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سخن استاندار

سخن استاندار
آسیبشناســی برنامههــای پنجســاله توســعه در ســطح ملــی و منطقـهای ،از منظــر مــدل،
روش و قابلیتهــای اجرایــی آنهــا و نیــز مــروری بــر تجربــه ســایر کشــورها ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون ســاخت کــه بایــد دیــدگاه برنامهریــزی ســنتی
و جامــع را کنــار گذاشــته و بــا انتخــاب رویکــرد مشــارکتی و نویــن نســبت بــه تهیــه برنامــه
عملیاتــی بــرای توســعه اســتان اقــدام کــرد؛ از ایــن رو روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
( )Core planningکــه تاکنــون مغفــول مانــده بــود بــه عنــوان الگــوی برنامهریــزی پذیرفتــه
شــد و بــا جلــب مشــارکت فراگیــر مراکــز علمــی ،نهادهــای مدنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی،
انجمنهــای تخصصــی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران دســتگاهها
و ســازمانهای دولتــی نســبت بــه تهیــه اولیــن «ســند تدبیــر توســعه اســتان» مشــتمل بــر
مجموعــه اقدامــات ،فعالیتهــا و پروژههــای ذیــل هــر هســته کلیــدی اقــدام شــد.
بــه دنبــال اجــرای موفقیتآمیــز ســند اول ،و بــا بهرهگیــری از تجــارب بــه دســت آمــده ،از
ســال  1397هماهنگیهــا و اقدامــات الزم بــرای تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه آغــاز گردید.
خوشــبختانه آغــاز مأموریــت و دوران خدمتــی اینجانــب در ســمت اســتانداری
آذربایجانشــرقی بــا تهیــه و آمادهســازی ایــن ســند برنام ـهای مقــارن گردیــد .دومیــن ســند  
دبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی مشــتمل بــر  14هســته کلیــدی و پوشــش دهنــده
اصلیتریــن فرصتهــا و چالشهــای اســتان در حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
اســت کــه پــس از طــی فراینــد تصویــب در شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ابــاغ
اجرائــی آن از تیرمــاه  1398بــه کلیــه دســتگاههای اجرائــی و نهادهــای مســئول آن صــادر
گردیــده اســت.
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شایســته اســت دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی ،اجــرای پروژههــای ایــن ســند
را در اولویــت برنامههــای کاری خــود قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت تمــام بخشهــای
دولتــی و خصوصــی و بهرهگیــری از پتانســیل نماینــدگان ســه قــوه در اســتان ایــن برنامــه
عملیاتــی را بــه اجــرا درآورنــد .از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان نیــز بــه عنــوان
دبیرخانــه نظــام اجــرا و پایــش ســند انتظــار دارم گزارشهــای منظــم پیشــرفت ســند را در
مقاطــع مناســب تهیــه و منعکــس نمایــد.
بــر خــود الزم میدانــم از همــه افــراد و شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی مشــارکتکننده
در تهیــه اســناد تدبیــر توســعه اســتان ،بــه ویــژه فعــاالن اقتصــادی و اجتماعــی ،نهادهــای
مدنــی انجمنهــای تخصصــی و صنفــی ،صاحبنظــران و فرهیختــگان دانشــگاهی ،مدیــران
و کارشناســان دولتــی ،اعضــای شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ،اعضــای محتــرم
کارگروههــای مختلــف اســتانی تشــکر نمایــم .همچنیــن مراتــب قدردانــی و ســپاس خویــش را
از کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و نیــز تیــم مجــری دانشــگاه تبریــز کــه
مســئولیت تهیــه ایــن ســند را بــر عهــده داشــتند اعــام مـیدارم .امیــد اســت بــا یــاری خداونــد
متعــال و بــا جلــب مشــارکت همــه اقشــار مــردم و بهرهمنــدی از ظرفیــت گرانقــدر ســرمایههای
اجتماعــی اســتان بــا اجــرای ایــن ســند و تحقــق اهــداف آن ،اســتان آذربایجانشــرقی در
مســیر توســعه و تعالــی قــرار گیــرد.
					
				

محمدرضا پورمحمدی
استاندار آذربایجانشرقی
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پیشگفتار نخستین
سند تدبیر توسعه
استان آذربایجانشرقی

پیشگفتار نخستین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی
مفهــوم حقیقــی مســتتر در واژه توســعه همــواره در طــول حیــات بشــر جــزو خواســتهها
و آرزوهــای جوامــع ،ملــل و حکومتهــا بــوده اســت .تمدنهــای باســتان و نــو نمادهائــی
هســتند کــه در آنهــا توســعه در ابعــاد مختلــف اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
متجلــی شــده اســت .طــی چندیــن دهــه گذشــته نیــز ،دســتیابی بــه توســعه بــه یکــی از آمــال
ً
و آرمانهــای جوامــع در حــال توســعه بــدل شــده اســت .ظهــور ایــن آرمــان عمدتــا بــا انگیــزه
دســتیابی بــه ســطح بــاالی توانمندیهــا و ظرفیتهــای اقتصــادی از طریــق رشــد و نیــز
انــواع برخورداریهــا از قبیــل بهداشــت ،ســواد ،آب ســالم ،و غیــره و احســاس رضایــت ناشــی
از آنهــا صــورت پذیرفتــه اســت .عــاوه بــر اینهــا تکمیــل شــکاف بیــن جوامــع توســعه یافتــه
و در حــال توســعه نیــز یکــی دیگــر از انگیزههــای مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه توســط
سیاســتمداران ،برنامهریــزان و صاحبنظــران علمــی پیگیــری میشــود.
امــروزه تلقــی مــا از مفهــوم توســعه ،فرآینــدی همــه جانبــه اســت کــه در بطــن خــود ،تجدیــد
ســازمان و ســمتگیری متفــاوت کل نظام اقتصــادی  -اجتماعی را به همراه دارد .توســعه بیش
از آنکــه بــه بهبــود در میــزان تولیــد و درآمــد داللــت داشــته باشــد ،معطــوف بــه دگرگونیهــای
اساســی در ســاختهای نهــادی ،اجتماعــی و اداری و همچنیــن دیدگاههــای عمومــی
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مــردم اســت و در بســیاری مــوارد حتــی عــادات ،رســوم و عقایــد مــردم را نیــز دربــر میگیــرد.
بــه رغــم اینکــه از دیربــاز دسـتیابی بــه هــدف مهــم و متعالــی توســعهیافتگی مــورد توجــه
غالــب کشــورهای در حــال توســعه قــرار گرفتــه ،ولی بــه جز تعــداد قلیلــی از آنها ،که بــا گامهای
بلنــد توانســته انــد جهشهائــی در تحقــق آن داشــته باشــند ،بقیــه کشــورها همچنــان در زمــره
کشــورهای ناموفــق در دسـتیابی بــه ایــن هــدف مهــم دســتهبندی میشــوند .عــدم موفقیــت
بــه دالیــل متعــددی از جملــه نبــود یــا کمبــود ســرمایه ،ناکافــی بــودن منابــع انســانی و ضعــف
شــدید در مدیریــت تجهیــز و تخصیــص منابــع (اعــم از منابع انســانی و مالی) ،عــدم بهرهبرداری
مناســب از منابــع کمیــاب و محــدود موجــود و پائیــن بــودن ســطح کیفیــت نهــادی برمیگــردد.
زیــرا بــرای دســتیابی بــه توســعه عــاوه بــر تامیــن و تجهیــز ســرمایه و تخصیــص آن در جریــان
رشــد و توســعه ،محیــط نرمافــزاری و مغزافــزاری و کیفیــت نهــادی از قبیــل حاکمیــت قانــون،
مسئولیتپذیری و پاسخگوئی ،شفافیت و کنترل فساد ،ضرورت تام و تمام دارد.
ارزیابــی محصــول فرآینــد توســعه در ایران در ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیســت
محیطــی ،اســفبار ،گزنــده و نگرانکننــده اســت .طــی قریــب بــه هفت دهــه تجربــه برنامهریزی
ً
بــرای دســتیابی بــه توســعه ،عمــا فقــط رشــد اقتصــادی محقــق شــده که این رشــد هم تناســب
چندانــی بــا منابــع طبیعــی ،مالــی ،اجتماعــی و انســانی کــه در ایــن مســیر صــرف شــده نــدارد.
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پیشگفتار

بهطورکلــی دســتاوردهای توســعه را میتــوان در دو حــوزه رفــاه و برخــورداری و نیــز تغییــر
در مناســبات و کیفیــت زندگــی و احســاس رضایــت از آن دســتهبندی نمــود .رفــاه و برخــورداری
از طریــق رشــد اقتصــادی هماننــد افزایــش درآمــد ســرانه ،دسترســی بــه امکانــات و برخــورداری
و ارتقــای شــاخصهای ســامت و نیــز شــاخصهای آموزشــی و بهطورکلــی افزایــش مصــرف
در ســطوح و ابعــاد مختلــف حاصــل میشــود .در حالــی کــه احســاس رضایــت در فرآینــد توســعه
از طریــق تحــوالت مثبــت در مناســبات اجتماعــی ،روابــط متقابــل بیــن افــراد و نهادهــا ،نظــام
حقوقــی مناســب و عینیــت یافتــن حکمروائــی خــوب حاصــل میشــود.
مالحظــه واقعیتهــای اقتصــادی ،اجتماعـی ،فرهنگــی و سیاســی ایــران امــروز حاکــی از
آنســت کــه شــاخصهای برخــورداری اقتصــادی ،فیزیکــی و کالبــدی افزایشیافتــه و توجــه
عمــده دولتهــا نیــز معطــوف بــه آن بــوده اســت ولیکــن در بعــد کیفیــت زندگــی و تحــول
در مناســبات ،اتفــاق بایســته و شایســتهای رخ نــداده اســت .زیــرا همانگونــه کــه گفتــه شــد
توســعه حقیقــی بــا معیارهــای پایــداری همچــون آزادی ،مردمســاالری مشــارکتی ،عدالــت
اجتماعــی فراگیــر همــراه بــا تغییــر مناســبات و تحــول الگــوی مدیریــت منابــع و در بســتر
حکمروائــی خــوب محقــق میشــود.
در کشــورهایی ماننــد ایــران ،کــه از منابــع زیرزمینــی خــدادادی ،سرشــار و ارزشــمندی
ً
برخوردارنــد ،کمبــود ســرمایه اصالتــا نمیتوانــد بــه عنــوان مهمتریــن عامــل عــدم دس ـتیابی
بــه هــدف توســعهیافتگی اعــام شــود .امــروزه بــه اثبــات رســیده اســت کــه بــا اعمــال مدیریــت
صحیــح و اســتفاده درســت از آن منابــع بــه ســهولت میتــوان بــه مشــکل کمبــود منابــع غلبــه
کــرد ولــی در صــورت نبــود مدیریــت مناســب یــا وجــود ضعــف در آن ،کمبــود منابــع و ســرمایه
حتــی در کشــوری ماننــد ایــران نیــز میتوانــد مسئلهســاز و چالشآفریــن باشــد .چنانکــه
رونــد توســعه ایــران در یکصــد ســال اخیــر نشــانگر عــدم تحقــق اهــداف توســعهای میباشــد.
بیــش و پیــش از مشــکل کمبــود منابــع ،مشــکل بســیج منابــع و کاربــرد موثــر آن و نیــز
داشــتن الگــوی مناســب توســعه مطــرح اســت .الگــوی توســعه پایــدار بــه دگرگونی ســاختاری در
ســبک زندگــی و حکمروائــی جوامــع جهــان نیــاز دارد کــه بــه عنــوان اولویــت راهکارهای توســعه
ایــران نیــز بــه آن تاکیــد میشــود .کوشــش بــرای غلبــه بــر توســعهنیافتگی کشــور بایــد همــراه
بــا کاهــش فاصلــه بــا دیگــر کشــورها و نیــز کاهــش عــدم تعادلهــای درون کشــور باشــد .البتــه
حکمروائــی شایســته اکســیری نیســت کــه چــاره تمامــی موانــع توســعه نیافتگــی باشــد؛ لیکــن
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فرآینــدی اســت کــه برآینــد آن بســیج کارآی منابــع و نهادینهشــدن ظرفیتســازی در اجتماعــات
اســت و در نتیجــه انتظــار میرود رهگشــای نیل به توســعه شــود( .اطاعت و همــکاران)1392 ،
هرچنــد در مــورد عوامــل توســعهنیافتگی ایــران ،نظریههــای گوناگونــی مطــرح شــده،
میتــوان بــا مــروری گــذرا ایــن عوامــل را در عوامــل طبیعــی و اقلیمــی ،عوامــل خارجــی ،رفتــار
مدیریتــی دولــت و نیــز خلقیــات و رفتــار مــردم دســتهبندی نمــود کــه البتــه ایــن عوامــل هــم
باهــم مرتبــط بــوده و در کنــش و واکنــش بــا هــم دیگــر قراردارنــد.
اگــر در مــورد عوامــل طبیعــی کشــور نتــوان زیــاد مداخلــه نمــود و یــا در مــورد عوامــل
خارجــی محدودیتهــا زیــاد باشــد ،در مــورد عوامــل داخلــی بیشــترین اختیــار وجــود دارد.
فصــل مشــترک بســیاری از نظریــات پیــش گفتــه توســعه ،در زمینــه عوامــل داخلــی ،در ناتوانــی
حرکــت حکومــت بــا مــردم و نهادینــه نشــدن ظرفیتســازی اجتماعــی در مســیر تاریــخ کشــور
اســت؛ در حالــی کــه بــا بســیج منابــع مردمــی ،ســرمایه عظیمــی بــه داشــتههای حکومــت
افــزوده میشــود و اقتــدار برآمــده از یکپارچگــی حکومــت و مــردم ،تــوان رویاروئــی موفــق بــا
عوامــل خارجــی و مهــار عوامــل طبیعــی را فراهــم مـیآورد کــه شــرط ضــروری نیــل بــه توســعه
اســت .حکمروائــی شایســته ،برانگیزاننــده محیــط توانمندســازی ایــن اقتــدار بــرای چیرگــی بــر
توســعهنیافتگی ایــران اســت( .اطاعــت و همــکاران)1392 ،
مالحظــه شــاخصهای اســتان آذربایجانشــرقی نیــز در ابعــاد مختلــف توســعه نشــانگر
وضعیتــی هماننــد ســطح کل کشــور اســت .بررســی و واکاوی عمیقتــر ایــن شــاخصها
حاکــی از اینســت کــه هرچنــد ایــن اســتان در گذشــته موقعیــت قابــل توجهــی در اقتصــاد
ملــی داشــته ولــی بــه تدریــج نقــش پیرامونــی بــه خــود گرفتــه و از کریــدور توســعه بــه حاشــیه
رانــده شــده اســت .بــه طــوری کــه در فرآینــد صنعتــی شــدن و تولــد صنعــت در کشــور ،اســتان
آذربایجانشــرقی یکــی از قطبهــای مهــم صنعتــی و محــل اســتقرار واحدهــای صنعتــی بزرگ
هماننــد ماشینســازی ،تراکتورســازی و پاالیشــگاه و ...بــود کــه بــا آخریــن فنآوریهــای روز و
بــا مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی تاســیس شــده بــود .همچنیــن عــاوه بــر آن ،قرارگرفتــن
اســتان بــر روی مســیر ترانزیــت جــادهای و ریلــی ،اســتقرار گمرکهــای مهمــی چــون جلفــا،
ســهالن و تبریــز در آن و نزدیکــی بــه گمــرک بــازرگان ظرفیــت بالفعــل رشــد و توســعه اقتصادی
بــه ایــن اســتان بخشــیده بــود .مضــاف بــر آن نقــش فــرا اســتانی تبریــز بــه عنــوان مرکزیــت
ارائــه خدمــات برتــر و نویــن نیــز از جاذبههــا و توانمندیهــای آن بــه شــمار میرفــت.
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در عیــن حــال غالــب بــودن کشــاورزی دیم و ســنتی در ســطح اســتان و به ویژه شــکلگیری
بخــش صنعــت بطــور متمرکــز در جــوار شــهر تبریــز و انتشــار محــدود ســرریز آن فقط در حاشــیه
غربــی دریاچــه ارومیــه موجــب توزیــع نامتعــادل و نامتــوازن فعالیــت اقتصــادی در فضــای
اســتان و شــکلگیری نظامــی متمرکــز گردیــده اســت .بطوریکــه  70درصــد جمعیــت و
فعالیــت اقتصــادی در  30درصــد پهنــه اســتان اســتقرار یافتــه و مناطــق شــرقی اســتان دچــار
فقــر بــوده و جمعیــت آن نیــز در حــال مهاجــرت بــه مرکــز اســتان و یــا مرکــز کشــور میباشــد.
برخــی از عارضههــای اجتماعــی اســتان نیــز ریشــه در تاریــخ اســتان داشــته کــه از یــک
ســو میتــوان بــه وقــوع جنگهــای ایــران بــا عثمانــی و نیــز ایــران و روس کــه در همیــن
منطقــه واقــع شــده و نیــز از ســوی دیگــر بــه پیشــتازی آن در حرکتهــای اجتماعــی و سیاســی
کشــور در مقاطــع مختلــف کــه آنهــم متاثــر از زمینههــای ارتباطــی موجــود روشــنفکران و
فعــاالن اقتصــادی بــا جوامــع پیشــرفته مرتبــط دانســت کــه ،فضــای انســانی و اجتماعــی
اســتان را دچــار پارادوکــس نمــوده اســت .مضــاف بــر آن وجــود برخــی ســلیقهها و تنشهــای
اجتماعــی و سیاســی در اســتان در ســالهای اولیــه پــس از انقــاب مقولــهای حساســیت
برانگیــز شــده و ســبب خــروج بخشــی از ســرمایههای انســانی و اقتصــادی اســتان گردیــده و بــه
ســرمایههای اجتماعــی اســتان نیــز آســیب زده اســت .بهطوریکــه همزمــان بــا شــکلگیری
و اســتقرار صنعــت و نیــز توســعه نقــش خدمــات برتــر ،آذربایجــان شــرقی در نــوار غربــی خــود
و ســایر مناطــق بــا عــدم تعــادل و تــوازن منطق ـهای مواجــه گردیــدهاســت .مــوج مهاجــرت
ســرمایهگذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان منجــر بــه محــدود شــدن ظرفیتهــای درونــی
اقتصــادی اســتان و در نتیجــه همزمــان هــم مهاجــرت درون اســتانی بــه ســوی تبریــز شــدت
یافتــه و هــم مهاجــرت از اســتان بــه ســایر مناطــق کشــور تشــدید گردیــده اســت.
از ایــن رو هرچنــد شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان نشــانگر رشــد
و افزایــش ســطح برخورداریهــای کالبــدی و فیزیکــی اســت ولــی توســعه در ابعــادی
دیگــر یعنــی تغییــر ســبک زندگــی و اصــاح نظــام مدیریــت و مشــارکتپذیری ســرمایه
اجتماعــی و فضــای کســب و کار نمــود زیــادی نداشــته اســت .مقایســه شــاخصهای
اقتصــادی همچــون درآمــد و تولیــد ســرانه و بهــرهوری حاکــی از آنســت کــه هرچنــد در
ایــن شــاخصها تغییــرات مثبتــی واقــع شــده ولــی ایــن رونــد در حــدی نبــوده کــه بتوانــد
ســهم و جایــگاه اســتان را در بیــن ســایر اســتانها حفــظ کنــد و لــذا عــاوه بــر مهاجــرت
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ســرمایههای انســانی و اقتصــادی ،جایــگاه اقتصــادی آن نیــز نــزول کــرده اســت.
از ایــن رو میتــوان بــا تامــل در واقعیتهــای موجــود ایــن اســتان ،فرآینــد چنــد ده ـهای
برنامههــای توســعه در ســطح کالن و ملــی را حاکــی از بیراهــه روی آشــکار بشــمار آورد.
فرآینــدی کــه وضعیــت نامطلــوب آن را بــا عنایــت بــه نتایــج و دســتاوردهای موجــود در ســطح
اســتان میتــوان مــورد مالحظــه قــرار داد:
بــروز پدیــده شهرنشــینی متمرکــز و نامتــوازن ،مهاجــرت بیرویــه جمعیــت از
روســتاها بــه شــهرها ،بــروز پدیــده حاشــیه نشــینی بهویــژه در کالن شــهر تبریــز (بــا یــک
چهــارم جمعیــت آن) ،پاییــن بــودن متوســط میــزان رشــد تولیــد نســبت بــه میانگیــن
کشــوری ،تنــزل ســهم اقتصــاد اســتان از کل کشــور و عــدم توفیــق کافــی در جــذب
ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی بــه رغــم وجــود قابلیتهــای زیرســاختی
طبیعــی ،بازرگانــی و کشــاورزی ،عــدم تــوازن بخشــی و منطقــهای و در نتیجــه محرومیــت
افزونتــر شهرســتانهای شــرقی اســتان نســبت بــه شهرســتانهای نیمــه غربــی،
نبــود پیونــد ارگانیــک میــان مرکــز و کانونهــای توســعه اســتان ،پاییــن بــودن نــرخ
بهــرهوری عوامــل تولیــد در تمامــی بخشهــای اقتصــادی نســبت بــه متوســط کشــوری،
کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان بــه رغــم برخــورداری افزونتــر از امکانــات آمــوزش
عالــی و ...نمونههــا و نمودهایــی از ســیمای واقعــی ایــن اســتان اســت .بــه طــوری کــه در ســال
 1392اســتان آذربایجــان شــرقی بــه لحــاظ شــاخص توســعه انســانی رتبــه  15و از نظــر فضــای
کســب و کار رتبــه  21را بیــن اســتانها کســب کــرده اســت و نیــز ســطح بهــرهوری و درآمــد
ســرانه آن پایینتــر از متوســط کشــوری قــرار داشتهاســت.
مواجهــه بــا چنیــن وضعیتــی بــود کــه از زمــان اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد ،مدیریــت
عالــی اســتان آذربایجــان شــرقی را مصمــم نمــود تــا ضمــن بررســی ســازوکارهای مختلــف
برنامهریــزی ،رویکــرد نوینــی را در برنامهریــزی منطقــهای اتخــاذ و ارائــه نماینــد .رویکــردی
ً
کــه از یــک ســو مشــکالت برنامهریــزی جامــع را نداشــته و از ســوی دیگــر ،عمدتــا مبتنــی بــر
توانمندیهــای اســتان و منابــع بخــش خصوصــی بــوده و کمتریــن اتــکا را بــه بودجههــای
عمومــی داشــته باشــد .ارائــه چنیــن رویکــرد جدیــدی در برنامهریــزی منطقــهای ،مســتلزم
تغییــر پارادایــم ســنتی برنامهریــزی جامــع و انتخــاب پارادایــم نویــن مشــارکتی بــود .از جملــه
ویژگیهــای برجســته ایــن رویکــرد مشــارکت جویــی و مشــارکت پذیــری و برنامهریــزی از پاییــن
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ً
بــه بــاال بــود .بهجــای پرداختــن بــه همــه بخشهــا و زیربخشهــا ،منحصــرا اصلیتریــن
قابلیتهــا و یــا تنگناهــا در مســیر توســعه مدنظــر قــرار میگیــرد .در واقــع ،اســاس برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی ایــن اســت کــه بــه جــای حــل همــه مشــکالت در برنامهریــزی ،بــه
تشــخیص چنــد مشــکل عمــده و یــا فرصــت جــدی از طریــق مشــارکت افــراد متخصــص هــر
حــوزه پرداختــه شــود.
تهیــه و تدویــن برنامــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان» در چارچــوب نظــام برنامهریــزی
مصــوب شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان توســط چندیــن کارگــروه تخصصــی بــا تــاش
جــدی مشــاوران تدبیــر توســعه متشــکل از اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد ،مدیریــت
و بازرگانــی دانشــگاه تبریــز صــورت گرفــت .در تشــکیل و ترکیــب کارگروههــای تخصصــی،
ســازمانها و نهادهــای مدنــی ،صاحبنظــران دانشــگاهی و نماینــدگان انجمنهــای
ً
تخصصــی و کارشناســان دســتگاههای دولتــی عضویــت و حضــور فعــال داشــتهاند .ضمنــا بــه
منظــور ترســیم افــق توســعه در شهرســتانهای اســتان ،ایــن ســند بــرای  20شهرســتان و نیــز
منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس نیــز تهیــه شــده اســت.
حاصــل بیــش از یکســال تــاش علمــی و عملــی در فراهــم ســازی چارچــوب مفهومــی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن مــدل و نحــوه دســتیابی بــه هســتههای کلیــدی
و اقــدام بــه شناســایی آنهــا و تهیــه برنامــه عملیاتــی ذیــل هــر هســته ،در ســه بخــش تنظیــم
شــده کــه در ســه جلــد منتشــر میگــردد .امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای
مناســب ،ایــن ســند مهــم بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شهرســتانهای اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی
در تحقــق توســعه واقعــی و پایــدار ایفــاء نمایــد .خاطــر نشــان میســازد بــه نظــر میرســد هنــوز
جامعیــت هســتهها و پوشــش موضوعــی آنهــابــه ویــژه در عرصههــای فرهنگــی قــوام الزم
را پیــدا نکــرده اســت کــه انشــاا ...در ویرایشهــای بعــدی توجــه بیشــتری معمــول خواهــد شــد.
در بخــش و جلــد نخســت ،مبانــی ،مفاهیــم و روشهایــی کــه در تهیــه و تدویــن ایــن ســند
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،تبییــن شــده اســت .مطالــب منــدرج در ایــن مجلــد از چهــار فصــل
تشــکیل شــده اســت:
فصــل اول شــامل مــروری بــر ادبیــات موضوعــی بــه منظــور ارائــه تصویــر و نگرشــی واحــد
نســبت بــه موضــوع مــورد پژوهــش و اشــارهای اجمالــی بــه مفاهیــم اصلــی و فرازهایــی از
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ادبیــاتبرنامهریــزی میباشــد .در همیــن راســتا برخــی از مفاهیــم مرتبــط از جملــه اســتراتژی
رشــد و توســعه ،توســعه پایــدار و مؤلفههــای آن ،برنامهریــزی ملــی و منطق ـهای و نظامهــای
برنامهریــزی مــورد اشــاره قــرار میگیــرد .مباحــث پایانــی ایــن فصــل ،بــه مــرور اجمالــی
تاریخچــه برنامهریــزی در ایــران و آســیب شناســی نظــامبرنامهریــزی آن اختصــاص دارد.
در فصــل دوم بــا عنــوان مبانــی نظــری و پارادایمهــای برنامهریــزی ،ســعی شــده
ابتــدا بــه بیــان کلیــات برنامهریــزی هســتههای کلیــدی پرداختــه و در ادامــه پارادایــم
مربــوط بــه برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مــورد بحــث قــرار بگیــرد .فصــل ســوم بــه
روشهــای برنامهریــزی اختصــاص یافتــه اســت کــه طــی آن بــه تشــریح تکنیکهــای
برنامهریــزی کمــی و کیفــی و تمایــز و ویژگیهــای آنهــا پرداختــه شــده اســت .فصــل چهــارم
جلــد نخســت بــه تشــریح روششناســی تدویــن برنامهریــزی هســتههای کلیــدی میپــردازد.
در ایــن فصــل بــه تبییــن روش تحلیــل ســاختاری ،روش تحلیــل چندبخشــی ( )MSAو تحلیل
چندمعیــاری ( )MCAپرداختــه میشــود.
بخــش دوم از ایــن مجموعــه کــه در جلــد دوم تنظیــم گردیــده از ســه فصــل تشــکیل شــده
اســت و تمامــا بــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجــان شــرقی» اختصــاص دارد.
در فصــل اول بــه ســیمای توســعه اســتان پرداختــه میشــود ،کــه طــی آن تــاش شــده
تصویــری کلــی از نتایــج و دســتاوردهایی کــه حاصــل چندیــن دهــه اعمــال برنامهریــزی جامــع
توســعه در کشــور و اســتان بــوده ارائــه شــود .در همیــن راســتا ،پــس از بررســی شــاخصهای
برخــورداری در عرصههــای اقتصــادی ،زیربنایــی و اجتماعــی و فرهنگــی ،بــه پیامدهــای آنهــا
نیــز پرداخـت شــده اســت .فصــل دوم بــه مقــوالت فرابخشــی اختصــاص یافتــه اســت .مدیریــت
فضــای کســب و کار و ســرمایهگذاری ،مدیریــت بهــرهوری و اشــتغال ،معمــاری نظــام اداری
نویــن و مدیریــت زیســتمحیطی از جملــه مباحــث ایــن فصــل میباشــد .فصــل ســوم بــه
موضوعــات بخشــی اختصــاص دارد کــه شــامل بخشهــای آب ،کشــاورزی ،صنعــت و معــدن
و بازرگانــی ،زیربنایــی ،گردشــگری ،ســامت ،اجتماعــی و فرهنگــی میباشــد.
در فصــول دوم و ســوم ،پــس از بررســی ســیمای موجــود هــر عنــوان ،بــه شناســایی نقــاط
قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا پرداختــه شــده و ســپس هســتههای کلیــدی هــر
موضــوع تعییــن و تبییــن گردیــده اســت .بــرای هــر هســته کلیــدی براســاس چش ـمانداز و بــه
لحــاظ وضعیــت موجــود ،راهبردهــا و اهــداف کیفــی و کمــی تعییــن گردیــده و ســپس متناســب
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بــا آن اهــداف ،سیاســتهای اجرایــی و در نهایــت اقدامــات اجرایــی و پروژههــای مربــوط و
محــل تامیــن اعتبــار آنهــا تعریــف و مشــخص گردیــده اســت.
جلــد ســوم ایــن مجموعــه گــزارش کــه مشــتمل بــر بخش ســوم اســت ،به ارائــه «ســند تدبیر
توســعه شهرســتانهای اســتان» اختصــاص یافتــه اســت  .در ایــن مجلــد بــرای  20شهرســتان
و نیــز  1جلــد منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس ،برنامـهای بــا عنــوان ســند تدبیــر توســعه هــر
شهرســتان بطــور جداگانــه تهیــه و تنظیــم گردیده اســت .در ســند هر شهرســتان ابتدا بــا نگاهی
گــذرا بــه موقعیــت جغرافیایــی ،جمعیتــی ،اشــتغال ،وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
هــر شهرســتان ،بــه بررســی و شــناخت پتانســیلها و امکانــات ،موانــع و تنگناهای موجــود آنها
پرداختــه شــده و بــا درنظــر گرفتــن محدودیتهــای اعتباری موجود ســعی شــده اســت برنامهای
متناســب بــا ظرفیتهــای هــر شهرســتان و در راســتای برنامــه  هســتههای کلیــدی کــه بتوانــد
بخــش عمــدهای از فرصتهــا و قابلیتهــای شهرســتان را دربرگیــرد ،تهیــه و تدویــن گــردد.
خاطرنشــان میســازد تهیــه ایــن ســند از پایــان ســال  92و متعاقــب ابــاغ سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز گردیــده و همــواره در فرآینــد تدویــن
ســند ،آن سیاســتهای ابالغــی مدنظــر تهیهکننــدگان بــوده اســت .نســخ پیــش چــاپ
ایــن ســند در دهــه فجــر  1393توســط معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور رونمایــی
شــد و عملیــات اجرایــی برنامههــا نیــز از ابتــدای ســال  1394آغــاز گشــت .اینــک نســخه
نهایــی ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع آراســته شــده بــه
ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی ،نهادهــای
مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی و
عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذی نفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
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ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگزاری نمــوده و از گــروه مشــاوران تدبیــر توســعه
متشــکل از آقایــان دکتــر حســین اصغرپــور ،دکتــر پرویــز محمــد زاده و دکتــر احمــد اســدزاده
بــه سرپرســتی مجــری محتــرم طــرح جنــاب آقــای دکتــر حســین پناهــی کــه تهیــه و تدویــن
ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از
کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی،
کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای بخــش دولتــی و عمومــی اعــام
م ـیدارم .بیشــک همــکاران و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
بــه ویــژه جنــاب آقــای جلیــل صریحــی و ســرکار خانــم حســنیه شــهنازی کــه برحســب وظیفــه
و مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن ســند بازخوردهــای الزم را بــرای ارتقــای کیفــی
و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمــوده و حســب مــورد ارائــه طریــق نمودهانــد نیــز نقــش در
شــکلگیری و بــه ســرانجام رســاندن ایــن ســند و بازخوانــی و آمــاده ســازی آن بــرای چــاپ و
نشــر دارنــد کــه وظیفــه ایجــاب میکنــد مراتــب قدردانــی خــود را اعــام نمایــم .همچنیــن بایــد
از نقــش بیبدیــل اســتاندار محتــرم آذربایجانشــرقی جنــاب آقــای دکتــر اســماعیل جبــارزاده
کــه از نخســتین روزهــای طــرح ایــده ایــن ســند تــا پایــان مراحــل تدویــن و نیــز مراحــل اجرایــی
و پایــش آن تــداوم داشــته ســپاسگزاری ویــژه داشــته باشــم .حمایــت مســتمر ،پشــتوانه جــدی
و عــزم جــزم مدیریتــی ایشــان در ایــن مســیر ســتودنی و همــواره دلگــرم کننــده عوامــل تدویــن
ایــن ســند گرانســنگ بــوده اســت.
داود بهبودی
					
رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی
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پیشگفتار
برنامهریــزی تــاش آگاهانــهای بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع دردســترس در جهــت
تحقــق اهــداف توســعه و رفــع چالشهــا و مســائل آن جامعــه اســت .بــه طــور کلــی میتــوان
گفــت ،برنامهریــزی یــک نهــاد اجتماعــی اســت کــه در بســتر تاریخــی و اجتماعــی شــکل
میگیــرد و شــیوه تدویــن آن نیــز در آن بســتر ،رونــد تکاملــی خــود را طــی میکنــد .البتــه
شــرط الزم بــرای تکاملــی بــودن ســیر تطــور برنامههــای توســعه در جامعــه آن اســت کــه نهــاد
برنامهریــزی ،ســازمان یادگیرنــده بــوده و از حافظــه تاریخــی خوبــی برخــودار باشــد .درسهــای
آموختــه شــده را ذخیــره و مســتند نمــوده و در فراینــد تدویــن برنامههــا از  آن بهــره الزم را ببــرد.
برنامهریــزی جامــع بــه عنــوان یکــی از شــیوههای برنامهریــزی ،طــی چندیــن دهــ ه در
بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه از جملــه کشــورمان ایــران بــرای تحقــق اهــداف توســعه
و رفــع چالشــها و مســائل توســعهنیافتگی ،بــهکار گرفتــه شــد  .از آنجــا کــه تامیــن الزامــات
توفیــق برنامــه هــای جامــع ،تقریبــا مقــدور و ممکــن نیســت لــذا نتایــج تهیــه و اجــرای آن
رضایتبخــش نبــود .نتیجــه اجــرای ایــن برنامههــا ،بــروز وضعیتــی نامتــوازن در داخــل کشــور و
افزایــش شــکاف بــا کشــورهای مرجــع بــوده اســت .وضعیــت پیــش گفتــه ســازمان مدیریــت و
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برنامهریــزی استانآذربایجانشــرقی را بــرآن داشــت تــا راهــی نــو در پیــش گرفتــه و بــه تدویــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی اهتمــام نمایــد.و اولیــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا مشــارکت نخبــگان و فعــاالن اســتان در ســال  1392و مقــارن
بــا ابــاغ سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز و انجــام گردیــد.
در آســتانه اقــدام بــه تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه ،ارزیابــی و پایــش نتایــج حاصــل از
اجــرای ســند اول الزم و ضــروری بــود .لــذا در مقاطــع پایانــی ســالهای  1396و  1397نتایــج
حاصــل از اجــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت تــا ضمــن پایــش ســند
نقــاط ضعــف احتمالــی آن در دومیــن ســند تدبیــر توســعه رفــع گــردد.
مطالعــه گزارشهــای ارســالی دســتگاههای اجرائــی نشــان میدهــد ،تــاش ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از ظرفیــت و پتانســیلهای
اســتان در مســیر توســعه تاحــدود زیــادی مثمرثمــر بــوده اســت ،هرچنــد ایــن گزارشهــا حــاوی
مســایل و تنگناهــای بســیار مهمــی در امــور اجرائــی و عملیاتــی برنامــه ســند نیــز میباشــد.
ولــی بــا وجــود مســایل و تنگناهــای موجــود در همــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،حقوقــی و غیــره ،ســعی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــر شــناخت و رفــع
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تنگناهــای موجــود در جهــت تــداوم برنامهریــزی بــر مبنــای هســتههای کلیــدی اســت تــا عــدم
کامیابــی نظــام برنامهریــزی جامــع توســعه کشــور در منطقــه جبــران گــردد.
اطالعــات بــه دســت آمــده بــر اســاس دادههــای ارســالی دســتگاههای مســئول در
خصــوص پیشــرفت فیزیکــی پــروژه /فعالیتهــا و بــا لحــاظ ضرایــب اهمیــت پــروژه و ضریــب
اهمیــت هســته کلیــدی محاســبه گردیــد .پیشــرفت فیزیکــی اولیــن ســند تدبیــر در پایــان ســال
 58 ،1396درصــد و در پایــان ســال  68/6 ،1397درصــد بــود ه اســت .کــه دســتاوردی بــس
مهــم بــه عنــوان اولیــن تجربــه منطق ـهای از حیــث نــوع برنامهریــزی محســوب میشــود.
بــا ایــن حــال در فرآینــد اجرائــی نمــودن ســند مســائلی پیــش آمــد کــه حاکــی از عملیاتــی
نشــدن بخشهایــی از آن بــود .بســیاری از آســیبها و مشــکالت مطــرح شــده از ســوی
مجریــان و دســتگاههای اجرائــی برنامــه حاکــی از آن اســت کــه اگــر شــرایط و موقعیــت اســتان
در طــول تدویــن و اجــرای برنامــه دچــار تحــوالت غیرقابــل کنتــرل توســط ســازمان مدیریــت و
ً
برنامهریــزی اســتان نمیگردیــد ،یقینــا اهــداف تعییــن شــده برنامــه قابــل حصولتــرو نتایــج
اجــرای ســند درخشــانتر میبــود.
مطالعــه و جمعبنــدی عملکــرد دســتگاههای مختلــف در تمــام حوزههــای اجرائــی حــاوی
نــکات بســیار ارزشــمندی در ارتبــاط بــا آســیبهایی اســت کــه متوجــه اولیــن ســند تدبیــر
توســعه میباشــد کــه در حوزههــای هدفگــذاری ،سیاســتگذاری و اجــرا و پایــش مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت.
آســیبهای اولیــن ســند تدبیــر توســعه در حــوزه هدفگــذاری را میتــوان در وجــود برخــی
اهــداف متعــارض ،تکثــر تعــداد هســتهها ،عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــا و پتانســیلهای
اســتان در پیشبینــی اهــداف ،عــدم دقــت کافــی در تعییــن اهــداف کمــی هســتهها بــه عنــوان
پیشــرانهای توســعه و عــدم تناســب بیــن اهــداف و الزامــات ســاختاری ،فرآینــدی و حقوقــی
دســتگاههای اجرائــی خالصــه کــرد.
در حــوزه سیاســتگذاری ،نبــود انســجام و یکپارچگــی برنامههــا و رعایــت نکــردن الزامــات
بینبخشــی و شــرایط محیطــی بیرونــی و داخلــی ،عــدم توجــه کافــی دســتگاههای مجــری بــه
مشــارکت فعــاالن اصلــی بخــش خصوصــی و نهادهــای مدنــی ،و تعــدد هســتههای کلیــدی
ناشــی از فشــارهای منطق ـهای و صنفــی از جملــه آســیبهای ســند بودهانــد.
در مقــام اجــرا نیــز وجــود عوامــل بیرونــی (خــارج از کنتــرل نظــام مدیریــت اســتان) ،عــدم
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حمایــت مؤثــر مرکــز از برنامه-هــای توســعهای منطقــهای و اســتانی ،نبــود عــزم و اهتمــام
کافــی دســتگاهها بــرای اجــرای برنامــه ،فقــدان دیدگاههــای توســعهای میــان همــه مدیــران
اســتان ،و عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــای منابــع مالــی اســتان از جملــه آســیبهای
اســتخراج شــده بــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  میباشــند.
همچنیــن در اولیــن ســند اســتان ،برغــم آنکــه عملکــرد ســند مــورد ارزیابــی قــرار میگرفت،
امــا فرآینــد نظــارت و ارزیابــی محــدود بــه پیشــرفت فیزیکــی بــدون توجــه بــه محدودیتهــای
اجرائــی و مالــی ،دائمــی و مســتمر نبــودن فرآینــد نظــارت در بازههــای زمانــی مشــخص و
بازدیدهــای میدانــی ناکافــی حکایــت دارد.
اکنــون ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــا اســتفاده از تجــارب اولیــن ســند تدبیــر
توســعه اســتان اقــدام بــه تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه نمــوده اســت .در ایــن ســند نیــز
ســعی شــده اســت از همــه تــوان کارشناســی دولتــی و غیردولتــی اســتان بهــر ه گرفتــه شــود و
حتیاالمــکان معایــب و آســیبهای اولیــن ســند رفــع گــردد.
در تهیــه دومیــن ســندتدبیر توســعه ســعی شــده اســت ســند از قالــب یــک برنامــه
عملیاتــی و اجرائــی صــرف خــارج نشــده و از تکــرار وظایــف ذاتــی دســتگاهها اجتنــاب شــود.
هدفگذاریهــا ،جهتگیریهــا ،اقدامــات و منابــع بهصــورت شــفاف ،پیشبینــی و
مشــخص شــدهاند و ارتبــاط برنامــه بــا اســناد باالدســتی حفــظ شــده اســت .در نظــام پایــش
برنامــه نیــز دســتگاههای اجرایــی مکلــف بــه ارائــه گــزارش اجــرای برنامــه (بهصــورت دورهای)
بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی شــدهاند و ســازمان بازدیدهــای میدانــی از عملیــات
اجرائــی و ارائــه گــزارش بــه ســازمان مرکــزی ،دســتگاههای نظارتــی و ...را در دســتور کار قــرار
داده و همچنیــن دسترســی عمومــی ،محافــل دانشــگاهی و تشــکلهای بخــش خصوصــی بــه
نتایــج عملکــرد نهادهــای متولــی ســند در نظــام پایــش تعبیــه شــده اســت.
از جملــه تغییــرات ســاختاری ایجــاد شــده در دومیــن ســند کاهــش قابــل مالحظــه تعــداد
هســتههای کلیــدی از  42هســته کلیــدی بــه  14هســته کلیــدی بــه منظــور تمرکــز بــر
چالشهــای کلیــدی و تحققپذیــری اجــرای هســتههای کلیــدی اســت .همزمــان بــا کاهــش
تعــداد هســتههای کلیــدی در دومیــن ســند ،بــر اهمیــت هســتههای کلیــدی فرهنگــی-
اجتماعــی تاکیــد بیشــتری صــورت گرفتــه اســت.
از تغییــرات مهــم دیگــر دومیــن ســند ،تدویــن و طراحــی یــک نظــام پایــش و ارزیابــی
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پیشگفتار

مناســب بــا الگوگیــری و بومیســازی نظــام پایــش و ارزیابــی برنامههــای توســعه ســازمانهای
بینالمللــی از جملــه بانــک جهانــی ،OECD ،ســازمان ملــل و نیــز الگوهــای مطرحــی چــون
 CIPP، LOGICو نیــز  PMBOKمیباشــد .همچنیــن تهیــه ســامانهای بــا هــدف تســهیل
پایــش و رصــد آخریــن وضعیــت پروژههــای ســند بــه صــورت آنالیــن ،از دیگــر ویژگیهــای
دومیــن ســند تدبیــر توســعه میباشــد .در ایــن ســامانه بــرای ســطوح مختلــف مدیریتــی ســند،
داشــبورد مدیریتــی متفاوتــی در نظــر گرفتــه اســت .و  انعطافپذیــری برنامــه و قابــل تعدیــل
بــودن آن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
مجموعــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه در ســه جلــد تهیــه و تنظیــم شــده اســت .جلــد اول
حــاوی مبانــی و مفاهیــم و روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن نظــام اجــرا و
پایــش اســت .گــزارش عملکــرد اولیــن ســند تدبیــر توســعه و پیامدهــای ناشــی از آن در جلــد
دوم ایــن ســند آورده شــده اســت .جلــد ســوم نیــز  بــه تبییــن هســتههای کلیــدی و فعالیتهــا و
اقدامــات ذیــل آنهــا پرداختــه شــده اســت.
اینــک نســخه نهایــی دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع
آراســته شــده بــه ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی،
نهادهــای مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی
و عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذینفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگزاری نمــوده و از مجریــان طــرح در دانشــکده اقتصــاد
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و مدیریــت دانشــگاه تبریــز کــه تهیــه و تدویــن ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و
قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای
بخــش دولتــی و عمومــی اعــام م ـیدارم .از دبیــران محتــرم هســتههای کلیــدی ،همــکاران
و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کــه برحســب وظیفــه و
مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  بازخوردهــای
الزم را بــرای ارتقــای کیفــی و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمودهانــد و از ایــن پــس نیــز ،در
مرحلــه اجــرا وظیفــه پایــش آن را بــه عهــده خواهنــد داشــت ،مراتــب قدردانــی خــود را اعــام
مینمایــم .همچنیــن نهایــت امتنــان خــود را از حمایتهــا و راهنماییهــای جنــاب آقــای
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار محتــرم اســتان ابــراز م ـیدارم.
امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای مناســب ،ایــن ســند مهــم
بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
ســطح اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی در تحقــق توســعه واقعــی
و پایدار ایفاء نماید.
داود بهبودی
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فضای کسب و کار

مقدمه

بــه هــر نــوع فعالیــت تکرارشــونده و قانونــی اقتصــادی از قبیــل تولیــد ،خریــد و فــروش کاال
و خدمــات بــه قصــد کســب منافــع اقتصــادی «کســب وکار» اطــاق میشــود« .فضــای کســب
و کار» مجموعــه عوامــل مؤثــر در اداره یــا عملکــرد بنگاههــای تولیــدی را در بــر میگیــرد کــه
خــارج از کنتــرل مدیــران آنهــا اســت و مدیــران و صاحبــان بنگاههــا نقشــی در تعییــن و تغییــر
آنهــا ندارنــد .از ای ـنرو ،محیــط کســب و کار بــه نهادهــا ،مقــررات و رویههــای اداری حاکــم
بــر محیــط فعالیــت اقتصــادی اطــاق میشــود کــه خــارج از تســلط و قــدرت بنگاههــای
اقتصــادی بــوده ،لیکــن بــر تــاش و عملکــرد آنهــا بســیار مؤثــر اســت  .
فضــای کســب و کار از جملــه شــاخصهای کلیــدی تعیینکننــده وضعیــت اقتصــادی
کشــورها بــوده و بهواســطه نقــش اساســی و اثــرات چش ـمگیر آن در اقتصــاد از جملــه جــذب
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی ،رشــد بهــرهوری ،تقویــت مشــارکت بخــش خصوصــی ،رشــد
اشــتغال و افزایــش تولیــد ،همــواره در کانــون توجــه سیاسـتگذاران و برنامهریــزان اقتصــادی
قــرار میگیــرد .نقــش بهبــود فضــای کســب و کار در توســعه اقتصــادی بــه حــدی اســت
کــه جــوزف اســتگلیتز اقتصــاددان ارشــد بانــک جهانــی از آن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
مؤلفههــای رهایــی کشــور چیــن از دام فقــر نــام بــرده اســت.
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بانــک جهانــی هــر ســال بــر اســاس  10شــاخص مختلــف؛ ســهولت شــروع کســب وکار،
اخــذ مجــوز ،ثبــت داراییهــا ،اخــذ اعتبــارات ،حمایــت از ســرمایهگذاران ،پرداخــت مالیــات،
تجــارت بینالملــل ،اجــرای قراردادهــا ،حــل مشــکل عــدم پرداخــت وام و پایــان کســب و کار و
وضعیــت  فضــای کســب و کار ،بیــش از  180کشــور را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .نتایــج ایــن
ارزیابیهــا نقــش انکارناپذیــری در جــذب ســرمایهگذاری کشــورها ایف ـا مینمایــد.
در چنــد ســال اخیــر ،بــه منظــور جلــب مشــارکت حداکثــری بخــش خصوصــی در اقتصــاد
و شــرایط  خــاص اقتصــاد ایــران ،بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی و بــروز تنگناهــای مالــی،
بهبــود فضــای کســب وکار مــورد توجــه سیاســتگذاران اقتصــادی و برنامهریــزان کشــور
قــرار گرفتــه اســت .تصویــب و ابــاغ قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار ،مــواد 37
(تاکیــد بــر رقابتپذیــری) و ( 41تاکیــد بــر موضوعاتــی هماننــد کنتــرل نوســانات نــرخ ارز و
یکسانســازی آن و تنظیــم تعرفههــای واردات کاالهــا) از جملــه تمهیداتــی اســت کــه بــرای
بهبــود شــاخصهای فضــای کســب و کار اتخــاذ شــده اســت .بندهایــی از قوانیــن پنــج ســاله
توســعه نیــز دولــت را موظــف کــرده تــا بــا فراهــم آوردن زمینههــای الزم بــرای ثبــات اقتصــاد
کالن ،کاهــش خطرپذیریهــای اقتصــادی ،فراهــم آوردن زیرســاختهای الزم و ارائــه
مســتمر آمــار و اطالعــات ،شــرایط را بــرای بهبــود فضــای کســبو کار مهیــا کنــد .بــه عنــوان
مثــال در بخــش  4برنامــه ششــم  5مــاده بــه محیــط کســب وکار و اصــاح آن اختصــاص یافتــه
و دولــت مکلــف شــده اســت شــاخص کســب و کار را هــر ســاله ده رتبــه ارتقــاء دهــد و تــا پایــان
اجــرای قانــون برنامــه ،رتبــه کشــور بــه کمتــر از  70در بیــن کشــورهای مــورد بررســی ارتقــا یابــد.
البتــه وظایفــی نیــز مترتــب قوانیــن باالدســتی بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در خصــوص
بهبــود محیــط کســب و کار محــول شــده اســت .آنچــه مســلم اســت اصــاح فضــای کســب
و کار یکــی از اساســیترین شــاخصها و نشــانههای مهــم انگیزشــی بــرای حضــور مؤثــر و
جــدی بخــش خصوصــی در عرصــه اقتصــادی اســت.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

بــر اســاس آخریــن گــزارش اخــذ شــده از مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،در ســال  1395
فضــای کســب وکار اســتان آذربایجانشــرقی بــا کســب امتیــاز ( 6/09از  )10در بیــن
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اســتانهای کشــور  رتبــه  15را بــه خــود اختصــاص داده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه محیــط
کســب و کار اســتان در ســال  1395نســبت بــه ســال  1391پنــچ پلــه ارتقــاء و بهبــود یافتــه
اســت .از  23شــاخص فضــای کســب و کار بررسیشــده ،مؤلفههــای «بیتعهــدی شــرکتها
و مؤسســات دولتــی بــه پرداخــت بهموقــع بدهــی ،ضعــف بــازار ســرمایه در تأمیــن مالــی تولیــد
و نــرخ بــاالی تأمیــن مالــی از بــازار غیررســمی ،مشــکل دریافــت تســهیالت از بانکهــا،
وجــود مفاســد اقتصــادی در دســتگاههای حاکمیتــی ،عرضــه کاالهــای خارجــی قاچــاق در
بــازار داخلــی ،نــرخ بــاالی بیمــه اجبــاری نیــروی انســانی ،برگشــت چکهــای مشــتریان،
تمایــل مــردم بــه خریــد کاالهــای خارجــی و تقاضــای کــم بــرای محصــوالت ایرانــی مشــابه،
تعرفــه پاییــن کاالهــای وارداتــی و رقابــت غیرمنصفانــه محصــوالت رقیــب خارجــی در بــازار»
بهعنــوان مهمتریــن مشــکالت بنگاههــای اقتصــادی در ســطح اســتان مطــرحشــدهاند.
وضعیــت اســتان از نظــر مؤلفههــای «قیمتگــذاری غیرمنطقــی محصــوالت تولیــدی توســط
دولــت ،بیثباتــی در قیمــت مــواد اولیــه و ضعــف زیرســاختهای تأمیــن بــرق» از وضعیــت
مســاعدتری نســبت بــه ســایر مؤلفههــا برخــوردار بــوده اســت.
مطابــق آمــار و ارقــام منتشــر شــده توســط مرکــز آمــار و اطالعــات اقتصــادى اتــاق بازرگانى،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزى ایــران ،در بهــار  1396اســتان آذربایجانشــرقی از لحــاظ فضــای
کســب وکار ،رتبــه  26را بــه خــود اختصــاص داده اســت و اســتانهای فارس ،گیالن ،خراســان
رضــوی ،تهــران و  مازنــدران بــه ترتیــب  5اســتان برتــر فضــای کســب و کار بودهانــد .مطابــق
پایــش بــه عمــل آمــده؛ عواملــی ماننــد دشــواری تأمیــن مالــی از بانکها ،وجــود انحصــار ،امتیاز
یــا هــر نــوع رانــت بــه یــک یــا تعــدادی از رقبــا در بــازار ،مفاســد مالــی و ادارى در دســتگاههای
حکومتــی ،بیثباتــی و غیرقابــل پیشبینــی بــودن قیمتهــا (مــواد اولیــه و محصــوالت)،
عرضــه کاالهــاى قاچــاق و رقابــت غیرمنصفانــه محصــوالت خارجــى و داخلــى در بــازار ایــران،
تها ،مقــررات
رویههــای غیرمنصفانــه و ناعادالنــه ممیــزی و دریافــت مالیــات ،بىثباتــى سیاسـ 
و رویههــاى اجرایــى ناظــر بــر کســب وکار ،ضعــف دادگاههــا در رســیدگى بــه شــکایات و پیگــرد
مؤثــر متجــاوزان بــه حقــوق دیگــران ،تولید و عرضــه نســبتا آزاد کاالهــای غیراســتاندارد و تقلبی
در بــازار ،رقابــت غیرمنصفانــه شــرکتها و مؤسســات دولتــى یــا شــبه دولتــی در بــازار ،موانــع
اداری کســب وکار (ادارات و دســتگاههای اجرایــی مرتبــط بــا کســب وکار) ،ضعــف نظــام توزیــع
و مشــکل در رســاندن محصــول بــه بــازار و فقــدان یــا شــفاف نبــودن اطالعــات مــورد نیــاز بــرای
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فعالیــت اقتصــادی بــه ترتیــب در نامناســب بــودن رتبــه اســتان نقــش عمــدهای داشــتهاند.
بررســی شــاخصهای کســب وکار نشــان میدهــد کــه فضــای کســب وکار در اســتان،
نســبت بــه میانگیــن کشــوری ،در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد ،لــذا در یــک نــگاه کلــی و بــا
توجــه بــه آمــار و ارقــام ارائهشــده میتــوان بیــان کــرد کــه اســتان آذربایجانشــرقی بــا توجــه
بــه پتانســیلها و ظرفیتهــای موجــود در حوزههــای مختلــف اقتصــادی و نیــز نــکات مثبتــی
کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،رتبــه قابــل قبولــی در مقایســه بــا ســایر اســتانهای
کشــور نداشــته اســت؛ وضعیــت موجــود  میتوانــد ناشــی از وجــود نــکات ضعــف و نادیــده
گرفتــن تهدیدهــای موجــود بــر ســر راه فضــای کســب وکار اســتان باشــد ،لــذا نــکات مثبــت و
منفــی پی ـشروی فضــای کســب وکار اســتان را میتــوان بــه شــرح ذیــل دســتهبندی نمــود:
ب) نکات مثبت

