانی 
گذاران  سپرده  مالی  حقوق  از  بخشی  پرداخت  و  تامین  به  ملزم 
این موسسات از محل داراییهای بخش دیگری از مردم شد. یعنی 
عمال یک خودخوارگی را با یک خودخوارگی بزرگتر به نقطه تعدیل 
روانی و مهارگرانه سطحی برساند. کارخانجات اتومبیل سازی در 
کشور و تقریبا بطور علی الدوام از دولت اصالحات تاکنون، در حال 
شروع و ادامه خودخوارگی بوده اند و امروزه می بینیم بسیاری از 
پیش  ودایع  از  بزرگی  بخش  مونتاژ،  و  تولیدی  ظاهرا  شرکتهای 
پرداختهای متقاضیان خرید خودروها را به یغما و غارت برده اند. 
نمونه دیگر این خودخوارگی دولتی، بازار بورس اوراق بهادار است. 
دولت ناتوان که با اقدامات نادرست دولتهای قبلی- که خود نیز 
از همان جرگه و هویت بود- با نابودی منابع تولید صنعتی و فربه 
کردن بخش داللی افسار گسیخته، عمال وارث انهدام منابع تولید 
ثروت بوده است و به همین دلیل که موید ناتوانی دولتها در رونق 
است  بوده  مولد  های  سرمایه  انباشت  و  ثروت  تولید  به  بخشی 
ناگزیر ساخت دست به اقدام خطرناک علیه سهامداران حقیقی در 
بورس اوراق بهادار شود و عمال و بطور برهنه و عریان مبادرت 
به خودخوارگی آشکار بزند و مال باختگی چند میلیون سهامداران 

حقیقی بورس را موجب گردد.
 

■ ماهیت کلی خود خوارگی 

دارای دو جنبه ظهوری  پدیدار شناسی  نظام  نظر  از  خودخوارگی 
است: 1-خودخوارگی پنهان 2- خودخوارگی آشکار 

خودخوارگی پنهان، عموما متاثر از ابزارهای اقتصادی و اجتماعی 
است. یکی از ابزارهای پنهان خودخوارگی در بخش اقتصاد کالن 
و عمومی، تورم غیرمعقول و افسار گسیخته است. تورم بطور بطئی 
و ناپیدا، منابع دارائی افراد جامعه را از طریق نامتوازن سازی قدرت 

پدیده »خودخوارگی« از منظر شناخت 
شناسی و رویکردهای حقوق اقتصادی 

جامعه مبتال به خود خوارگی فرجامی جز مرگ و سقوط ندارد!

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان



موسسات مالی 
اعتباری بدلیل 

فساد خودخواسته و 
گزینشی و استفاده 
از ابزارهای فریب 

عمومی و خارج بودن 
از حوزه نظارت 
رسمی و حضور 

مجرمانه در عرصه 
نظام خودگردشی 
و سوء استفاده از 

معرفتهای ادراکی و 
غیرشناختی سپرده 

گذاران عوام و توده 
های جاهل به عواقب 
رفتارهای معیارگریز 

و مغرور نمودن 
مردم به پاداشهای 
مالی غیرمعقول و 

خالف قواعد علمی و 
اقتصادی به بازیافت 

سودهای اشتیاق 
آفرین و تحیرآفرین، 
ناگزیر شد در تامین 
سودهای کالن سپرده 
گذاران- که تامین آن 
جز از طریق دزدی و 

ربایش حقوق و اموال 
خود سپرده گذاران 

میسر نبود- اقدام به 
اکل اصل و سودهای 

احتمالی و ادعایی 
شود. این موسسات 
اگرچه ابزار و انگیزه 
تاسیسی آنها از ابتدا 

در تعقیب همین 
اعمال مجرمانه و 

ربایشی استوار بوده 
است، ولی توانسته 
بودند در دوره اولیه 
تاسیس، مبادرت به 
خودخوارگی پنهان 

نمایند و از محل اصل 
سپرده های واصله 
بتوانند بخشی از 

سودهای مطالبه شده 
را پرداخت نمایند. 

تامین نیازها با کسورات و کاستیهایی مواجه می سازد که از طریق 
معرفتهای ادراکی قابل شناسایی به موقع نیست و چون جامعه در 
محرومیت از اطالع رسانی آزاد بسر می برد، نتایج علمی و اندیشه 
بازدارندگی،  ابزارهای  و  شناختی  معرفتهای  علم  صاحبان  ای 
این  از  در غفلت  و مردم  نمی گردد  پمپاژ  به جامعه  خودخوارگی 
آگاهی و بطور پنهان گرفتار عوارض و پی آمدهای خودخوارگی 
پیشرونده می شوند. آنچه که امروز باعث ظهور فقر مطلق جمع 
بزرگی از مردم شده است، نتایج خودخوارگی پنهان با ابزار تورم 

ساز در طی چهار دهه اخیر است. 
که  است  رفتاری  تجلیات  از  هایی  جلوه  آشکار،  خودخوارگی 
چنین  بتوان  اگر  البته  خود-  اعتباری  شان  از  خروج  با  حکومتها 
شانی را متصور بود- را مجاز به دراز دستی در منابع مالی و اندوخته 
ای مردم می دانند و برای تامین کسورات بودجه ای و یا هزینه 
برای فروش کاالهای  اختیار خود  بازارهای تحت  از  های جاریه 
نسیه- اعم از اوراق قرضه و یا سهام شرکتهای ورشکسته و فاقد 
تاسیسات اجرایی و یا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پولهای 
سهامداران  باختگی  مال  که  ورزند  می  مبادرت  پشتوانه-  بدون 
بورس اوراق بهادار یکی از نمونه های عینی و شهودی آن است. 

■ جنبه های مختلف خودخوارگی 

فردی  1-خودخوارگی  است:  جنبه   3 دارای  خوارگی  خود 
اقتصادی  3-خودخوارگی  )معنوی(  اجتماعی  2-خودخوارگی 

)مادی(
و  رشد  پروسه  دارای  ها،  پدیده  از  بسیاری  برخالف  خودخوارگی 
این  ای  پروسه  سیر  اصلی  علت  است.  ادنا  به  اعال  مولد  منابع 
پدیده  دیگر  به  نسبت  زایشی  معکوس  قاعده  دارای  که  پدیده- 
از  تابعی  این پدیده،  تابع پذیری آن است چرا که  هاست- نقش 
معلول، علت وجودی  عنوان  به  و  است  نظام خودگردشی  متغیر، 

خود را توضیح می دهد. 
برای دکوراتیو کردن جنبه های سه گانه خودخوارگی، الزم است 
به یک تن پیمایی مختصر- ولی مفید به مقصود بیانی- متشبث 

شویم. 
را  خوارگی  خود  به  ورود  آمادگی  که  ای  جامعه  تحقیقا  و  عموما 
پیدا می کند باید قبال به انگاره های پراتیکال نظام خود گردشی، 
سازه  پیش  به  بنا  یعنی  باشد.  داده  صور  انحاء  به  مثبت  پاسخ 
های یک نظم خودگردشی تمکین نماید که در بیشتر موارد این 
ناتوانی نظام سیاسی مستقر، در  از  شیوه پذیرش، قهری و ناشی 
حکومت  یک  وقتی  است.  رسمی  نظارت  های  سیستم  بازتوزیع 
رسمی  نظارت  اعمال  و  بازدارندگی  ابزار  ایجاد  توانایی  مستقر 
برای پایشهای حقوقی، حقوق مردم را ندارد و حوزه نظارت های 
استصوابی به درجات ضعیف نظارت عادی، میل به سقوط پیدا می 
دارای  رسمی،  نظارت  های  شبکه  از  فرار  با  موثر  نهادهای  کند، 
طریق  از  و  گردند  می  خود  جمعی  ابواب  به  نسبت  ارادی  تفوق 
بعضا  و  مشروعیت  عدم  به  آلوده  عایدات  و  سود  خواهی  بیشینه 
و  تقویت  جمعی  ابواب  در  را  سودآور  همخواهی  میل  مجرمانه، 
بین  را  ای  مندانه  رابطه عالقه  مجرمانه،  عایدات  پیوندی  هم  با 
خود )به عنوان بزهکار( و ابواب جمعی خود )به عنوان بزه( دیده، 
ایجاد و کالبد جسمانی یک پدیده مجرمانه بالذات را به طرحواره 
های جرم در حوزه نیازهای ایده آل مستحیل می نمایند. و چون 
جرائم تحققی در حوزه نیازهای ایده آل، بزهکار و بزه دیده دارای 
علقه های مشترک عایدات مجرمانه می شوند، عمال اسباب تضاد 
به  تفاهم می گردد و رجوعی  اسباب  به  تبدیل  منافع،  تعارض  و 

نهادهای نظارتی صورت نمی پذیرد و نهایتا جرم موضوعیت خود 
را از دست می دهد و عوامل پیشرانه ای بازدارندگی، ضرورتهای 
پیکره  قهری  به طرزی  و  دهند  از دست می  را  بازدارندگی خود 
رفتارهای خطا آلود و مجرمانه از فضای مشاهدات بصری خارج 
خودخوارگی  های  جنبه  به  خواسته،  خود  شدگی  پنهان  بعلت  و 
پنهان مساعدتهای اشتیاقی و مقرون به نتیجه می کنند. مثل رواج 
نهادهای دولتی که راشی و مرتشی  ادارات حکومتی و  رشوه در 
سودهای  پرداخت  مثل  هستند.  مشترک  مجرمانه  عایدات  دارای 
بعضی  و  اعتباری  و  مالی  به سپرده گذارن موسسات  غیرمتعارف 
غارت  نهایتا  و  پولی  سپرده  جلب  منظور  به  خصوصی  بانکهای 
کل آنها، که همه سپرده گذاران بعلت برخورداری از منافع شیرین 
مالی، هیچگونه اقدام تعرضی نسبت به این پیشنهادات انجام نمی 
دهند در حالیکه مغرور یک پیشنهاد فریبکارانه علیه خود و دیگر 

سپرده گذاران می شوند. 
جنبه  معدود،  و  کوچک  های  نمونه  گردید،  معروض  که  مواردی 
های خودخوارگی قهری و ارادی بشمار می رود و فراوانی این نوع 
اجتماعی بطور واضح و آشکار  رفتارها در کلیه سطوح رفتارهای 
قابل مشاهده و ارزیابی می باشد. فلذا می توانیم به دالیل ثبوتی 

رشد پدیده خودخوارگی و قواعد معکوس ظهوری آن پی ببریم.
پدیده  تکوینی  قواعد  دادن  نشان  برای  است  بهتر  اینجا  در 
خودخوارگی و متناسب با فرمول پروسه ظهور و آنالیز جریان رشد 
و کمال یابی آن، از تشریح بند سوم فهرست تدریجی این فراز، 

آغاز توضیحی داشته باشیم.
 

خود خوارگی اقتصادی )مادی(:

از خودخوارگی را  اگر چه نمونه های عینی و شهودی این جنبه 
در فرازهای نخست این مقال توضیح داده شد، اما الزم است به 

بنیانهای ساخت آن نیز پرداخته شود. 
اساسا چرا حکومتها، جامعه را مبتال به این پدیده ویرانگر و مخرب 
می  مقدر  خودخواسته  و  ارادی  بطور  پدیده  این  آیا  و  کنند؟  می 
شود و یا بطرز اجتناب ناپذیر مقدورات آن تدارک می شود؟ قطعا 
تخریب  به  اقدام  خودخواسته-  و  ارادی  بطور  حکومتی-  هیچ 
بنیانهای قدرت خود نمی نماید، اگرچه با گرایشهای غیرعلمی و 
این وضع می شود، ولی  واپسگرایانه و خردپرهیز، الجرم گرفتار 
میل مشتاقانه ای به احداث این تاسیسات ندارد. اما برخالف میل 
بنیانگذاران  که  زمانی  افتاد.  خواهد  ای  ورطه  چنین  به  باطنی، 
بانکداری اسالمی، هیچگونه معرفت علمی و تجربی از بانکداری 
با  که  است  طبیعی  ندارند،  بانکداری  و  پول  بازار  قواعد  و  عرفی 
بازار  متضاد،  فرضیه  دو  امتزاج  و  اسالمی  بانکداری  قوانین  وضع 
پول را به ناکامی دهشتناکی هدایت و بزرگترین رباخواران سنتی 
بانکداری صاحب منصب می کنند و در طی چهل  را در جایگاه 
در جامعه  ثروت  اصلی  مولدین  تولیدکنندگان صنعتی- که  سال، 
می باشند- را از منایع بانکی و اعتبارات پولی محروم نمودند زیرا 
سود و یا به اصطالح بیان شرعی که کارمزد نامیده می شود بدلیل 
ضریب باال، قابلیت بازیافت سود و سرمایه را ناممکن می نماید 
و ناچار انباشتهای پولی در بانکها به سمت تجارتهای سوداگرانه 
هدایت می شود و از این طریق تمام شعارهای همه ساله تولید و 
حمایت از تولید و جهش تولید و اصطالحاتی از این دست منجر 
به نابودی تولید و فخر فروشی تجارتهای سوداگرانه می شود. و 
به  منجر  متوالی  های  دهه  طی  تورمی  رکود  رخداد،  این  پی  از 
خودتخریبی منابع تولید ثروت و ُکند شدن جریان گردش پول و 
نهایتا، در غلتیدن به ورطه خودخوارگی می شود. و پیامد طبیعی 
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نمونه دیگر 
خودخوارگی دولتی، 
بازار بورس اوراق 
بهادار است. دولت 

ناتوان که با اقدامات 
نادرست دولتهای 

قبلی- که خود نیز از 
همان جرگه و هویت 
بود- با نابودی منابع 
تولید صنعتی و فربه 

کردن بخش داللی 
افسار گسیخته، عمال 
وارث انهدام منابع 

تولید ثروت بوده است 
و به همین دلیل که 
موید ناتوانی دولتها 
در رونق بخشی به 

تولید ثروت و انباشت 
سرمایه های مولد 
بوده است ناگزیر 
ساخت دست به 

اقدام خطرناک علیه 
سهامداران حقیقی در 
بورس اوراق بهادار 
شود و عمال و بطور 

برهنه و عریان مبادرت 
به خودخوارگی آشکار 

بزند و مال باختگی چند 
میلیون سهامداران 

حقیقی بورس را موجب 
گردد.

و اجتناب ناپذیر آن رخدادهای مهلک و ویرانگر، بورس و غارت 
کارخانه های اتومبیل سازی و نابودی سرمایه های پولی و مالی 
به حقوق  درازی  و دست  غارت  به  ناچار  را  در غایت حکومت  و 
مردم جامعه می کند. چرائی این وضع، به علت پدیدآمدگی نظام 
خودگردشی از زمان دولت موسوم به سازندگی و سیستم پاداشدهی 
مالی همان دولت از طریق ابزارهای نامشروع بوده است و حکومت 
که  است  کرده  خود  علیه  انهدامی  تصمیمات  اتخاذ  به  ناگزیر  را 
اقتصاد ورشکسته و نابودی منابع تولید ثروت و مسابقه در غارت 
حقوق و اموال عمومی و حاکمیت فقر مطلق به میزان 60 میلیون 
جمعیت کشوری شده و حکومت نیز راهی جز ادامه خودخوارگی 

ندارد.
 

خود خوارگی اجتماعی )معنوی(:

در  زیرا  است  آن  شکل  خطرناکترین  خوارگی،  خود  از  جنبه  این 
کند  می  پیدا  حاکمیت  عمومی  رفتارهای  بر  شرایطی  وضع،  این 
که سرمایه های اجتماعی توان بازیافت ارزشهای تولیدی خود را 
از دست می دهد. هولناکترین نتیجه معطوف به این وضع، انهدام 
پایه های اعتمادساز اجتماعی است. تجربیات جوامع پیشرو نشان 
داده است که اعتماد عمومی بهترین ابزار شناخته شده جهت ایفای 
تعهدات فردی و اجتماعی است. وقتی که جامعه در کلیت خود به 
حوزه نظام خود گردشی مبتال می شود، پایشهای اجتماعی- که 
اجتماعی است- در غیاب  رفتارهای  به  اطمینان بخشی  متضمن 
نظارتهای رسمی و قانونمند، تحت نگرانیهای فردی قرار گرفته و 
ترس از عدم استحکامات ایفای تعهدات بر شکل دهی رفتارهایی 
از  تواند  نمی  که  خود  های  یافته  اساس  بر  فرد  که  انجامد  می 
اقدام  باشد،  برخوردار  عرفی  و  علمی  بخش  اطمینان  مفروضات 
های  هزینه  بدین طریق  و  کند،  می  پایشی  تدارک  و  تجهیز  به 
عادی مالزم با ایفای تعهدات را به چندین برابر ارتقا داده و عمال 
این  محل  از  سرمایه  و  سود  بازیافت  توازن  به  قادر  متعهد  افراد 
از  عدول  جز  ای  چاره  که  بود  نخواهند  شده  گزاف  پارامترهای 
مرافعات  و  تخاصمات  و  منازعات  و ظهور  بروز  و  تعهدات مسلم 
ندارند. سالهای درازی است که فقدان اعتماد عمومی و استفاده از 
ابزارهای اطمینان بخش، مردم جامعه را گرفتار قیود و استفاده از 
ابزارهای تتمیمی و تکمیلی ناثواب علیه خود و دیگران کرده است 
که به علت عدم توازن در داده ها و یافته های تالشگرانه، همه 
ادعاها و ناکامیها و عقیم شدن نتایج قراردادها، به مراجع قضایی 
محاکم  در  ترافعی  دعاوی  از  ویرانگر  حجمی  و  شده  داده  احاله 
بدلیل  عادالنه  رسیدگی  امکان  است  بدیهی  است.  شده  انباشت 
تعهداتی، موجب  تجهیز  اسباب  و  قراردادی  نتایج  بودن  نامتوازن 
عدم تعادل منصفانه در داوریها شده و این چرخه معیوب می رود 
اگرچه  نماید.  تنازع  ترافع و  آلوده  را  اجتماعی  که تمام رفتارهای 
عمال چنین شده است و صدور هر حکمی از محاکم مولد دعوی 
جدیدی می شود و خصومتها هیچ میل و رغبتی به خاتمه یافتن 
رفتارهای  حوزه  در  پدیده خودخوارگی  جلوه های مخرب  ندارند، 
بین  اطمینان  و  اعتماد  انهدام  ابزار  مهلکترین  جمله  از  اجتماعی 
فردی و اجتماع است بطوریکه تعهدات ذاتی بطور کامل از پهنه 
روابط قراردادی جامعه رخت بر بسته است و کلیه تعهدات- حتی 
تعهدات عرفی و ناظر بر مناسبات خانوادگی و اقارب- نیز بر پایه 
های تعهدات مصلحتی و غایت سنجی سودآوری مالی استوار گشته 
است و متاسفانه عموم افراد جامعه، به خودخوارگی منویات معنوی 
پیوسته  ویرانگر  تخریبات  سلسله  به  متصل  و  وابسته  اخالقی،  و 
اطمینان  های  پشتوانه  با  آفرین  اعتماد  مبانی  انهدام  امروزه  اند. 

ناامنی  از  ای  به درجه  بخش 
هیچکس  که  است  رسیده 
توجه  حاکمیت  ادعاهای  به 
اقناعی ندارد و کلیه اظهارات 
بدوا و اساسا ملفوف در لفافه 
آور،  شرم  کذبیاتی  و  دروغ 
علت  که  شود  می  پیچیده 
پدیده  حکومت  آن  اساسی 
و  اجتماعی  خودخوارگی 
اجتماعی  مناسبات  ویرانساز 

است.
 

خودخوارگی فردی:

این جنبه از خودخوارگی، بطور 
پنهان و در اندازه های کوچک 
و نامحسوس، در زندگی اکثر 
قابل  مختلف  جوامع  افراد 
مشاهده است و هر کدام از ما 

در طول حیات اجتماعی خود به نحوی از انحاء و در مواقع خاصی 
دچار نتایج این خودخوارگی می شویم. اما خطر این خودخوارگی 
پناه  جامعه،  مردم  اکثریت  که  ویرانساز می شود  و  زمانی مهلک 
گزینی اصلی خود را در قلمرو و دامنه این پدیده می دانند و این 
جنبه از خودخوارگی مرحله پایانی انهدام همه کاربست های امید 
ناپذیر  افراد به سمت ناکامی های جبران  آفرین و نقطه عزیمت 
خودخوارگی  جنبه  زیرا  است،  مطلق  نیستی  پهنه  به  غلطیدن  و 
دیگر جنبه های  تجربه شده  پیمایش های  پایانی  فردی، مقصد 
در  زیست  به  قادر  را  خود  جامعه،  افراد  وقتی  است.  خودخوارگی 
حوزه اقتصادی و اجتماعی نمی بینند و بر اثر تخریب های ناشی 
از خودخوارگی اقتصادی و اجتماعی، پناهگاه زیستی جز در پهنه 
و قلمرو فضای متعلق فردی ندارند، به خودخوارگی فردی پناهنده 
می شوند. این مرحله از تصمیم اتخاذی ناگواریهای ترسناکی را بر 
فرد و خانواده فرد تحمیل می نماید. در اینجا نمونه مصداقی آن را 

به زبانی صریح و بی تکلف بعرض می رسانم.
امروزه بسیاری از افراد جامعه به دالیل مختلف از جمله تعطیلی 
بنگاه های کار و اشتعال پایدار و یا محدود شدن اشتغال فصلی 
و  ساخت  و  خدماتی  و  صنعتی  مختلف  تولیدات  رکود  جهت  به 
سازهای متوقف شده و عدم برخورداری پایدار از مواهب بیمه ای و 
بطور کلی، تعدیل نیروهای کار بخاطر زیاندهی منابع تولید شغل، 
چاره ای جز تولید درآمد از امکانات خاص خود ندارند، در منتهی 
الیه مرگ تدریجی قرار گرفته اند. فرض کنید فردی با از دست 
دادن اشتغال پایدار، ناگزیر از کسب درآمد بوسیله مسافرکشی است 
فعالیتی  مکانیزم  این  از  عنوان یک شغل  به  که  آنانی  یا حتی  و 
استفاده می کنند، عمال بدلیل ناتوانی در انباشت ذخیره استهالک 
و جایگزین سازی عنصر مولد درآمد و ناتوانی در تجدید این منبع، 
اقدام به خودخوارگی می نمایند زیرا کارکردن از طریق مسافرکشی 
به معنی خوردکردن منبع تولید درآمد و استفاده پولی از آن جهت 
تامین معیشت است. بطور واضح اگر یک فرد با اتومبیل پراید در 
حال مسافرکشی و یا حمل و نقل ترافیکی است در اصل درآمد 
بازیابی  و  استهالک  ذخیره  انداز  پس  برای  کافی  روزانه،  حاصله 
انقضای  از  پس  تجدیدپذیر  منبع  یک  عنوان  به  اتومبیل  همین 
عمر مفید اتومبیل نیست. نتیجتا این واقعیت حاکم می شود که 
نامبرده با تجزیه اتومبیل خود، در حال خودخوارگی است و پس از 
5 سال، فاقد این امکان تولید درآمد خواهد شد. و همینطور زنان و 
دخترانی که از طریق عرضه بدن خود، و به نحو اجبار و الزام بقاء 
حیات، کسب درآمد می کنند، در اصل امتیازات مستهلک شونده 
بدن خود را در معرض فروش قرار داده اند و پس از طی دوره ای 
کوتاه این امتیازات بدنی مستهلک و فرد منهدم و ناتوان از تامین 
معیشت می شود. کارگرانی که بعلت شغل ناپایدار از مواهب بیمه 
پایان  از  و پس  مبتال هستند  درد  به همین  نیستند  برخوردار  ای 
در  ما  جامعه  متاسفانه  شوند.  می  خودمرگی  دچار  بدنی،  نیروی 
طی چهار دهه اخیر با شتاب زاید الوصفی، مبتال به خودخوارگی 
شده است و با وضع موجود، امکان تجدیدپذیر نمودن منابع تامین 
درآمد و کسب عایدات تالشگرانه شده است. و چون حکومت نیز 
برای تامین بقاء پیکره خود، چاره ای جز خودخوارگی آشکار ندارد، 
ماال مرگ و سقوط طرحواره سیاسی و پیکره اندامی اجتماعی و 
تعریف شده  اساس طرحواره های  بر  انسانی  نیست شدن جامعه 
مدنی، تنها نتیجه در چشم انداز است. تجارب جوامع دیگر نشان 
داده است که قدرت نظامی و انتظامی و مدرنترین ابزار سرکوب 
هم نمی تواند مانع حصول این نتیجه شود، اگر چه موجب تاخیر 

اندک می شود.
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آثار مخرب تحریم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بر کسی 
ناآگاهانه و  این به مفهوم آن نیست که عملکرد  اما  پوشیده نیست. 
منفعل  و  مهجور  را  ایران  اقتصاد  داخلی،  سیاستگذاران  آفرین  تنش 
نکرده باشد. مسلما در حاکمیت حکمرانی خوب هم ایران قادر بود با 
وجود تحریمهای بین المللی حمایت و صیانت از حقوق عامه مردم 
را بر همه اهداف ایدئولوژیک خود مرجح داشته و منابع مالی خود را 
در  ملی  با چاشنی عرق  و خردورزی  بر عقالنیت  مبتنی  مدیریت  با 
را  اجتماعی  پشتیبانی سرمایه های  و  اعتماد  و  بکار گیرد  راستا  این 
بخود جلب نماید. اما متاسفانه گستردگی فساد و اختالسهای هزاران 
اهداف  بسط  منظور  به  کشور  از  دالر  میلیاردها  خروج  و  میلیاردی 
ایدئولوژیک از یک سو و استمرار سیاستهای مبتنی بر دشمن ستیزی 
از دیگر سوی، اقتصاد کشو ر را به افالس کشاند و شاخص های کالن 
را در تمام حوزه ها در پائین ترین رتبه های ارزشیابی مؤسسات معتبر 
اعتبار سنجی بین المللی قرار داد و انحطاط اخالقی متأثر از گسترش 
فقر اقتصادی و به تبع ناهنجاریهای اجتماعی گستردگی فساد را از 
الیه های باالی حاکمیت و مافیای اقتصادی و دالالن تحریم- که 

بررسی گستردگی آسیب تحریم ها بر گستره جغرافیای ایران

نگاه به شرق در سند همکاریهای 
مشترک جامع راهبردی با چین

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان 

ثروت  منابع  از  میلیارد  هزاران 
انباشت  خود  نفع  به  را  ملی 
به  کردند-  چپاول(  )بخوانید 
سطوح و الیه های پائین جامعه 
هم نفوذ یافت و مقوله اخالق 
فرهنگ  محور  و  ستون  که 
واالی  جایگاه  بود  ایرانی  فاخر 
داد.  دست  از  را  خود  انسانی 
هنجارها به ناهنجارها و ارزش 
شدند  بدل  ارزشها  ضد  به  ها 
تکرار  فرط  از  ناهنجاریها  و 
چنان عادی جلوه گر شده که 
حقوق  ناقضین  رسد  می  بنظر 
چپاولکران  و  مختلسین  مردم، 
امنیت  حاشیه  در  غارتگران  و 

بیشتری قرار گرفته اند. 

خوب  را  کشور  اقتصاد  حال  حاکمان  و  سیاستگذاران  وصف  این  با 
ارزیابی می کنند و بر طبل ظفرمندانه خود و شکست آمریکا بر اعمال 
تحریمهای حداکثری بر ایران می کوبند و این در حالیست که تمام 
منافذ ورودی ارزهای معتبر به ایران مسدود شده و جمهوری اسالمی 
در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و تأمین کسری بودجه های 
دولت، بانک مرکزی را به ابزاری تبدیل نموده که مهمترین تکلیف 
قیمت  بردن  باال  به  بخشی  اولویت  را  پولی خود  اعمال سیاست  در 
دالر و جاپ اسکناس می داند که مفهوم آن ورود پول پر قدرت به 
چرخه پولی کشور و نتیجتا افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی است 
که اینک از مرز 3300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به سبب عدم 
رهیابی به سمت تولید، تورم افسار گسیخته و گرانی که فشار آن را 
دولتمردان بر زندگی خود احساس نمی کنند بر جامعه تحمیل نموده 

است. 
با این حال سیاستگذاران چندی پیش به امید شکست ترامپ در کارزار 
انتخاباتی امریکا و به قدرت رسیدن زوج جو بایدن و کامال هریس 
پی گیر نتایج انتخابات آمریکا بودند به این امید که با پیروزی بایدن 
تحریمها برداشته شود و فروش نفت و مبادالت بانکی آزاد گردد و 
پیکر بیمار اقتصاد را که جانش به منابع نفتی بسته را از بستر احتضار 
نجات بخشد و گروه های مقاومت تحت امر خود در خاورمیانه را نیز 
بی نصیب نگذارند و هژمونی رو به افول خود در خاورمیانه را بویژه 
در شرائطی که چند کشور عربی با اسرائیل قرارداد صلح منعقد ساخته 

اند احیاء کند.
اما این خوشبینی دیری نپائید زیرا بایدن بدنبال یک توافق قوی تر 
از برجام است زیرا معادالت و مطالبات کنونی منطقه ای و جهانی 
بسیار متفاوت از شرایط سال 2016 است که توافق برجام حاصل شد. 
لذا برجام جدید حیطه وسیعی از مطالبات آمریکا را در بر میگیرد. این 
در حالیست که تحریم های حداکثری ترامپ اقتصاد ایران را فرسوده  
و قدرت چانه زنی سیاسی ایران در مذاکرات  احیاء برجام را علیرغم 
ادعای قدرتمندی ایران با در دست داشتن مستمسک خروج کامل از 
برجام و افزایش غنی سازی، تضعیف ساخته است. ضمن آنکه تحریم 
های حداکثری آمریکا بسیار فراتر از تحریم های برجامی است و لذا 
دستیابی به یک توافق جدید مستلزم الغاء کلیه تحریم های موضوعه 
از سوی رئیس جمهور، کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت 

سازمان ملل است.
اما از سوی دیگر از سنگ اندازی های مخالفین داخلی برجام هم نباید 
غافل بود. البته واکنش تندروها- که با صفت اصول گرا هویت یافته 
اند- نسبت به برجام، بیانگر شکاف عمیق فیمابین جناح های صاحب 
قدرت است. آنان از همان ابتدای توافق برجام، سمفونی مخالف را  با 
سازهای ناکوک آغاز کرده بودند. اینک آوای ناکوک این سمفونی با 
رهبری مخالفان در آغاز مذاکرات احتماال نافرجام بازگشت به برجام 
شدید تر شده است. آیا پس از روحانی آوای این سمفونی خاموش می 
شود؟ یا در جهت بازگشت مجدد برجام، با دیپلماسی آنان ساز های 
موافق  نواخته خواهد شد. آنچه برای سیاستمداران ما حائز اهمیت 
است در قدرت ماندن به هر بهائی ست، چه توافق با غرب در راستای 
از طریق  به کشور و چه  ارز  منافذ ورود  باز شدن  و  رفع تحریم ها 
افتادن در دام بدهی به کشوری مانند چین و البته باز کردن این گره را 
به دست جناح خود امتیاز و ابزاری در جهت برخورداری از حمایتهای 
مردمی می دانند. در حالی که مدتهاست حلقه اعتماد بین عامه مردم 

و حاکمان گسسته شده است.
اما این چالش و مناقشه سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسالمی 
و آمریکا و متحدانش چگونه در فرایند حل و فصل و مفاهمه قرار 
بهره گیری  میزان  به  این پرسش حیاتی قطعا  به  پاسخ  می گیرند؟ 
اطراف  بینی همه  و جهان  مدیریت  درایت، عقالنیت، خردورزی،  از 

مذاکره کننده بستگی دارد. 
بدیهی است غیر از مذاکره رودر روی ایران با کشورهای 1+5 هیچ 
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نظر  دو  که  گفتگوست  ابزار  نیست.  کارساز  دیگری  ابزار  و  روش 
گذاردن  شروط  و  شرط  کرد.  خواهد  جمع  نظر  یک  در  را  مختلف 
به  مذاکرات  انجامد. هرچه  نمی  تفاهم  به  تهدید طرفین هیچگاه  و 
تعویق افتد، این سامانه لرزان اقتصاد نزدیک به فروپاشی ایران است 

که بیشتر آسیب می بیند و تضعیف می شود. 
برداشته شدن  بر  مبنی  ایران  اسالمی  و خواست جمهوری  پیشنهاد 
آمریکا  سوی  از  ای  غیرهسته  و  ای  هسته  از  اعم  ها  تحریم  تمام 
از  پس  هم  آن  برجامی  تعهدات  به  ایران  بازگشت  و سپس  اروپا  و 
راستی آزمائی لغو تحریم ها- که مستلزم فروش چند محموله نفتی به 
متقاضیان و بازگشت وجوه حاصل از آن از طریق کانال شبکه بانکی 
بین المللی است- مسلما زمان بر و امری تعویق به محال است. اما 
ظاهرا به نظر می رسد در این تصمیم چرخشی در نهان صورت گرفته 
ایران  دیپلماسی  تیم  بین  وین  هتل  گراند  در  هائی  نشست  اخیرا  و 
در  همتایانش  و  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت  معاون  ریاست  به 
کشورهای 1+4 بدون حضور آمریکا پشت درهای بسته برگزار شده 
و  مذاکرات  پیشرفت  از  ها  گزارش  اما  نگردیده،  آشکار  آن  روند  که 
آماده شدن طرفین برای تدوین پیش نویسی خبر میدهند که بر اساس 
مطالعات و بررسی های کارشناسان مجرب در سیاست و روابط بین 

الملل، چه میزان از تحریم های آمریکا در کوتاه مدت  
الغاء پذیرند و چگونه تفاهم مقدماتی حاصل خواهد شد. به اعتقاد بنده، 
حجم موانع متعدد پیش رو به اندازه ای ست که در بازه زمانی کوتاه 
مدت قابل حل و فصل نیست و لذا مذاکرات در راستای رفع تحریم 

های فراگیر بسیار زمان بر و طوالنی خواهد بود.
بود  گفته  پیش  چندی  آمریکا-  خارجه  امور  وزیر  بلینکن-  آنتونی 
با  پایدار  و  توافق جامع  به یک  برای دستیابی  درازی  و  دور  راه  که 
جمهوری اسالمی در پیش است، اما تصور جمهوری اسالمی این ست 
که با افزایش مقدار و خلوص بیشتر اورانیوم از یک سو و به اعتبار 
در چارچوب سند  25 ساله،   همکاریهای مشترک  پشتیبانی چین 
جامع راهبردی، اروپا و بویژه آمریکا را در موقعیتی قرار دهد که هر 
چه زودتر به پای میز مذاکره بنشینند. از دیدگاه جمهوری اسالمی، 
نگاه به شرق تحریم های آمریکا را بی اثر می کند اما پرسش این 
است کشوری که در انزوای سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار دارد 
آیا با انعقاد یک تفاهمنامه همکاریهای مشترک 25 ساله با کشوری 
که سابقه شفاف و قابل اعتمادی در حفظ منافع کشور مقابل ندارد، 

قادر است به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته دست یابد؟ 
به نقل از روزنامه دی ولت آلمان، 100 توافق مالی مخفی با حجم 
حال  در  کشورهای  و  چین  خلق  جمهوری  بین  دالر  میلیارد   6/36
توسعه و یا کشورهای فقیر که نیازمند منابع مالی بصورت وام و یا 
سرمایه گذاری خارجی بودند آشکار شده که حاکمیت این کشورها را 
نسبت به منابع و ثروت های ملی خود به خطر انداخته. بدین مفهوم 
که ناتوانی این کشورها در عدم باز پرداخت اصل و فرع وام به چین، 
در تله وام گرفتار شده و ناچارا تحت سلطه سیاسی و اقتصادی چین 

در آمده اند.
بر اساس محاسبات دانشگاه بوستون از سال 2008 تا 201۹، کشور 
فقیر  و  توسعه  حال  در  کشورهای  به  دالر  تریلیون  نیم  تقریبا  چین 
وامهای  با  پدیا  ویکی  گزارش  اساس  بر  تقریبا  که  کرده  اعطاء  وام 
بنابر همین  بازه زمانی همسانی دارد.  این  پرداختی بانک جهانی در 
گزارش بندهائی در این قراردادها دیده شده که وام گیرنده را از آشکار 
کردن شروط و گاهی حتی وجود این قرار دادها منع می کند. معموال 
وام های اعطائی چین مشروط به اجرای پروژه ها توسط نیروی کار 
چینی است، لذا منجر به اشتعال زائی در کشور وام گیرنده نمی شود 
که صرفا سیرت و ماهیت استعمارگرانه چین و دست اندازی به منابع 
و حوزه های جغرافیایی کشورهای فقیر یا در حال توسعه را آشکار 

می سازد. 
کنیا،  آنگوال،  کامبوج،  ونزوئال،  پاکستان،  نظیر  بسیاری  کشورهای 

و  بنگالدش  زامبیا،  سریالنکا، 
تانزانیا در این دام گرفتار شده 
اند که در ناتوانی در بازپرداخت 
اصل و فرع بدهی خود، برخی 
دریائی،  زمینی،  مناطق  از 
داده  دست  ز  راا  خود  معادن 
در  نظامی  های  پایگاه  حتی  و 
بطور  اند.  گذارده  چین  اختیار 
مومباسا  استراتژیک  بندر  مثال 
در  ماگامپورا  بندر  کنیا،  در 
فرودگاه  و  در 201۷  سریالنکا 
در  کائوندا  کنت  المللی  بین 
ناتوانی در تأدیه  زامبیا به سب 
های  اجاره  در  چین  های  وام 
40 تا ۹0 ساله چین قرار گرفته 
این  نصیب  آن  عواید  تمام  و 

کشور می شود. 
این  ناالیق  و  فاسد  حاکمیت 
خود  بقای  منظور  به  کشورها 
به هر وسیله و ابزاری متشبث 
می شوند تا چند صباحی دیگر 
به هزینه نابودی منابع و ثروت 
ملت  فالکت  و  فقر  و  ملی 
بمانند.  قدرت  سریر  بر  خود 
و  جدید  جمهور  رئیس  تنها 
با چین را  تانزانیا قرارداد  فهیم 
استعماری خواند و آن را ابطال 

کرد.
یکی از بندهای قراداد با کامبوج 
در  ماهیگیری  خصوص  در 
سواحل دریا، یاد آور قرارداد نه 
چندان آشکار چین و جمهوری 
سال  ده  از  که  است  اسالمی 
پیش با 5 کشتی شروع و اینک 
با 10۷ کشتی با تور ترال ادامه 
دریای  بستر  تمام  و  دهد  می 
سواحل قشم را جاروب کرده و 
هر چه از موجودات زنده و غیر 
بیکاری  اسباب  و  را صید  زنده 
ماهیگیر  هزار   300 حدود 
ایرانی را- که نسل اندر  نسل 
داشته  اشتغال  گیری  ماهی  به 
هنوز  است.  آورده  فراهم  اند- 
ملت  بر  قرارداد  این  زوایای 
اصلی  صاحبان  یعنی  ایران، 
این گستره جغرافیائی مکشوف 
نیست. آیا ملت ایران باید صید 
از  را  چینی  ترال  های  کشتی 
خارج  خبرگزاریهای  طریق 
در  مسلما  بشنوند!  کشور  از 
اجتماعی  های  شبکه  غیاب 
حتی اعتراضات صیادان از کار 
مردم  بگوش  هم  شده  بیکار 
نمی رسید. براستی تاکنون چند 
رسیده  امضاء  به  اجاره  قرارداد 

که ملت ایران از آن بی خبرند! آیا این قراردادهائی از این جنس در 
اجرای اصل 153 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسیده است و یا فاقد اعتبار قانونی است؟ وزیر امور خارجه در پاسخ 
به پرسش یک خبرنگار در مورد کشتی های ترال چینی که فانوس 
ماهی ها و بال ها را در عمق 200 متری سواحل قشم صید می کنند 
پاسخ داد. ما اجازه صید به آنها داده ایم. این در بین کشورها مرسوم 
است. اگر خودمان بهره برداری نمی کنیم، اجازه بهره برداری را به 
دیگران می دهیم. اما ایشان نگفت که اجاره به چه مبلغی ایست آیا 
درآمد 300 هزار ماهیگیر از کار بیکار شده را پوشش می دهد یا تمام 

عوایدش به جیب گشاد چینی ها سرازیر می شود. 
دانشجویان  باشگاه  خبرگزاری  سوی  از  که  خبری  طی  خوشبختانه 
در 1۹ دی ماه ۹۹ منتشر شد، موضوع  صید ترال فانوس ماهیان در 
مجلس پیگیری شده و از آذر ماه امسال به مدت 2 سال بر اساس 
قوانین شیالت متوقف می شود. اما به استمرار یا عدم استمرار این 
قرارداد پس از 2 سال اشاره ای نشده است. اینک اما سند همکاریهای 
 GDP مشترک راهبردی بین چین با برخوداری از 15 تریلیون دالر
از یک سو  ارزی جهان  بزرگترین حجم ذخائر  تریلیون دالر  و 1/3 
نابسامان و تضعیف  اقتصادی بس  با  ایران که  و جمهوری اسالمی 
شده متأثر از تحریم های حداکثری آمریکا و سیاستهای ناکارآمد و 
تنش آفرین داخلی در تقابل با این تحریمها از سوی دیگر منعقد شده 
است. در اینکه کشور ما باید از پیله اقتصاد بسته خارج و به زنجیره 
اقتصاد جهانی بپیوندد شکی نیست. این کشور با مالکیت ذخائر غنی 
و ثروتهای طبیعی و موقعیت اقلیمی و جغرافیای اقتصادی- سیاسی و 
جاذبه های تاریخی باید جاذب سرمایه های خارجی باشد. اما با سابقه 
ای که چین با انعقاد قرارداهای دو جانبه در اذهان کشورهای فقیر 
و یا در حال توسعه و نیازمند وام نقش کرده، انعقاد هر قرادادی که 
از دل سند همکاری حتی با رعایت همه زوایای قانونی بیرون آید را 
ریسک پذیر ساخته زیرا ساختار اقتصاد دولتی، سیاسی، نفتی و رانتی 
ایفای  به  قادر  سیاستها،  همین  حاکمیت  استمرار  در  ما  آور  فساد  و 
اقتصاد  ناتوانی پاشنه آشیل  تعهدات مالی خود نخواهد بود و همین 
ایران است که تحت استیالی اقتصادی و سیاسی یک لویاتان تشنه 

قدرت و ثروت قرار گیر .

■ نگاه به شرق

جمهوری  سیاستگذاران  باور  به  شرق  در  روسیه  و  چین  کشور  دو 
و  تحریمها  برابر  در  اتکاء  قابل  و  قدرتمند  کشورهائی  اسالمی، 
تهدیدهای آمریکا هستند. اما ظاهرا فراموش کرده اند که هر دوی 
این کشورها از اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که کلیه 
قطعنامه های تحریم هسته ای علیه ایران را به همراه سایر اعضاء 
گروه 1+5 امضاء نموده و عمال در اعمال تحریمها علیه ایران ایفای 
نقش کرده اند تا از قرار گرفتن ایران در تنگناهای سیاسی و اقتصادی 

با فرصت طلبی بهره مند شوند.
البته چین کشوری است که با کنار گذاردن سیاستهای کمونیستی در 
حوزه اقتصاد با تغییر پارادایمی الگوی اقتصاد سرمایه داری غربی را 
در سیاستگذاری های اقتصادی خویش ملحوظ و در مدت سه دهه به 
دومین قدرت اقتصاد بر تر جهان با GDP حدود 15 تریلیون دالر 
تبدیل شد و آن چنان که برخی از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی 
پیش بینی کرده اند در سال 2030 احتماال جایگاه اول اقتصاد جهان 
را از آن خود خواهد کرد، اما بر اساس تحقیقات پژوهشگران بر جسته 
غربی به نقل از نشریه معتبر وال استریت ژورنال، آمارهای اعالمی 
و  نیست  کشور  این  اقتصادی  واقعی  وضعیت  دهنده  تاب  باز  چین 
اغراق آمیز و قابل تردید است. به اعتقاد راقم این سطور هم کشور 
چین راهی بسیار طوالنی در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی جهان 
از  دالر  میلیارد   8 حدود  چین   GDP حاضر  درحال  دارد.  پیش  در 
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آمریکا عقب است. البته آمریکا نیز در این بازه زمانی با یک اقتصاد 
ایستا روبرو نیست و در هر سال بر GDP خود می افزاید. بر اساس 
گزارش آی جی گروپ، بانک تسویه بین المللی در جدیدترین گزارش 
خود- که هر 3 سال یک بار منتشر می شود- برآورد کرده که دالر 
یوآن روزانه 101 میلیون  تریلیون دالر و  روزانه بطور میانگین 2/2 
 63 گزارش  همین  مبنای  بر  شود.  می  مبادله  جهان  در سطح  دالر 
به دالر است در حالیکه سهم  بانکهای مرکزی جهان  درصد ذخائر 
قیمت  آنکه  مضاف  است.  درصد   23/1 جهان  ارزی  ذخائر  از  یوآن 
مس، نفت و طال بر پایه دالر آمریکا تعیین می شود که بیانگر قدرت 
و مرجعیت دالر است. با این وصف هیچ کشوری مانند چین به لحاظ 
حجم مبادالت خارجی و روابط اقتصادی و سرمایه گذاری متقابل با 
اقتصاد آمریکا گره نخورده است. بسیاری از سرمایه گذاران آمریکائی 

و اروپائی در چین فعالند. 
نکته قابل توجه آنکه تقریبا تمامی 500 شرکت بزرگ اول جهان در 
چین سرمایه گذاری کرده اند که سرمایه گذاران آمریکائی  و اروپائی 
به ترتیب مقام های اول و دوم را بخود اختصاص داده اند. در میان 
بین  صندوق  تسال،  نوکیا،  بوئینگ،  از  توان  می  شرکتها  این  انبوه 
کپیتال، Apple، موتور گاراژ )MG(، فولکس واگن و ده ها شرکت 
دیگر که در زمینه های انرژی سبز، خودرو، هواپیما، مراکز اطالعاتی، 
عنوان  به  چین  که  طوری  به  برد  نام  فعالند،  ها  حوزه  دیگر  و   IT
گرفته.  لقب  اروپائی  و  آمریکائی  های  سرمایه  فرود  جایگاه  بهترین 
اساس  بر  گزاری  سرمایه  این شرکتهای  رادیوم،  گروه  گزارش  بنابر 
قراردادهای چندین ساله در چین تاسیس شده اند و قصد ماندگاری 
دارند. گرچه ترامپ بر اساس اختیارات ویژه ریاست جمهوری بی نیاز 
شرائط  تشخیص  ها،  تعرفه  میزان  افزایش  نظیر  کنگره  تصویب  از 
تجارت  ممنوعیت  مورد  در   1۹1۷ قانون  اجرای  یا  و  ملی  اضطرار 
از  از برخی  با چین،  رایت  تعرفه ای وکپی  منافشه  با دشمن در پی 
این اختیارات استفاده کرد و تعرفه 25 درصدی بر 250 میلیارد دالر 
بخشی از کاالهای وارداتی از چین وضع کرد و دستور ترک سرمایه 
گذاران آمریکائی از چین را صادر نمود، اما هیچگاه آمریکا فی النفسه 
مایل به از دست دادن بازار 1/4 میلیارد نفوس چین نیست و مسلما 
بایدن مواضع ترامپ را پی نخواهد گرفت زیرا چین هم بیش از سایر 
در  اقتصادشان  نوعی  به  و  کرده  گذاری  سرمایه  آمریکا  در  کشورها 
هم تنیده شده است لذا چالشهای اقتصادی چین و آمریکا برای هیچ 
یک از طرفین امتیاز آور نخواهد، به ویژه آنکه بروز چالشها فیمابین 
اقتصادهای بزرگ جهان، سایر کشورها را هم مورد اصابت ترکشهای 
زهرآگین خود خواهد کرد زیرا روابط گسترده اقتصادی بین کشورها، 
مناقشات و منازعات سیاسی و اقتصادی را بر نمی تابد. اقتصاد سرمایه 
داری بر مبنای اصالت حقوق مالکیت، بازار آزاد و رقابت پذیری استوار 
است. بدیهی است ایجاد هر نوع تنش اقتصادی که به مناقشه سیاسی 
توسعه  و  مختل  را  داری  سرمایه  نظام  مهم  اصول  این  شود  منجر 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی را با چالش 
های جدی روبرو می سازد. لذا قطعا به حکم منطق دیالکتیک این 
دو کشور تنش های سیاسی و اقتصادی زیانبار را از طریق دیپلماسی 
متکی بر عقالنیت و خردورزی کنار گذارده و در مسیر تنش زدائی و 
رقابت که جوهره پیشرفت و توسعه است بر وسعت مراودات تجاری 
و صنعتی و تکنولوژیکی خود خواهند افزود. و  لذا هیچ تضمینی وجود 
ندارد که چین از تعهدات سند 25 ساله همکاریهای مشترک راهبردی 
با ایران در مقابل منافع عظیم خود در شرایط بهبود روابط تجاری و 

رفع مناقشات سیاسی با امریکا عدول ننماید. 

■ سند همکاریهای مشترک جامع راهبردی

اما سند 25 ساله همکاریهای مشترک جامع راهبردی بین جمهوری 
خلق چین و جمهوری اسالمی که بخشی از طرح یک کمربند یک 

راه چین است، مذاکرات آن در سال 13۹4 شروع و سرانجام در اول 
به امضاء وزرای  اوایل فروردین 1400  تیر ماه 13۹۹ تصویب و در 
خارجه جمهوری اسالمی و جمهوری خلق چین رسید. این سند یک 
توافق سیاسی استراتژیک و اقتصادی  با زوایای پنهان است که تقریبا 
تمام بخشهای اقتصادی، صنعتی، و زیرساختهای کشور و همکاری 
نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضائی را در بر می گیرد. این سند به سه 
تنها نسخه  اما  به رشته تحریر آمده  انگلیسی  زبان چینی، فارسی و 
عالی مشارکت  کار  و  ساز  دبیرخانه  توسط  آن  فارسی  ویرایش شده 
جامع راهبردی ایران و چین در خرداد 13۹۹ در اختیار رسانه ها قرار 
گرفته که حاوی 18 صفحه مشتمل بر 4 صفحه متن و 14 صفحه 
شامل 3 ضمیمه است. در این گزارش هیچ عدد و رقمی ذکر نشده 
میلیارد   400 ارزش  به   ۹۹ شهریور   12 در  اکونومیست  پترولیوم  اما 
دالری این سند اشاره کرد که 280 میلیارد دالر در صنعت نفت وگاز 
و 120 میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری می 
کند. چین در خرید محصوالت نفتی و پتروشیمی ایران طی 25 سال 
از تخفیف 32 درصدی و تنفس پرداخت دو ساله برخوردار می شود. 
در این گزارش به بخش های دیگر این سند اشاره ای نشده است. 
آورده  نیز  تایمز  نیویورک  عین همین اطالعات در گزارش همزمان 

شده است. 
البته نفس سند همکاری مشترک جامع بین ایران و  چین بسیار جذاب 
استثمار  و  استیالجویانه  اهداف جاه طلبانه،  آن که  بر  است مشروط 
گرانه چین نظیر قرار دادن ایران در موضع ضعف و اخذ تخفیفات و 
تحمیل استمهال پرداخت در پس آن نهفته نباشد. اما به هر تقدیر از 
این نکته نباید غافل ماند که هر نوع قراردادی که از دل این توافق 
همکاری بیرون آید بین دو کشوری است که یکی  از 1/3 تریلیون 
دالر ذخائر ارزی و روابط دیپلوماتیک سیاسی و اقتصادی با کشورهای 
مطرح جهان برخوردار است و دیگری به سبب فشار تحریم های بین 
المللی در انزوای سیاسی و اقتصادی و خارج  از زنجیره اقتصادی و 
بانکی بین المللی قرار دارد و از همکاری قانونی با کشورهای جهان 
محروم است. لذا این خطر تداعی می شود که اگر به هر دلیلی چین 
از اجرای قراردادها شانه خالی کند، چرخ توسعه اقتصادی رو بجلوی 
این کشور، بدون همکاری با ایران هم خواهد چرخید. اما جمهوری 
اسالمی با اندک کشورهای دوست ناتوانی که خود در کشورشان با 
چالش های درون مرزی و برون مرزی روبرو هستند و برخی از سوی 
ایران تغذیه مالی می شوند، چه کشوری را قادر است جایگزین چین 

نماید؟ آیا باید تمام تخم مرغ ها را در سبد چین گذاشت؟ 
پیله  از  ادراک کنند که چنانچه  را  این حقیقت  باید  ما  سیاستمداران 
به یک  اتکاء  تنها  نشویم،  خارج  اقتصادی جهانی  و  سیاسی  انزوای 
کشور مقتدر، استقالل کشور را زیر سئوال می برد. آیا قرار است با 
قرار  زرد  اژدهای  استیالی  و  با غرب، تحت حمایت  دشمن ستیزی 
قراردادهای  از  شدن  نیاز  بی  سیاسی  استقالل  مفهوم  آیا  گیریم؟ 
دوجانبه ای که از موضع ضعف و با هدف کسب حمایتهای اقتصادی، 
سیاسی و نظامی منعقد می گردد، نیست؟ آیا انعقاد قراردادهایی از این 
جنس شعارهای ایدیولوژیک نه شرقی نه غربی و یا آزادی استقالل 

جمهوری اسالمی را زیر پرسش نمی برد؟ 
البته هنوز قراردادی از دل این سند بیرون نیامده، اما هر قراردادی با 
منشاء این سند همکاری راهبردی، در اجرای اصل 153 قانون اساسی 
باید از تصویب مجلس شورای اسالمی بگذرد. حال باید منتظر ماند و 
دید نمایندگانی که از فیلتر تائید نظارت استصوابی گذشته و عمدتا با 
حداقل مشارکتهای مردمی به مجلس راه یافته اند چه موضعی را در 

مورد قراردادهائی از این نوع اتخاذ خواهند کرد! 
متاسفانه امضاء سند همکاری با چین، ولع روسیه که همواره از دیر 
حقوقی  رژیم  شناخت  در  داشته،  ایران  ارضی  تمامیت  بر  چشم  باز 
افزون  نیز  را  اسالمی  جمهوری  شورای  مجلس  توسط  خزر  دریای 
نه  ای  آینده  در  روسیه  و  چین  ائتالف  با  نیست  بعید  است.  ساخته 

چین بیش از آن که به 
منافع حاصله از امضاء 
سند همکاری مشترک 

راهبردی با ایران که در 
حاکمیت تحریمها اجرای 
آن تردید آمیز است، 

بیاندیشد، قصد دارد با 
ملعبه سیاسی با کارت 
جمهوری اسالمی ایران، 
آمریکا را قانع سازد تا 
از دریای جنوبی چین 
که مالکیت و حاکمیت 
آن محل مناقشه بین 

کشورهای ساحلی یعنی 
چین و تایوان و اندونزی 
و مالزی و برونئی است 
خارج شود و دست از 
حمایت هنگ کنگ و 
تایوان بردارد زیرا 

آمریکا آبهای چین جنوبی 
که مسیر عبور دو سوم 

از مسافرتهای جهان 
است، را جزء آبهای آزاد 
دانسته و ادعای چین 
بر حاکمیت دریائی را 
غیرقانونی می داند و 
به منظور رفع تنش ۳ 

ناو هواپیمابر اتمی خود 
به نام های ناو تئودور 
روزولت، ناو نیمیتز و 
ناو یو اس اس جان 

مک کین و گروه ناوگان 
همراهشان را به آن آبها 
گسیل داشته و به انجام 
مانور نظامی پرداخته که 
چین حضور این ناوگان 
را خطری برای استقالل 
خود تلقی می کند. لذا 
چنانچه چین و آمریکا 
در مسیر مذاکرات 
دیپلماتیک با رد و 

بدل کردن امتیازاتی 
مناقشات سیاسی و 

اقتصادی خود را با سر 
انگشت تدبیر حل و 

فصل کنند بعید نیست 
که چین بخش مهمی 
از این سند همکاری 

مشترک جامع ۲۵ ساله 
را اجرائی نکند.
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چندان دور و همکاری مشترک جامع چین با ایران، روسیه به هدف 
خود دست یابد.

 25 مشترک  همکاریهای  سند  امضاء  از  چین  اهداف   ■
ساله با ایران

چین همواره در پی سرمایه گذاری در کشورهای فقیر و یا در حال 
به  برتر  موضع  از  تا  اقتصادی ست  های  بحران  با  مواجه  و  توسعه 
اهداف مادی خود رسیده و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش 

دهد. 
جمهوری اسالمی به سبب تحریم های حداکثری و اقدامات بی ثبات 
با  تقابل  در  داخلی  بازارهای  در  تنش  به  زدن  دامن  و  داخلی  کننده 
تحریمها تضعیف شده و جمهوری خلق چین در دور زدن تحریم ها به 
ایران با بهره گیری از منافع هنگفت از واردات قاچاق نفت همکاری 
کرد اماهیچگاه در برابر آمریکا آشکارا از ایران حمایت نکرد و منفعالنه 
عمل نمود. چین در پی تحریم های ترامپ ۹0 درصد واردات نفت 
خود از ایران را کاهش داد و پروژه های نفتی خود در میدان آزادگان 
جنوبی را نیمه تمام متوقف کرد. اما با این حال ایران، کشور چین را 
به مثابه یک حامی قدرتمندی می داند که در زمان تحریم حداکثری 
ایران از طریق تجارت در سایه، از حمایت هایش منتفع شد و توانست 
به منابع ارزی هر چند ناکافی دست یابد. لذا نگاه به شرق در تقابل با 
آمریکا را به عنوان یک سیاست کاربردی و راهبردی پی گرفت و به 
همین منظور به امضاء سند همکاری مشترک جامع راهبردی 25 ساله 
تن در داد، تا بدین وسیله تحریم های آمریکا را خنثی سازد و هم در 
مذاکرات با آمریکا در مورد بازگشت برجام عالوه بر بازی با ورق غنی 

سازی اورانیوم در موضع مستحکمتری ظاهر شود.
اما به باور بنده، چین بیش از آن که به منافع حاصله از امضاء سند 
همکاری مشترک راهبردی با ایران که در حاکمیت تحریمها اجرای 
با کارت  ملعبه سیاسی  با  دارد  بیاندیشد، قصد  است،  آمیز  تردید  آن 
جمهوری اسالمی ایران، آمریکا را قانع سازد تا از دریای جنوبی چین 
که مالکیت و حاکمیت آن محل مناقشه بین کشورهای ساحلی یعنی 
چین و تایوان و اندونزی و مالزی و برونئی است خارج شود و دست 
از حمایت هنگ کنگ و تایوان بردارد زیرا آمریکا آبهای چین جنوبی 
که مسیر عبور دو سوم از مسافرتهای جهان است، را جزء آبهای آزاد 
دانسته و ادعای چین بر حاکمیت دریائی را غیرقانونی می داند و به 
تئودور  ناو  نام های  به  اتمی خود  هواپیمابر  ناو   3 تنش  رفع  منظور 
روزولت، ناو نیمیتز و ناو یو اس اس جان مک کین و گروه ناوگان 
همراهشان را به آن آبها گسیل داشته و به انجام مانور نظامی پرداخته 
که چین حضور این ناوگان را خطری برای استقالل خود تلقی می 
رد  با  دیپلماتیک  در مسیر مذاکرات  آمریکا  و  لذا چنانچه چین  کند. 
سر  با  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی  مناقشات  امتیازاتی  کردن  بدل  و 
انگشت تدبیر حل و فصل کنند بعید نیست که چین بخش مهمی از 

این سند همکاری مشترک جامع 25 ساله را اجرائی نکند.
به  اقتصادی  و  نظامی  های  حوزه  در  چین  و  روسیه  دیگر  سوی  از 
و  نظامی  قراردادهای  غرب،  و  شرق  قدرت  توازن  برقراری  منظور 
قرارداد 25 ساله خرید  از جمله  اند.  منعقد کرده  راهبردی  اقتصادی 
نفت از روسیه به ارزش 2۷0 میلیارد دالر که ممکن است مانعی در 
به چین موضوع سند همکاریهای مشترک 25  ایران  نفت  صادرات 
ساله ایجاد کند مگر آنکه رشد اقتصادی چین به حدی افزایش یابد 
اولویت چین، در واردات  لذا  باشد،  نیازمند  به نفت هر دو کشور  که 

نفت از کشور روسیه است. 
و  اروپا  بازار  این دو کشور،  بین  استراتژیک  قراردادهای  با وجود  اما 
موقعیت  از  برخورداری  سبب  به  ایران  همچنین  و  مرکزی  آسیای 
از  آنهاست.  بین  رقابت  میدان  ویژه،  اقتصادی  و  سیاسی  جغرافیای 
ها  حوزه  آن  در  چین  اقتدار  گیری  اوج  به  مایل  روسیه  منظر  این 

نیست. از این رو نزدیکی چین 
روابط  بسط  اسباب  آمریکا  به 
اروپا  با  را  تجاری  و  بازرگانی 
می  فراهم  آمریکا  همچنین  و 
روسیه  با  رقابت  گوی  و  آورد 
حال  هر  در  اما  رباید.  می  را 
به منظور توازن قدرت شرق و 
غرب، شکل گیری یک ائتالف 
نظامی بین چین و روسیه دور 

از انتظار نیست.
بدلیل  که  ایران  رو  همین  از 
جغرافیای  خاص  موقعیت 
عنوان  به  اقتصادی  و  سیاسی 
شرق  جنوب،  شمال،  چهارراه 
می  شناخته  جهان  غرب  و 
تأثیر و   ناخواه تحت  شود خواه 
عرصه نفوذ توافقات و ائتالفات 
بزرگ  های  قدرت  راهبردی 
متمایل  لذا  و  گیرد  می  قرار 
سلطه  بیم  از  شرق  به  شدن 
غرب و یا بالعکس یک خطای 
تنافر  در  و  استراتژیک  بزرگ 
شرقی  نه  راهبردی  شعار  با 
آزادی  استقالل،  و  غربی  نه 
وقت  است.  اسالمی  جمهوری 
سیاستگذاران  که  رسیده  آن 
شرایط  از  صحیح  درک  با  ما 
نه  سیاست  ایران،  موقعیت  و 
دهه   4 که  را  غربی  نه  شرقی 
است کشور را از قافله پیشرفت 
داشته  باز  جهانی  توسعه  و 
ناتوان  و  خسته  را  جامعه  و 
ساخته، به سیاست نگاه متوازن 
به شرق و غرب تغییر دهند تا 
ایران بطور مستقل از مناسبات 
با  نباید  شود.  برخوردار  جهانی 
دشمن ستیزی با آمریکا، تحت 
قرار  زرد  اژدهای  استیالی 
چگونه  دیگر  سوی  از  گیریم. 
اسالمی  جمهوری  که  است 
که پرچم مبارزه با کفر و الحاد 
را علم می کند با کشوری که 
شده  بنا  الحاد  و  کفر  پایه  بر 
می  را  مسلمان  اویغورهای  و  
کشد و  به بند می کشد قراداد 
همکاریهای مشترک بلند مدت 
به  این  آیا  کند.  می  امضاء 
مواضع  به  کردن  پشت  معنای 
اعتقاد  به  البته  نیست.  انقالبی 
فاقد  انقالبی وقتی  من مواضع 
یابند.  تغییر  باید  کاربرد هستند 
جهت  در  باید  تغییر  این  اما 
رشد و شکوفائی و توسعه همه 
جانبه و رفاه عامه مردم صورت 
با  مناسبات  نوع  هر  لذا  گیرد، 

فوق  اهداف  مستلزم  باید  اعتقاداتشان  از  صرفنظر  دیگر  کشورهای 
باشد. ما سالها در پیله انقالب محبوس بوده ایم. اینک اما باید با تغییر 
نگاه نه شرقی نه غربی به نگاه متوازن به شرق و غرب اندیشیده و 
راه برون رفت از بحران را در برقراری مناسبات و روابط دوستانه نه 
تا  کنیم،  بلکه همه کشورهای جهان جستجو  و غرب  با شرق  تنها 
در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان حضوری مؤثر یابیم. البته پیش 
نیاز این حضور رفع موانع داخلی و دوری از سیاستهای تنش آفرین 
و مبارزه بی امان با فساد گسترده و سیستماتیک است که اعتماد بین 
حاکمان و مردم را بشدت کاهش داده لذا تا حاکمان با ملت دوست و 
خادم آنان نباشند و منافع و مصالح آنان را بر منافع شخصی و گروهی 
خویش به بهانه های ایدئولوژیک مقدم و مرجح ندارند قادر به برقراری 
از  را  باید خود  بدوا  بود.  نیز نخواهند  برون مرزی  مناسبات دوستانه 
درون اصالح کنیم. تا توازن بین نیروها و جناح های داخلی در جهت 
حفظ منافع ملی برقرارنشود قادر به برقراری نگاه متوازن به شرق و 
غرب نخواهیم بود. تحریم های اقتصادی برجامی و غیر برجامی در 
صورتی برداشته خواهند شد که در مذاکرات، دشمن پنداری و دشمن 
ستیزی و دشمن هراسی را از اندیشه و نظام فکری خود پاک کرده و 
با استعانت از عقالنیت و خرد جمعی همه مذاکره کنندگان مشتمل بر 

گروه 1+5 و ایران به نتیجه مطلوب دست یابیم.

■ چالش بزرگ FATF و کنوانسیون های مرتبطه

نکته مهم دیگر در رفع تحریم ها و اجرائی شدن سند همکاریهای 
عبارت یافته  تخفیف   FATF تصویب  عدم  چین،  با  جامع 
اقدام  ویژه  گروه  یا   Financial Act Task Force
 Combating واژه  سر   CFT جمله  از  مربوطه  لوایح  و  مالی 
پالرمو،  و  تروریسم  مالی  تامین   Financing Terrorism
مپارزه با جرائم سازمان یافته اشاعه ای است که ایران را در لیست 
سیاه FATF قرار داده است. قرارگرفتن در لیست سیاه به مفهوم 
آن است که هیچ نهاد تجاری صنعتی، مالی خارجی مجاز به برقراری 
روابط و ارائه خدمات پولی و بانکی به جمهوری اسالمی نیست. لذا 
مانع  است   FATF سیاه  لیست  در  اسالمی  جمهوری  که  مادامی 
بزرگی بر الغاء تحریم ها و همچنین اجرای قراردادهای محصول سند 

همکاریهای مشترک با چین است.
مدتهاست CFT به منظور بررسی و اعالم نتیجه در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام جا خوش کرده و قرار بود که در اوایل فروردین ماه 
امسال، تعیین تکلیف شود که هنوز گزارشی در این خصوص اعالم 
نشده. تصویب CFT فی الواقع عبور از خط قرمزهای ایدئولوژیک 
و  اسالمی  جمهوری  منظر  از  تروریسم  واژه  مفهوم  زیرا  است  نظام 
غرب بسیار متنافر است. 15 گروه مقاومت که هدف آنان ایمان به 
اسالم و مقاومت در برابر گروه های تکفیری اعالم شده نظیر نیروی 
قدس سپاه پاسداران، حزب اهلل لبنان، حزب اهلل سوریه، کتائب حزب 
اهلل، عصائب اهل الحق، حشد الشعبی، جیش المهدی، مدافعان حرم 
منظر جمهوری  از  و  تروریستی  دیدگاه غرب، گروه های  از  غیره  و 
اسالمی گروه های مقاومت که در جنگ با تروریسم اند تعریف می 
شوند. لذا تصویب CFT توسط جمهوری اسالمی به منزله عبور از 
از  مقاومت  های  گروه  ساختن  محروم  و  نظام  ایدئولوژی  و  خطوط 
از مواضع  الواقع عقب کشیدن  تأمین مالی جمهوری اسالمی و فی 
خود در بخش مهمی از خاورمیانه است که میلیاردها دالر در راستای 
تحقق اهداف آن هزینه شده. این پارادوکس تنها با تغییر در معادالت 
زمانی که جمهوری  تا  لذا  غیر.  است وال  و فصل  قابل حل  جهانی 
اسالمی از لیست سیاه FATF خارج نشود رفع تحریم ها هم تحولی 
در تجارت خارجی ایران و به تبع برون رفت از انزوای اقتصادی ایجاد 
نخواهد کرد. گرچه دنیای سیاست بسیار پیچیده است اما هیچ گره ای 

نیست که با سر انگشتان تدبیر گشوده نگردد.
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با  اول  مرحله  در  دارد.  وجود  خشکسالی  نوع  چندین  علمی  نظر  از 
کاهش بارندگی ها و کاهش رطوبت هوا، خشکسالی هواشناختی رخ 
می دهد، سپس این پدیده با تاثیر بر روی آب رودخانه ها و آب های 
سطحی و زیر زمینی، خشکسالی هیدورولوژیک را ایجاد می کند و این 
با تاثیر بر روی وضعیت کشاورزی، خشکسالی کشاورزی را  امر نیز 
پدید می آورد. خشکسالی اجتماعی )قحطی( نیز آخرین مرحله از این 

پدیده است که جامعه را با یک فاجعه روبه رو می کند. 
از  کمتر  هواشناسی،  ایستگاه  یک  در  سال  یک  بارش  میزان  اگر 
است.  داده  رخ  خشکسالی  باشد،  ایستگاه  همان  بلندمدت  میانگین 
هر  بنابراین  دارد،  متفاوتی  وسعت های  و  طیف ها  خشکسالی  پدیده 
خشکسالی را نمی توان »خشکسالی شدید« نامید، همان خشکسالی 
خشکسالی ها  تمامی  اما  ببرد.  قحطی  سمت  به  را  ما  تواند  می  که 
موجب ایجاد تنش در اکوسیستم و جامعه گیاهی و جانوری می شوند 
آگاهی ها و تجهیزات الزم  امکانات،  با  این تنش  که هرچقدر مقدار 
خواهند  دریافت  کمتر  را  تنش  این  نیز  جامعه  و  مردم  یابد،  کاهش 

کرد.
کاهش  کمی  بلندمدت،  بارش  میانگین  از  بارندگی  میزان  وقتی 
داشته باشد، خشکسالی ضعیف رخ می دهد اما اگر بیش از یک سوم 
بسیار  موضوع  برود،  دست  از  بلندمدت  به  نسبت  منطقه  بارش های 

جدی تر می شود که اکنون نیز در آستانه این رخداد هستیم.
اتخاذ  مقابله  جهت  الزم  تدابیر  و  برنامه   اگر  پدیده،  این  وقوع  با 
نشود، وضعیت آب  پشت سدها- که تامین کننده آب شرب مردم و 
کشاورزی هستند- در خطر قرار می گیرد. با ورود بخش کشاورزی به 
مخاطره، اشتغال کشاورزی، تورم، گرانی و مباحث ناخوشایند پشتوانه 
این مسئله نیز به وجود می آید که در نهایت این خشکسالی ها، نظام 

اجتماعی را با پدیده قحطی مواجه خواهد کرد.
از طرفی دیگر، دمای بیش از حد هوا، آب سطح دریاچه ها را تبخیر 
می کند و این امر باعث خیزش غبارهای نمکی و وزش بادها شده و 
مشکالت سالمتی انسان از جمله مشکالت تنفسی را به وجود آورده 
منطقه  از  نفر  میلیون ها  نزدیک سبب کوچ  آینده ای  در  نهایت  در  و 

می شود. 
یکی از مشکالتی دیگر خشکسالی-که روز به روز بر شدت آن افزوده 
می شود- افت سطح تراز آب های زیرزمینی است که اگر هیچگونه 
آب های  تراز  سطح  نگیرد،  انجام  پدیده  این  با  آمادگی  و  مدیریت 
آب های  از  وری  بهره  و  می یابد  کاهش  اندازه  از  بیش  زیرزمینی 
کشاورزی، شرب و تمامی مناطق به خطر می افتد، به طوری که ممکن 
است مزارع با آب شور آبیاری شده و بخش کشاورزی منهدم شود. 
بنابراین باید برای این پدیده آماده بود، اما آمادگی ها صرفا با دعای 
باران و انشاا... گفتن انجام نمی گیرد بلکه در کنار آن، تدبیر مسئوالن 
و مردم هم نیاز است. دولت  حداقل باید با بهبود سیستم های آبرسانی 
و ارائه یارانه های جدی برای مدرن سازی کشاورزی و جلوگیری از 
تخریب خاک ها، اقدام کند اما متاسفانه اعتنایی از سوی دولت برای 
زمینه های  به  مردم  اغلب  که  حالی  در  نمی گیرد.  انجام  بحران  این 
آب های  و کاهش شدید  خالی  با سدهای  سیاسی هدایت می شوند، 
این  با  زیرزمینی و رودخانه های خالی مواجه می شویم که نمی توان 

شرایط به حیات با کیفیت نسل آینده امیدوار ماند. 

■ خشکسالی منطقه قابل 
پیش بینی بود

در  واقع  ما  کشور  طبیعت 
و  بوده  حاره  جنب  منطقه 
طوالنی  دوره های  دارای 
وقوع  یعنی  است،  خشکسالی 
امری  اقلیم  این  در  خشکسالی 
در  منطقه  این  است.  عادی 
عرض  درجه   40 تا   20 حدود 
نیز  ایران  و  شده  واقع  نیمکره 
دقیقا در داخل این منطقه قرار 
دارد، بر اساس ویژگی مختص 
تا  بهار  اواسط  از  منطقه،  این 
پرفشار  »سیستم  پاییز  اوایل 
می شود  ظاهر  حاره ای«  جنب 
که مانع بارندگی بوده و منجر 
و خشک  گرم  تابستان های  به 

می شود.

■ وقتی اعماق زمین برای 
همیشه پوسیده می شود 

های  عارضه  خشکسالی 
دارد  به همراه  با خود  متعددی 
فرونشست  آنها  از  یکی  که 
چشم  بنابراین  است.  زمین 
کشور،  خشکسالی  آتی  انداز 
فرونشستی  پدیده های  وقوع 
طبیعت  وقتی  است.  زمین 
با  دیگر  نشست،  یک سرزمین 
را  آن  نمی توان  سازه ای  هیچ 
بازگرداند، چون برای همیشه از 
می شود.  پوسیده  زمین  اعماق 
خشکسالی  وقوع  عبارتی،  به 
افت  و  کشاورزی  بخش  در 
با  را  ما  زیرزمینی،  آب های 
فروچاله ها  نام  به  موضوعی 
فرونشستی  دشت های  یا  و 
مواجه می کند که باید با جدیت 
چرا  کنیم،  نگاه  مسئله  این  به 
که اگر خدای نکرده دشت های 
و  همدان  در  که  فرونشستی 
منطقه  در  داده اند  رخ  شیراز 
دریاچه  اطراف  و  آذربایجان 
ارومیه اتفاق بیفتد، با یک خطر 

از مردم روبه رو خواهیم بود. اگر مردم  بزرگ و کوچ میلیون ها نفر 
و مسئوالن اوضاع زیست محیط خود را جدی نگیرند، آینده ای برای 
یا  »بودن  فقط  موضوع  اکنون  بنابراین  گذاشت.  نخواهند  آتی  نسل 

نبودن« است.
فروچاله یک مورفولوژی مربوط به شکل زمین است. همان طوری 
که دریاچه ها چاله های فرونشستی هستند و آب ها از کوه ها به طرف 
این چاه ها سرازیر شده و این چاله های بزرگ را با آب پر می کنند، 
در  نیز  و...  آذرشهر  میاندوآب،  تبریز،  در دل دشت هایی چون دشت 
اثر برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، چاه های خالی در سفره های 
زیرزمینی به وجود می آیند که منجر به فرونشست دشت ها و سازه های 
زمین شناسی می شود. این پدیده در مقیاس بسیار کوچک، یک روستا 
فرونشست  شهر  یک  که  است  زمانی  فاجعه  ولی  می کند  متضرر  را 

کند.
است.  متر  سانتی  یک  بر  بالغ  کشور  در  فرونشست  میزان  میانگین 
به  آتی  سال های  طی  اگر  اما  نیست  زیاد  چندان  مقدار،  این  ظاهرا 
صورت ناگهانی به 50 سانتی متر برسد، فقط باید به مهاجرت فکر 
کرد. این پدیده ممکن است در طی 10 سال در حدود یک سانتی متر 
باقی بماند، اما گاه ممکن است به صورت ناگهانی به 10 متر در یک 
روز برسد. )پدیده فروچاله در برخی نقاط آذربایجان شرقی نیز دیده 

شده است ولی فعال وسعت چندان زیادی ندارند(.

■ دیپلماسی آب کمرنگ شده است

پدیده ای به نام بلوکینگ وجود دارد که یک بحث هواشناسی است. 
همانطور که بحث بلوکه کردن سرمایه های ایران در اقتصاد جهانی 
مطرح است، پدیده بلوکینگ جریانات آتمسفری نیز یک مقوله قابل 
طرح می باشد. امروزه بحث جدیدی به نام دیپلماسی آب- که همان 
اگر  است.  شده  وارد  علمی  ادبیات  در  است-  هیدروپلتیک  مقوله ی 
ریزگردهای  طوفان  که  دید  خواهیم  کنیم،  نگاه  ماهواره  تصاویر  به 
خواهد  محیطی  زیست  بحران  دچار  را  ما  سرزمین  مردم  خاورمیانه 
کرد. وقتی آلودگی اهواز به 66 برابر حد مجاز می رسد، این آلودگی 
از خود اهواز شروع نمی شود بلکه از سرزمین های مجاور آن منشا 

می گیرد. 
می کنم  احساس  ولی  نکرده ام  انتخاب  من  را  آب  دیپلماسی  بحث 
مرزها  و  انتظامی  مسائل  به  که  قدر  آن  ما  می شود.  کمرنگ  دارد 
اهمیت می دهیم، باید به مسئله آب و ریزگردهایی که از کشورهای 
مجاور هم می رسد، اهمیت دهیم.  واقعیت این است که خیلی دچار 
خودشیفتگی شده ایم و خیلی محو مدیریت و تفکرات خود هستیم و 
هنوز خبر نداریم که بیرون از مرزهای کشورمان چه خبر است. شما 
اگر تصاویر ماهواره ای را ببینید وحشت می کنید چون طبیعت ناپایدار 
است. شما تصور کنید االن ما بیاییم و صلح کنیم. مثال برجام یک 
نوع صلح است، اما آیا با ریزگردها هم می توانیم صلح کنیم؟ ما می 
توانیم با هر کسی دست دهیم، اما آیا با ریزگردها هم می توانیم دست 
دوستی بدهیم؟ ریزگردها دست دادن و مصالحه را قبول نمی کنند و 
ما را دچار بالیای طبیعی خواهند کرد. منابع انرژی اگر از دست برود، 
با خشونت و قهر طبیعت روبرو هستیم و دیگر کسی نیست دست ما 
را به گرمی بفشارد و او به ما بخندد و ما هم به او بخندیم. مثال در 
مباحث سیاسی می  گویند که خنده های ظریف کاربرد دارد، اما در این 
شرایط، نه ظرافتی می ماند و نه ظریفی خواهد بود و طبیعتًا خنده ای 

هم نیست.
ما برای قانونی که خودمان درست کرده ایم این قدر انرژی می گذاریم، 
قانون های  همه  ساخته ایم،  خودمان  را  رانندگی  راهنمایی  قانون 
فرهنگی را خودمان ایجاد کرده ایم و االن داریم همه انرژی را به این 
قانون های خود ساخته می دهیم، ولی قانون زمین، قانون آب ها، قانون 
تعادل پوسته زمین، قانون جاذبه و... قانون هایی هستند که دست ما 

آیا به خشکسالی دریاچه ارومیه نزدیک می شویم؟

قطرات پایانی آب!
دکتر بهروز ساری صراف

اقلیم شناس و رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
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نیستند، اگر بی احترامی کنیم و این تعادل انرژی را بر هم  زنیم، باید 
شاهد بروز فاجعه های زیست محیطی باشیم و آن وقت باید مثل آواره 

گان کوچ کنیم و جزو آواره گان زیست محیطی شویم.

■ خشکسالی در دریاچه ارومیه

در زمستان سال گذشته برف چندانی نبارید، پس رودخانه هایی که با 
این شرایط، اندک آبی در اختیار دارند نیز در مسیر رسیدن به دریاچه 
یا به سدها که منبع تامین آب شرب مردم است، هدایت می شوند و 
یا توسط زارعان و کشاورزان به زمین های زراعی منحرف می شوند، 
افتاده و آبی ندارند،  پس نمی توان از این رودخانه هایی که به نفس 

انتظار آبرسانی به دریاچه را داشت.
سال گذشته با یک پدیده ای به نام تابستان سرد رو به رو بودیم به 
طوری که میانگین دمای تبریز در تابستان طی 50 سال اخیر همواره 
در حدود 2۷ تا 28 درجه و یا حتی 30 درجه سانتی گراد می رسید اما 
در تابستان سال ۹۹ چهار درجه افت دما داشتیم و هوا در تابستان 
گذشته، نسبت به سال های قبل تر خنک بود. بنابراین دریاچه ارومیه 
در تابستان سرد ۹۹ وضعیت بسیار خوبی داشت ولی با همین وضعیت 
مطلوب نیز حدود دو میلیارد مترمکعب آب در طی سه ماه از سطح آن 
تبخیر شد که اگر 50 درصد آن در دریاچه می ماند یک ذخیره الهی 
اما متاسفانه  اقدام کنیم  بود و می توانستیم به ذخیره آب در دریاچه 

فرصت سوزی کردیم.
و  آب  سازی  ذخیره  کارهای  برای  شرایط  و  فضا  که  سال هایی 
تکنیک های آبخوان داری فراهم بود تا منجر به حفظ آب دریاچه و 
کاهش تبخیر آن شود و تناژ محصوالت کشاورزی با افزایش بهره 
انگار که  ندادیم،  انجام  را  اقدامات  این  از  برود، هیچکدام  باال  وری 
واقعیت اقلیم ما خشک نیست. سازمان آب منطقه ای، حفاظت محیط 
در جهت  دارند،  حوزه  این  در  وظایفی  که  نهادهایی  سایر  و  زیست 
مقابله با پدیده هایی چون ریزگردها و آلودگی هوای سطح شهرهای 
صنعتی و به خصوص خشکسالی دریاچه ارومیه شاید مطالعاتی کرده 
باشند ولی هیچ اقدام جدی تاکنون انجام نداده اند در حالی که وظیفه 

مقابله با چنین پدیده هایی را دارند.
وضعیت فعلی دریاچه ارومیه با سه میلیارد و 640 میلیون مترمکعب 
در  آب(  مترمکعب  میلیارد   15 )با  مدت  دراز  میانگین  به  نسبت  آب 
مرحله بحران قرار دارد ولی می توان این شرایط را مدیریت کرد و این 
حجم از آب را نگه داشت. ما یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب 
در طول سال گذشته از سطح این دریاچه به وسیله تبخیر از دست 
دادیم، در حالی که می توانستیم با تکنیک هایی خاص کاهش تبخیر 

آن را نگه داریم.
احیای دریاچه ارومیه نیازمند انجام تکنیک های کاهش تبخیر است، 
اما نباید آن را با کانال کشی و انتقال آب ویران کنیم. انتقال آب بین 
حوضچه ای و خصوصا انتقال آب از ارس اقدام چندان خوبی نیست. 
اگر می خواهیم ارومیه را نجات دهیم، باید با امکانات خود ارومیه این 
 کار را بکنیم تا ارس و سایر مناطق آسیب ندیده و با کم آبی مواجه 

نشوند.
ارس آب شیرینی دارد که برای کشاورزی و پرورش نسل آینده منطقه 
خود به آن نیاز دارد. به عبارتی ارس آب چندان زیادی ندارد و مردم 
منطقه نیز برای خود حق آبه ای از این رود دارند. اگر مقداری از این 
آب با کانال سرباز به دریاچه وصل شود، قطعا در طی مسیر رسیدن، 
مقدار زیادی از آب تبخیر خواهد شد، اگر با کانال سربسته نیز انتقال 
یابد، حتی اگر تبخیر هم انجام نگیرد، قطعا در طی 300 کیلومتر راه، 
تلفات و پرت خواهد داشت و باز هم آب چندانی به ارومیه نخواهد 
مشکل  اما  شود  احیا  قطعا  ارومیه  دریاچه  معضل  امیدواریم  رسید. 
اینجاست که نباید این احیا با تخریب مناطق دیگر آغاز شود. تنها راه 
برای احیای این دریاچه انتقال آب از حوضه های مجاور نیست بلکه 

کند.  فرق  احیا  و  کار  نوع  باید 
باید تکنیک های کاهش تبخیر 
را در خود منطقه به جای صرف 
احداث  جهت  باال  هزینه های 
کانال ها بکار بگیریم تا حداقل 
همین آب را حفظ کنیم چرا که 
با این شرایط طی سه ماه آتی، 
به  دریاچه  آب  موجودی  قطعا 
زیر یک میلیارد مترمکعب آب 

خواهد رسید. 

■ هاله حرارتی در اتمسفر 
دریاچه ارومیه 

علوم  یافته های  از  بسیاری 
و  علمی  مکاتب  و  فنون  و 
فلسفی طی زمان شکل گرفته 
تکنیک ها  به  با مجهز شدن  و 
و ابزارهای پیشرفته، مفاهیم و 
ادبیات جدیدی به وجود آمده و 
واژگان و اسامی جدیدی هم به 
آنان اطالق شده است. بر همین 
اساس، نام هاله حرارتی را برای 
محدوده  بر  خودمان  بار  اولین 
اتمسفر  در  موجود  حرارتی 
گذاشته ایم.  ارومیه  دریاچه 
علمی  مراکز  و  علم  وظیفه 
پژوهش ها  امتداد  در  که  است 
و یافته ها، اسم جدیدی نیز وارد 

حوزه مربوطه کنند.
آبی  وسیع  توده  و  پهنه  اگر 
آبی  پوشش  فاقد  سال ها  که 
در طول  انرژی  بازتابش  باشد، 
موج مرئی )انعکاس و آلبدو( و 
در طول  شبانه  انرژی  برگشت 
موج بلند )مادون قرمز حرارتی(، 
اتمسفر  زیاد  حرارت  باعث 
منطقه شده و این حرارت زیاد 
در  ای  محدوده  می تواند  هم 
آورد  وجود  به  منطقه  فضای 
پراکنده  را  اتمسفر  ابرهای  که 
به  نیز  را  ابرها  تراکم  و  کرده 
دهد.  کاهش  محسوسی  طور 
انعکاس  با  و  امر  این  دنبال  به 
مستمر حرارت از طرف پوشش 
شده  خشک  سطح  و  نمکی 
را  بارش  فرم  می تواند  زمین، 
حالت  به  جامد)برف(  حالت  از 
که  دهد  تغییر  مایع)باران( 
در  می توانیم  را  تغییرفرم  این 
کاسته شدن محسوس پوشش 
و  ماهواره ای  تصاویر  در  ابری 
ارتفاع  افزایش  در  همچنین 
در  برفی  استقرارپوشش 
به  مشرف  کوهستان های 

حوضه آبگیر دریاچه ارومیه مشاهده کنیم.
برف مرزها(  )یا  ارتفاعات  در  برفی  پوشش  مرز  علمی،  عبارت  به 
برفی  پوشش  از  عاری  اغلب  کوهستانی  دامنه های  و  رفته  باالتر 
شده اند؛ اهمیت وجود پوشش برفی در این است که پوشش برفی در 
کوهستان ها به منزله یخچال های طبیعی عمل کرده و باعث برودت 
و خنکی هوا شده و از طرفی با ذوب تدریجی برف، رودخانه ها همواره 
دارای روان آب خواهند بود اما تبدیل بارش جامد به بارش مایع و ذوب 
سریع برف ها، سبب ایجاد سیل و پدیده سیالب های گسترده می شود 

که امروز شاهد این امر در کشورمان هستیم. 
بسیاری از افراد سالها این پرسش را مطرح می کردند که چرا اطراف 
حوضه آبریز دریاچه وان همیشه پربرف و ابرناک بوده اما به مرز ایران 
که می رسد  بارش های برف متوقف می شود؟ بر اساس تحقیقات باید 
گفت که این پراکندگی ابرها نیز از وجود هاله حرارتی دریاچه ارومیه 
به  این جریان های هوایی  نشات می گیرد و هاله حرارتی مانع ورود 
کشور می شود. البته نمی گوییم که این هاله باعث شده تا جریان های 
ابرها  تا  باعث می شود  بلکه  نشود،  وارد کشور  هوای مرطوب هرگز 

تضعیف شده واز شدت ریزش بارش های برفی و مایع کاسته شود.
برابر  پنج  حدود  مساحتی  شامل  دریاچه  اتمسفر  در  حرارتی   هاله 
نفوذ  از  مانع  امر  این  است که  ارومیه  دریاچه  آبگیر  مساحت حوضه 
همه توده های باران زای ورودی به این منطقه شده و یا باعث تغییر 

در فرم بارش های منطقه می شود.
موضوع هاله حرارتی در ارتفاعات اتمسفری دریاچه ارومیه با استناد 
به مدارک و شواهد علمی و بر اساس تفسیر و تحلیل تصاویر ماهواره 
ای Eumetsat  MSG8 )ماهواره هواشناسی اروپا( مطرح شده 
است. این تصاویر در آزمایشگاه هواشناسی ماهواره ای دانشگاه تبریز 
در دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، با مجوز رسمی از سازمان 
و  آب  گروه  محترم  همکار  کوشش  به  اروپا-2018  اتحادیه  فضایی 
هواشناسی »دکتر هاشم رستم زاده« و به بنیان گذاری »دکتر علی 
اکبر رسولی« به دست آمده است. بنابراین صحت داده ها و تصاویر 
سازمان  استفاده  )مورد  مودیس  ماهواره ای  تصاویر  در  یو-مت-ست 

هواشناسی( نیز قابل مشاهده است.
این  محدود  بصورت  و  مجوز  دریافت  با  تحریم ها،  وجود  رغم  علی 
تصاویر را )از امکانات اتحادیه فضایی اروپا( در آزمایشگاه هواشناسی 
دانشگاه ثبت کرده ایم. باید با اتحادیه فضایی اروپا وارد مذاکره شده 
و مطرح کنیم که این موارد را شامل تحریم ها نکنند تا بتوانیم از علم 

در جهت خدمت به بشریت استفاده کنیم.
اگر تجهیزات و امکانات بیشتری در اختیار داشته باشیم بیش از این 
می توانیم در امر مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی عمل کنیم، چرا که 
این نوع تصاویر )با استفاده از امکانات اتحادیه فضایی اروپا( اطالعات 
تصاویر  همین  طریق  از  و  داده  ارائه  جوی  شرایط  از  خوبی  بسیار 
ماهواره ای می توان سیالب های خطرناک را پیش بینی کرد. امکانات 
سازمان فضایی اروپا، توان مدیریت سرزمین را به ما داده و این قدرت 
را می دهد که تسلط بیشتری بر عوامل طبیعی داشته و مقهور عوامل 

طبیعی چون سیل نشویم.
به هر حال، طبق اندازه گیری بر روی تصاویر ماهواره ای، هاله حرارتی 
حدود پنج برابر محدوده زمینی دریاچه در ارتفاع اتمسفری دریاچه قرار 
دارد؛ مساحت کل دریاچه برابر 5200 کیلومتر بوده و محدوده هاله 
حرارتی حدود  25 هزار کیلومتر تخمین زده می شود. این هاله حرارتی 
شده  حاصل  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  و  کاربری  تغییر  درنتیجه 
ارومیه  است، چراکه محدوده 5 هزار و 200 کیلومتر مربعی دریاچه 
طی سالیان سال دارای آب بوده و از 20 سال پیش شروع به خشک 
دریاچه و  با خشک شدن حدود ۹5 درصدی آب  است.  شدن کرده 
تبدیل شدن آن به پهنه نمکی و خشکی، سطوح نمکی سریع تر گرما 
را از دست داده و باعث می شود در ارتفاع اتمسفری این منطقه، هاله 

حرارتی شکل گرفته و ابرهای منطقه را منبسط کند.
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تولید و بهره برداری از محتوای 
بازارهای مالی در قالب رسانه 

بازار پول و سرمایه

رویکرد بخش بازار مجله انجمن 

دکتر محمد صادق بلورچیان

تا  است  نهاده  این  بر  را  بنا  خود  اقتصادی  رویکرد  ادامه  در  انجمن 
پوشش مناسبی در بازارهای مالی شمال غرب کشور ایجاد کند و خود 
را به مرور زمان از بازیگران اصلی این بازار معرفی نماید. ارایه خدمت 
برای صاحبان  آفرینی  ثروت  فرآیند  در جریان  به مخاطبین  مناسب 
کسب و کار در استان، منطقه و ایران از رسالت های مجله انجمن 
است. در حقیقت مجله انجمن در امتداد توسعه خدمات خود به هیچ 
وجه قصد آفریدن مکتب را ندارد ولی در فکر جریان سازی برای تولید 
و توسعه و مدیریت ثروت مخاطبین خود یعنی صاحبان ثروت و کمک 

به مدیریت ثروت های در استان و منطقه است.

■ چشم انداز بازار

بازارهای مالی و بازار سرمایه متشکل، نمایه ای از وضعیت اقتصادی 
کشور است. همچنین حضور تعداد بیشتر شرکتهای ناشر در این بازار 
و تعداد صندوقهای منطقه ای و تعداد کد های بورس نشانگر میزان 
سرمایه وارد شده در این بازار و از مشخصه های توان اقتصادی هر 
منطقه به شمار میرود. در حقیقت بازار های مالی بخشی از بازارهای 
تجاری است. از منظر بازرگانان فعال که در بازار در حال داد و ستد 
تواند متعادل کننده ریسک  بازارهای مالی می  عمده و خرده است، 
فعالیت های تجاری باشد. ابزارهای متعدد و متنوع موجود در بازارهای 
مالی می تواند بخشی از ارزش نقدینگی را حفظ کند و حتی تسهیل 
کننده تجارت بوسیله ابزارهای شبهه پول باشد. در میان تجار، عرضه 
کنند گان عمده که بخشی از تقاضای مشتریان خود را از طریق بورس 
کاال تامین می کنند، همواره با ابزارهای بازار بورس درگیر و نسبت به 
آنها آشنایی کامل یا نسبی دارند. از تحوالت سالهای اخیر می توان به 
این مهم اشاره کرد که به مرور زمان تجار خرد نیز در حال آشنایی با 
ابزارهای مالی و بازار سرمایه هستند و نیاز به فرهنگ سازی و اطالع 

رسانی و آموزش را روز به روز بیشتر احساس می کنند.
به لحاظ تقسیم بندی بازارهای فعال در حوزه مالی در ایران، برخالف 
روال مرسوم در کشورهای پیشرفته که با اقتصاد آزاد اداره می شوند، 
فعال بازار پولی متشکل وجود ندارد و قیمتهای دستوری بانک مرکزی 
تعیین کننده ارزش ریال در برابر ارز های رایج در سطح جهانی است. 
در حالیکه برخالف بازار پولی در ایران، بازار سرمایه به رغم محدود 
بودن ابزارهای معامالتی، ولی دارای انسجام بیشتری نسبت به بازار 
پولی است. و همین بازار مسببات ورود خروج روزانه و متعدد خریداران 
این رو، صاحبان صنایع عرضه  از  را فراهم می آورد.  و فروشندگان 
شده در بازار که ناشر خطاب می شوند، همواره با افت و خیز ارزش 
سهام خود در بازار مواجه هستند، و در این میان باالجبار، سهامداران و 

صاحبان سهام، همواره بخشی 
سهام  بازار  به  شان  تمرکز  از 
آن  به  منتج  های  ریسک  و 
وجود  با  اما  شود.  می  معطوف 
سفته بازان که در این بازار یک 
نعمت بشمار می رود و همواره 
باعث رونق و افزایش تدریجی 
این  شود.  می  سهام  قیمت 
امیدواری وجود دارد که سطح 
عمومی قیمت ها با توسعه بازار 
رو  جدید  های  سرمایه  ورود  و 
اینکه  مگر  کند  باال حرکت  به 
صنعت  یک  اقتصاد،  کلیت 
شود.  اضطرار  دچار  نماد  یا  و 
و  سهام  بازار  در  رایج  تئوری 
و  برندگان  باال  به  گاوی  نگاه 
نگاه خرسی به فرود آورندگان 
منفعت  تحصیل  برای  بازار 
رویکردهای  ترین  اصلی  از 
فعاالن بازار سهام و سایر بازار 
های مالی است که از قبل آن 
بازار  این  در  بسیاری  گروهای 
بر  حاکم  اصل  برند.  می  نفع 
فعاالن  که  کند  می  بیان  بازار 
بازار همواره در حال تغییر نقش 
و  خرسی  به  گاوی  رویکرد  از 
از خریدار  فاز  تغییر  با  بالعکس 
به فروشنده و بالعکس هستند. 
رویکرد کلی بازار از صعودی به 
نزولی و بالعکس، تاثیر مستقیم 
های  واحد  گیری  تصمیم  بر 
دارایی  مدیریت  در  اقتصادی 
البته  دارد.  را  شان  سهام  و  ها 
برنامه  که  اقتصادی  واحد  هر 
عرضه سهام خود را در بازار در 
پیش دارد با احتساب این مهم 
وارد بازار می شود تا امکان آنرا 
داشته باشد که سهام خود را به 

عرضه  ممکن  قیمت  باالترین 
کند. باال بردن قیمت ها توسط 
پیش  بروز  و  سهام  صاحبان 
رقابت  مانند  مرسوم  آمدهای 
بزرگ،  های  کمپانی  های 
و  جنگها  اقتصادی،  فرودهای 
های  دستکاری  اوقات  گاهی 
پیش آمده در عملکرد شرکتها 
می  قیمتها  ریزش  باعث  که 
بدیل  بی  های  فرصت  شود. 
می  فراهم  خریداران  برای  را 
هر  همواره  میان  این  در  آورد. 
دو طرف بازیگران به اصطالح 
ویژه  سهم  خرسی  و  گاوی 
نظر  در  ها  رسانه  برای  را  ای 
باید  همواره  اینرو  از  میگیرند. 
این  های  رسانه  به  شان  نگاه 
سطح  از  بخشی  باشد.  حوزه 
محبوبیت ناشران در بازار سهام 
توسط  آنها  فعالیت  انعکاس  به 

رسانه ها وابسته است.

طیف  گذشت،  که  آنچنان 
مالی  بازارهای  در  فعالیت 
به  و  متنوع  ابزارهای  بواسطه 
تبع آن بنگاههای مالی فعال در 
گسترده  بسیار  مالی  های  بازار 
شده است، و هدف آنها افزایش 
به  دسترسی  سرعت  و  امکان 
و  ای  سرمایه  و  مالی  خدمات 
دسترسی  های  هزینه  کاهش 
ممکن  میزان  کمترین  به 
رسیدن  برای  تالش  است. 
اهداف  سایر  و  هدف  این  به 
رساندن  ظهور  منحصه  به  و 
های  از هدف  ناشران  عملکرد 
در  که  است  ای  رسانه  متعالی 
توسعه  باعث  رقابتی  فضایی 
پیشرفت  و  طرفین  تمام  سود 
از  بازارها می شود. یکی دیگر 
وظایف رسانه ای، وظیفه خطیر 
این  در  است.  بازار  در  نظارتی 
میان بستر های نظارتی همواره 
نقش حیاتی در برقراری تعادل 
برعهده  را  مالی  بازارهای  در 
های  بستر  این  از  یکی  دارند. 
هستند.  ها  رسانه  نظارتی 
شکلدهی  بر  عالوه  مطبوعات 
کانونهای تولید فکر و فرهنگ 
خواسته  کردن  مدل  و  سازی 
بازار، همواره  های ذینفع های 
نقادانه سمت  انتشار تحلیلها  با 
در دست خود  را  بازار  و سوی 

سازی  جریان  داعیه  و  گرفته، 
در بازار را داشته است.

به  متنابه  تعاریف   ■
بازارهای مالی

در  مرسوم  اصطالحات 
که  است  رایج  مالی  بازارهای 
بسیار مناسب است قبل از ورود 
به مباحث کلیدی گذرا مروری 
بر آنها داشته باشیم. علم مالی 
در اصل شاخه ای از اقتصاد )در 
زبان انگلیسی Finance( و 
و  است،  تجاری  های  فعالیت  
و  تحلیل  و  تعاریف  تبیین  به 
نحوه  بر  حاکم  روابط  برقراری 
گردش وجوه بین بازها داللت 
بنگاه،  اندازی  راه   که  دارد 
و  پول  مدیریت  و  بازاریابی 
وجه نقد، در انواع حساب  های 
را در  بازارها  ابزارها و  سرمایه، 
انجام  هدف  با  و  می  گیرد  بر 
مالی  دیون  دارایی،  دادوستد 
است.  شده   ایجاد  ریسک  و 
سیستم  توسط  مالی  دانش 
قدرت،  روابط  از  پیچیده  ای 
و  اقتصادی  ساختارهای  در 
جهانی،  بازارهای  در  سیاسی، 
می   بندی  ساختار  و  کنترل 
شکل  به  فعالیت  ها  این  شود. 
و  تکنیکی  تمرکز  روزافزونی 
گیری  اندازه   روی  مؤسساتی 
و پوشش روابط ریسک- بازده 
سهام  ارزش  روی  که  را   ای 
پوشش می   گذارد،  اثر می   دار 
اغلب  مالی  های  شبکه   دهند. 
داد  و  بازاریابی  مذاکره،  امکان 
و ستد در محصوالت و خدمات 
برای مشتریان، فراهم  را  مالی 

می سازند.
 Financial( مالی  بازار 
اصطالحی    )Market
طیف  برای  که  است  گسترده 
می  کار  به  بازارها  از  وسیعی 
آن  در  که  بازاری  هر   رود. 
گیرد یک  می   تجارتی صورت 
می  شود.  محسوب  مالی  بازار 
آنها  در  که  هایی  بازار  حتی 
شامل  بهادار  اوراق  تجارت 
سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات 
و مشتقات آنها انجام می  شود 
این  هستند.  مالی  بازار  هم 
و  پول  بازار  دو شق  به  بازارها 

بازار سرمایه تقسیم می شود. 
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و  مشارکت  جلب  هدف  بر 
در  فعال  های  نهاد  همکاری 

بازارهای مالی 
بازاری:  میان  های  تحلیل   .4
بازارهای  انعکاس تحلیل های 
جهانی و تاثیر آنها بر بازارهای 
و  سرمایه  بازار  ناشران  داخلی، 

رویکرد سهامداران
ناشران  بین  ارتباطی  کانال   .5
و  بورس  در  شده  پذیرفته 
موفقیت  انعکاس  سهامداران: 
تحلیل  و  ناشران  قوت  نقاط  و 
شده  پذیرفته  ناشران  وضعیت 

در بازار سرمایه
6. تصمیم سازی: ایجاد امکان 
انتخاب بهتر توسط سهامداران 
از میان مجموعه های فعال در 
نظر،  مورد  بازار سرمایه، سهام 

کار گزار، مشاور و آموزش

بازارهای که میتواند حوزه 
فعالیت باشد:

تنوع  و  مالی  بازارهای  گستره 
فعالیت در این بازارها، امکانات 
بهربرداریهای  برای  را  فراوانی 
است.  آورده  فراهم  تجاری 
بازارها  این  عموما  متاسفانه 
برای عموم مردم شناخته شده 

نیست. 

حسب  نیز  انجمن  مجله 
گسترش فعالیت بنا دارد بمرور 
در  را  مناسب  پوشش  زمان 
فعالیت  حوزه  بازارهای  گستره 

خود اینجاد نماید:
1. بازار پول ایران شامل بانکها 
قیمت  بر  تحلیل  صرافیها:  و 
رایجی  ارزهای  ارزش  و  دالر 

که در بازار ایران مبادله میشود 
بازار  سکه  و  طال  ارزش  و 

داخلی
2. بازار اوراق بهادار ایران: بازار 
بازار  شامل  ایران  بهادار  اوراق 
قیمت  که  فرابورس  و  بورس 
شده  پذیرفته  نمادهای  سهام 
به صورت روزانه کشف قیمت 
از  که  شود  می  ستد  و  داد  و 
حقوقی  گذاران  سرمایه  دید 
و  مدیریتی  کرسی  بدنبال  که 
یا نوسانگیران و سرمایه گذاران 
توجه  مورد  بطورمتفاوتی  خرد 
قرار می گیرد. ناشرین بازار چه 
بعد  از  و چه  ای  منطقه  بعد  از 
بازار  فعالین  تمرکز  محل  ملی 
ناشرین  مابین  رقابت  هستند. 
در هر صنعت و توسعه ناشرین 
بورس  به  ورود  از  بعد  و  قبل 

حایز اهمیت است.
اوراق  و  کاال  بورس  بازار   .3
کاالی  بورس  بازار  مشتقه: 
کاالهای  عرضه  محل  ایران 
گروه  در  مخصوصا  شده  تولید 
و  فوالدی  محصوالت  های 
پتروشیمی  و  نفت  و  فلزی 
و  آتی  اوراق  همچنین  است. 
داد  بازار  این  در  معامله  اختیار 

و ستد می شود. 
ارزهای رسمی جهانی  بازار   .4
مانند فارکس: عرضه و تقاضای 
ارزهای معتبرجهانی مانند دالر 
، پوند و یورو و انتشار آنها توسط 
ذخیره  و  مرکزی  بانکهای 
بانکهای  توسط  طال  جهانی 
وضعیت  بررسی  و  مرکزی 
طالی  و  ارزها  قیمت  جهانی 
و  نوسانگیران  دید  از  جهانی 
آربیتراژر ها همواره قابل توجه 

یکی از بازارهای مالی، بازار سرمایه است که با نام بازار بورس اوراق 
بهادار در ایران شناخته می  شود، و بازاری است که برای خرید و فروش 
اوراق قرضه و اوراق مالکیت به وجود آمده است و در دوران قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی تاسیس شد. کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پلی 
ارتباطی بین تامین کننده سرمایه  های خرد و کالن، چه حقیقی و چه 
حقوقی و متقاضیان بازار سرمایه مثل شرکت  ها است. بازار سرمایه در 
واقع تسهیل کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی شامل اسناد 
ابزار مالی  اوراق تجاری و گواهی سپرده است. شاخص ترین  خزانه، 
این بازار اوراق مالکیت است که اکثرا با نام سهام شناخته می شود و 

اوراق قرضه یا مشارکت است
مقررات  و  قوانین  نگاه  از  میتوان  را  مالی  بازارهای  عمده  ایران  در 
داخلی به دو دسته، داخلی و بین المللی تقسیم بندی کرد. از آنجایی 
که در ایران بازار پولی فعالی نداریم، عمده بازار مالی به بازار سرمایه 
وکاال خالصه می شود که بر این اساس اوراق بهادار در بورس اوراق 
بهادار و برخی کاال و مشتقات کاالیی مثل قرارداد های آتی و اختیار 
آن  در  معامله می شوند که  انرژی  و  بورس کاال  در  معامله کاالیی 
محصوالت فیزیکی و برخی مشتقات آنها مثل زعفران و سکه فردایی 

و قرارداداهای اختیار معامله مورد معامله قرار می گیرند.
از نگاه جهانی، عمده کشورهای جهان بازارهای مالی و معامالت خود 
را محدود به مقررات داخلی خود کرده اند، مگر اینکه ایندکس بین 
تاسیس  با جذب سرمایه های خارجی  رابطه  در  ای  المللی جداگانه 
بازارهای سرمایه بین  اینکه سهام برخی شرکتها در  یا  باشد و  شده 
المللی عرضه شده باشند. هم اکنون این بازارها در ایران برای کمتر 
تمایل  عدم  به  توان  می  آن  دالیل  از  و  است  شده  شناخته  کسی 
و چندجانبه  دوجانبه  معاهدات  به  ورود  در خصوص  مدیران سیاسی 
را  کشورها  اتباع  گذاری  سرمایه  تا  است  المللی  بین  و  ای  منطقه 
در بازار سرمایه متقابال تسهیل نماید و تا حدودی تضمین نماید، و 
بازارهای  رسمی  بروکرهای  فعالیت  رسمیت  و  وجود  عدم  همینطور 
بازارهای سرمایه  برعکس  نمود.  اشاره  ایران  در  المللی  بین  سرمایه 
بین المللی، بازارهای پول مانند بازار ارزهای رسمی و رایج جهانی، 
علی رغم غیر رسمی بودن بمیزان قابل توجهی شناخته شده است. از 
پدیده هایی که اخیرا رواج زاید الوصفی یافته است و با گرایش زیاد 
سرمایه ها به آن مواجهیم می توان به بازارنوظهور ارزهای دیجیتال 
یا رمز ارز ها اشاره کرد که از رشد قابل توجهی در بین عموم مردم 
برخوردار است. بازار رمز ارزها در زمره بازارهای پولی نوظهور هستند 
و با ریسک های متنابهی در عرصه بین الملل مواجه هستند. فارغ از 
اینکه در حال رشد زیاد هستند ولی ممکن است برنامه جامع پولسوزی 
برای کنترل پایه پولی دالر را که اخیرا به دو برابر افزایش داشته است 

را بدنبال داشته باشد.

■ اهداف حضور در بازار نشریات حوزه مالی 

بازارهای مالی گستره وسیعی از فعالیت های حوزه پولی و سرمایه ای 
را در خود داشته است و اهدافی را در بازار دنبال میکند تا هدف اصلی 
خود یعنی جریانسازی در حوزه تولید ثروت را پوشش دند. از این رو با 
برنامه ریزی تحریریه مجله انجمن برای ورود به بازارهای اقتصادی 
و مالی، تالش می شود، اهداف زیر بمرور زمان برای مخاطبان مجله 

تحصیل شود:
1. اطالع رسانی: ورود به عرصه تحلیل ها و انتشار وضعیت دوره ای 

بازارهای مالی در جهت جلب نظر مخاطبین عام
اهداف  در جهت  فرهنگ سازی  به عرصه  ورود  فرهنگ سازی:   .2

سازمانهای ذیربط 
3. توسعه برند: توسعه نام تجاری در بازار نشریات اقتصادی، با تمرکز 

و بررسی است.
نوظهور  ارزهای  بازار   .5
و  دیجیتالی  ارزهای  یا 
مورد  اخیرا  ها:  کریپتوکارنسی 
گرفته  قرار  مردم  عموم  توجه 
است. در حدود بیش از دوهزار 
شاید  شده  ثبت  دیجیتال  ارز 
تر  معروف  ارز  دویست  حدود 
که  هستند  تر  شده  شناخته  و 
به  موسوم  آنها  عمده  مالکان 
هماهنگ  بازار  با  ها  نهنگ 
ارزها  رمز  این  و  میکنند  عمل 
بیشتری  مقبولیت  و  محبوبیت 

در بین متقاضیان دارند.
از  خارجی  های  بورس   .6
مهمی  کاالهای  بورس  جمله 
اساسی  فلزات  و  نفت  مثل 
پتروشیمی  محصوالت  و 
سرمایه  بازار  همینطوری  و 
مانند  جهانی  معروف  های 
عرضه  محل  که  استریت  وال 
جهانی  بنام  های  برند  ناشران 
است و عمدتا تغییر و تحوالت 
و  جهانی  بازارهای  بر  آنها 

داخلی ایران تاثیر گذار است.