• •پایش ساالنه فرآیندهای کسب و کار در استان
• •وجــود ســامانه پنجــره واحــد ســرمایهگذاری در اســتان و ثبــت تمامــی درخواســتهای
ســرمایهگذاری و انجــام اســتعالمات مربــوط از طریــق ســامانه
• •برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان

ج) نکات منفی

•

•
•
•
•
•
•

•ضعــف بســترهای الزم فنــی و حقوقــی جهــت پیــاده شــدن کامــل پنجــره واحــد در ســطح
شهرســتانها و همــه دســتگاهها
•مقاومــت برخــی از دســتگاهها در اســتفاده از روشهــای ســنتی بــه جــای اســتفاده از
پنجــره واحــد
•عــدم تکریــم بخــش خصوصــی توســط برخــی دســتگاههای دولتــی و آگاهــی کــم نســبت
بــه نحــوه برخــورد بــا مراجعــان و متولیــان کســب وکار
•فعالیت گسترده بخش غیررسمی اقتصاد
•روند طوالنی رسیدگی به شکایات فعالین اقتصادی در دادگاهها
•ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
•وجود رانت ،عدم شفافیت و برخوردهای سلیقهای دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای الزم
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تبیین هسته
بررســی شــاخصهای کســب و کار نشــان میدهــد کــه فضــای کســب و کار در
اســتان نســبت بــه ســایر اســتانهای کشــور در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد .بــا توجــه
بــه چالشهــای پی ـشروی متولیــان کســب و کار در اســتان ،هــدف هســته کلیــدی فضــای
کســب و کار تســهیل شــرایط حاکــم بــر محیــط کســب و کار اســتان میباشــد .در رابطــه
بــا چالشهــای ســاختاری ،پشــتیبانی ویــژه از فضــای کســب و کار بــا اعمــال اصالحــات
الزم در برخــی قوانیــن و مقــررات بازدارنــده و مخــل ،گامــی مؤثــر در تحقــق اهــداف ایــن
هســته محســوب میگــردد .توســعه و اســتقرار پنجرههــای واحــد اطالعاتــی و عملیاتــی نیــز
میتوانــد بــه عنــوان یــک مکانیــزم تســهیلکننده و روانســاز در فرآیندهــای صــدور مجــوز،
اســتعالمها ،مبادلــه اطالعــات و اســناد بیــن دســتگاههای مختلــف و  ،...نقــش مهمــی
ایفــاء نمایــد .در ایــن راســتا ،آمــوزش دس ـتاندرکاران و مجریــان مرتبــط بــا ایــن ســامانهها
و همچنیــن فرهنگســازی در خصــوص ترویــج مســئولیتپذیری و آمــوزش تکریــم
و نحــوه برخــورد بــا مراجعــان و متولیــان کســب و کار از جملــه الزامــات تحقــق اهــداف
این هسته میباشد.
اهداف کلی
دستیابی به جایگاه برتر (پنجم) ،در بین استانهای کشور در فضای کسب و کار
اقدامات اساسی

در راســتای تحقــق اهــداف هســته کلیــدی فضــای کســب و کار ســه اقــدام اساســی بــه
شــرح ذیــل در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه انتظــار م ـیرود بــا پرداختــن بــه ایــن اقدامــات
تحــرک قابــل مالحظـهای در  فضــای کســب و کار اســتان بوجــود آمــده و بــه تبــع آن وضعیــت
اقتصــادی و جایــگاه اســتان در اقتصــاد کشــور بهبــود و ارتقــاء یابــد.
• •پشــتیبانی ویــژه از فضــای کســب و کار پروژههــا و اقدامــات مربــوط بــه هســتههای
کلیــدی دومیــن ســند
• •احصــاء و حــذف فرآیندهــای زایــد و الکترونیکــی کــردن فرآیندهــا در قالــب ســامانه
پنجرههــای واحــد
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 پشتیبانی ویژه از فضای کسب و کار هستههای کلیدی دومین سندهســته کلیــدی فضــای کســب و کار بــه عنــوان یکــی از هســتههای فرابخشــی ،بــه دنبــال
تســهیل و هموارســازی فرآینــد اجــرای پروژههــای دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان میباشــد.
از ایـنرو ،بــا عنایــت بــه مفهــوم فضــای کســب وکار ،هســته کلیــدی مذکــور در خصــوص اخــذ
مجوزهــای الزم و رفــع مشــکالت ایــن پروژههــا از قبیــل مشــکالت حوزههــای بانکــی ،بیمــه،
مالیــات و گمــرک ،تأمیــن زمیــن و زیرســاختها در کنــار دســتگاههای مســئول پروژههــا قــرار
خواهــد گرفــت و بــا اســتفاده از اهرمهــای ســامانه پنجــرهواحــد ســرمایهگذاری ،ســامانه دادور
و  ...بــه رفــع مشــکالت پیــشروی پروژههــای دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان خواهــد
پرداخــت .ســازوکار تعریــف شــده بــرای پشــتیبانی ویــژه از پروژههــای تعریفشــده در ســند
تدبیــر توســعه اســتان بــه شــرح نمــودار ذیــل خواهــد بــود:
نمودار :1پشتیبانی ویژه از فضای کسب و کار هستههای کلیدی

 احصاء و الکترونیکی کردن فرآیندها در قالب پنجرههای واحد و حذففرآیندهای زاید :
   در دنیــای پرشــتاب امــروز ،عامــل ســرعت در انجــام مکاتبــات ،مبادلــه اســناد و اطالعــات
و کاهــش مــدت زمــان پاسـخگویی بــه اســتعالمها و صــدور مجــوز همــراه بــا تضمیــن امنیــت
و اعمــال مقــررات ،نقــش تعیینکننــدهای در توفیــق ســرمایهگذاری ایفــا میکنــد .از آنجــا
کــه فرآیندهــای صــدور مجــوز و اســتعالمها ،اغلــب مســتلزم مبادلــه اطالعــات و اســناد
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بیــن دســتگاههای مختلــف بــوده و هــر کــدام از دســتگاههای متولــی  نیــز رویههــای کاری
خاصــی دارنــد ،لــذا نبــود مکانیزمهــای روانســاز و تســهیلکننده میتوانــد ،عــاوه بــر ایجــاد
خلــل در اعمــال قانــون توســط دســتگاهها ،بــه عنــوان مانعــی در مســیر بهبــود فضــای کســب
و کار باشــد و فرصتهــای قابــل مالحظ ـهای را از دســترس بخشهــای اقتصــادی و تجــاری
خــارج ســازد .بیشــک اســتقرار پنجــره واحــد و ایســتگاههای واحــد خدماتدهــی در محیــط
کســبوکار میتوانــد نقــش مؤثــری بــه عنــوان یــک تســهیلکننده و تســریعکننده در امــر
صــدور مجوزهــا و جلوگیــری از هــر نــوع فســاد و تخطــی از قوانیــن داشــته باشــد .لــذا ،بــه طــور
مشــخص میتــوان یکــی از مجــاری تأثیرگــذار در حــوزه کســبو کار بهطــور عــام و در حــوزه
صــدور مجوزهــا بــه طــور خــاص را اســتقرار پنجــره واحــد الکترونیکــی دانســت .چــرا کــه بــا
توجــه بــه معیارهــای تعیینشــده از ســوی بانــک جهانــی ،عامــل ســرعت در انجــام مکاتبــات،
مبادلــه اســناد و اطالعــات و کاهــش هزینــه پاسـخگویی بــه اســتعالمها و صــدور مجــوز نقــش
تعیینکننــدهای در رتبهبنــدی کشــورها دارد .مــاده  70قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه،
دســتورالعمل مــاده ( )70قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران،
اصــاح مــاده ( )7قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم ( )44قانــون
اساســی ،ضوابــط فنــی اجرایــی توســعه دولــت الکترونیکــی (مصــوب شــورای عالــی فـنآوری
اطالعــات  200/145تاریــخ  ،)93/6/11برنامــه عملیاتــی ســال  1393دســتگاههای اجرایــی
اســتان -نقشــه راه اصــاح نظــام اداری مبتنــی بــر سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری ابالغــی
مقــام معظــم رهبــری و دســتورالعمل اســتقرار و توســعه مرکــز ملــی پایــش محیــط کســب وکار
کشــور از جملــه قوانیــن باالدســتی کشــور اســت کــه در آنهــا بــر اهمیــت اســتقرار پنجــره واحــد
تاکیــد شــده اســت.
 آموزش و فرهنگسازی:رشــد و توســعه اقتصــادی نیازمنــد وجــود نیــروی ماهــر و متخصــص در امــور مختلــف
اســت .از ایــن رو ،جامعهخواســتار پیشــرفت ،رشــد و تعالــی بــه ســرمایهگذاری در راســتای
ارتقــای مهــارت و تخصــص نیــروی انســانی عالقهمنــد اســت .آمــوزش کارکنــان فرآینــدی
اســت کــه انطبــاق و ســازگاری کارکنــان بــا محیــط ســازمانی و نیــز انطبــاق بهتــر ســازمان بــا
محیــط بیرونــی را فراهــم م ـیآورد .کارکنــان آموزشدیــده بــه تغییــرات ســازمانی و همچنیــن

دومین سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

45

تغییــرات جامعــه آگاهانهتــر واکنــش نشــان میدهنــد .از طــرف دیگــر ،آمــوزش از طریــق
افزایــش میــزان اطالعــات ،دانــش ،مهارتهــا و قابلیتهــای کارکنــان ،آنــان را بــرای ایفــای
وظایــف و قبــول مســؤلیتهای جدیدتــر ،آمادهتــر میکنــد .از ایــن رو  ،میتــوان اســتدالل کــرد
کــه افــراد آموزشدیــده در حــوزه کســب و کار میتواننــد نســبت بــه ارائــه خدمــات مناســب،
باکیفیــت و مطلــوب مطابــق بــا درخواســت متقاضیــان اقــدام نماینــد .بــا توجــه بــه اینکــه
آمــوزش کارکنــان منجــر بــه  ابتــکار ،ابــداع ،ارتقــای آگاهــی و دانشافزایــی میگــردد ،ایــن
افــراد قــادر خواهنــد بــود آگاهانهتــر در انجــام فرآیندهــای مرتبــط بــا ارائــه خدمــات بــه متولیــان
کســبو کار حضــور یابنــد و حتــی در تســریع ارائــه خدمــات بــه متولیــان کســبو کار و کاهــش
مراحــل فرآیندهــا نیــز دخیــل باشــند.
حــال بــا توجــه بــه حرکــت ایجــاد شــده و ایجــاد ســامانههای متعــدد در حــوزه بهبــود فضــای
ب و کار  از قبیــل ســامانه پنجــره واحــد ســرمایهگذاری ،دادور ،یــاور ،نمــا و  ...میبایســت
کس ـ 
آموزشــی همــگام بــا ایــن تغییــرات ف ـنآوری نیــز در اختیــار کارکنــان مرتبــط قــرار گیــرد تــا
آنهــا بتواننــد خدمــات درخواســت شــده در قالــب ســامانهها را بــه خوبــی و ســریع ارائــه نمــوده
و موجــب احســاس رضایــت در متولیــان کســبو کار گردنــد .آموزشهــای مــد نظــر در ایــن
اقــدام اساســی ،آموزشهــای مرتبــط بــا ســامانههای ایجــاد شــده در حــوزه فضــای کســبو
کار میباشــد کــه بــه شــرح ذیــل مطــرح میگردنــد:
• •آموزش سامان ه پنجره واحد سرمایهگذاری
• •آموزش سامانههای مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب وکار
• •ترویج مسئولیتپذیری و اصالح نگرش نسبت به فعاالن اقتصادی
• •آموزش پاسخگویی و تکریم متولیان کسب وکار
• •آموزش قوانین مقررات مربوط
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جدول شماره  :1پروژههای مهم اقدام «ایجاد پنجرههای واحد»
دولتی

غیردولتی

مستمر

شهرداری تبریز

مستمر

ادارهکل امور اقتصادی و دارایی

ردیف

ایجاد ،راهاندازی و بهرهبرداری از سامانههای دادور،
سام ،نما و یاور

 4سامانه

استان آذربایجانشرقی

2

ایجاد و بهرهبرداری از پنجره
واحد خدمات شهری

یک پنجره

شهر تبریز

3

توسعه و تکمیل پنجره واحد سرمایه گذاری

صدور الکترونیکی مجوزها و انجام
استعالمات الکترونیکی بین دستگاهی

استان آذربایجانشرقی

1396

مستمر

ادارهکل امور اقتصادی و دارایی

کلیه دستگاههای  مشمول در فرآیند صدور
مجوز

ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و کلیه
دستگاههای  مشمول در فرآیند صدور
مجوز

کلیه دستگاههای  مشمول در فرآیند صدور
مجوز

0.02

0.60

1

1396

عنوان پروژه

هدف

شروع

خاتمه

محل اجراء

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

جدول شماره  :2پروژههای مهم اقدام «آموزش و فرهنگسازی»
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اداره کل امور اقتصادی و دارایی

ردیف

عنوان پروژه

هدف

محل اجراء

1

آموزش و ترویج سامانههای مربوط (چهار سامانه و
دو پنجره)

انطباق و افزایش دانش و مهارتهای کارکنان با
نیازهای جامعه ،پیشرفتهای علمی و تغییرات
فنآوری

آذربایجانشرقی

1396

2

پشتیبانی و ارائه مشاوره به مجری و متولی پروژهها
در راستای بهبود فضای کسب و کار

حمایت ویژه از پروژههای پیشران استان

پروژههای مصوب سند تدبیر

1398

مستمر

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

معاونت منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامهریزی

0.05

شروع

خاتمه

کلیه دستگاههای دولتی و تشکلهای بخش غیر
دولتی ذیربط

دولتی

غیردولتی
دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
زمان اجراء
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جذب و مدیریت منابع مالی

مقدمه

دســتیابی بــه رشــد بلندمــدت و مــداوم اقتصــادی در هــر کشــور ،بــا تجهیــز و تخصیــص
بهینــه منابــع مالــی در اقتصــاد آن امکانپذیــر اســت .جایگزینــی تحــرک ســرمایه بــه جــای
تحــرک کاال باعــث تحــول اقتصــاد جهانــی شــده اســت .یکــی از عوامــل مؤثــر در ایــن امــر،
توجــه بــه مزیتهــای نســبی ســرمایهگذاری اســت .در ایــن راســتا نهادهــای مالــی جهــت
تســهیل در پیشــرفتهای دیگــر نهادهــای اقتصــادی شــکل گرفتهانــد بهطوریکــه وجــود
نهادهــا و بازارهــای مالــی پیشــرفته ،بــا درجــه توســعهیافتگی یــک کشــور ارتبــاط مســتقیم
دارد .ایــن نهادهــا هدایــت ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی بــه ســمت پروژههایــی بــا
ســودآوری بیشــتر ،ریســک کمتــر و کارایــی اجتماعــی باالتــر را برعهــده دارنــد.
مدیریــت بهینــه ســرمایههای داخلــی میتوانــد تخصیــص منابــع را کارآتــر نمــوده و ارزش
تولیــد نهایــی هــر واحــد ســرمایه را از طریــق بــه کارگیــری آن در فعالیتهــای مولــد افزایــش
دهــد .بهرهگیــری از ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی نیــز دســتآوردهایی همچــون کاهــش
دوره زمانــی ســاخت پروژههــای اقتصــادی ،انتقــال تکنولــوژی ،ارتقــاء ســطح فــنآوری و
کیفیــت محصــول ،توســعه مهــارت و مدیریــت ،افزایــش بهــرهوری و اشــتغال ،توســعه صــادرات
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و بهبــود ســطح رفــاه عمومــی جامعــه را بــه همــراه دارد .منابــع مالــی خارجــی نــهتنهــا مکملــی
بــرای پسانــداز داخلــی اســت ،بلکــه راهحلــی بــرای مقابلــه بــا شــکاف منابــع ارزی اســت.
ناکافــی بــودن ســرمایهگذاریهای صورتگرفتــه در قیــاس بــا نیازهــای موجــود در کشــورهای
در حــال توســعه ،جــذب ســرمایه را بــه یکــی از مهمتریــن اولویتهــای سیاســتگذاران و
دولتمــردان در ایــن کشــورها تبدیــل کــرده اســت.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

در اسـتان آذربایجانشـرقی موضـوع تأمین مالی واحدهای اقتصـادی ،طرحها و پروژههای
مهـم سـرمایهگذاری و همچنیـن تأمیـن مالـی پروژههـای نیمهتمـام تملـک داراییهـای
سـرمایهای از موضوعـات مهـم در فرآینـد نیـل بـه توسـعه منطقـهای اسـت .فقدان منابـع مالی
کافـی ،یـا بـه عـدم اسـتفاده از فرصتهـا در اسـتان منجر میشـود و یا بـه واسـطه افزایش دوره
سـاخت بـه ضـررده شـدن پروژههـای اقتصـادی در کل دوره بهرهبـرداری میانجامـد.
بــه غیــر از عوامــل مــورد اشــاره ،توجــه بــه پتانســیلهای موجــود در اســتان از جملــه
موقعیــت ویــژه جغرافیایــی اســتان در منطقــه شــمالغرب ،قــرار گرفتــن در مســیر جــاده
ابریشــم ،چهــارراه تجــاری شــرق و غــرب و آســیای میانــه و قــرار گرفتــن بــر ســر کریــدور شــمال
ـ جنــوب ،وجــود ذخایــر معدنــی منحصــر بــه فــرد در اســتان از جملــه نفلی ـن ســینیت ،مــس،
ســنگ تزیینــی ،کائولــن (بزرگتریــن معــدن خاورمیانــه) ،تمرکــز صنایــع ســنگین ،وجــود
واحدهــای تولیدکننــده ماشــینآالت و تجهیــزات ،صنایــع دارویــی ،غذایــی ،نســاجی ،چــرم،
کفــش و  ،...وجــود صنایــع باالدســتی از جملــه مجتمــع پتروشــیمی تبریــز ،پاالیشــگاه تبریــز و
صنایــع متعــدد تولیــد فــوالد ،تولیــدات کشــاورزی ،باغــی و دامــی در ســطح وســیع و صاحــب
رتبــه اول در برخــی از ایــن تولیــدات در ســطح کشــور ،تبیینکننــده شــرایط مناســب اســتان بــه
منظــور جــذب ســرمایهگذاری خارجــی اســت.
بـا ایـن وجـود ،بررسـی موقعیت کنونی اسـتان در زمینـه مهمترین شـاخصهای اقتصادی،
حاکـی از معنـیدار بودن فاصله سـهم  GDPاسـتان از کشـور در قیاس با سـهم جمعیتی ،روند
نزولـی سـهم  GDPاسـتان و پاییـن بودن تولید ناخالص داخلی سـرانه اسـتان نسـبت به سـطح
کشـوری اسـت (حسـابهای منطقهای مرکز آمـار ایران ،سـالهای مختلف).

50

هسته کلیدی جذب و مدیریت منابع مالی

بــه دلیــل تأثیرپذیــری اســتان از محیــط سیاســی و اقتصــاد کالن ،جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی نیــز رونــد باثباتــی را نشــان نمیدهــد .بــر اســاس آخریــن گــزارش اعــا م شــده تــا
دیمــاه ســال  ،1396میــزان ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب در اســتان (ایرانیــان مقیــم
خــارج از کشــور و ســرمایهگذاران خارجــی)  81طــرح ( 62طــرح بهرهبرداریشــده12 ،
ً
طــرح در دســت اجــرا و  7طــرح بــه صــورت غیرفعــال) جمعــا بــه مبلــغ  2,570میلیــون دالر از
کشــورهای ترکیــه ( 42طــرح) ،آذربایجــان ( 13طــرح) ،آلمــان ( 6طــرح) ،چیــن ( 4طــرح)،
ســوئیس ( 4طــرح) ،گرجســتان ( 2طــرح) ،آمریــکا ( 2طــرح) ،فرانســه ( 2طــرح) ،ارمنســتان
(یــک طــرح) ،تاتارســتان (یــک طــرح) ،اســپانیا (یــک طــرح) ،انگلســتان (یــک طــرح) ،نــروژ
(یــک طــرح) و امــارات متحــده عربــی (یــک طــرح) میباشــد .از  81طــرح فوقالذکــر ،بــرای
 54طــرح ،مجــوز ســرمایهگذاری خارجــی از ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی
و فنــی ایــران اخــذ گردیــده اســت؛ و میــزان ورود ســرمایه خارجــی (جــذب) بــه اســتان تــا پایــان
ســال  1395بــه بیــش از  550میلیــون دالر رســیده اســت .ســهم اســتان آذربایجانشــرقی از
 FDIکشــور از  3/97درصــد در ســال  ،1393بــه  1/46درصــد در ســال  1394و  0/74درصــد
در ســال  1395کاهــش یافتــه اســت در کل میتــوان گفــت شــرایط موجــود عالیــم هشــدار
دهنــدهای را از وضعیــت ســرمایهگذاری دولتــی ،خصوصــی و خارجی در اســتان نشــان میدهد.
بــه منظــور مقایســه موفقیــت یــا عدمموفقیــت اســتان در جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ( ،)FDIاز شــاخص نســبت ســهم اســتان از جریــان ورودی  FDIکشــور بــه ســهم
تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان از  GDPکشــور اســتفاده شــده اســت .طبــق بررســی انجــام
شــده نســبت ســهم اســتان از  FDIکشــور بــه ســهم اســتان از  GDPکشــور در ســال
 1395برابــر  0/2بــوده اســت .کمتــر از یــک بــودن ایــن شــاخص داللــت بــر عــدم  جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی متناســب بــا ســهم در تولیــد ناخالــص بــوده و نشــان میدهــد کــه
جــذب ســرمایهگذاری (بــا توجــه بــه پتانســیلهای موجــود) ،فاصلــه معنــاداری تــا ســطح
مطلــوب دارد .ایــن در حالــی اســت کــه آذربایجانشــرقی در ابعــاد گوناگــون گردشــگری،
صنعتــی ،معدنــی و حتــی کشــاورزی ظرفیتهــای اســتفاده نشــد ه بســیاری دارد و بــا اصــاح
فرآیندهــا میتوانــد در جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی موفقتــر عمــل نمایــد.
نــکات مثبــت و منفــی پی ـشروی جــذب و مدیریــت منابــع مالــی اســتان را میتــوان بــه
شــرح ذیــل دســتهبندی نمــود:
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ب) نکات مثبت

• •وجــود بــورس اوراق بهــادار و بــورس کاال در اســتان بــه عنــوان ابــزاری بــرای تأمیــن مالــی
از طریــق بــازار ســرمایه
• •امضا قراردادهای متعدد تسهیالت مالی خارجی با کشورهای دیگر
• •وجود سابقه درخشان صنعتی و تجاری در استان و بخش خصوصی توانمند

ج) نکات منفی

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•نبــود اختیــارات اســتانی بــرای تعریــف معافیتهــا و مشــوقهای منطق ـهای و اســتانی از
قبیــل اعطــای معافیتهــای مالیاتــی ،تعرفههــای گمرکــی ،حــق بیمههــای کارفرمایــان
و  ...بــا توجــه بــه پتانســیلها و شــرایط هــر اســتان و منطقــه از کشــور
•ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری
•کمبود شرکتها و نهادهای خدمات مشاورهای در جذب سرمایهگذاری خارجی
•طوالنـی بـودن فرآینـد اخـذ مجوزهای الزم بـرای اسـتفاده از منابع خارجی بـرای طرحهای
سرمایهگذاری
•آگاهی ضعیف دستگاهها و فعالین اقتصادی از شیوههای نوین تأمین مالی
•توانایــی پائیــن  اغلــب دســتگاههای عمومــی و یــا دولتــی متقاضــی اســتفاده از فاینانــس
بــرای تأمیــن حداقــل آورده ( 15درصــد) متقاضــی
•عــدم اســتقرار نماینــده نهادهــای مالــی تابعــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار (فرابــورس
ایــران ،بــورس انــرژی ،شــرکت مدیریــت فـنآوری بــورس) همــراه بــا شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی و تســویه وجــوه در اســتان
•توجه کم به تأمین مالی کسب و کارهای کوچک
•کامـل نبـودن بانـک اطالعاتـی از سـرمایهگذاران حوزههـای مختلـف در ابعـاد منطقـهای،
ملی و اسـتانی

تبیین هسته
شــاخصهای کلیــدی اقتصــاد اســتان در ســالهای گذشــته از رونــد مطلوبــی
برخــوردار نبــوده اســت .عــدم توانایــی بــازار ســرمایه ،تمرکــز اختیــارات در تهــران و ضعــف
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مراکــز و نهادهــای ارائــه دهنــده خدمــات مشــاورهای بــه ســرمایهگذاران و جــذب
ســرمایهگذاریهای بالقــوه نقــش قابــل توجهــی در تعییــن مســیر حرکــت شــاخصهای
اقتصــادی اســتان در گذشــته ایفــا کــرده اســت .ســابقه تاریخــی فعالیتهــای اقتصــادی
در اســتان و کارکــرد آن بهعنــوان قطــب صنعتــی  -تجــاری منطقــه شــمالغرب کشــور و
موقعیــت ژئواکونومیــک منحصــر بــه فــرد آن در دسترســی بــه بازارهــای منطقــه و از همــه
مهمتــر پتانســیل جــذب ســرمایههای قابــل توجــه داخلــی و خارجــی میتوانــد ابــزاری
بــرای اســتفاده کاراتــر از ظرفیتهــای موجــود و ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد باشــد .در
ن میــان ایجــاد هدفمنــد بســترهای نرمافــزاری و ســختافزاری مناســب بــرای فعالیــت
ایــ 
ســرمایهگذاران نقشــی حیاتــی دارد .هســته کلیــدی جــذب و مدیریــت منابــع مالــی بــه دنبــال
جهتدهــی بــه اقدامــات و پروژههــای بخــش عمومــی در جهــت ایجــاد چنیــن بســتری
اســت تــا از ایــنرهگــذر بــا جــذب منابــع مالــی داخلــی و خارجــی در طرحهــای اولوی ـتدار
اســتان ،هــم ســود مــورد انتظــار تأمینکننــده منابــع مالــی محقــق گــردد و هــم آثــار
اقتصــادی و اجتماعــی ایــن پروژههــا تأمیــن گــردد .شناســایی ســرمایهگذاران منطقــهای،
ملــی و بینالمللــی فعــال در زمینــه طرحهــا و پروژههــای فوقالذکــر در قالــب بانــک
اطالعاتــی ســرمایهگذاران از عمدهتریــن هدفهــای هســته کلیــدی جــذب و مدیریــت
منابــع مالــی میباشــد .تحقــق ایــن بانــک میتوانــد ارائــه خدمــات تخصصــی مشــاورهای را
ی بهرهگیــری از تمــام روشهــای نویــن تأمیــن مالــی و آمــوزش
تســهیل نمایــد .تــاش بــرا 
مدیــران و صاحبــان بنگاههــا ،همچنیــن فراهــم نمــودن شــرایط بــرای تأمیــن مالــی ،تســهیل
راههــای ســرمایهگذاری و توجــه بــه مقولههــای ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی از دیگــر
اهــداف ایــن هســته کلیــدی محســوبمیشــوند.
اهداف کلی
• •افزایــش جــذب ســرمایهگذاری داخلــی (تــاش بــرای جــذب ســرمایه و تأمیــن مالــی
پروژههــا و طرحهــای ســایر هســتههای کلیــدی دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان)
• •افزایــش جــذب ســرمایهگذاری خارجــی (افزایــش نســبت ســهم اســتان از جریــان ورودی
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــه ســهم  GDPاســتان از کشــور)
• •فراهم نمودن زمینه تأمین مالی پروژهها با استفاده از سایر اشکال تأمین مالی
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اقدامات اساسی