■ مخاطبان 

در نگاه مدرن بهترین بازیگران 
سرمایه  صندوقهای  بورس 
جمع  با  که  هستند  گذاری 
فعالین  از  خرد  سرمایه  کردن 
آوردن  فراهم  با  و  بازار  خرد 
کادر مجرب به سرمایه گذاری 
اوراق  یا  فروش سهام  خرید  و 
در بازار سرمایه مشغول هستند. 
بر اساس آمار ها، در کشورهای 
صاحب  که  جهان  پیشرفته 
هستند،  یافته  توسعه  بازارهای 
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درصد بیشتر عامه سهامداران عادت به سرمایه گذاری از طریق خرید 
از سرمایه گذاران  و درصد کمتری  دارند  تمایل  واحدهای صندوقها 
به سرمایه گذاری مستقیم در بازار های مالی تمایل دارند. از آنجایی 
یافتگی قابل قبولی  به توسعه  بوده  بازار سهام نوظهور  ایران  که در 
کمتری  درصد  و  هستند  بالعکس  یادشده  های  درصد  نیافته،  دست 
از فعالین بازار سرمایه از طریق صندوقها به سرمایه گذاری در بازار 
مشغول میباشند بنابراین پتانسیل عظیمی در بازار سهام ایران نهفته 
است که باید به سمت صندوقها سوق یابد و بمرور زمان این اتفاق 
خواهد افتاد. بنابراین فرهنگ سازی، اطالع رسانی و ارزیابی در این 
به سمت صندوقهای  تواند زمینه ساز رشد و گرایش عامه  باره می 

سرمایه گذاری باشد.
1. صندوقهای سرمایه گذاری

2. صاحبان صنایع و ناشران بورس
3. صّرافی ها و مراکز داد و ستد ارز و سکه

4. صّرافی ها و پلتفورم های مبادله ارز های دیجیتال
5. صاحبان ارز های دیجیتال یا رمز ارز ها که به خرید و فروش در 

این بازار مشغول هستند
6. عامه سهامداران خرد که به خرید و فروش و سرمایه گذاری در 

بازار سرمایه مشغول هستند
۷. عامه مردم و عالقمندان به حوزه های اقتصادی، تحلیلگران و بهره 

برداری کنند گان از محتویات نشریات اقتصادی
8. عمده عالقمندان و سرمایه گذاران خرد در بازارهای مالی جهانی

۹. عمده عالقمندان و سرمایه گذاران در رمز ارز ها
ها،  گردان  سبد  ها،  گزاری  کار  شامل  سرمایه  بازار  فعاالن   .10
شرکتهای تامین مالی و سرمایه، بازار گردان ها، مشاوران و موسسات 
های  کننده  تهیه  و  محتوا  های  کننده  تولید  نهایت  در  و  آموزشی 

سیگنالهای خرید و فروش در قالب کانالها و شبکه های مجازی.
بازار رمز ارز به هیچ وجه قابل مقایسه با بازار ارز های رایج جهانی 
نمی باشد ولی عمده فعاالن بازار برای کاهش ریسک های سرمایه 
گذاری خود بخشی از سرمایه خود را به این سمت کوچ داده است. 
فعالیت و اطالع رسانی در این دو بازار باید با ظرافت و خاصی انجام 
شود. تا در عین برطرف کردن نیاز مخاطب نسبت به این ارزها در 

بازار داخلی حساسیت مراکز دولتی برانگیخته نشود.

■ جغرافیای فعالیت

اروپا و روسیه و  با  ایران برخالف همسایگی  جغرافیای شمال غرب 
دارا بودن پتانسیل های اقتصادی شگرف ولی به دالیلی از فقیر ترین 
مناطق کشور به لحاظ توجه به بازار سرمایه بحساب می آید. از تعداد 
اندک واحدهای شمال غرب که در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند تا 
میزان کد های صادر شده برای سهامداران خرد بازار سرمایه را می 
توان در یک گستره جغرافیایی مشخص مورد توجه قرار داد. استانهای 
صنعتی و شمال غرب کشور تاکنون موفقیت کمتری در جذب سرمایه 

است  داشته  را  استانها  سایر  از 
تواند  می  نگاه  یک  از  که 
پتانسیل خفته ای برای فعالیت 
در این حوزه باشد. از منظر بازار 
نشریه و مخاطبان آن، این بازار 
هم  و  دارد  عام  مخاطب  هم 
مخاطب خاص. مخاطبین عام 
از هر منطقه ای از کشور برای 
جلب  و  خود  برند  و  نام  ارتقا 
کشور  سراسر  از  گذار  سرمایه 
توجه  نقاط کشور  تمام  به  باید 
عامه  در اصطالح  باشد.  داشته 
یک برند موفق در بازار سرمایه 
آن مجموعه ای است که بتواند 
از سراسر کشور سهام دار داشته 
و  فعال  ناشران  اولویت  باشد. 
بالقوه در جغرافیای شمال غرب 
کشور بر کسی پوشیده نیست و 
با معرفی بیشتر و گسترش برند 
ایران،  مناطق  سایر  به  نشریه 
مناطق  همه  از  بورس  ناشران 
کشور می توانند مخاطب هدف 

نشریه قرار گیرند. 
نوظهور  های  بازار  طرفی  از 
حضور  و  اوراسیا  منطقه  در 
ایران در این بازار ها روز بروز 
طرفین  همکاریهای  سطح  بر 
سطح  گسترش  افزود.  خواهد 
سایر  و  ایران  بین  همکاریها 
سمت  به  مطمئنا  ها  کشور 
بازارهای  در  گذاری  سرمایه 
پولی و مالی سوق یافته و باعث 
فراهم شدن زیرساختهای الزم 
و  خرد  فعالین  حضور  برای 
گذاری  سرمایه  صندوقهای 
خواهد  مشترک  بازارهای  در 
پتانسیل  تنهایی  به  که  شد 
مهیا  فعالیت  برای  را  عظیمی 
خواهد کرد. منطقه شمال غرب 
میتواند به عنوان پلی برای این 
مقصود بین همسایگان شمالی 
و سایر مناطق کشور به حساب 

به  نیز  انجمن  رو  این  از  آید. 
شمال  در  شده  شناخته  برندی 
و  حضور  قصد  کشور  غرب 

فعالیت در این بازار را دارد.

■ انتخاب استراتژی 

امتحان  استراتژی  مهمترین 
بر  حرکت  انجمن  برای  شده 
در  فعال  های  شرکت  بستر 
کشور  شمال  تجاری  عرصه 
اتاقهای  طریق  از  که  است 
می  را  رسانه  این  بازرگانی 
شرکتهای  ترغیب  شناسند. 
فعال در این حوزه برای حضور 
اولویت  از  سرمایه  بازار  در 
های استراتژیک انجمن است. 
همینطور تولید محتوای مرتبط 
با تولید و مدیریت ثروت برای 
مجموعه های عضو بسیار حایز 
اهمیت است. با توسعه فعالیت 
محتوای  تولید  سمت  به  ها 
در  گذاران  سرمایه  برای  فنی 
دارایی  سبد  مدیریت  جهت 
بازار  کف  به  آن  تعمیم  و  ها 
به  تواند  می  انجمن  مطمئنا 
در عرصه  برندی شناخته شده 
تولید و مدیریت ثروت و دارایی 
تبدیل شود. مولفه هایی که در 
انتخاب استراتژی تجاری مورد 
تاکید انجمن است در ذیل قابل 

مطالعه است.
تئوریک  محتوای  تولید   .1
روابط  بر  نقد  و  اقتصادی 
عموم  برای  بازارها  بر  حاکم 
فعاالن بازارهای مالی و فعاالن 

اقتصادی
2. تولید محتوای تحلیلی و بین 
بازارهای  خصوص  در  بازاری 
کنند  برداری  بهره  برای  مالی 

گان از بازارهای مالی
3. تولید محتوای مقایسه ای در 
خصوص نمادهای قابل معامله 
سرمایه  جهت  پتانسیل  با  و 
اوراق  و  سهام  بازار  در  گذاری 
سهامداران  برای  ایران  بهادار 
سرمایه  صندوقهای  و  خرد 

گذاری و ناشران بازار سرمایه
ای  مقایسه  محتوای  تولید   .4
از رمز ارز های دیجیتالی برای 

مخاطبین عام
بین  تحلیلی  محتوای  تولید   .5
بازارهای  خصوص  در  بازاری 
فلزات  و  جهانی  های  ارز 
های  ارز  بازار  مانند  ارزشمند 

برای  گرانبها  فلزات  و  رایج 
مخاطبین حرفه ای

بین  تحلیلی  محتوای  تولید   .6
بازارهای  خصوص  در  بازاری 
جهانی  و  داخلی  کاالهای 
مانند  ها  کامیونیتی  به  موسوم 
نفت و فلزات اساسی و مقایسه 
برجسته  های  شاخص  با 

جهانی
ای  مقایسه  محتوای  تولید   .۷
در خصوص قیمت ها و عرضه 
و تقاضای فلزات گرانبها و ارز 
بازارهای جهانی  در  رایج  های 

و داخلی 

■ ماموریت

تولید محتوای متفاوت در بازار 
سرمایه، ایجاد جریان سازی در 
ثروت  مدیریت  و  ثروت  تولید 
بازار،  در  نشریه  نفوذ  دامنه  در 
چشم اندازی را در اختیار مجله 

قرار می دهد که از طریق:
و  شرکتها  به  دادن  بها   .1
کشور  غرب  شمال  موسسات 
سرمایه  بازار  در  حضور  برای 
گزارشهای  تهیه  با  کشور، 
عملکرد  مقایسه  و  کاربردی 
به  ورود  از  بعد  و  قبل  در  آنها 

بازار سرمایه.
فعال  بر صندوقهای  تمرکز   .2
صندوقها  توسعه  و  بورس  در 
انجمن های صنعتی،  با کمک 
خدماتی  و  کشاورزی  تجاری، 
های  سرمایه  جذب  بمنظور 

خرد در بازار سهام 
های  میزگرد  برگزاری   .3
روز  موضوعات  با  اختصاصی 
چالشها  بررسی  و  سرمایه  بازار 
بعد  در  رو  پیش  راهکارهای  و 

منطقه ای و ملی
و  دانش  توسعه  بر  تمرکز   .4
فرهنگ عامه در جهت مدیریت 
سبد دارایی ها در قالب مدیریت 

ثروت 
به  بخشی  تنوع  بر  تمرکز   .5
سبد دارایی ها و مدیریت ثروت 
دانش  به  دادن  بها  طریق  از 
و  طال  سهام،  بازار  با  مرتبط 
آتی  بازارهای  گرانبها،  فلزات 
بازارهای  و  معامله،  اختیار  و 
ارز  بازار  و  ها  ارز  رمز  نوظهور 

های رایج جهانی. 
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2
اهمیت بازار سرمایه و نیاز به برندهای جدید 

رسانه ای مستقل در بازار سرمایه ایران

تغییرات  شاهد  گذشته  که  سالی  در  ایران  تجارت  و  اقتصاد  صحنه 
شگرفی بود. اقبال عمومی به سمت بورس ایران بدالیلی مانند حفظ 
ارزش سرمایه، بخشی از ظرفیت نهفته را از یک ساختار حاشیه ای در 
اقتصاد ایران به یکی از ابزار های قابل توجه تبدیل کرده است. آمار 
ورود متوسط هشتصد میلیارد تومانی نقدینگی بطور روزانه در مقایسه 
با سالهای گذشته، در سه ماهه اول سال نود و نه، رقم بزرگی بوده 
در حالیکه در سالهای گذشته این رقم ورود سالیانه نقدینگی به بازار 
سرمایه ایران بوده است. همینطور صدور یک میلیون و دویست کد 
بورس جدید گواه بر توجه عامه به بورس اوراق بهادار بود که باعث 
رشد بازاری شده است که سال های طوالنی مورد بی مهری واقع 
شده بود. شواهد اقتصادی نشان میدهد که جذب نقدینگی معادل سی 
هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار در این دوره خاص برای 
از نقدینگی  افتاد، به طوری که بخشی  ایران مقبول  نظام اقتصادی 
سرگردان در طول سالیان اخیر را به خود جذب کرد. آمار بانک مرکزی 
از کنترل تورم در این دوره مصداق کارکرد بورس اوراق بهادار در این 
دوره بود. همانطور که متخصصین بارها به آن تاکید داشتند. سیاست 
دادن  سوق  محوریت  با  تورم  کنترل  راستای  در  دولت  اشتباه  های 
متوسط  و  کوچک  واحد  به  آن  تزریق  و  بانکها  سمت  به  نقدینگی 
موثر واقع نشد. جوالن بانکها هزینه تولید را افزایش داد درحالی که 
بورس اوراق بهادار نشان داد که این قابلیت را پیدا دارد که نه تنها تا 
حدودی نقدینگی را در خود جذب نموده و تورم را کنترل نماید بلکه 
میتواند به عنوان محلی مناسب برای تامین مالی پروژه های ملی و 
زیربنایی و راهکاری برای جهش تولید در شرایط بحران فروش نفت 
مطرح باشد. البته قابل ذکر است که از دالیل عمده رشد بورس اوراق 
از  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   45 درآمد  به  دولت  امیدواری  بهادار، 
محل واگذاری دارایی های دولتی و تامین 180 هزار میلیارد تومانی 
نیازمندی های دولت  از  کسری بودجه و کنترل قیمت دالر بخشی 
و جامعه در ترویج بازار سرمایه بود. با تمام این اوصاف در این دوره 
تاکید زیادی توسط متخصصین امر شد که سیاستهای سازمان بورس 
ثانیا  و  یابد  توسعه  بازار  عمق  اوال  که  باشد  معطوف  سمتی  به  باید 
حضور نقدینگی و بازیگران در بازار سرمایه ایران تداوم یابد. با این 
حال متاسفانه عدم توجه به تاکید متخصصین و البته نیاز مبرم دولت 
به جبران کسری بودجه موج ریزش های اخیر را دامن زد. درحالی که 
دولت فکر میکرد میتواند بازار را به سادگی برای موج بعدی حرکت 
صعودی کنترل نماید ولی متاسفانه موج خروج نقدینگی سهامداران 
خرد به سمت بازارهای موازی و نوظهور مانند رمز ارز ها و همینطور 
تنش های سیاسی باعث دامن زدن به ریزش های اخیر بازار سهام 
شده است. بازار سهام همچنان در انتظار موج جدید صعودی نشسته 
است ولی علیرغم تالش دست اندرکاران فعال بازار در کمترین حد 
معامالت خود نسبت به سال گذشته قرار دارد. در این میان نیاز به 

بازیگران جدید در این بازار بیش از بیش به چشم میخورد.

■ نیاز بازار بورس ایران

وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران نشان می دهد که رسانه های فعلی 
بازار  بازار را پوشش دهند. ورود نقدینگی به  نیاز نهفته  اند  نتوانسته 
سرمایه ایران که باعث رشد سریع بازار شده است، اجازه جبران بموقع 
گزینه  درست  انتخاب  در  ایرانیان  مالی  هوش  و  اطالعات  ضعف 
رسانه  موجود  ابزارهای  با  نیاز  این  و  نداده  را  گذاری  سرمایه  های 

در  چه  است.  نشده  تامین  ای 
نیاز به ورود  بازار  آن زمان که 
در  چه  و  داشت  جدید  ناشران 
این روزهای اخیر که بازار دچار 
است.  مداوم شده  ریزش های 
تاکنون نشانه ای از رسانه های 
تحلیلهای  ارایه  با  که  قدرتمند 
های  کمپین  ایجاد  و  مناسب 
قوی، با ارایه خدمات رسانه ای 
در بازار سرمایه ایران بتواند به 
مستقل  بطور  بازار  کلیت  نفع 
است.  نبوده  آید،  نمی  عمل 
فعالیت های رسانه ای در این 
بازار تاکنون، عمدتا به دو گروه 
معطوف شده که هر دوی آنها با 
کاستی هایی نزد افکار ذینفعان 
مواجه هستند. گروه اول رسانه 
های اقتصادی است که عمدتا 
سیاسی  تفکرات  کننده  القا 
است،  جامعه  بستر  در  موجود 
رسانه  توان  از  بخشی  صرفا  و 
ای خود را به بازار سرمایه ایران 
معطوف کرده اند، به شکلی که 
تیترهای صفحات آنها در بازار 
فضای  کننده  منعکس  سرمایه 
رسانه  آن  بر  حاکم  سیاسی 
است. در این رسانه ها همواره 
چهره های مشخص سیاسی در 
قامت کارشناسان بازار دیده می 
شوند که تحلیل های کالن و 
غالبا یکسان را ارایه می دهند. 
عمدتا  های  رسانه  دوم  گروه 
اهداف  با  دیجیتالی هستند که 
مشتریان  جذب  مانند  تجاری 
ذهن  دادن  سوق  و  بیشتر 
مشتریان به سمت خرید سهم 
های خاص به وجود آمده است. 
علیرغم احساس نیاز فراوان در 
چالش های  تاکنون  گذار،  این 
صنفی و نیازهای ذینفعان بازار 
سرمایه چندان مورد توجه قرار 

نگرفته اند.
جای خالی رسانه های مستقل 
که با خلق برندی مورد اعتماد 
بتواند  ذینفعان  جامعه  برای 
نیاز  چالشی،  فضای  ایجاد  با 
گرایش  نماید،  برآورده  را  آنها 
باشد  نداشته  خاصی  سیاسی 
آنها  شده  ارایه  های  تحلیل  و 
رایج  های  کلیشه  از  متفاوت 
و  ای  منطقه  بعد  در  چه  باشد 
نمایی  خود  مالی  بعد  در  چه 
می نماید. همینطور جای خالی 

با  بتوانند  که  هایی  مجموعه 
های  تحلیل  امکان  ایجاد 
مقایسه ای و برقراری مسابقات 
کارگزاری  ناشران،  فعالیت  زیر 
و  مشاوران  سبدگردانها،  ها، 
رنکینگ  را  آموزشی  موسسات 
مثال  برای  است.  خالی  نماید، 
عمده  های  چالش  از  یکی 
یکصدوهفت  سرمایه،  بازار 
عمدتا  که  هستند  کارگزاری 
مشتریان  به  یکسانی  سرویس 
می دهند و وجه تمایز آنها در 
خدمات جنبی و توسعه یافتگی 
راحتی  و  زیبایی  یا  زیرساختها 
این  های  افزار  نرم  با  کار 
مجموعه ها است. در دوره اخیر 
معامالت،  حجم  افزایش  با  و 
هزار  دوازده  سرشار  درآمد 
سرمایه  بازار  را  تومانی  میلیارد 
ایران برای کارگزاران به ارمغان 
آورده است. اما تاکنون به رقم 
مرهون  که  درآمدی  افزایش 
عاید  نصیبی  است،  سهامداران 
خود سهامداران از لحاظ خدمات 
و  است  نشده  ها  کارگزاری 
خدمات،  ارایه  عمده  ضعفهای 
و  شمار  بی  ایستهای  کندی، 
تاخیر در ارسال و دریافت داده 
مناسب  پاسخگویی  عدم  و  ها 
در برخی کارگزاری ها مشهود 
با  مشتریان  ناآشنایی  است. 
نبود  واسطه  به  بازار  کلیت 
مقایسه های کارا بین نهادهای 
است  شده  باعث  خدمتگزار 
یک  از  مشتریان  مهاجرت  که 
دیگر  کارگزاری  به  کارگزاری 
حل  آنها  از  را  مشکلی  هم 
با افزایش تعداد  نکند و عموما 
مشکل  کارگزاری،  مشتریان 
را  شان  گریبان  خدمات  ضعف 
اشاره  قابل  البته  است.  گرفته 
است که اخیرا بواسطه کاهش 
خودکار  بطور  معامالت  حجم 
رفع  مشکل  این  از  بخشی 
حاصل  تجربه  ولی  است  شده 
نشان می دهد که هر بار بازار 
بازگردد  خود  قبلی  شرایط  به 
مشابه  مشکالت  بروز  امکان 
عده  نظر  از  شاید  دارد.  وجود 
به  انحصار  اصلی  دلیل  ای، 
وجود آمده است که این اجازه 
را نمی دهد تا تعداد کارگزاریها 
از تعداد موجود افزایش یابد، از 

آنجایی که چنین چالشهای در 
شود  می  مطرح  جاهایی  کمتر 
باز دلیلی است محکم بر عدم 
وجود  عدم  و  سازی  شفاف 
و  مستقل  ای  رسانه  نهادهای 
ایران  سرمایه  بازار  در  متمایز 
که وظیفه رسانه ای را بر عهده 

داشته باشند.
از  مملو  بازار  که  آنجایی  از 
در  مناسب  بنیادی  تحلیلهای 
کلیت  در  صنایع  تفکیک  به 
بازار روزانه در سراسر بازار ارایه 
می شود و شرکتهای موجود در 
بازار سرمایه را به لحاظ برنامه 
ها و عملکردشان به چالش می 
نماید  یابی می  کشد و عارضه 
الزم  چالشهای  هیچگاه  ولی 
اهداف  رسیدن  نتیجه  به  تا 
ذینفعان را دنبال  نمی کنند. در 
ماموریت رسانه  تنها  میان  این 
بازار  این  در  متمایز  و  متفاوت 
باید بر ایجاد و گسترش چنین 
تا  شود،  معطوف  جایگاهی 
از جوسازی  فارغ  مخاطب عام 
این  کمک  با  بتواند  بازار  های 
در  مناسبی  انتخاب  به  نهادها 
در  خدماتی  و  مالی  نهادهای 
بازار سرمایه و خرید یا فروش 
کارا افتخار کند. در این بستر، از 
تحلیل های بنیادی، تکنیکالی 
های  برنامه  و  بازاری  میان  و 
بتواند  روشنگرانه،  و  چالشی 
و  قابلیت  به  و  کرده  استفاده 
بازار  در  که  برسد  جایگاهی 
منافع خود را براحتی تمیز دهد. 
در  بازار  فعالیت  تداوم  مطمئنا 
است  نیازهایی  نمودن  برآورده 
که در باال به تفصیل ذکر آنها 
خالی  جای  رو،  این  از  رفت. 
متفاوت،  ای  رسانه  بازیگر 
تمایز و مستقل در بازار مشهود 
است، به نحوی که با برآوردن 
ابزارهای الزم این مهم را برای 
سهامداران و ذینفعان بازار مهیا 

نماید.

■ ابزارهای الزم

اقتصادی  شرایط  به  نگاهی  با 
در  جدید  های  چالش  کشور، 
بازار سرمایه  با گذشته  مقایسه 
ایران را به تبع بازارهای جهانی 
تغییرات  است،  نموده  متمایز 
شدن  کوچکتر  و  تکنولوژیکی 
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ذایقه  تغییر  شده  باعث  پایین  و  متوسط  دهک  بیشتر  درآمدی  سبد 
ایرانی ها در استفاده از رسانه تغییرات مشهودی داشته باشد و جامعه 
این  ایران به سمت رسانه های دیجیتال گرایش بیشتری پیدا کند. 
بدان معنی نیست که رسانه چاپی جایگاه خود را از دست داده باشند، 
ولی بدین واسطه درآمد کیوسکی رسانه ها کاهش قابل توجهی یافته 
است. درحالیکه فضای مجازی قدرت نفوذ غیر قابل تصوری را برای 
رسانه ها ایجاد نموده است. اصل رفرنس بودن نسخ چاپی رسانه ها 
بر حضور در کیوسکهای مطبوعاتی تاکید دارد. اصلی که فعال رسانه 
در  توجه داشت که  باید  اما  این مزیت هستند.  فاقد  های دیجیتالی 
کنار مزیت های تولید نسخ چاپی می باید توامان، رسانه دیجیتالی نیز 
وظیفه اطالع رسانی خود را انجام دهد. حتی پا از این فراتر نهاده و 
از آنجایی که برنامه ویژه و خاص چالشی در صدا و سیما برای بازار 
سرمایه وجود ندارد، جایگاه کانالهای تلویزیونی نیز میتواند مورد توجه 
قرار گیرد. برنامه های چالشی در بازار بورس اوراق بهادار مثل نود و 
همینطور ویژه نامه ها و ویژه برنامه هایی در بازار برای هر صنعت با 
محوریت نگاه استانی ، منطقه ای و ملی در خصوص مقایسه ویژگی 
مثل  چیزی  پیشرو  های  سهم  و  بازار  ناشران  فعال،  نهادهای  های 
آنچه در سایر رسانه های دیده و پسندیده شده است، می تواند بسیار 
قابل توجه و حایز اهمیت باشد و ما را برای مقابله با چالشهای آینده 

رهنمون خواهد شد.

■ چالش فردای بازار سرمایه ایران

گسترش بی مهابای بازار سرمایه در مدت کوتاه، شاید مزاج دولتمردان 
را شیرین کرد ولی ممکن است همین صعود و نزول ها در بلند مدت 
منتهی به بحران ملی شود، شاید فاجعه ای به مراتب عمیق تر از آنچه 
در موسسات مالی و اعتباری اتفاق افتاد را شاهد باشیم. همانطور که 
توسط متخصصین امر بارهای تاکید شد ولی متاسفانه ظرفیت های 
الزم در بازار سرمایه ایجاد نشد و همواره همگان سازمان بورس و 
اوراق بهادار را مورد اتهام قرار می دهند. اما در حقیقت نمی توان از 
سازمان بورس انتظاری غیر از تهیه طرحهای مرتبط با بازار سرمایه را 
داشت. ایجاد ظرفیت های الزم یک امر ملی است و باید توسط کلیت 
جامعه اقتصادی و دولت و در راستای تعامل بین این دو در ارگانهای 

فرا دولتی مانند اتاقهای بازرگانی طرح و پیگیری شود. 
امروزه در بازار سهام ایران اولین نکته ای که به ذهن سهامداران و 
مردم عادی می رسد شائبه ریزش های تصنعی و دستکاری در بازار 
سرمایه و بی اعتمادی که به دنبال آن در افکار عامه ایجاد می شود 
است که مراتب نگران کننده تر است زیرا کلیت مستقل بودن نهاد 
بازار را زیر سوال می برد. اینجا همانجایی است که باید تعادل ایجاد 
شود و با انصاف منافع عامه سهامداران به چالش کشیده شود و این 
چالش بقدری ادامه یابد تا در ادامه تعادل در بازار حفظ شود. در سایه 
تعادل، بازار سرمایه سالیان سال می تواند برای بازیگران خود سودآور 
اولیه و خرید  از عرضه های  از منافع مالیاتی حاصل  باشد، و دولت 
و فروش سهام و افزایش سرمایه ها نفع ببرد. در نقطه مقابل مانند 
آنچه بیم آن می رفت که دولتمردان به دنبال آن بودند، برای مدت 
کوتاهی بخش از ذینفعان بازار متنفع ساخت ولی عمدتا شکست بازار 
باعث خروج نقدینگی و ورود آن به فرآیند های سفته بازی در بازار 
های موازی مثل ارز و طال که مستقیما بر تورم، اقتصاد کشور وضعیت 
معیشت مردم تاثیر منفی گذاشت. در ادامه باید خاطر نشان کرد که 
نیاز دولت که در  پاشنه نگردیده است و  بازار هیچگاه بر روی یک 
بودجه سال یکهزار و چهارصد بطور موکد آورده شده است موید برنامه 
تامین مالی دولت از محل فروش سهام دولتی از طریق بازار سهام 
است. لذا بدین منظور دولت نیاز مبرم خواهد داشته تا بازار سرمایه را 
به ریل اصلی خود باز گرداند. ولی بی اعتمادی ایجاد شده چالش آینده 
دولت با بازار سرمایه کشور خواهد بود. رسانه های متفاوت و متمایز 

باید در این بین خوراک فکری 
مناسبی را برای هم مخاطبین 
ابزار  شناخت  با  تا  کند  فراهم 
های  دوره  در  سرمایه  بازار 
فراز  در  بعدی  و صعودی  رشد 
و نشیب های پیش رو متضرر 

نباشند.
یکی از این ابزارهای بازارهای 
مالی چه در سطح بین المللی و 
صندوقهای  ملی  سطح  در  چه 
سرمایه گزاری است. صندوقها 
با داشتن پتانسیل های فراوان 
نقش  همواره  ورزیده  کادر  و 
و  سهام  بازار  مابین  را  واسط 
است.  کرده  بازی  سهامداران 
انواع این صندوقها در بازارهای 
مناسب  انتخاب  امکان  مالی 
ولی  دهد  می  مشتریان  به  را 
سرمایه  بازار  اصلی  چالش 
رسانه  مدیریت  نحوه  به  ایران 
و  ها  سایت  بیشتر  است.  ای 
کانالهایی که بواسطه اپلیکیشن 
ارایه  به  مجازی  فضای  های 
سیگنالهای نوسانگیری مشغول 
هستند، بیشتر اوقات مخاطبین 
را به خود اختصاص داده است 
تولید  شفاف  اطالعات  کمتر  و 
و در اختیار مخاطبین قرار می 
در  متمایز  های  رسانه  گیرد. 
حال  مناسب  بسیار  میان  این 
سرمایه  تواند  می  و  بوده  بازار 
های خرد را به سمت صندوق 
همینطور  کند.  رهنمون  ها 
برای  سازی  بستر  به  کمک 
ایجاد صندوق های منطقه ای، 
انجمن  به  وابسته  یا  و  صنفی 
مختلف  صنایع  در  فعال  های 
پیش  آینده  چالشهای  از  هم 
توسط  تواند  می  که  روست 
رسانه متمایز پوشش داده شود. 
چهارده  صرفا  که  آنجایی  از 
درصد از سرمایه موجود در بازار 
بازیگران  به  مربوط  سرمایه 
داشت  توجه  باید  و  است  خرد 
بازار  از  مشخصی  بخش  که 
شرکتهای  اختیار  در  سرمایه 
صندوقها  و  گذاری  سرمایه 
که  بازار  دیگر  بخش  است. 
پتانسیل  دارد،  بسزایی  اهمیت 
های نهفته بازار سرمایه منطقه 
و  پوشش می دهد  را  و کشور 
شامل شرکتهایی است که هنوز 
ولی  است  نشده  بازار  این  وارد 
این توانایی را دارند تا در آینده 
از امکانات فراوان بازار سرمایه 

عمده  بخش  بازگشت  برای 
استفاده  شان  گذاری  سرمایه 
کنند. با نگاه اجمالی به تجربه 
بی  صعود  و  قبل  سال  ابتدای 
رویه بازار بخاطر فراهم نبودن 
بستر الزم برای ورود شرکتهای 
بیشتر به این بازار، از یک طرف 
و  سرمایه  بازار  بستر  وجود 
ولی  است  مالی الزم  بازارهای 
بخش عمده، وجود بستر های 
معرفی  برای  ای  رسانه  الزم 
حایز  و  موجود  های  پتانسیل 
اهمیت است، زیرا اولین امکان 
اقصی  از  سرمایه  جذب  برای 
خواهد  فراهم  را  کشور  نقاط 
ساخت. مخصوصا اگر بنا باشد 
مخاطبین  بین  در  رویکردی 
الزم  آمادگی  که  شود  ترویج 
شرکتهای با پتانسیل را در بازار 
نماید.  سازی  زمینه  سرمایه 
تواند  می  رسانه  بودن  متمایز 
این  از  را  بازار  در  هدف  نقاط 
دهد  قرار  توجه  مورد  هم  بعد 
جریان  برای  مناسب  فضای  و 
سراسر  در  سرمایه  متعادل 

کشور را فراهم کند. 
و با توجه به گسترش نفوذ بازار 
ایران،  جامعه  عامه  به  سرمایه 
خالی  جای  بازار  این  در  امروز 
بیشتر  مستقل  و  متمایز  رسانه 
مشهود  دیگر  زمان  هر  از 
سابقه  در  که  ای  رسانه  است، 
ذهنی عامه مردم جهت گیری 
باشد  نداشته  خاص  سیاسی 
بازیچه  گذشته  در  طرفی  از  و 
باشد.  نبوده  رانتی  گروههای 
صالح  همواره  باید  رسانه  این 
و مصلحت کلیت بازار را درک 
کرده و هدفمند با کمک گرفتن 
از هوش عمومی در طول زمان 
و  متمایز  رسانه  مابین  تفاوت 
بازیگران  سایر  از  را  مستقل 
بر اساس منافع خود تشخیص 
اصلی  رسالت  مطمئنا  و  دهد 
مجموعه هایی از این دست در 
حفظ و تداوم ارایه اطالعات و 
حفظ منافع عامه ذینفعان بازار 
سهام خواهد بود. بنابراین ایجاد 
میتواند  ای  رسانه  جدید  برند 
بازار  در  موثر  و  مناسب  گامی 

سرمایه تلقی شود.

یکی از این ابزارهای 
بازارهای مالی چه 

در سطح بین المللی 
و چه در سطح ملی 
صندوقهای سرمایه 

گزاری است. صندوقها 
با داشتن پتانسیل های 
فراوان و کادر ورزیده 

همواره نقش واسط 
را مابین بازار سهام 
و سهامداران بازی 

کرده است. انواع این 
صندوقها در بازارهای 

مالی امکان انتخاب 
مناسب را به مشتریان 

می دهد ولی چالش 
اصلی بازار سرمایه 

ایران به نحوه مدیریت 
رسانه ای است. بیشتر 
سایت ها و کانالهایی که 
بواسطه اپلیکیشن های 
فضای مجازی به ارایه 
سیگنالهای نوسانگیری 
مشغول هستند، بیشتر 
اوقات مخاطبین را به 
خود اختصاص داده 

است و کمتر اطالعات 
شفاف تولید و در 

اختیار مخاطبین قرار 
می گیرد. رسانه های 
متمایز در این میان 
بسیار مناسب حال 

بازار بوده و می تواند 
سرمایه های خرد را 
به سمت صندوق ها 

رهنمون کند. همینطور 
کمک به بستر سازی 
برای ایجاد صندوق 

های منطقه ای، صنفی 
و یا وابسته به انجمن 
های فعال در صنایع 

مختلف هم از چالشهای 
آینده پیش روست که 
می تواند توسط رسانه 
متمایز پوشش داده 

شود. 



نگاهی تحلیلی به وضعیت کنونی بازار سرمایه و وقایع پیش رو

بورس و برجام: آیا بازار روی ثبات خواهد دید؟

مقدمه:

در کلیت مدیریت دارایی ها، اصل بر داینامیک بودن سبد است به 
از دارایی نقد و به آن سمت  بازار بخشی  ارزندگی هر  با  نحوی که 
مدیریت شود. بنابراین در مدیریت سبد باید آن را را با وزن دارایی 
هایی سنگین کرد که ثبات بیشتر و قابلیت رشد بیشتری داشته باشند، 
مالی صحبت  بازار  کدام  درباره  که  کند  نمی  فرقی  چندان  عمال  و 
می شود اما گاهی برخی از بازارها به دالیل مختلف مهم و پیگیری 
وضعیت روزمره آن برای عموم مردم حایز اهمیت می شود. مخصوصا 
وقتی که سرمایه مردم در یکی از بازارها به هر دلیل قفل می شود و 
ضررهای زیاد و پی در پی یا کاهش قدرت نقد شوندگی بازار امکان 
جریان نقدینگی بین دارایی های مختلف را از صاحب سبد سلب می 
نماید. یکی از این بازارها که برای عموم حایز اهمیت است بازارهای 
نوسان های مداوم  بر اصل  بازار های مالی همواره  باشد.  مالی می 
و  آزادی در خرید  احساس  بازار هر چند  این  بازیگران  استوار است. 
را  ولی در سطوح مختلف محدودیت های خاصی  کنند  فروش می 
گیران  نوسان  و  بازان  سفته  مانند  بازار  خرد  بازیگران  بپذیرند.  باید 
باعث جذاب تر شدن قیمت های خرید و فروش سهام، اوراق و ارز 
بزرگ  و شرکتهای  ها  دیگر حقوقی  جبهه  در  ولیکن  ها می شوند. 
در معامالتشان، باید محدودیت های خاصی را اعمال کنند و قاعدتا 
بازیگران  مانند  بازار  طول  در  تا  باشند  داشته  را  آن  امکان  نبایستی 
خرد عمل کنند تا ثبات بازار حفظ شود. حفظ ثبات و ارزش سرمایه 
صنایع کشور، مستقیما در ارزشگذاری واحد های صنعتی یاری کننده 
صنایع بوده و دست مدیران هر شرکت را باز می گذارد تا بتواند بر 
اساس ارزش آن در بازار سرمایه وارد قرارداد های اعتباری با تامین 
کنندگان، مشتریان یا اعتبار و وام دهندگان شوند. هر چند همگان چه 
متخصصین و چه صاحبان صنایع بر این باورند که ثبات هر اقتصاد 
به ثبات بازار سرمایه و بازار پول آن کشور بستگی دارد. اما متولیان 
این امر در کشور ما چندان باوری به ثبات بازار سرمایه نداشته اند. 
بازار پول کشور در سال اخیر دچار نوسانات شدید شد  همانطور که 
با کاهش های هر چند  از آن  افزایش شدید و بعد  با  و قیمت دالر 
محدود اما نمایشی از بی ثباتی را در اقتصاد کشور به تصویر کشید. 
تصمیمات سال اخیر مدیران اقتصادی کشور و مدیران اجرایی در این 
حوزه گویای دست اندازی هایی است که باعث شده است بازار پول 
و سرمایه کشور به سمت بی ثباتی کشیده شود. در این میان سخنان 
وزیر اقتصاد درباره تامین مالی دولت از بورس حایز اهمیت است زیرا 
ایجاد  بدون  است  توانسته  مالی  تامین  این  با  دولت  وزیر،  استناد  به 
تورم بیشتر حقوق کارمندان دولت را بپردازد. البته باید توجه داشت 
که این اولین باری نیست که دولت به منابع مختلف که قاعدتا نباید 
دخل و تصرفی در آن داشته باشد دست می برد. از سوابق در گذشته 
میتوان به استقراض دولت از صندوق تامین اجتماعی و سایر منابع 
ملی اشاره کرد ولی این بار بورس مورد هدف دولت واقع شده است. 
در واقع وزیر با اظهارات خودش در این رابطه خواسته است از عملکرد 
وزارت خانه تحت مدیریت خود دفاع کرده باشد، و اینطور نشان دهد 
که دولت با تامین مالی از بورس به سمت استقراض از بانک مرکزی 
نرفته تا موجب تورم شود. اما این صرفا دید وزیر بوده است ولی نگاه 

دست، همه و همه موجب کسب درآمد های غیر موجه برای دولت 
عموم  به  سنگین  زیانهای  قیمت  به  درآمدزایی  این  اما  است.  شده 
سهامداران خرد بوده است. بعدی از دوره چند ماهه نزولی و همچنان 
درجا زدن های بازار در ماه های اخیر و وعده دولت مردان که بیشتر 
تاریخی می  آیا شرایط  دید  باید  است،  ه  بود  درمانی شبیه  به گفتار 
تواند گواهی بر حرکت مجدد بازار باشد یا خیر. در شرایطی که بازار 
نداده  اثر نشان  ترتیب  به خبرهای متعدد ولی کوچک  به هیچ وجه 
است و همچنان منتظر خبری بزرگ و بنیادی است که بتواند بازار را 

به حرکت درآورد.

■ عدم حساسیت بازار به خبرهای مثبت اخیر

از خبرهای مهمی که اخیرا بازار رسانه، خبر و محافل خبری را درگیر 
خود کرده بود، موضوع توافق جامع همکاریهای استراتژیک ایران و 
این خبر چقدر به نفع کدام بخش  این که تبعات  از  چین بود، فارغ 
های صنعت و با به زیان کدام بخش از صنایع ایران خواهد بود ولی 
بدون هیچ تاثیری بر بازار سرمایه نگذاشت و تحت تاثیر برخی بازی 

های رسانه ای، بازار بی اهمیت از کنار آن گذشت. 
مهمترین خبرهای بنیادی شیرین و جذاب ماه اخیر بازار سرمایه عمدتا 
مربوط به گزارشهای ماهیانه شرکتها و افزایش قابل توجه در درآمد 
است.  مناسبی  های  سود  بینی  پیش  آن  تبع  به  و  است  ها  شرکت 
مجموع سود خالص شرکت های بورسی و فرابورسی در پایان سال 
مالی 13۹۹ در حدود 430 هزار میلیارد تومان است، که باعث جذابیت 
بیشتر بازار و شاخص پی برای نمادها در قیمت های فعلی بازار می 
شود. تا جایی که شاخص پی برای برخی نمادهای بازار به عدد دو 

رسیده است و به تنهایی برای بازار باید جذاب باشد.
در میان وقایعی که اخیرا اتفاق افتاد تصمیم به سازمان بورس برای 
بزرگ توسط خود  باز خرید سهام شرکتهای  برای  بستر الزم  ایجاد 
های  فرصت  رشد،  حال  در  های  شرکت  که  درحالی  بود.  شرکتها 
مناسب سرمایه گذاری فراوانی در بازار پیش روی خود دارند و ترجیح 
می دهند تا بخش قابل توجهی از جریانات نقدی را در پروژه های 
خود  عمر  چرخه  در  بالغ  های  شرکت  کنند،  گذاری  سرمایه  جدید 
دارای جریان های نقدی مستمر و محدودیت در فرصت های رشد 

مدیران و سهامداران خرد بازار 
بر این منوال نیست مخصوصا 
آنهایی که در فرار نشیب های 
مواجه  بسیار  زیانهای  با  اخیر 
که  باورند  این  بر  اند  شده 
حتی با وجود اتهام بی سوادی 
با  ولی  سرمایه  بازار  به  نسبت 
توجه به فراخوان رییس دولت 
در خصوص سرمایه گذاری در 
درخواست  به  اعتماد  و  بورس 
مختلف  های  تاریخ  در  ایشان 
ایشان  سخنان  در  مخصوصا 
مرداد  دوم  و  بیست  تاریخ  در 
و  اند  شده  بازار  این  وارد  ماه 
اینگونه  ایشان  اعتماد  نبایست 
در  شد.  می  گرفته  بازی  به 
کارشناسان  سکه  دیگر  روی 
اذعان دارند که بازسازی، تغییر 
گیری  نوسان  بازار،  قوانین 
خالف  بر  دولتی  های  حقوقی 
اولیه  های  عرضه  بازار،  عرف 
قیمت  با  دولتی  شرکتهای 
این  از  مواردی  و  باال،  های 
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هستند، و تمایل بیشتری به پرداخت بخش قابل توجهی از سود خود 
به سهامداران را دارند، که این امر باعث افت توان مالی شرکت، و 
تاثیر منفی بر قیمت سهم و سیگنال منفی به سرمایه گذاران در بازار 
سرمایه خواهد شد. اما در کنار پرداخت سود به سهامداران از محل 
بتوانند  تا  میشود  فراهم  ها  شرکت  برای  جدید  امکان  نقدی،  وجوه 
بخشی از وجوه نقدی مازاد خود را به باز خرید سهام شان اختصاص 
دهند. همچنین شرکتها میتوانند با انتشار اوراق بدهی این سیاست را 
اجرایی نمایند و بخشی از این سهام را با اهداف مختلف به کارمندان 

خود واگذار نمایند.
نامه  آیین  تسهیل  که  بودند  باور  این  بر  بازار  در  امر  متخصصین 
بازار کمک می کند. طبق ماده 1۹8 الیحه  سهام خزانه، به احیای 
اصالحی قانون تجارت خرید سهام توسط خود شرکت ممنوع است، 
اما تمهیدات الزم بر طبق تبصره 5 ماده 28 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه 2۹ اردیبهشت ماه سال 
13۹0، این امکان با مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق 
بهادار که به تصویب شورای عالی بورس رسد ممکن شد. در همین 
راستا شورای عالی بورس در تاریخ 15 تیرماه سال 13۹4، آیین نامه 
خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه را تصویب کرد اما تعدد مواد و 
تبصره های این مصوبه مانند تبصره دو ماده 5 آن )در فرایند افزایش 
سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه 
باشد( کار را برای شرکت ها دشوار کرده و منجر به کاهش کارایی 
آن شده است. از سایر خبرهای بنیادی که به نظر باز بی اهمیت آمد 
اخبار مربوط به قانون صرف سهام بود که قرار شد برای پروژه های 
شرکتهای دولتی فعال در بورس عملیاتی شود. درآمدهای قابل توجه 
شرکتها و به دنبال آن پیش بین سود های مناسب میتوانست پشتوانه 
مناسب این بازار باشد، ولی بازار تاکنون عکس العمل مناسبی در این 

خصوص از خود به نمایش نگذاشته است. 

■ تالشهای اخیر برای بهبود وضعیت بازار

بازار  در  ممتد  های  ریزش  آن  دنبال  به  و  بازار  های  نشیب  و  فراز 
دولت  اینکه  با  رسد.  نمی  نظر  به  طبیعی  خیلی  اخیر  های  ماه  در 
قصد دارد آن را کامال طبیعی جلوه دهد و برای برگشت بازار تقریبا 
تالش جدی فعال در خور بازار انجام نداده است. تا جایی که به آرامی 
اعتراض سهامداران خرد به این بی تفاوتی مدیران اقتصادی کشور 
دنبال  به  است.  شده  تبدیل  متضرر  سهامداران  علنی  اعتراضات  به 
خبرهای متعددی از سایر ارگانهای مسئول مثل مجلس به نظر می 
رسید که تالشهای ظاهری بقدری نبوده است که تغییری در تغییر 
به گوش  اخیرا  باشد. مهمترین خبری که  آورده  به وجود  بازار  روند 
می رسد تعیین سر فصل بورس و بحران اخیر ریزش های پی در پی 
آن برای بررسی در جلسه اقتصادی سران سه قوه است. همین امر 
کافی بود تا از اقصی نقاط این بازار متخصصین و اساتید این بخش 
نمایند.  گروهی  و  انفرادی  صورت  به  برنامه  و  طرح  ارایه  به  اقدام 
یکی از کارهای درخور توجه، نامه یکصد فعال بازار بورس است که 
بهادار  اوراق  از بحران بورس  برای خروج  قالب راهکارهایی  این  در 
ارایه شده است. از جمله پیشنهادات قابل توجه در این نامه می توان 
به تخصیص مالیات فروش سهم ها، تخصیص یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی و همچنین مبالغ جریمه تخلفات مدیران و فعاالن 
های  سیاست  اتخاذ  سرمایه،  بازار  تثبیت  صندوق  به  سرمایه  بازار 
تشویقی برای طرف تقاضای بازار، توقف قیمت گذاری های دستوری 
و حضور نماینده سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران 

در جلسات اقتصادی کشور اشاره نمود.
مشارکت  فرصت  ناب ترین  دولت  که  معتقدند  سهامداران  طرفی  از 
صحیح و درست آحاد مردم در اقتصاد را از دست داد و حاال بی اعتمادی 
مطلق به حاکمیت و سیستم اقتصادی جای آن را گرفته از تبعات بسیار 

مخرب رفتار اخیر دولت حضور 
رمز  بازار  در  مردم  بی مطالعه 
تخصیص  چند  هر  است  ارزها 
بخشی از دارایی های مردم به 
بازارهای نوظهور مانند رمز ارز 
ها اجتناب ناپذیر است و نحوه 
حضور که امروزه بشکل هجوم 
بدون مطالعه است، بسیار حایز 
اهمیت می باشد. چه بسا همین 
مجدد  زیانهای  باعث  مسئله 
های  سرمایه  رفتن  از دست  و 
تبعات  تمام  ملی شود. در کنار 
که  داشت  توجه  باید  اجتماعی 
به  مردم  یکباره  هجوم  نتیجه 
خروج  جهانی  بازارهای  سمت 
ارز از کشور را بدنبال داشته و 
در دوره  محدودیت های ارزی 
کشور، تنها یکی از این تبعات 
در  دولت  اخیر  رفتار  که  است 
زده  دامن  آن  به  سرمایه  بازار 
و  فعاالن  رو  همین  از  است. 
که  باورند  این  بر  سهامداران 
کمک  به  فوریت  به  نظام  اگر 

و  تر خواهد شد  اعتمادی عمیق   بی   این شکاف  نرسد  بازار سرمایه 
تبعات آن بار دیگر به اقتصاد کشور به تبع آن مخاطره سالمت جامعه 

بازمی گردد.
در این بین برخی خبرگزاری ها به راه اندازی کمپین های حمایتی 
مبادرت کرده است. راه کار پیشنهادی کمپین  خبرگزاری فارس برای 
برون رفت از بحران اخیر بازار سرمایه شامل سر فصلهایی است که 
بنظر می رسد جامعیت الزم را برای بازگرداندن بازار به ریل صعودی 

را داشته باشد. برخی از موارد پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
- تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار

- حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیأت دولت
ویژه  به  و  بورسی  شرکت های  امور  در  دستوری  دخالت  کاهش   -

قیمت  گذاری
به صندوق  انتقال سهام  و  نقل  مالیات  تمام  یا  بخشی  - تخصیص 

تثبیت
- ایجاد یک راه حل برای توسعه صندوق های پروژه در بورس و ارائه 

واحدهای سرمایه گذاری در آنها برای مردم
- کاهش نرخ سود سپرده بانکی

- جلوگیری از فروش سهام عدالت تا اطالع ثانوی
- ارائه تخفیف به خوراک پاالیشگاهها یا عرضه خوراک در بورس

اشخاص  با محوریت  بورس  ترکیب شورایعالی  تغییر  یا  و  - اصالح 
حرفه  ای و بخش خصوصی

- واقعی  سازی نرخ تسعیر ارز بانک  ها
- افزایش اعتبارات کارگزاری ها و حذف سقف اعتبار برای اشخاص 

حقیقی
- پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیالت در بانک ها

جلسه  و  مجلس  مباحث  سر خط  به  دوباره  روزها  این  سرمایه  بازار 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه باز گشته است. پاس کاری های 
مداوم دولت و مجلس طی ماه ای اخیر و عدم ایفای نقش مسئوالنه 
بازار  برای حل مشکل  تعهداتی که دولت  ایفای  و  تر توسط دولت، 
سرمایه به عهده گرفته است، مجلس را بر آن داشته تا در راستای 
حمایت از سهامداران خرد به فکر ارایه طرح در مجلس و ملزم نمودن 
بازار سرمایه  بهبود وضعیت  برای  اعتبار  به تخصیص  بانک مرکزی 

است.

■ دغدغه امروز بورس 

از  بسیاری  کنونی  دغدغه  مهمترین  شاید  تفاسیر  این  تمام  با  اما 
در  آن  شگرف  تاثیر  و  تاریخ  وقایع  تکرار  باز  لحاظ  به  سهامداران، 
بازار سرمایه که باعث تغییر روند ها شده  از تاریخ  مقطع مشخصی 
بود، چگونگی واکنش مجدد بورس به ماجرای برجام باشد. از این رو، 
فارغ از تحلیل های مثبت و منفی که امروزه بیشتر به شکل گمانه 
زنی در بازار به گوش می رسد، نگاه تاریخی به وقایع قابل تکرار و 
تاثیر آن بر روند بازار است و یکی از بهترین راه ها برای پی بردن 
به تکمیل تحلیل ها در پیرامون این موضوع است، بنابراین بررسی 
واکنش بورس به تصویب و اجرا شدن برجام در سال ۹4 از این لحاظ 
می تواند در این مقطع حایز اهمیت باشد. همانطور که در خبرها آمد، 
پیش نویس اولیه برجام در تابستان ۹4 نگاشته شد و در مهرماه سال 

۹4 با تصویب مجلس شورای اسالمی، اجرای برجام قطعیت یافت.
در آن مقاطع زمانی، بازار سرمایه ایران روندی نزولی را تجربه می 
کرد. با هر خبر مثبت، بازار مقطع کوتاهی را افزایش می یافت ولی 
مجددا به روند نزولی و شکست کف های قبلی ادامه می داد. تا روز23 
تیرماه روز نهایی شدن توافق برجام در وین اتریش بود. در این روز، 
بورس استارت آخرین موج نزولی خود را زد و با کاهش 12 درصدی 
اما،  نزدیکترین کف قبلی خود رسید. مهرماه سال 13۹4  به  مجددا 

با توجه به اینکه دولت 
دعوت  ماجرای  کنونی، 
عمومی مردم به بورس 
و ریزش تلخ بورس را 
دارد.  خود  کارنامه  در 
قطعا  موضوع  همین 
انتخابات  در  تواند  می 
دالیل  از  یکی  امسال، 
عمومی  نارضایتی 
دولت  جناح  به  نسبت 
که  آنجایی  از  باشد. 
که  بوده  مشهود  کامال 
دولت کنونی، بارها حل 
مشکالت  از  بسیاری 
زده  گره  برجام  به  را 
بورس  رشد  است، 
شدن  نهایی  از  بعد 
از  دور  برجام،  تکلیف 

انتظار نیست.
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روز رسمی تصویب برجام در مجلس کشور شورای اسالمی و روز اجرا 
بلند  روند صعودی  ریزش، یک  از 2 سال  بورس پس  برجام،  شدن 
مدت و چند ساله را آغاز کرد. دیماه سال 13۹4، زمانی بود که پس از 
اجرای برجام، ظاهرا همه تحریم های ظالمانه بر علیه ایران لغو شده 
و عملکرد ایران در چارچوب برجام نیز تایید شد. در این تاریخ بورس 
یک حرکت شتابی دیگری را استارت زد و با شکست خط روند نزولی 
2 ساله خود، و ریزش هایی که در طول سال ۹2 تا ۹4 گریبانگیر بازار 
بوده، و ریزشی در حدود 32 درصد و بسیار طوالنی مدت را به بازار 

تحمیل کرده بود ، وداع گفت.

■ تشابه سال 1400 به سال 1۳94

مهمترین تشابه سال 1400 با سال ۹2، در ریزشی بودن بورس است، 
حرکتی  روند  نظر  از  که  بوده  برجام  تصویب  زمان  مقطع  در  دقیقا 
شاخص کل، این دو سال بسیار به هم شبیه هستند. به همین دلیل 
نیز انتظار میرود واکنش برجام در هر دو مقطع تا اندازه ای شبیه به 
اتکا  یکدیگر باشد. دالیلی که پشت این نوع نگرش و تحلیل قابل 
وجود دارد به واکنش بورس در سال ۹4، و از بین رفتن بسیاری از 
در  شرکتها  از  بسیاری  فعالیت  گسترش  سیستماتیک،  های  ریسک 
زمینه واردات و صادرات و کم شدن سایه تحریم ها بر سر شرکتهای 
ایرانی بر میگردد که طبیعتًا میتوانست به سودآوری بسیاری از آنها 
منجر شود. بر خالف نظر عده ای که کاهش قیمت دالر را عاملی 
که  است  توجه  قابل  میدانند،  برجام  از  بعد  های  ریزش  تداوم  برای 
اجرای  و  تصویب  انتظارات،  خالف  بر  تاریخ،  همان  در  دالر  قیمت 

برجام، تاثیر خاصی بر قیمت دالر نداشت.