 -شناسایی ،امکانسنجی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری

آمارهــای اقتصــادی حاکــی از عــدم اســتفاده صحیــح از ظرفیتهــای موجــود در اســتان
اســت .شناســایی فرصتهــای ســرمایهگذاری ،امــکان ســنجی و معرفــی هدفمنــد آنهــا
بــه ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .معرفــی هــر
طــرح در کنــار تســهیالت حداکثــری قابــل تامیــن بــرای اولویتهــای ســرمایهگذاری ،اعــم
از زیرســاختها ،معافیتهــا (مالیاتــی ،گمرکــی ،بیمــهای و  ،)...تســهیالت بانکــی و ...
میتوانــد مســیر حرکــت شــاخصهای اقتصــادی اســتان را تغییــر دهــد .بــه غیــر از عوامــل
اقتصــادی و غیراقتصــادی کــه میتــوان تأثیــر آنهــا را در جــذب ســرمایهگذاری مــورد توجــه
قــرار داد ،بایــد اذعــان داشــت شناســایی ســرمایهگذاران حوزههــای مختلــف و برقــراری
ارتبــاط مؤثــر بــا آنــان یکــی از حلقههــای تعییــن کننــده در راســتای جــذب ســرمای ه اســت .بــه
منظــور تحقــق پــروژه مذکــور و شناســایی ســرمایهگذاران بومــی ،داخلــی و خارجــی ،همــکاری
دســتگاههای دولتــی نظیــر نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در تبریــز ،دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی ،فرمانداریهــا و انجمنهــا و
تشــکلهای بخــش غیــر دولتــی نظیــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز الزم
و ضــروری اســت .همچنیــن شناســایی ســرمایهگذاران بایــد بــر طبــق برنام ـهای مــدون و بــا
هدفــی خــاص و بــرای پروژههــا و طرحهــای ســرمایهگذاری اولوی ـتدار اســتان کــه در ســایر
هســتههای کلیــدی معرفــیمیشــوند ،انجــام پذیــرد.
 مدیریــت و جــذب منابــع مالــی مــورد نیــاز ســایر هســتههای کلیــدی دومیــن ســندتدبیــر توســعه اســتان:

در دنیــای امــروزی بهواســطه تغییــرات اساســی در عرصــه شــیوههای تأمیــن مالــی و ارائــه
خدمــات متنــوع ،بهرهگیــری از خدمــات مشــاوره تخصصــی تأمیــن مالــی طرحهــای اقتصــادی
در یــک بــازه زمانــی مناســب و بــا حداقــل هزینــه ،یــک مســئله مهــم و چالشبرانگیــز بــرای
مدیــران و سیاس ـتگذاران اقتصــادی بــوده و میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در افزایــش تــوان
رقابتــی و کســب ســهم باالتــر از بازارهــای مالــی بینالمللــی ایفــا نمایــد.
صاحبــان پروژههــا اعــم از دولتــی و خصوصــی بــرای تأمیــن منابــع مالــی پروژههــای خــود
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روشهــا و شــیوههای مختلفــی را بــا اســتفاده از منابــع مالــی داخلــی و منابــع مالــی خارجــی
بــه کار میبرنــد .در ارتبــاط بــا منابــع مالــی داخلــی میتــوان بــه بــازار ســرمایه (شــامل ســهام،
انــواع اوراق صکــوک ،گواهــی ســپرده ســرمایهگذاری ،اوراق مشــارکت و  ،)...نهادهــای
ســرمایهگذاری داخلــی و  ...اشــاره نمــود .بــرای اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی نیــز میتــوان
بــه اســتفاده کشــورها از تســهیالت مالــی خارجــی (فاینانــس) ،منابــع بانکهــای توســعهای
بینالمللــی (شــامل بانــک توســعه اســامی ،بانــک جهانــی ،بانــک تجــارت و توســعه اکــو و
 ،)...خطــوط اعتبــاری بانکهــا و مؤسســات مالــی تجــاری بینالمللــی ،انــواع ترتیبــات
قــراردادی تضمینــی ماننــد  BOT، BOOو  ...اشــاره نمــود.
همچنیــن چنانچــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد ،تجهیــز و تخصیــص بهینــه منابــع مالــی ،موتــور
رشــد و توســعه اقتصــادی هــر کشــوری اســت و میتوانــد ســایر بخشهــای اقتصــادی را نیــز
بــه حرکــت درآورد .در حقیقــت نهادهــای مالــی در جهــت تســهیل در پیشــرفت دیگــر نهادهــای
اقتصــادی شــکل گرفتهانــد .از ای ـنرو جــذب و مدیریــت منابــع مالــی مــورد نیــاز طرحهــای
ســرمایهگذاری اولویــتدار اســتان کــه در ســایر هســتههای کلیــدی معرفــیمیشــوند از
اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .لــذا اســتفاده از روشهــای نویــن و متنــوع تأمیــن منابــع
مالــی (داخلــی و خارجــی) و تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز ســایر هســتههای کلیــدی ســند
تدبیــر توســعه اســتان از ضروریــات اســتان میباشــد.
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جدول شماره  :3پروژههای مهم اقدام
«شناسایی ،امکانسنجی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی

1

شناسایی ،امکانسنجی و معرفی
پتانسیلها ،طرحها و فرصتهای
سرمایهگذاری استان به سرمایهگذاران
داخلی و خارجی

جذب منابع مالی برای اولویتهای
سرمایهگذاری استان

پروژههای مصوب سند تدبیر

مستمر

اداره کل
امور
اقتصادی
و دارایی

کلیه دستگاههای
دولتی و تشکلهای
بخش غیردولتی
ذیربط

2

ایجاد بانک اطالعات دانش و
تجارب سرمایهگذاران

شناسایی سرمایهگذاران
داخلی و خارجی

پروژههای مصوب سند تدبیر

مستمر

اداره کل
امور
اقتصادی
و دارایی

کلیه دستگاههای
دولتی و تشکلهای
بخش غیردولتی

10

غیردولتی
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جدول شماره  :4پروژههای مهم اقدام «مدیریت و جذب منابع مالی مورد نیاز سایر
هستههای کلیدی دومین سند تدبیر توسعه استان»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

1

برگزاری کارگاههای آموزشی

آشناسازی بخش دولتی و
خصوصی استان با روشهای
تأمین مالی

2

پشتیبانی و ارائه مشاوره به
مجری و متولی پروژه در راستای
جذب منابع مالی

تسریع در تأمین مالی پروژهها

محل
اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

دولتی

اداره
مستمر به طور
کل امور
سطح
کلی هر سال
اقتصادی و
استان
یک کارگاه
دارایی

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان

اداره
کل امور
اقتصادی و
دارایی

کلیه دستگاههای
دولتی و تشکلهای
بخش غیردولتی

سطح
استان

مستمر

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
غیردولتی

هسته کلیدی

ایجاد اکوسیستم خالقیت و نوآوری

مقدمه

در توســعه مبتنــی بــر دانایــی و اقتصــاد دانشبنیــان ،نــوآوری عنصــری کلیــدی در تحقــق
اهــداف اقتصــادی بــه شــمار میآیــد .نــوآوری و خالقیــت موجــب افزایــش بهــرهوری و خلــق
تکنولــوژی ،کاالهــا و خدمــات جدیــد میگــردد و ایجــاد رشــد اقتصــادی را در پــی دارد .بــرای
دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی پایــدار ،ایجــاد یــک نظــام نــوآوری پویــا در جامعــه الزامی اســت.
بــه بیــان ســاده عرضــه یــک ایــده جدیــد بــه بــازار در قالــب کاال ،خدمــت و یــا فرآیندهــای
تــازه را نــوآوری گوینــد بــه طوریکــه بــر اســاس دســتورالعمل اســلو «ســازمان توســعه همــکاری
اقتصــادی »)2005( 1نــوآوری؛ پیادهســازی محصــول (کاال یــا خدمــت) بــا فراینــد جدیــد یــا
بــه طــور قابــل توجــه بهبــود یافتــه ،یــا روش ســازمانی جدیــد در فعالیتهــای مدیریتــی،
ســازماندهی یــا روابــط بیرونــی کســب و کار تعریــف شــده اســت .منظــور از پیادهســازی در
ایــن تعریــف ،ارائــه محصــول بــه بــازار ،بکارگیــری فراینــد ،بکارگیــری روش ســازمانی در داخــل
بنــگاه و یــا اســتفاده از خالقیتهــای بازاریابــی در ارائــه محصــول بــه بــازار اســت .جدیــد بــودن
نیــز بــه معنــی بدعــت در ســطح جهــان نیســت و معنــای جدیــد بــودن بــرای بنــگاه یــا بــازار
1 . OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)(2005). Guidelines for Collecting
and InterpretingInnovation Data — The Oslo Manual, 3rd ed. Paris: OECD.
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بنــگاه را نیــز شــامل میشــود .بــا ایــن اوصــاف ،نقطــه آغازیــن نــوآوری ،شــکلگیری یــک
ایــده نــو و خالقانــه اســت .هــر ایــده خالقانــه از مرحلــه ایجــاد تــا مرحلــه تبدیــل شــدن بــه ارزش
اقتصــادی ،نیــاز بــه محیــط و بســتر مناســب جهــت رشــد و بلــوغ دارد کــه بــه آن اکوسیســتم
نــوآوری گفتــه میشــود.
واژه اکوسیســتم بــه اجــزای فیزیکــی و بیولوژیکــی تشــکیلدهنده یــک محیــط معین اشــاره
دارد کــه روابــط نظاممنــد و هدفــداری بیــن آنهــا وجــود دارد و محیــط معیــن در واقــع محیطــی
اســت کــه مربــوط بــه یــک موضــوع خــاص باشــد .بنابرایــن اســتقرار پایــدار هــر اکوسیســتم
ً
منحصــرا بــه مشــارکت همــه اجــزای اصلــی آن بســتگی دارد و میتوان اکوسیســتم نــوآوری را
چنیــن تعریــف نمــود:
شـبکهای از سـازمانهای بـه هـم پیوسـته شـامل تولیدکننـدگان ،عرضهکننـدگان،
مصرفکننـدگان و بخشهـای جانبـی دیگـر (نهادها و قوانیـن و مقررات)کـه پیرامون یک نقطه
کانونـی شـکل گرفتـه و بـه صـورت مرتبط بـا هم عمـل میکنند و بر ایجـاد و توسـعه ارزشهای
جدیـد از طریـق نـوآوری تأکیـد دارنـد .بـرای مثـال اکوسیسـتم فـنآوری دربرگیرنـده تمـام
زیرمجموعههـا ،روابـط و شـبکههای مرتبـط با فنآوری (شـامل ایده ،سـاخت ،عرضهکنندگان،
مشـتریان و تمـام مفاهیـم ،اشـیا و اشـخاصی) اسـت کـه بـا موضـوع فـنآوری سـر و کار دارند.
اجزای اکوسیستم نوآوری
اکوسیســتم نــوآوری دارای  7جــزء کلیــدی اســت کــه در نمــودار  1-5بــدان اشــاره شــده
اســت .فرهنــگ مهمتریــن عنصــر تعیینکننــده اکوسیســتم نــوآوری اســت .فرهنــگ در
اکوسیســتم نــوآوری از طریــق پاســخ بــه ایــن پرســش مشــخص میشــود کــه آیــا روحیــه
نــوآوری و نوآورانــه تشــویق میشــود یــا نــه؟ در تقویــت ایــن عنصــر ،آمــوزش و پــرورش نقــش
مســتقیم دارد .اگــر نظــام آموزشــی کشــور از پایــه بــر اســاس اصــل پــرورش و تقویــت خالقیــت
و نــوآوری باشــد ایــن عنصــر در جامعــه نهادینــه خواهــد شــد  .عنصــر دیگــر ،مشــارکت اســت
کــه مرتبــط بــا نیــروی کار ،مهارتهــا و قــدرت شبکهســازی میباشــد .در ایــن عنصــر
نیــز نظامهــای آموزشــی و مدیریتــی از بخشهــای اساســی محســوبمیشــوند .عنصــر
بعــدی زیرســاختهای فیزیکــی و خدماتــی اســت .عنصــر ســرمایهگذاری یکــی دیگــر از
عناصــر اکوسیســتم نــوآوری اســت .بــه ویــژه ســرمایهگذاریهای ریســکپذیر ،موسســات
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و صندوقهــای حمایــت از آنهــا نقــش موثــری در ایــن اکوسیســتم میتواننــد ایفــا کننــد.
عنصــر اختــراع کــه شــامل بخشهــای تحقیــق و توســعه و مراکــز علمــی و پژوهشــی اســت
نیــز از مهمتریــن قســمتهای اکوسیســتم نــوآوری میباشــد .عنصــر تقاضــا در اکوسیســتم
نــوآوری شــامل کارخانههــا و شــرکتهای بــزرگ بــوده و اهمیــت فراوانــی دارنــد .در نهایــت
عنصــر حکومــت یــا همــان دولــت  اســت کــه مقــررات و قوانیــن ،مهمتریــن بخــش آن اســت.
بــرای اســتقرار و پیادهســازی اکوسیســتم نــوآوری بایســتی بــه همــه ایــن هفــت عنصــر کلیــدی
توجــه کافــی شــود .هیــچ کــدام بــه تنهایــی بــرای موفقیــت سیســتم کارســاز نیســت .نحــوه
همــکاری و برقــراری ارتباطــات نزدیــک مابیــن ایــن عناصــر (بازیگــران اصلــی) ،میــزان
موفقیــت اکوسیســتم نــوآوری را تعییــن میکنــد  .

نمودار  :2اجزای اکوسیستم نوآوری

شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

اســتان آذربایجانشــرقی بــا وجــود ســابقه دیریــن علمــی (شــهرک علمــیو آموزشــی ربــع
رشــیدی بــا قدمــت 700ســاله) ،ســابقه تاریخــی و فرهنگــی و همچنیــن وجــود اکثــر عناصــر
مــورد نیــاز بــرای توســعه دانایــی محــور ،نتوانســته اســت در عصــر انفجــار دانــش ،ســهمیدر
خــور ،در زمینــه اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور و جهــان داشــته باشــد.
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ارزیابــی وضعیــت علــم و فـنآوری و نگاشــت نهــادی آن در اســتان (پــارک علــم و فـنآوری
اســتان آذربایجانشــرقی )1395 ،نشــان میدهــد کــه 4مشــکل عمــده در حــوزه علــم
وف ـنآوری و اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان وجــوددارد.
 -ارتباطات ضعیف دانشگاهها و نهادهای صنعتی در استان؛ -ارتباط ضعیف بین نهادهای صنعتی و سرمایهگذاری؛ -ضعف کارکرد سازمانهای حامیسرمایهگذاری خطرپذیر؛ -ضعف عملکرد آموزش خالقیت وکارآفرینی در نظام آموزشی؛ً
یکــی از دالیــل اصلــی مشــکالت ایــن حــوزه ،ایــن اســت کــه نهادهــای مذکــور اکثــرا بــه
صــورت مجــزا و ناهماهنــگ از هــم کار میکننــد از نظــر ارتباطــات ،شبکهســازی ،همــکاری
و همافزایــی فعالیتهــا مشــکل دارنــد و همچنیــن برخــی از عناصــر و زیرســاختهای مــورد
نیــاز تکمیــل چرخــه اکوسیســتم نــوآوری و فـنآوری بــرای پوشــش دادن اســتان ناکافــی اســت.
یکــی از اقداماتــی کــه در دو دهــه اخیــر بــرای تقویــت برنامههــای تحقیــق و توســعه و
تجاریســازی فنآوریهــا و خلــق ثــروت از دانــش در کشــور انجــام گرفتــه ،ایجــاد و توســعه
مراکــز رشــد واحدهــای فـنآور و پارکهــای علــم و فـنآوری اســت .مراکــز رشــد و پارکهــای
علــم و فــنآوری نــه تنهــا بایــد شــکافهای موجــود بیــن دانشــگاهها و ســایر بخشهــا
ماننــد صنعــت ،کشــاورزی ،بهداشــت را رفــعکننــد ،بلکــه رونــد انتقــال ف ـنآوری و دانــش را
نیــز تســهیل کننــد؛ بهعبــارت دیگــر ،پارکهــای علــم و ف ـنآوری تســریعکننده رونــد رشــد و
توســعه اقتصــادی دانشمحــور نیــز هســتند .پارکهــاى علــم و فـنآورى بهعنــوان واحدهــای
تحقیــق و توســعه ،میتواننــد در کاهــش بیــکاری بهخصــوص بیــکاری جوانــان تحصیلکــرده
در کشــور نقــش مؤثــری ایفــا کنند .بر اســاس آمــار ارائه شــده از ســوی وزارت علــوم ،تحقیقات و
فـنآوری 1تــا ســال  1395در کشــور  39پــارک علــم و فـنآوری و  179مرکــز رشــد وجــود داشــته
اســت کــه در ایــن میــان ،تعــداد مراکــز رشــد اســتان آذربایجانشــرقی  8مرکــز بوده و یــک واحد
پــارک علــم و فـنآوری ،در اســتان وجــود دارد .پــارک علــم و فـنآوری اســتان بــه عنــوان یکی از
زیرســاختهای اصلــی ایجــاد و توســعه نــوآوری تاکنــون  157اختــراع را بــه ثبــت رســانده اســت
(توســط شــرکتهای مســتقر در مراکــز رشــد پــارک) .عــاوه بــر آن دانشــگاه علــوم پزشــکی
از ســال 1392تــا  1396تعــداد  145و دانشــگاه تبریــز نیــز  11اختــراع را بــه ثبــت رســاندهاند.
1. https://www.msrt.ir
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همچنیــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه در کشــور  3361شــرکت دانــش بنیــان وجــود دارد
کــه از ایــن تعــداد  92شــرکت در اســتان آذربایجانشــرقی مســتقر هســتند .وضعیــت اســتان از
لحــاظ تعــداد پارکهــای علــم و ف ـنآوری ،مراکــز رشــد و شــرکتهای دانشبنیــان در جــدول
شــماره  5گــزارش شــده اســت .بــر اســاس شــاخصهای جــدول مذکــور ،ایــن اســتان در تمــام
شــاخصها فاصلــه قابــل توجهــی بــا اســتانهای تهــران ،اصفهــان و خراســان رضــوی دارد.
جدول شماره  :5مقایسه استان آذربایجانشرقی با استانهای منتخب
از لحاظ تعداد واحدهای فنآوری و شرکتهای دانشبنیان ()1396
تعداد پارک علم و فنآوری

تعداد مراکز رشد

تعداد شرکتهای
1
دانشبنیان

تعداد صندوقهای
سرمایهگذاری
ریسکپذیر

آذریایجان شرقی

1

8

92

0

تهران

7

24

1602

36

اصفهان

2

12

319

1

خراسان رضوی

1

12

172

2

کل کشور

39

179

3361

46

عــاوه بــر مراکــز رشــد ،در ســال 1396بــا حمایــت معاونــت علمــی و ف ـنآوری ریاســت
جمهــوری ســه مرکــز نــوآوری در دانشــگاههای تبریــز و یــک مرکــز شــتابدهی فــنآوری در
بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان تاســیس شــده اســت و همچنیــن ســه مرکــز نــوآوری نیــز توســط
پــارک علــم و فــنآوری اســتان در دانشــگاههای شهرســتانی راهانــدازی شــده اســت.
بــر اســاس پیمایــش نــوآوری کــه توســط معاونــت علمــیو ف ـنآوری ریاســت جمهــوری
و بــا همــکاری منطقــه ویــژه علــم و فــنآوری ربــع رشــیدی کــه در ســال  1395در ســطح
 1355شــرکت فعــال در حوزههــای مختلــف تولیــدیو صنعتــی در اســتان آذربایجانشــرقی
انجــام گرفتــه اســت؛ نشــان میدهــد کــه :حــدود  77درصــد از ایــن شــرکتها هیــچ همــکاری
فنآورانــه بــا ســایر شــرکتها نداشــتهاند 12 .درصــد آنهــا تحقیــق و توســعه مشــارکتی
دارنــد .همچنیــن  46درصــد شــرکتها ،تحقیــق و توســعه درون شــرکتی داشــتهاند و 35
درصــد از آنهــا ،نــوآوری بــه بــازار ارائــه نمودهانــد .از کل شــرکتهای مــورد مطالعــه ،از نظــر
1 . http://pub.daneshbonyan.ir/
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حمایتهــای مالــی انجــام شــده ،بانکهــا 23درصــد ،وزراتخانههــای مرتبــط  6درصــد و
معاونــت علمــیو فـنآوری  3درصــد را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و بقیــه شــرکتها حمایتــی
دریافــت ننمودهانــد .البتــه بایــد اشــاره نمــود کــه ایــن حمایتهــا در مجمــوع خیلــی پاییــن بــوده
و عــدم حمایــت از فعالیتهــای نوآورانــه از موانــع اصلــی نــوآوری در اســتان محســوب میشــود.
بــا وجــود اقداماتــی کــه در حــوزه علم و فـنآوری در ســالهای اخیر در اســتان انجــام گرفته
اســت .اســتان از جایگاه و رتبه مناســب در کشــور برخوردار نیســت .توجه به شاخصهای مذکور
نشــان از وضعیــت نامطلــوب اکوسیســتم خالقیــت و نــوآوری در اســتان دارد کــه ضــرورت توجــه
و اولویتدهــی بــه ایــن موضــوع کلیــدی را در برنامههــای توســعه اســتان دو چنــدان میکنــد.
ب) نکات مثبت

-

-

وجــود منطقــه ویــژه علــم وفـنآوری ربــع رشــیدی ،پــارک علــم وفـنآوری و بیــش از 120مرکــز تحقیقاتــی ،پژوهشــی و R&D
وجود مراکز رشد فنآوری و نوآوری در استان(15مرکز رشد و  6مرکز نو آوری) «آمار سال »1396وجــود کارخانجــات صنعتــی بــزرگ مثــل ماشینســازی ،تراکتورســازی و همچنیــن بیــشاز  250شــرکت دانــش بنیــان و دانــش محــور (مســتقر در مراکــز رشــد فـنآوری اســتان)
وجود دانشگاههای مطرح کشور در استان و دانشجویان و فارغ التحصیالن آنها-وجود نهاد آموزش و پرورش فراگیر با پوشش تحصیلی بیش از  98در صد

ج) نکات منفی

-

-

ضعف در نظام استعدادیابی و پرورش خالقیت و نوآوری در نظام آموزش و پرورشضعــف روابــط بیــن عناصــر اکوسیســتم نــوآوری اســتان و عــدم شــکلگیری شــبکههایارتباطــی ارگانیکــی مابیــن دانشــگاهها ،مراکــز رشــد فـنآوری و نــوآوری ،مراکزتحقیقاتــی،
شــرکتهای دانــش بنیــان و واحدهــای تولیــدی و بــازار
عــدم وجــود راهبــرد مشــخص ،هدفمنــد ،هماهنــگ و همافــزا در حــوزه علــم و فـنآوریو نــوآوری و اقتصــاد مبتنــی بــر دانش(عــدم وجــود ســند آمایــش علــم و فـنآوری اســتان)
نامناســب بــودن ســاختار کنونــی دانشــگاهها بــرای تبدیــل شــدن به نســل جدید دانشــگاهها-رقابتی نبودن فضای کسب و کار در داخل کشور
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تبیین هسته
همــان طــوری کــه در مطالــب گذشــته بیــان شــد بهرغــم وجــود برخــی از عناصــر
اکوسیســتم نــوآوری دراســتان (هرچنــد ناکافــی) ،ایــن عناصــر نتوانســتند نقــش موثــری در
اقتصــاد اســتان ایفــا کننــد .لــذا چالشهــای اصلــی اســتان در حــوزه علــم و ف ـنآوری و عــدم
دســتیابی بــه اقتصــاد دانــش محــور را بــه شــرح ذیــل میتــوان خالصــه نمــود.
 -عناصــر مــورد نیــاز اکوسیســتم نــوآوری در اســتان ،از نظــر ارتباطــات ،شبکهســازی،همــکاری و هــم افزایــی فعالیتهــا مشــکالتی داشــته و اکثــرا بــه صــورت مجــزا و
ناهماهنــگ از هــم فعالیــت میکننــد.
 -برخــی از عناصــر و زیرســاختهای مــورد نیــاز تکمیــل چرخــه اکوسیســتم نــوآوری وً
فــنآوری بــرای پوشــش اســتان ناکافــی اســت یــا اصــا وجــود نــدارد.
 -پــرورش خالقیــت و نــوآوری در نظــام آمــوزش و پــرورش به اندازه علــوم نظری جایــگاه ندارد. -سازمانهای حامی و سرمایهگذار در حوزه نوآوری و فنآوری به میزان مطلوب فعال نیستند.بــه عبارتــی عامــل اصلــی چالشهــای حــوزه علــم ،ف ـنآوری و نــوآوری در اســتان ،عــدم
ایجــاد و شــکلگیری اکوسیســتم نــوآوری بومــی اســت .اقتصــاد دانشبنیــان و اکوسیســتم
نــوآوری الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و بــدون وجــود محیطــی خــاق و نــوآور (بویــژه آمــوزش و
پــرورش خــاق ،آمــوزش عالــی کارآفریــن و متعاقــب آن شــهر خــاق) شــکلگیری اقتصــاد
دانشبنیــان بــه ســرعت دس ـتیافتنی نیســت .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،ضــرورت انتخــاب
ایــن موضــوع (ایجــاد اکوسیســتم نــوآوری) بــه عنــوان هســته کلیــدی ســند تدبیــر توســعه
اســتان قابــل توجیــه میباشــد.
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه اکوسیســتم نــوآوری مناســب و مطابــق بــا وضعیــت فعل ـی
اســتان چیســت و چــه اقدامــات و یــا پروژههایــی را بایــد اجــرا کــرد تــا در ایجــاد و شــکلگیری
اکوسیســتم نــوآوری موفــق عمــل کــرد؟
بــا توجــه بــه اینکــه ایجــاد یــک اکوسیســتم نــوآوری  کارآمــد ،مســتلزم نیــروی انســانی
خــاق اســت؛ در ایــن هســته ســعی شــده اســت گامهــای زیــر برداشــته شــود.
در گام اول؛ پــرورش افــراد خــاق ،مهمتریــن مســئولیت پرورشــی نظــام آموزشــی در
نظــر گرفتــه شــود .هرچنــد توجــه بــه نــوآوری و خالقیــت در آمــوزش عالــی در ایــن هســته
مــورد تاکیــد قــرار خواهــد گرفــت ولــی بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای نهادینــه کــردن
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بحــث خالقیــت و نــوآوری بایــد از ســطوح پاییــن آموزشــی شــروع کــرد و در اینجــا نیــز ایــن
موضــوع مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .اســتعدادیابی ،توســعه آموزشهــای خالقمحــور
و ارتقــاء و اســتقرار دانشــگاه کارآفریــن از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا صــورت
خواهد گرفت.
گام دوم؛ فراهــم کــردن زیرســاختهای الزم ،مولفــه مهــم دیگــر بــرای تحقــق اکوسیســتم
نــوآوری اســت .لــذا در ایــن هســته ســعی خواهــد شــد بــا ایجــاد پردیسهــای تخصصــی علــم و
فـنآوری و ایجــاد و توســعه مراکــز شــتابدهی فـنآوری و گســترش مراکــز نــوآوری ،بســتر الزم
بــرای شــکلگیری یــک اکوسیســتم نــوآوری فراهــم گــردد.
در گام ســوم؛ بــا ایجــاد صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،مســأله تامیــن مالــی
ایدههــای نــوآور برطــرف خواهــد شــد و در نهایــت ،حلقــه تکمیلــی و نرمافــزاری یک اکوسیســتم
کارآمــد ،شبکهســازی فــنآوری و نــوآوری اســت کــه از طریــق ســاماندهی و توانمندســازی
شــبکههای نــوآوری و فــنآوری موجــود و ایجــاد شــبکههای نــوآوری و فــنآوری جدیــد و
بخشــی و نیــز ایجــاد کریــدور تجاریســازی انجــام خواهــد شــد و بــا تهیــه ســند آمایــش علــم
و ف ـنآوری اســتان جهتگیــری ف ـنآوری نیــز مشــخص خواهــد شــد و ایــن بســته بــه ســمت
درســت هدایــت خواهــد شــد.
بــرای ایجــاد ،تکمیــل و اســتقرار ایــن اکوسیســتم در اســتان ،اقدامــات (پروژههــا و
فعالیتهــای) متعــددی مــورد نیــاز اســت کــه مهمتریــن و ضروریتریــن آنهــا در ادامــه
مطالــب بیــان شــده اســت   .
اهداف کلی
 -افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در کل اقتصاد استان -افــزاش تعــداد شــرکتهای دانــش بنیــان اســتان و شــرکتهای دانــش محــور مســتقر درمراکــز رشــد فـنآوری
 -توسعه آموزش خالقیت و نوآوری در آموزش و پرورش -تکمیل حلقههای مفقوده چرخه علم تا ثروت و رشد خلق ارزش افزوده دانش بنیان  -ایجــاد و تقویــت ارتباطــات نظاممنــد بیــن مراکــز آموزشــی ،پژوهشــی و فــنآوری بــابخشهــای مختلــف اقتصــادی
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اقدامات اساسی