■ تحلیل یک سناریو

با توجه به اینکه دولت کنونی، ماجرای دعوت عمومی مردم به بورس 
و ریزش تلخ بورس را در کارنامه خود دارد. همین موضوع قطعا می 
تواند در انتخابات امسال، یکی از دالیل نارضایتی عمومی نسبت به 
جناح دولت باشد. از آنجایی که کامال مشهود بوده که دولت کنونی، 
بارها حل بسیاری از مشکالت را به برجام گره زده است، رشد بورس 

بعد از نهایی شدن تکلیف برجام، دور از انتظار نیست.
هر  و  شده  منتشر  بسیاری  مثبت  خبرهای  این،  از  بیش  تا  چنانچه 
ولی  شود  شاخص  روند  بهبود  مسبب  توانست  می  تنهایی  به  کدام 
از خود نشان داده است.  این خبرها واکنشی  به  بورس بدون برحام 
و از آنجایی که انتظار عمومی در رابطه با کاهش قیمت ارز نیز زیاد 
نیست، عمال بود یا نبود برجام برای مردم ملموس نخواهد بود. و با 
این روال عمال دولت نخواهد توانست انتظارات خود را از برجام عملی 
نماید. اما چنانچه بعد از تعیین تکلیف نهایی برجام، وضعیت بورس به 
حالت عادی بر گردد، و با آزاد سازی منابع ارزی ایران، فروش اوراق 
متوقف شود و نقدینگی مجددا به سهام وارد شود و عمال دولت این 
از نگرانی  ایرانی را  را به عنوان دستاورد بزرگ خودش که میلیونها 
نجات داده ، قلمداد خواهد نمود و به عنوان یک اهرم تبلیغاتی برای 

کارا نشان دادن عملکرد خودش به مردم نشان خواهد داد. 

■ پرده آخر

موضوع  به  را  اقتصاد کشور  تمام  دولت  که  دانند  می  چند همه  هر 
برجام گره زده است، و به سادگی از کنار مسایلی مهمتری مثل قانون 
بانکها  نزد  ارز  تسعیر  نرخ  به  مربوط  یا موضوع  پولشویی می گذرد، 
است که باعث افت شدید دارایی های بانکها و پیش بینی سود های 
بانکی می شود. هرچند بخش صنعت در کشور ما مخصوصا صنعت 
نفت و پتروشیمی و همچنین خودرو مدعی رهبری بازار را دارند ولی 
نرخ های اعالم  نادیده گرفت.  را  بانکداری  نباید نقش موثر صنعت 

شده دالر یازده هزار تومانی را 
هیچگاه از سال گذشته تاکنون 
در بدنه اقتصاد و بازار دیده نشد 
دارایی های  تسعیر  نرخ  در  اال 
باعث  که  چیزی  بانکها،  ارزی 
سودآوری  انتظارات  کاهش 
هیچ  به  که  نرخی  شد.  بانکها 
وجه واقعی و منطبق با وضعیت 
افت شدید  باعث  و  نبوده  بازار 
تقاضای سهام بانکها و به دنبال 
آن افت بازار شد. همچنین، در 
این میانه یک عامل بسیار قوی 
دیگر وجود دارد که به صورت 
سایه  حال  در  خاموش  چراغ 
انداختن بر بازار و اقتصاد کشور 
است و نمی توان از کنار آن بی 
تفاوت گذشت. نرخ سود بانکی 
این  که  است  عواملی  کمتر  از 
روز ها در بین سیاسیون کشور 
آن  درباره  حاکم  های  جناح  و 
صحبت می شود. در این رابطه، 
را می  زیادی  زنی های  گمانه 
شود برشمرد، که از مجال این 
مهمترین  است.  خارج  بحث 
آنها تالش دولت برای فروش 
که  است  ثابت  درآمد  اوراق 
از  شده  فروخته  های  حجم 
در  مختلف  های  قالب  در  آنها 
و  قبل  سال  انتهایی  های  ماه 
باور  رکوردهای  امسال  ابتدای 
است.  کرده  ثبت  را  نکردنی 
این  بر  متخصصین  که  بدهی 
دوش  روی  آن  بار  که  باورند 
نرخ  افتاد،  خواهد  بعدی  دولت 
سود بین بانکی همینک بیست 
نرخ  با  مقایسه  در  درصد  دو  و 
هشت درصد در زمان نه چندان 
دور که بورس شکوفا شده بود 
بدون  عادی  مردم  آحاد  و 
نام  ثبت  دنبال  به  فقط  اطالع 
بودند،.  بورسی  کد  دریافت  و 
این گمانه زنی را در بر داشت 
راستای  هم  مرکزی  بانک  که 
در  اخیر  اتفاقات  مسبب  دولت 
بازار سرمایه بودند. البته اعالم 
بانکی  بین  پایین  های  سود 
باعث شد تا در این دوره بانکها 
و  کشیدند  راحتی  نفس  هم 
صورتهای مالی بانکها توانستند 
بعد از مدتی سود های مناسبی 
را در گزارشهای دوره ای خود 
نمایش  به  کدال  سیستم  در 
بگذارند. در این حالت مشاهده 
به  هم  کشور  اقتصاد  که  شد 
نرخ  از  توانست  نسبی  طور 

بانک مرکزی در  تغییر سیاست  اما  ببرد.  بانکی نفع  پایین بهره بین 
تقابل با بازار به بهانه خروج نقدینگی از بانکها به سمت بازار سرمایه 
و به ناگه تصمیم به افزایش یکباره نرخ سود بین بانکی تا بیست و دو 
درصد، مسبب آشفتگی بازار سرمایه را نیز فراهم آورد. بعد از رشدهای 
صعودی پر شتاب اوایل سال گذشته، عقل سلیم حکم میکرد که نرخ 
هشت درصد به مرور تعدیل شده تا شاهد خروج یکباره نقدینگی از 
بانکها و هجوم افسار گسیخته آن به سمت بازار سرمایه نباشیم. رویه 
ای نابخشودنی که هم بانکها را با مشکل مواجه می کرد و هم بازار 
مواجه  هایی  کمبود  با  ها  زیرساخت  در  نقص  بخاطر  که  را  سرمایه 
بود را به مشکل انداخت. به باور متخصصین، بازاری که هنوز عمق 
بی  سهامداران  عموم  پذیرای  بایست  می  نداشت،  جود  آن  در  الزم 
تجربه ای باشد که آموزش الزم را ندیده بودند و همچنین وضعیت 
صندوقهای موجود در بازار به لحاظ تعداد و فعالیت آنها در برابر موج 
بازار سرمایه  را در  نبود که پوشش الزم  بازار در حدی  به  نقدینگی 
ایجاد نماید. از این رو عدم تعادل الزم مابین سیاست های پولی و 
مالی در بازار پول و سرمایه و همچنین  یکجانبه گرایی بانک مرکزی 
به بهانه جلوگیری از چاپ پول و در ادامه تورم ناشی از آن، دولت 
را به سمت سیاستی پیش برد تا برای تامین بودجه از محل اوراق با 
درآمد ثابت اقدام نماید. ولی آنچه این بار بیشتر به ذهن میاید تالش 
بانک مرکزی در کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت بازار سرمایه یعنی 
رقیب دیرینه خود است. حتی اگر مدیران بانک مرکزی ردای عثمان 
بردارند و در حمایت از بازار سرمایه هر روز مصاحبه کنند ولی واقعیت 
است.  نهفته  مرکزی  بانک  از  بازار سرمایه  حامیان  پرسش های  در 
بدست  آن  از  روشنی  جواب  هنوز  بانکی  بین  بهره  نرخ  با  رابطه  در 
نیامده است. از طرفی هم جواب اخیر رییس بانک مرکزی در رابطه 
نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها هر چند باعث کاهش بار مالیاتی 
بانکها میشود ولی این اختالف فاحش بین بازار واقعی و برداشت بانک 
مرکزی از ایراد به نرخ های دوره غیر تحریمی نتوانسته فعاالن بازار 

سرمایه را قانع کند.
اما در ظاهر، اینگونه به نظر می رسد که الزمه تهییج سرمایه گذاران 
به خرید اوراق درآمد ثابت، باال بردن نرخ سود بین بانکی و سرکوب 
قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه است. چیزی که امروز شاهد آن 
اقتصاد  از  نمایشی  که  است  محور  وام  بانکی  سیستم  یک  هستیم، 
آن  عمده  دلیل  و  ندارد  را  الزم  پویایی  و  تعادل  که  است  سنگینی 
سیستم بانکی است که بالهای خود را بر آن انداخته و قدرت تنفس را 
از اقتصاد گرفته است. به شکلی که تنها گزینه موجود در بازار در حال 
حاضر برای تامین مالی فقط بانکها هستند. درحالی که باید قبول کرد 
که نمونه این رفتار مدیران اقتصادی حتی در لیبرالی ترین کشورهای 
دنیا هم که بانکها علیرغم انتقادات فراوان به آنها، نفوذ و قدرت فوق 
اقتصاد شان دارند، دیده نمی شود. در حالیکه در یک  العاده ای در 
اقتصاد پویا، بانکها محور مراودات مالی برای تسهیل عملیات تجاری 
و نقل و انتقاالت پول و ارز هستند، وظیفه اصلی تامین مالی پروژه 
ها و شرکتها بر عهده بازار سرمایه است. اگر فرض را برای پویایی 
بنیادی اقتصاد، برقراری تعادل مابین بازار پول و سرمایه بگذاریم در 
این بین برجام چه نقشی می تواند داشته باشد؟ شاید صرفا به لحاظ 
خبر ساز شدن و بهانه ای برای تغییر روند بازار بعد از ریزش های بی 
سابقه در بازار سرمایه باشد. باوری که گویا بازار منتظر خبری بسیار 
این  تواند  برجام می  به  آمریکا  و  ایران  بازگشت  و خبر  است  مثبت 
نقش را ایفا کند، اگر چه به صورت مقطعی. به عنوان یک تلنگر و 
محرک به بازار الزم است. در حالی که تداوم حرکت بازار بیشتر به 
تعدیل نرخ سود بین بانکی و نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها در 
صورتهای مالی بانکها و همچنین دادن وزن یکسان به مدیران بازار 
سرمایه همپایه مدیران بانک مرکزی در نظام سیاسی کشور است که 

گویا مقدماتی بر این مبحث در مجلس در حال طرح است.
تهیه و تنظیم: دکتر محمد بلورچیان
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گزارش اختصاصی سرویس بازار سرمایه

چالش های پیرامون رمز ارزها
انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای در روزهای اخیر اعالم کرد 
که 46 میلیون ایرانی 40 درصد سرمایه خود را در بورس اوراق بهادار 
این ضرر  بازار  امیدواریم که  ما  البته همه  و  اند  از دست داده  ایران 
به طرق مختلف  زیاندیده  مردم  نیست که  روزی  کند.  را جبران  ها 
اعتراض خود را نشان ندهند؛ از کمپین های اعتراضی و هشتگ های 
قوای مختلف کشور.  و  ذیصالح  مراجع  برای  نامه  تهیه  تا  توییتری 
آموزش های  بدون  زیرا که  بودند  اینکه سهامداران بشخصه مقصر 
الزم وارد این کارزار شده اند و تجربه الزم را نداشته اند، و یا اینکه 
واقعا سیاسیونی که ایشان را برای سرمایه گذاری دعوت کرده بودند 
مقصر هستند، بماند. هر چه بود و هر چه هست حداقل امکان این 
وجود دارد که یک دیگری را مقصر دانست و در واقع گریبان فالن 
کاندیداتور را از یک حزب را گرفت و دادن رای را به جیران زیان و 
صعود بازار سهام منوط کرد. در این بخش اصال قصد آن را نداریم که 
به کندوکاو و دالیل این اتفاق بپردازیم زیرا تا حدودی فراز و نشیب 
در یازارهای این چنین جزئی از ذات بازار است. حتما مد نظر داشته 
باشیم که فقط تا حدودی در بازارهای سرمایه سایر کشورها هم در 
مورد هر نوع ظن به دستکاری در بازار قوانین بسیار سخت گیرانه ای 
وجود دارد و امیدواریم در کشور ما هم همینطور باشد. از این رو با 

طرح یک نکته به اصل موضوع می پردازیم. 
در بازار محدود داخلی کشور ما حداقل سازمانی وجود دارد که بتوان 
در مقابل آن تحصن کرد یا کمپین تشکیل داد و از این دست فعالیت 
ها برای جبران ضرر انجام داد. حال در خصوص اتفاقات بازار سرمایه، 
باید گفت که این اتفاق هر چی بود فقط سهامداران خرد را از بازار 
بازاری که هر  روانه کرد.  ارزها  رمز  بازار  به سمت  و  مأیوس  داخل 
تصمیماتی  اخذ  قدرت  است.  میسر  آن  در  اتفاقی  هر  امکان  لحظه 
است که باید در لحظه گرفته شود و اگر زیان عمده ای اتفاق افتاد 
جایی نیست که بتوان در مقابلش تحصن کرد. لذا هجوم بی هدف به 
این بازار نیز به مانند هجوم اوایل سال قبل به بازار سرمایه خودمان 
اشتباه نابخشودنی است. زیرا اینجا بعضا تنها یک اشتباه کافی است تا 
تمام زحمات از دست برود. سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها همواره 

با مخاطراتی همراه است. 
از بزرگترین ریسک های این بازار می توان به عدم وجود تقاضای 
موثر از خارج بازار بر آن مثل آنچه در بازار ارزهای رایج وجود دارد، 
اشاره کرد. این موضوع بنیادی ترین ضعف حمایتی رمز ارزهاست، و 
به عدم رسمیت رمز ارزها در مبادالت رسمی تجاری برمی گردد. مگر 
در مواردی بسیار ناچیز که گاه گاه در اخبار نه چندان رسمی شاهد 

مخفی  گمان  بی  هستیم.  آن 
بودن این بازار می تواند مسیر 
امنی را برای مبادالت پولشویی 
البته  کند.  فراهم  غیرقانونی  و 
موجود  ریسکهای  کنار  در 
که  دارد  وجود  هم  قوتی  نقاط 
زدن  دور  امکان  از  توان  می 
مبادالت  برقراری  و  تحریمها 
محدود از این مسیر با دولی که 
احاطه  قبول  به  تمایلی  خیلی 
حاکمیت دالر بر بازار پولی بین 
تنها  به  بنابراین  ندارند.  المللی 
بنیادی که می توان اشاره نمود 
اشاره  خرید  مستقل  تقاضای 
کرد که تالطم بازار آن را حفظ 
بهر  تقاضا  این  اگر  و  کند  می 
دلیل فروکش کند، دوره ریزش 
و نزول دارایی شروع می شود.

سیاسی  بزرگ  ریسکهای  از 
وجود  ارزها  رمز  دنبال  به  که 
رسمیت  به  و  قبول  عدم  دارد 
توسط  ارزها  رمز  شناختن 
که  است  مرکزی  بانکهای 
بین  رایج  ارزهای  صاحبان 
گداری  گاه  مگر  است.  المللی 
برخی کشور ها مانند بیانیه اخیر 
بیت  خصوص  در  چین  کشور 
از رمز  به حمایت  اقدام  کوین، 
جای  که  کنند  می  خاصی  ارز 
شک را در شنونده برمی انگیزد 
در حالکیه طرفداران رمز ارز ها 
ظاهرا از شنیدن این قسم اخبار 
بسیار خوشحال می شوند. البته 
بودن  غیرصادقانه  یا  صادقانه 
این تیپ اخبار را به شنونده آنها 
می سپاریم و فقط به نصیحتی 

اگر  فرمایند  می  که  کنیم  می  اشاره  سرمایه  بازار  بزرگان  از  ارزنده 
که  دانست  باید  شایع شد  بازار  در  است  آن سخت  باور  که  اخباری 
بزرگان بازار قصد ترک بازار را دارند و برای این کار سهام یا دارایی 
خود را در اوج خواهند فروخت. کسانی فریفته این قسم اخبار هستند 
و با شنیدن آنها اغوا می شوند اولین بازندگان بازارهای بورس هستند. 
برخی  پیشبرد  برای  سیاسی  بزرگان  حتی  که  دیدیم  واقع  به  حال 

اهداف سیاسی خود بازار بورس را وسیله قرار می دهند.
ریسک بعدی در این بازار، افزایش پایه پولی دالر است. بر اساس آمار 
منتشره پایه پولی که فدرال رزرو خلق کرده به نزدیک هشت هزار 
میلیارد دالر رسیده است، در حالی که سال گذشته در همین دوره پایه 
دالری فدرال رزرو چهار هزار میلیارد دالر بود. این میزان شتاب در 
افزایش پایه دالری که از شروع شیوع ویروس کرونا تا به امروز چاپ 
شده است که از تبعات آن در میان مدت افزایش تورم جهانی است، 
بلند مدت  در  ولی  باشد  موثر  تواند  در کوتاه مدت می  این سیاست 
تشدید بحرانهای اقتصادی را می تواند در پی خواهد داشت. با رفع 
موانع کرونایی در اقتصاد جهانی، دالرهای چاپ شده باید از جریان 
خارج شود. بی تردید یکی از محتمل ترین گزینه برای پیشبرد هدف 
یاد شده می تواند رمز ارزها باشد. همانطور که می توان طرق دیگری 
هم برای این هدف مطرح کرد، موقعیت فعلی رمز ارزها به دو دلیل 
اینکه در دنیای مبادالت پولی رسمیت  اول  امکان را می دهد.  این 
ندارند و یا آنقدر ناچیز است که به شمار نمی آید. و دوم اینکه تقاضای 
موثری فعال بر روی آنها وجود ندارد، این امکان را میسر می کند تا از 
آنها برای اهدافی از این دست مورد استفاده قرار گیرد. از ریسک های 
دیگری که می توان برشمرد، به ریسک صرافی های غیر معتبر، زبان، 
و شبانه روزی یا بیست و چهار ساعته بودن زمان معامله نیز می توان 
اشاره کرد. همینطور برای کشورهایی که به هر دلیل مشکالت بانکی 
دارند نیز ممکن است آی پی های صاحبان رمز ارزها بعد از شناسایی 

بسته شود، در حالیکه امکان هیچ شکایتی بعد از آن وجود ندارد.
هرگز  ارزها،  رمز  با  مرتبط  های  ریسک  عمده  بررسی  و  طرح  با 
هدفمان ترساندن خواننده از بازار نوظهور رمز ارزها نیست بلکه هدف 
اصلی مسلح کردن سرمایه گذاران با آگاهی به تمامی اتفاقاتی است 
که احتمال وقوع آنها باالست. با نگاهی اجمالی به قدرت بازار رمز 
ارزها، امروزه بر اساس آمارهایی که روزانه در سایتهای معتبری مانند 
شده  ثبت  ارز  رمز   ۹434 حدود  شود  می  منتشر  مارکت کپ  کوین 
وجود دارند که ارزش کل بازار آنها حدود 1۷6۷ میلیارد دالر است، 
ارزش  ایران.  بهادار  اوراق  بورس  بازار  برابر  ده  معادل  چیزی  یعنی 
معامالت روزانه به حدود 285 میلیارد دالر چیزی معادل یک و نیم 
برابر ارزش کل بورس ایران می رسد. در این بازار بیت کوین صاحب 
باالترین دامیننس است و سایر رمز ارزها مانند اتریوم با نزدیک 15 
درصد در رتبه بعدی قرار دارند. کاهش یا افزایش دامیننس هر رمز 
ارز شاخص کلیدی در مطالعه رمز ارز ها در بازار و تغییر احتمالی در 

سبد دارایی است.

■ رمز ارزها: مقدمات و استراتژی های شروع معامله 

امروز معامله گری به عنوان یکی از فعالیت های رایج، می توان با 
سرمایه بسیار پایین آغاز شده و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در 
و  واقع  خرید  در  مالی  بازار های  در  معامله گری  گرفته شود.  نظر 
نوظهوری هستند، که  بازار  ارزها  رمز  باشد.  دارایی می  فروش یک 
عموم ترجیح می دهند بخشی از دارایی خود را به تبدیل و نگهدارند 
و چه بسا با افزایش قیمت رمز ارزها دارایی ها نیز افزایش یابد. در 
از دارایی ها را به رمز ارز  مدیریت سبد دارایی ها می توان بخشی 
کجا  در  و  ارزی  چه  اینکه  به  مربوط  معادالت  ولی  داد  اختصاص 
به  مربوط  معادالت  با  شود،  محسوب  امن  دارایی  که  شود  خریده 
طال و سایر دارایی ها مانند سهام کامال متفاوت است. امیدوارم این 

│ اردیبهشت 1400 │ شماره 40 │ 20



علی حامد ایمان
مارشال مک لوهان- فیلسوف کانادایی 
جهانی-  دهکده  مفهوم  کننده  طرح  و 
معتقد بود که »تنها امر مسلم در عصر 
پرشتاب  تغییرات  است«.  تغییر  مدرن، 
پیدایش  با  شهری  جوامع  ساختار  در 
در  خصوص  به  نوین،  های  آوری  فن 
های  شبکه  و  اینترنت  اطالعات،  حوزه 
و  شهروندان  رفتار  تغییر  سبب  دیگری،  تغییر  هر  از  بیش  مجازی، 
سالیق و عالیق آن ها گردیده است. اکنون این شهروندان تالش 
می کنند که خود را با شرایط موجود جهان تطبیق دهند، و همین لزوم 
تطبیق ایجاب می کند که خود را برای مواجهه با هر تغییری آماده 
سازند. البته اما طبیعی است که این مواجهه با تغییر در همه جوامع 
به یکسان اتفاق نمی افتد. این امر در جوامع غربی منجر به سامان 
دهی و ساختارمندی و ایجا نظم بیشتر می گردد، اما در جوامع شرقی 
می تواند بحران هایی را ایجاد نماید. این بحران ها نه تنها در حوزه 
های عملی بلکه در حوزه های نظری نیز اتفاق می افتد و هر آن چه 
را که در مسیر راه خویش یابد، تغییر می دهد. این تغییرات نه تنها در 
حوزه شهری و شهرنشینی، بلکه در مفاهیم هنری، ادبی و فرهنگی 
نیز اتفاق می افتد و به تبع آن حتی می تواند فلسفه وجودی انسان 
را هم دچار تغییر کرده و آن را بحرانی سازد. براساس همین بحران 
ها دیگر انسان امروزی همان انسانی نیست که قبال بوده است. این 
قبال می تواند نه تنها به گذشته دور، که بلکه به همین چند لحظه 
پیش هم تلقی گردد، و براساس چنین رویکردی است که خواسته ها 
و حتی خاستگاه انسانی نیز تغییر یافته و نیاز به تعریف نوینی دارد. 
بلکه زمان  پیرامونی اش که  انسان و محیط  این اساس، نه تنها  بر 

هم تغییر می یابد. 
پیش از این، زمان مفهومی خطی بود که در چرخه های طبیعت و 
فصول سال مشخص می گردید. در این نگاه، زمان مفهومی گذشته 
گرا داشت. اما این نگاه در دنیای مدرن، حالت آینده نگرانه ای داشت 
که همواره رو به جلو می اندیشید و پیشرفت دائمی را به سوی آینده 
شرقی،  شهرهای  در  گرایی  آشوب  تغییر  همین  اما  داد.  می  نشان 
مفهوم خطی زمان را نیز دچار آشوب کرده و کارکرد گذشته گرایی 
و آینده نگرانه وی را دچار اختالل کرده و آن را فرو می ریزد. دیگر 
انسانی رو  با  آینده نگر، بلکه  یا  انسان گذشته گرا و  با  ما اکنون نه 
به رو هستیم که برای او نه گذشته و نه آینده مفهومی ندارد. ما در 
این نگاه با الیه های مختلفی از انسان رو به رو هستیم که تالش 
دلخواه  فضاهای  بتواند  بلکه  تا  زده  دور  را  ها  محدودیت  کند  می 

آشوبی شدگی در 
فضاهای شهری!

شهر و تجربه

موضوع قابل درک باشد که تعیین استراتژی در خرید و فروش بسیار 
به  نباید  دارید  را  مدت  طوالنی  نگهداری  قصد  اگر  است.  تاثیرگذار 
سراغ رمزهایی بروید که ریسک باالیی دارند ولی اگر هدف انتخاب 
استراتژی کوتاه مدت و نوسان گیری باشد، مسلما دارایی هایی که 
ریسک باالیی دارند، بازده بهتری خواهند داشت. در این صورت نیازی 
به نگهداری طوالنی مدت رمز ارز نیست و نقد بودن کمک زیادی در 

دور بودن از ریسک های بازار می شود. 
در ابتدا برای شروع ورود به معامالت رمز ارزها و برای شروع سرمایه 
گذاری در ارزهای دیجیتال، نیاز دارید که از ابزاری معتبر برای خرید، 
فروش و نگهداری رمزارزهای خود استفاده نمایید. یکی از مهمترین 
ابزارها در زمینه ارزهای دیجیتال، ولت ها یا کیف پول ها می باشند. 
این کیف پول ها می توانند در پلتفرم های مختلفی ارائه شوند که 
در آینده در این باب توضیحات بیشتری به تفصیل ارایه خواهد شد. 
همچنین در انتخاب کیف پول باید به معیارهای انتخاب توجه داشت. 
از معیارهای مناسب در انتخاب کیف پول ارزهای دیجیتال، امنیت، 
پشتیبانی از انواع توکن ها و کارمزد دریافتی می باشد. همچنین برای 
اطمینان یافتن از این موضوع که امنیت رمز ارزهای شما تضمین می 

شود، باید از کیف پول های معتبر و شناخته شده استفاده نمایید.
بعد از نیاز به انتخاب کیف پول مناسب و صراقی که امکان خرید و 
فروش رمز ارزهای مورد نظر شما در آن فراهم باشد باید استراتژی 
مناسب را انتخاب کنید و به ابزار مناسب آن استراتژی تجهیز شوید. 
در ادامه قصد داریم شما را با استراتژی معتبر و مناسب معامله گری 

در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.
1- ترید روزانه: این استراتژی از رایج ترین تکنیکهای معامله گری 
می باشد. معامله گری روزانه به معنی ورود و خروج به موقعیت ها 
در یکی روز می باشد. معامله گرها در این نوع از معامله، قصد کسب 

سود در همان روز را دارند.
2- نوسان گیری: این تکنیک ممکن است نسبت به تکنیک روزانه 
روند بلند مدت تری داشته باشد. در واقع معامله گر ها موقعیت های 
الگوهای  کنند.  می  نگهداری  ماه  الی یک  روز  دو  مدت  در  را  خود 
نمودار، شاخصهای فنی و تحلیلی های بنیادی بر این استراتژی موثر 

است.
3- خرید و فروش سهام بر اساس روند: این روش در معامالت کوتاه 
ایده  استفاده می شود.  بلند مدت و حتی ساعتی  مدت، میان مدت، 
اصلی این استراتژی مربوط به خرید در محدوده حمایت و فروش در 
محدوده مقاومت است. پس از شناسایی روند حاکم بر بازار، در همان 

جهت معامالت خود را انجام دهید.
4- اسکالپ تریدینگ: این روش یک استراتژی معمول در معامالت 
کوتاه مدت است. در این معامالت، تایم فریم های کمتری تحلیل 
می شوند و تصمیم گیری بر سریعتر است. این تکنیک نیازمند تسلط 

زیادی بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است.

■ اخبار مهم بازار رمز ارزها

در ماههای اخیر به طرز عجیبی رمز ارز ها با اقبال عمومی مواجه شد. 
دارایی قلمداد کردن بیت کوین بزرگترین رمز ارز موجود توسط برخی 
رسانه ها، افزایش پایه دالر، قیمت دالر و رکود در بازار کامودیتی ها 
بخاطر انتشار ویروس کرونا و تعطیلی های مستمر که گریبان اقتصاد 
ها را در سراسر دنیا گرفته است. اما دیری نگذشت که ریزش های 
زیادی را در روزهای اخیر شاهد بودیم. افزایش قیمت بیت کوین از 
حوالی چهل هزار دالر تا شصت هزار دالر و بازگشت آن به حوالی 
پنجاه و پنج هزار دالر در ماه اخیر شاهد بودیم که باعث توجه افکار 

عمومی به رمز ارزها شد.
از دیگر خبرهایی که شاید دلیل اصلی ریزش بیت کوین و سایر رمز 
افزایش مالیات  با  ارز ها شد، دستور رئیس جمهور آمریکا در رابطه 

بر عایدی سرمایه تا 43 درصد 
در  که  بدی  های  خبر  از  بود. 
این ماه شنیده شد فرار موسس 
ارزهای  صرافی  بزرگترین 
همینطور  بود.  ترکیه  دیجیتال 
صرافی  مؤسس  فرار  از  پس 
 ،Thodex ارزهای دیجیتال
با   Vebitcoin صرافی 
مالی  اوضاع  وخامت  به  اشاره 
شرکت اعالم کرد که این اتفاق 
باعث توقف فعالیت این صرافی 
به  رسیدگی  شورای  می شود. 
اعالم  نیز  ترکیه  مالی  جرائم 
این  حساب های  که  کرد 
تحقیقات  و  مسدود  را  شرکت 
و   Vebitcoin علیه 
کرده  آغاز  را  آن  مدیران 
گزارش های  اساس  بر  است. 
CoinGecko. وب سایت 
مربوط  اطالعات  که   com
ارزش  و  حجم  قیمت،  به 
گزارش  را  صرافی ها  در  بازار 
  Vebitcoin می کند، 
بزرگ  صرافی  چهارمین 
به 60  ترکیه است که نزدیک 
میلیون دالر از حجم معامالت 
اختصاص  خود  به  را  روزانه 
روزنامه  گزارش  می دهد. طبق 
ترکیه،   Haberturk
هزار   3۹0 حدود   Thodex
کاربر داشت و قریب به دو تا ده 
میلیارد دالر دارایی های موجود 

در این صرافی بود. 
را  دیگر  و جذاب  دو خبر مهم 
العمل  به صدور دستور  میتوان 
ارزها  رمز  فروش  و  استخراج 
صحبت  طرف  بیشتر  هرچند 
کنندگان  استخراج  با  خبر  این 
رسمیت  ولی  است  ارزها  رمز 
قابل  نیز  ایران  در  آن  محدود 
اجازه  همینطور  است.  اهمیت 
برای  ها  صرافی  و  بانکها  به 
قابل  ارزها  رمز  از  استفاده 
توجه است. این اخبار دقیقا در 
راستای ایجاد تقاضای موثر بر 
است.  اهمیت  حایز  ها  ارز  این 
در این خصوص بانک مرکزی 
این  از  که  کرده  اعالم  ایران 
های  صرافی  و  بانکها  به  پس 
برای  دهد  می  اجازه  معتبر 
پرداخت هزینه های واردات از 
استفاده  دیجیتالی  ارزهای  رمز 

کنند.
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بیافریند. تصاویری که از چنین انسانی به دست می آید،  خویش را 
تصاویری است که دغدغه تجربه فضاهای نو و سبک های جدیدی 
از زندگی- آن هم با حضور قهرمان های دیگری- را دارد. بر همین 
اساس او غیرقابل پیش بینی، پر تحرک و زنده تر است که می خواهد 
از هویت های رسمی و پذیرفته شده گذر کرده و خود را در بیرون از 
دایره هویتی قبول شده بپذیرد. در چنین رویکردی، شهروندان نمی 
یا  و  بنشینند  به تخته سیاه  رو  آموزی  دانش  خواهند دیگر همچون 
همچون سربازانی گوش به فرمان بایستند. برای او فضاهای اجتماعی 
قابل قبول از قبیل خانواده، مدرسه، دانشگاه و... که دارای مرزبندی 
قبول  قابل  دیگر  بود،  به خود  مربوط  قوانین  با  آن هم  های خاص 
اکنون  او  را نمی پسندد.  این چنینی  او دیگر مرزبندی های  نیست. 
می خواهد کلبه خویش را ترک گفته و به عرصه هایی پا گذارد که 
حتی پیش از این هم وجود نداشت. او می خواهد مورد آزمون و خطا 
قرار گیرد تا از این طریق بتواند به رهایی خویش- حتی به رهایی 
در  پیشین  انسان  اگر  دلیل  همین  به  یازد.  دست  خویش-  درون  از 
انسجام  احساس  توانست  می  فرهنگ  و  زمان  فضا،  تنگاتنگ  پیوند 
بیشتر  عوامل،  وجود همین  خاطر  به  درست  امروزه  کند،  پایداری  و 
احساس تزلزل و فروریختگی می نماید. اگر این عوامل در گذشته به 
اقتدار آدمی می انجامید، دیگر اکنون به اقتدار وی آسیب می رساند.

اگر در گذشته، پیشرفت در اثر دوباره خوانی متون گذشته ایجاد می 
شد، امروزه در گرو تغییر جهت نگاه او است. او شاید نداند که مسیر 
هم  نیازی  آن  به  گاها  که  است-  حرکت  در  سو  کدامین  به  آینده 
ندارد- اما نمی خواهد به مسیر آمده گذشته خویش نیز دوباره بنگرد. 
چنین تغییری در نگرش ها، آن چنان سریع و عمیق اتفاق می افتد که 
سبب می شود همان فلسفه پیشینی که ضامن حفظ و بقای او بوده 
اکنون اما سبب بحران و آشفتگی وی گردد. بر همین اساس است که 
دوست ندارد دوباره از آن جایگاه نگاه پیشین به آن بنگرد. هویت او 
دیگر دگرگون یافته و مقاوم پذیرتر شده است و همین هویت او سبب 
ایجاد بخشی از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی می گردد که حتی 

ممکن است در تضاد با هنجارهای پیشین وی باشد.
در  او،  از  تبعیت  به  بلکه  انسان،  در  تنها  نه  را  تغییر  این  ما  امروزه 
تحول فضاهای  به  منجر  که  بینیم  متعدد شهری هم می  فضاهای 
فضاهای  گذشته،  در  اگر  است.  گردیده  نیز  ها  آن  کاکرد  و  شهری 
ذاتی  کارکرد  بر  عالوه  و...-  مساجد  بازار،  همچون  شهر-  عمومی 
آن  اگر  بودند،  اطالعات  و  اخبار  دیدار و کسب  برای  خویش محلی 
ها در آن زمان فضایی برای بودن، پرسیدن، آموختن و فضایی برای 
گذر اوقات بودند، اگر زمانی مکان هایی عمومی نظیر حمام- عالوه 
بر مکانی برای بهداشت و نظافت- محلی برای تفریح و آگاهی بودند 
که مردم ساعاتی چند در آن بودند، بقچه و چمدان می بستند و در آن 
حتی غذایی نیز می گذاشتند، اگر زمانی آن فضاها محلی برای دیدار 
و باخبر شدن از اخبار و حوادث بود، اگر زمانی کافه ها و قهوه خانه 
ها محل نقل و روایت و نقالی و قصه گویی بود، دیگر اکنون همه و 
همه این فضاهای عمومی شهر یا از بین رفته اند و یا حداکثر این که 

کم رنگ گردیده و کارکرد خود را از دست داده اند.
جدیدی  فضاهای  به  نیاز  و  اند  انداخته  پوست  شهرها  دیگر  اکنون 
دارند، فضاهایی که از طریق حضور یابندگاِن آن مفهوم می یابند و 
فضایی را برای تخیل می گشایند، فضایی که با حضور امواج، تصاویر، 
صداها، اطالعات و داده ها هرگونه همگونی را بر هم می زنند. همین 
ناهمگونی منجر به دگرگونی فرهنگی و دوگانگی آن می گردد و به 
شکاف نسلی می انجامد که حتی به دشواری فراوان هم نمی توان 
از آن نسل را در یک امتداد معینی قرار داد. این دگرگونی  دو دهه 
ارزش ها و هنجارهای  از  انسان ها و نسل ها  اثر آگاهی  گرچه در 
دیگر جوامع صورت می گیرد اما هویت سنتی انسان شرقی و افراد 

وابسته به آن را نیز دچار بحران 
شرایطی  چنین  در  کند.  می 
ندارد،  وجود  ثباتی  با  امر  هیچ 
و باور داشتن به برتری دنیایی 
خاص و دفاع از درستی مطلق 
از  گردد.  می  دشوار  بسیار  آن، 
شهری  فضاهای  تغییر  همین 
را  جدیدی  فضاهای  که  است 
ما  اگر  کند  می  ایجاب  آن  در 
مقال  این  در  نخواهیم  هنوز 
انگیز!  حساسیت  فضاهای  از 
اجتماعی  زاهای  تنش  و 
خالل  در  )البته  گوئیم  سخن 
بسیار  آنها  از  نشریه  آتی  روند 
می  گفت(،  خواهیم  سخن 
مراکز  که  کنیم  عنوان  توانیم 
کافی  ها،  مال  و  خرید  بزرگ 
های  رستوران  و  ها  شاپ 
تغییر  همین  محصول  مجلل، 
و  شهری-  فضاهای  یافتگی 
به تبع آن فضاهای اندیشه ای 
این  امروزه  هستند.  انسانی- 
گشته  گریزناپذیر  چنان  فضاها 
اند که با سرشت انسان کنونی 
عجین شده اند، اما با این همه 
ساده لوحانه خواهد بود که این 
فضاهای  امتداد  در  را  فضاها 
یافته آن  قبلی و شکل تکامل 
بدانیم. به عبارتی نه می توانیم 
بقالی  منطقی  ادامه  را  ها  مال 
شاپ  کافی  که  این  نه  و  ها، 
خانه  قهوه  خطی  ادامه  را  ها 
ها بدانیم. اگرچه این فضاهای 
فضاهای  از  عناصری  جدید 
اما  دارند،  خود  در  را  گذشته 
بر  اند.  نکرده  تکرار  را  آنها 
مثال  که  است  اساس  همین 
اگر در قهوه خانه های سنتی، 
خویش،  مردانه  فضای  آن  با 
می  آواز  به  خاص  پرندگانی 
روایت  به  ها  نقال  و  نشستند 
پهلوانان می پرداختند، برعکس 
در فضاهای کنونی کافی شاپ 
بوجود  مختلطی  فضای  ها 
آمده که در عین راحتی و آرام 
بخش بودن- به جای نقالی و 
نیز  ادبیات  و  هنر  از  پهلوانی- 
شود.  می  رانده  سخن  آن  در 
مطالعه، معامله و تنوع منوها با 
مختصاتی که در فرهنگ تغذیه 
اند،  بوده  بیگانه  تاکنون  ما  ای 
تغییریافتگی  از  بخشی  همگی 
شهری  فضاهای  و  فرهنگی 

هستند که می توانند منجر به تولید و تجربه نوعی خاص از فضاهای 
فرهنگی و اجتماعی دیگری گردند و به همین خاطر چنین فضاهایی 
می توانند منجر به تجربه های جدید و فرهنگ های نویی گردند. 
تجربه های  با  تضاد  در  است  هایی گرچه ممکن  تجربه  چنین  این 
برای  که  هستند  جدیدی  فضاهای  سرانجام  اما  باشند  خود  پیشین 
انسان کنونی گریز ناپذیر است. بنابر این بایستی بپذیریم که انسان 
کنونی نیاز به پاتوق ها و فضاهایی دارد که بتواند در هویت سازی 
مجدد او تاثیرگذار باشد. این هویت ها گرچه ممکن است متزلزل و 
مورد قبول بخش بزرگی از جامعه هم نباشند اما واقعیت های حقیقی 
هستند که خود از واقعیت های دیگری حاصل گردیده اند. بنابراین 
این  نیز  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کارگزاران  باید  ناگزیر 
تغییرها را پذیرفته و یا حداقل به آن احترام بگذارد. آن ها باید تنوع 
فضایی و رفتاری را در شهرها بپذیرند. آن ها باید بدانند که اکثر انسان 
هایی که در چنین فضاهایی حضور می یابند، بیشتر به دنبال فضاهای 
چنین  بر  کارگزاران  اگر  گذشته.  فضاهای  تکرار  تا  هستند  جدیدی 
فضاهای جدید شهری گردن ننهند و یا به دیده احترام به آن ننگرند، 
با نافرمانی بخش عظیمی از همین جامعه شهری روبرو خواهند شد 
از بسیاری نرم  از قانون، که  که ممکن است حتی بخواهند نه تنها 

های اجتماعی نیز عبور کنند.
درست به همین خاطر است که ما در این مجله خواهیم کوشید که 
تالش  گوییم.  سخن  کنونی  انسان  برای  شهری  فضاهای  همه  از 
خواهیم کرد از فضاهایی سخن گوییم که تاکنون کمتر به آن پرداخته 
شده و یا به دلیل برخی از محدودیت های قانونی و اجتماعی به آنها 

پرداخت نگردیده است.
شیوه ما در این پرداخت ها و پردازش ها، جبهه گیری له و یا علیه 
در مورد این فضاها و نفی یا قبول آنها نخواهد بود چرا که ما سخت 
بر این باوریم که دنیای شرق کنونی، نیاز به همه فضاها را تواما دارد 
و توان گریزی از آن نیز نیست. همگی باید تکثر چنین فضاهایی را 
پذیرفته اما به نقد آن نیز احترام بگذاریم. ما به عنوان یک رسانه خود 
را ملزم می دانیم که از چنین فضاهایی سخن گوییم، اما سخن ما 
تنها روایت آنها- و در صورت توانایی بررسی راه های خروج از چالش 

های چنین فضاهایی- خواهد بود.
مطالبات  پذیرش هستیم که  این  از  ناگزیر  امروزه  دیگر،  عبارتی  به 
و همین  است  متفاوت  انسانی  نسل جدید  نیازهای  و  کنونی  جوامع 
تفاوت در نیازها، فضاهای متنوعی را ایجاب می کند، فضاهایی که در 
نهایت نه به رسمیت شناخته می شوند و نه ستوده می گردند ولی در 
عین حال آنچنان خود را به عنوان بخشی از واقعیت های اجتماعی 
شده  پذیرفته  قوانین  از  موارد،  از  بسیاری  در  که  نمایند  می  تثبیت 
جامعه نیز گذر کرده و کارگزاران امر را ناچار به واکنش بی توجهی 
و بی اعتنایی به آن می نمایند، فضایی که با چنین واکنش های بی 
توجهی و بی اعتنایی توانسته اند که خود را بر جامعه تحمیل نمایند.

و  اجتماعی  کارگزاران  نیات  و  اهداف  که  رسد  می  نظر  به  اکنون 
سیاسی جامعه با چنین فضاها و مخاطبین آنها در دو سوی متفاوت و 
حتی مخالف هم قرار دارد اما ما معتقدیم که برای پیدا کردن فهم و 
آینده ای مشترک، بایستی راه ها را حساب شده طی کرده و از نفی و 
نهی های تندروانه بپرهیزیم. اگر نتوانیم به چنین فهم مشترکی دست 
یابیم، شکاف در جامعه بیشتر شده و تضادها و تناقض ها سر بر می 
آورند و از یک جایی، دیگر همه چیز از دست رها می شود. چه دوست 
این فضاها  از  توان گریز  را  باشیم، جامعه  نداشته  یا  و  باشیم  داشته 
نیست، پس ناگزیر ما هم باید به ترمیم شکاف ها و به راه های گذر از 
این فضاها بیندیشیم و گاه هم ناگزیر! تن به گذرهای چالش آمیزی 
به  ایستادگی در مقابل چنین فضاهایی، الجرم منجر  دهیم چرا که 

شکست و انفجار جامعه خواهد انجامید.
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سئودا میرزا زاده اصل
مرزهای  که  است  مفهومی  مدرنیته 
با  آمیخته  آن  درون مایه  و  ناروشن  آن 
مسیر  در  مفهوم  این  است.  آشفتگی 
شکل  تغییر  مساله  با  خود،  تاریخی 
شهرها، رشد شهرنشینی و حضور مردم 
در عرصه های مختلف و همچنین ایجاد 
است.  شده  همراه  قانونی  نظام های 
را  شهر  توان  می  منظر  این  از  بنابراین 

جلوه گاه و تجلی گاه مدرنیته دانست. 
سیر  مدرنیسم،  به  ورود  زمانی  فاصله  طول  در  نیز  ایران  شهر های 
بافت  و  قدیمی  بناهای  زنده سازی  توسعه  نوسازی،  برای  را  خاصی 
کالبدی سنتی پیموده است. در پیمودن این سیرهای متفاوت و گاه 
متضاد، دو عامل محلی)مردم( و مرکزی)حکومت( نیز مداخله داشتند. 
با توجه به این که تغییرات اساسی در خصوصیات کالبدی و  گرچه 
اواخر  از  ایران  ویژگی های فرهنگی و اجتماعی شهرها و محله های 
کار  روی  با  امر  این  اما  شد،  آغاز  مشروطیت  انقالب  و  قاجار  دوره 
آمدن پهلوی اول و پذیرش مدرنیته و نیز پیروی از الگوهای غربی، 
شدت بیشتری گرفت. به عبارتی، دوره قاجار مترادف با تغییرات عمده 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که این تغییرات مرحله به مرحله بود 
ولی در آنجایی که این تغییرات سرعت می گیرد، دیگر دولت قاجار 
مجالی برای بازسازی خود و سیاست هایش نمی یابد. بنابراین می 
تاریخ یکصد  توان گفت که، سیاست های شهری و شهرنشینی در 
ساله ایران- به ویژه در عرصه معماری و فضاهای عمومی شهری- 
یک دوره تحول را پشت سر گذاشته است، اما آنچه که در این دوره 
تحول مد نظر است این می باشد که این تحول یک منشا درون زایی 
نداشته است تا بتواند عامل ایجاد نظم و هارمونی باشد. این امر در 
جوامع غربی منجر به سامان دهی، ساختارمندی و ایجاد نظم بیشتر 
می گردد، اما در جوامع شرقی می تواند بحران هایی را ایجاد کرده و 
سبب آشوب شدگی گردد. پس این تحول- که گاها هم خیلی سریع 
آمدن  بوجود  و  ناهماهنگی  ایجاد  سبب  تواند  می  افتد-  می  اتفاق 
ما  نابسامانی ها در حوزه های مختلف شهری گردد که  از  بسیاری 
آن را آشوب شدگی شهری می نامیم. این آشوب شدگی می تواند در 
تمامی زمینه ها، از جمله معماری، فضاهای شهری، مفاهیم شهری و 
شهرنشینی و... اتفاق بیفتد که ما در این نشست در پی آن هستیم که 

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری!

بررسی سیاست های شهر و شهرنشینی در یکصد سال گذشته

پی ببریم سیاست های شهری 
در دو دوره قاجار و پهلوی )اول 
چه  به  و  بوده  چگونه  دوم(  و 
سرانجامی گراییده اند؟ آیا این 
آشوب شدگی سرانجام مختوم 
توانسته  می  یا  و  بوده  مدرنیته 

چنین نباشد؟

این مباحث را با میهمانان ذیل 
به بحث می نشینیم:

میرغالمی،  مرتضی  دکتر 
دانشیار طراحی شهری دانشگاه 

هنر اسالمی تبریز

عضو  اسمعیلی،  حسین  دکتر 
هیئت علمی پژوهشگاه میراث 
پایگاه  مدیر  کشور،  فرهنگی 
تاریخی  بازار  جهانی  میراث 

تبریز

پژوهشگر  نژاد،  میمنت  کریم 
تاریخ  کتاب  مولف  تاریخ، 
حکم آباد تبریز- تاریخ شتربان 

تبریز- و تبریز شکوه ایران

دانش  حسینی،  مرتضی  سید 
آموخته تاریخ و نویسنده کتاب 
تبریز  شهر  اجتماعی  »ساختار 
عصر  تا  سلجوقی  دوره  از 
مشروطه بر اساس نظریه شهر 

ماکس وبر«

نشست،  این  گفتار  اولین   -
شهری  ساختارهای  به  مربوط 
دوره  در  شهرنشینی  مفهوم  و 
قاجار و حکومت پهلوی است؟ 
دوره  دو  این  در  مفاهیم  این 
با  هایی  تفاوت  چه  حکومتی 

یکدیگر داشته اند؟ 

میرغالمی: من فکر می کنم 
کتاب  در  سوال  این  به  پاسخ 
دکتر  نوشته  شهر«  تا  شار  »از 
حبیبی، داده شده است. عنوان 
شهر«  تا  شار  »از  کتاب  خود 
گویای این مسئله است. ایشان 
را  شار  مفهوم  قاجار،  زمان  تا 
که  وقتی  از  و  می برند  کار  به 
می شود  شهرها  وارد  مدرنیته 
افزایش  شهرها  جمعیت  و 
پهلوی  دوره  )در  می کند  پیدا 
سیتی  به  شار  مفهوم  قاجار(  و 
کار  به   )Urban(اوربان و 
بیشتر  جمعیت  شود.  می  برده 
و  شهرها  شدن  صنعتی  و 
بازتعریف مشاغل و شکل گیری 
به خصوص  اجتماعی  طبقات 
سبب  شهری  متوسط  طبقه 
تغییر  شهر  مفهوم  تا  می شود 
یابد. اگر بخواهیم به این امر از 
لحاظ تاریخی بنگریم، در ایران 
نیز، هرگاه که دولت قدرتمند و 
قاهر مرکزی حاکم بوده است- 
خود  تاثیر  صفوی-  دوره  مثل 
گذاشته  اکثر شهرها می  در  را 
که  دوره هایی  در  اما  است 
هر  است،  بوده  ملوک الطوایفی 

کس در شهر خود، تغییراتی به 
وجود می آورد. در دوره قاجاریه، 
یک مقداری دولت قاجار، حالت 
دولتی پیدا می کند که این امر 
قبلی و  با دوره های  تفاوت آن 
مخصوصا با دوره صفوی بوده 
دولت  که  آنجایی  از  اما  است. 
برخوردار  کافی  قدرت  از  قاجار 
نبود، اداره شهرها و بخصوص 
نهادهای  اختیار  در  ها  محله 
مدنی قرار می گیرد. به همین 
پس  تبریز  بازار  که  بود  خاطر 
 20 عرض  در  دوباره  زلزله،  از 
سال بازسازی می شود، البته نه 
با تاثیر و کمک دولت، بلکه با 
تاثیر خود مردم. بنابراین تفاوت 
با  قاجار  دوره  در  شهرنشینی 
نقش  همین  در  صفوی  دوره 
است.  بوده  مدنی  نهادهای 
نهادهای  و  مردم  تاثیر  میزان 
مردمی و محالت در اداره شهر 
در دوره قاجار پررنگ تر از دوره 

صفویه بود. 

بدانیم  باید  ابتدا  در  حسینی: 
شهر  مفهوم  درونمایه ی  که 
چیست و شهرها چه تفاوتی با 
سکونت گاه های  دارند  یکدیگر 
سه نوع هستند: روستا، شهر و 
جوامع  موقت  )سکونت گاه  اوبا 
قریه،  هم،  عربی  در  کوچ رو(. 
واحه، مدینه و چند مفهوم دیگر 
نهایی  حد  مدینه  که  داریم 
شهرها  پس  است.  شهر  یک 
که  دارند  تفاوتهایی  یکدیگر  با 
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√ مرتضی میرغالمی

دوره  معموال  متاسفانه 
قاجار را همراه با انحطاط 
داریم  خاطر  به  زوال  و 
کرد  فراموش  نباید  ولی 
که این دوره خاصی است. 
تحوالتی  دوران  این  در 
صورت  جهانی  سطح  در 
ابرقدرت  دو  می گیرد. 
شکل  انگلیس  و  روسیه 
تمامی  در  که  گرفته 
دخالت  مملکت  کارهای 
می کنند. و به همین دلیل 
نابسامانی های  ارزیابی  در 
نقش  نباید  قاجار،  دوره 
نادیده  را  موارد  این 
حال  هر  به  اما  انگاشت. 
امواج مدرنیته و اصالحاتی 
اروپا شکل گرفت،  که در 
بحث وضع قانون و نوشته 
کلمه«،  »یک  کتاب  شدن 
قائم  و  امیرکبیر  اصالحات 
و  قدرت  تقسیم  مقام، 
مردم  دادن  مشارکت 
تا  می شود  سبب   ... و 
اهمیت  از  قاجار  دوره 
شده  برخوردار  خاصی 
برای  باشد  ای  مقدمه  و 
البته  شهروندی.  بحث 
که  بگوییم  توانیم  نمی 
گرفت  شکل  شهروندی 
هم  امروزه  ما  که  چرا 
تجربه  همه  این  از  پس 
طی  در  مردم ساالری 
سال ها، هنوز هم نتوانسته 
را  شهروندی  حقوق  ایم 

تحقق بخشیم. 

√ حسین اسمعیلی

چه  وارث  قاجار،  دولت 
بوده  تاریخی  بسترهای 
از  بعد  اروپای  آیا  است؟ 
انقالب صنعتی و یا اروپای 
توانسته  رنسانس  از  بعد 
ترقی  پله های  این  بود 
شهرسازی  مبحث  در  را 
آیا  بپرسیم  که  کند  طی 
دوران  آن  وارث  قاجاریه 
اندکی  با  یا نه؟  شده بود 
نتیجه  می توان  مطالعه 
گرفت که متاسفانه ایران 
در دوران قاجار در حالتی 
قرار داشت که بحث های 
می  پیدا  نمود  استعمار 
کرد و در واقع کشورهای 
مامن   بهترین  خاورمیانه 
به  بخشیدن  تحقق  برای 
استعمارگران  آرمان های 
توجه  با  حال  هر  به  بود. 
به حکومت طوالنی مدت 
در  قاجارها،  ساله(   200(
سلسله ها  دیگر  با  مقایسه 
صفویان،  و  ایلخانان  مثل 
به صورت قدرتمند پیش 
دوران  در  گرچه  نرفتند، 
نیز  کارهایی  منشا  خود 

گردیدند. 
پادشاه  زمانی  رضاخان   ...
که مجبور  ایران می شود 
وارد  را  مدرنیته  بوده 
کشی  خیابان  کند.  ایران 
می  ایجاد  بایستی  و...  ها 
موضوع  این  شدند. 

مختص ایران نبود.

و  شهر  تفاوت  در  است.  شده  منعکس  هم  زبان  در  ها  تفاوت  این 
اقتصاد  من،  نظر  به  اما  هستند  دخیل  بسیاری  عوامل  گرچه  روستا، 
تاثیرگذارترین عامل است. از این لحاظ شهر یعنی سکونت گاهی که 
در آن ارزش افزوده و سود وجود دارد. بر اساس نظریه  شهر ماکس 
وبر هم، ابتدا مسئله اقتصادی و بعد از آن مسائل حقوقی، در یک شهر 
از اهمیت زیادی برخوردارند. البته اگرچه از نظر مارکس، بسیاری از 
نظامی  اردوگاه  تنها یک  بلکه  نیستند  اساسًا شهر  آسیایی  شهرهای 
از لحاظ  این مبحث وارد نمی شویم(. پس شهرها  به  )البته  هستند 
این  متفاوت اند که  یکدیگر  با  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی و ساختار 
تفاوت ها خیلی مهم هستند. در دوره پیشاتجدد  بسیاری از شهرهای 
به  اما  تا ویژگی های شهری  داشتند  بیشتر ویژگی های روستایی  ما، 
این  می شود.  بحث شهرشدگی جدی تر  قاجار،  دوره  در  از  من،  نظر 
شهرشدگی را هم می توان از دو منظر عینی )روش باستان شناسی( 
از منظر مدارک و  و منابع روایی )روش تاریخی( بررسی کرد. مثال 
مستندات عینی، بحث شهر در دوران عصر آهن بسیار جدی است ولی 
اسناد روایی در این رابطه وجود ندارد. برخی از کتیبه هایی هم که از 
آن دوران وجود دارند جعلی بوده و یا این که در رمز گشایی و قرائت 
آنها  به  نمی توان  دارد که  اشتباه وجود  قدری  به  اصلی،  کتیبه های 
استناد کرد اما فاکت های عینی و مادی بسیاری در حوزه شهرنشینی 
عصر آهن در منطقه آذربایجان وجود دارد که من آنها را قلعه- شهر 
می نامم. در این شهرها دیگر جمعیت مالک نیست بلکه کیفیت و 
به جا  این شهرها  از  آثار متعددی که  معماری مالک شهری است. 
مانده نشان می دهد که در این شهرها، طبقه بندی اجتماعی، مدیریت 
سیاسی، صنعت و ارزش افزوده وجود داشته است. یعنی یک صنعت گر 
تمام وقت بر روی عناصر صنعتی کار می کرده و از ناگزیری زراعت 
یا دامداری برای معیشت خود آزاد بوده. بنابراین چنین شیوه تولید در 
یک جامعه روستایی نمی توانست وجود داشته باشد. چنین صنعتی نیاز 
به  پیچیدگی اجتماعی، اقتصاد مبادالتی و مدیریت شهری و سیاسی 
دوره عصر  در  به بحث های شهرنشینی  ما  مورخین  متاسفانه  دارد. 
آهن ورود نکرده اند و این شهرها صرفا از دیدگاه باستان شناسی مورد 
بررسی قرار گرفته اند. به نظرم بایستی جامعه شناسان و مورخین نیز 

از منظر خود به این دوران نگاهی داشته باشند.
پس از آن ما وارد دوره تاریخی می شویم، گرچه من خود به چنین 
سنت  به  بنا  اما  نیستم  معتقد  تاریخی  و  تاریخ  ماقبل  بندی  تقسیم 
تاریخ نگاری موجود وارد دوره تاریخی می شویم. در دوره تاریخی که 
با هخامنشیان شروع می شود، استنادهای ما تمامًا بر منابع روایی و 
روایت است. یعنی هیچ اثری از هیچ شهری وجود ندارد که بتوانیم 
با چنین  از شهرهای هخامنشیان، آن هم  این بخش، یکی  بگوییم 
ویژگی های مشخصی  است، در حالی که در محوطه های متعددی از 
قابل مطالعه  این مشخصه ها و ویژگی ها کاماًل موجود و  عصرآهن، 
تپه حسنلو  قلعه—شهر کسف شده در  این محوطه  از  هست. یکی 
جمله  از  ترکیه  آناتولی  در  موجود  محوطه های  همچنین  و  هست 
آلتین تپه، توپراق قاال و آیانیس. گرچه هیچ کدام از آن ها در سطح 
برای  شهر  عنوان  از  توان  می  حال  هر  به  اما  نیستند  بین النهرین 
آنها استفاده نمود. اما بحث شهرهای دوره ی اصطالحًا تاریخی تمامًا 
و  مدارک  به  توجه  بدون  روایی  و  مکتوب  منابع  به  مستند  و  متکی 

مستندات عینی است و این نقطه ضعف و محل ایراد عمده ایست. 

- فاکت های عینی و علمی از 
چه زمانی شروع می شوند؟ 

دوره های  از  حسینی: 
فاکت های  می توانیم  جدیدتر 
پژوهش ها  در  را  علمی  عینی 
مثال  که  ام  ندیده  من  ببینیم. 
بر  سلجوقیان  دوره  بحث  در 
شهرها  عینی  فاکت های  روی 
لحاظ  از  نمونه  عنوان  به   -
موثری  کار  کالبدی-  فضای 
احتمااًل  باشد.  گرفته  انجام 
وجود  فاکت هایی  چنین  اصاًل 
قاجار  دوره  از  تنها  ندارند. 
و  مادی  فاکت های  می توانیم 
مطالعات  زمینه ی  در  را  عینی 
مثال  کنیم.  مشاهده  شهری  
ویژگی های یک  سایر  و   بازار 
از  می توانیم  را  اسالمی  شهر 
بررسی  کالبدی  فضای  لحاظ 
در  اجتماعی  نهادهای  کنیم. 
شکل  بازار  محدوده  اطراف 
می گیرند. مساجد، قهوه خانه ها 
در  اجتماعی  نهادهای  دیگر  و 
بازار  و  هستند  بازار  محوریت 
و  کالبدی  فضای  اصلی  محور 
اقتصادی  نیز حیات اجتماعی- 

شهر است. 

به  اسمعیلی،  دکتر  جناب   -
شهری  ساختارهای  شما  نظر 
دوره ها  با  قاجار  دوره  در  ما 
چه  پیشین  حکومت های  و 

تفاوت هایی داشته است؟ 

این  بخواهیم  اگر  اسمعیلی: 
شهر  مورد  در  صرفا  را  امر 
تبریز بررسی کنیم، باید از یک 
منظر خاص به موضوع بنگریم 
ولی اگر بخواهیم در مورد کل 
کنیم،  ایران صحبت  شهرهای 
داشت.  خواهد  فرق  نگاه  نوع 
تهران  و  تبریز  شهرهای  البته 
در دوره قاجار را باید استثنا در 
دارالخالفه  نظر گرفت چرا که 
این دو  و دارالسلطنه کشور در 
شهر  دو  این  داشته  قرار  شهر 
ممتازتری  و  بهتر  وضعیت 
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√ مرتضی حسینی

من تجدد در دوره قاجار 
را یک امر طبیعی می بینم. 
مدرنیته دوره قاجار حاوی 
مدرنیسم بود و یک تجدد 
طبیعی به شمار می رفت. 
یعنی امری درون زا بود و 
از بطن جامعه برمی آمد. 
اجتماعی  تحرک  اینجا  در 
اتفاق افتاده است و مردم 
اقتصادی  سیاسی،  نظر  از 
و  کرده  رشد  فرهنگی  و 
تغییر  در  رشد  این  نتیجه 
شود.  می  دیده  حاکمیت 
دوره  تجدد  نظرم  به  اما 
قهقرا  به  تجدد  پهلوی، 
است.  قاجار  دوره  رفته 
دوران  تجدد  عبارتی  به 
یک  عنوان  به  مشروطه 
علل  به  طبیعی  مدرنیسم 
جنگ  جمله  از  مختلف 
روس  حمله  اول،  جهانی 
مواجه  شکست  با  و...  ها 
است  جالب  شود.  می 
در  که  افرادی  همان 
فعالیت  مشروطه  تجدد 
بدتر  با  می کردند، 
ایران  از  شرایط،  شدن 
آلمان  در  و  کرده  فرار 
تشکیل   را  برلین  حلقه 
می دهند، حلقه برلینی که 
در واقع حکومت رضاخان 

را تئوریزه می کند.

√ کریم میمنت نژاد

محله برای خود مفهومی 
فوق العاده ارزشمند است 
که در داخل آن میدان و 
تعریف  میدان هم  مفهوم 
در  همچنین  شود،  می 
داخل این کارکرد محالت، 
غیرت  هویت،  مفهوم 
در  می شوند.  تعریف  و... 
دوره پهلوی اول، با ایجاد 
موضوع  این  خیابان ها 
هویتی را از بین می بریم. 
دارالسلطنه  اول  نقشه 
کشیده  قمری   1297 در 
آن،  از  پس  و  است  شده 
مرزهای  رنگ آمیزی،  با 
محالت مشخص شده اند. 
کار بسیار حساسی بود چرا 
که باید یک کوچه تنگ یک 
متری را بر روی نقشه به 
دو محله تقسیم کرده اند. 
مشروطیت،  جریان  در 
محالت  مرزهای  این 
تبدیل به خط حربی  خود 
حتی  شوند.  می  جنگی  و 
پهلوی- که  اول  در دوره 
شناسنامه برای افراد تعلق 
می کنند  تاکید  می گیرد- 
سرخاب،  محله  نام  که 
و...  شتربان  امیرخیزی، 
مان  شناسنامه  در  باید 
برای  مفاهیم  این  باشد. 
بسیار  کارکردهای  ما 
شهری  زندگی  در  مثبتی 

ما داشتند.

نسبت به سایر شهرهای کشور داشتند. بنابراین باید این موضوع ها 
را در ظرف زمانی و مکانی خود بررسی کرد. اگر بسترهای زمانی و 
مکانی درنظر گرفته نشوند به نتایج واقعی نمی توان دست یافت. این 
مقدمه را به این خاطر ذکر کردم که تعدادی از شهرهای ما در دوران 
قاجار در جنگهای واقع شده با روس ها از دست رفتند، در حالی که 
تبریز را هم تصرف کرده بودند. شما ببینید که امروزه ما با این همه 
منابع نفتی و... هنوز مشکالت الینحل متعددی داریم، آن دوران که 
مردم  به  چیز  همه  و  نداشت  وجود  درآمدی  منابع  این  از  یک  هیچ 

متکی بود، ببینید که چه کارهایی انجام گرفته است.
به نظر من باید بسترهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی دوران ماقبل 
چه  وارث  قاجار،  دولت  که  دریافت  بتوان  تا  کرد  بررسی  را  قاجار 
بسترهای تاریخی بوده است؟ آیا اروپای بعد از انقالب صنعتی و یا 
را در مبحث  ترقی  پله های  این  بود  توانسته  از رنسانس  بعد  اروپای 
شهرسازی طی کند که بپرسیم آیا قاجاریه وارث آن دوران شده بود یا 
نه؟ با اندکی مطالعه می توان نتیجه گرفت که متاسفانه ایران در دوران 
قاجار در حالتی قرار داشت که بحث های استعمار نمود پیدا می کرد 
و در واقع کشورهای خاورمیانه بهترین مامن  برای تحقق بخشیدن به 
آرمان های استعمارگران بود. به هر حال با توجه به حکومت طوالنی 
مدت )200 ساله( قاجارها، در مقایسه با دیگر سلسله ها مثل ایلخانان 
و صفویان، به صورت قدرتمند پیش نرفتند، گرچه در دوران خود منشا 

کارهایی نیز گردیدند. 
احداث  همچون  اقداماتی  ما  مسئوالن  امروزه  که  کنید  دقت  شما 
راه ها و دیگر تسهیالت را با دوران پیش از انقالب مقایسه می کنند. 
سال،  این40  در  که  گفت  باید  واقع  در  نیست.  درست  مقایسه  این 
در  ما  و  اند  یافته  پیشرفت دست  از  میزانی  به چه  دیگر  کشورهای 

مقایسه با آن ها در چه سطحی قرار داریم؟ 
اتفاق  این  ولی  پیدا می کنیم  قاجاریه  دوران  در  را  خیابان  مفهوم  ما 
بزرگی نیست چرا که چند صد سال قبل از آن این اتفاق در بسیاری 
و  زمان  ظرف  در  اگر  ولی  بود.  شده  محقق  اروپایی  کشورهای  از 
را  آن  اقتصادی  و  سیاسی  بسترهای  و  شود  مقایسه  خودش  مکان 
در نظر بگیریم که استعمارگران اجازه پیشرفت به کشورهای شرقی 
نمی دادند، می بینیم که این امر اقدام کم اهمیتی نبوده است. و یا 
مثال وقتی می گوییم در دوران صفوی، ما دوره شکوفایی معماری و 
شهرسازی را تجربه کرده ایم- اگر اصفهان را فاکتور بگیریم- پی می 
بریم که اتفاق خاص آنچنانی در کشور روی نداده است در حالی که 
این حکومت، پیش زمینه ای همچون تیموریان، قره قویون لوها و آغ 
قویونلوهای تبریز را دارد. وقتی بحث میادین در دوره صفوی مطرح 
می شود در حالی است که ما این پدیده را 100 و یا150 سال قبل از 
آن در تبریز تجربه کرده ایم. اما به طور کلی قاجاریه، از عجیب ترین 
دوره های تاریخی ایران است. در این دوره، نمودهای انقالب صنعتی 
پدیدار شده است، فئودالیسم جایگاه خود را در جهان از دست داده و 
جهان به سوی صنعتی شدن به پیش می رود، اما ما در ایران هنوز 
فئودالیسم در  به طوری که  داریم  با خود  را  قبلی  این داستان های 

کشور ما در دوره پهلوی دوم است که از بین می رود. 
در انتها این توضیح را نیز در مورد گفته های دکتر میرغالمی اضافه 
کنم، وقتی که ایشان می فرمایند در دوره قاجار شهرها به نهادهای 
به  و  گرفت  اشتباه  دموکراسی  با  نباید  را  این  شدند،  سپرده  مردمی 
پای دموکراسی مردم گذاشت. اقتدار حکومت مردم را وادار می کرد 

بگیرند  تصمیم  خود  برای  که 
و  ایالتی  های  انجمن  بحث  و 
همان  راستای  در  هم  والیتی 
نگاه بوده است. یعنی وقتی که 
نمی  دیدند حکومت  می  مردم 
امور مختلف رسیدگی  به  تواند 
به  را  امورشان  خود  مردم  کند 

دست می گرفتند.

بخواهیم  اگر  نژاد:  میمنت 
را  حاکمیت  مفهوم  بتوانیم  و 
واکاوی  مختلف  های  دوره  در 
مذکور  سوال  جواب  به  کنیم، 
تاریخ  طول  در  رسید.  خواهیم 
جایی  و  دوره  هر  در  حاکمیت 
داشته  متفاوتی  های  نقش 
نقش  این  که  زمانی  است. 
مفهومی  یک  ما  بوده،  پررنگ 
برای تعریف یک شهر داریم. و 
آن زمانی که این نقش کم رنگ 
مختلف  افراد  و  گردد  می  تر 
وارد  گوناگونی  عناوین  تحت 
در  و  شده  حاکمیتی  محدوده 
آن رشد کرده و بعضا سکان دار 
بخشی از حاکمیت می گردند، 
مفهوم دیگری از تعاریف را به 
دیگر،  بیان  به  اند.  داده  دست 
مختلف  های  دوره  در  ما  اگر 
داشتیم  حاکمیتی  تاریخی، 
معیشت  برای  خواست  می  که 
آنجا  در  کند،  فکری  مردم 
آمد.  بوجود می  مفهوم شهری 
اما اگر چنین حاکمیتی نداشتیم، 
همان مفاهیم قبلی حاکم بوده 
دوره  به  نشست  این  در  است. 
های مختلف تاریخی اشاره ای 
مختلف  دوره های  در  ما  شد. 
صفویه  ایلخانی،  جمله  از 
داریم.  را  شهر  مفهوم  و... 
همچون  امور  از  بسیاری  در 
و...  ترجمه  استنطاق،  کتابت، 
مردم پای کار آمدند. زمانی که 
مفهوم  یابند،  می  حضور  مردم 
شهر شکل می گیرد. اما زمانی 
که حاکمیت حلقه بسته ای بوده 
و شامل وراثت، ارتباطات خونی 
توانیم  نمی  ما  است،  بوده  و... 
داشته  را  شهری  مفهوم  تلقی 
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باشیم. 
اجازه دهید کمی مصداقی تر به بحث شهری تبریز بنشینیم. بارقه هایی 
که باعث شد دولت قاجار بر سرکار بیاید، پس از زلزله است. زمانی که 
شهر در اثر زلزله کال با خاک یکسان می شود. حاکمیت در آن زمان 
فوق العاده ضعیف بود. همان شبی که زلزله رخ داد- اول ماه قمری 
محرم 13۹4- شبی بود که کریم خان زند هم فوت شد. در آن زمان 
دولت به قدری ضعیف و مستاصل بود که قسمت های مختلف ایران 

را به افرادی واگذار می کردند و مواجبی می گرفتند. 
پس از زلزله در تبریز، مفاهیم شهری به وجود می آید. به نظر بنده عده 
ای آمدند و دور هم نشستند و گفتند که می خواهیم تبریز را بسازیم. 
سوال این بود که حال چگونه و چطور می خواهیم بسازیم؟ این سوال 
بود که مفهوم شهر را به وجود آورد چرا که به تمامی اقشار مردم حق 
داده شده بود تا در این مناسبات شهری حضور داشته باشد. حتی در 
زمان های قبل، این که یک محله برای خود گورستان داشته باشد 
یا نه، به تلقی خود من، می تواند تلقی از شهرنشینی باشد. زمانی که 
حاکمیت قوی بوده با این امر می توانسته مخالفت نماید. به هر حال 
بعد از زلزله بحث فرق کرد و به قول معروف سهمیه های بیشتری 
برای مردم درنظر گرفته گردید و محله ها مشخص شد. بعد از زلزله 
باروی تبریز در قسمت مرکزی شهر در محدوده ۷ کیلومتری ساختند 
که نسبت به باروی غازانی- باروی نجف قلی خانی- حداقل 5 برابر 
کوچک تر است. حال این که در دوره ایلخانان، غازان خان چگونه آن 
بارو را به آن بزرگی ساخته بود و مفهوم شهر را متعلق به روستاییان 
می  قرار  مرکزی  حکومت  محافظت  تحت  و  می دانست  بارو  داخل 
گرفتند. در دوره قاجار نیز بارویی که برای شهر تبریز در نظر گرفته 
می شود یک باروی ۷ کیلومتری با 8 باب دروازه بود که تنها بازرگانان، 
تجار و افراد حکومتی حق داشتند داخل بارو سکونتگاه داشته باشند و 
مابقی مردم از چنین حقی برخوردار نبودند و باید در محالت مختص 
به خودشان زندگی کنند. بنابراین در داخل بارو یک ساختار شهری 
بخصوصی شکل می گیرد. در عین حال محالت هم در بخش خود، 
باروهای مخصوص خود را ساختند. نمونه ای از نقش این باروها را 
می توان در محله حکم آباد- ورودی غربی تبریز- دید که در جریان 
مشروطیت بسیار مفید واقع گشت. هزینه این کار توسط اهالی محل 
تامین شده بود و حاکمیت چنین بارویی را نمی خواست. بنابراین شهر 
کرد.  پیدا  و حکومت  تجارت  مذهب،  اساس  بر  مرکزی  بخش  یک 
در  اقماری-  شهرک های  صورت  به  عامی-  زندگی  مفاهیم  یک  و 
تخریب  با  شهری  ساختار  این  گرفت.  شکل  مرکزی  بافت  اطراف 
همین باروی نجف قلی خانی شکل دیگری به خود گرفت، چرا که 
مردم این دیوارها را برنمی تافتند و به حکومت فشار می آورند تا این 
دیواری که عامل عقب ماندگی محالت است، تخریب گردد. تخریب 
تبریز  به شهر  بدین طریق  و  گیرد  انجام می  مردم  توسط خود  هم 

وسعت داده می شود.

- جناب دکتر میرغالمی، آیا به موازات تحوالت شهرنشینی، مفاهیم 
شهروندی نیز توانسته هم پای این تحوالت تغییر یابند؟ یعنی آیا مردم 

توانستند از مرحله رعیتی به شهروندی برسند؟ 

میرغالمی: همانگونه که آقای حسینی هم اشاره کردند، زمانی که 
بحث شهر مطرح می گردد همیشه مفهوم شهر، روستا و ایل مطرح 
همیشه  گروه  سه  این  بین  در  ما  شهرهای  در  بنابراین  است.  بوده 
ارتباطاتی وجود داشته است. در دوره هایی، ایل ها قدرت و حکومت 
را به دست گرفتند و یا دولت  هایی مثل دولت متمرکز صفوی، مجبور 
بودند ایالت را نیز راضی نگه دارند چرا که ایالت همیشه در جنگ ها 
کمک دولت ها می توانستند باشند. ولی در مورد مفهوم شهروندی- 

متفکرین  بسیاری  زعم  به 
با  کمی  باید  وبر-  همچون 
احتیاط صحبت کرد. وبر معتقد 
است شهر بایستی 5 مشخصه 
آن  به  بتوان  که  باشد  داشته 
کرد.  اطالق  را  شهری  مفهوم 
بسیاری  هم  اساس  همین  بر 
اصوال  را  آسیایی  شهرهای 
ها  بعضی  یا  و  نمی دانند.  شهر 
این  که  کنند  می  اذعان  هم 
های  قرارگاه  صرفا  شهرها 
بعضی ها  بودند.  دژ  و  نظامی 
مطرح  را  آسیایی  استبداد 
وجود  به  علت  که  می کنند 
اساس  بر  بیشتر  آمدن شهرها، 
یعنی  است،  بوده  آب  مدیریت 
مردم برای دستیابی به آب، باید 
انتخاب  را  حکومت ها  برخی 
آب  مدیریت  )جهت  می کردند 
یورش  برابر  در  محافظت  و 
عبارتی  به  دشمنان(و  و  قبائل 
بخشی  خودخواسته  صورت  به 
از قدرت خود را به حکومت ها 
می دادند تا حکومت ها بتوانند 
همین  به  بکنند.  دفاع  آنها  از 
این  گویند  می  که  است  دلیل 
ساختار باعث می شد که مفهوم 
شهروندی در ایران- به معنای 
که  توانسته  نمی  آن-  واقعی 
مردم  که  چرا  بگیرد  شکل 
مشارکتی در حکومت نداشتند. 
به طور مثال صنف ها و اصناف 
و  بگیرند  شکل  توانستند  نمی 
را  اینها  که  بود  دولت  خود 
چنین  بنابراین  داد.  می  شکل 
گرفتن  شکل  برای  ساختاری 
فرصتی  شهروندی  مفهوم 
به دست نمی داد. از طرفی ایران 
محلی  در  جغرافیایی  لحاظ  از 
بوده که همیشه مورد تاخت و 
تاز بوده و فرصت ثبات سیاسی 
در  کرد.  نمی  پیدا  خود  به  را 
نتیجه حکومت ها هم فرصت 
را  شرایط  این  تا  کردند  نمی 
مشارکت  و  مردم  حضور  برای 

آنها فراهم آورند.
اما اگر بخواهیم به محور بحث 
هایمان و از قاجار شروع کنیم، 
متاسفانه  که  کنم  عرض  باید 
همراه  را  قاجار  دوره  معموال 
خاطر  به  زوال  و  انحطاط  با 
کرد  فراموش  نباید  ولی  داریم 
در  است.  دوره خاصی  این  که 

سطح  در  تحوالتی  دوران  این 
دو  می گیرد.  صورت  جهانی 
انگلیس  و  روسیه  ابرقدرت 
تمامی  در  که  گرفته  شکل 
دخالت  مملکت  کارهای 
در  دلیل  همین  به  و  می کنند. 
دوره  نابسامانی های  ارزیابی 
قاجار، نباید نقش این موارد را 
نادیده انگاشت. اما به هر حال 
امواج مدرنیته و اصالحاتی که 
بحث  گرفت،  شکل  اروپا  در 
شدن  نوشته  و  قانون  وضع 
کتاب »یک کلمه«، اصالحات 
تقسیم  مقام،  قائم  و  امیرکبیر 
قدرت و مشارکت دادن مردم و 
... سبب می شود تا دوره قاجار 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از 
برای  باشد  ای  مقدمه  و  شده 
نمی  البته  شهروندی.  بحث 
شهروندی  که  بگوییم  توانیم 
شکل گرفت چرا که ما امروزه 
تجربه  همه  این  از  پس  هم 
سال ها،  طی  در  مردم ساالری 
حقوق  ایم  نتوانسته  هم  هنوز 
بخشیم.  تحقق  را  شهروندی 
از  کارهایی  حال  هر  به  ولی 
لحاظ عملی و نظری در حوزه 
شهروندی انجام پذیرفت. یعنی 
در حوزه نظر این بحث پرداخته 
نوشته  قانونی  بایستی  که  شد 
مورد  در  هم  عمل  در  و  شود 
گام  قانون  این  اجرای  نحوه 

هایی برداشته شد.

- آقای دکتر اسمعیلی، به این 
ضعف  که  گردید  اشاره  نکته 
سبب  مرکزی،  حکومت های 
مفاهیم  شکل گیری  در  تاخیر 
به   می توان  آیا  شد.  شهروندی 
صورت برعکس به این موضوع 
مفاهیم  ما  اینکه  کرد؟  نگاه 
شهری  نهادهای  و  شهروندی 
سازماندهی  برای  مناسب 
حکومت های مقتدر را نداشتیم؟ 
و  حکومت ها  نقش  عبارتی  به 
شکل گیری  در  مردم  نقش 

ساختار شهری چگونه است؟ 

دو  تعاملی  این  اسمعیلی: 
آن  در  که  این  است.  طرفه 
شهری  امور  در  مردم  دوران 
به  بیشتر  کردند  نمی  دخالت 
آن  در  که  بود  هم  خاطر  این 

دوره، مردم آگاه نبودند، وسیله 
ارتباط جمعی هم وجود نداشت. 
انتظار داشت که  نباید  بنابراین 
مردم به مفهوم واقعی به عنوان 
شوند.  مطرح  شهروند  یک 
برخالف آن که مردم در همین 
مقطع در اروپا تاثیرگذار بوده و 
برخوردار  هم  خوبی  آگاهی  از 
حکومت ها  زمان  آن  در  بودند. 
و  شهر  مفهوم  که  هستند 
شهروندی را در آن زمان شکل 
می دهند. ولی امروزه در خیلی 
این مردم هستند که  اوقات  از 
حرکت  مسئولین  از  پیش تر 
دو  این  نمی توان  می کنند. 
کرد،  مقایسه  هم  با  را  جامعه 
حتی مقایسه امروز با دوره دوم 
پهلوی نیز صحیح نیست. حتی 
وقتی می خواهیم که دو دوره 
پهلوی را با هم مقایسه بکنیم 

موضوع فرق می کند.

- در دوره قاجار با ورود مدرنیته، 
اساسی  نقشی  مردم  همین 
ایفا  حکومتی  ساختار  تغییر  در 
کردند. چه چیزی سبب می شود 
تا در این مدت کم مردم به این 

آگاهی، قدرت و توان برسند؟ 

این  جواب  نژاد:  میمنت 
مشروطه  زمینه های  به  سوال، 
حکومت  و  مردم  دوگانگی  و 
حاکمیت  می گردد.  باز  ایران 
مردم  که  نمی خواهد  جهتی  از 
طرفی  از  و  سازد،  توانمند  را 
حکومت  قدرت  حاکمیت  نیز 
کردن و توانمندسازی را ندارد. 
حال این سوال مطرح است که 
عنوان  به  قاجار-  حکومت  آیا 
و  خواندن  مورد  در  مثال- 
جامعه  توانمندسازی  نوشتن 
بحث  زمینه  در  داشت؟!  را 
این  نیز  طبابت  و  بهداشت 
بود  نتوانسته  و  است  چنین 
انجام دهد. بحث  را  کاری  که 
بود.  سرمایه  مورد  در  مهمتر 
را  اجازه  این  هرگز  حاکمیت 
نمی داد که صنایع خرد و کالن 
به صورت مستقل اجازه فعالیت 
داشته باشند. بنابراین حاکمیت 
که  دهد  نمی  اجازه  وقت  هیچ 
حتی  ها-  حوزه  این  در  مردم 

صنایع- توانمند بشوند. 
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اما حاکمیت صرفا در مورد تجارت و بازرگانی مشکل خاصی ندارد و 
به همین خاطر توانمندسازی هایی هم اتفاق افتاده است. در همین 
راستا شما می بینید که صرافی در دوره قاجار امر مرسومی بود. خود 
پادشاهان قاجار هم همدست و همکار تجاری با صرافان بودند. همین 
امور بازرگانی، یک مقداری هم کار را تسهیل می کند برای رفت و 
آمد مردم عادی با منطقه قفقاز و عثمانی ها و شرکت در جلسات آن ها. 
به همین خاطر است که انجمن سعادت ایرانیان در استانبول شکل 
و  بودند،  آن  و... عضو  و حاج رسول صدقیانی  می گیرد که دهخدا 
در  بنابراین  می شود.  نوشته  الدوله  مستشار  کلمه  یک  رساله  همین 
این حوزه دو اتفاق رخ می دهد. از سویی تولید محتوایی صورت می 
گیرد تا مردم عادی به حق و حقوقشان آگاه باشند و از طرفی دیگر، 
حکومت ضعیف تر شده و مفهوم حاکمیت مطلقی که می توانست بر 
روی تمام توانمندی ها خط بطالن بکشد، از بین می رود. به همین 
و...  روزنامه، کتاب  فعالیت ها همچون چاپ  از  بسیاری  برای  خاطر 

اجازه صادر می کند. 
که  گفت  توان  می  میرغالمی  دکتر  های  صحبت  راستای  در  پس 
دارد. همه  بزرگی  بسیار  ایران حق  بر گردن همه ملت  قاجار  دولت 
چیزهایی که امروزه فکر می کنیم صاحب آنها هستیم و توانسته ایم 
جلوتر از کشورهای همسایه قرار بگیریم، بخشی از این همه را مدیون 
دولتمردان قاجار هستیم. ما 50 سال از دید عینک پهلوی ها به قاجار 
پذیرفته ایم.  خیانت  نام  به  را  آن ها  خدمات  از  بعضی  و  کردیم  نگاه 

بنابراین باید با نگاهی نو به بازخوانی این دوره از تاریخ بنشینیم. 

جدیدی  نهادهای  تجدد،  دوره  شروع  با  قاجار،  دوران  اواخر  در   -
همچون بلدیه ها و انجمن های ایالتی و والیتی به وجود آمدند. وجود 

چنین ساختارهایی چه تاثیر در شهری شدن و شهروندی داشتند؟ 

حسینی: دوره قاجار، یکی از کلیدی ترین دوره های تاریخی ماست 
که متاسفانه هنوز هم با دید پهلوی ها به این دوران می نگریم. من 
معتقد نیستم که حاکمیت همه چیز را تعیین می کند. چنین نگاهی، 
اسطور ه ی  سیطره ی  است.  گذشته  بر  امروزی  معیارهای  تحمیل 
دولت- ملت در آسیا و آفریقا بر تمامی امور فکری و اجتماعی و حتی 
اروپایی،  کشورهای  است.  شده  نگرشی  چنین  بروز  باعث  شخصی، 
مداخالت  آسیا،  و  آفریقا  در  و  کردند  تجربه  را  دولت  ملت-  مدل 
قدرت های بزرگ تاثیرگذارتر بود و ما این روند را به صورت طبیعی 
تجربه نکردیم. اسطور ه  دولت- ملت، پس از دوره پهلوی، در جامعه ما 
به وجود آمد که دولت هر چیزی را کنترل کرده و اعمال نظر می کند 
و  برای همه چیز مرزهای مشخصی قرار داده است. قبل از پهلوی ها، 
چنین چیزی وجود نداشت. قبل از آن، مردم زمانی که توان داشتند، به 
پا خواسته و نتیجه هایی نیز به دست می آوردند. مثال تبریز و مشروطه 
را در نظر بگیریم که جنگ جهانی و هجوم روس ها نابود کننده این 
حرکت در تبریز بود. تاثیر قدرت های جهانی در تحوالت تاریخ معاصر 
بسیار بیشتر از تاثیر نیروهای داخلی بوده و تحوالت ایجاد شده، بر 

اساس روند طبیعی خود به پیش نرفته اند. 
در مورد رشد صنایع در دوره حکومت قاجاری- برخالف بحث مطرح 
شده- من معتقدم که در این زمینه به هیچ وجه مانعی وجود نداشت. 
برخورد  است.  گرفته  شکل  قاجار  دوره  تبریز  در  ما  ملی  بورژوازی 
تساهل آمیز حکومت با تجارت به این خاطر بوده که تجارت، آسان تر 
با  نه  شده  شروع  تجارت  با  اروپا  در  نیز  رنسانس  است.  صنعت  از 
صنعت. صنعت متاخر از تجارت است. تجارت به طور کامل توانست 
یک  کامل  نمونه  قاجار  دوره  تبریز  بگیرد.  قاجار شکل  دوره  در  که 
شهر تجاری بود. از نظر ماکس وبر سه نوع شهر داریم، شهر تولید 
 Merchant( سوداگر  شهر   ،)Producer City( کننده 

City( و شهر مصرف کننده 
 .)Consumer City(
شهر  یک  قاجار،  دوره  تبریز 
علت  و  بود  تجاری  عیار  تمام 
اولین هاست،  شهر  تبریز  اینکه 
آن  اقتصاد  به  فقط  و  فقط 
تجاری  اقتصاد  بازمی گردد. 
آسیا  در  تبریز  در  گرفته  شکل 
منطقه  در  و  نظیر  کم  تقریبا 
تحوالت  تمامی  و  بود  بی نظیر 
تبریز در دوران قاجار زیر سایه 
توانست  که  است  توانی  چنین 
بورژوازی ملی را شکل دهد. با 
ظهور طبقه بورژوازی، مطالبات 
نیز مطرح می شود. تحرک  آن 
در  همین،  یعنی  اجتماعی 
تغییرات  بحث  در  ما  که  حالی 
تحریک  به  صرفًا  اجتماعی  
سیاسی  تغییر  تنها  و  اجتماعی 
فکر می کنیم. تحرک اجتماعی 
یعنی این که ملت برای به دست 
آوردن مطالباتشان قدرت داشته 
باشند که اولین الزمه آن قدرت 
اقتصادی است. در دوره قاجار، 
افتاده و  اتفاقی  در تبریز چنین 
طبقه ای به وجود می آید که از 
چنان قدرت اقتصادی برخوردار 
ماه   11 می تواند  که  شود  می 
به  را  شهر  محاصره،  دوره  در 
کند.  اداره  خودگردان  صورت 
این اقتصاد تجاری تبریز سبب 
متوسط  طبقه  آمدن  وجود  به 
تجار  محوریت  با  شهری 
بزرگترین  از  یکی  شود.  می 
جریان های فکری که در ایران  
چندان شناخته شده نیست ولی 
می باشد،  آن  تاثیر  تحت  تبریز 
»جدیدچی لیک«  جنبش 
رئیس نیا،  رحیم  دکتر  هست. 
کتابی دارد به نام »جدیدیه در 
آشنایی  برای  که  تاتارستان« 
اولیه با این جریان خیلی مفید 
تجدد  اسالم،  دنیای  در  است. 
شده  آغاز  تارتارها  میان  در 
پیشگامان  اولین  تاتارها  است. 
تجدد هستند و یکی از دالیلی 
آنها  تجاری  اقتصاد  آن،  اصلی 
وولگا،  مسیر  در  تارتارها  بود. 
و  باغچاسارای  تا  غازان   از 
تجارت  کار  در  اروپا  و  عثمانی 
اولین  تاتارها  بنابراین  بودند. 
متجددین جهان اسالم هستند. 
روشنفکران عثمانی و استانبول 

الهام  تاتارها  از  را  تجدد  نیز 
گاسپیرالی  اسماعیل  می گیرند. 
بود که برای اولین بار مدارس 
اسالم  دنیای  در  را  جدید 
رشدیه  حسن  کرد.  تاسیس 
را  مدارس  همان  اصول  هم 
و  آموخته  مصر  و  قفقاز  در 
ایجاد  تبریز  در  را  آنها  عین 
حرکات  تاثیر  بنابراین  می کند. 
نیز  جدیدچی لیک  یا  جدیدیه 
زیاد  بسیار  تبریز  تجدد  در 
سیطره  خاطر  به  است.  بوده 
ناسیونالیستی  دیدگاه های 
ایرانی- پارسی در تاریخ نگاری 
مهم  بسیار  جریان  ایران، 
امروز  ایرانیان  برای  جدیدیه 
حالی  در  است  ناشناخته  کاماًل 
ما  متجددین  مطلق  اکثر  که 
مسائل  و  مفاهیم  دوره،  آن  در 
و  قفقاز  در  را  تجدد  به  مربوط 
چند  که  می گیرند  فرا  عثمانی 
هستند.  جلوتر  ما  از  قدمی 
بنابراینجریان تجدد ما در دوره 
قاجار شروع می شود. بر همین 
مردم  اگر  که  معتقدم  اساس 
باشند،  داشته  را  پیش نیازها 
احساس  را  مقتضی  مطالبات 
الزم  سازوکار  و  کرد  خواهند 
را هم ایجاد خواهد کرد اما در 
صورتی که این پیش نیازها را 
نداشته باشند، هر چه هم انجام 
تحریک  حد  در  صرفًا  دهند 
اجتماعی و شورش خواهد بود. 
البته الزم به ذکر است که بعد 
تحت  امر  این  پهلوی  دوره  از 
دولت-  سیستم  درآمد.  کنترل 
بسیار  حکومت  یک  ملت، 
حکومت  که  است  ای  بسته 
همچون  ابزارهایی  با  می تواند 
را  اقتصاد  و...  سرکوب  پلیس، 
هم تحت کنترل درآورد. اما در 
چنین  از  حکومت  قاجار  دوره 
و  نبود  برخوردار  ابزارهایی 
تحرک اجتماعی راحت تر بود. 
هم عرض  را  مطلب  این  البته 
کنم که به نظر من اصالحات 
آغاز  میرزا  عباس  با  ایران،  در 
بستر  که  آنجایی  از  ولی  شده 
نشد  موفق  نداشت  اجتماعی 
تاریخ نگاری  پارادایم  اما 
آغاز  امیرکبیر  می گوید  حاکم 
همین  است.  اصالحات  کننده 
انقالب  دوران  در  اصالحات 

پیش  حدودی  تا  مشروطه 
از  حدودی  تا  چراکه  می رود 
برخوردار  الزم  اجتماعی  بستر 
قانون  در  که  اگرچه  بود. 
مختص  رای  حق  مشروطه، 
همه  و  بود  محدودی  طبقات 
بخش  نداشتند  رای  مردم حق 
محدود  طبقات  همان  شهری 
یک  هسته ی  می توانستند 
هویت شهری را تشکیل دهند 
و قدرت های بزرگ تاثیر زیادی 
و  هسته  این  بردن  بین  از  در 
هویت داشتند. بر همین اساس 
شیرازه  اول،  جهانی  جنگ 
از  کال  را  آذربایجان  در  تجدد 
غمباری  تاثیر  و  می پاشد  هم 
پهلوی  استبداد  ظهور  و   دارد 
جنگ  فروپاشی  نتیجه  نیز 

جهانی اول است. 

بلدیه  اول،  پهلوی  دوره  در   -
قوانین  می شود،  تشکیل 
می شود،  تدوین  شهرنشینی 
خیابان کشی ها  راهکشی ها، 
شکل  به  مستقیم  صورت  به 
می شود،  انجام  جنوب  شمال- 
حاشیه ای  درختکاری های 
شهری  فضای  می شود،  انجام 
تغییر ساختار  و...  تغییر می یابد 
دوم  پهلوی  دوره  در  شهری 
سیاسی  اندیشه  از  ملهم  نیز، 
بود.  اول  پهلوی  تمرکزگرایی 
ایدئولوژیک  اندیشه  این  آیا 
تغییر روند شهری شدن  باعث 
شدن  اروپایی  روند  یا  می شد 
طی  را  خود  مسیر  که  بود 
مشروطه  دوران  از  و  می کرد 

آغاز شده بود؟ 

میرغالمی: در دوره قاجار، دو 
ابر قدرت به ایران به چشم یک 
عالی  سوق الجیشی  موقعیت 
پی  در  روسیه  می کردند،  نگاه 
دستیابی به آب های آزاد جنوبی 
تصرف  را  هند  انگلیس،  و  بود 
چشمی  گوشه  و  بود  کرده 
بنابراین  داشت.  ایران  به  هم 
بین  از  ایران  بومی  تولیدات 
رفت و محصوالت خارجی جای 
آن را گرفت. و به همین خاطر 
بود که صنایع رشد نمی کردند. 
و  تولیدی  ما  اقتصاد  بنابراین 
اقتصاد  یک  بلکه  نبود  صنعتی 
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مصرفی بود. اینجاست که می توان بحث اقتصاد را به بحث شهروندی 
به  به شهرنشین ها  احتیاجی  که  زمانی  تا  یعنی حکومت ها  داد.  ربط 
می انداختند.  تاخیر  به  را  شهروندی  همیشه  ندارند،  اقتصادی  لحاظ 
دخالت های  داریم،  مرکزی  حکومت  یک  ما  اول،  پهلوی  دوره  در 
قدرت های خارجی همچنان وجود دارد، و... بنابراین من تغییرات در 
ساختار شهری در دوره پهلوی اول را به شخص رضاخان ارتباط نمی 
دهم. به عبارتی روی کار آمدن رضاخان، ربطی به خیابان کشی ها و 
تغییرات شهری ندارد. باید این موارد را در بستر اجتماعی مثل ظهور 
و  بورژوازی ،  شهرنشین،   خرده  متوسط  طبقات  ظهور  جدید،  طبقات 
جامعه ای که به سمت مصرفی شدن به پیش می رود، دانست. همین 
موارد بود که نیاز به تغییرات شهری و احداث خیابان ها و... را ایجاد 
نبود که  به خواست رضاخان  تغییرات صرفا  این همه  بنابراین  کرد. 
بلکه جامعه پوست می انداخت،  انجام دهد  را  آنها  بخواهد یک شبه 
طبقات متوسط شهری شکل می گرفت و همه اینها به همراه خود نیاز 
به سیستم شبه سرمایه داری و دیوان ساالری خاص خود مثل بانک، 
مدارس، دانشگاه، امور مالیه و بیمه و...- طبقه ای را به وجود آورده 
بود که به عنوان طبقه شهرنشین محسوب می شد. تا به اینجا هنوز 
از شهروندی به معنای خاص خود خبری نبود اما از آنجایی که طبقه 
متوسط شهری به توانایی هایی دست می یابد و می تواند با ارتباط 
جمعی،  ارتباط  رسانه های  از  استفاده  با  و  خود  گسترده  های  گیری 
حقوق خود را مطالبه کند. بر همین اساس، نیازهای این گروه متوسط 
شهری، به وجود آمدن خیابان ها را می طلبد، و همچنین مغازه ها در 
رقابت با بازارهای سنتی شکل گرفتند و خیلی از موارد دیگر. از طرف 
البته  گردد.  می  مطرح  حکومت  برای  هم  ناسیونالیسم  بحث  دیگر 
برای خیلی  بلکه در آن زمان  نبود  برای ما مطرح  تنها  ناسیونالیسم 
از کشورها- همچون خود فرانسه- هم مطرح بود. بر همین اساس 
مرزها مشخص می شوند، زبان رسمی شده و لباس ها متحدالشکل 
یکدست  القای  برای  هم  اسالم  از  پیش  های  هویت  از  گردند.  می 
کردن جامعه وام می گیرند، در حالی که جامعه ما یک جامعه چند 
فرهنگی بوده است. بنابراین از هویت های پیش از اسالم همچون 
هخامنشی وام می گیرند و سبک های معماری مثل موزه پست و 

اداره دارایی و... که با سبک و سیاق خاصی ساخته می شوند.

اسمعیلی: ما هنوز در این نشست به بحث شهرنشینی در دوره قاجار 
نتوانسته ایم ورود پیدا کنیم و بیشتر به جامعه شناسی آن ورود داشته 
ایم. در ادامه هم که وارد دوره جامعه شناسی شهری دوره پهلوی می 
شویم. بنابراین فکر می کنم که نتوانیم به نتیجه ای برسیم. به هر 
رضاخان  موافقم.  میرغالمی  دکتر  های  کلیات صحبت  با  من  حال 
زمانی پادشاه ایران می شود که مجبور بوده مدرنیته را وارد ایران کند. 
نمی توانست  دیگر  و  بود  شده  گشوده  مدرنیته  ورود  برای  دروازه ها 
را حفظ کرد.  و...  ارگانیک شهرها و کوچه و پس کوچه ها  ساختار 
بنابراین خیابان کشی ها، کارخانجات و... بایستی ایجاد می شدند. این 
موضوع مختص ایران نبود. اگر کشورهای همسایه، افغانستان، ترکیه 
و عراق را نیز بررسی کنیم، خواهیم دید که پادشاهان وقت آنها حتی 
بسیار زودتر از ما این روند را آغاز کرده بودند. خیلی اوقات، رضاخان 
پیاده  خود  کشور  در  و  آتاتورک-  مانند  می گیرد-  الهام  نیز  آن ها  از 
می سازد. بنابراین اتفاقاتی که در دوران رضاخان افتاد با کل دوران 
قبل از وی قابل مقایسه نبود که این موضوعات، صرفا به شخصیت 
اقتضای زمان و شرایط خاص آن  بلکه  نبوده  و کاراکتر وی مربوط 
موقع است. مثال خیلی از اقتضاعات بین المللی بود که سبب احداث 
راه آهن سراسری گردید. بنابراین در واقع شهرسازی مدرن، از دوره 
اگر به خود تبریز نگاه کنیم متوجه می  پهلوی اول شکل می گیرد. 
می  شکل  اول  پهلوی  زمان  از  تبریز،  اصلی  خیابان های  که  شویم 

به  خیابان  آن  از  قبل  گیرد. 
صورت  به  آن-  واقعی  معنای 
و  نداشتیم،  مستقیم-  و  خطی 
به  تبریز  کوچه«  »راستا  تنها 
به  نه  هم  آن  خیابان-  شکل 
معنای خاص آن- بود و آن هم 
نقل  به جهت سهولت حمل و 
میرزا  عباس  زمان  در  توپ ها 
ساخته  شکل  این  به  که  بود 
اول  پهلوی  دوره  در  بود.  شده 
متعددی همچون  خیابان های 
خیابان تربیت، خیابان فردوسی 
شکل  پهلوی)امام(  خیابان  و 
بعد  را  امر  این  ما  گیرند.  می 
تجربه  اروپا  از  سال  سیصد  از 
می کردیم. وقوع چنین روندی 
بناهای  برخی  تخریب  سبب 
تاریخی نیز می گردد که چنین 
از آن در جاهای  تخریبی قبل 
دیگر از جمله در پاریس و یا در 
ایتالیا هم افتاده بود. به عبارتی 
با  وقتی مدرنیته وارد می شود 
خود برخی تغییرات و تخریبات 
بافت  که  کند  می  ایجاب  را 
های تاریخی هم از این قاعده 
به  بنابراین  نبودند.  مستثنی 
نظرم بسیاری از تخریبات انجام 
شده در دوره پهلوی اول- اگر 
شاید  افتاده-  اتفاق  تخریبی 
بوده  طبیعی  که  گفت  بتوان 
طبیعی  غیر  که  چیزی  است. 
تاریخی  بناهای  تخریب  است، 
هم  آن  حاضر-  حال  زمان  در 

بدون هیچ دلیلی- است. 
یک  رضاخان  دیگر  طرفی  از 
از  او  بود.  نظامی  کاراکتر 
تجربیات بارون عثمان- که در 
واقع وی هم یک سرباز نظامی 
پاریس  شهردار  بعدها  که  بود 
کرده  استفاده  بسیار  می شود- 
که  شود  می  متوجه  او  است. 
انقالب  از  پس  عثمان  بارون 
دلیل  مهم ترین  فرانسه،  کبیر 
را  انقالب  در  مردم  پیروزی 
نداشتن خیابان های وسیع برای 
می داند  نظام  سواره  حرکت 
سواره  افتادن  گیر  باعث  که 
کوچه پس کوچه های  در  نظام 
وی  بنابراین  می شد.  شهری 
در  را  وسیعی  خیابان های 
نتیجه  که  می سازد  پاریس 
چنین  بود.   ... و  شانزلیزه  آن 
به  و  بود  او جذاب  برای  امری 

خیابان  تهران  در  خاطر  همین 
این شرایط  با  را  بسیاری  های 
بینیم که احداث شدند. به  می 
نظر من الته هدف از این همه 
درواقع، آبادی و عمران نبود چرا 
که در این صورت، می بایست- 
اروپایی-  کشورهای  مثل 
هم  را  شهری  زیرساخت های 
بایستی را نیز رعایت می کردند. 
وقتی در پاریس و لندن، بحث 
می آید،  میان  به  خیابان کشی 
هم  شهری  زیرساخت های 
و...  فاضالب کشی  همچون 
شما  می شود.  گرفته  درنظر 
کبیر  انقالب  در  که  بینید  می 
انقالب  اتفاقات  اکثر  فرانسه، 
فاضالب های  و  زیرزمین ها  در 
بزرگ  های  تونل  و  شهری 
اتفاق می افتد، که این امر نشان 
های  زیرساخت  این  دهد  می 
شده  رعایت  آنها  در  شهری 
بودند. اما در ایران هنوز هم که 
هنوز است، با مشکل فاضالب 
در محالت و خیابان ها روبه رو 

هستیم. 

موضوع  من  نژاد:  میمنت 
اضافه  بحث  این  به  دیگری 
برای  هم  بسیار  که  کنم-  می 
است-  کننده  منزجر  مردم 
اواخر  در  آقازاده هاست.  بحث 
رشد  موضوع   این  نیز  قاجار 
چهره  البته  گرچه  بود،  کرده 
امروزی  چهره  از  بهتری 
بحث  این  داشت.  ها  آقازاده 
نمی خواست  دولت  که  قبلی 
توانمندی سازی در جامعه اتفاق 
چارچوب  در  را  آن  باید  افتد، 
دید.  شاهزادگان  نگاه  دایره  و 
چنین  در  شاهزادگان  همه 
بحث هایی بودند و فقط مردم 
توانستند  نمی  که  بودند  عادی 
اکثر  بشوند.  دایره  این  وارد 
در  خارج  با  مدام  شاهزادگان 
ارتباط بودند و به همین خاطر 
دانشمندان، سیاستمداران خیلی 
بنابراین  بودند.  شده  خوبی 
دوست داشتند که همه امکانات 
در حوزه اختیار خودشان باشند. 
دایره  این  که  آنجایی  از 
بین  بنابراین  بود،  محدود شده 
شکاف  شاهزادگان،  و  مردم 
بود.  شده  ایجاد  عمیقی  بسیار 

رضاخان خودش از این شکاف 
ها استفاده کرد. احمدشاه بعدها 
»من  می گوید:  مصاحبه  در 
را  سوئیس  در  کلم فروشی 
ترجیح  ایران  در  پادشاهی  به 
می دهم.« چرا، چون که مردم 
داشته  نگه  پایینی  در سطح  را 
بودند و اختالف بین آنها با مردم 
این  از  خیلی زیاد بود. رضاشاه 
کارهای  و  کرده  استفاده  بستر 
قاجار  پادشاهان  محدودسازی 
را تقبیح کرد. اما شما می بینید 
همان  با  رضاشاه  کابینه  که 
می  شکل  قاجار  دوره  رجال 
گیرد اما دیالوگ عمومی مردم 
بر علیه انحصارطلبی قاجار بود. 
نگاه  از  هم  شهرسازی  طبیعتا 
همین  بر  است.  نبوده  بی بهره 
نشانگر  که  نمادهایی  اساس 
با  نوعی  به  بود-  قاجار  دوران 
میان  از  مردم-  خود  رضایت 
برده شدند. همان چیزی که در 
و  افتاد  اتفاق   5۷ سال  انقالب 
خود بسیاری از مراکز را- بدون 
درنظر گرفتن نفیس بودن آثار و 
ابنیه- تخریب کردند. مثال خود 
مردم بودند که مقبره رضاشاه- 
که کلی آیات قرآن داشت و از 
مقبره ناپلئون الهام گرفته شده 
بود و از لحاظ معماری منحصر 
به فرد بود- را تخریب کردند. 
یعنی موج سواری اتفاق می افتد 
و دولت پهلوی اول از این کار 
استفاده کرده و شهرسازی های 
قاجار  دیدگاه  از  نیز  مدرنیته 
ما  است.  گرفته   ستیزی کمک 
دیدگاهی  چنین  امور  تمام  در 
ساختمان  مثال  بینیم.  می  را 
با کدورت دل  را  تبریز  انجمن 
تخریب کرده و به جای آن نیز 
شمس  یا  و  نساختند.  چیزی 
آتش سوزی  یک  با  را  العماره 
فرم  تا  بردند  بین  از  ساختگی 
و  برود.  بین  از  قاجارها  زندگی 
یا می بینیم که خود تربیت- با 
توجه به کارهای ارزشمندی در 
انجام  شهرداری  تصدی  دوره 
داده است، با پیشگام بودنش در 
نهضت معارف ایران، می آید و 
باغشمال  کاخ های  تخریب  در 
و بزرگترین مقابر عرفای تبریز 
چنین  که  می شود  پیشگام  و... 
با شخصیت  تضاد  در  اقداماتی 
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ایدئولوژی  خاطر  به  اینها  تمامی  کنم  می  فکر  من  بود.  او  اصلی 
قاجارستیزی بود که حکومت به راه انداخته بود و مردم را نیز با خود 
همراه نموده بود. به عنوان مثال باغشمال، مجموعه سلطنتی زیبایی 
فروختند،  زمین مسکونی  عنوان  به  را  بخشی  بردند.  بین  از  که  بود 
یعنی چیز  دادند.  اختصاص  نظامی  نیروی های  به  را  دیگر  و بخشی 
تبریز  بنابراین در توسعه شهری  خاصی به جای آن احداث نکردند. 
ما قاجارستیزی را در همه امور مشاهده می کنیم. در تاریخ شفاهی 
را  خود  ارسی  پنجره های  و عالقه  با عشق  مردم  خود  که  می بینیم 
کنده و در گجیل فروختند و به جای آن، پنجره های آهنی را جایگزین 

می کردند. 

حسینی: من تجدد در دوره قاجار را یک امر طبیعی می بینم. مدرنیته 
دوره قاجار حاوی مدرنیسم بود و یک تجدد طبیعی به شمار می رفت. 
به سبب  هرچند  برمی آمد  جامعه  بطن  از  و  بود  درون زا  امری  یعنی 
نداشتن عقبه فکری- تاریخی ناگزیر از تقلید از غرب بود. در اینجا 
نظر  از  شهری  طبقات  برخی  و  است  افتاده  اتفاق  اجتماعی  تحرک 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رشد کرده و نتیجه این رشد نهایتًا در 
تغییر حاکمیت دیده می شود اما به نظرم تجدد دوره پهلوی، تجدد به 
قهقرا رفته دوره قاجار است. به عبارتی تجدد دوران مشروطه به عنوان 
یک مدرنیسم طبیعی به علل مختلف از جمله جنگ جهانی اول، حمله 
افرادی  با شکست مواجه می شود. جالب است همان  و...  روس ها 
که در تجدد مشروطه فعالیت می کردند، با بدتر شدن شرایط، از ایران 
فرار کرده و در آلمان حلقه برلین را تشکیل  می دهند، حلقه برلینی 
که در واقع حکومت رضاخان را تئوریزه می کند. و باز جالب اینجاست 
آذربایجانی  و  تبریزی  برلین  حلقه  دهنده  تشکیل  افراد  اکثریت  که 
بودند، نظیر رضازاده شفق، کاظم زاده ایرانشهر، میرزا فضلعلی و... که 
همه شان در مشروطه فعال انقالبی بودند و خواهان جمع شدن بساط 
استبداد اما شرایط تاریخی، این افراد را آنچنان به قهقرا می کشاند 
که در آلمان حلقه برلین را تشکیل می دهند و بحث باستان گرایی 
کنند.  فراهم  جدید  استبداد  برای  محملی  تا  کنند  می  مطرح  را  و... 