 -استعدادیابی و توسعه آموزشهای خالقمحور

در زندگــی پیچیــده امــروزی کــه هــر لحظــه در حــال نــو شــدن اســت و خالقیــت و نــوآوری،
ضــرورت اســتمرار زندگــی فعــال میباشــد ،جامعــه انســانی بــرای زنــده مانــدن و گریــز از مــرگ
و ایســتایی بــه تحــول و نــوآوری نیــاز دارد .امــروزه شــعار «نابــودی در انتظــار شماســت مگــر
اینکــه خــاق و نــوآور باشــید» در پیــشروی مدیــران همــه ســازمانها قــرار دارد .از ایــن رو
ســازمانهای آموزشــی از یــک ســو وظیفــه فراهــم آوردن زمینــه رشــد و پــرورش خالقیــت و
نــوآوری و اســتفاده صحیــح و جه ـتدار از اســتعدادها و تواناییهــای افــراد را برعهــده دارنــد
کــه ایــن خــود زمینــه ســاز توســعه فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی و… در جامعــه اســت و
از ســوی دیگــر بــرای پویایــی خــود نیازمنــد پــرورش و بهرهمنــدی از خالقیــت و نــوآوری در
ســطوح ســازمانی میباشــند.
جهــت اســتقرار و پیــاده ســازی یــک اکوسیســتم نــوآور پویــا نیــاز اســت کــه مراکــزی بــا
شــاخصهای اســتاندارد جهانــی در نظــام تعلیــم و تربیــت اســتان تعریــف و ایجــاد شــود کــه
در ایــن مراکــز ،توانائیهــا ،زمینههــای خالقیــت و اســتعدادهای کــودکان ،نوجوانــان و
جوانــان مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و ســپس در جهــت هدایــت تحصیلــی و شــغلی آنهــا،
راهنماییهــای الزم صــورت گیــرد تــا از آموزشهــای حافظهمحــور ،بــه ســوی آموزشهــای
مهارتمحــور ،قدمــیبرداشــته شــود.
موضــوع بعــدی عــدم انطبــاق آموزشهــای موجــود رســمیو غیــر رســمیاســتان بــا
نیازهــای زندگــی مــدرن امــروزی و اقتصــاد دانایــی محــور اســت کــه ضــرورت دارد بــرای
توســعه نظــام نــوآوری دراســتان ،آموزشهــای رســمیعمومــیو دانشــگاهی و کوتــاه مــدت
ســازمانی در راســتای پــرورش و تقویــت خالقیــت و مهــارت باشــد تــا نیــروی خــاق و نــوآور و
کارآفریــن اســتان در حــد قابــل قبولــی افزایــش یافتــه و زیربنــای توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان
اســتان و شــکلگیری اکوسیســتم نــوآوری فراهــم شــود.
 -توسعه نهادهای فنآوری و نوآوری

یکــی از اجــزاء اکوسیســتم نــوآوری ،زیرســاختهای فیزیکــی و خدماتــی اســت کــه ایــن
شــاخص در ارزیابــی وضعیــت نظــام نــوآوری  -برپایــه گــزارش نــوآوری جهانــی  -بــه عنــوان
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یکــی از مولفههــای اصلــی ،مــورد اندازهگیــری قــرار میگیــرد .برخــی از ایــن زیرســاختها
در اســتان وجــود ندارنــد یــا وجــود دارنــد ولــی از نظــر تعــداد و نــوع و وســعت خدمــات ،توانایــی
الزم ،بــرای ایفــای نقــش پیشبرانــه در حــوزه نــوآوری و فــنآوری را ندارنــد .درایــن ســند
تاســیس یــک نهــاد تاثیرگــذار کــه از چالشهــای اصلــی اســتان در حــوزه فـنآوری محســوب
میشــود در اولویــت قــرار گرقتــه اســت.
صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر 1یــا جســورانه ( :)VCبــر اســاس نتایــج
مطالعــه وضعیــت علــم و ف ـنآوری و نگاشــت نهــادی آن در اســتان ،یکــی از موانــع توســعه
فـنآوری و نــوآوری در اســتان ،عــدم وجــود و فعالیــت صندوقهــای خطرپذیــر اســت کــه حتــی
بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای ضــروری بــرای توســعه ف ـنآوری و نــوآوری توســط محققیــن
طــرح مذکــور پیشــنهاد شــده اســت.
 -شبکهسازی فنآوری و نوآوری و تجاریسازی

شــبکههای نــوآوری شــامل کســب و کارهــا ،ســازمانهای پژوهشــی ،دانشــگاهها
و دولــت اســت کــه در کنــار هــم بــرای یــک هــدف نــوآوری مشــترک تــاش میکننــد.
شــبکه نــوآوری رویکــردی قابــل توجــه بــرای توســعه نوآوری در کشــورهای پیشــرفته اســت
و رویکــرد شبکهســازی بــه ویــژه در مــورد توســعه فنآوریهای پیشــرفته موثــر میباشــد.
همچنیــن شناســایی ابعــاد مهــم در توســعه شــبکههای نــوآوری میتوانــد بــه برنامهریــزی و
خطمشــیگذاری مناســب بــرای هــر صنعــت کمــک کنــد.
بــه منظــور کمــک بــه توانمندســازی شــرکتهای فـنآور و تجاریســازی دانــش و فـنآوری
بــا هــدف افزایــش ســهم اقتصــاد دانشبنیــان در اســتان و کمــک بــه پایــداری اقتصــاد (در
چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی)؛ همچنیــن ارتبــاط و شبکهســازی عناصــر فعــال در زیس ـتبوم
فــنآوری ،نــوآوری و کارآفرینــی در جهــت بهــرهوری و همافزایــی و پیشــرفت فعالیتهــای
علمــی ،فـنآوری و تجــاری آنــان« ،شــبکههای نــوآوری و فـنآوری» بایــد در اســتان تاســیس
شــده و توانمنــد شــوند.
بــا عنایــت بــه اینکــه  14شــبکه نــوآوری و فــنآوری بــا همــت منطقــه ویــژه علــم و
فـنآوری ربــع رشــیدی تاســیس شــده و فعالیــت میکننــد نیــاز هســت کــه شــبکههای مذکــور
1 Venture Capital

دومین سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

67

ســاماندهی و توانمنــد شــوند و تمامــیمراکــز و ســازمانهای اســتانی در ایــن خصــوص بــا
منطقــه ویــژه ،همــکاری فعــال داشــته باشــند و در صــورت نیــاز شــبکههای جدیــدی در تبریــز و
شهرســتانهای توانمنــد تاســیس شــود .همچنیــن توســعه و تســهیل فعالیتهای تجاریســازی
فــنآوری و برگــزاری ســاالنه نمایشــگاه فــنآوری و نــوآوری ربــع رشــیدی تبریــز و توســعه
نظامهــای نــوآوری بخشــی ،نقــش اساســی در تقویــت و کارائــی ایــن اقــدام خواهــد داشــت.
حمایــت ویــژه از شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارت آپهــا :در اســتان بــا
وجــود تعــدد مراکــز آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی و مراکــز رشــد و فـنآوری ،شــاهد شــکلگیری
اســتارپهای قدرتمنــدی در ســطح منطقــه و کشــور (متناســب بــا ظرفیتهــای اســتان)
نیســتیم .یکــی از دالیــل ایــن امــر ،نبــود برنامههــای عملیاتــی حمایــت ویــژه از ایجــاد
شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارت آپهــا در ســطح اســتان اســت در ایــن زمینــه عــاوه بــر
فعــال ســازی مراکــز شــتاب دهــی ف ـنآوری ،مراکــز نــوآوری و مراکــز رشــد موجــود ،بایســتی
حمایتهــای نــرم افــزاری ویــژهای نیــز از شــکلگیری ایــن شــرکتها بــه عمــل آیــد.
 -تهیه سند آمایش علم و فنآوری استان

هــر اقــدام و برنامــه ای بایســتی در چارچــوب یــک برنامــه کالن و باالدســتی کــه بــه
عنــوان نقشــه راه میباشــد  تهیــه و انجــام شــود لــذا در حــوزه علــم و فـنآوری و نــوآوری نیزتــا
زمانیکــه اهــداف راهبــردی و کالن اســتان تعییــن نشــود واقدامــات و برنامههــا هماهنــگ
بــا آن انجــام نشــود مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه نــه تنهــا حــل نخواهــد شــد بلکــه پیچیــده
نیــز خواهنــد شــد لــذا بایســتی در وحلــه اول ســند آمایــش علــم و فـنآوری اســتان در چارچــوب
اســناد باالدســتی از جملــه برنامههــای کالن توســعه علــم و فـنآوری کشــور ،برنامههــای پنــج
ســاله توســعه کشــور ،نقشــه جامــع علمــی کشــور و طــرح آمایــش اســتان تهیــه شــده ســپس
اقدامــات اجرایــی و برنامههــای عملیاتــی هماهنــگ بــا ایــن ســند تهیــه و اجراشــود.
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جدول شماره  :6پروژههای اقدام «استعدادیابی و توسعه آموزشهای خالقمحور»
ردیف

1

طراحی و امکانسنجی و استقرار مرکز
استعدادیابی و پرورش استعداد

1مرکز

تبریز

شروع خاتمه

آموزش و
1398 1397
پرورش

بنیاد ملی نخبگان استان و منطقه ویژه
علم و فنآوری ربع رشیدی-پارک علم و
فنآوری-تشکلهای بخش خصوصی

عنوان پروژه/فعالیت

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

غیردولتی

-

-

جدول شماره  :7پروژههای اقدام «توسعه نهادهای فنآوری و نوآوری»
ردیف

عنوان پروژه/فعالیت

ایجاد صندوقهای
سرمایهگذاری
1
خطرپذیر () VC

هدف

محل
اجراء

3
صندوق

تبریز

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

پارک علم و فنآوری و
منطقه
مراکز علم و فنآوری و
ویژه علم
1402 1397
و فنآوری صنعتی و بخش خصوصی
ربع رشیدی   و دانشگاههای استان

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

30

غیردولتی

60

دستگاه مسئول
ردیف

تاسیس ،ساماندهی و توانمندسازی
شبکه های نوآوری و فنآوری و ایجاد
اکوسیستم بخشی

20

2

تهیه و اجرای برنامه حمایت
ویژه از ایجاد شرکتهای دانش
بنیان و استارت آپها

ساالنه 30شرکت

3

تهیه سند آمایش علم و
فنآوری استان

1

استان

1

استان

1397

1397

عنوان پروژه/فعالیت

هدف

استان

1397

1402

مستمر

دانشگاه تبریز

جهاد دانشگاهی استان
وکلیه مراکز علم و
فنآوری و صنعتی

2

0
1398

منطقه ویژه ربع رشیدی
–دانشگاه ها-مراکز رشد
فنآوری-شرکت شهرکهای
صنعتی

5

5
منطقه ویژه علم و فنآوری ربع رشیدی  

دانشگاهها و مراکز علمی،فنآوری و
صنعتی-پارک علم و فنآوری-شرکت
شهرکهای صنعتی-خانه صنعت و
معدن-سازمان صمت

7

7
شروع

پارک علم و فنآوری استان

دولتی
محل
اجراء

زمان اجراء

غیردولتی
خاتمه

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دستگاههای همکار
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جدول شماره  :8پروژههای اقدام «شبکهسازی فنآوری و نوآوری و تجاریسازی»

هسته کلیدی

مدیریت پایدار زیست محیطی

مقدمه

محیطزیســت مجموعــه بســیار عظیــم و درهمپیچیــدهای از اجــزاء و عوامــل فعــال

گوناگونــی اســت کــه بــر اثــر یکرونــد و تکامــل تدریجــی موجــودات زنــده و اجــزای ســازنده
ســطح زمیــن شــکل گرفتــه اســت .ایــن مجموعــه کــه از آبوهــوا ،انــرژی ،حیــات زیســتی،
توپوگرافــی و  ...تشــکیل شــده اســت طبیعــت و کلیــه موجــودات زنــده را در برگرفتــه و بــر
فعالیتهــای انســان و ســایر موجــودات زنــده تأثیرگــذار میباشــد.
نگرشــی گــذرا بــر وضعیــت محیطزیســت جهــان در دو دهــه گذشــته نشــان میدهــد کــه
نــهفقــط اثــرات مخــرب انســانی بــر محیــطزیســت کاهــش نیافتــه بلکــه مســائل حــاد و بغرنــج
جدیــدی ماننــد آلودگــی شــدید جــو ،افزایــش ســطح آب اقیانوسهــا ،تغییــرات شــدید اقلیمــی،
کاهــش تنــوع زیســتی ،پارگــی الیــه اوزون ،پدیــده گلخانـهای و گــرم شــدن کرهزمیــن و اثــرات
مختلــف و متعــدد آنهــا بــروز نمــوده اســت.
مؤثرتریــن و مهمتریــن عامــل تغییــراتمحیــط زیســتی توســط انســان صــورت گرفتــه ،کــه
ناشــی از فعالیتهایــی اســت کــه بــرای تــداوم زندگــی در محیطزیســت ،خصوصــا در طــی
قــرن حاضــر داشــته اســت .هــر چنــد کــه تمامــی فعالیــت هــای انســان در محیــط زیســت
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تاثیرگــذار بودهانــد امــا بخشــی از ایــن فعالیتهــا ،کــه بــدون توجــه بــه ظرفیــت بارگــذاری
محیطــی در بخشهــای کشــاورزی ،صنعــت و بهرهبــرداری از منابــع ،ضمــن ایجــاد تغییــرات
مفیــد و مناســب؛ تغییــرات مخربــی نیــز بــه دنبــال داشــته اســت.
بدیهــی اســت کــه فعالیتهــای انســان در راســتای توســعه بــه هــر طریقــی کــه باشــد اثــرات
ط زیســت خواهــد داشــت .لیکــن نمیتــوان ایــن فعالیتهــا را کــه جنبــه
مختلفــی بــر محی ـ 
حیاتــی بــرای بقــای انســان دارد محــدود کــرد و ضروریســت عوامــل مخــرب محیطزیســت و
منابــع طبیعــی را بطــور کامــل کنتــرل نمــود؛ بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه هــر فعالیتــی
مســتلزم برگرفتــن مــوادی از طبیعــت و دفــن مــوادی دیگــر در آن اســت الزم اســت تــا کلیــه
فعالیتهــا در چارچــوب ظرفیتهــای محــدود محیــطزیســت مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بــا
مدیریــت مناســب ،بــه بقــا و پایــداری محیــطزیســت لطمـهای وارد نگــردد.
بــه بیــان دیگــر ،مدیریــت پایــدار محیــطزیســت ،فراینــد تخصیــص منابــع طبیعــی و
ط زیســت جهــت رفــع نیازهــای اساســی نســل
انسانســاخت بــرای اســتفاده بهینــه از محی ـ 
فعلــی و نس ـلهای آتــی اســت .بــدون تردیــد ،مدیریــت محیــطزیســت فراینــدی جامعنگــر و
پویاســت و الزم اســت کــه کلیــه عوامــل موثــر در آن نظیــر اکولــوژی ،اقتصــاد ،قانون ،سیاســت،
جامعــه مدنــی ،نهادهــای دولتــی و بســیاری عوامــل دیگــر را هــم جهــت بــا برنامههــای
توســعهای کوتاهمــدت و بلندمــدت کشــور هماهنــگ نمایــد.
مدیریــت پایــدار محیطزیســت ،مجموعــهای از فعالیتهــای مربــوط بــه برنامهریــزی،
حفاظــت از منابــع طبیعــی ،ارزیابــی تــوان محیــطزیســت ،تعییــن ظرفیــت بــرد محیــط زیســت
اســت تــا ضمــن بــرآورد نیازهــای بخشهــای مختلــف در صنعــت ،خدمــات و کشــاورزی،
امــکان رفــع چالشهــای زیســت محیطــی موجــود در ســطح اســتان را فراهــم ســاخته و از
ایجــاد تعارضهــا و عــدم تعادلهــا در ســطح اســتان ممانعــت نمایــد.
سیســتمهای طبیعــی ،دارای شــرایط و ویژگیهــای خــود تنظیمــی بــوده و عوامــل طبیعــی
یــا غیرانســانی مؤثــر در تخریــب محیــط زیســت بــه انــدازه عوامــل ناشــی از فعالیتهای انســانی
نظیــر فعالیتهــای صنعتــی ،اقتصــادی ،معدنــی و کشــاورزی چنــدان مهــم و تأثیرگــذار نمــی
باشــند .چــرا کــه حــوادث و اتفاقــات طبیعــی بــرای جبــران و تنظیــم در اکوسیســتمهای طبیعی
بصــورت سیســتماتیک ،عمــل مینماینــد .عواملــی چــون زلزلــه ،ســیالب ،خشکســالی،
آتشســوزیهای طبیعــی و یخبنــدان کــه بــه عنــوان عوامــل طبیعــی شــناخته شــده اســت

72

هسته کلیدی مدیریت پایدار زیست محیطی

علــی رغــم بــروز دگرگونــی در محیــط زیســت ،در طوالنــی مــدت بخشــی از فرآینــد تکاملــی
محیــط زیســت و اکوسیســتم منطقــه بــوده و انســان در جلوگیــری از آن نقــش چندانــی نــدارد.
عوامــل انســانی (تأسیســات و منابــع ،حمــلو نقــل ،آلودگیهــای شــیمیایی و ســمی،
اســتخراج و بهرهبــرداری از معــادن ،تشعشــعات هســتهای ،مهاجــرت ،جنــگ و  )...بــر خــاف
عوامــل طبیعــی نــه تنهــا سیســتم خــود پاالیشــی و سیســتماتیک نــدارد بلکــه حتــی در کوتــاه
مــدت اثــرات مخــرب و غیــر قابــل جبرانــی را ایجــاد نمــوده و کل اکوسیســتم منطقــه را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد.
شناخت وضعیت هسته
الف ) وضع موجود

تعــادل یــا عدالــت محیطــی کــه بهعنــوان ارکان توســعه پایــدار مطــرح میگــردد مبنــی بــر
اســتفاده بهینــه از منابــع ســرزمینی و نهادههــای محیــط طبیعــی اســت ،بهگونـهای کــه بــا توان
اکولوژیــک ســرزمین تناســب داشــته و ضمــن حفــظ پایــداری و تضمیــن تعــادل در اکوسیســتم
بهمنظــور بارگذاریهــا یــا برداشــت از منابــع اعــم از طبیعــی یــا مصنوعــی بــا ظرفیــت تحمــل
محیــط ،همخوانــی داشــته باشــد .اگــر چــه در روندهــای طبیعــی نیــز رخدادهــای غیرمنتظــره و
خــارج از قاعــده باعــث برهــم زدن نظــم اکولوژیــک یــک ناحیــه میشــود ،الگوهــای حاکــم بــر
توســعه پایــدار و متناســب بــا آمایــش بــر ایــن منطــق اســتوار هســتند کــه بــا اجــرای مدلهــای
بهرهبــرداری مناســب ،احتمــال بــروز چنیــن رخدادهایــی (ماننــد خشکســالی) پیشبینــی شــده
و در مواقــع بــروز چنیــن بحرانهایــی ،تمهیــدات و راهبردهــای عملــی وجــود دارد.
تعارض در کاربری اراضی

بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی حاکــم بــر آن ،ارتفاعــات باالتــر از
 2500متــر بــرای بســیاری از فعالیتهــای انســانی بــا محدودیــت شــدید همــراه بــوده و بــا
تــوان اکولوژیــک و تناســبات ســرزمینی بــرای گســترش فعالیتهــای انســانی تعــارض داشــته
و مغایــرت ایجــاد میکنــد .مهمتریــن تعــارض در ایــن پهنــه ،تخریــب مراتــع حفاظــت شــده و
چــرای دام بــه روش ســنتی بیــن محــدوده هــای ییالقــی ســهند ،ســبالن ،منطقــه قشــاقی
حاشــیه ارس و جلگــه ارومیــه میباشــد.
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تعارض در قابلیت و منابع اراضی

تخریــب مراتــع ،جنگلهــا و تشــدید فرایندهــای فرسایشــی ،موجــب ناپایــداری اراضــی و
ایجــاد مخاطــرات محیطــی میگــردد .تیــپ اراضــی در اســتان بهطــور عمــده کوهســتانی و
تپـهای اســت کــه فاقــد الیــه خــاک یــا دارای خاکهــای تکاملنیافتــه بــوده و تــوان و تناســب
الزم را بــرای آبخیــزداری ،مرت ـعداری و دی ـمکاری از دســت داده اســت.
باغــداری و کشــاورزی در حاشــیه رودخانههــا و تراسهــای رودخانــهای ،اســتقرار
واحدهــای صنعتــی و کشــاورزی آبــی در دامنههــای پرشــیب و فاقــد الیــه خاکــی مناســب،
تخریــب مراتــع توســط مــزارع دیــم ،فعالیتهــای کشــاورزی آبــی ،بــر روی اراضــی مرتعــی و
بایــر بــا بازدهــی انــدک و برداشــت بیرویــه منابــع آبــی ،چــرای بیــش از ظرفیــت دامهــا روی
اراضــی مرتعــی و تبدیــل پهنههــای بــا تــوان مرتعــی خــوب بــه اراضــی بایــر یــا مراتــع کمتراکــم
و تخریبیافتــه ،پیشــروی اراضــی شــور و نمکــی بــر اراضــی کشــاورزی و دش ـتهای آبرفتــی
رســوبی و دش ـتهای دامن ـهای ،پیشــروی ســفره آب شــور بهســمت آبخوانهــای آبرفتــی در
دشــتهای صوفیــان ،شبســتر و دشــت تبریــز را میتــوان نمونــه هــای مشــخصی در ایــن
خصــوص عنــوان نمــود.
تعارض در پهنههای سکونتی و صنعتی

شــهرکهای صنعتــی اســتان بهطــور عمــده در حوضــه دریاچــه ارومیــه و در امتــداد
کریدورهــای صنعتــی منشــعب از تبریــز اســتقرار یافتهانــد .حدود  50درصــد از تعــداد کارگاههای
فعــال اســتان در شهرســتان تبریــز مســتقر بــوده و  بزرگتریــن شــهرکهای صنعتــی و فعــال
در فاصلــه کمتــر از  30کیلومتــری شــهر تبریــز قــرار دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه دشــت
تبریــز یکــی از نواحــی حاصلخیــز اســتان محســوب شــده و تراکــم فعالیتهــای صنعتــی در
ایــن نواحــی عــاوه بــر فشــار منابــع طبیعــی و اســتفاده بیــش از حــد از منابــع آبــی موجــب بــروز
آلودگیهــای زیســتمحیطی نیــز میشــود.
اســتقرار شــهرکهای صنعتــی ســهند ،جلفــا و کاغذکنــان در محدودههــای حفاظتشــده
و تغییــر کاربریهــای ناشــی از توســعه فیزیکــی شــهرهای تبریــز ،مرنــد ،بنــاب و مراغــه در
ســالهای اخیــر کــه بــر روی آبخوانهــای آبرفتــی و دش ـتهای مناســب کشــاورزی صــورت
گرفتــه اســت موجــب تعــارض گردیــده اســت.
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شــدت اســتفاده از زمیــن در دشــت تبریــز و در امتــداد کریدورهــای صنعتــی منشــعب از
آن در حــال حاضــر نیــز ادامــه داشــته بهطــوری کــه در امتــداد محــور تبریــز بــه صوفیــان
احــداث بزرگتریــن شــهرک صنعتــی اســتان بــدون هیچگونــه زیرســاخت طبیعــی و تــوازن بــا
توانهــای اکولوژیــک در حــال شــکلگیری اســت کــه میتــوان از آن بــه توســعه نامتــوازن و
تمرکزگــرا بــدون توجــه بــه تــوان و ظرفیــت محیطــی نــام بــرد.
تعارض در بخش کشاورزی و منابع آبی

نیــاز آبــی اراضــی کشــاورزی بــر اســاس نــوع زراعــت و پوشــش متفــاوت اســت ،بــا ایــن حال
شــرایط اقلیمــی ،میــزان تبخیــر و تعــرق بالفعــل در تعیین نیاز آبــی اراضی نقش اساســی دارد .در
حــال حاضــر مشــکل اساســی اســتان بــه زیــر آب بــردن بخشهــای عمــدهای از اراضی بــا عدم
تــوان کشــاورزی آبــی یــا تبدیــل مــزارع دیــم بــه زراعــت آبــی اســت بــدون آنکــه زیرســاختها و
ســایر محدویتهــای اراضــی از قبیــل اصــاح بافــت خــاک یــا تراسـتبندی اراضی انجام شــود.
توســعه بافتهــای مســکونی و بهویــژه ویالهــا در قالب باغ مســکونی در رود درهها و حاشــیه
رودخانههــا و نواحــی دارای دیــد و منظــر مناســب همــراه بــا تخریــب باغهــا و تفکیکهــای
خــارج از ضوابــط ،توســعه بافتهــای حاشیهنشــین یــا بافتهــای غیررســمی پیرامــون
شــهرهای بــزرگ بــر روی اراضــی ناپایــدار و نامناســب ،توســعه بافتهــای حاشــیهای پیرامــون
روســتاها و بهویــژه نواحــی مناســب گردشــگری در خــارج از محدودههــای مصــوب و قانونــی
کــه بــه تعــرض بــه باغهــا و اراضــی کشــاورزی و ســایر نهادههــای طبیعــی منجــر شــده اســت.
عدم توازن در نیمه شرقی و غربی استان