روی کار آمدن رضاخان را یک 
مطالبه سرمایه داری جهانی می 
درون زا.  تجدد  حاصل  نه  دانم 
به همین خاطر چیزی هم که 
نوعی  است،  آورده  همراه  به 
فروپاشی همه جانبه  و  نابودی 
یک  قاجار  دوره  در  ما  هست. 
ویژه  معماری  و  هویت شهری 
نوپا را در حا پا گرفتن می بینیم 
و  اول  پهلوی  دوره های  از  اما 
و  شهری  هویت  کدام  دوم، 
یک  رضاخان،  دوره  معماری؟ 
که  است  شدگی  آشوبی  دوره 
حتی  جدید  مطلق  استبداد 
اقتصاد تولیدی ما را که متکی 
به دام داری کوچ روانه بود، نابود 
به  را  عشایر  رضاخان  کرد. 
صورت وحشتناکی سرکوب می 
کند، یعنی برای چنین سرکوبی 
آنها  حتی  و  کرده  لشکرکشی 
رضاخان  کند.  می  بمباران  را 
نابود  را  ایران  بومی  اقتصاد 
 کرد. شرایط تاریخی و تولیدات 
بومی و اقتصادی ما همان هایی 
اندک  سابقه  و  تجربه  با  بودند 
و  بودند  گرفته  شکل  تاریخی 
در این میان تولید عشایری در 
بود. عشایر  آن  باالترین سطح 
بودند  نظامی هم  دارای قدرت 
ایجاد  بهانه  به  رضاخان  که 

سرکوب  را  آنها  همه  ارتش، 
شکل  ارتشی  نهایت  در  کرد. 
سرکوب  برای  تنها  که  گرفت 
داخلی کاربرد داشت و ما دیدیم 
این  دوم  جهانی  جنگ  در  که 
هم  ساعت  یک  حتی  ارتش 
مقاومت نکرد. به خاطر اسکان 
شهرهای  عشایر،  اجباری 
انفجار  گرفتار  رضاخان  دوره 
از  ناشی  معضالت  و  جمعیتی 
شهرهای  حتی  و  می شوند  آن 
می شوند  ایجاد  اجباری  نوپدید 
سرشار از ناهنجاری. به عنوان 
مثال شهری بنام »تل خسرو« 
زیر  هیچ  بدون  می کنند  ایجاد 
که  شهری  مناسب  ساخت 
فاضالب  دفع  سیستم  حتی 
ندارد!. عشایری را که تا به حال 
نکرده  تجربه  را  یکجانشینی 
یکجانشینی  به  مجبور  بودند 
حیوانات  و  جمعیت  می کنند. 
عشایر از بین می روند. این امر 
در سراسر ایران اجرا می شود و 
بین  از  را  تولیدی  اقتصاد  کل 
رضاخان  من  نظر  به  می برند. 
داری  سرمایه  مطالبه  اجرای 
جهانی در ایران است. رضاخان، 
مدلی از مدرنیته ناقص و آمرانه 
انگیزه اش  است نه مدرنیسم و 
است.  کنترل  و  سرکوب  فقط 

دولت پهلوی یک اقتصاد بسته 
سرمایه  و  خود  سلطه  تحت  و 
داری جهانی ایجاد می کند. در 
حالی که در دوره قاجار، اقتصاد 
اقتصاد  بود.  آزاد  کاماًل  تجاری 
نابود  رضاخان  دوره  در  تبریز 
پهلوی دوم  دوره  در  می شود. 
ارضی  اصالحات  مسئله  هم 
به  مردم  که  آید  می  پیش 
نشده  حساب  و  انبوه  صورت 
به شهرها مهاجرت می کنند و 
آشوب  دچار  شهری  فضاهای 
آشوبی  و  می شوند  مضاعف 
خود  اوج  به  شهری  شدگی 
فقر،  حاشیه نشینی،   می رسد. 
و  نشینی  زاغه  بزهکاری، 
معضالتی مانند آنها حاصل این 
تغیییرات و  اقدامات نابخردانه  
که می توان انقالب 5۷ را هم 
شدگی  آشوبی  همین  نتیجه 

دوره پهلوی دانست. 

دوره  در  من  میرغالمی: 
آشوب  این  به  اول  پهلوی 
ندارم.  اعتقادی  شهرها  شدگی 
ولی در دوره پهلوی دوم، پول 
نفت به شهرها می آید و اقتصاد 
خود  زمین  شود،  می  نفتی  ما 
تبدیل به یک کاالیی شده که 
با ساخت و ساز های بی حساب 
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و کتاب خود باعث می شود که شهرهای ما به این روز بیفتند. قانون 
مالکیت پس از مشروطه ایجاد می شود چرا که قبل از آن تیول داری 
نمی آمد.  به حساب  برای سرمایه گذاری  زمین موضوع جذابی  و  بود 
و  بود  گذشته  تداوم  در  همچنان  پهلوی  دوره  معماری  کل  در  اما 
امروزه نیز ما بناهای متعددی مربوط به دوره پهلوی اول می بینیم 
که بسیار هم با ارزش هستند. ما تجارت خانه هایی داریم که مربوط به 
دوره پهلوی اول هستند که این نشان می دهد که ما در این دوران 
شاهد تجارت هستیم، گرچه ممکن بود که با شوروی به خاطر برخی 
کریدور  و  شده  ایجاد  تغییراتی  سوسیالیستی  ایدئولوژیکی  مسائل  از 
نتیجه  در  و  تبدیل شده  جنوبی  کریدور شمالی-  به  غربی،  شرقی- 
تبریز به حاشیه می رود. اما نمی دانم که این امر عامدانه بوده یا نه، 
ولی فکر می کنم که این امرربطی به یک فرد ندارد بلکه در تمامی 
دنیا هم نظام سرمایه داری باعث شد که نظام روستایی از بین رفته و 
مردم به شهرها هجوم آورند. ولی معماری چیزی نیست که در طول 
یک دهه از بین برود، بنابراین می بینیم که ما هنوز هم در معماری 
حس و حال قاجار را در خانه های قدیمی داریم. اما من نیز معتقدم که 

در دوره پهلوی دوم شهرنشینی ما به آشوب شدگی کشیده گردید.

- جناب دکتر اسمعیلی آیا به نظر شما هم در دوره پهلوی اول، نظام 
شهرنشینی ما دچار آشوب شد؟

اسمعیلی: من برای دوره پهلوی اول نمی توانم نام آن را آشوب شدگی 
را بکار برم چرا که نیازهای ورود مدرنیته به ایران چنین تغییراتی را 
ایجاب می کرد و هر کس دیگری هم به جز رضاخان بود باید این 
تغییرات را انجام می داد. و در راستای گفته های دکتر میرغالمی، 
به  مربوط  کنیم  می  تاریخی  ثبت  که  را  بناهایی  درصد   80 امروزه 
دوران قاجار و پهلوی اول هستند. حتی به نظر بنده در دوره پهلوی 
بود. خانه هایی که در  امروز  از  بهتر  دوم هم هویت معماری خیلی 
محالتی که در دوره پهلوی دوم در خود تبریز شکل گرفته اند- مثل 
از  که  بینیم  می  و...-  فیروز  کوی  اشکان،  کوی  آبرسان،  ولیعصر، 
استخوان بندی خاصی برخوردار هستند. این امر تا دهه 50 خوب بود 
ولی بعد از این دهه که پول نفت فوران می کند، کمیت ساخت و ساز 
جایگزین کیفیت می شود ولی با این حال، باز هم خانه های ما در آن 
دوران- که از عمرشان پنجاه یا شصت سال می گذرد- دارای وجاهت 
و هویت هستند ولی حدودا 50،60 سال از عمرشان می گذرد. بنابراین 
من آشوب و بی هویتی را در آن دوره هم نمی بینم. برای نشان دادن 
هویت ما، نیازی نیست امری المان ها و الگوهای خاص قبل خودش 
را داشته باشد. اگر مفهوم و فرهنگ وارد امری بشود باز می تواند آن 
هویت را نشان دهد. حتما نباید گفت که باید زیرزمینها طاق و قوس 
و... داشته باشند تا نشان دهنده و ادامه همان سلسه را ادامه می دهد. 
اتفاقا این کار آوانگاردی که در آن دوره اتفاق می افتد، مثال در تبریز، 
ساختمان  الشعرا،  مقبره  ملی،  بانک  آهن،  راه  نظیر  هایی  ساختمان 
دارایی، و... در دوره پهلوی دوم ساخته می شوند که ما می بینیم خود 
دارای یک هویت و فکر هستند و امروزه ما آنها را ثبت ملی می کنیم 
و جزو مفاخر میراثی هستند که در سراسر کشور وجود دارند. شما این 
ناصرالدین شاه  بینید. مثال وقتی که  را در دوران قاجار هم می  امر 
چندین بار به سفر فرنگ می رود، سالن های آمفی تئاتر آنها را خیلی 
می پسندد و بر همین اساس است که تکیه دولت را می سازد و فکر 
می کند که تنها با ساختن این تکیه دولت می تواند مدرنیته را وارد 
ایران کند. بنابراین تکیه دولت را می سازد و می خواهد که آن را تبدیل 
به آمفی تئاتر کند ولی متوجه می شود که شرایط فرهنگی برای این 
کار وجود ندارد. مثال ما اصال نمایشنامه نویسی نداشتیم که بخواهیم 
برای اجرای آن سالن تئاتر هم احداث کنیم! بنابراین آنچه هم که به 
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داشتند  وجود  نمایشنامه  عنوان 
خوانی  تعزیه  نوعی  واقع  در 
سالن  این  در  بنابراین  و  بودند 
می  برگزار  خوانی  تعزیه  تئاتر 
آنجا  در  هم  خودش  و  کنند 
و گریه می کند.  عزاداری کرده 
کامال  حالت  یک  در  یعنی 
گرته برداری شده  که  مدرنیته- 
است- به خاطر عدم بسترسازی 
فرهنگی، کاری کامال سنتی در 
به  امر  این  می افتد.  اتفاق  آن 
حدی سنتی به حساب می آید 
اینکه بگوید  برای  که رضاخان 
من می خواهم کال سنت را کنار 
بگذارم، آن را تخریب کرده و به 
را که مظهر  ملی  بانک  جایش 
مدرنیته است، می سازد. بنابراین 
اتفاقاتی  موارد  این  تمامی 
موضوع  توانند  می  که  هستند 

بحث های جداگانه ای شوند. 

ما  نژاد،  میمنت  آقای  جناب   -
نظر  دو  شاهد  نشست  این  در 
آشفتگی  ظاهرا  بودیم.  متفاوت 
اتفاق  مرحله ای  در  شهری 
می افتد که انگیزه سیاسی وجود 
این آشفتگی  اما در طول  دارد. 
نیز  شهرها  ترقی  شاهد  ما 

هستیم. نظر شما چیست؟ 

دوره  در  ما  نژاد:  میمنت 
شاهد  را  هایی  پدیده  قاجار 
سرمایه های  جزو  که  هستیم 
پهلوی  دوره  در  هستند.  تبریز 
بین  از  سبب  آشوب شدگی  این 
گردد.  می  این سرمایه ها  رفتن 
در  را  شدگی  آشوب  این  ما 
مفاهیم هم می بینیم. همانطور 
ما  فرمودند،  اسمعیلی  دکتر  که 
این نشست  در  نتوانستیم  هنوز 
دوره  شهرنشینی  موضوع  وارد 
شدیم  می  اگر  شویم.  قاجار 
در  ما  که  کردیم  می  بحث 
محله محوری  موضوع  تبریز، 
ارزش  با  مفهومی  که  داشتیم 
است. محله برای خود مفهومی 
که  است  ارزشمند  العاده  فوق 
مفهوم  و  میدان  آن  داخل  در 
شود،  می  تعریف  هم  میدان 
این کارکرد  داخل  در  همچنین 
غیرت  هویت،  مفهوم  محالت، 
دوره  در  می شوند.  تعریف  و... 
خیابان ها  ایجاد  با  اول،  پهلوی 

بین  از  را  هویتی  موضوع  این 
می بریم. نقشه اول داراالسلطنه 
کشیده  قمری   12۹۷ در 
با  آن،  از  پس  و  است  شده 
محالت  مرزهای  رنگ آمیزی، 
بسیار  کار  شده اند.  مشخص 
یک  باید  که  چرا  بود  حساسی 
بر  را  متری  یک  تنگ  کوچه 
روی نقشه به دو محله تقسیم 
کرده اند. در جریان مشروطیت، 
خود  محالت  مرزهای  این 
جنگی  و  حربی  خط  به  تبدیل 
اول  دوره  در  حتی  شوند.  می 
برای  شناسنامه  که  پهلوی- 
تاکید  می گیرد-  تعلق  افراد 
می کنند که نام محله سرخاب، 
باید  و...  شتربان  امیرخیزی، 
این  باشد.  مان  شناسنامه  در 
کارکردهای  ما  برای  مفاهیم 
بسیار مثبتی در زندگی شهری 
پهلوی  دوره  در  که  داشتند  ما 
اول، با یک خیز، تمامی این ها 
را از میان برده ایم. این مفاهیم 
که  داشتند  ساله  هزار  قدمتی 
در دوره پهلوی اول به عمد از 
میان رفته اند و دیگر نمی توان 

آنها را بازگرداند. 

اشوب  به  معتقد  شما  پس   -
شهری  مفاهیم  در  شدگی 
در  میرغالمی،  آقای  هستید. 

نهایت شما چه نظری دارید؟

بندی  برای جمع  میرغالمی: 
این موضوع نیاز به یک نشست 
بندی  محله  داریم.  دیگری 
شهری  های  شاخصه  از  یکی 
با  امر  این  ام  است  بوده  ما 
است.  تعارض  در  شهروندی 
شود  مشخص  باید  اینجا  در 
همچنان  می خواهیم  آیا  که 
یک  یا  و  باشیم  محله وند 
انسان  بخواهیم  اگر  شهروند؟ 
باشیم  شهروند  مدرن  های 
مفاهیم  از  توانیم  نمی  دیگر 
محله بندی استفاده کنیم. شاید 
امروزه بتوان با محله برخوردی 
اما  داد،  انجام  نوستالژیک 
روابط  که  می کنیم  فراموش 
دوره  در  محله ای  اجتماعی 
وجود  نمی تواند  امروزی  مدرن 
بین  نزاغ های  اگر  باشد.  داشته 
حیدری ها و نعمتی ها را مستند 

کنیم، خواهیم دید که نمی شود 
نام آن را تجدد نامید بلکه یک 

نوع طایفه گری است. 

حسینی: در انقالب مشروطه 
حل  به  رو  کم کم  بحث  این 
شدن می گذارد. یعنی هم یک 
و  می شد  ایجاد  شهری  هویت 
هم در سایه این هویت شهری، 
به  البته  محلی-  هویت  یک 
می  ایجاد  فردی-  صورت 
گردد. در آن همبستگی شهری 
اتفاق  مشروطه  دوران  در  که 
وجود  شخصیت هایی  می افتد، 
عمل  فرامحله ای  که  دارند 
کرده و به سوی هویت شهری 
روند. مطمئنا  و شهروندی می 
در  هویت محله ای می توانست 
هویت  در  خود  طبیعی  روند 
ولی  شود  مستحیل  شهری 
این امر مستلزم ریشه کن شدن 
هویت و ساختار محله ای نبود. 
بنابراین بازمی گردم به صحبت 
مدرنیته  که  خودم  قبلی  های 
درون زایی  تجدد  پهلوی،  دوره 
ویرانگر  و  آمرانه  بلکه  نیست، 
است. همین تجدد آمرانه در دو 
و  خورد  پهلوی شکست  دولت 
انقالب 5۷ هم به همین علت 
رخ داد. اگر این تجدد شکست 
اتفاق  انقالب  این  خورد،  نمی 
گرچه  بنابراین  افتاد.  نمی 
نمونه هایی از معماری در دوران 
اما  شود  می  دیده  اول  پهلوی 
عاریتی  وارداتی،  کاماًل  اواًل؛ 
ثانیًا؛  بود،  وصله  اصطالحًا  و 
تبدیل به سنتی پایدار نشد. در 
دوره بعد از انقالب این آشوبی 
شدگی تکمیل می شود و هیچ 
شهرنشینی  سنت  و  هویت 
قاعده مند و هماهنگی مشاهده 

نمی شود. 

بستر  که  آنجا  از  اسمعیلی: 
تجدد  ورود  برای  فرهنگی 
اجرای  نتیجه  در  نبود  مهیا 
به  تبدیل  ها  طرح  از  برخی 
نوعی ناهنجاری ها می گردند 
و همین امر موجب ایجاد عدم 

هارمونی ها می شود.



به  فطر-  سعید  عید  با  همزمان  ماه  اردیبهشت-  سوم  و  بیست 
انبارداری، کشاورزی،  دستور رئیس جمهور 38 طرح بزرگ صنعتی، 
گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر 1۹ هزار و 2۷8 
این پروژه ها  افتتاح  با  افتتاح شد.  آزاد ارس  میلیارد ریال در منطقه 

برای 4۹8 نفر شغل ایجاد می شود.
گفتنی است در چهارمین دوره افتتاح های مناطق آزاد توسط رئیس 
جمهور ۹4 طرح سرمایه گذاری در مناطق آزاد ارس، قشم، چابهار، 
اروند و مناطق ویژه سلفچگان و پیام با اعتبار 62 هزار میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
از  برداری  بهره  آیین  در  روحانی  المسلمین حسن  و  حجت االسالم 
کلید  ارس  آزاد  منطقه  گفت:  کشور  آزاد  مناطق  بزرگ  های  طرح 

توسعه تجارت آزاد کشور با اوراسیا است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ 
حجت  االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشور، در چهارمین آیین 
بهره برداری از طرح های بزرگ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با 
اشاره به اینکه منطقه آزاد ارس تنها مرز زمینی ایران به اوراسیا است 
گفت: ما تجارت خوبی با کشورهای حوزه اوراسیا داریم و به تدریج 
مسئله،  این  و  می رویم  اوراسیا  کشورهای  با  آزاد  تجارت  سمت  به 
یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است که بسیار برای ما حائز 

اهمیت است.
و  اقتصادی  اتحادیه  وارد  امید  و  تدبیر  دولت  در  ما  افزود:  روحانی 
تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا شدیم و ضروری است مناطق غرب 
و شمال کشور از ظرفیت منطقه آزاد ارس بعنوان تنها مرز ایران با 

اوراسیا بهترین بهره برداری را از این توافق داشته باشند.
کشورمان  آزاد  مناطق  همه  امیدواریم  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
پررونق باشند، اظهار داشت: منطقه آزاد ارس جزو مناطق آزاد بسیار 
فعال است و در همه افتتاح های مناطق آزاد نقش مهم و سهم  عمده 
ای داشته است و امیدواریم که تا پایان دولت، افتتاح های دیگری هم 

در این منطقه داشته باشیم.
حجت االسالم حسن روحانی در پایان با اشاره به اینکه طی سال های 
اخیر تالش های زیادی برای تحول در مناطق آزاد و جذب سرمایه در 
این مناطق انجام شده است.گفت: امروز مدرنترین و بزرگترین گلخانه 
هیدروپونیک سطح خاورمیانه که مجهز به تکنولوژی روز دنیاست در 
منطقه آزاد ارس احداث شده است در حالی که پیش از دولت تدبیر و 
امید هیچ گلخانه ای در ارس وجود نداشت و امیدواریم این روند رو 

به رشد و توسعه در ارس تداوم داشته باشد.
در این مراسم محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز 

گزارشی از پروژه های افتتاحی 
منطقه آزاد ارس ارائه نمود.

■ اشتغالزایی پروژه ها

مدیرعامل  نریمان-  محسن 
نیز  ارس-  آزاد  سازمان منطقه 
های  پروژه  افتتاح  آئین  در 
از  گفت:  ارس  گذاری  سرمایه 
مجموع 38 طرح افتتاحی منطقه 
آزاد ارس،  23 واحد صنعتی با 
داخلی 15۷80  سرمایه گذاری 
میلیارد ریال و سرمایه خارجی 
4میلیون دالر، 3واحد انبارداری 
با سرمایه گذاری 1۷۷5 میلیارد 
با  کشاورزی  واحد  ریال، هفت 
میلیارد   2۹2 گذاری  سرمایه 
ریال و دو پروژه گردشگری با 
سرمایه گذاری 15 میلیارد ریال 

می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شرکت  داشت:  اظهار  ارس 
سرمایه  با  ارس  کائولن  الیاف 
گذاری دو هزار و 500 میلیارد 
پتوهای  کننده  تولید  ریال 
در  که  سرامیکی  و  صنعتی 
صنایع پتروشیمی، نفت و ذوب 
آهن کاربرد دارد، مجتمع ایمن 
نگهدار ارس با سرمایه گذاری 
و  ریال  میلیارد   200 و  هزار 
ظرفیت ذخیره 10هزار تن مواد 
سایا  شرکت  و  دخانیات  اولیه 
سرمایه  با  ارس  المان  تجارت 
میلیارد   100 و  هزار  گذاری 
43هزار  ساالنه  تولید  و  ریال 
تن  انواع فرآورده های حاصل 
کاکائو  خمیر  کاکائو،  دانه  از 
های  فرآورده  بندی  بسته  و 
کاکائو سه پروژه مهم و اصلی 
در   ارس  آزاد  منطقه  افتتاحی 

این آیین می باشد.
محسن نریمان در ارتباط زنده 
تصویری با دکتر روحانی رئیس 
حاضر  حال  در  گفت:  جمهور 
گذاری  سرمایه  طرح   چندین 
مختلف  های  حوزه  در  دیگر 
خدماتی،  کشاورزی،  صنعتی، 
گردشگری و زیربنایی و عمرانی 
در دست اجرا داریم و آماده ایم 
از  تیرماه در آیین دیگری قبل 

پایان دولت تدبیر و امید در ارس به بهره برداری برسانیم.
نریمان تصریح کرد: از میان طرح های افتتاح شده منطقه آزاد ارس 
به دستور رئیس جمهوری، 3 درصد سرمایه گذاری ها توسط سازمان 
منطقه آزاد ارس و در حوزه زیرساخت ها و عمران و ۹۷ درصد توسط 
انجام گرفته است که شامل پل مسیر سی، سالن  بخش خصوصی 
ورزشی خداآفرین و ساختمان کالنتری، پروژه های افتتاحی در حوزه 
فنی و زیربنایی می باشد که با مجموع سرمایه گذاری 615 میلیارد 

ریالی سازمان منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید.

منطقه آزاد ارس، کلید توسعه تجارت آزاد با اوراسیا

چهارمین دوره افتتاح های مناطق آزاد توسط رئیس جمهور

کولر  سرامیکی،  محصوالت  انواع  سیگارت،  و  سیگار  انواع  تولید 
و  جاروبرقی  دار،  چسب  پشت  دیواری،کاغذ  کویل  فن  و  گازی 
تولید تن ماهی قزل  برنج،  لباسشویی، فرآوری و بسته بندی  ماشین 
و  کفپوش  پوشاک، سیم ظرفشویی، سینک ظرفشویی،  آال، چسب، 
دیوارپوش، شکالت، انواع دمنوش، تنباکوی معطر، دستگاه سنجش 
غلظ ذرات معلق هوا، زودپز، انواع کاالهای بهداشتی، صیفی جات، و 

تولید گوشت گوسفند و گوساله از دیگر طرح های افتتاحی بود.
ماه سال جاری در  پنجم فروردین  نیز در  این  از  گفتنی است پیش 
طرح   20 جمهور  رئیس  توسط  آزاد  مناطق  افتتاحات  دوره  سومین 
صنعتی، زیربنایی،کشاورزی و گردشگری  با سرمایه گذاری ریالی بالغ 
بر 11هزار و 583 میلیارد ریال  بصورت ارتباط زنده تلوزیونی توسط 

رئیس جمهور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

- سهم 99 درصدی بخش خصوصی 

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: در چهارمین رویداد افتتاح پروژه های سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، بخش خصوصی در سرمایه گذاری سهمی ۹۹ 

درصدی داشته است. 
امید  و  »تدبیر  افتتاح  برنامه  هفتمین  و  در شصت  مومنی  حمیدرضا 
برای جهش تولید«، اظهار داشت: امروز ۹4 پروژه به ارزش 6 هزار و 
200 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای سه هزار نفر در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که سهم بخش 

خصوصی در سرمایه گذاری این رویداد ۹۹ درصد است.
مومنی افزود: طی چهار رویداد افتتاح در مجموع تعداد 25۷ پروژه با 
سرمایه گذاری بیش از 38 هزار و 400 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
برداری  به بهره  اقتصادی  آزاد و ویژه  نفر در مناطق  برای 16 هزار 
رسیده است که ۹1 درصد ارزش این طرح ها از سوی بخش خصوصی 
تامین شده است که سهم مناطق بر آماده سازی زیرساخت ها متمرکز 

بود.
او با بیان اینکه اینکه مطابق قوانین باالدستی و سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی تمرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تسهیل تولید 
و توسعه تجارت است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس طرح های 
قابل افتتاح شامل 58 درصد این مناطق چندمنظوره، 23 درصد قاب 

لجستیکی، 18 درصد تخصصی و سه درصد نوآوری محور است.

گزارش ویژه
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هزاره سوم، هزاره اقتصاد دانش محور است!
نه  هم  آن  نمود  خواهد  ایفا  اقتصاد  را،  اول  نقش  عصر،  این  در 
اقتصاد سنتی بلکه اقتصاد دانش محور. هر شخص، شرکت، شهر 
مبنای  بر  را  خود  خرج  و  دخل  نتواند  عصر  این  در  کشوری  یا 
جدیدترین یافته های روز دنیا منطبق کند از قطار توسعه جا خواهد 
ماند. جوامع انسانی به سوی اقتصاد فناوری محور در حرکتند آن 
هم نه بصورت خطی و تدریجی بلکه بصورت تجدید ساختاری. 
»رونی جی فیلیپس« در کتاب کارآفرینی هنر و توسعه اقتصادی 
می نویسد: »اگر در قرن بیستم، نشانه های توسعه، خطوط تولید 
کارخانجات صنعتی بود، در قرن بیست و یکم، اقتصاد دانش بنیان 

و میزان استفاده از فکرهای جدید، نشانه توسعه می باشد«.
دارند.  کشورها  توسعه  در  را  اصلی  نقش  شهرها  عصر،  این  در 
شهرها هسته اصلی رقابت اقتصادی جهان شده اند. دارایی های 
اند. اکسیر  اقتصادی کشورهای پیشرفته در شهرها متمرکز شده 
اقتصادی شهرها هم، سرانه تولید و تولید ناخالص شهر می باشد. 
استراتژیهای سنتی توسعه اقتصادی حتی به اندازه سر سوزن برای 

رشد و توسعه امروزی شهرها کافی نیست.
یکی از بزرگترین اشتباهات برنامه نویسان توسعه ایران در ادوار 
مختلف، کم توجهی و گاها بی توجهی کامل به شهرها و خصوصا 
شهرداریها بوده است که نتیجه این اشتباه بارز اکنون نمایان می 
شود. و اما در کشورمان هنوز به مفهوم مشترکی از توسعه دست 
مفهوم  به  نیز  دیگر  موارد  از  خیلی  در  که  همانطور  ایم.  نیافته 
از پخش  بعد  که  گرفته  ملی  از سرود  ایم.  نیافته  مشترک دست 

شهر و اقتصاد

سخنی با متولیان حوزه مدیریت شهری ایران

سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها
دکتر داود ندیم

بنیانگذار مدرسه مجازی  سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

آن یک عده کف می زنند و 
یه عده صلوات می فرستند، و 
یک  و  دو  هر  دیگر  ای  عده 
عده سکوت می کنند تا مثال 
سرمایه  موضوع  که  بزرگتر 
یک  که  است  خارجی  گذار 
الزام و  عده آن را ضرورت و 
توسعه  برای  اجتناب  غیرقابل 
مقابل  در  و  دانند  می  کشور 
عده ای هم هستند که آن را 

کفر محض می دانند! 
باید  شهری  مدیران  شما 
نامعلومی،  فضای  چنین  در 
باشد.  شهرتان  ساالر  قافله 
به  باید  و  نباشیم  دلسرد  اما 
حتی  دهیم  ادامه  تالشمان 
پروژه  یک  تنها  و  تنها  اگر 
دهیم  تحقق  شهرمان  در  را 
کارنامه تان دارای نمره قبولی 
در پیشگاه وجدان تان خواهد 

بود.
اقتصاددان  میردال-  گونارد 

»مردم  گوید:  می   1۹۷4 اقتصادی  نوبل  جایزه  برنده  سوئدی 
کشورهای توسعه نیافته قبل از هر چیز، باید آمادگی الزم را برای 
حرکت در مسیر توسعه در درون خود ایجاد نمایند. عدم همسان 
از عملکرد قدرت های  اینکه ناشی  از  سازی رشد جهانی، بیشتر 
جهانی باشد، ناشی از نگرش ها و انگیزش های خود مردمان هر 

کشور است«.
جایزه  مشترک  برندگان  هولمستروم  پروفسور  و  هارت  پروفسور 
نوبل اقتصادی 2016 نیز می گویند: »برای توسعه سه محور اصلی 
کشف  خواهانه-  آرمان  گرایشات  مشترک-   اهداف  دارد:  وجود 

راههای جدید«.
شاید برای مدیران شهری این سوال مطرح باشد که کدام رویکرد 
توسعه ای بهتر است؟ جواب در پژوهشهای بانک جهانی و سازمان 
یک  خاص  های  دارایی  بر  که  »رویکردهایی  است:  نهفته  ملل 
جای  جهانی  اقتصاد  در  کافی  اندازه  به  تواند  نمی  نباشد  منطقه 

خود را باز کند«.
شهرهای کشورمان در آستانه یک تغییر تاریخی در حوزه اقتصاد 
توسعه  قطار  بر  شدن  سوار  برای  شهرداریها  هستند.  شهری 
بایستی ابتدا نگرشهای سنتی و فرمولهای قدیمی و استراتژیها و 
راهکارهای منسوخ شده را کنار بگذارند و بر دانش و راهکارهای 
روز مسلط شده و اقدامات عملیاتی را در این حوزه با سرعت، باز 
نمایند. دوران »عوراض بگیر و  با سرعت، شروع  تاکید می کنم 
شهر اداره کن« به سر رسیده. کسانی که با این استراتژی پیش 
بروند هم خود و هم شهر و کشورشان را در زوال قرار خواهند داد. 
اکنون دوران ثروت آفرینی شهری است. حوزه شهر هوشمند بیش 
از دویست مصداق و پروژه ثروت آفرینی برای شهر و شهروندان 
و  پروژه  یکصد  حدود  شهری  برندینگ  حوزه  دارد.  شهرداری  و 
فرصت سرمایه گذاری و ثروت آفرینی دارد. بیش از شانزده خط 
تولید جدید برای درآمدهای پایدار برای شهرها مطابق با تجربیات 
جهانی و سیستم محلی طراحی و ارایه شده است. مدیران شهری 
تعداد  نمایند.  برقرار  شهرها  در  را  تولید  خطوط  این  بایست  می 
وارد  الزاما  و  باید  نیز  بقیه  و  اند  کرده  اقدام  شهرها  از  محدودی 
این چرخه شوند و اال باید درب شهرداری را بسته و فاتحه توسعه 

شهری خوانده شود.
از دولت و مجلس انتظار می رود در این راه تسریع الزم را بعمل 
مشارکت  الیحه  که  باشد  این  کارشان  ترین  حداقل  و  آورند 
عمومی- خصوصی را که چندین سال است معطل مانده، سریعا 

تصویب و ابالغ نمایند.
از وزارت کشور و سازمان شهرداریها و استانداریها انتظار می رود 
باخطوط  آشنایی  برای  شهرداریها  وکارشناسان  مدیران  آموزش 
شانزدگانه جدید ثروت آفرینی را در اولویت قرار داده و ساختارهای 
الزم را در حوزه اقتصاد شهری در شهرداریها تعریف و ایجاد نموده 

و شیوه نامه جدید سرمایه گذاری را ابالغ نمایند.
از  رود  می  انتظار  کشورمان  شهر   12۷6 شهرداران  و  شوراها  از 
اختیار  تفویض  را  جاری  امور  برهانند،  را  خود  روزمرگی  ویروس 
نمایند و خودشان بدنبال عملیاتی نمودن راهکارهای جدید )اهداف 
مشترک- گرایشات آرمان خواهانه- کشف راههای جدید( باشند.

تمامی  عمومی،  عفو  یک  طی  رود  می  انتظار  قضاییه  قوه  از 
و  سلول  و  زندان  از  را  تولید  و  اقتصادی  نخبگان  و  کارآفرینان 
بند و زنجیر و ضمانت و قرار برهاند )منظور اخاللگران اقتصادی 
و چپاولگران نیستند که موجب خروج منابع از کشور شده اند. با 
آنها باید مطابق قانون رفتار شود(. در کشور ما از هر بیست هزار 
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یکی از بزرگترین 
اشتباهات برنامه 

نویسان توسعه ایران 
در ادوار مختلف، 

کم توجهی و گاها بی 
توجهی کامل به شهرها 
و خصوصا شهرداریها 
بوده است که نتیجه 

این اشتباه بارز اکنون 
نمایان می شود. و اما 

در کشورمان هنوز 
به مفهوم مشترکی از 
توسعه دست نیافته 
ایم. همانطور که در 
خیلی از موارد دیگر 

نیز به مفهوم مشترک 
دست نیافته ایم. از 
سرود ملی گرفته که 
بعد از پخش آن یک 
عده کف می زنند و 
یه عده صلوات می 
فرستند، و عده ای 

دیگر هر دو و یک عده 
سکوت می کنند تا 

مثال بزرگتر که موضوع 
سرمایه گذار خارجی 
است که یک عده آن 
را ضرورت و الزام و 
غیرقابل اجتناب برای 

توسعه کشور می دانند 
و در مقابل عده ای هم 
هستند که آن را کفر 

محض می دانند! 
شما مدیران شهری 
باید در چنین فضای 

نامعلومی، قافله ساالر 
شهرتان باشد. اما 

دلسرد نباشیم و باید 
به تالشمان ادامه 

دهیم حتی اگر تنها و 
تنها یک پروژه را در 
شهرمان تحقق دهیم 

کارنامه تان دارای 
نمره قبولی در پیشگاه 
وجدان تان خواهد بود.

نفر، فقط یک نفر نخبه اقتصادی و کارآفرین می باشد اما بدلیل 
نوع فرآیندهای فضای کسب و کارمان، همه آنها امروزه بالاستثناء 

بنحوی در قوه قضاییه گرفتار هستند.
نیروی  اطالعات  وزارتی،  اطالعات  ها،  دادستانی  امیدواریم 
نیروهای  اطالعات  و  بسیج  اطالعات  سپاه،  اطالعات  انتظامی، 
دیگر، بازرسی ها، حراستها، انجمنهای اسالمی، گروههای فشار، 
پایگاههای مقاومت، گروههای خود سر، گروههای آتش به اختیار، 
های  پروژه  برای  سازی  پرونده  بجای  سایرین  و  تخلفات  هیات 
تولید محور و اشتغالزا و سرمایه گذاری و کارآفرینی و ارز آوری و 
توسعه ای، عینک و نوک مگسک شان را روی پروژه های غارت 
و حیف و میل و سرمایه بری و خروج میلیاردها میلیارد منابع از 

این کشور تنظیم نمایند.
خصوصا ادارات بازرسی استانها طوری عمل نموده اند که جسارت 
عزیزان  اند.  گرفته  مدیران  از  را  اقدامی  و  حرکت  هر  انگیزه  و 
نظارتی و امنیتی و قضایی عنایت داشته باشند که در وسط میدان 
حرب، یک سرباز را بدلیل واکس نزدن پوتین هایش جریمه نمی 
کنند. با قاطعیت تمام می گویم اگر قرار باشد تمام مقررات فضای 
کسب و کار در ایران رعایت شود مطمئن باشید هیچ حرکتی در 
کشور صورت نمی گیرد. شما بدنبال نتیجه باشید. ارزیابی تان این 
باشد که آیا اقدام این فرمانده یا سرباز موجب خیانت و خروج منابع 
اشتغالزایی  منابع در کشور و  یا موجب حفظ  از کشور شده است 
و تولید شده است؟ معیار این باشد. سرتان را از صفحات مقررات 
برگردانید و جامعه را ببینید که در حال سقوط در دره وحشتناک 
نابودی اقتصادی است. در چنین فضایی هرکس با هر وسیله ای 
باید کمک کند. اگر بدنبال سلسله مراتب و دستور و مستند سازی 
و گزینش اخالقی و رفتاری و جناحی و... باشید و همه را حذف 
نمایید دیگر کسی برای یاری نخواهد ماند. قهرتان برای کسانی 
باشد که عامدا یا سهوا برای سقوط دارند اقدام می کنند نه آنهایی 

که برای صعود زحمت می کشند.
ائمه محترم جمعه و جماعت و صدا و سیما و رسانه ها، فرق بین 
سرمایه داری و سرمایه گذاری را برای عموم جامعه تبیین نمایند. 
این امر مسئله خیلی مهم و ریشه ای می باشد. در اتمسفری که 
عموم مردم فکر کنند هر کسی پول و سرمایه و ثروت دارد حتما 
آدم بد و ظالمی است، نمی شود تولید را رونق داد چرا که یکی از 
تکنولوژی( عامل  )زمین- کار- سرمایه-  تولید  موثرترین عوامل 
سرمایه است. اگر سرمایه و سرمایه گذار نباشد تولید صورت نمی 
گیرد و جامعه می شود صرفا مصرف گرای بی خاصیت و انتهای 

مسیرش نیز قعر دره نابودی و اضمحالل.
گفتمان سازی دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه از الزامات 
با  را  الزم  همکاری  خارجه  وزارت  کارکنان  و  سفرا  اغلب  است. 
فعالین اقتصادی کشورمان ندارند. اصال چنین رابطه ای در وزارت 
خارجه عملیاتی نشده است. در حوزه اقتصادی تهدید های جدی 
و متعددی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تحریم ها، مردم و 
توان  می  تدبیر  کمی  با  اما  است.  نموده  مستاصل  را  کشورمان 
همین تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود. خصوصا در سه موضوع 
صادرات، سرمایه گذاری خارجی و توسعه گردشگری. در این حوزه 
ها حتما می بایست وزارت امور خارجه سریعا ساختارسازی حمایتی 
و تشویقی و پشتیبانی را در هر قالبی به انجام برساند. اکنون چنین 
ساختارهایی وجود ندارند. اغلب سفارتهای ایران در خارج از کشور 
اقتصادی  فعالین  سالم  جواب  بلکه  نمایند  نمی  حمایت  تنها  نه 
کشور را هم نمی دهند. دقیقا برعکس سفارتهای رقبا که از هیچ 

حمایتی برای فعالین اقتصادی 
خودشان دریغ نمی نمایند.

و  شهرداریها  سازمان 
مدلها،  کشور،  دهیاریهای 
روشها و سیستم های قدیمی 
نوآوری  به  و  گذاشته  کنار  را 
نمایند.  فکر  اندازی  پوست  و 
حداقل این کار این است که 
در  دهیاریها  با  را  شهرداریها 
ندهند.  قرار  ترازو  کفه  یک 
اجرای مدل »جوهره سرمایه 
شهرداریها،  در  گذاری« 
زایی  درآمد  در  شگرفی  تاثیر 
داشت.  خواهد  شهرداریها 
پیشنهاد می شود حتما امسال 

توسط سازمان اجرایی شود.
به  حاکمیت  عملیاتی  نگاه 
اقتصاد  ظرفیت  تقلیل  سمت 
و  دولتی  شبه  و  دولتی 
ده  به  درصد  نود  از  خصولتی 
افزایش  درصد باشد و در پی 
درصدی  ده  از  کمتر  سهم 
بخش خصوصی به باالی نود 
درصد از اقتصاد کشور باشیم. 
اقتصاد دولتی، ناکارآمد است و 
کارها باید به بخش خصوصی 
راهکار  شوند.  واگذار  مردم  و 
اقتصاد  در  کشور  این  نجات 
آزاد است. مجموع درآمدهای 
حدود  ایران  دولت  ساالنه 
در  است،  دالر  میلیارد  یکصد 
که  تویوتا  شرکت  با  قیاس 
اش   ساالنه  درآمد  مجموع 
نزدیک به  2۷5 میلیارد دالر، 
آمازون  اینترنتی  فروشگاه 
فروشگاه  دالر،  میلیارد   135
آمریکا  والمارت  ای  زنجیره 
وضعیت  دالر،  میلیارد   485
می  مشخص  ایران  دولت 
مدیر  هر  بنابراین  شود! 
نماید  فکر  این  به  شهری 
از  شهرش  توسعه  برای  که 
بودجه خواهد  دولتی،  سیستم 
ای  بیهوده  کامال  فکر  گرفت 

می نماید.

پیش  در  درازی  راه   ■
است!

زاست  درون  امری  توسعه 
از  مرغ  تخم  یک  به  )وقتی 
می  شود  وارد  ضربه  بیرون 

شکند و موجب مرگ موجود 
اما وقتی  درونی اش م یشود 
همان موجود از درون به تخم 
اما  مرغ ضربه زند می شکند 
اما  شود(.  می  تولد  موجب 
به  امسال  عملیاتی  توصیه 
مدیران شهری در گام نخست 

عبارت است از:
پنجگانه:  مطالعات  انجام   -
بیست  اقتصادی  انداز  چشم 
استراتژیهای  شهر،  ساله 
شهر  اقتصادی  توسعه 
برندینگ   ،)CDS، EDS(
پنجساله  برنامه  شهری، 
شهرداری،  برای  اقتصادی 
مشارکتی  های  بسته  تهیه 
استاندارد، و ایجاد وب سایت 

تخصصی سرمایه گذاری.
- آموزش مدیران و کارکنان 
با  آشنایی  برای  شهرداری 
آفرینی  ثروت  جدید  مدلهای 
شانزدگانه  مدلهای  خصوصا 
روشهای  از  اندازی  پوست  و 

سنتی و قدیمی.
- ایجاد زیرساختهای قانونی، 
ساختارهای اقتصادی، فرهنگ 

سازی حوزه مربوطه.

که  شهرهایی  از  دسته  آن  و 
رسانده  انجام  به  را  فوق  گام 

اند موارد زیر را آغاز نمایند:
درون  سازی  ساختار   -
سازمانی  برون  و  سازمانی 
گذاری  سرمایه  کارگزاران 

شهری
داخلی  بازاریابی  ارتباطات   -

و خارجی
برندینگ  سازی  تجاری   -

شهری
خطوط  نمودن  عملیاتی   -

شانزده گانه ثروت آفرینی
- جذب سرمایه های محلی

سال  در  مان  همه  امیدوارم 
را  خودمان  پوسته  جدید، 
شویم.  متولد  و  بشکنیم 

خواستن توانستن است. 
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بحث چنداني نیست، قدرت چانه زني چنداني وجود ندارد که موجب 
انگیزه اي بیشتر براي جلب طرف مقابل شود. وجود شرایط و ضوابط 
هر اداره دولتي قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقي و حقوقي با این 
ادارات را تحت تأثیر قرار داده و عدم شناخت شرایط و ویژگي هاي 
قراردادها  تا  مي شود  موجب  شهرداری  یا  دولتي  سازمان  هر  خاص 
قانونی که  الزامات  این  از  برخی  تنظیم شود.  با مشکالت و موانعي 
قراردادهای  در  قانونی  محدودیت های  یکسری  آمدن  بوجود  باعث 
مشارکت در شهرداریها شده است، عبارتند از: لزوم رعایت تشریفات 
مزایده و مناقصه، مدت زمان تصویب معامالت و قراردادها، ممنوعیت 
مداخله کارکنان شهرداری در معامالت، رعایت حدود اعتبار مصوب 
شهرداری ها.  در  اداری  صالحیت های  رعایت  لزوم  و  شهرداری  در 
در  خصوصي  عمومي  مشارکت  مکانیزم  بکارگیري  است  واضح  پر 
بسترهاي  ایجاد  و  قانوني  هاي  زیرساخت  وجود  مستلزم  هرکشور 
مناسب و مرتبط با آن است. باید توجه داشت که فقدان قانون جامع 
و مانع در خصوص مشارکت بخش هاي عمومي خصوصي هر چند 
در سطح قانون اساسي کشور با ابالغ سیاست هاي کلي اصل 44 به 
درستي مرتفع گردیده، لیکن در سطح قوانین و مقررات عمومي نبوِد 
محسوس  خصوصي  عمومي  مشارکت  قانون  عنوان  تحت  مقرراتي 
بوده و این بزرگترین خأل قانوني است. ماده 111 قانون برنامه پنجم 
توسعه مي تواند دستاویز خوبي براي تدوین قانون مشارکت عمومي 
خصوصي باشد به نحوي که مقرر مي دارد، دولت متناسب با نیازهاي 
روز و ضرورت هاي تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارایي، 
حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون )برنامه پنجم( نسبت 
به شناسایي و اصالح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و 
براي  المللي  بین  نیاز روز و رقابت هاي  تناسب  به  ایجاد مشوق ها 
جذب بیشتر سرمایه گذاري خارجي اقدام قانوني نماید. در حقیقت به 
منظور نیل به گسترش مشارکت بخش خصوصي و افزایش کارایي 
آن  از  حمایت  و  خصوصي  بخش  توانمندسازي  و  رقابت-پذیري  و 
در رقابت با بازار بین المللي، تحقیق و بررسي کارشناسي و شناخت 
عوامل مؤثر بر توانمند سازي و رقابت پذیري آنها ضروري است، یکي 
از این عوامل بدون شک وجود قوانین و مقررات مناسب است. از آنجا 
که در قوانین شهرداری بعد از انقالب توجه قابل قبولی به مشارکت 
به  منجر  که  است  نشده  شهرداری  پروژه های  در  خصوصی  بخش 
تدوین قانون خاص یا قراردادهای تیپ مشارکتی گردد لذا ابتدا باید 
به عنوان یک مؤسسه عمومی  بر شهرداری  نظام حقوقی حاکم  به 
غیردولتی پرداخت سپس بر اساس این اصول به تدوین قواعد حاکم 
بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمومی شهرداری 

پرداخته شود.

نتیجه گیری:

رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهری مستلزم توسعه 
سیستم ها و خدمات عمومی در شهرها و توسعه  این سیستم ها و 
ویژه  فنی  دانش  بعضًا  و  عظیم  سرمایه گذاری های  نیازمند  خدمات، 
بین  قرارداد  یک  عمومی- خصوصی،  مشارکت  یک  معمواًل،  است. 
خدمات  یا  دارایی  ایجاد  برای  خصوصی  بخش  و  دولتی  نهاد  یک 
و  ریسکها  اعظم  قسمت  خصوصی  بخش  آن  در  که  است  عمومی 
مدیریت شهري،  بخش  در  دارد.  برعهده  را  مدیریتی  مسئولیت های 
کاماًل  هست  ما  اختیار  در  که  اصالحاتي  با  شهرداریها  فعلي  قانون 
آن  به  دولتي  نگاه  با  و  دیده  دولتي  سیستمی  را  شهرداري  سیستم 
پرداخته است و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است 
و متأسفانه در کتاب قطور قانون شهرداریها کلمه ای به نام مشارکت 
یا سرمایه گذاری وجود ندارد. در این قوانین و مقررات هیچ ظرفیت 

1
چکیده:

امور  اداره  زمینه  در  متعددی  سازمانهای  ما  کشور  حقوقی  نظام  در 
عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از 
خدمات عمومی می باشند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی 
غیردولتی نیز از جمله این سازمانها می باشد، که علی رغم وظایف و 
اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد، دارای یکسری ویژگیها، امتیازات 
امور  متصدی  نهادهای  سایر  به  نسبت  را  آن  که  است  اقتداراتی  و 
عمومی متمایز می سازد. شهرداری ها و دولتهای محلی، هم برای 
تأمین هزینه های جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژه های 
عمرانی، نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راه های ایجاد سرعت 
در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب سرمایه 
و سرمایه گذاری است. جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع 
مهارت های علمی و تجربی صورت گیرد. در جایي مثل شهرداري، که 
اجراي پروژه هاي عمراني و ارائه خدمات شهري از اهمیت و اولویت 
خاصي برخوردار است، آزاد شدن منابع سرمایه اي براي اجراي پروژه 
هاي مذکور ایجاب مي نماید که منابع کمتري براي ساخت و یا خرید 
اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداری ها امروزه با ایفای صالحیت 
های گسترده و متنوع از قبیل انجام امور و خدمات عمومی به وسیله 
انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارند. 
اما علی رغم این جایگاه قابل مالحظه وضعیت و چارچوب حقوقی 
قراردادهای عمومی در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری در پروژه 
های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقًا مشخص نیست. همین امر 
بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری 

می سازد.

1. الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداری ها

شهرداری در توسعه و اجراي موفق پروژه هاي مشارکتی نقش تعیین 
از  الزاماتی  به  باید  با بخش خصوصي  تعامل  لذا در  دارد،  کننده اي 
نامه  موافقت  یک  به  یابي  دست  خصوص  در  آزادانه  مذاکره  قبیل: 
مؤثر، امکان تعهد و تضمین سرمایه گذاري براي بخش خصوصي، 
تدوین قوانین کارا و مستدل، ایجاد بسترهای سازمانی، توجیه پذیری 

مالی پروژه و الزامات قراردادی، توجه نماید.

۲. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت 

از  همه جانبه  آگاهی  نیازمند  مشارکت  قراردادهای  بر  حاکم  اصول 
قراردادها  این گونه  مختلف  مقررات  و  اختصاصی  و  عمومی  ضوابط 
رو،  این  از  گیرد.  قرار  قرارداد  بررسی طرفین  مورد  باید  می باشد که 
تدوین ضوابط و اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت در پروژه های 

چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در 
پروژه های عمومی شهرداری

مسعود آرائی1

دستگاه های  و  دولت  متنوع 
و  قوانین  به  توجه  با  اجرایی 
باید  کشور  موجود  مقررات 
و  مشارکت  تسهیل  جهت  در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
باشد. این اصول حقوقی حاکم 
قراردادهای  و  مشارکت  بر 
قانونی  اصل  شامل:  مشارکت 
بودن مشارکت، اصل محرمانه 
بودن اطالعات مشارکت کننده، 
اصل تساوی افراد در مشارکت، 
با  منصفانه  رفتار  اصل 
مشارکت کننده، اصل تسهیل و 

اصل اطمینان می باشد.

و  محدودیت ها   .۳
قانونی  ممنوعیت های 

قراردادهای مشارکت

در  کشورهاي  به  نگاهي  با 
مي  توسعه یافته  و  توسعه  حال 
حسب  بر  که  دریافت  توان 
براي  کشورها،  این  تجربه 
قد  تمام  ظرفیت  از  استفاده 
خصوصي  عمومي  مشارکت 
نیازمند محیط قانوني و حقوقي 
مناسب هستیم؛ بررسي قوانین 
و مقررات موجود به این نتیجه 
رهنمون مي گردد که کمبودها 
که  دارد  وجود  هایي  کاستي  و 
مي  قرار  نظر  مطمح  ادامه  در 
بیان شد  که  گیرد. همان طور 
انواع  از  مشارکت  قراردادهاي 
که  هستند  اداري  قراردادهاي 
نوع  این  شده  باعث  خود  این 
خاص  چالشهاي  با  قراردادها 
قراردادهاي اداري مواجه باشند 
قرارداد  آزادي طرف  آنها  در  و 
جمله  از  است؛  شده  محدود 
شرایطي  ها  محدودیت  این 
اداره  توسط  پیش  از  که  است 
جاي  آن  در  و  گردیده  تعیین 

│ اردیبهشت 1400 │ شماره 40 │ 34



و حتي نکته اي که از آن به عنوان روزنه ای برای توسعه شیوه های 
مشارکت بخش خصوصی یاد شود، فراهم نشده است. یکي از مباحث 
اساسي در توسعه شهرها و ایجاد زیرساخت هاي آن، حضور بخش 
خصوصي فعال و سرمایه گذاري آن توسط این بخش مي باشد که 
در این خصوص با توجه به ساختار سنتي شهرداریها و نقص قانون در 
حوزه سرمایه گذاري، مي طلبد تا با روش هاي جدید براي ایجاد بستر 
مناسب و قانونمند با هدف تشویق سرمایه گذاران شیوه اي مناسب 

اتخاذ گردد تا باعث ایجاد تشویق و انگیزش سرمایه گذاران شود. 

2
مشارکت  قراردادهای  انعقاد  حقوقی  موانع 
در شهرداری ها از منظر حقوق اداری ایران

چکیده:

یکسری  دارای  غیردولتی  عنوان یک مؤسسه عمومی  به  شهرداری 
ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای 
متصدی امور عمومی متمایز می سازد و امروزه با ایفای صالحیت های 
گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیین کننده 
توسعه  در  سرعت  ایجاد  راه های  از  یکی  دارد.  مردم  زندگی  بر  ای 
اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، 
سرمایه و سرمایه گذاری است. در بخش مدیریت شهري، قانون فعلي 
را سیستمی دولتي دیده و فقط  شهرداریها کاماًل سیستم شهرداري 
به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علی رغم جایگاه 
قابل مالحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب 
حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی 
ما دقیقًا مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه 
و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش 

خصوصی را بیش از پیش نمایان می سازد. 

قراردادهاي  خاص  چالش هاي  و  مشکالت  موانع،   .1
مشارکت در شهرداری ها

قراردادهاي مشارکت از انواع قراردادهاي اداري هستند که این خود 
باعث شده این نوع قراردادها با چالش هاي خاص قراردادهاي اداري 
مواجه باشند و اصول احکام قراردادهای اداری را هم قانون یا عرف 
اداري معین داشته است. وجود شرایط و ضوابط هر اداره ای قرارداد 
منعقده بین اشخاص حقیقي و حقوقي با این ادارات را تحت تأثیر قرار 
موجب  سازمان  هر  ویژگیهاي خاص  و  شرایط  عدم شناخت  و  داده 
مي شود تا قراردادها با مشکالت و موانعي تنظیم شود که شهرداریها 
نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. از مهمترین موانع، مشکالت و 
چالش های خاص قراردادهاي مشارکت در شهرداری ها را می توان؛ 
وجود قوانین و مقررات خاص شهرداری ها، نبود قوانین اطمینان بخش 
برای مشارکت کننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکت کننده، نبود 
ثبات مدیریتی در شهرداری ها، نبود حقوق امتیازی و تسهیالت جهت 
اداری در قوانین و  امتیازات و اختیارات ویژۀ  مشارکت، وجود برخی 
مقررات شهرداری ها، نبود قراردادهای تیپ مشارکت در شهرداری ها، 
نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و همچنین عدم ثبات و 

عدم قابلیت پیش بیني قانون براي بخش خصوصي برشمرد.

در  مشارکت  محدودکنندۀ  قانونی  الزامات   .۲
شهرداری ها 

شد  بیان  که  طور  همان 
دلیل  به  مشارکت  قراردادهاي 
با  شده  باعث  بودن  اداري 
قراردادهاي  خاص  چالشهاي 
اصول  باشند.  مواجه  اداري 
احکام این قراردادها را قانون یا 
به  و  داشته  معین  اداري  عرف 
این ترتیب آزادي طرف قرارداد 
محدود شده است؛ از جمله این 
است  شرایطي  محدودیت ها 
تعیین  اداره  از پیش توسط  که 
بحث  جاي  آن  در  و  گردیده 
چانه  قدرت  نیست،  چنداني 
زني چنداني هم وجود ندارد که 
براي  بیشتر  اي  انگیزه  موجب 
وجود  شود.  مقابل  طرف  جلب 
شرایط و ضوابط هر اداره دولتي 
اشخاص  بین  منعقده  قرارداد 
حقیقي و حقوقي با این ادارات 
را تحت تأثیر قرار داده و عدم 
شناخت شرایط و ویژگي هاي 
مي  موجب  شهرداری  خاص 
شود تا قراردادها با مشکالت و 
موانعي تنظیم شود. برخی از این 
الزامات قانونی که باعث بوجود 
محدودیت های  یکسری  آمدن 
قانونی در قراردادهای مشارکت 
در شهرداریها شده است را می 
تشریفات  رعایت  لزوم  توان 
زمان  مدت  مناقصه،  و  مزایده 
قراردادها،  و  معامالت  تصویب 
کارکنان  مداخله  ممنوعیت 
معامالت،  در  شهرداری 
مصوب  اعتبار  حدود  رعایت 
لزوم  و همچنین  در شهرداری 
رعایت صالحیت های اداری در 

شهرداری ها دانست.