آنچــه در تعییــن عــدم تــوازن در ســطح اســتان نقــش داشــته اســت بــه صــورت مســتقیم و
غیــر مســتقیم از شــرایط زیســت محیطــی منطقــه حاصــل گردیــده و در طــی ســالهای اخیــر
ایــن رونــد بــه دلیــل عــدم مدیریــت و آمایــش ســرزمین افزایــش یافته اســت .میــزان برخــورداری
نواحــی از زیرســاختها ،نیــروی انســانی و نیــروی متخصــص ،رونــد مهاجــرت و رشــد جمعیــت،
تمرکــز نیــروی انســانی بــا تحصیــات عالــی در شهرســتان تبریــز ،سیاســتگذاریها و
اســتراتژی توســعه از بــاال و سیاســت رشــد قطبــی کــه منجــر بــه عــدم تعــادل در نظــام فضایــی
اســتان گردیــده اســت.
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ب) نکات مثبت

1 .1تنوع اکولوژیکی با قابلیتهای همزیستی محیط طبیعی و محیط انسانساخت
2 .2وجــود گســترههای خالــی از جمعیــت و فعالیــت بــا تــوان بارگــذاری بــر اســاس پارادایمهــای
زیســتبوم محــور (ماننــد مناطــق تپهماهــوری چاراویمــاق و جلگههــای پســت و شــور
حاشــیه دریاچــه ارومیــه)
3 .3قرارگیــری قلههــا و رشــته ارتفاعــات مهــم در مناطــق چهارگانــه حفاظتــی تحــت نظــارت
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت (ماننــد منطقــه حفاظتشــده ســهند ،کوههــای ارســباران
و منطقــه حفاظتشــده ُبزقــوش)
4 .4وجود جاذبههای طبیعی و غیر طبیعی با ارزش گردشگری
5 .5وجــود چشــمه هــای آب معدنــی و آب گــرم متعــدد در ســطح شهرســتانهای اســتان
(گردشــگری ســامت)
6 .6وجود شهرکها و نواحی صنعتی متعدد فعال در سطح شهرستانهای استان
7 .7وجود مناطق ویژه اقتصادی متعدد در سطح شهرستانهای استان
8 .8وجود منطقه آزاد ارس بهعنوان یکی از مناطق باارزش اقتصادی استان
ج) نکات منفی و چالشها

-

فشــار باالتــر از تــوان تحمــل و ظرفیــت محیطــی بــه منابــع ســرزمینی در کریدورهــایتوســعه(تبریــزـ صوفیــان ،تبریــزـ بســتانآباد و بهویــژه کریــدور توســعه تبریــز ـ آذرشــهر)
تعارضــات شــدید فعالیتهــای انســانی بهویــژه صنایــع داخــل مناطــق چهارگانــه حفاظتــیتحــت نظــارت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
تراکــم شــهرکهای صنعتی و اســتقرار کارگاههــا و کارخانههای صنعتی پیرامون شــهر تبریزفقــدان انســجام در شــبکه شــهری اســتان و ضعــف در عملکردهــای انســانی بهویــژه درنیمــه شــرقی اســتان
فشار باالتر از توان تحمل در شبکه کالن شهر تبریز و مناطق حاشیه نشینی  عدم تناسب در پراکنش مراکز شهری در سطح استانضعف در بهره برداری حداکثری از شهرکها و نواحی صنعتی موجود-ضعف در ارائه خدمات و زیرساختهای گردشگری (بومگردی)
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تبیین هسته
یکــی از عوامــل مهــم در مدیریــت پایــدار زیســت محیطــی ،شــناخت عوامــل موثــر بــر
ناپایــداری محیــط زیســت میباشــد .ناپایداریهــای زیســت محیطــی  ،عمدتــا ناشــی از تعــارض
و تــوازن میــان منابــع و نحــوه بارگــذاری و بهرهبــرداری از آنهاســت .تعــارض بــه منزلــه ،عــدم
ســازگاری در بارگــذاری و یــا بارگــذاری نادرســت جمعیــت و فعالیــت در پهنــه ســرزمین (زمیــن)
و تــوازن ،بیانکننــده هموزنــی بخشهــای مختلــف و مناطــق مختلــف ســرزمین متناســب
بــا مســاحت و جمعیــت اســت.
عــدم ســازگاری کاربریهــا و نامتجانــس بــودن ماهیــت عملکردهــای انســانی ،مبتنــی
بــر شناســایی تــوان ســرزمینی و تشــخیص بنیانهــای طبیعــی ســرزمین بــوده و بــا توجــه
بــه تجانــس طبیعــی ،تعادلهــای محیطــی و تناســب بــا ظرفیــت و تــوان ســرزمین ،تــوازن
یــا تعارضهــا مشــخص میگــردد .در مباحــث تعــارض ،برخــاف مباحــث تعادلهــا و عــدم
تعادلهــا کــه تــوان ســرزمین و پایــداری و ظرفیتهــای محیطــی نقــش اولیــه و مهمــی دارنــد،
بهطــور عمــده تناســب بــا شــرایط محیــط طبیعــی ،نقــش برجســتهتری ایفــا مینمایــد.
از طرفــی تعــادل و عــدم تعــادل کــه بــه منزلــه ،بارگــذاری فعالیــت هــای خــاص در پهنــه
ســرزمین و یــا بهــره بــرداری از منابــع ســرزمینی بیشــتر یــا کمتــر از ظرفیــت و تــوان تحمــل
محیــط میباشــد؛ منجــر بــه عــدم بهــره بــرداری و یــا راکــد گذاشــتن فعالیتهــای خــاص و
نهایتــآ عــدم تعادلهــای محیطــی خواهــد شــد .لــذا موضوعــات مطــرح شــده در بــاره تعادلهــا
و عــدم تعادلهــا در زمینــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و نیــز عــدم همخوانــی و یــا هــم
راســتا نبــودن فعالیتــی خــاص در پهنــه ســرزمین کــه در قالــب عــدم تجانــس یــا عــدم تناســب
مطــرح مــی گــردد بــه ناپایــداری در منطقــه منجــر خواهــد شــد.
اهداف کلی
بــر اســاس اهــداف بنیادیــن اســتخراج شــده در ســند آمایــش اســتان «حفــظ پایــداری
محیــط زیســت و تعــادل ســرزمین از منظــر ســکونت و فعالیــت» بــه عنــوان هــدف کلــی ایــن
هســته تعییــن گردیــده اســت.
 -1بهبود توان اکولوژیکی منطقه در راستای افزایش تابآوری محیط
 -2احیای اکوسیستمهای طبیعی در مقابله گریزناپذیر با توسعه محیطهای انسانی
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اقدامات اساسی
از آنجــا کــه پهنــه محیــط زیســت تحــت تاثیــر تمامــی بخشهــای اقتصــادی اعــم از
کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و خدمــات و نیــز ســکونتگاه هــای شــهری و روســتایی  بــه صــورت
مســتقیم قــرار دارد لــذا اقدامــات اساســی در ایــن زمینــه منتــج از اقدامــات صــورت گرفتــه در
بخشهــای مربوطــه بــوده کــه نتایــج زیســت محیطــی را بدنبــال خواهــد داشــت .از طــرف
دیگــر تعییــن ظرفیــت بــرد محیــط در ســطح اســتان و تاکیــد بــر میــزان بارگــذاری فعالیــت
و ســکونت در ایــن پهنــه نیــز بــه صــورت مســتقیم بــر بارگــذاری فعالیتهــای صنعتــی،
کشــاورزی ،خدماتــی و ســکونتگاهی تاکیــد داشــته و صرفــا مســتقل از هــم نمیباشــد.
 -تعیین ظرفیت برد محیط زیست و منابع طبیعی در استان -ارتقای نظام بهرهوری فعالیتها در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات -اهتمام به بازساماندهی مراکز منطقهای تولید و مصرف از منظر سکونت و فعالیتمعرفی و دالیل توجیهی اقدام:

1 .1رویکــرد ایجابــی بــه توســعه پایــدار و بســط و اســتفاده از تکنولوژیهــای ســازگار بــا محیــط
زیســت در توســعه فعالیتهــا ،چنــد قطبــی کــردن ســازمان فضایــی
2 .2ســاماندهی فعالیتهــای ناســازگار بــا محیــط زیســت ،کاهــش تمرکزگرایــی از تبریــز و
توزیــع متعــادل خدمــات و فعالیتهــا
3 .3پاالیــش فعالیتهــای ناســازگار بــا تــوان محیطــی ،بهبــود نســبی اکوسیســتم دریاچــه
ارومیــه و مقابلــه بــا رشــد نامــوزون فعالیتهــا در ســطح اســتان و انسجامبخشــی بــه
ســازمان فضایــی و شــبکه ســکونتگاهی اســتان
4 .4رویکــرد ســلبی در اســتقرار فعالیتهــای ناســازگار محیــط زیســت ،حفــظ ســطح ایســتایی
دریاچــه ارومیــه و جلوگیــری از قطبیــت بیشــتر مجموعــه شــهر تبریــز
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جدول شماره  :9پروژههای اقدام
«تعیین ظرفیت برد محیط زیست و منابع طبیعی در استان»
ردیف

1

عنوان پروژه

زمان اجراء

محل
اجراء

هدف

ارزیابی توان
بهبود توان
اکولوژیک و
اکولوژیکی
تعیین ظرفیت ُبرد
منطقه در
محیطی ،تعیین
راستای افزایش
فعالیت های
ناسازگار با توان تابآوری محیط
محیط

شروع خاتمه

سطح
استان

دستگاه
مسئول

اداره کل
 1399 1398محیط
زیست

دستگاههای
همکار

سازمان مدیریت
و برنامهریزی
استان

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

غیردولتی

0/5

جدول شماره  :10پروژههای اقدام
«ارتقای نظام بهرهوری فعالیتها در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات»
ردیف

1

عنوان زیر پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

اجرای  قرق ،افزایش
احیای
حفاظت فیزیکی جهت
اکوسیستمهای
جلوگیری ازتخریب
طبیعی در مقابله استان 1402 1398
وشخم غیرمجاز در
گریزناپذیر با توسعه
رودخانه های منتهی به
محیطهای انسانی
دریاچه

دستگاه
مسئول

سازمان
محیط
زیست

دستگاههای
همکار

اداره کل
منابع طبیعی

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

3/6

غیردولتی
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جدول شماره  :11پروژههای اقدام
«تولید اهتمام به بازساماندهی مراکز منطقهای تولید و مصرف از منظر سکونت و فعالیت»
ردیف

توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی
تکمیل و راهاندازی مدول دو آبادیهای پیرامون دریاچه ارومیه با تاکید
تصفیه خانه فاضالب شهری بر معیشت جایگزین و جلب مشارکت
عمومی و جوامع محلی در راستای
تبریز
احیای دریاچه

احیای اکوسیستمهای طبیعی در مقابله
گریزناپذیر با توسعه محیطهای انسانی

احیای اکوسیستمهای طبیعی
در مقابله گریزناپذیر با توسعه
محیطهای انسانی

1

عنوان پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دستگاه مسئول

دستگاههای
همکار

شرکت اب
و فاضالب
استان

سازمان
محیط زیست

2000

سازمان
سازمان جهاد
استان 1400 1397
کشاورزی محیط زیست

0/4

شروع خاتمه

استان 1400 1398

دولتی

غیردولتی

هسته کلیدی

توسعه زیرساخت اطالعات و ارتباطات

مقدمه

فـنآوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTیــا بــه اختصــار فــاوا ،عمدهتریــن محــور تحــول و
توســعه هــزاره ســوم بــوده و بــه عنــوان بســتر رشــد و توســعه کشــورها در نظــر گرفتــه میشــود.
تســهیل و تســریع رونــد رشــد و توســعه صنعــت فــاوا ،عــاوه بــر تــداوم در نــوآوری و بهبــود
ً
رویههــا میتوانــد افزایــش فرصتهــای اقتصــادی ،تجــاری ،ســرمایهگذاری و نهایتــا ارتقــاء و
بهبــود ســطح رفــاه و زندگــی را بــه ارمغــان آورد .در شــرایط کنونــی جهــان ،لزوم درک و شــناخت
بهتــر و عمیقتــر تحــوالت دنیــای ف ـنآوری و اتخــاذ سیاس ـتهای هماهنــگ و مؤثــر جهــت
مشــارکت فعــال در جامعــه فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات بهعنــوان گزینــهای راهبــردی
فــراروی سیاســتگذاران و برنامهریــزان کشــور مطــرح اســت .مدیــران و متصدیــان امــور
اقتصــادی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه اســتفاده از فـنآوری اطالعــات میتوانــد عــاوه
بــر کاهــش هزینههــای تولیــد ،افزایــش بهــرهوری و ارتقــاء کیفیــت محصــوالت و خدمــات،
فضــای رشــد تقاضــا در جامعــه را فراهــم ســازد .همچنیــن ایجــاد کســب و کارهــای دیجیتالــی
و حــذف محدودیــت مکانــی و زمانــی بــرای دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد از دیگــر آثــار
مثبــت  ICTاســت .اتخــاذ اســتراتژی گســترش ظرفیتهــای  ICTبــه بخشهــای مختلــف
1

1. Information and Communication Technology
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اقتصــادی توســط دولــت بهویــژه در عرصــه خدمــات الکترونیــک و بازاریابــی و تبلیغــات
اینترنتــی میتوانــد آثــار مثبتــی ازجملــه افزایــش کارایــی فعــاالن اقتصــادی ،افزایــش میــزان
دسترســی بــه بــازار ،افزایــش ظرفیتهــای تولیــدی ،شــتاب بخشــیدن بــه رونــد رشــد اقتصــادی
ً
و نهایتــا کمــک بــه اشــتغالزایی ،کاهــش فقــر و توزیــع عادالنهتــر ثــروت را بــه ارمغــان آورد.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

شــاخص توســعه فــاوا ( 1)IDIمرکــب از  11معیــار مختلــف در ســه زیرشــاخص اســت کــه
عــددی بیــن  0تــا  10را بــه خود اختصاص میدهد .هدف از شــاخص توســعه فاوا در کشــورهای
در حــال توســعه  اندازهگیــری میــزان تکامــل شــکاف دیجیتــال اســت .شــاخص توســعه فــاوا
بــه ســه زیرشــاخص دسترســی ،کاربــری و مهــارت تقســیم میگــردد ،کــه هــر یــک از ایــن
زیرشــاخصها جنبههــای مختلفــی از فرآینــد توســعه فــاوا را در برمیگیرنــد .توســعه ف ـنآوری
ص مذکــور اســت.
ط ســه زیــر شــاخ 
اطالعــات و ارتباطــات ناشــی ا ز رشــد هماهنــگ متوس ـ 
زیرشــاخص دسترســی ،ســطح آمادگــی زیرســاختی  ICTرا اندازهگیــری میکنــد و شــامل
معیارهــای ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت ،تلفــن همــراه ،پهنــای بانــد بینالمللــی ،خانوارهــای
دارای رایانــه و خانوارهــای دارای اینترنــت اســت.
زیرشــاخص کاربــری ،میــزان بکارگیــری  ICTرا اندازهگیــری میکنــد و شــامل ســه معیــار
کاربــران اینترنــت ،پهنــای بانــد ثابــت (از طریــق کابــل) و پهنــای بانــد موبایــل اســت.
زیرشــاخص مهــارت ،توانمندیهــا و آموزشهــای ضــروری را اندازهگیــری میکنــد .ایــن
شــاخص نیــز شــامل ســه معیــار نــرخ باســوادی بزرگســاالن ،نــرخ ثبــت نــام در مقطــع دوره اول
متوســطه و نــرخ ثبــت نــام در مقطــع  دوره دوم متوســطه اســت.
در ســال  1395بــر اســاس آخریــن آمــار و اطالعــات ارائــه شــده در رابطــه بــا شــاخص IDI
کــه بــه تفکیــک اســتانها ،توســط دفتــر بررس ـیهای فنــی اقتصــادی معاونــت برنامهریــزی
و نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات و فـنآوری اطالعــات اعــام شــده اســت؛ اســتان تهــران
ن اســتانهای ســمنان ،قــم و
بــا دارا بــودن امتیــاز  ،7/24رتبــه اول شــاخص  IDIو پــس از آ 
مازنــدران بــه ترتیــب بــا امتیــاز  6/53و  6/50و  6/45رتبههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص
1. ICT Development Index
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دادهانــد .اســتان آذربایجانشــرقی مطابــق بــا جــدول  2بــا امتیــاز  5/66در رتبــه ســیزدهم قــرار
داشــته و نزدیــک بــه متوســط کشــوری ( )5/61اســت .الزم بــه ذکــر اســت کـه در ایــن گــزارش
کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا عــدد  3/94اســت.
بررســی رونــد هفــت ســاله شــاخص  IDIاســتانهای کشــور ،از ســال  1389تــا پایــان
ســال  ،1395نشــانگر رونــد رو بــه رشــد آن بــرای همــه اســتانهای کشــور از جملــه اســتان
آذربایجانشــرقی اســت؛ بــه طــوری کــه میانگیــن ایــن شــاخص در کشــور از  3/1در ســال
 1389بــه  5/61تــا پایــان ســال   1395ارتقــا یافتــه اســت .در ایــن فاصلــه زمانــی شــاخص IDI
در اســتان آذربایجانشــرقی از  3/16بــه  5/61افزایــش یافتــه اســت.
ب) نکات مثبت

-

-

موقعیت صنعتی  ،تجاری و بازرگانی استان در منطقه شمالغرب کشورامــکان  اســتفاده از برنامههــای طــرح خدمــات اجبــاری روســتائی ( )USOبــرای گســترشفــاوا در روســتاها
وجود دیتاسنتر استان و ظرفیت های مشابه (دیتاسنتر شهرداری) در استانمناسب بودن نسبی شاخص دسترسی به زیرساختهای ICTتمایــل نیــروی انســانی و جوانــان تحصیلکــرده دانشــگاهی بــرای اســتفاده از فرصــتانقــاب دیجیتــال

ج) نکات منفی

-

عدم توجه به آیندهنگاری  ICTو تاثیر آن بر بهرهوری ،اشتغال ،توسعه کسب و کارهای نوینپاییــن بــودن ســرعت تصمیمگیــری و اجرای پروژههای فاوا نســبت به ســرعت پیشــرفت فاوااحتمال حمالت سایبری با توجه به موقعیت خاص استراتژیک استانضعف در زیرساختهای الزم برای حفظ امنیت اطالعات و دادهها-وجــود شــکاف دیجیتــال :پایین بودن زیرشــاخص کاربــری و پایین بودن زیرشــاخص مهارت

تبیین هسته
بــا توجــه بــه مقادیــر زیرشــاخصهای «دسترســی»« ،کاربــری» و «مهــارت» در اســتان
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آذربایجانشــرقی کــه بــه ترتیــب معــادل  3/09 ،8/09و  5/96میباشــد و نیــز مقایســه مقادیــر
فــوق بــا شــاخص  ،)5/66( IDIمشــخص میگــردد کــه مقــدار زیــر شــاخص «کاربــری»
بــا مقادیــر ســایر زیــر شــاخصها («دسترســی»و «مهــارت) در تعــادل نبــوده و پاییــن بــودن
شــاخص  IDIمتاثــر از پاییــن بــودن شــاخص «کاربــری» بــوده اســت .بــر همیــن اســاس الزم
اســت میــزان شــاخص «کاربــری» در اســتان افزایــش یابــد تــا تعــادل مــورد نظــر بــا ســایر زیــر
شــاخصها برقــرار گردیــده و شــاخص کل را نیــز افزایــش دهــد.
در تحلیــل کاربــردی میتــوان گفــت کــه بــرای افزایــش  IDIو رســیدن بــه توســعه
شــبکه؛  تقویــت ارتباطــات داخلــی و بینالمللــی ،افزایــش فرصتهــای اقتصــادی ،تجــاری،
ســرمایهگذاری ،کمــک بــه نــوآوری و خالقیــت و بهبــود رویههــا ،افزایــش بهــرهوری و کاهــش
هزینههــا در تولیــدات اســتانی ،ارتقــاء و بهبــود ســطح رفــاه و زندگــی ،ارتقــاء کیفیــت محصوالت
و خدمــات ،ایجــاد رشــد در تقاضــا و دسترســی بــه بازارهــای بیشــتر و تســهیل کســب و کارهــا در
اســتان الزم اســت تــا میــزان شــاخص «کاربــری» بــه وضعیــت مطلوبتــری برســد.
از طرفــی افزایــش تعــداد کاربــران اینترنــت ،افزایــش پهنــای بانــد ثابــت (از طریــق کابــل)،
افزایــش پهنــای بانــد موبایــل از جملــه عوامل مؤثــر در افزایش شــاخص «کاربری» بــوده و برای
بهبود شــاخص «کاربری» الزم اســت که در مقادیر این ســه عامل تغییرات اساسی صورت گیرد.
بــرای افزایــش تعــداد کاربــران اینترنــت ،الزم اســت کــه محتــوای مــورد نیــاز کاربــران
اینترنــت تولیــد شــده و قابــل دســترس باشــد؛ و بــا توجــه بــه ایــن کــه بــرای تولیــد محتــوا نیــاز
بــه مشــارکت بخــش غیردولتــی اســت؛ لــذا ایجــاد بســترهای مناســب بــرای کســب و کارهــای
نوپــا توســط دولــت ،از جملــه اقدامــات الزم جهــت افزایــش تعــداد کاربــران اینترنــت در جامعــه
خواهــد بــود .همچنیــن جهــت توســعه زیرســاختهای فیزیکــی مــورد نیــاز دولــت الکترونیــک،
ایجــاد زیرســاختهای نــرم (خدمــات ارائــه شــده در بســتر وب) الزم و ضــروری خواهــد بــود.
اهداف کلی
 -کاهش شکاف دیجیتال -فراهم سازی بستر مناسب جهت فعالیت کسب و کارهای الکترونیک -پیشــتازی در ارائــه  4خدمــت اصلــی دولــت الکترونیکــی (ســامت ،آمــوزش ،بانکــی وکشــاورزی)
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اقدامات اساسی
 -تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک -توسعه محیط کسبوکار و محتوای الکترونیکی -توسعه زیرساخت های دسترسی ارتباطیمعرفی و دالیل توجیهی اقدام:
توسعه و تکمیل زیرساختهای دولت الکترونیک

الکترونیکــی کــردن خدمــات دولتــی یکــی از شــاخصهای مهــم اســتفاده از ابزارهــای
فـنآوری اطالعــات در جوامــع امــروزی محســوب میشــود کــه بــا اســتقرار آن ضمــن کاهــش
هزینههــای اســتفاده از خدمــات بــرای دولتهــا و مــردم موجــب افزایــش رفــاه در زندگــی
شــهروندان خواهــد شــد و از طــرف دیگــر باعــث کاهــش فســاد و شــفافیت در امــور مختلــف
خواهــد شــد .تحقــق کامــل دولــت الکترونیــک مســتلزم تکمیــل زیرســاختهای پروژههــای
مختلــف از جملــه توزیــع پهنــای بانــد ،ایجــاد مراکــز داده ،احصــاء خدمــات دســتگاههای
اجرایــی ،تهیــه پلتفــرم نرمافــزاری و یکپارچهســازی ایــن مــوارد میباشــد.
توسعه محیط کسبوکار و محتوای الکترونیکی

عامــل اصلــی رشــد و توســعه اقتصــاد ف ـنآوری اطالعــات و ارتباطــات و توســعه کســب
و کارهــای ایــن حــوزه در اســتانداردهای جهانــی ایجــاد مراکــز توانمندســازی و تســهیلگری
کســب و کارهــای نوپــا میباشــد کــه بــا ارائــه خدمــات آموزشــی  ،مربیگــری ،تشــکیل
اکوسیســتم فــنآوری و جــذب ســرمایهگذار و در نهایــت ارائــه محصــول همــراه میباشــد،
بــه همیــن منظــور ماموریــت «مرکــز توانمندســازی و تســهیلگری کســب و کارهــای نوپــای
فــاوا» ،توانمندســازی متخصصــان فــاوا و صاحبــان ایدههــای کســب و کار در ایــن عرصــه
اســت؛ تــاش ایــن واحــد ،تســهیل رونــد ایجــاد ،رشــد ،توســع ه کســب و کارهــا و همچنیــن،
زمینهســازی بــرای تعامــل آســان ،آزاد و حرفـهای در حــوزه آفرینــش ،رشــد و توســع ه کســب و
کارهــای نوپــا میباشــد.
بــا الکترونیکــی شــدن اغلــب دســتگاهها و ابزارهــای ارتباطــی و فــنآوری اطالعــات،
همچنیــن بــا گســترش رســانههای دیجیتالــی ،نیــاز بــه تولیــد محتــوای الکترونیکــی هــر روز
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بیشــتر میشــود؛ بــه طــوری کــه تلفــن همــراه بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای متــداول ارتباطــی،
بیشــترین مخاطــب را در کشــورها از جملــه در ایــران دارد ،بنابرایــن تولیــد محتــوای الکترونیکی
بومــی در حوزههــای آموزشــی ،ســرگرمی ،تجــاری و ...یــک امــری ضــروری اســت و میتوانــد
موجــب خلــق ثــروت و ایجــاد اشــتغال بــرای فعالیــن ایــن حــوزه شــود.
توسعه زیرساخت های دسترسی ارتباطی

در راســتای سیاس ـتهای دولــت بــه منظــور توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و کاهــش
شــکاف دیجیتالــی در مناطــق محــروم و روســتاها ،وزارت ارتباطــات و فــنآوری اطالعــات
در نظــر دارد بــرای  1100روســتای اســتان آذربایجانشــرقی ،خدمــات اینترنــت پرســرعت
روســتایی  TD-LTEفراهــم  ســازد .بــا محقــق شــدن ایــن پــروژه بــزرگ ،امــکان اســتفاده
از خدمــات الکترونیکــی دولتــی و اتصــال بــه جامعــه اطالعاتــی بــرای مــردم مناطــق کمتــر
توســعهیافته اســتان فراهــم خواهــد شــد .الزم بــه توضیــح اســت در فــاز اول ایــن طــرح 971
روســتای اســتان از ایــن خدمــات برخــوردار شــدهاند.

جدول شماره  :12پروژههای اقدام «تکمیل زیرساختهای دولت الکترونیک»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

اداره کل
کلیه
تکمیل زیرساختهای شناسایی خدمات
فنآوری
دستگاههای
 1دادهای و فرآیندی قابل ارائه در فضای استان 1400 1398
اطالعات و
اجرایی
مجازی
دولت الکترونیک
ارتباطات

7

کلیه
پایگاه نشانی استاندارد تعیین موقعیت دقیق
ادارهکل
دستگاههای
استان 1400 1398
2
پست استان
مکانمحور  GNAFنشانیهای فیزیکی
اجرایی

-

غیردولتی

-
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جدول شماره  :13پروژههای اقدام «توسعه محیط کسبوکار و محتوای الکترونیکی»
ردیف

تسهیل روند ایجاد ،رشد و
توسعه کسب و کارها

استان

1398

1400

1

حمایت از
شرکتهای
نرم افزاری در
تولید محتوی و
اپلیکیشن ها و
استارت آپ ها

شروع خاتمه

اداره کل فنآوری
اطالعات و ارتباطات

عنوان پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی

مراکز رشد پارک علموفنآوری
و دانشگاهها؛ دانشگاه علوم
پزشکی تبریز؛ شرکت مخابرات؛
اداره کل میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری استان
آذربایجانشرقی

غیردولتی

-

10

جدول شماره  :14پروژههای اقدام «توسعه زیرساخت های دسترسی ارتباطی»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی

1

ایجاد پوشش
اینترنت پرسرعت
(4Gبدون )Voice
در روستاهای باالی
 20خانوار

اداره کل
ارائه خدمات اینترنت
فنآوری
پرسرعت روستایی
استان 1400 1397
اطالعات و
TD-LTE
ارتباطات
به  1122روستا

شرکت
مخابرات
استان

-

2

توسعه فیبر نوری
روستایی USO

اداره کل
ایجاد دسترسی به پهن
فنآوری
باند برای سایتهای استان 1400 1398
اطالعات و
روستایی اپراتورها
ارتباطات

شرکت
مخابرات
استان

-

غیردولتی

هسته کلیدی

توسعه زیرساختهای کالبدی

مقدمه

بــدون شــک فراهــم نمــودن بســتر و زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای امــر توســعه(در ابعــاد
مختلــف) ،از اساس ـیترین اقدامــات و دغدغههــای مســئولین ملــی ،منطق ـهای و محلــی بــه
شــمار رفتــه و در راســتای جلــب نظــر و مشــارکت بخــش غیردولتــی در احــداث و عملیاتــی
نمــودن طرحهــای بــزرگ و کوچــک در مناطــق مــورد نظــر ،آمــاده بــودن زیرســاختها از
اولویتهــای مهــم و اساســی میباشــد.
زیرسـاخت بـه سـاختار اولیـه فیزیکـی و سـازمانیافتهای گفتـه میشـود کـه بـرای اجـرای
مأموریت و اهداف یک سازمان یا یک جامعه مورد نیاز است و در حالت کلی به عناصر ساختاری
مرتبـط و بـههمپیوسـتهای گفته میشـود کـه چهارچوبی را برای توسـعه کل سـاختارهای دیگر
فراهـم میکنـد و میتوانـد بـه عنـوان یکـی از عناصـر توسـعه یافتگـی یک کشـور مطـرح گردد.
زیرسـاخت به تسـهیل تولید کاالها و خدمات (شامل خدمات اجتماعی) و توزیع آنها کمک
میکنـد .بهطـور مثـال جادههـا به حملونقـل کاالها و مواد اولیـه به کارخانهها کمـک میکنند.
زیرساختها در بخشها و حوزههای مختلف مطرح میباشند که میتوان از زیرساختهای
مورد نیاز حوزه حقوق(وجود قوانین باالدستی مناسب) ،در فنآوری اطالعات( ،در دسترس بودن
ملزومـات شـبکه باکیفیـت بـاال ،اسـتفاده از نرمافزارهای اصیـل) ،حملونقل ،زیرسـاختهای
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هسته کلیدی توسعه زیرساختهای کالبدی

مدیریـت آب و فاضلاب ،زیرسـاخت تأمین انرژی ،زیرسـاختهای زیسـتمحیطی و  ...نام برد.
امــا در ایــن هســته کلیــدی بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی حوزههــای زیرســاختی ،حملونقــل
(ریلــی ،جــادهای و هوایــی) ،تأمیــن انــرژی مطمئــن همچنیــن تأمیــن و انتقــال آب ،مــورد
بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
حوزه حملونقل؛

از دیربــاز حملونقــل در شــکل زیرســاختهای ارتباطــی ،کالبــدی و لجســتیکی بهعنــوان
اصلیتریــن شــریان ارتبــاط فیزیکــی مطــرح و یکــی از کلیدیتریــن محورهــای توســعه در
ســطح بینالمللــی ،ملــی و منطقــهای بــوده اســت .بهطوریکــه رشــد و توســعه کشــورها
در دهههــای اخیــر مدیــون توســعه ارتباطــات بهویــژه بخــش حملونقــل بــوده اســت.
توســعهاین بخــش ضمــن افزایــش اشــتغال بهصــورت مســتقیم ،بهعنــوان پشــتیبانیکننده
بــر ســایر بخشهــا اعــم از کشــاورزی ،صنعــت و خدمــات تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن چنانچــه
ایــن بخــش همــراه و همســو بــا ســایر بخشهــای اقتصــادی کشــور توســعه پیــدا نکنــد زنجیــره
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی یــک کشــور تکمیــل نخواهــد شــد.
همچنیــن ایجــاد بســترهای مناســب حملونقــل و ترابــری ،ضمن ایجــاد امــکان بهرهمندی
از قابلیتهــای ترانزیــت و حملونقــل بینالمللــی ،فرصتهــای ارزنــدهای جهــت اعمــال نقــش
فعــال در معامــات بینالمللــی فراهــم میکنــد .عــاوه بــر آن ،نقــش مؤثــر زیرســاختهای
حملونقــل در تقویــت پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحرانهــای مختلــف قابلتوجــه اســت.
هرچنــد توســعه حملونقــل جــادهای بهطــور ســنتی از وظایــف دولتهــا بــه شــمار
میآیــد؛ ولــی اهمیــت بــاالی ایــن زیرســاختها در توســعه و نقــش آنهــا در رشــد ســایر
بخشهــای اقتصــادی از یکســو و افزایــش خدمترســانی بــه عمــوم مــردم و ارتقــای
شــاخصهای اجتماعــی از ســوی دیگــر ،دولتهــا را بــرآن مــیدارد تــا بــرای تقویــت و
توســعهاین زیرســاختها ،تدابیــر جدیــدی اتخــاذ کننــد ،ازجملــه ایــن تدابیــر ،اســتفاده از
تواناییهــا و ظرفیتهــای مدیریتــی ،مالــی ،فنــی و اجرایــی بخشهــای غیردولتــی بــا توانایــی
تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز و برخــوردار از کارایــی اجرایــی بیشــتر در مقایســه بــا دولــت اســت
(راس و رومــرو.)2004 ،
اســتان آذربایجانشــرقی در موقعیــت جغرافیایــی بســیار مناســبی از نظــر مزایــای ترانزیتــی
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ملــی و منطقـهای برخــوردار بــوده؛ اما تاکنــون از این ظرفیتها بــه نحو شایســتهای بهرهبرداری
نشــده اســت؛ بهطوریکــه یکــی از مشــکالت اساســی در بخــش حملونقــل اســتان عــدم
اتصــال شــبکههای ریلــی ،آزادراهــی و هوایــی به ســایر شــبکههای درونشــهری ،بین اســتانی،
ملــی و بینالمللــی و عــدم تثبیــت موقعیــت اســتان در مدیریــت زنجیــره تأمیــن ملــی و منطقهای
میباشــد .همچنیــن عــدم وجــود مراکــز هماهنگکننــده نظیــر هابهــای لجســتیک،
موجــب عــدم بهرهبــرداری بهینــه از زیرســاختهای اســتان در ســطح منطقـهای شــده اســت.
حوزه تأمین انرژی؛

انــرژی در شــکل عــام و انــرژی بــرق بــه شــکل خــاص آن از مهمتریــن زیربناهــای الزم
و از عوامــل ضــروری بــرای توســعه هــر کشــوری میباشــد .اطمینــان از پیوســتگی و اســتمرار
جریــان انــرژی منجــر بــه رشــد ،توســعه و بالندگــی اقتصــادی شــده و مایــه آرامــش خاطــر بــرای
ســرمایهگذاران و فعــاالن اقتصــادی را بــه همــراه خواهــد داشــت .کمبــود انــرژی بــرق اثــرات
نامطلــوب خاموشــی را در پــی دارد کــه گاه ضربــات جبرانناپذیــری به پیکره اقتصادی ،سیاســی
و اجتماعــی وارد میکنــد .بــا توجــه به اســناد باالدســتی توســعه ،نظیر ســند چشـمانداز 20ســاله
کشــور ،ســند ملــی توســعه اســتان ،طــرح آمایــش اســتان و نخســتین ســند تدبیر توســعه اســتان
آذربایجانشــرقی بهعنــوان یکــی از قطبهــای صنعتــی کشــور و منطقــه مطــرح بــوده و ایــن
امــر بــا توجــه بــه چالشهــا و مســائل پیـشروی صنعــت بــرق اســتان ،مســئولیت متصدیــان این
بخــش را بــرای پاسـخگویی بــه تقاضاهــای مطرحشــده در ایــن حــوزه دو چنــدان نمــوده اســت.
ایــن اســتان مرکــز مبادلــه انــرژی بــا اســتانهای آذربایجــان غربــی ،اردبیــل و زنجــان و
کشــورهای همجــوار یعنــی آذربایجــان و ارمنســتان بــوده و صنعــت بــرق کشــور همــواره نــگاه
خــود را بــه ایــن اســتان متمرکــز نمــوده اســت .بــا عنایــت بــه بررس ـیهای صــورت گرفتــه،
صنعــت بــرق اســتان بهمنظــور پاســخگویی بــه تقاضاهــای جدیــد در بخــش رشــد بــار طبیعــی
مصــارف عمومــی و تقاضاهــای نهفتــه و راکــد در شــبکه (در بخــش صنعــت) ،بایــد در فکــر
برنامهریــزی دقیــق و اتخــاذ تدابیــر شایســته بــرای چالشهــای پی ـشرو در آینــده باشــد.
حوزه تأمین و انتقال آب؛

تغییـــرات اقلیمـــی و کاهـــش کمـــی و کیفـــی منابـــع آب قابلاســـتفاده از یکســـو
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و رونـــد افزایشـــی جمعیـــت و تقاضـــای آب و تغییـــر الگـــوی مصـــرف آب در جامعـــه و
تمایـــل بـــه مصـــرف بیشـــتر و بهرهبـــرداری بیرویـــه از منابـــع آبـــی از ســـوی دیگـــر
مدیریـــت منابـــع آب را بـــا رویکـــرد متفاوتـــی کـــه مدیریـــت توأمـــان بهرهبـــرداری
و توســـعه را شـــامل میگـــردد ،ضـــروری ســـاخته اســـت .دراینبیـــن خشکســـالی
بهعنـــوان یـــک پدیـــده طبیعـــی موجـــب برهـــم زدن هرچـــه بیشـــتر تـــوازن بیـــن عرضـــه
و تقاض ــای آبش ــده اس ــت .اس ــتان آذربایجانش ــرقی ب ــا دارا ب ــودن  ۴میلی ــارد مترمکع ــب
آب تجدیـــد پذیـــر و ســـرانه آب  ۱۱۰۰مترمکعـــب در ســـال ،جـــزو اســـتانهایی اســـت
کـــه بهرهبـــرداری از منابـــع آبـــی آن بـــه حـــد تنـــش رســـیده اســـت .بـــا لحـــاظ بحـــث
تغییـــرات جمعیتـــی در  ۲۰ســـال آتـــی مصـــرف ســـرانه آب بـــه  ۹۰۰مترمکعـــب در ســـال
خواهـــد رســـید کـــه نشـــانگر وضعیـــت بحرانـــی منابـــع آب اســـتان میباشـــد .از طرفـــی
بـــا توجـــه بـــه نقـــش حیاتـــی آب در زندگـــی جوامـــع و وابســـتگی توســـعه بـــه آن ،مدیریـــت
منابـــع آب بایســـتی بـــا رویکـــرد مدیریـــت مصـــرف و بهرهبـــرداری و همچنیـــن توســـعه و
اســـتفاده از اجـــرای طرحهـــای انتقـــال آب بیـــن حوضـــهای در کنـــار راهکارهـــای دیگـــر
بهمنظـــور مواجهـــه بـــا بحـــران مذکـــور شـــتافته و در راســـتای تأمیـــن منابـــع آب اســـتان
راهکارهای الزم را ارائه نماید.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

حوزه حملونقل؛

یکــی از معیارهایــی کــه بــرای بررســی وضعیــت لجســتیک کشــورها مــورد بررســی قــرار
میگیــرد شــاخص عملکــرد لجســتیکی ( 1)LPIاســت.
بــر اســاس رتبهبنــدی بانــک جهانــی مقــدار شــاخص  LPIایــران ،طــی ســالهای 2014
 :  Logistics Performance Index  -1شاخص  LPIیک شاخص چندبعدی است که از زیر شاخصهای:
کارایی فرایند ترخیص کاال (سرعت ،سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات گمرکی)
کیفیت زیرساختهای مبادی ورودی(راهآهن ،جادهها ،فنآوری اطالعات)
سهولت دسترسی به حملونقل بینالمللی با قیمت رقابتی
شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حملونقل ،کارگزاران یا واسطههای گمرک)
توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی
مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزیشده یا زمان مورد انتظار
تشکیلشده و بهعنوان شاخص بانک جهانی هر دو سال یکبار وضعیت کشورهای جهان را موردسنجش قرار میدهد.
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تــا  ،2016از رتبــه  122بــه رتبــه  96ارتقــا پیداکــرده اســت( .کیفیــت جادههــا رتبــه  ،۶۲کیفیــت
زیرســاخت ریلــی رتبــه  ،۴۵کیفیــت زیرســاخت بنــدری رتبــه  ،۸۰کیفیــت زیرســاخت حملونقــل
هوایــی در رتبــه  ۱۲۱قرارگرفتــه اســت) .الزم بــه ذکــر اســت کــه در همیــن فاصلــه زمانــی ،رتبــه
کشــورهای امــارات ،قطــر و ترکیــه بــه ترتیــب  30 ،13و  34بــوده اســت .بهرغــم تفاوتــی کــه
در کیفیــت زیرســاختهای ارتباطــی و لجســتیکی اســتانها وجــود دارد؛ ارزیابــی مربــوط بــه
کشــور را ،میتــوان بــرای اســتانها نیــز پذیرفــت.
در ســال  1396بخــش حملونقــل جــادهای در اســتان آذربایجانشــرقی شــامل 236
کیلومتــر آزادراه (رتبــه  2کشــور) 453 ،کیلومتــر بزرگــراه 993 ،کیلومتــر را ه اصلــی اســت.
محــور ترانزیــت تهــران -تبریــز -بــازرگان بــه طــول  855کیلومتــر مهمتریــن شــبکه ارتبــاط
جــادهای کشــور بــا کشــورهای اروپائــی میباشــد کــه نقــش اساســی در حملونقــل جــادهای
بــار و مســافر درون و بروناســتانی و بینالمللــی ایفــا میکنــد کــه حــدود  600کیلومتــر از
ایــن مســیر آزادراه و  100کیلومتــر بزرگــراه و مابقــی جــاده اصلــی اســت و همچنیــن محــور
تبریــز -جلفــا و جــاده نــوار مــرزی نیــز ارتبــاط اســتان را از طریــق جلفــا ،نــوردوز و خدآفریــن بــا
جمهــوری خودمختــار نخجــوان و کشــورهای ارمنســتان و آذربایجــان برقــرار مینمایــد.
مســیر تبریــز – اهــر تــا مــرز جمهــوری آذربایجــان از محورهــای ارتباطــی مهــم اســتان
میباشــد و دارای نقــش ترانزیتــی و گردشــگری بــوده کــه ارتبــاط مرکــز اســتان و منطقــه
گردشــگری ارســباران را بــا جمهــوری آذربایجــان فراهــم میکنــد .یکــی دیگــر از محورهــای
مهــم دیگــر ارتباطــی اســتان ،محــور تبریــز – اســپیران – مــرز نــوردوز میباشــد کــه نقــش
پررنگــی در برقــراری ارتبــاط ســریع مرکــز اســتان بــا شــمال اســتان و مرز کشــور ارمنســتان دارد.
همچنیــن راهآهــن تهــران – تبریــز – جلفــا (اتصــال بــه جمهــوری نخجــوان) و تهــران
تبریــز – رازی (اتصــال بــه راهآهــن ترکیــه) ازجملــه زیرســاختهای مهــم شــبکه ریلــی کشــور
اســت .در ایــن دو محــور ،مســیر میانــه ،تبریــز در حــال حاضــر از مســیری طوالنــی و بــا عبــور
از شهرســتانهای هشــترود ،مراغــه ،بنــاب ،عجبشــیر و آذرشــهر بــه تبریــز امکانپذیــر
میباشــد کــه بــا اصــاح آن ،ایــن مســیر بــه  180کیلومتــر کاهــش مییابــد و قابلیــت حرکــت
قطارهــای سریعالســیر نیــز در آن شــبکه ریلــی مقــدور میگــردد و بــا بهرهبــرداری از ایــن
پــروژه زمــان طــی مســافت تهــران – تبریــز بــه  7ســاعت کاهــش خواهــد یافــت.
مضــاف بــر آن راهآهــن مرزی جلفا که در دهههای گذشــته نقش مهمی از شــبکه حملونقل
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و ترانزیــت بــاری ایفــا میکــرد بــه علــت مناقشــه قرهبــاغ بیــن جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان
بهشــدت محدودشــده اســت .همچنیــن شــبکه ریلــی کــه در مــرز رازی بــه ترکیــه وصــل شــده به
علــت حلقــه مفقــوده شــبکه راهآهــن ترکیــه در منطقــه وان از کارآمــدی باالئــی برخوردار نیســت.
ازنظــر زیرســاختهای حملونقــل هوایــی ،فــرودگاه تبریــز مبــدأ و مقصــد حــدود  10شــهر
در پروازهــای داخلــی و حــدود  8شــهر در پروازهــای بینالمللــی اســت کــه جابهجایــی مســافر
در ایــن مســیرها توســط  7شــرکت هواپیمایــی داخلــی و  4شــرکت هواپیمایــی خارجــی صــورت
میگیــرد .فــرودگاه تبریــز در بیــن فرودگاههــای کشــور در رتبــه  7قــرار دارد و فــرودگاه ســهند
نیــز بهعنــوان یکــی از فــرودگاه اقمــاری اداره کل فرودگاههــای اســتان ،در  120کیلومتــری
جنوبــی شهرســتان تبریــز بــا مســاحت حــدود  30هکتــار بــا تجهیــزات ناوبــری و کمــک ناوبــری
ً
نســبتا مناســب فعالیــت میکنــد.
وجــود گمــرک ســهالن ،تبریــز و انبارهــای عمومــی ســهالن و امکانــات تخلیــه و بارگیــری
ً
در مرکــز اســتان موجــب شــده محورهــای اصلــی ،عمدتــا نقــش ترانزیتــی داشــته و عــاوه بــر
ارتبــاط داخــل اســتانی و درون کشــور ،نقــش اساســی در حملونقــل کاال و مســافر در ســطح
بینالمللــی ایفــانماینــد.
بهرغــم امکانــات موجــود در اســتان و وجــود شــبکههای ارتباطــی جــادهای ،ریلــی و
هوایــی ،بــه علــت حلقههــای مفقــوده و زیرســاختهای کالبــدی ارتباطــات اســتان از کارایــی
الزم برخــوردار نیســت.
حوزه تأمین انرژی؛

در حــال حاضــر میــزان تولیــد انــرژی بــرق (حداکثــر تولیــد عملی اســتان) در ســطح اســتان
آذربایجانشــرقی  1707مــگاوات میباشــد .ایــن انــرژی تولیــدی حاصــل فعالیــت  3واحــد
نیروگاهــی بــزرگ شــامل ســهند ،تبریــز ،صوفیــان 2 ،واحــد نیروگاهــی صنعتــی پتروشــیمی
تبریــز و تراکتورســازی و واحدهــای نیروگاهــی تولیــد پراکنــده ( )DGمیباشــد .اطالعــات
اخذشــده از شــرکت بــرق منطق ـهای آذربایجــان ،بیانگــر ایــن اســت کــه در اواســط ســال 97
میــزان مصــرف انــرژی بــرق در اســتان آذربایجانشــرقی بیــش از تولیــد آن بــوده اســت کــه
همیــن امــر زنــگ خطــر را بــرای تأمیــن مطمئــن انــرژی بــرای ســالهای آتــی در ســطح اســتان
بــه صــدا درآورده اســت .بــر اســاس رونــد مصــرف و بــه اســتناد بــرآورد اعالمــی شــرکت مذکــور
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بــرای ســالهای آتــی ،بــار مصرفــی انــرژی بــرق در اســتان ،در ســال  1405بــه رقــم   2810
ً
مــگاوات (  )MVخواهــد رســید کــه ایــن امــر صرفــا بیانگــر رشــد بــار طبیعــی مصــارف عمومــی
اســتان بــوده و الزم اســت بــه ایــن رقــم  550مــگاوات تعهــدات واگذارشــده (فروختهشــده)
بــرای مشــترکین فعلــی واحدهــای بــزرگ صنعتــی و خدماتــی کــه در حــال حاضــر بــه جهــت
مســائل و مشــکالت حاکــم بــر بخــش صنعــت از ظرفیــت کامــل خــود اســتفاده نمینماینــد
را اضافــه نمــود .همچنیــن دیمانــد قــرارداد در تعهــد شــرکت بــه  13متقاضــی بــزرگ جدیــد در
حــدود  955مــگاوات میباشــد .اگــر مــورد اخیــر را بــا  550مــگاوات ناشــی از مصــرف پاییــن
واحدهــای صنعتــی بــزرگ را باهــم جمــع بزنیــم نتیجــه ایــن خواهــد بــود کــه در شــبکه بــرق
اســتان آذربایجانشــرقی  1505مــگاوات نیــاز مصــرف پنهــان وجــود دارد کــه در شــرایط فعلــی
از آن اســتفاده نمیشــود .درنتیجــه بــرای اینکــه صنعــت بــرق اســتان بتوانــد جوابگــوی تقاضای
جدیــد  2608مگاواتــی (رشــد بــار طبیعــی مصــارف عمومــی  1103مــگاوات ،افزایــش تــا افــق
  1405و تقاضــای نهفتــه و واگذارشــده در بخــش صنعــت)  1505مــگاوات باشــد ،بایــد در
فکــر برنامهریــزی دقیــق و اتخــاذ تدابیــر شایســته بــرای چالشهــای پی ـشرو در آینــده باشــد.
حوزه تأمین و انتقال آب؛

اســتان آذربایجانشــرقی بــا وســعتی برابــر بــا  45650کیلومترمربــع در ســه حوضــه آبریــز
ارس ( 28درصــد) ،دریاچــه ارومیــه (  47درصــد) و قزلاوزن (25درصد) واقعشــده و شــامل 21
شهرســتان 21 ،محــدوده مطالعاتــی 13 ،محدوده آزاد و  6محدوده ممنوعــه کامل و  2محدوده
بخشــی آزاد و بخشــی ممنوعــه میباشــد .ایــن اســتان بــا کشــورهای آذربایجــان ،جمهــوری
ً
نخجــوان و ارمنســتان هممــرز بــوده و مجموعــا  250کیلومتــر مــرز آبــی بــا ایــن کشــورها دارد.
جدول شماره  :15حوزههای آبریز استان و سهم هرکدام از مساحت کل استان
نام حوضه آبریز

نسبت حوضه بهکل مساحت (درصد)

حوضه آبریز ارس

28

حوضه آبریز ارومیه

47

حوضه آبریز قزلاوزن

25

جمع

100
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متوســط بــارش در اســتان  297,5میلیلیتــر در ســال میباشــد .کل پتانســیلهای آبــی
تجدیــد پذیــر اســتان  4میلیــارد مترمکعــب بــوده کــه  61درصــد ســطحی  ( 3,05میلیــارد
مترمکعــب) و  39در صــد زیرزمینــی  ( 1,95میلیــارد مترمکعــب) میباشــد .در حــال حاضــر از
ایــن میــزان حــدود  2754میلیــون مترمکعــب اســتحصال و  88درصــد آن در بخش کشــاورزی،
 9درصــد در شــرب و  3درصــد در صنعــت مــورد مصــرف قــرار میگیــرد.
جدول شماره  :16میزان مصرف از منابع آب در استان (میلیون مترمکعب)
نوع مصرف

میزان بهرهبرداری از آبهای سطحی

میزان بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی

جمع

شرب

120

130

250

صنعت

50

24

74

کشاورزی

1400

1030

2430

جمع

1570

1184

2754

مصــرف آب در ســه بخــش شــرب ،صنعتــی و کشــاورزی بهصــورت مــداوم در حــال
افزایــش اســت .افزایــش مصــرف در بخــش شــرب بــه دلیــل افزایــش جمعیــت و بهویــژه در
جمعیــت شــهری و افزایــش مصــرف آب صنعتــی درنتیجــه گســترش فعالیتهــای صنعتــی
بــوده اســت .مصــرف آب در بخــش کشــاورزی نیــز بــه دلیــل تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت
باغــات و محصــوالت آببــر و هــدر رفــت آب و عــدم اســتفاده بهینــه از آب در ایــن بخــش
همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت بهنحویکــه هماکنــون حــدود  88درصــد کل مصــرف
آب مربــوط بــه ایــن بخــش میباشــد .در کنــار همــه ایــن بخشهــا  بایــد بــه تعییــن دســتوری
قیمــت آب و عــدم تعییــن قیمــت از طریــق عرضــه و تقاضــای بــازار نیــز اشــاره کــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه در ســالهای اخیــر بــروز خشکســالی و کاهــش میــزان بارندگــی در اســتان
و توزیــع زمانــی نامناســب آن هــر ســه بخــش مذکــور را بــا تهدیداتــی مواجــه کــرده اســت.
وضعیــت بحرانــی دریاچــه ارومیــه و تــراز منفــی آب اکثــر دشـتهای اســتان بــه دلیــل اســتفاده
بیــش از ظرفیــت از منابــع زیرزمینــی آب آنهــا ازجملــه ایــن تهدیــدات اســت .تأمیــن آب شــرب
مطمئــن و پایــدار در شــهرهای اســتان بهویــژه در شهرســتانهای تبریــز ،شبســتر و مرنــد و
شهرســتانهای واقــع در شــمال و شــمال غــرب دریاچــه ارومیــه و نیــز بســتانآباد بــا منابــع
فعلــی در ســالهای آینــده امکانپذیــر نخواهــد بــود ،بنابرایــن جهــت جلوگیــری از هرگونــه
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وقایــع زیســتی و پیامدهــای منفــی اجتماعــی ناشــی از آن بایــد بهصــورت جــدی از هماکنــون
بــه فکــر تأمیــن آب مطمئــن و پایــدار بــرای آنهــا بــود.
ب) نکات مثبت
حوزه حملونقل

-

-

قرارگیــری اســتان در مســیر کریدورهــای بینالمللــی و منطقــهای (جــادهای – ریلــی وهوایــی) بــه ســمت کشــورهای  CISو اروپایــی
دارا بودن ایستگاههای باز بینالمللی تبریز ،سهالن ،جلفا و رازی1
واقعشــدن فــرودگاه تبریــز در کریــدور بینالمللــی بــه ســمت اروپــا و همچنیــن آســمان بــازبــودن فــرودگاه تبریــز جهــت پذیــرش و ارائــه خدمــات هوانــوردی بــه هواپیماهــای عبــوری
و داخلــی در تمــام ســاعات روز
وجــود ســابقه قــوی ترانزیــت جــادهای و ریلــی در اســتان و زیرســاختهای مناســب ،پایانــهگمرکــی و انبارهــای عمومــی
-باال بودن سهم استان در اشتغال بخش حملونقل