نتیجه گیري:

در هر جامعه ای اجرای موفقیت 
آمیز هر یک از اشکال مشارکت 
نیازمند  خصوصی  عمومی- 
وجود پیش شرط هایی است که 
ناکارآمد  اجرای  به  آنها  فقدان 
مشارکت منجر می شود و نمی 
در  برسد.  اهداف خود  به  تواند 
بخش  مشارکت  تجربه  ایران 
عمومی  بخش  با  خصوصی 
ارائه  در  شهرداری  همانند 
است.  نوین  عمومی،  خدمات 
تغییر  عمومی  بخش  نگاه  باید 
کند. شهرداری خود را به مثابه 

یک کارفرمای مطلق یا ارباب منابع و امتیازات خاص قانونی و دارای 
امتیاز قدرت عمومی نبیند بلکه به مثابه شریکی با آورده ای همسان 
قراردادهای  و  بنگرد  برابر  صورت  به  و  خصوصی  بخش  شریک  با 
مشارکت با لحاظ شرایط تعادل تنظیم و منعقد گردد و این کاستی ها 
باید از طریق بازنگری و یا انجام اصالحات قانونی و نظارتی و ایجاد 

نهادهای جدید مهیا شود.

جهت  در  شهرداری  قوانین  اصالح  پیشنهادهای   ■
تسهیل انعقاد قراردادهای مشارکت

با   1346/4/12 مصوب  شهرداریها  مالی  نامه  آیین  دوم  فصل  در 
اصالحیه های بعدی با عنوان »درآمدها«، در بند 4 ماده 2۹ آن بیان 
درآمدهای  شهرداری«.  اموال  و  وجوه  از  حاصله  »درآمدهای  شده: 
حاصل از وجوه در واقع سود حاصله از نگهداری پول در بانک می 
باشد و درآمدهای حاصله از اموال منظور اجاره و اجاره بهاء می باشد. 
و  نمود  استفاده  معامالتی  در  خود  وجوهات  از  شهرداری  اگر  حال 
ناشی از این کار درآمدی برای شهرداری حاصل شد، نوعی سرمایه 
گذاری و مشارکت می باشد. لذا بهتر است بند مذکور به شرح ذیل 

اصالح گردد:
»درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری در قالب قراردادهای 
سرمایه گذاری و مشارکت« که وجه غالب در شهرداری که خدمات 

عمومی است نیز حفظ می گردد.
از طرفی می بایست به ماده 1 آیین نامه معامالت شهرداری تهران 
ذیل  شرح  به  تبصره  یک  بعدی،  اصالحات  با   1355/1/25 مصوب 

اضافه گردد:
نصاب  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  موضوع  معامالت  در  »تبصره3- 
انجام شده، توسط سرمایه  معامالت بر مبنای حجم سرمایه گذاری 
گذار می باشد.« در اینجا مبنا، فقط سرمایۀ سرمایه گذار باشد و نه 

سرمایۀ سرمایه پذیر.
به  تبصره  ها، یک  مالی شهرداری  نامه  آیین  ماده 2۹  در  همچنین 

شرح ذیل اضافه گردد:
نحوه  و  گذار  سرمایه  جذب  فرآیندهای  چگونگی   -2 »تبصره 
اسناد  تهیه  و  سرمایه گذاری  بسته  تهیه  و  گذاری  سرمایه  مطالعات 
فراخوان عمومی یا محدود، موارد قابل انجام بدون تشریفات یا ترک 
تشریفات، چگونگی تنظیم قرارداد و الزامات ضروری در قراردادهای 
سرمایه گذاری- نحوه  تعیین و اخذ تضامین قراردادی یا شرکت در 
فراخوان، شرایط فسخ، حل اختالف، صالحیتهای مالی در عقد قرارداد 
انجام  امکان  که  شهرداری  امالک  و  اموال  تعیین  گذاری،  سرمایه 
نهادها و  تعیین  دارد و همچنین  آنها وجود  سرمایه گذاری در مورد 
در  که  نهادها  این  وظایف  و  اختیارات  ها،  و صالحیت  آنها  اعضای 
آیین  موجب  به  موارد  سایر  و  دارند  شرکت  گذاری  سرمایه  فرایند 
مدت  ظرف  استانها(  عالی  )شورای  توسط  که  بود  خواهد  ای  نامه 
3 ماه به هیأت وزیران پیشنهاد داده و مورد تصویب قرار می گیرد، 

خواهد بود«.
ضمنًا حد نصاب آیین نامه های مالی شهرداریها و معامالت شهرداری 
و  نیست  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  بزرگ  مبالغ  جوابگوی  تهران 
بایستی حد نصاب معامالت سرمایه گذاری و مشارکت باالتر باشد. به 
عنوان مثال: اگر سرمایه گذار دارای ملکی باشد و بخواهد با شهرداری 
مشارکت نماید، نمی توان آن را فراخوان نمود و بایستی به صورت 

ترک تشریفات فراخوان، کار واگذار گردد.
نجف  واحد  حقوق،  گروه  عمومی،   حقوق   رشته  دانشجوی  دکتری    .1
جامع   دانشگاه   )مدرس   ایران،  آباد،  نجف  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  آباد، 

 masood.araei84@gmail.com        ،)علمی کاربردی
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ضرورت تشکیل شورای عالی سرمایه گذاری
مهندس محمدی- معاون سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های کرمانشاه

پشتیبانی ها  تولید،  مقام معظم رهبری در سال  منویات  برای تحقق 
و مانع زدایی ها، ضرورت دارد شورایعالی سرمایه گذاری تشکیل شود. 
براي جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده باالتر، برخی از 
قرار گرفته هنوز  بهره برداری  تولیدی کشور مورد  ظرفیت واحدهای 
هم جای کار بسیاری در حوزه تولید مواد با ارزش افزوده کمتر وجود 
دارد که در آنها، نیاز به بکارگیری تکنولوژی و فناوری های نوین تا 
بتوانیم ظرفیت های جدیدی را ایجاد نمائیم. در این مرحله از زمان، 
کشور به شدت نیاز به ایجاد ظرفیت های جدید در بخش تولید دارد 
موضوع  بنابراین  شد؛  خواهد  میسر  سرمایه گذاری  مدد  به  صرفًا  که 
کشور  جدی  موضوعات  از  یکی  کنونی،  شرایط  در  سرمایه گذاری 
است؛ چرا که ظرف سال های گذشته به دلیل قرار گرفتن در جنگ 
اقتصادی، بسیاری از منابع، همچون دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، 
صرف اداره این نبرد شده تا اداره کشور دچار وقفه نشود؛ اما اکنون 
که وضعیت رو به بهبود است، تمام توان بخش های مختلف کشور 
باید معطوف به سرمایه گذاری درحوزه تولید- به خصوص در بخش 
با فناوری باال- در حوزه های زیربنایی گردیده و روند  تولید منطبق 
با وجود ساختارهای کالنی همچون شورای  به خود گیرد.  پرشتابی 
عالی بورس، شورای عالی اشتغال، شورای عالی پول و اعتبار، شورای 
ساختار  یک  جای  اکنون  هم  بیمه،  عالی  شورای  و  صادرات  عالی 
مي  ضروري  بسیار  سرمایه گذاری  حوزه  در  عالی  شورای  همچون 
پروژه های  تعریف  سرمایه گذاری،  عالی  شورای  اصلی  وظیفه  باشد. 
بزرگ و زیربنایی در بخش های مختلف اقتصادی کشور است تا بتوان 
زمینه ساز  حاکمیتی،  و  دولتی  دستگاه های  میان  همگرایی  ایجاد  با 
اجرای مگاپروژه های بزرگ در کشور شد. در حال حاضر، منابع مالی 
الزم در دستگاه های مختلف حاکمیتی اعم از بانک ها، سازمان تأمین 
اجتماعی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی همچون بنیاد 
مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بخش هایی از این دست 
از جمله هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های بزرگ صنعتی و 
معدنی کشور همچون شرکتهای فوالدی و پتروشیمی ها وجود دارد که 
در کنار ارکان دولتی که خود به صورت مستقل اقدام به سرمایه گذاری 
به  بتواند  کانونی،  نقطه  یک  عنوان  به  و  شده  عمل  وارد  می کنند، 
صورت هدفمند، موضوع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را بر مبنای 
برنامه  تدوین  در  باید  نماید.  راهبری  و  هدایت  موجود  اولویت های 
هفتم توسعه طرحی نو درانداخت؛ به این معنا که به جای اینکه برنامه 
هفتم را گرفتار بند و تبصره کنیم، به طور مثال 20 مگاپروژه بزرگ در 
مقیاس طرح هایی همچون پروژه انتقال آب خلیچ فارس یا منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی طراحی تا عالوه بر ایجاد ظرفیت های جدید 
و عظیم در حول آن، در توسعه کشور و به خصوص مناطق مرزی 
و کمتر توسعه یافته، نقش مؤثری ایفا کرد. این مگاپروژه ها می توانند 
در حوزه هایی همچون اکتشافات معدنی، حمل و نقل چندوجهی و به 
خصوص حوزه ریلی، طراحی و تولید ماشین های برقی، نیومتریال ها، 
سنگ  بزرگ  معادن  استخراج  کشاورزی،  و  دامی  نهاده های  تأمین 

آهن و لیتیوم که نیاز باطری خودروهای برقی است، فلزات اساسی، 
مس و سرب و روی، الکترونیک و مخابرات و پروژه های بزرگ حوزه 
انرژی و نیروگاهی به خصوص نیروگاههای تجدیدپذیر و ماشین آالت 
سنگین از جمله ماشین آالت حفاری، سنگین و معدنی تعریف شوند؛ 
مواد  و  انرژی  به  نیاز  آینده  سال های  در  کشور  اینکه  خصوص  به 
نقطه  که  می شود  مشاهده  وضوح  به  هم  اکنون  و  دارد  جدید  اولیه 
گلوگاهی افزایش تولید برخی از کارخانجات همچون فوالد، سیمان 
و صنایع انرژی بر، تأمین سوخت مورد نیاز و انرژی است و در سال 
نشان  کارخانجات  از  برخی  تعطیلی  در  را  خود  برق  کمبود  نیز،   ۹۹
داد. امروز بسیاری از بخش های اقتصادی کشور، گرفتار تأمین مواد 
این  از  مواردی  و  آلیاژهای خاص  وارداتی،  و  های تک  اولیه خاص، 
تولید  پیش نیاز  بنابراین  کرد؛  فکری  آنها  برای  باید  که  است  دست 
صرفًا ماشین آالت نیست؛ بلکه باید در حوزه نیومتریال ها برای توسعه 
کار  تقسیم  انجام  با  سرمایه گذاری  عالی  شورای  شد.  متمرکز  تولید 
ملی می تواند در اقتصاد ایران نقش آفرینی جدی داشته باشد. شورای 
عالی سرمایه گذاری درست در چنین پروژه هایی می تواند نقش آفرینی 
کار  تقسیم  با  شورا  این  که  نحوی  به  باشد؛  تولید  پشتیبان  و  کرده 
که  آورد  فراهم  را  زمینه ای  حاکمیتی،  مختلف  دستگاه های  میان 
دولتی  از دستگاه های  با یکی  این مگاپروژه ها  از  مسئولیت هر یک 
یا نهادهای عمومی غیردولتی بوده و در کنار آن، یکی از بانک ها و 
دانشگاه ها و نیز مراکز پژوهشی و دانش بنیان برای پشتیبانی مالی 
هر  برای  می توان  که  ساختاری  پس  باشند.  داشته  حضور  علمی  و 
یک از مگاپروژه ها متصور بود، حضور یک دستگاه دولتی، یک نهاد 
عمومی غیردولتی، یک بانک و یک دانشگاه است تا بتوان با راهبری 
شورای عالی سرمایه گذاری مسیر را برای اجرای این پروژه ها فراهم 
ملی  کار  تقسیم  در  می تواند  که  ابعادی  از  یکی  اینکه  نمود؛ ضمن 
است؛  منطقه ای  توسعه  به عهده دستگاه های مختلف گذاشته شود، 
عمومی  نهادهای  از  بخش  یک  یا  دستگاه ها  از  یکی  که  نحوی  به 
غیردولتی یا هلدینگ های سرمایه گذاری، مسئول توسعه شرق کشور، 
شمال  و  جنوب  توسعه  یا  و  مکران  سواحل  توسعه  مسئول  دیگری 
شرق و غرب کشور شود. اینجا است که می توان به توسعه متوازن 
امر متمرکز  این  بر  برنامه هفتم توسعه  اگر ساختار  یافت.  نیز دست 
بوده و تمام کشور پای اجرای این 20 مگاپروژه بایستند، آنگاه ظرف 
مدت 5 سال، کشور با بهره برداری از این پروژه ها، عالوه بر جهش 
تولید، زمینه را برای اشتغال صدها هزار نفر فراهم کرده و گام جدی 
در حوزه جهش تولید و تجارت و قطع کامل وابستگی و خوداتکایی 
مردم  بیشتر  رفاه  نهایت  در  و  سرمایه گذاری  افزایش  ملی،  تولید  در 
به  ویژه  توجه  بدون  آن،  از  پشتیبانی  و  تولید  امروز  برخواهد داشت. 
بحث سرمایه گذاری امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین، تشکیل شورای 
عالی سرمایه گذاری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 
جاری می تواند تحولی عظیم در اقتصاد ایران را رقم زند؛ البته بانک ها، 
بازار سرمایه و هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری نیز باید در این حوزه 

با پشتیبانی  بوده و  نقش آفرین 
مراکز علمی و مراکز پژوهشی 
بنیان گام های جدی در  دانش 
راستای تحقق فرمایشات رهبر 
معظم انقالب که تکیه بسیاری 
سرمایه گذاری های  حوزه  بر 
دولت  برداشت.  دارد،  داخلی 
شورای  مسئولیت  می تواند 
را  سرمایه گذاری  عالی 
همراهی  با  و  شده  متقبل 
نهادهای  و  دستگاه ها  همه 
در  جدی  گام های  حاکمیتی، 
و  سرمایه گذاری  تحقق  مسیر 
بردارد.  کشور  در  تولید  جهش 
با  باید  که  است  مسیری  این 
در  خود،  داخلی  توان  بر  تکیه 
راه آن گام برداشت و نباید به 
روزنه های  معطل  عنوان،  هیچ 
بیرونی شد؛ ضمن اینکه باید با 
تولید و ساخت  توان  به  اتکای 
بر  را  خود  تالش  تمام  داخل، 
حوزه  در  سرمایه گذاری  انجام 
فناوری ها،  اولیه،  مواد  تأمین 
ماشین آالت و ایجاد زیرساختها، 
بزرگترین  و  کرد  معطوف 
سرمایه گذاری  تولید،  پشتیبان 
که  معنا  این  به  است؛ 
عوامل  از  یکی  سرمایه گذاری 
تولید  از  حمایت  روی  بر  مؤثر 
خوداتکایی  به  بتوان  تا  است 
دست یافت؛ به خصوص اینکه 
تولیدی،  واحدهای  بحث  در 
یکی از عواملی که باعث عملکرد 
زیر ظرفیت شده، فرسودگی و 
فقدان ماشین آالت است که باید 
سرمایه گذاری در حوزه نوسازی 
واحدهای  روزرسانی  به  و 
ظرفیت های  ایجاد  و  تولیدی 
فناوری های  بر  مبتنی  جدید 
تولیدی  واحدهای  در  دنیا  روز 
در جهت جهش  و  داد  صورت 

تولید گام برداشت.
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نقش مدیریت محلی در تحقق سیاست 
تولید،  بر  مبتنی   1400 سال  گذاری 

پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
رسول اصغرزاده1

تعیین خط مشی و مسیر راهبردی برای هر سازمان با هر میزان از 
وسعت و گستردگی نیازمند جامع نگری و برنامه ریزی است. زمانی که 
این سازمان گستره یک کشور پهناور با سرمایه های فراوان مادی و 
معنوی خدادادی همانند ایران را شامل می شود دقت بیشتری را می 
طلبد. چند مدتی است که مقام رهبری با نگاهی دوراندیشانه راهبرد و 
سیاست سالیانه کشور را در اقتصاد و حوزه های مرتبط با آنها تعیین و 
تبیین نموده و مردم و به ویژه مسئولین را مخاطب به انجام رسانیدن 

این راهبرد ها قرار داده اند.
نامگذاری سال 1400 به تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها همه ما 
را بر آن می دارد تا در ابتدای سال از منظر و حوزه تخصصی به این 
موضوع و احصاء فرصت ها و تهدیدها و چگونگی نیل به اهداف این 

نامگذاری بپردازیم.
حوزه مدیریت شهری یکی از مهمترین حوزه های مخاطب این نام 
گذاری می باشد که در این مقال و در سه بخش مجزا به بررسی نقش 

مدیریت شهری در تحقق این شعار اشاره می رود:

الف( تولید: 
و  کشور،  هر  اقتصاد  پویایی  ارکان  مهم ترین  از  یکی  ساز  و  ساخت 
عمرانی  های  پروژه  و  ساختمان  تولید  بخش  دو  در  محلی  مدیریت 
درون شهری متولی موضوع می باشد. از آنجایی که بیش از ۷0 درصد 
سکونت ها در شهر اتفاق می افتد بررسی موضوعی در این رقیمه به 
مدیریت شهری اختصاص دارد که در مقیاس کوچکتر شامل مدیریت 

روستایی نیز می شود.
ساخت و ساز در بخش ساختمان، واحدها و مجتمع های مسکونی، 
تجاری، اداری، و صنایع و مشاغل واقع در محدوده شهر و در بخش 
احداث  سازی،  معبر  و  خیابان  ها  مسیرگشایی  عمرانی  های  پروژه 
انهار،  سطحی،  آبهای  آوری  جمع  شبکه  غیرهمسطح،  تقاطع های 
کانال ها، جوب و جداول مربوطه، گسترش فضای سبز و بوستان ها و 

مستحدثات مرتبط، زیرسازی و آسفالت معابر و... را شامل می شود.
و  صنفی  رسته   ۷0 از  بیش  مستقیم  طور  به  ساز  و  ساخت  رشد  با 
رشد  این  تناسب  به  اشتغال  میزان  و  فعال شده  رسته صنعتی   250
افزایش می یابد، که مدیریت شهری شامل شوراهای اسالمی شهر 
و شهرداری ها در افزایش تولید از این طریق نقشی موثر و برجسته 

پیدا می کنند.

ب( پشتیبانی ها:
و کارشناسی  موثر  پیشنهاد های  ارائه  با  1. شورای اسالمی شهرها 
شده به ویژه در تعیین بهای عوارض ساخت و ساز و همچنین دریافت 
لوایح کاربردی از شهرداری ها و تصویب آن ها می توانند باالترین 
نقش پشتیبانی از تولید ساختمان و پروژه های عمرانی را داشته باشند 
در این میان حمایت کارشناسی هیئت های تطبیق مصوبات شوراها 
این  مکمل  شوراها  مصوبات  تایید  در  محترم  فرمانداران  ریاست  با 

پشتیبانی خواهد بود. 
های  پروانه  صدور  در  سازی  سیستم  فرایند  و  زمان  مدیریت   .2
ساختمانی و حاشیه های مرتبط با آن از جمله تبیین و ارائه تشویق ها 
در جزء گذر امالک، میزان تراکم و سطح اشغال و طبقات، و محاسبات 

می  مربوطه  منطقی  عوارض 
به  را  خصوصی  بخش  تواند 
تضمین سود حاصله از سرمایه 
مطمئن  بخش  این  در  گذاری 
به  نیاز  بدون  حتی  و  نموده 
سرمایه گذاری عمومی از منابع 
موجبات  غیردولتی  و  دولتی 
و  ساختمان  تولید  افزایش 
پروژه  در  مشارکت  همچنین 
به  را  شهری  عمرانی  های 

دنبال داشته باشد.
مرتبط  های  پیشنهاد  ارائه   .3
با  شهرسازی  و  معماری  با 
مناسب  افزوده  ارزش  قابلیت 
خصوصی  بخش  امالک  برای 
و شهرداری ها، موجبات رونق 
ساخت و ساز و تولید ساختمان 
در کوتاه مدت را نیز می تواند 

فراهم آورد.
ها  گذاری  سرمایه  تسهیل   .4
با برجسته نمودن نکات مثبت 
گذاری  سرمایه  نامه  شیوه 
کشور  وزارت  توسط  ابالغی 
ظرفیتهای  سازی  آماده  و 
ارائه  برای  ها  شهرداری 
حذف  با  سرمایه گذاران  به 
اداری  بازدارنده  ساختارهای 
به  مربوط  موضوعات  دیگر  از 
عرصه پشتیبانی ها خواهد بود.

از  از  استفاده  رویکرد   .5
هوشمند  و  نوین  ابزارهای 
استقبال  و  ارائه خدمات  سازی 
و  کسب  و  ها  استارتاپ  از 
کارهای جدید، در رونق ساخت 
مهمترین  از  هوشمند،  ساز  و 
ارکان پشتیبانی در حوزه تولید 
پروژه  بهینه  انجام  و  ساختمان 

های عمرانی خواهد بود.

ج( مانع زدایی ها:
و  ساخت  از  زدایی  مانع  برای 
پروژه  و  ساختمان  )تولید  ساز 
های عمرانی( باید عمده موانع 
آنها  رفع  برای  و  شناسایی  را 
بازه  در  کاربردی  پیشنهادهای 
زمانی کوتاه مدت را ارائه نمود 

تا با حذف موانع، پشتیبانی ها موثر واقع گردیده و در نتیجه تولید، با 
کیفیت و سرعت انجام پذیرد. مهمترین موانع تولیدساختمان و پروژه 

های عمرانی که به صورت اختصار به آنها اشاره می رود عبارتند از:
و  واقعیات  با  شهری  تفصیلی  و  جامع  های  طرح  انطباق  عدم   )1

نیازهای موجود جامعه شهری
2( اعمال سلیقه و تفسیر به رای در نظریات و افزایش غیر منطقی 

هزینه های نظارت و اجرا در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان
3( افزایش بهای منطقه ای بهای امالک به صورت تصاعدی و ساالنه 
شورای  مجلس  مصوبات  اساس  بر  مالیاتی  امور  سازمان  طرف  از 

اسالمی
4( وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز بر اساس مصوبات 

مجلس شورای اسالمی از سال ۹5
چندین  در  تاکید  علیرغم  شهری  یکپارچه  مدیریت  تحقق  عدم   )5

برنامه توسعه پنج ساله توسعه 
سازمان  جمله  از  به  نظارتی  دستگاه های  و  مراجع  نگرش  نوع   )6
با  به مدیریت شهری  راه و شهرسازی  وزارت  و  بازرسی کل کشور 

شکل صرفًا نظارتی و غیراجرایی
۷( اخذ هزینه بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان و تولیدکنندگان

8( تخلفات ساختمانی و دیدگاه های منفی و عدم توجه به اختیارات 
قانونی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها

برای مانع زدایی می توان:
- کمیسیونهای ماده 5 معماری و شهرسازی استان ها را برای تطبیق 
نیاز ها و واقعیت های زندگی شهری، با طرح های جامع و تفصیلی 

فعال نمود.
- مجلس محترم شورای اسالمی با قید فوریت در خصوص قیمت 
منطقه ای امالک و مالیات و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز تصمیم 

گیری نموده و این مالیات از مصرف کننده ی نهایی اخذ گردد.
 - الیحه مدیریت شهری که سالهاست در وزارت کشور و مجلس 
شورای اسالمی و شورایعالی استانها در حال تبادل است تعیین تکلیف 

گردد.
 - دستگاه های نظارتی نسبت به نگرش واقع بینانه و کاماًل اجرایی 

به وظایف شوراها و شهرداری ها اقدام نمایند. 
- بیمه کارگران ساختمانی شکل واقعی به خود گرفته و همه ساله 
آمار دقیق از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به افکار عمومی و 

مراجع نظارتی ارائه گردد.
- نگرش منفی به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها که 
فقط وظیفه رسیدگی به تخلفات ارجاعی از شهرداری را دارند تعدیل 
در  آمار  اساس  بر  بیابند.  را  خود  واقعی  جایگاه  ها  کمیسیون  این  و 
خوشبینانه ترین حالت فقط 20 درصد درآمد شهرداری ها از طریق 

آراء کمیسیون های ماده 100 حاصل می گردد. 
مدیریت  حوزه  در  محترم  کارشناسان  الذکر  فوق  موارد  به  توجه  با 
تولید  از  برای رفع موانع  را  توانند نظرات کاربردی خود  شهری می 
مسکن و ساختمان و افزایش پروژه های عمرانی برای تکمیل زنجیره 

ی  پشتیبانی ها ارائه نمایند.
این رقیمه فقط برای ارائه عناوین موضوعات مرتبط با نقش مدیریت 
شهری در خصوص سیاست گذاری سال 1400 از طرف مقام معظم 
رهبری ارائه گردید و به جهت گستردگی و تأثیر این نقش می تواند 

محل بحث و گفتگوهای کارشناسانه تر قرار گیرد. 

عضو  ارومیه-  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  اصغرزاده،  رسول   .1
هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر ارومیه در دوره های 3و4و5- رئیس 
 -13۹6 لغایت   1386 سال  از  غربی  آذربایجان  استان  اسالمی  شورای 

عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها در دوره سوم
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- مفاد قانونی مرتبط در قانون مدنی:

به  نسبت  خصوصی  قراردادهای  مدنی:  قانون   10 ماده 
کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف 

صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده 2۹2: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

اصلی  تعهد  تبدیل  به  له  متعهد  و  متعهد  که  وقتی   .1
به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از 
به  نسبت  متعهد  صورت  این  در  نمایند.  تراضی  اسباب 

تعهد اصلی بری می شود.
2. وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند 

که دین متعهد را ادا نماید.
به کسی  را  متعهد  الذمه  ما فی  له،  متعهد  3. وقتی که 

دیگر منتقل نماید.
ایجاد نشده  ماده 6۹1: ضمان دینی که هنوز سبب آن 

است، باطل است.
ماده 6۹2: در دین حال، ممکن است ضامن برای تادیه 
آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل 

تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

■ تعریف گواهی بستانکاری

این گواهی مبتنی بر طلب پیمانکاران از شهرداری ها می 
باشد که در ازای اجرای پروژه و یا ارائه صورت وضعیت، 
بر مبنای قرارداد منعقده به پیمانکار داده می شود. این 
گواهی ها متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای 
مالکیت آن می باشد. پیمانکار می تواند طلب خود را در 
نماید.  واگذار  ثالثی  شخص  به  شهرداری  تایید  صورت 
به  امالک  یا  کاال  پول،  پرداخت  قبال  در  ثالث  شخص 

پیمانکار، بستانکار شهرداری می شود.

■ ویژگی ها و مزایای گواهی بستانکاری

1. کسب سود از اوراق با خرید به کسر
2. این گواهی ها دارای سررسید می باشد.

به تسویه آن در  تواند نسبت  این گواهی می  3. مالک 
قالب دریافت خدمات از شهرداری اقدام نماید. )تخفیف 
در ازاء استفاده از خدمات شهرداری می تواند در قرارداد 

اولیه لحاظ شود(.
4. مالک این گواهی می تواند با رجوع به شرکت تسهیل 
گر )بازار گردان( نسبت به فروش آن در قالب نقد یا تهاتر 

با امالک و کاال اقدام نماید.
از سررسید  قبل  ها  گواهی  این  نقد شوندگی  قدرت   .5
بواسطه حضور شرکت تسهیل گر و نیز تهاتر با خدمات 

شهرداری بسیار باال می باشد.

6. اموال، دارائی ها و حساب های بانکی شهرداری ها، 
برابر مفاد قراردادهای تنظیم شده، تضمین نقدشوندگی 

آن در سررسید می باشد.
۷. این گواهی ها دارای رکن ضامن می باشد که پوشش 
مضاعف در نقدشوندگی اوراق در سررسید را ایجاد خواهد 

کرد.

■ ارکان گواهی بستانکاری

1. شرکت مجری طرح
2. شرکت مدیریت بر سامانه

3. شرکت تسهیل گر )بازار گردان(
4. شرکت ضامن

5. شهرداری صادرکننده اوراق

شرکت مجری طرح: شرکتی است که مسئولیت مشاوره 
و پیاده سازی مدل در شهرداری را بعهده دارد و قسمتی 

از وظایف آن بدین شرح است:
1. بررسی صورت های مالی شهرداری

2. بررسی بودجه نقد و غیرنقدی شهرداری
3. بررسی پروژه های معرفی شده جهت تامین مالی و 

انتخاب پروژه مناسب
انتخاب  و  شهرداری  های  دارائی  و  امالک  بررسی   .4

دارائی های پشتوانه صدور اوراق
5. پیشنهاد سایر ارکان مدل به شهرداری جهت انتخاب 

و تصویب آن در شورای اسالمی شهر

شرکت مدیریت بر سامانه: با توجه به صدور گواهی های 
بستانکاری از سوی شهرداری ها، حضور یک بازار ثانویه 

جهت مبادله این گواهی ها ضروری می باشد.
نظیر  ها  تکنولوژی  از جدیدترین  استفاده  با  سامانه  این 
VDR و Dark pool این امکان را برای استفاده 
و  امن  فضای  یک  در  تا  است  آورده  فراهم  کنندگان 
های  گواهی  مبادله  یا  معامله  به  اقدام  کامال خصوصی 
بستانکاری نمایند. اهم امکانات این سامانه به شرح زیر 

می باشد:
با سیستم شهرداری ها جهت  آنالین سامانه  ارتباط   .1

بررسی و ثبت گواهی های بستانکاری
2. ارائه پنل اختصاصی به اعضاء

3. امکان ثبت سفارش
4. انطباق سفارشات ثبت شده به صورت سیستمی

5. ارائه گزارش های مورد نیاز
6. امکان صدور و ابطال گواهی ها
۷. امکان تسویه و تهاتر گواهی ها

■ اکوسیستم گواهی های بستانکاری

شرکت تسهیل گر )بازار گردان( 

شرکت مجری

شرکت ضامن 

شهرداری صادر کننده گواهی 

دفتر اسناد رسمی

فروشندگان امالک و دارائی ها 

فروشندگان مواد اولیه و کاال 

پیمانکاران

شرکت تسهیل گر )بازارگردان(: نقش اصلی تسهیل گر، 
سیاستگذاری و مدیریت کالن سامانه معامالت می باشد 
تا سامانه بتواند مطابق نیازمندی های معامله گران عمل 

نماید که از دو طریق می تواند این امر را محقق سازد:
1. بررسی درخواست های عرضه: بدین معنی می باشد 
از هر  معامله  درخواست های  بررسی  با  گر  تسهیل  که 
گونه گرانفروشی و یا درخواست های خارج از عرف بازار 
جلوگیری می کند که این امر منجر به افزایش ثبات در 

سامانه می گردد.
ثبت شده: شرکت  تقاضای  یا  برای عرضه  بازاریابی   .2
از طریق افزایش تعداد معامله گران در سامانه و دعوت 
تضمین  را  ها  گواهی  نقدشوندگی  حوزه،  این  فعالین  از 

می کند.

■ مزایای شرکت تسهیل گر )بازارگردان(

1. افزایش تعداد معامله گران سامانه
2. افزایش قدرت نقدشوندگی گواهی ها

3. حفظ ثبات قیمت
4. کاهش هزینه معامالت در بازار

ریسک  بررسی  است که ضمن  شرکت ضامن: شرکتی 
ها،  گواهی  پشتوانه  وثایق  به  توجه  با  و  پروژه،  های 
نسبت به پذیرش رکن ضمانت طی یک قرارداد مستقل 

با شهرداری اقدام می نماید.

■ معیارهای پذیرش گواهی 

1. اوراق باید دارای ردیف درآمدی و هزینه ای در بودجه 
مصوب شهرداری صادرکننده گواهی باشد.

پرداخت  در  سابقه  سوء  دارای  نظر  مورد  شهرداری   .2
طلب پیمانکاران نباشد.

اخذ  از  پس  و  یکبار  ماه   3 هر  بستانکاری  گواهی   .3
صورت  شدن  قطعی  و  مربوطه  پیمانکار  از  خدمات 

وضعیت ها صادر خواهد شد.
دو  سررسید  حداقل  دارای  بستانکاری  های  گواهی   .4

ساله خواهد بود.
5. مبلغ رسمی هر ورقه گواهی بستانکاری حداقل پانصد 

میلیون ریال خواهد بود.
6. حجم صدور گواهی ها در هر دوره 3 ماهه حداقل سی 

میلیارد ریال می باشد.

گواهی بستانکاری
دکتر محمود نصرتی قزوینی- مدیر عامل شرکت همیار شهر پارس

معرفی ابزارهای نوین تامین مالی
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اعتبارات طرح های  اعتبارات مصوب و عملکرد  بررسی روند میزان 
تملک دارایی های سرمایه ای کشور طی سال های 13۷6 الی 13۹8، 
نشان مي دهد که نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه ای طی 
این دوره، سیر نزولی داشته و از 45 درصد در سال 13۷6 به 12 درصد 
در سال 13۹8 رسیده است، این در شرایطی است که این بررسي در 
شهرداری ها نیز صدق نموده و به خوبي نشان مي دهد که شهرداری 
ها با تکیه بر منابع داخلی موجود، توان تأمین منابع مالي الزم براي 
اجرای پروژه هاي عمراني را نداشته و می بایست راهکارهای دیگری 
از  استفاده  بدون شک  بگیرند.  نظر  در  نقیصه  این  رفع  این  برای  را 
روش های مشارکت عمومی- خصوصی و جلب مشارکت و سرمایه 
بایست  می  که  باشد  می  انکارناپذیر  ضرورتي  خصوصي،  بخش  ی 
استفاده  مورد  گسترده،  استراتژی  یک  عنوان  به  و  به صورت جدی 

شهرداری ها قرار گیرد. 
مشارکت عمومی- خصوصی که به اختصارPPP  نامیده می شود، 
برای  مابین بخش عمومی و خصوصی  بلندمدت  ابزارقراردادی  یک 
توسعه و یا مدیریت تأسیسات و خدمات عمومی می باشد که مطابق 
آن بخش خصوصی سهم عمده ای از ریسک ها و مسؤولیت های 
طول عمر قرارداد را به عهده گرفته و حق الزحمه پرداختی به بخش 

خصوصی، وابسته به عملکرد خدمات ارایه شده دارد. 
هدف از مشارکت عمومی- خصوصی صرفًا تأمین مالی نبوده و بهره 
گیری از سایر ظرفیت های بخش خصوصی مانند افزایش راندمان، 
مدیریت  منجمله  مدیریتی  های  مهارت  تخصصی،  تجربه  و  دانش 
زمان و مدیریت های اقتصادی در راستای مصرف بهینه منابع، می 
بایست مورد توجه قرارگیرد. مدیریت اجرای پروژه  دارای روش های 
متعددی می باشد که این موضوع می تواند در طیف گسترده ای از 
ها  ریسک  و  مسؤولیت  تقسیم  نحوه  مالکیت،  براساس  الگوها  انواع 

قرار گیرد. 
به طورکلی مشارکت عمومی- خصوصی روش تأمین مالی محسوب 
نمی گردد و آن را می توان یک روش نوین برای تدارک و اجرای 
تخصص،  دادن  مشارکت  براساس  شهری  مدیریت  های  پروژه 
نوآوری، کارآیی و چابکی بخش خصوصی و به منظور تسهیل تأمین 
مالی پروژه ها، ایجاد دید تجاری و اقتصادی، سرعت اجرا و تسهیم 

ریسک مابین بخش خصوصی و شهرداری تعریف نمود. 
یکی از نکات مهمی که شهرداری ها می بایست درخصوص پروژه 
های مشارکت عمومی- خصوصی مدنظر قرار دهند اینست که زمانی 
باید پروژه تعریف گردد که طرح آن کاماًل مشخص و تعریف شده  
بوده و دارای تحلیل هزینه- فایده باشد، لذا می بایست از تعریف و 
باشند خودداری  اقتصادی می  توجیه  فاقد  که  هایی  پروژه  واگذاری 
گردد، ضمنًا برای پروژه های با دوره ی بهره برداری پایین، استفاده از 
روش های مشارکت عمومی-خصوصی توصیه نمی گردد و پروژه ها 
می بایست در صورتي به روش های مذکور انجام گیرند که تحلیل ها 

حاکي از دست یابي به ارزش و منافع بیشتر براي شهرداری باشد.
روش های مشارکت عمومی- خصوصی گسترده و متنوع می باشند و 

شهرداری ها می توانند از این 
ارایه  خدمات  اکثر  در  ظرفیت 
شده مدیریت شهری و با شرط 
رعایت چهارچوب های قانونی 
و نظارت دقیق استفاده نمایند.

روش های مشارکت عمومی- 
ویژگی  چهار  دارای  خصوصی 
مدل  اگر  و  باشند  می  بارز 
های قراردادی فاقد هرکدام از 
ویژگی های مذکور باشند جزو 
روش های مشارکت عمومی- 
خصوصی محسوب نمی گردند. 

این ویژگی ها عبارتند از:

1. طوالنی مدت بودن قرارداد
قراردادهای  بودن  مدت  بلند 
خصوصی،  عمومی-  مشارکت 
از ویژگی های این مدل  یکی 
ها محسوب می گردد که می 
قرارداد،  مدت  در طول  بایست 
مسؤولیت ها و ریسک ها کاماًل 
روش  لذا  گردد.  بینی  پیش 
این  فاقد  که  قراردادی  های 
های  روش  جزو  باشند  ویژگی 
خصوصی  عمومی-  مشارکت 

محسوب نمی گردند. 

2. تسهیم ریسک ها
یا  سود  احتمال  بیان  ریسک 
اقتصادي،  و  مالي  هاي  زیان 
فیزیکي  و ضررهاي  ها  آسیب 
یا تأخیرهاي ناشی از پیامدهاي 
در  که  است  اطمیناني  عدم 
خاص  عمل  یک  انجام  نتیجه 
باور  یک  آیند.  می  بوجود 
مدیران  غالب  بین  در  نادرست 
دولتي و شهری دیده مي شود 
های  روش  آن،  مطابق  که 
خصوصی  عمومی-  مشارکت 
ریسک  همه  انتقال  مترادف  را 
هاي پروژه به بخش خصوصي 
مي دانند، در حالي که مشارکت 
بخش خصوصي در پروژه هاي 

عمومي یک تقسیم ریسک مابین بخش خصوصي و عمومي است 
نه انتقال همه ریسک ها و همه مسئولیت ها از یک بخش به بخش 
دیگر، لذا هر پروژه نیازمند تسهیم مناسب ریسک ها، یعني اختصاص 

ریسک به طرفي که کنترل بهتري روي آن دارد، مي باشد. 

3. خروجی محوری پروژه 
خروجی  خصوصی،  عمومی-  مشارکت  های  روش  ویژگی  از  یکی 
محور بودن پروژه ها می باشد، به عبارت دیگر عملکرد سرمایه گذار، 
نقشی کلیدی در درآمدزایی پروژه داشته و پروژه دارای منافع مختص 
درآمد  و  منافع  نظر کسب  از  که  هایی  پروژه  لذا  باشد،  می  به خود 
خروجی محور نباشند، جزو روش های مشارکت عمومی- خصوصی 

محسوب نمی گردند. 

4. مالکیت شهرداری بر دارایی ها
مالکیت شهرداری و بخش عمومی بر دارایی های ثابت پروژه )زمین 
عمومی-  مشارکت  های  ویژگی  از  قرارداد،  مدت  طول  در  پروژه( 
خصوصی محسوب می گردد و زمین پروژه به دالیل حاکمیتی، قابل 

انتقال به شریک نمی باشد. 

تفاوت عمده قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی با قراردادهای 
برون سپاری، دوعاملی، سه عاملی و چهار عاملی در میزان ریسک 
پرداخت  ی  نحوه  و  خصوصی  بخش  به  شده  منتقل  مسؤولیت  و 
حجم  براساس  پرداخت  مذکور  درقراردادهای  زیرا  باشد،  می  آن  به 
خصوصی،  عمومی-   مشارکت  درقراردادهای   اما  بوده  عملیات 
باشد. ضمنًا مشارکت عمومی-  نتایج حاصله  می  پرداخت براساس 
زیرا  دارد،  ای  عمده  ساختاری  تفاوت  سازی  با خصوصی  خصوصی 
نمودن  محول  و  ها  دارایی  دائمی  انتقال  برمبنای  سازی  خصوصی 
کلیه ی مسؤولیت ها به بخش خصوصی می باشد، در صورتی که 
به-عنوان شریک  نقش شهرداری  عمومی- خصوصی  مشارکت  در 
انکارناپذیر است، لذا درحالت کلی تفاوت خصوصی سازی کامل  با 
مشارکت عمومی- خصوصی در انتقال کامل دارایی های فیزیکی و 
غیرفیزیکی )اعم از مستحدثات، زمین، برند( و کنترل و نظارت کمتر 

بخش عمومی می باشد.
با توجه به این موضوع، وجود دو دیدگاه  متفاوت، باعث ایجاد نوعی 
ابهام درخصوص روش مشارکت مدنی شده است که براساس دیدگاه 
عمومی-  مشارکت  های  روش  جزو  مدنی  مشارکت  روش  اول، 
خصوصی تقسیم بندی می گردد که به عنوان مثال می توان به نسخه 
سال 13۹6 ماده 2۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت و نسخه سال 13۹۹ دستورالعمل واگذاری و 
کشور  شهرداری های  مشارکت  و  سرمایه گذاري  شیوه نامه  اصالحیه 
اشاره نمود. عالوه بر مستندات مذکور به نظر میرسد استدالل دیدگاه 
مذکور می تواند بر این قضیه استوار باشد که بخشی از دارایی های 
به  ها  دارایی  مالکیت کل  و  منتقل شده  به شریک  ثابت شهرداری 
شریک واگذار نمی گردد و روش مشارکت مدنی یک روش بینابینی 
مابین مشارکت عمومی- خصوصی و خصوصی سازی محسوب گردد. 
روش  جزو  مدنی  مشارکت  دوم،  دیدگاه  مطابق  و  مقابل  طرف  در 
های مشارکت عمومی- خصوصی قلمداد نمی گردد که مهم ترین 
دلیل آن، واگذاری قطعی دارایی ها و انتقال بخشی از مالکیت دارایی 
شاخص  از  یکی  با  که  باشد  می  عمومی  بخش  به  شهرداری  های 
بر  مبنی  خصوصی  عمومی-  مشارکت  های  ویژگی  چهارگانه  های 
به  دارد.  منافات  به بخش خصوصی،  دارایی ها  مالکیت  انتقال  عدم 
عنوان مثال در الیحه پیشنهادی مشارکت عمومی- خصوصی دولت 
به مجلس، اشاره ای به روش مشارکت مدنی در مبحث مربوط به 

انواع روش های مشارکت عمومی- خصوصی نشده است. 

مشارکت عمومی- خصوصی در 
شهرداری ها

آرش اسمعیل نسب
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سنندج
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آنها در شهرهای مختلف  اگرچه درجه شهرداری ها و میزان درآمد 
مهمترین  و  است  یکسان  آنها  تمام  کار  اساس  اما  بوده  متفاوت 
رسانی  خدمات  ناکارآمدی  و  شهری  مسایل  حل  برای  محدودیت 
امروزه ترکیب  منابع مالی کافی است  از فقدان  ناشی  به شهروندان 
بهینه منابع مالی اکثر شهرداری ها مجموعه ای از فروش کاال )زمین، 
ساخت و ساز و تراکم( و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و 
کمک های مالی دولت )درصد خیلی کم( را شامل می شود و چنانچه 
توانست  نخواهد  آورد،  دست  به  کافی  درآمد  نتواند  شهرداری  یک 
تأسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کند و نمود هنر مدیریت 
و  اقتصادی  در طرح های مختلف  ریزی مطلوب  برنامه  شهری که 

درآمدزایی است را عملی سازد.
و  عمده  از مشخصه های  گیری های شهری  تصمیم  در  برنامه ریزی 
اساسی مدیریت شهری بوده و ارتقای شرایط مدیریت شهری و بهبود 
وضعیت شهرداری ها، به عنوان یکی از اهداف و برنامه ها و از عوامل 
مؤثر در بهبود اداره شهرها و عملکرد شهرداری ها بایستی مورد توجه 
قرار گیرد چرا که هرگونه عملکرد اشتباه چه بسا می تواند هزینه های 

اضافی برای شهروندان فراهم نماید.
همانطوریکه می دانیم منایع درآمدی شهرداری ها از لحاظ منابع تأمین 
به دو دسته درآمدهای مستمر)پایدار( و درآمدهای غیرمستمر)ناپایدار( 
دسته  را  کوچک  شهرهای  درآمدی  منابع  اغلب  که  می شود  تقسیم 
درآمدهای ناپایدار تشکیل می دهد با بررسی هزینه ها نسبت به درآمد 
شهرداری ها باالخص شهرداری های با درجه پایین )شهرهای کوچک 
اندام( به این نتیجه خواهیم رسید که الزم است ابتدا برای تأمین منابع 
درآمدی شهرداری ها چاره ای اندیشیده شود و این بدان معنی است 
که در آینده این شهرها در صورت عدم برنامه ریزی صحیح با مشکل 
درآمدی و بحران روبرو خواهند شد درحالیکه شهرداری ها می بایست 
روز به روز نسبت به بهبود،ارتقا خدمات شهری ،توسعه شهر و نهایتا 

رضایت شهروندان گام بردارند.

شیوه نامه سرمایه گذاری
محمود پیغامی 

معاون توسعه مدیریت و منابع)معاون اداری و مالی( شهرداری بناب

یکی از راهکارهای تامین منابع 
حوزه  به  توجه  پایدار  درآمدی 
مشارکت  و  گذاری  سرمایه 
است چرا که در حوزه سرمایه 
گذاری بسترهای خوبی فراهم 
محدویدت  به  توجه  با  و  شده 
منابع مالی شهرداریها و کاهش 
درآمدها، سرمایه گذاری بهترین 
راهکاری برای ایجاد درآمدهای 
از  استفاده  با  شهری  پایدار 
شده  شناسایی  های  پتانسیل 
هر شهر است که در این برهه 
از زمان و شرایط اقتصادی باید 
بیش از پیش به آن توجه نمود 
رسیده  آن  وقت  دیگر  بیان  به 
رویکرد  از  ها  شهرداری  که 
وظیفه محور به سمت رویکرد 
و  مدار  مشتری  بازارمحور، 
در حوزه های  کننده  مشارکت 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی 
نمایند  فعالیت  و  آورده  روی 
جلب  نیز  بخش  این  در  البته 
اعتماد سرمایه گذاران به طرق 
سازی  روان  جمله  از  مختلف 
مرسوم  بروکراسی  تسهیل  و 
از  استفاده  اداری،  معمول  و 
تشویقی  حمایتی،  های  روش 
گیرد  قرار  نظر  مد  معافیتی  و 
تا باتوجه به وضعیت اقتصادی، 
توسعه  و  اجتماعی  فرهنگی، 

نسبتا کم و حوزه فعالیت در شهرهای کوچک سرمایه گریز نباشد.
جا دارد شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی که مسؤلیت مدیریت 
و اداره ی شهرها را بر عهده دارند در جهت تأمین منابع مالی خود 
سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار نموده و با استفاده 
از ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و تعریف پروژه های ارزش افزا 
و محرک توسعه در اقتصاد شهری، با زمینه سازی و تسهیل امور و 
جذب سرمایه گذاران خرد و کالن نسبت به افزایش سهم درآمدهای 
ارایه ی کاالها و خدمات مورد نیاز  پایدار در منابع درآمدی خود به 

شهروندان و رشد و توسعه شهری مبادرت ورزند.
از طرف وزیر  ابالغی  نامه جدید  الزم به توضیح است که در شیوه 
محترم کشور در اسفندماه ۹۹ بسیاری از کاستی های موجود در شیوه 
و  کارشناسان  تدابیر  و  نکته سنجی  با  )ابالغی سال ۹1(  قبلی  نامه 
صاحب نظران حوزه سرمایه گذاری کشور جبران و لحاظ شده است 
و شهرداری ها می بایست از فرصت های سرمایه گذاری برابر شیوه 
نامه جهت نیل به اهداف خود حداکثر استفاده را بنماید. البته افزودنی 
است که در شیوه نامه جدید برخی موارد به نظر اینجانب جای بررسی 

و اصالح دارد که به شرح ذیل بحضور اعالم می گردد:
1-در خصوص ارزیابی کیفی،فنی و اقتصادی در راستای سالم سازی 
و شفاف سازی و جلوگیری از برخورد سلیقه ای هرکدام از شهرداری 
ها پیشنهاد این است که فرم های مخصوص ارزیابی بصورت تیپ با 
نظر تجمیعی کارشناسان و صاحب نظران حوزه سرمایه گذاری کشور 
تهیه و به پیوست به شهرداری های کشور ابالغ گردد چرا که نظر 
ایشان بهتر، مثمر ثمر مفیدتر واقع خواهد شد اگرچه بصورت توصیفی 
برخی از شاخص ها در شیوه نامه ابالغ شده است ملی به نظر کافی 

نمی باشد.
2-در ردیف )5( بند ج ماده 20 شیوه نامه که به ماده ۷ آئین نامه 
مالی شهرداریها استناد و اشاره شده است درحالیکه اما در این ماده از 
آئین نامه مالی شهرداری ها موضوع ذکر شده به هیچ عنوان استنباط 

نمی شود.
3-نحوه ارزیابی کیفی،فنی و اقتصادی پیشنهادها)مندرج در صفحات 
18 و 1۹ شیوه نامه( مجددا در صفحه 20 شیوه نامه ابالغی تکرار 

شده است.
4- در قسمت )ب( و )ج( ماده 22 شیوه نامه جدید ابالغی در مورد 
موضوع تضامین اشاره شده به بند 21-1 ارجاع گشته که چنین بندی 

با موضوع تضامین یافت نشد.
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طبق آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریهای ایران معامالتی همچون 
خرید، فروش، اجاره با دو روش مزایده برای فروش و مناقصه برای 
خرید و اجاره به انجام می رسد اما نوع دیگر معامالت که قانون گذار 
آن را پیش بینی نموده تا سال 1385 هیچ دستورالعمل و آیین نامه 
انواع معامالت عبارت است است سرمایه  از  نداشته است. یکی  ای 
گذاری مشارکتی که بعد از دهه هفتاد و هشتاد در شهرداریها باب شد 
اما فاقد شیوه نامه یا دستورالعمل بود و همیشه مورد اختالف مجریان 
و ارگانهای نظارتی بود که نهایتا منجر به تدوین و ابالغ شیوه نامه 

های مختلف شد:

- نسل اول شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری ها در سال 1385 
بصورت پایلوت توسط شهرداری تبریز و با نظر خواهی از شهرداریهای 
سرمایه  وقت  )مدیر  ندیم  داود  دکتر  آقای  با همت  و  استانها  مراکز 
گذاری کالنشهرهای  کمیته سرمایه  دبیر  و  تبریز  گذاری شهرداری 
اجراء  مورد  به  تبریز  شهرداری  در   1386 سال  از  و  تدوین  کشور( 
این حوزه آغازی  تبریز در  تاثیرگذار شهرداری  گذاشته شد. عملکرد 
شد تا سایر وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور وارد این حوزه 
شوند و شیوه نامه های مشابه برای خود تهیه و تدوین نمایند از قبیل: 

وزارت نیرو، وزارت راه، دانشگاه آزاد اسالمی و...

- نسل دوم شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها در سال 13۹1 توسط 
سازمان شهرداریها و دهیاریها و با همت آقای  مهندس قوامی و آقای 
و  تدوین  و  تهیه  سازمان شهرداریها  سایر همکاران  و  ژیالیی  دکتر 
پس از نظر خواهی از اساتید و شهرداریها  با امضای وزیر کشور وقت 
متعاقبا شهرداریهای کشور  و  استانداریها  تمام  به  نجار(  دکتر  )آقای 

ابالغ گردید.

سرمایه  کمیته  به همت   13۹2 سال  از  ها  نامه  شیوه  سوم  نسل   -
گذاری کالنشهرهای کشور )دبیر وقت آقای دکتر ندیم( تهیه و در اکثر 

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها در گذر زمان
فهیمه جمعه پور

مسئول حقوقی سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری بندرعباس

از  استانها  مراکز  و  کالنشهرها 
سنندج،  گرگان،  ارومیه،  جمله: 
شیراز  اهواز،  بندرعباس،  کرج، 
شوراها  تصویب  مورد  به  و...  
مربوطه  شهرداریهای  اجراء  و 

گذاشته شد.

- نسل چهارم شیوه نامه سرمایه 
سازمان  توسط  مجددا  گذاری 
شهرداریها و دهیاریهای کشور 
با نظر خواهی از استانها و اساتید 
دکتر  آقای  مدیریت  با  مختلف 
جمالی نژاد )معاون وزیر کشور 
و  شهرداریها  سازمان  رییس  و 
دهیاریها( و آقای دکتر نصرتی 
و  سازمان(  مقام  )قائم  قزوینی 
همکاران ایشان تهیه و تدوین 
)آقای  کشور  وزیر  امضاء  با  و 
دراواخر  فضلی(  رحمانی  دکتر 
استانداریها  به   13۹۹ سال 
طی  کشور  شهرداریهای  و 
مورخه   1۹۹04۹ شماره  نامه 

۹۹/12/۹ ابالغ شد.

ها،  نامه  شیوه  این  از  هریک 
و  داشته  قوت  و  ضعف  نقاط 
دارند و لی در یک سیر صعودی 
همواره در حال تکمیل واصالح 

بررسیهای  با  است  امید  بودند. 
سهل  زمان،  مرور  به  و  بیشتر 
ترین شیوه نامه و دستورالعمل 
پتانسیل  از  استفاده  برای  را 
های مالی خارج از شهرداری ها 
برای سرمایه گذاری مشارکتی 
با شهرداریها و عملیاتی نمودن 
فرصتهای سرمایه گذاری حوزه 

شهری باشیم.

دستورالعمل  آخرین  بررسی  در 
نیز به نظر می رسد موارد زیر 
و  کنکاش  مورد  بایست  می 

بررسی بیشتر واقع شوند:
هیأت  اختیارات  تفویض   -1
در  سازمان  شورای  به   عالی 
سازمان  اساسنامه  با  تعارض 
نامه  آیین  رعایت  عدم  و  ها 

معامالت می باشد.

یک  تبصره  خصوص  در   -2
ماده۹  شیوه نامه در خصوص 
آورده طرفین  قید عبارت »سایر 
امتیازات بر اساس توافق تعیین 
اشکال  از  خالی  گردد«  می 
در  که  علت  بدین  باشد  نمی 
عمومی  از  اعم  فراخوان  موارد 
طرفین   های  آورده  محدود  و 

معین و سایر شروط  نیز ضمن 
اسناد و قرارداد آتی که مهم در 
منافع آتی طرفین بوده و برای 
جلوگیری از هرگونه اختالف و 
عدم حصول نتیجه از برگزاری 
از  و  گردد  می  قید  فراخوان 
طبق  توان  نمی  دیگر  سوی 
شهرداری  معامالت  نامه  آیین 
امتیاز  شهرها(  )کالن  تهران 
جدیدی را برای  طرف قرارداد 
موارد  سایر  قید  لذا  شد  قائل 
نامه  شیوه  در  توافق  بصورت 
پیشنهادی فاقد وجاهت قانونی 

است.

3- در روش ترک فراخوان که 
مقررات  رعایت  آن  مبنای  بر  
ترک تشریفات مناقصه در آیین 
معامالت شهردار تهران )کالن 
شفافیت  گردیده  تعین  شهرها( 
آورده  آیا  اینکه  خصوص  در 
بایست  می  مالک  شهرداری 
یا  قرارداد  طرف  یا  قرارگیرد 
مجموع آنها در رعایت. از موارد 

ابهام در شیوه نامه می باشد. 

4- تفویض اختیارات کمیسیون 
شورای  به  معامالت  عالی 
سازمانها با عنایت به تخصصی 
بودن اعضا کمیسیون از ایرادات 
موجود در شیوه نامه پیشنهادی 

می توان نام برد.
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معرفی فرصت های سرمایه گذاری

دکتر مصطفوی 
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  های  ظرفیت  و  پتانسیل 
به  عالقمندان  اختیار  در  و  شده  احصاء  مرور  به  سهند  در  مختلف 

سرمایه گذاری قرار می گیرد.
بازار  بزرگترین  تبریز،  کالنشهر  مجاورت  در  سهند  خاص  موقعیت 
دریاچه  کندوان، سواحل  طبیعی  تاریخی  روستای  سرپوشیده جهان، 
ارومیه، دامنه های سرسبز کوه سهند و قلل مرتفع آن، آثار طبیعی و 
گردشگری و تاریخی این منطقه و فرصتهای سرمایه گذاری داخل 
زمینه های گردشگری، تجاری، مسکونی، فرهنگی،  در  شهر سهند 
موقعیت  تا  اند  داده  هم  بدست  دست  درمانی  و  ورزشی  آموزشی، 

اقتصادی و سرمایه گذاری ویژه ای در شهر جدید سهند بوجود آید.
سال  الکترونیکی  همایش  اولین  در  گذاری  سرمایه  فرصت  دهها 
13۹۹ به سرمایه گذاران عرضه گردیده، دهها پروژه آغاز گردیده و 
فرصتهای دیگری نیز در حال مطالعه می باشد. از عموم عالقمندان 
در حوزه های مختلف شهری دعوت بعمل می آید تا جهت آشنایی 
پورتال  در  آنها  رویت  شهر ضمن  این  گذاری  سرمایه  فرصتهای  با 
مراجعه  این شرکت  گذاری  سرمایه  مدیریت  به   تخصصی شرکت، 

نمایند.

■ معرفي پروژه

1. عنوان طرح: بازارچه صنایع دستی فاز 3 
2. بخش: گردشگری- زیر بخش: تجاری خدماتی

3. خدمات/ تولیدات: واحدهای تجاری، رفاهی، خدماتی
4. محل اجراي طرح: شهر جدید سهند فاز 3

5. شرح پروژه )زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایي، نحوه تولید و...(: 
عرصه ۷346 مترمربع- زیربنا6400 مترمربع- تاسیسات زیربنایی: تا 
قطعه موجود است-نحوه تولید: هم ساختمان سازی و تجهیز و بهره 

برداری است. در دو طبقه سازه ای.
6. ظرفیت تولید ساالنه: تراکم 8۷ درصد- سطح اشغال 43 درصد- 

)بر اساس مصوبه طرح تفصیلی(

■ وضعیت پروژه

۷. دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل: صد درصد
8. فروش: بازار داخلي پیش بیني شده: ۹0 درصد- بازار خارجي پیش 

بیني شده: 10 درصد
۹. کل زمان مورد نیاز براي پروژه )از ابتدا تا زمان شروع فعالیت هاي 

تجاري(: یک سال و نیم
10. وضعیت طرح: 

- امکان سنجی طرح در دسترس است؟ بلی
- زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بلی

و  زیست  محیط  ارزی،  سهمیه  تاسیس،  )جواز  قانونی  مجوزهای   -
غیره( اخذ شده است؟ بلی 

- قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ نه 
منتظر جذب سرمایه گذار است.

- قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟ نه به روش مشارکت 
مدنی خواهد بود.

- با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ نه
سوخت،  مخابرات،  رسانی،  آب  رسانی،  )برق  زیربنایی  تسهیالت   -

جاده و غیره( فراهم شده است؟ بلی 
همچنین  و  تجهیزات  آالت،  ماشین  فنی،  دانش  از  فهرستی   -

شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی
شده  منعقد  فنی  دانش  و  تجهیزات  آالت،  ماشین  خرید  قرارداد   -

است؟ نیاز نیست.

■ ساختار مالی

گذاری:  سرمایه  کل   -
نرخ  ریال-   میلیون   303650
برابری: 330 هزار-  کل مبلغ 

به میلیون یورو: 0/۹2 
 35 داخلی:  بازگشت  نرخ   -

درصد
- دوره بازگشت سرمایه: شش 

سال
- حداقل نرخ سود مورد انتظار: 

چهل درصد
سرمایه  مالی:  تأمین  روش   -
روش  به  مشارکتی  گذاری 

مشارکت مدنی

■ اطالعات کلی طرح

شرکت:  وضعیت  خالصه   -
متولی شهر جدید سهند 

- ساختار قانونی شرکت: دولتی 
است

حقیقی/  )اشخاص  نام   -
شهر  عمران  شرکت  حقوقی(: 

جدید سهند 

شرکت:  جاری  فعالیت   -
شهرک سازی

برای  تماس  راههای   ■
در  اطالعات  کسب 
های  پروژه  سایر  مورد 

سرمایه گذاری:

شهر  تبریز،  شرقی،  آذربایجان 
از  باالتر  دو،  فاز  سهند،  جدید 
شهر  عمران  شرکت   ،cng

جدید سهند
ص پ: 1845- 51335

تلفن: 041-3343۷۷01-4 
فاکس: 3343۷۷06   

کدپستی: 5331-43816

پست الکترونیکی:
sahand@ntdc.ir

وب سایت: 
www.sahand.ntdc.ir
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مهندس عباس محرمی
شهردار تربت جام- خراسان رضوی

شهر تربت جام از شهرهای استان خراسان رضوی در مجاورت مرز 
افغانستان ودر جوار بارگاه تربت شیخ احمد جامی با جمعیتی بیش 

از یکصد هزار نفر می باشد.
سالهای 13۹۹ و 1400 برای تربت جام سالهای خاص در حوزه 
مدیریت شهری محسوب می شوند. در این دو سال شش مطالعه 
و  انجام  حال  در  شهرداری  مشاوران  توسط  کابردی  و  راهبردی 

اتمام است:
- مطالعات طرح تفصیلی پانزده ساله شهر

- سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد شهری
CDS مطالعه استراتژیهای  توسعه شهری -

EDS مطالعه استراتژیهای توسعه اقتصادی -
- مطالعات برندینگ شهری

- تدوین برنامه پنجساله اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری.

در کنار انجام این مطالعات که منجیر به تدوین نقشه راه توسعه 
به  گذار  سرمایه  جذب  برای  عملیاتی  اقدامات  شود،  می  شهر 

فرصتهای سرمایه گذاری در حال انجام است.
احصاء  مربوطه  مشاورین  توسط  گذاری  سرمایه  فرصت  دهها 
فراخوان جذب  و  تهیه شده  آنها  مشارکتی  های  بسته  و  گردیده 

سرمایه گذار در حال انجام است.
فرصتهای سرمایه گذاری با تسهیالت و مشوقهای خاص در زمینه 
های: پارک آبی، شهربازی، مجتمع پزشکان، متمع های تجاری و 
خدماتی، پارکینگهای طبقاتی، مجموعه های ورزشی و فرهنگی 
و آموزشی و هتل در حال ارایه به عالقمندان به سرمایه گذاری 

شهری می باشد.

■ رباط جام در سمت جنوبی خیابان کوثری شهر تربت جام قرار دارد که به صورت یک بنای چهار ایوانی 
از دوران  آثار معماری برجا مانده  از جمله  را  بنا می توان آن  با توجه به سبک معماری  ایجاد شده است. 

تیموریان دانست.

معرفی فرصت های سرمایه گذاری

■ معرفي پروژه

قدیم  ساختمان  محل  )در  پزشکان  ساختمان  پروژه:  عنوان   -
شهرداری تربت جام- میدان شهداء( 

- منطقه یا سازمان متولی: شهرداری مرکز
- مشخصات ملک: پالک ثبتی: 3/4/3۷31 

- مساحت عرصه: 32۷8/۷5مترمربع
شهرداری  ششدانگ  مالکیت  تحت  نظر  مورد  زمین  مالکیت:   -

تربت جام می باشد.
- نظریه اداره امالک درخصوص مالکیت و امکان مشارکت: سند 
ششدانگ تحت مالکیت شهرداری می باشد و مشارکت مدنی و 

بهره برداری بالمانع می باشد. 
مبنای  کاربری:  با  نظر   مذکور  ملک  از  هرمترمربع  ارزش   -
)جمعا  باشد.  می  ریال  میلیون  پنجاه  حروف(:  )به  برابر  مسکونی 
163.۹3۷.000.000 ریال(. توضیح اینکه تغییر کاربری در قسمت 

عوارض دیده شده است.
- نظریه طرح و گذربندی: کلیه ضوابط و مقررات طرح و گذربندی 
و  و طول  )عرض  معابرشهری  مقررات  معابر(   توسعه  و  )احداث 
پخ و غیره( به استناد آئین نامه طراحي راههاي شهري و مقررات 
شهرسازي و معماري مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري 

ایران باید لحاظ و اجرا گردد.
- ضوابط موجود: کلیه ضوابط بر اساس مقررات ملی ساختمان و 

ضوابط موجود شهرداری منطقه مذکور می باشد.
- تعداد طبقات: پروژه در ده طبقه سازه ای احداث خواهد شد.

اشغال100درصد، 61درصد ،46درصد می  اشغال: سطح  - سطح 

باشد.
- رقم تقریبی عوارض پروانه 
فوق  جدول  براساس  ساخت 
با  عرصه  احتساب  با  الذکر 
و  عوارض  و  مسکونی  بیس 
به  مسکونی  از  کاربری  تغییر 
پزشکی  خدمات  و  تجاری 
حروف(  )به  مبلغ  به  مجموعًا 
ریال  میلیارد  وشصت  سیصد 
محاسبه گردید که محاسبات 

به شرح زیر می باشد.
۹000 مترمربع خالص تجاری 
× بیست میلیون تومان ارزش 
فروش هر متر مربع  تجاری 
20درصد   × شده  ساخته 
تجاری=  به  مسکونی  مبنای 

سی وشش میلیارد تومان.
مشارکت  مشارکت:  روش   -
از  پروانه  و  )نوع: ملک  مدنی 

شهرداری(
الشرکه  سهم  درصد   -
فراخوان  برای   شهرداری 
کل  از  درصد   36 مشارکت: 

مستحدثات.
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مهندس عبدالقادر پربار 
شهردار زاهدان

کالنشهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جمعیت بیش از 
ششصد هزار نفر در مجاورت میل مرزی سه جانبه ایران، افغانستان 
شهری  حوزه  در  گذاری  سرمایه  بکر  ظرفیتهای  دارای  پاکستان  و 

می باشد.
 1400 سال  در  زاهدان  شهری  گذاری  سرمایه  فرصتهای  مطالعات 
الزم  مشوقهای  با  گذاری  سرمایه  فرصت  دهها  و  رسد  می  باتمام 
پارکینگ طبقاتی، مجموعه  از جمله: مجتمع های  در حوزه شهری 
های کافی شاپ و رستورانهای برند، پارک آبی، هتل، مجموعه های 
پارک  فوداستریت، شهربازی،  و درمانی،  آموزشی  ورزشی، فرهنگی، 
بانوان، مجتمع های مسکونی و تجاری و خدماتی احصاء شده و در 

حال تهیه بسته های مشارکتی و اسناد فراخوان عمومی می باشد.
از میهن مان می توانند  عالقمندان به سرمایه گذاری در این خطه 
با مراجعه به وب سایت شهرداری از عناوین و مختویات فرصتهای 
سرمایه گذاری مطلع شوند و نیز خدمتگزاران شما در معاونت سرمایه 
و  راهنمایی  و  بیشتر  اطالعات  ارایه  آماده  زاهدان  گذاری شهرداری 

مذاکرات تخصصی در این مورد می باشند.

■ معرفي پروژه

1
- مجتمع تجاری بهارستان- کد 12۷

- کار فرما: شهرداری زاهدان
- ناظر: معاونت سرمایه گذاری شهرداری

انقالب-  میدان  زاهدان-  سازی:  شهر  نقشه  در  پروژه  آدرس   -
تقاطع انقالب و امام

- مساحت عرصه اولیه: 3030مترمربع
- مساحت عرصه باقی مانده: 3030مترمربع  

- سطح اشغال: 80 درصد
- مساحت سطح اشغال اعیان )متر مربع(: 2424مترمربع

- کل مساحت اعیانی احداثی- مترمربع: 12120 مترمربع
- اهم ضوابط و مقررات ویژه شهرسازی در محل اجرای پروژه: 
کلیه ضوابط و مقررات طرح و گذربندی )احداث و توسعه معابر( 
مقررات معابرشهری )عرض و طول و پخ و غیره( به استناد آئین نامه 
طراحي راههاي شهري و مقررات شهرسازي و معماري مصوب 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران باید لحاظ و اجرا گردد.
تورم  لحاظ  )بدون  وسود طرفین  الشرکه  و سهم  آورده  درصد   -

و تنزیل(:
- آورده شهرداری: 833.6۹0 میلیون ریال )58 درصد(

- آورده سرمایه گذار: 606.000 میلیون ریال )42 درصد(
- سود شهرداری: 114 میلیارد تومان

- سود سرمایه گذار: 83 میلیارد تومان

2
بسته مشارکتی تجاری و پارکینگ چهارراه رسولی- کد 141

- کاربری: تجاری و مسکونی
- مساحت عرصه اولیه: 6433 مترمربع

معرفی فرصت های سرمایه گذاری

در  مقدار  عرصه  مساحت   -
مسیر: 0

- مساحت عرصه باقی مانده: 
6433 مترمربع  

- سطح اشغال: 80 درصد
- مساحت اعیان )متر مربع(: 

5146 مترمربع
- اهم ضوابط و مقررات ویژه 
اجرای  محل  در  شهرسازی 
پروژه: کلیه ضوابط و مقررات 
گذربندی)احداث  و  طرح 
مقررات  معابر(   توسعه  و 
معابرشهری )عرض و طول و 
پخ و غیره( به استناد آئین نامه 
شهري  راههاي  طراحي 
و  شهرسازي  مقررات  و 
معماري مصوب شوراي عالي 
ایران  معماري  و  شهرسازي 

باید لحاظ و اجرا گردد.
 1453/۷ شهرداری:  آورده   -

میلیارد ریال- 63/6 درصد
- آورده سرمایه گذار: 833/3 

میلیارد ریال- 36/4 درصد
 1065 شهرداری:  سود   -

میلیارد ریال
- سود سرمایه گذار: 608

■ نمایی از مسجد مکی )زاهدان(
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پیرو آیین نامه بومی نشریه شماره 612 و 613 سازمان برنامه و بودجه 
معاونت راهبردی ریاست جمهوری و آیین نامه 603 و 488 سازمان 
تحقیقات مسکن، این سازه ها مورد تایید سازمان نظام مهندسی، دفتر 
فنی بنیاد مسکن، و دفتر فنی شهرداری ها است و کلیه بارهای آیین 

نامه بارگذاری ایران بر روی سازه اعمال میگردد.
 sap2000 در محیط افزاری  نرم  قابلیت مدل سازی  ها  این سازه 
داشته   cold formed sections آیکون  که  هایی  ورژن 
باشند را دارد. در نتیجه امکان ارایه دفترچه فنی و محاسباتی جهت 
بررسی مهندسین ناظر و محاسب نظام مهندسی و شرکت های مشاور 

را دارد.
قابلیت اجرای کلیه مصالح سنتی برای کف سازی از کاشی و سرامیک 
و پارکت گرفته تا رنگ و کاغذ دیواری و برای نما با تمهیداتی ویژه 

را دارد.
پیرو سیاست مسکن مهر و ایجاد زمینه برای طرح و توسعه کارخانجات 
مختلف تولید سازه صنعتی سبک و پیچ و مهره ای و نیز احداث دها 
بین  مساجد  کنار  در  ایران  نقاط  اقصی  در  این سبک  به  واحد  هزار 
راهی، مدارس نوسازی مدارس، اسکان سیل زدگان، افزایش طبقه و 
اضافه اشکوب، رووف گاردن، سایه بان پارکینگ و.... باالخص برای 
زمینه  در  مناسبی  سازی  فرهنگ  افتاده  دور  و  العبور  مناطق صعب 

استفاده از این سیستم شده است. 
قابلیت اجرای طبقاتی تا 18 متر از سطح تراز صفر طبیعی بصورت 
6 طبقه اداری با ارتفاع مفید 2.5 متر و یا 5 طبقه مسکونی با ارتفاع 

مفید 3 متر را دارد. 
سرعت اجرای بسیار باال )بخصوص برای جاهایی که مشکل پلیس 

شرکت آبسان
)آتیه بهینه سازه آذربایجان نادر(

سازنده سازه های ساختمانی

داشتن معرفی شرکت ها دارد(،  وجود  شهرداری 
دیوار  میانی  عایق  سانتیمتر   ۹
واقعی  سردخانه  یک  مثل  که 
گرما  و  سرما  از  را  ساختمان 
کلیه  )بازگشت  می کند  ایزوله 
و  سرمایشی  های  هزینه 
و  بودن  تر  سبک  گرمایشی(، 
فونداسیون مقرون به صرفه تر، 
جرم پایین ساختمان و مقاومت 
زلزله  برابر  در  باالی ساختمان 
برابر  در  کم  پذیری  انرژی  با 
دمونتاژ  و  مونتاژ  امکان  زلزله، 
زمین  ساختمان)فروش  کردن 
آن  انتقال  و  ویال  نفروخت  و 
آوار  نداشتن  دیگر!(،  زمینی  به 
در زلزله و.... دهها ُحسن دیگر 
باعث مقرون به صرفه تر بودن 
آن از دیدگاه مدیریتی و اقتصاد 
برای  بخصوص  مهندسی 

مصرف کننده می باشد.
قیمت دهی سازه ها، به روشی 
مهندسی  ای،  حرفه  کامال 
شفاف،  متره،  ریز  دارای  شده، 
آزمایی،  راستی  قابل  صادقانه، 
قابل کاهش و افزایش به میل 
برحسب  کارفرما  انتخاب  و 
ضمیمه  و  تعیین  ذیل  موارد 
که  می گردد  قراردادهای 
انعکاس تجربیات چندین ساله 
اینجانب در پروژه های مختلف 
نمایشگاه های  در  شرکت  و 

مختلف است.
ساخت،  متراژ  دستگاه،  تعداد 
طبقات،  تعداد  کاربری،  نوع 
جاده  با  فاصله  اجرا،  مکان 
خاکی،  جاده  مقدار  آسفالته، 
زیربنای  تاسیسات  نبود  یا  بود 
امکان اسکان  و....،  آب و برق 
عدم  یا  امکان  نصب،  پرسنل 
پرسنل  غذای  تامین  امکان 
توسط کارفرما، نیاز یا عدم نیاز 
امکان  به جرثقیل حین نصب، 
جرثقیل  فعالیت  امکان  عدم  یا 
درختان  برگ  و  شاخ  مانند 
ضعیف  و  قوی  فشار  کابل  و 
خارجی  سقف  نوع  و.....،  برق 
ای  ذوزنقه  گالوانیزه  ورق  از 
و  مرغی  تور  و  شیشه  پشم  و 
الیه رول فوم تا ساندویچ پانل 
با  ورق  رو  دو  یا  ورق  رو  یک 
از  کارفرما  انتخابی  ضخامت 
نمره 40 تا 60 و از عایق میانی 
پلی  فوم  با  استایرن  پلی  فوم 
آنها  چگالی  انتخاب  و  اورتان 
بصورت چشمه بسته یا چشمه 

پانل  از  خارجی  دیوار  نوع  باز، 
یا  سیمانی ساده یا طرح چوب 
طرح سنگ یا طرح آجر و دیوار 
از پانل گچی تک الیه  داخلی 
یا  معمولی  نوع  از  الیه  دو  یا 
ضد رطوبت یا ضد آتش، عایق 
یا  شیشه  پشم  از  دیوار  میانی 
های  دانسیته  با  سنگ  پشم 
نبودن  یا  بودن  دارا  و  متفاوت 
در  آلومینیوم  فویل  ورق  الیه 
بتن  عایق  یا  آنها  طرف  یک 
موزائیک  از  گازی، کف سازی 
و سرامیک با درز یا بدون درز 
تا پارکت لمینت و نوع و طرح 
آن، نوع قرنیز از نوع سرامیکی 
از  داخلی  نمای  اف،  دی  ام  یا 
ن ع رنگ روغنی یا پالستیکی 
یا ترکیبی یا کاغذ دیواری، نوع 
سقف ساده یا طرح دار بصورت 
نوع  وسط،  طرح  و  باکس  دور 
ضد  یا  ساده  ورودی  درب 
ب  سی  وی  پی  یو  یا  سرقت 
نوع  مشاع،  شهرک های  ای 
تا  سی  وی  پی  یو  از  پنجره 
ابعاد  آلومینیومی،  ترمال  بریک 
پنجره ها که متراژ پرده ها به 
آن وابسته است و در پایین به 
آن اشاره خواهد شد، تک حالته 
نوع  کشویی،.  یا  حالته  دو  یا 
یا  یا طرح چوب  پروفیل سفید 
رنگی، نوع شیشه ساده یا کدر، 
دارای گارد آهنی یا فرفروژه یا 
بدون گارد، نوع دربهای داخلی 
نوع  لمینت،  یا  اف  دی.  اچ.  از 
فرانسه  طرح  فلزی  چهارچوب 
یراق  برند  و  نوع  معمولی،  یا 
و  کلید  بهریزان،  مثال  االت 
بیرونی  کشی  سیم  دلند،  پریز 
کابل، سیم کشی داخلی افشان 
مس خالص درجه یک، چراغها 
هالوژن،  یا  مصرب  کم  نوع  از 
چاه  تعبیه  فیوز.  جعبه  تعبیه 
سیستم  نوع  استاندارد،  ارت 
گرمایشی از آبگرمکن برقی یا 

گازی تا پکیج و پره رادیاتور یا 
حرارت از کف، بصورت شعاعی 
نوع  کلکتور،  جعبه  بصورت  یا 
به  نیاز  عدم  یا  نیاز  و  پکیج 
کندانسور یا همان پمپ کمکی 
صرفا  یا  باال،  متراژهای  در 
و  گازی  محیطی  کشی  لوله 
داشتن  دودکش،  جای  تعبیه 
یا نداشتن سیستماعالم حریق، 
اطفا  نداشتن سیستم  یا  داشتن 
و  کابینت  متراژ  و  نوع  حریق، 
کمد و جاکفشی، تعداد و متراژ 
اندازه  و  نوع  اتاقها،  های  پرده 
شومینه و آتشکده، ابعاد نشیمن 
گودالی مدرن، و دهها آیتم ریز 

و کاربردی و موثر دیگر.

■ مشخصات سازه ها

- محدودیت متراژ ندارد. 
طرح  هر  بر  انطباق  قابلیت   -

معماری از نظر دهانه. 
- ارتفاع، قوس و انحنا و سایر 
ویژگی های معماری و طرح را 

دارد. 
کلیه  برای  اجرا  قابلیت   -
اداری،  مختلف  کاربری های 
آموزشی،  مسکونی،  تجاری، 

ورزشی و نظامی را دارد. 
پهنه  کلیه  در  اجرا  قابلیت   -
با  منطقه  از  زلزله  های  بندی 
شدت زلزله ضعیف تا منطقه با 

شدت زلزله قوی را دارد.
تمام مناطق  اجرا در  قابلیت   -
تا  ضعیف  باد  وزش  شدت  با 
مناطق با شدت وزش باد قوی 

را دارد.

چهارراه  تبریز-  آدرس:   ■
بانک  فوقانی  طبقه  الله- 

مسکن- واحد 7 
تلفن: 04136669545 
فکس: 04136669545

همراه: 9141140860
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مدرسه مجازی سرمایه گذاری و مشارکت شهری ندیم ایران
■ آموزش مبانی سرمایه گذاری و مشارکت شهری

■ برگزاری کارگاههای تخصصی هیجدگانه تامین مالی پروژه های شهری
■ مطالعات چشم انداز بیست ساله اقتصاد شهری

■ مطالعات برندینگ شهری
■ مطالعات استراتژیهای توسعه اقتصادی

■ مطالعات احصاء فرصتهای سرمایه گذاری
■ مطالعات تهیه بسته های مشارکتی

■ بازاریابی داخلی و خارجی برای فرصتهای سرمایه گذاری شهری
■ کارگزاری جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای پروژه های شهری

■ مشاوره و همکاری در تهیه اسناد فراخوان و قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی

https://instagram.com/madrese_sarmayegozari

معرفی شرکت ها

■  وب سایت www.nadimiran.ir

■  کانال تلگرام @madrese_sarmayegozari

■  اینستاگرام
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)کارشناس  مالزاده  الهام  مهندس  مدیریت  به  ایفا  معماری  شرکت 
در  معماری(  ارشد  )کارشناس  مصطفائی  فاطمه  و  معماری(  ارشد 
راستای خدمت رسانی به جامعه فعالیت خود را در سال ۹8 آغازنمود.

داخلی  معماری  معماری،  طراحی  شرکت،  فعالیت  تخصصی  زمینه 
اهمیت  بر  شرکت  تاکید  باشد.  می  دکوراسیون  اجرای  و  طراحی  و 
معماری ایرانی و بومی، وفاداری به طرح مفهومی و استفاده از دانش 
استانداردهای بین المللی می باشد. دفتر معماری ایفا در تالش است 

با دانش و خالقیت خود، تنفسی باشد در معماری ایران.
پذیر  مسئولیت  و  خالق  فعال،  انسانی  نیروی  مجموعه،  قوت  نقطه 

می باشد.
مسکونی،  های  پروژه  انواع  نظارت  و  اجرا  طراحی،  با  شرکت  این 
زمینه  در  خود  های  تجربه  به  صنعتی  و  ویالیی  اداری،  تجاری، 

معماری می افزاید.

■ حیطه کاری شرکت معماری ایفا
- طراحی کامل بنا تا مراحل اجرایی کار

اجرایی  عملیات  در  کار  انجام  بر صحت  عالی  و  عمومی  نظارت   -
ساختمانی )مهندسی ناظر(

- مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های معماری )مدیریت پروژه(
- طراحی داخلی و بازسازی انواع پروژه های معماری

■ پروژه های اجرا شده:

1. پروژه بیمه کارآفرین
متراژ: 105 متر مربع
سبک طراحی: مدرن

2. پروژه ولیعصر جنوبی
موقعیت پروژه: تبریز، ولیعصر جنوبی

متراژ کل: 1225 متر مربع

3. پروژه 4 طبقه سردرود
موقعیت پروژه: سردرود

سبک طراحی: کالسیک

شرکت معماری ایفا

معرفی شرکت ها

کالسیک  ویالی  پروژه   .4
سردرود

موقعیت پروژه: سردرود
سبک طراحی: کالسیک

5. پروژه ویالی سنتی سردرود
موقعیت پروژه: سردرود

سبک طراحی: سنتی ایرانی

پروژه  داخلی  فضاهای  و  نما 
الهام گرفته از معمار سنتی ایران 
می باشد. استفاده از ارسی ها و 
آجر  و  ایرانی  های  چینی  گره 
خارجی  نمای  در  سنتی  چینی 
قوس  بکارگیری  همچنین  و 
ایرانی،  اصیل  کاری  آیینه  ها، 
سنتی  مبلمان  و  بومی  مصالح 
نمایانگر  بنا  داخلی  فضای  در 

معماری ایرانی می باشد.

6. پروژه شریعتی
خیابان  تبریز،  پروژه:  موقعیت 

شریعتی
سبک طراحی: نئوکالسیک

با  کودک  خانه  طراحی   .۷
رویکرد تعامالت اجتماعی

■ آدرس 
دانشگاه،  فلکه  آبرسان، 

c برج بلور، طبقه 3، واحد
شماره تماس 

041-33379634
09144048087
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برند و بیزنس

دنیای امروز، دنیای برندهاست. پارادایم ها و هنجارهای حاکم بر 
بیزنس، کسب و کار و اقتصاد جهان، برند و برندینگ را به یک 
بایِد استراتژیک تبدیل کرده است. ساز و کارها و منطق کسب و 
کارها هم به شدت در طی دو دهه اخیر تغییر کرده و به یک نقطه 
دینامیک رسیده است که تغییرات در آنها به نوعی روزمره شده و 

حتی گاها حس و حال آشفته بازار را هم القا می کند. 
و  فنی  موضوع  این  دیگر  موضوعات  از  بسیاری  مانند  طرفی،  از 
قرار  نابسامان، مبهم و گنگ  ما در وضعیتی  تخصصی در کشور 
دارد. با اینکه بسیاری در مورد برند، مارکتینگ، بیزنس و مدیریت 
کسب و کارها حرف و سخن، قال و مقال، و حتی گاها داد و بیداد 
را شاهد هستیم، ولیکن حقیقت موضوع در حد بسیار سطحی و 
کودکانه تنزل یافته و تنها ظواهری نیمه فریبنده و توخالی ارائه 

می شود. 
برند و بازاریابی در دهه اخیر در دنیای بیزنس و کسب و کار تبدیل 
آیتم های سرنوشت ساز  از  و یکی  به یک شاهرِگ حیاتی شده 
برای هر مجموعه است تا جایی که امروزه مدیران ارشد برند و 
بازاریابی از نقطه ابتدایی طراحی و تولید محصوالت و خدمات در 
تیمهای مختلف حضور دارند و دیدگاه های خود را وارد چرخه می 
بیزنسهای  استراتژی  هسته  در  افزوده،  ارزش  تولید  چراکه  کنند، 
ایده  و  خدمات  محصول،  ساخت  تفکر  است.  شده  الزامی  موفق 
ابزارهای  از  استفاده  با  برای فروش آن،  مناسب، و سپس تالش 
این  دردناک  نکته  و  است.  منسوخ شده  که  مدتهاست  بازاریابی، 
و  ایم  نرسیده  هم  شده  منسوخ  نقطه  آن  به  هنوز  ما،  که  است 
بازاریابی و فروش  هنوز تفکرات بساز و بنداز را بعنوان روشهای 

می شناسیم. 
برای  باشد  شایسته  بستری  فاخر  مجله  این  تا  ایم  شده  برآن 

نمای  و  نشو  و  شدن،  مطرح 
دیدگاه ها، تفکرات و عملیاِت 
برندینگ، بازاریابی و مدیریت 
کسب و کارها که تحت عنوان 
برند و بیزنس به فعالیت شروع 
در  داد.  خواهد  ادامه  و  کرده 
خواهیم  تالش  بخش  این 
در  شایسته  نحوی  به  تا  کرد 
گرانقدر  خوانندگان  خدمت 
تعاملی  بتوانیم  و  باشیم  خود 
کنیم.  ایجاد  مفید  و  سازنده 
مطالب  به  محتوا  از  بخشی 
موضوعات  تخصصی  و  فنی 
پرداخت،  خواهد  شده  مطرح 
های  جنبه  به  آن  کنار  در  و 
عملیاتی موضوعات و بیزنس 
ها وارد خواهیم شد، یعنی به 
در  کارها،  و  کسب  با  تعامل 
مختلف  صنایع  و  ها  حوزه 
جنبه  و  پرداخت  خواهیم 
های متفاوت آنها را منعکس 
خواهیم نمود. در این رویکرِد 
روی  بر  توجه  گود،  داخل 
و  مطالب جدید  و  موضوعات 
خواهد  مخاطبان  برای  مفید 
بر  اصلی  تمرکز  هرچند  بود. 

روی برند و بازرایابی است ولی بُعدهای دیگر مدیریت بیزنس ها 
مدنظر بوده و مطرح خواهد گردید.

2
جدید  بازارهای  با  را  خود  مدیریتی  سبک  مدیران  که  همانطور 
انطباق  باید  خود،  هویت  با حفظ  نیز،  برندها  دهند،  می  مطابقت 

پذیری داشته باشند.
عرصه  در  نوظهور  و  گسترش  حال  در  بازارهای  پیوستن  هم  به 
برای  بیزنسی،  انگیز  شگفت  های  فرصت  المللی،  بین  اقتصاد 
برندهای جهانی پدید آورده است. در عین حال، این پدیده باعث 
پیچیده و  با شرایط  نبردی  به میدان  تبدیل  بازار جهانی،  تا  شده 

رقابتی برای شرکتها گردد. 
است،  گذاشته  شرکتها  برندینگ  در  عمیقی  تاثیر  شدن  جهانی 
با  بیزنسها  شد،  می  فعالیت  مرزها  داخل  در  که  گذشته  برخالف 
برایشان  تازه  چالشهایی  که  شوند  می  مواجه  جدیدی  بازارهای 
به همراه دارد. چگونگی انطباق با شرایط فرهنگی جدید، عاملی 
این  مخصوصا  کند.  می  تعیین  را  برند  موفقیت  که  است  حیاتی 
هم  چراکه  دارد،  خاصی  اهمیت  و  جذابیت  ما  کشور  در  موضوع 
مصرف کنندگان، و هم بازرگانان و صاحبان کسب و کار عالقه 
برندها  این  با  کار  نحوه  اما  دارند.  خارجی  برندهای  به  خاصی 
همچنان بصورت سنتی و دیدگاه های فروش محور جلو می رود 
در حالیکه اگر مجموعه ها بتوانند کمی مطابقت و حتی شخصی 
داخلی،  هدِف  بازار  اساس  بر   )Customization( سازی 
بیاورند،  بدست  توجهی  قابل  موفقیتهای  توانند  می  دهند،  انجام 
یعنی هم مشتریان راضی و وفادار خواهند داشت و هم سودآوری 

باال، چیزی که هر کسب و کاری عاشق آن است. 

هنر بومی سازی برند
مسعود امیرکبیری 
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از طرف دیگر، این مبحث برای کسب و کارها و برندهای داخلی، 
که می خواهند تا به بازارهای خارجی، ولو نزدیک و همسایه، راه 
پیدا کرده و در آنها سهم بازاری مطمئن و سودآور داشته باشند، 
بسیار حیاتی و مهم است چراکه، داشتن دیدگاه های درست در 
این زمینه باعث خواهد شد تا تصمیمات هوشمندانه برند، بازاریابی 
و محصول برای بازار هدف گرفته شده و اقدامات به منزله تیری 
در تاریکی نباشد. این موضوعی است که مجموعه های ما، اکثرا 
بسیار  فرصتهای  و  اند  بوده  غافل  بشدت  آن  از  اخیر  در سالهای 
ارزشمندی، در این زمینه از دست رفته و به دیگران واگذار شده 
است، بازارهای آذربایجان و قطر نمونه هایی از این فرصتها می 
بازارهای خارجی هنوز هم در  باشند. رویکرد سنتی و منسوخ به 
با  ها  مجموعه  اکثر  که  شود  می  دیده  فرش  مثل  هایی  بیزنس 
دیدگاه های بازار ایران، سعی کرده اند تا همان اصول و فرآیندها 
ببرند که  پیش  غیره  و  هلند  و  آلمان  مثل  دربازارهای خارجی  را 
عمال نتایجی بسیار ضعیف در برداشته و میدان را به رقبای چینی، 
هم  هنوز  درحالیکه  اند.  کرده  واگذار  امثالهم  و  نپالی  پاکستانی، 
پتانسیلهای بسیار باالی این صنعت همچون آتش زیر خاکستر در 

غفلت و بی توجهی مانده است.
وقتی که اولین شعبه دیزنی لند )Disneyland(، در پاریس 
پیش  و  فرمولها  از  شرکت  افتاد،  راه  به  میالدی   1۹۹2 سال  در 
فرضهای قبلی خود تبعیت کرده و گمان نمود که مشتریان اروپایی، 
خواستار نسخه آمریکایی دیزنی لند خواهند بود. این پیش فرض، 
یک اشتباه بزرگ از کار درآمد، و بسیاری از ترجیحات و سالیق 
اروپایی ها را ندیده گرفت، مثل سایز رستورانها، وعده های غذایی، 
باعث  اشتباهات  این  غیره.  و  نحوه مصرف  اوج مصرف،  ساعات 
شد تا دیزنی در بومی کردن برند خود و جا انداختن آن در منطقه 
شکست خورده و بسیاری از مشتریان را ناراضی بکند. پس از سعی 
و خطاهای ادامه دار و منطبق کردن فرآیندها و نحوه فعالیت با 
سلیقه های اروپا، دیزنی توانست به باشگاه برندهای جهانی موفقی 
بپیوندد که در بازارهای محلی با موفقیت توانسته اند بومی شوند. 
یعنی، برندهایی مثل کوکاکوال )Coca-Cola(، مک دونالد 
)MacDonald’s(، بی. ام. دبلیو. )B.M.W.(، پروکتور اند 

گمبل )Procter & Gamble(، و غیره. 
چه چیزی عامل موفقیت در بومی سازی برند یا جا انداختن برند 
عالی  مثالی   ،)Unilever( یونیلور  است؟  بومی  بازار  یک  در 
کرده  ورود  المللی  بین  بازارهای جدید  در  که  است  برندی  برای 
ارائه  بازارها تنظیم و  با حساسیتهای بومی آن  را  و محصوالتش 
کرده است. شعبه هندوستان یونیلور، یک نیاز پنهان در پایه هرم 
مصرف، را تبدیل به فرصتی عالی نمود، که در آن مشتریان عالقه 
داشتند تا کاالهایی در حجم کمتر و قیمت پایین تر داشته باشند. 
را  هرکدام  که  کرد  اختراع  شامپویی  کوچک  های  بسته  شرکت 
به قیمت دو سنت آمریکایی میفروخت. این محصول آنچنان در 
تا  دیگر مجبور شدند  برندهای  روستایی محبوب شد که  مناطق 
در همین اندازه و روش، محصول به بازار ارائه کنند. هرچند که 
قیمتها در مقایسه با سایز های بزرگتر باالتر بود، ولی امکان خرید 

در سایزهای کوچک و به بهای کم را فراهم نمود. 
موفقیت برندها در ورود به بازار جدید صرفا به انطباق کامل و یا 
دیزی  مثالهای  آنچنان که  بلکه،  نیست  مربوط  استانداردها  حفظ 
لند و یونیلور نشان دادند، تعادلی میان این دو الزم است. برندها 
را  خود  عناصر  سایر  و  شخیصت  هویت،  تا  میکنند  سعی  عموما 
بودن، سنگ  استاندارد  این  بازارهای مختلف حفظ کنند،  بین  در 
بنای برند سازی هم هست. از طرفی استاندارد سازی، در مواجهه 

و  فرهنگی  بین  مسائل  با 
نیازها  به  گویی  پاسخ  الزمه 
و ارزشهای متفاوت در شرایط 
مختلف، دچار چالش میگردد. 
تعادِل  و  تعامل  بنابراین، 
محتاطانه، بین استاندارد بودن 
و انطباق پذیری بسیار حیاتی 
است. هنر برقراری این تعادل 
یا  موفقیت  کننده  مشخص 
بازارهای  در  برند  شکست 
این  در  بود.  خواهد  جدید 
در  ها  بیزنس  تالش  راستا، 
درک نیازها و رفتار مشتریان، 
مصرف  زندگی  سبک  درک 
اقتصادی  شرایط  و  کنندگان 
حاکم بر آنها بسیار مهم است. 
به  نزدیک  از  موفق  برندهای 
بازار جدید  مشاهده و بررسی 
پرداخته و استراتژی های خود 
را با در نظر داشتن سه عامل 

ذیل طرح میکنند: 

تفاوتهای فرهنگی که   ■
می  تاثیر  برندینگ  روی 

گذراند: 
بازارهای  به  برندها  ورود  با 
که  است  مهم  بسیار  جدید، 
باالنس  تداوم  به  شرکت 
بین استاندارد بودن و انطباق 
پذیری ادامه داده و در کنار آن 
هویت  توسعه  و  گسترش  به 
بپردازد.  بازار  در  برند  اصلی 
اصلی  دلیل  برند  ذاتی  هویت 
بازار  در  برند  حضور  و  تقاضا 
جدید است، بنابراین مشخصه 
به  خوبی  به  باید  ذاتی  های 
بعنوان  گردد.  ارائه  مشتریان 
تقاضای  نوکیا،  شرکت  مثال، 
غیر  نواحی  در  افزایش  به  رو 
هندوستان  در  را  شهری 
بخوبی تشخیص داد. برهمین 
اساس، نوکیا صفحه کلیدهای 
غبار، روکش ضد  و  ضد گرد 
گوشی  در  قوه  چراغ  و  عرق، 
های خود تعبیه نمود. در ابتدا، 
گروه  برای  ها  مشخصه  این 
داران  کامیون  از  کوچکی 
بعدا  ولی  یافت،  محبوبیت 
نواحی  از  ایی  گسترده  طیف 
از  شهری،  غیر  و  روستایی 

داران  مغازه  تا  کشاورزان 
عالقمند شدند. 

■ بافتن برند به تار و پود 
فرهنگ: 

محبوبیت و فراگیری اینترنت 
ارائه  برای  تا  شده  باعث 
به مشتریان برطبق  محصول 
قدرتمندی  ابزار  آنها،  سالئق 
باشد.  برندها  اختیار  در 
های  شبکه  بسترهای  وجود 
اجتماعی و بحث و نظر دهی 
در خصوص برندها، باعث شده 
تا برندسازی بصورت تعاملی با 
مشتریان انجام پذیرد. با پیوند 
فرهنگ  تاروپود  به  برند  زدن 
از  میتواند  بیزنس  جامعه، 
تفاوتهای فرهنگی بهره ببرد. 
دانمارکی،  بازی  اسباب  برند 
برنامه های   ،)LEGO( لگو 
با  آن  در  که  دارد  زیادی 
اجتماعات خود در سراسر دنیا 
طریق  این  از  است.  مرتبط 
بیشتری  عالقمند  افراد  هم 
جمع می کند و هم از فیدبک 
و بازخوردهای مشتریان برای 
نوآوری و توسعه بهره مند می 

شود. 
مصرف  الگوی  درک   ■

محلی: 
جوامع گروه محور و فردمحور 
در  دارند.  مختلفی  طیفهای 
تصمیمات  محور  فرد  جوامع 
اساس  بر  خرید  و  مصرف 
فردی  و  شخصی  انتخاب 
گروه  در  حالیکه  در  است، 
بر  مصرف  تصمیمات  محور  
خانواده،  های  گروه  اساس 
دوستان، فامیل ها و آشنایان 
تفاوتها  این  میگیرد.  انجام 
جدید،  بازار  به  ورود  هنگام 
برندینگ  های  استراتژی  در 
تاثیر کلیدی دارد. لویی وتان 
 ،)Louis Vuitton(
از  یکی  سالها  مدت  به  که 
دنیا  لوکس  موفق  برندهای 
الگوهای  ترکیب  در  هست، 
جوامع  میان  و جمعی،  فردی 
موفق  بسیار  غربی  و  شرقی 

عمل کرده است. 

برند و بازاریابی در 
دهه اخیر در دنیای 

بیزنس و کسب و کار 
تبدیل به یک شاهرِگ 
حیاتی شده و یکی از 
آیتم های سرنوشت 

ساز برای هر مجموعه 
است تا جایی که 

امروزه مدیران ارشد 
برند و بازاریابی از 

نقطه ابتدایی طراحی 
و تولید محصوالت 

و خدمات در تیمهای 
مختلف حضور دارند 
و دیدگاه های خود را 
وارد چرخه می کنند، 
چراکه تولید ارزش 
افزوده، در هسته 

استراتژی بیزنسهای 
موفق الزامی شده 
است. تفکر ساخت 
محصول، خدمات و 

ایده مناسب، و سپس 
تالش برای فروش 
آن، با استفاده از 

ابزارهای بازاریابی، 
مدتهاست که منسوخ 
شده است. و نکته 
دردناک این است 
که ما، هنوز به آن 

نقطه منسوخ شده هم 
نرسیده ایم و هنوز 

تفکرات بساز و بنداز 
را بعنوان روشهای 

بازاریابی و فروش می 
شناسیم. 

│ اردیبهشت 1400 │ شماره 40 │ 50



ثروت آفرینان روز خود را چگونه 
آغاز می کنند؟

رحیم آغاسی جاوید

ثروت آفرینان و کسانی که از لحاظ پول ساختن توانمند هستند، روز 
خود را چگونه آغاز می کنند و چه تفاوتی با انسان هایی که درآمدشان 

خوب نیست، دارند؟
مرجع تحقیقاتی این نکته طالیی را که با شما در میان می گذارم، 
کتاب »کارخانه پولسازی« اثر »رابرت کیوساکی« است که پیشنهاد 
به  برای رسیدن  کتاب 4 گروه  این  در  کنید.  می کنم حتما مطالعه 
ثروت معرفی شده که به نوعی شغل ما هم تلقی می شود و هر گروه 

می تواند مکمل دیگری باشد.
گروه اول: کارمندی )برای شخص یا سیستم کار می کند(

گروه دوم: خویش فرما )مستقل برای خودشان کار می کنند و می 
توانند تا 20 نفر را مدیریت کنند(

گروه سوم: کسب و کارهای بزرگ )کارکنان زیادی دارند که از 50 
نفر تا چندین هزار نفر را شامل می گردد(

گروه چهارم: سرمایه گذاران )از پولشان کسب درآمد می کنند(
فارغ از این که هم اکنون در کدام گروه هستیم، هر روز که از خواب 
بیدار می شویم و روز خود را شروع می کنیم از همان لحظات اول، 
افکاری به سراغمان می آیند. فکرها و سواالتی در ذهنمان ایجاد می 
شوند که می توانند راهنما باشند و یا ویرانگر/ انرژی بخش باشند یا 

انرژی خوار.
تکنیکی که انسان های موفق با تسلط عجیبی که در آن مهارت دارند 
و به کار می برند، فرمول سوال خوب، جواب خوب است. این روش 
با کلمه »چگونه« آغاز می شود و باعث می گردد هم از لحاظ ذهنی 
ادامه  در  که  راهنمایی شوند  پیرامون،  از طریق کمک جهان  و هم 
توضیح می دهیم. ولی انسان های فقیر و ناموفق از همان لحظه اول 
شروع روز با واگویه های نادرست مسیر اشتباهی را آغاز می کنند که 
با کلمه »چرا« شروع می شود که در ادامه بحث با مثال های موردی 

این تکنیک طالئی آشنا می شویم.
بعضی از انسان هایی که اکثرا در گروه کارمندان قرار دارند، دیالوگ 
های ذهنی اول صبح آنها اینگونه است: چرا باید یک روز خسته کننده 
دیگر را شروع کنم/ چرا باید جوانیم را فدای کاری بکنم که دوست 

ندارم/ چرا نمی گذارند که من 
قدر  کسی  چرا  کنم/  پیشرفت 

مرا نمی داند/ چرا...
کلمه »چرا«  با  که  و سواالتی 

شروع می شود.
نادرست  سوال  که  آنجایی  از 
داشت،  خواهد  نادرست  جواب 

جواب هایی در این مضمون: 
چون لیاقت نداری/ چون ترسو 
نداری/  سرمایه  چون  هستی/ 
دریافت  و  و...  تنبلی/  چون 
چرخه  این  و  کرد.  خواهی 
خود  شکل  بدترین  در  معیوب 
هستند  البته  یابد.  می  ادامه 
خویش  گروه  در  که  کسانی 
فرما هستند و آنها هم به اشتباه 
تغییر  کمی  با  را  مسیر  همین 
سواالتی  با  و  کنند  می  طی 

همچون: 
چک  چرا  ندارم/  مشتری  چرا 
نمی  پاس  ها  مشتری  های 
شوند/ چرا سرمایه ام روز بروز 
کمتر می شود/ چرا نمی توانم 
کنم/  کنترل  را  و خرجم  دخل 
زیاد شده است/  چرا هزینه ها 
در  و...  بدهم/  مالیات  باید  چرا 

ارتباط هستند.
با  روز  لحظات  اولین  از  وقتی 
این خودگویه های ذهنی- که 
جواب های ناامید کننده، ویران 

گر و انرژی سوز دارند، افکارمان را مدیریت می کنیم واضح است که 
باعث می شود که  آنها جذب شده و  توجه و تمرکز ذهن به طرف 
انرژی روحی- فکری- جسمی- کاری و... لحظه به لحظه بد و بدتر 
شوند چرا که این قانون کلی است که جهان از خود عملی انجام نمی 
دهد و منتظر می ماند تا ما باوری، فرکانسی، توجهی، و تمرکزی را از 
خود ساطع کنیم تا جهان نیز آنها را تایید کند و ما را در مسیری قرار 

دهد که باورهایمان )چه خوب و یا بد( تایید شود.
تورم  که  است  این  من  غالب  ذهنی  دیالوگ  وقتی  زنم:  می  مثالی 
نیز مرا  برود، جهان  به پیش  نمی گذارد مسیر عادی کار و تجارتم 
این  که  دهد  می  قرار  هایی  موقعیت  و  اخبار  ارتباطات،  شرایط،  در 
تورم  خاطر  به  که  کنم  می  برخورد  افرادی  با  مثال  شود.  تایید  باور 
ورشکست شده اند و جنسی که هفته پیش خریده بودم االن 3 برابر 
بینم که به خاطر تورم قادر به کنترل  یا فردی را می  شده است و 

مخارجش نیست.
همه این پیش آمدها به خاطر زاویه دید و انتظار من از جهان است. 
خبرنگاری از ایالن ماسک )ثروتمندترین فرد جهان( پرسید: چگونه 
موفق  هم  باز  تورم/...(  )بحران/  شرایطی  هر  در  شما  که  شود  می 
می شوید؟ ایالن جواب می دهد: خیلی ساده است. باورهای من از 
جهان جور دیگری است و در مقابل جهان هم روی دیگر خود را به 
من نشان می دهد. من هر لحظه به فراوانی، یاری انسان ها، کمک 
دوستان، انرژی جمعی و... توجه می کنم و جهان نیز آنها را به من 

ثابت می کند.
اینجا یک سوال پیش می آید: انسان های موفق و ثروت  و اما در 
از آن بی خبرند؟! لطفا به  افراد  آفرین، چه راه کاری دارند که بقیه 
قانونی که توضیح داده می شود به دقت توجه کرده و مهمتر از آن 

این که به آن عمل نمایید:
بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه هاروارد از دو هزار انسان موفق و 
سوپر موفق انجام شد نتایج شگفت انگیزی به دست آمد. تمام و تمام 
این افراد، بدون استثنا در هر شرایطی، توجه و تمرکز کامل و شدیدی 
به خواسته هایشان داشته اند نه به ناخواسته هایشان. یعنی این که 
در لحظه بحران، چشم انداز مثبتی برای خودشان از لحاظ موفقیت و 

ثروت برنامه ریزی می کردند.
و حال سوال اینجاست که چگونه؟! 

راز مهم این است: این افراد از لحظه ای که از خواب بیدار می شوند 
تا زمانی که از خانه خارج شده و به محل کار و بیزنس خود می روند، 
با طرح سواالت درست، جواب های درستی دریافت می کنند که می 

تواند آنها را در گذر از شرایط فعلی کمک کند.
این افراد از کلمه طالئی »چگونه« به بهترین نحو استفاده می کنند 
که این امر باعث می شود هم توجه و تمرکزشان و هم کمک جهان 
هدایت  بیشتر  ثروت  و  موفقیت  پیشرفت،  مسیر  در  را  آنها  پیرامون، 
کند. سواالتی از این قبیل: خدای مهربانم چطور می توانم: بیزنسم را 
بهتر کنم/ با مشتری های بیشتری ارتباط داشته باشم/ نوآوری های 
کنم/ محصوالت خودم  تولید  بهتری  بدهم/ محصول  ارائه  جدیدی 
را بیشر بشناسانم/ مشتری هایم را خوشحال تر کنم/ پول بیشتری 
دربیاورم/ بدون هزینه، تبلیغات و اطالع رسانی کنم/ آنالین بیزنس 
و تجارت کنم/ هزینه هایم را پایین بیاورم/ با اهرم سازی به هدفم 

برسم/ کیفیت کارم را باالتر ببرم/ و...
این گونه سواالت درست آنها را در هر روز در مسیری قرار می دهد 
که هم ذهن و فکر آنها به دنبال پیدا کردن راه کار می گردد و هم 
این که جهان پیرامون )منظور از جهان هر چیزی به غیر از من است( 
باور آنها را با اتفاقات، عوامل و رویدادهای هم فرکانس با باورشان 

کمک و یاری می کند.
این تکنیک را امتحان کنید و باور داشته باشید ثروت آفرینان انسان 
های خاصی نیستند بلکه فقط روش های خاصی را با پشتکار دنبال 

کرده و به آن عمل می کنند. 

ثروت آفرینان
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گروه رسانه ای
و جامعه هنر   ■ آلوارس   ■ انجمن   ■ غروب   ■

w w w . g o r o o b o n l i n e . i r

 نام و نام خانوادگی: 

 آدرس پستی: 

 کد پستی:                                              تلفن همراه:

 مبلغ واریزی:                                                   تعداد اشتراک از هر شماره:

 شروع اشتراک از شماره:                                   تا:  

کارت بانک تجارت: 9292  6582  8310  5859
نام صاحب حساب: علی حامد ایمان

هنر و جامعه آلوارس انجمن غروب اشتراک 
مجله:

+98 914 776 03 66
+98 41  355 70 160  

goroobonl ine@gmail .com
goroobonline goroobonline

■ غروب ■ اشتراک ساالنه )4 شماره + پست سفارشی(: 320 هزار تومان

■ انجمن ■ اشتراک ساالنه )10 شماره(: 300 هزار تومان

■ آلوارس ■ اشتراک ساالنه )4 شماره + پست سفارشی(: 200 هزار تومان

■ هنر و جامعه ■  اشتراک ساالنه )4 شماره + پست سفارشی(: 240 هزار تومان

فرم اشتراک



UPVC تولید درب و پنجره های
آلومینیومی ترمال بریک و شیشه دوجداره

امجدپور صنعتی  گروه 

UPVC WINDOWS, DOORS and SHUTTER SESTEMS
0914  114  6035
0914  300  6080

■  تبریز/ جاده تهران/ بعد از پلیس راه/ شهرک صنعتی عالی نسب/ اول خیابان صنعت دوم
تلفن: 9244  3630- 041        فکس: 9180  041-3630

■  دفتر تبریز: سه راهی ولیعصر/ روبروی پمپ بنزین

تلفن: 5784  3333-041   فکس: 5785  041-3333
واتساب: 09143006151

دارای گواهینامه A+ از شرکت وین تک