حوزه تأمین انرژی

-

 برخورداری از نیروی انسانی متخصصبرخورداری از مشاورین و پیمانکاران باتجربه و باصالحیتوجــود پتانســیلهای الزم در زمینه تولید برق نیروگاهــی و انرژیهای نو (پاک و تجدید پذیر)موقعیــت ویــژه اســتان در منطقــه و در جــوار کشــورهای آذربایجــان ،ارمنســتان ،جمهــوریخودمختــار نخجــوان و حتــی ترکیــه بهمنظــور تبــادل انــرژی
-وجودزیرساختهایالزمصنعتیدراستانجهتتولیدقطعاتوتجهیزاتموردنیازبخشانرژی

حوزه تأمین و انتقال آب

 -وجود سدها و تأسیسات آبی و عملکرد مناسب در بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری آن -وجود رویکرد مدیریت استراتژیک در بخش آب1- Open Sky
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هسته کلیدی توسعه زیرساختهای کالبدی

 -تجربه انجام پروژههای بزرگ و کوچک تأمین آب بهویژه انتقال آب -استقرار سیستم  GISدر مدیریت منابع آب استان -وجود مشاوران و پیمانکاران بومی دارای تجربه کافیج) نکات منفی
حوزه حمل و نقل

-

وجــود حلقههــای مفقــوده در شــبکه آزادراهــی ایــران و اروپــا (همچــون آزادراه تبریــز –بــازرگان) و شــبکه ریلــی ( همچــون راهآهــن تبریــز – میانــه)
امکانات و تجهیزات ضعیف حملونقل ترکیبی علیالخصوص در حمل کانتینرهاقدمت خطوط ریلیشــکلگیری کریدورهای رقیب جدید توســط کشــورهای همســایه و کشــورهای آسیای میانه-باال بودن سن ناوگان عمومی (جادهای ،ریلی و هوایی)

حوزه تأمین انرژی

-

عدم تعادل در بین تولید و تقاضای موجود برای مصرف انرژی برق در استان آذربایجانشرقیکاهش قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیععــدم اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی در مباحــث مربــوط بــه ســاختنیروگاههــا و انتقــال بــرق
 فرســودگی تجهیــزات و خطــوط انتقــال ،وجــود تلفــات در سیســتمهای انتقــال و توزیــعانــرژی و فقــدان فنآوریهــای اندازهگیــری ،کنتــرل و حفاظــت مــدرن
تولید و استفاده پایین از انرژیهای نو و پاک-باال بودن سرانه مصرف و پایین بودن فرهنگ مصرف انرژی در بخشهای مختلف

حوزه تأمین و انتقال آب

 -عدم استفاده بهینه از آب و باال بودن میزان هدر رفت آب در کشاورزی -افت سطح آبهای زیرزمینی در دشتهای استان- -باال بودن مصرف سرانه آب
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تبیین هسته
بهطــور خالصــه اگــر بــه موقعیــت جغرافیایــی اســتان در پهنــه ســرزمین و منطقــه شــمال
غــرب کشــور همچنیــن موقعیــت کشــورهای همجــوار و مســیر کریدورهــای بینالمللــی توجــه
نماییــم ،نبــود زیرســاختهای اساســی بهمنظــور بهرهبــرداری از موقعیــت اســتان در حــوزه
لجســتیک ،عــدم تکمیــل پروژههــای نیمهتمــام  مهــم و تأثیرگــذار در حــوزه راهآهــن و آزادراه
و عــدم اســتفاده کامــل از ظرفیتهــای موجــود در حــوزه حملونقــل هوایــی و فرودگاهــی بــه
وضــوح دیــده میشــود.
شـــرایط طبیعـــی و اقلیمـــی اســـتان آذربایجانشـــرقی بهگونـــهای اســـت کـــه ازنظـــر
تأمی ــن ب ــرق و برقرس ــانی دارای مزی ــت نس ــبی اس ــت .ش ــرکت ب ــرق منطقــهای آذربایج ــان
از ســـال  1370براســـاس سیاســـتهای وزارت متبـــوع بهعنـــوان اولیـــن شـــرکت ،فـــروش
انــرژی الکتریکــی بــه کشــورهای همســایه را آغــاز نمــوده اســت .در ســال  1396در مناطــق
تح ــت پوش ــش اس ــتان آذربایجانش ــرقی  2.1درص ــد از ب ــرق کل کش ــور تولی ــد ش ــده اس ــت و
بی ــش از  1780ه ــزار مش ــترک ای ــن اس ــتان از طری ــق ش ــرکتهای ب ــرق منطق ـهای و توزی ــع
بـــرق تبریـــز و آذربایجانشـــرقی تأمیـــن بـــرق گردیدهانـــد کـــه  3.5درصـــد از مصـــرف کل
کش ــور را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت .در مح ــدوده عملیات ــی ش ــرکت ب ــرق منطق ـهای در
ای ــن اس ــتان تع ــداد  76دس ــتگاه ایس ــتگاه انتق ــال و ف ــوق توزی ــع ب ــا ظرفیت ــی بالغب ــر 7823
مـــگاوات آمپـــر مـــورد بهرهبـــرداری قرارگرفتهانـــد کـــه  3.6درصـــد از ظرفیـــت منصوبـــه
انتقـــال و فـــوق توزیـــع کل کشـــور میباشـــد .همچنیـــن طـــول خطـــوط انتقـــال -توزیـــع
زیـــر بـــار در محـــدوده ایـــن اســـتان بالغبـــر  4548کیلومتـــر مـــدار( 3.96درصـــد کشـــور)
میباشـــد .حداکثـــر توان(بـــار) مصرفـــی ایـــن اســـتان در تابســـتان  1397معـــادل 1707
م ــگاوات ب ــوده اس ــت و پیشبین ــی میش ــود ک ــه در س ــال  1405و ب ــا رون ــد رش ــد طبیع ــی
ای ــن رق ــم ب ــه  2810م ــگاوات برس ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه فرس ــودگی بخش ــی از تجهی ــزات،
پاییـــن بـــودن قابلیـــت اطمینـــان شـــبکههای انتقـــال و فـــوق توزیـــع و عدمکفایـــت آن در
تأمی ــن ب ــرق متقاضی ــان در مناطق ــی از ش ــبکه (متقاضی ــان بخ ــش صنع ــت ،مت ــرو تبری ــز
و )...محدودی ــت ج ــدی در تأمی ــن مناب ــع مال ــی ،فراه ــم نب ــودن زمین ــه مش ــارکت بخ ــش
خصوصـــی در ســـرمایهگذاریهای بخـــش انتقـــال و شـــکاف تکنولوژیکـــی ،برونرفـــت از
ایـــن چالشهـــا نیازمنـــد برنامهریـــزی و اقدامـــات جـــدی در ایـــن حـــوزه میباشـــد.
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در بخــش تأمیــن و انتقــال آب کشــور ایــران در زمینــه اجــرای طرحهــای عظیــم انتقــال
آب تج ــارب موفق ــی دارد ب ــهطوریک ــه کش ــور م ــا یک ــی از پیش ــگامان جامع ــه مهندس ــی آب
در س ــطح جه ــان محس ــوب میگ ــردد ک ــه در س ــایه دان ــش فن ــی و تجرب ــه عمل ــی ،ع ــاوه
ب ــر اج ــرای طرحه ــای عظی ــم آبرس ــانی ،همچ ــون ط ــرح آبرس ــانی ب ــه کالنش ــهر تبری ــز
از زرینـــهرود ،طـــرح آبرســـانی قدیـــر جهـــت انتقـــال آب از ســـد دز بـــه شـــهرهای اهـــواز،
آب ــادان و خرمش ــهر ،ط ــرح آبرس ــانی هم ــدان ،کرمانش ــاه و  ...ام ــروزه طرحه ــای عظیم ــی
همچ ــون انتق ــال آب دری ــای خلیجف ــارس و عم ــان و خ ــزر ب ــه دشــتهای مرک ــزی کش ــور
و انتق ــال آب بی ــن حوزهه ــا ازجمل ــه انتق ــال آب رودخان ــه زاب ب ــه دریاچ ــه ارومی ــه و انتق ــال
آب رودخان ــه ارس ب ــه ش ــمال ش ــرق دریاچ ــه ارومی ــه را برنامهری ــزی ک ــرده اس ــت.
بــا توجــه بــه اجــرای طــرح بــزرگ آبرســانی از زرینــهرود بــه تبریــز کــه بــا ترکیــب
تخصصهــای مختلــف فنــی و نوآوریهــای صنعتــی بــه یکــی از بزرگتریــن تجربــه کشــور در
زمینــه انتقــال آب تبدیلشــده اســت پشــتوانه فنــی و تجربــی الزم بــرای اجــرای طــرح انتقــال
آب از ارس و ســد کلقــان را فراهــم ســاخته اســت.
اهداف کلی
 -افزایش سهم استان در ترانزیت کاالیی به اروپا و آسیای میانه -تبدیل استان به هاب کاالیی در منطقه شمال غرب -ایجاد و توسعه زیرساختهای حملونقل ترکیبی -تأمین برق مطمئن برای مصارف مختلف در سالهای آتی -تأمیــن آب بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای جدیــد پیــشرو در حوزههــای مختلــف(آشــامیدنی و غیرآشــامیدنی)
 -استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی محدوداقدامات اساسی

 -توسعه ارتباطات جادهای و ریلی:

در بخــش حملونقــل جــادهای ،ارتبــاط اســتان بــا مرکــز کشــور از طریــق آزادراه تبریــز-
زنجــان -تهــران بــه طــول  600کیلومتــر و ارتبــاط اســتان بــا پایانههــای مــرزی از طریــق
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محورهــای تبریــز -جلفــا ،نــوار مــرزی (پایانــه مــرزی نــوردوز و جلفــا) و تبریــز -مرنــد ،بــازرگان
میســر میگــردد ،مســیر بــازرگان ،مســیر اصلــی ترانزیــت کاال و مســافر بــا کشــور ترکیــه و
اتحادیــه اروپــا میباشــد .ایــن خــط ترانزیتــی در داخــل کشــور ترکیــه در تمامــی مســیرهای
موجــود بــه ســمت اروپــا و قفقــاز ادامــه پیــدا میکنــد کــه بــا توجــه بــه جایــگاه جمهــوری
اســامی ایــران در ترانزیــت منطق ـهای میتوانــد ادامــه کریــدور شــمال و جنــوب و نیــز شــرق
و غــرب باشــد .بهرغــم اهمیــت ایــن مســیر بــرای کشــور و اســتان کــه در ســالهای اخیــر
ســاالنه بیــش از  15میلیــون تــن بــار و قریــب  10میلیــون نفــر مســافر از طریــق آن جابهجــا
میشــود ،ایــن مســیر از تبریــز تــا بــازرگان بــه طــول  250کیلومتــر فاقــد شــبکه آزادراهــی
میباشــد کــه تکمیــل ایــن حلقــه مفقــوده از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .همچنیــن جهــت
افزایــش ارتبــاط کشــور و اســتان و توســعه مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه شــمالی
و ســایر کشــورهای حــوزه قفقــاز از طریــق ســاماندهی و توســعه زیرســاختهای حملونقلــی
منتهــی بــه پایانههــای مــرزی و ارتقــاء مشــخصات را ه ارتباطــی تبریــز – اهــر – مــرز جمهــوری
آذربایجــان از اولویتهــای اجرایــی در وضعیــت کنونــی میباشــد.
خطــوط ریلــی اســتان نیــز از طریــق راهآهــن تهــران -تبریــز ،تبریــز -جلفــا و تبریــز-
ســلماس -رازی بــه پایانههــای مــرزی و کشــورهای همســایه مرتبــط اســت .خطــوط ریلــی
کــه از تهــران بــه تبریــز و از تبریــز بــه جلفــا و مــرز رازی وصــل میشــود بــا مشــخصات پاییــن
و ســرعت کــم طراحیشــده اســت کــه بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی ایجــاب میکنــد
کــه خطــوط ریلــی فــوق ارتقــاء ســرعت دادهشــده و ســرعت طــرح حداقــل بــه  120الــی
 160کیلومتــر در ســاعت برســد .بهرغــم وجــود مزیتهــای فــراوان حملونقــل ریلــی ،بــه
علــت طوالنــی بــودن مســیر و پاییــن بــودن ســرعت قطــار مســافری در محورهــای اســتان،
حملونقــل ریلــی نمیتوانــد بــا حملونقــل جــادهای رقابــت کنــد.
در دهههــای اخیــر کالنشــهر تبریــز بــا ســرعت روبــه تزایــدی رشــد نمــوده و جمعیــت
شــهری آن در سرشــماری عمومــی  1395بالغبــر  1/6میلیــون نفــر گردیــده اســت .ایــن ازدحــام
جمعیتــی نیازمنــد معابــر مناســب و نــاوگان حملونقــل عمومــی مــدرن اســت .بهرغــم توســعه
نــاوگان عمومــی ،احــداث خیابانهــا و ســایر مســتحدثات اعــم از تقاطعهــای غیــر همســطح
توســعهنیافتهاند و فزونــی خودروهــای شــخصی موجــب افزایــش ترافیــک در معابــر شــهری
و مســیرهای شــریانی شــهر شــده اســت و ایــن واقعیــت و نیــز همجــواری آن بــا واحدهــای
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صنعتــی باعــث افزایــش آلودگــی هــوا و تخریــب محیطزیســت گشــته اســت؛ ازایـنرو اســتفاده
از قطــار شــهری امــری بســیار ضــروری اســت .بــر ایــن اســاس  70کیلومتــر خــط درونشــهری
در  4مســیر بــه تصویــب شــورای عالــی ترافیــک رســیده کــه یــک خــط آن در حــال تکمیــل و
کارهــای اجرایــی و عملیاتــی خــط  2در حــال انجــام میباشــد کــه بــه علــت موانــع اداری و نیــز
مشــکالت ناشــی از تأمیــن مالــی عملیــات اجرایــی آنهــا از ســرعت کافــی برخــوردار نیســت.
بنابرایــن تســریع در تکمیــل دو خــط  2و  1در دســت احــداث و نیــز اجــرای خطــوط  3و 4
از اولویتهــای توســعه شــهری اســت .همچنیــن انتظــار م ـیرود نســبت بــه تعریــف خطــوط
حومـهای بــه شــهرهای اطــراف ماننــد ســهند ،ســردرود ،باســمنج نیــز اقــدام شــود.
 -تبدیل فرودگاه تبریز به هاب منطقه:

ازنظــر حملونقــل هوایــی بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی مناســب ،فــرودگاه تبریــز از
بعــد داخلــی در مرکزیــت منطقــه شــمال غــرب قرارگرفتــه و قابلیــت ارائــه خدمــات پــروازی
بــه اســتانهای شــمال غــرب ،زنجــان و شــمال اســتان کردســتان را دارا میباشــد و از بعــد
خارجــی نیــز بــا توجــه بــه موقعیــت شــهر تبریــز در تجــارت خارجــی ،خدمــات برتــر آموزشــی،
درمانــی و گردشــگری و نیــز قــرار گرفتــن در مســیر پروازهــای بینالمللــی و دارا بــودن قابلیــت
آســمان بــاز ،پتانســیل تبدیلشــدن بــه فــرودگاه هــاب منطقــهای را دارا میباشــد.
 -ایجاد و توسعه تأسیسات و خدمات لجستیکی در استان:

اســتان آذربایجانشــرقی در حــوزه ترانزیــت بــه علــت دارا بــودن مزیتهــای منابــع انســانی،
ذخایــر معدنــی و موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و همســایگی بــا  4کشــور میتوانــد بهعنــوان
یکــی از اســتانهای دارای پتانســیل بــاال در حملونقــل بینالمللــی باشــد .بــا توجــه بــه
وجــود مراکــز صنعتــی و تولیــدی مهــم در ســطح اســتان و منطقــه و امــکان ارتبــاط اســتان
بــا کریدورهــای بینالمللــی ،وجــود ظرفیتهــای حملونقــل هوایــی و ظرفیتهــای ریلــی
در اســتان ،ضــرورت توســعه زیرســاختهای حملونقــل اســتان و اتصــال آن بــه کشــورهای
همجــوار بهعنــوان شــریانهای حیاتــی اقتصــادی بیشازپیــش آشــکار میگــردد .از
مهمتریــن کریدورهــای بینالمللــی مرتبــط بــا کشــور ایــران و اســتان آذربایجانشــرقی ،کریــدور
بینالمللــی حملونقــل شــمال – جنــوب ،کریــدور شــرق -غــرب یــا جــاده باســتانی ابریشــم،
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کریــدور جنوبــی آســیا و کریــدور آلتیــد را میتــوان نــام بــرد .اســتان آذربایجانشــرقی بــا عنایــت
بــه موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و قرارگرفتــن در محــل عبــور کریدورهــای بینالمللــی بــه اروپــا
و کشــورهای  CISبهتریــن جایــگاه را در عرصــه فعالیتهــای لجســتیکی دارد و قادراســت
محــل تمرکــز و پــردازش کاال و ایجــاد ارزشافــزوده (بــاز توزیــع کاال) بــرای کشــورهای منطقــه
بــوده و زمینــه شــکلگیری هابهــای لجســتیکی و فعالســازی کریدورهــای منطقــهای را
بــا کشــورهای هــدف مهیــا نمایــد.
منطقــه ویــژه ســهالن نیــز بــا قــرار گرفتــن در کریــدور جــادهای بینالمللــی ،راهآهــن
و نزدیکــی بــه فــرودگاه بینالمللــی تبریــز و نیــز مزیتهــای مکانــی و قانونــی در جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی ،میتوانــد بهعنــوان یــک هــاب لجســتیکی و پایانــه ترکیبــی در
پیونــد بــا زیرســاختهای منطق ـهای نقــش ایفــا کــرده و مفصــل ارتباطــی را بــرای حملونقــل
ترکیبــی فراهــم نمایــد .بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع شــکلدهی چنیــن هابهایــی در
منطقــه بســتانآباد و منطقــه آزاد ارس هــم قابلمطالعــه و ارزیابــی اســت.
 -توسعه شبکه انتقال برق

توســعه زیرســاختهای بخــش شــبکه انتقــال شــامل پســتها و خطــوط  400و 230
کیلوولــت بهعنــوان شــریانهای اصلــی تبــادل و انتقــال انــرژی یکــی از مهمتریــن بخشهــای
توســعه منطقــه میباشــند کــه وظیفــه پشــتیبانی مناســب از بخــش تولیــد و فــوق توزیــع و
همچنیــن فراهــم آوردن امــکان مبــادالت بیــن منطقـهای و فــرا منطقـهای را فراهــم مینمایــد.
بــا توجــه بــه موقعیــت خاص اســتان آذربایجانشــرقی و همســایگی بــا کشــورهای جمهوری
آذربایجــان ،نخجــوان و ارمنســتان و پتانســیلهای موجــود در بخــش مبــادالت فرامــرزی در
ایــن اســتان و همچنیــن طرحهــای توســعه در ایــن بخــش بــا توجــه بــه بحــث مبــادالت بــا اروپــا
از طریــق کشــورهای واســط مذکــور  ،ضــرورت دارد متناســب بــا نیازهــای برنامههــای توســعه،
در بخــش تولیــد انــرژی ،تقویــت ســاختار بخــش انتقــال ،بیشازپیــش مدنظــر قــرار گیــرد.
در شــرایط فعلــی در ســطح اســتان بالغبــر  4835مگاولــت آمپــر در بخــش پســتهای
انتقــال و  2538کیلومتــر مــدار در بخــش خطــوط انتقــال ظرفیــت ایجــاد گردیــده اســت .
بــا عنایــت بــه مــوارد مذکــور و در جهــت پوشــش نیازهــای عمومــی ،شــبکه فــوق توزیــع
شــهرکهای صنعتــی اســتان و فراهــم آوردن امــکان مبــادالت بیــن منطق ـهای و فرامــرزی
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بــرای افــق  1405برنامههــا و طرحهــای مدنظــر احصــا و بــر اســاس ایــن برنامــه تــا ســال
 1405ضــروری اســت کــه :تعــداد  9پســت انتقــال  400و  230کیلوولــت بــه مجمــوع ظرفیــت
 4970و  500کیلومتــر مــدار در بخــش خطــوط  400و  230کیلوولــت بــه بهرهبــرداری برســد.
مشــخصات طرحهــای مدنظــر بــه شــرح جــدول  19میباشــد.
 -احداث و توسعه نیروگاههای جدید

ســاختار اصلــی تولیــد انــرژی الکتریکــی در اســتان بــر پایــه نیروگاههــای حرارتــی بــزرگ
میباشــد .بــر اســاس آخریــن آمــار ارائهشــده حداکثــر تولیــد عملــی اســتان در ســال 1397
بــه  1707مــگاوات رســیده اســت کــه بــا توجــه بــه میــزان پیــک نیــاز مصــرف در همیــن ســال
ً
) (1884 MVعمــا تــراز انــرژی در اســتان منفــی  177 MVمیباشــد .بــا عنایــت بــه رشــد
مصــرف و همچنیــن دیمانــد قــراردادی موجــود در صنایــع  اســتان کــه بــه جهــت مشــکالت
حاکــم بــر بخــش صنعــت ،رونــد طبیعــی خــود را طــی نمیکننــد .کمبــود ظرفیــت منصوبــه در
اســتان بیشازپیــش نمایــان خواهــد بــود.
در حــال حاضــر از پروژههــای در دســت اجــرا در بخــش تولیــد (بهجــز نیروگاههــای تولیــد
پراکنــده ( ))DGمیتــوان از نیــروگاه هریــس بــا   480 MWنــام بــرد کــه انتظــار م ـیرود فــاز
اول آن بــا  310 MWدر ســال  98بــه بهرهبــرداری برســد و فــاز دوم بــا  180 MWدر ســال
 99وارد مــدار گــردد .ایــن امــر باعــث خواهــد شــد کــه وضعیــت تولیــد انــرژی بــرق در اســتان در
چنــد ســال پیـشرو تــا حــدودی بهبــود یابــد.
امــا بــا توجــه بــه رشــد بــار در چنــد ســال اخیــر منطقــه (متوســط  % 6ســاالنه) و بــرآورد
انجامشــده بــرای افــق  1405مقــدار بــار عمومــی اســتان بــه   2810 MWخواهــد رســید .
و ایــن در حالــی اســت کــه در صــورت رونــق اقتصــادی و فعالیــت صنایــع بــا ظرفیــت کامــل،
  1505 MWبــه مصــرف بــار اســتان اضافــه خواهــد شــد .بــا در نظــر گرفتــن  26درصــد  
ضریــب ذخیــره تولیــد ضــروری اســت حداقــل  5434 MWظرفیــت عملــی قابــل بهرهبــرداری
در ســطح اســتان وجــود داشــته باشــد.
بهعبارتدیگــر بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت منصوبــه فعلــی و همچنیــن اتمــام نیــروگاه
هریــس کل ظرفیــت منطقــه ،حداکثــر بــه   MW 2100خواهــد رســید و ضــروری اســت تــا افــق
 1405حــدود  MW 3300ظرفیــت نیروگاهــی جدیــد (ظرفیــت عملــی) بــرای پوشــش شــرایط
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طبیعــی مصــرف در ســطح اســتان ایجــاد گــردد.
بر اساس آخرین اطالعات  ،عالوه بر پروژه نیروگاه هریس ،توسعه نیروگاه سهند   450 MW
از طرحهای مصوب و در حال اجرای استان در بخش تولید میباشد .همچنین پروژههای
بهینهسازی نیروگاه تبریز ( )480 MWاحداث نیروگاه صوفیان ( ،)1200 MWاحداث نیروگاه
ارس ( )750 MWاز طرحهای دارای مجوز سرمایهگذاری بهصورت خصوصی میباشند.
بدیهــی اســت بــا عنایــت بــه ظرفیــت موردنیــاز نیروگاهــی ضــروری اســت کــه طرحهــای
ً
دارای مجــوز اســتان ســریعا عملیاتــی  و تــا ســال افــق بــه بهرهبــرداری برســند.
 -انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه

 -آبرسانی از سد کلقان به بستانآباد

بــا تســریع رونــد افــت ســطح آب دریاچــه ارومیــه و پیشــروی شــورهزارهای ســاحلی و
افزایــش ریزگردهــای نمــک و تهدیــد شــهرها و اراضــی کشــاورزی از یکســو و از ســوی دیگــر
خشــک شــدن باغــات منطقــه بهعنــوان ســرمایههای ملــی و طبیعــی اســتان بــه دلیــل افــت
ســفرههای آب زیرزمینــی ،موجــب از دســت رفتــن فرصتهــای شــغلی و افزایــش مهاجــرت
ناشــی از عــدم امــکان توســعه مجتمعهــای کشــاورزی و صنعتــی خواهــد گردیــد .همچنیــن
بــه دلیــل ناپایــداری محــل تأمیــن آب شــرب و صنعتــی شهرســتانهای تبریــز ،مرنــد ،شبســتر
و بســتانآباد ،امــکان افزایــش چالشهــای اجتماعــی و امنیتــی ناشــی از کمبــود آب در ایــن
شهرســتانها و در منطقــه شــمال شــرق دریاچــه ارومیــه در آینــده نزدیــک محتمــل میباشــد.
ازایـنرو انتقــال آب رودخانــه ارس ،بهعنــوان منبــع آبــی مطمئــن اســتان بــه همــراه آبرســانی
از ســد کلقــان بــا توجــه بــه تأمیــن آب شــرب شهرســتان بســتا نآبــاد از  4حلقــه چــاه و تأمیــن
آب صنایــع از چاههــای عمیــق در منطقــه و محدودیتهــای آتــی بــه علــت خشکســالی
میتوانــد مناســبترین گزینــه بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا باشــد.
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جدول شماره  :17پروژههای اقدام «توسعه ارتباطات جادهای و ریلی و هوایی»
ردیف

عنوان پروژه/فعالیت

هدف

محل اجرا

زمان اجرا

دستگاه مسئول

شروع خاتمه

اداره کل راه و
اداره کل راه و
شهرسازی استان شهرسازی استان

10500
14000
21519

-

1150

4

توسعه ترمینال
20000
بینالمللی فرودگاه
مترمربع
تبریز و پایانه کارگو

شهرستان
تبریز

1400 1397

اداره کل
فرودگاههای
استان

-

-

تکمیل خطوط قطار
 3شهری تبریز ( 1و
 2و )3

54/6
کیلومتر

تبریز

1402 1380

شهرداری تبریز

19500

قطار برقی و
سریعالسیر  تهران
 -تبریز

30000

2

نمایندگی شرکت
تبریز –
ساخت و توسعه
بستانآباد
650
1403 1398
زیربناهای
کیلومتر –-زنجان –
حملونقل کشور
قزوین – تهران

دولتی

غیردولتی

83859

1

تبریز –
نمایندگی شرکت
شبستر – مرند
ساخت و توسعه
احداث آزادراه تبریز 250
و استان 1400 1396
زیربناهای
کیلومتر
 بازرگانآذربایجان
حملونقل کشور
غربی

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

احداث آزادراه تبریز
اداره کل راه و
 180تبریز – هریس
1402 1398
 – 5اهر – مرز جمهوری
شهرسازی استان
 اهرکیلومتر
آذربایجان

نمایندگی شرکت ساخت
و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور

10000

15200

مطالعه و احداث
اداره کل راه و
 160مرند – تبریز –
1400 1398
 6کنارگذر تبریز (محور
شهرسازی استان
کیلومتر بستان آباد
مرند – بستان آباد)

-

80

-
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جدول شماره  :18پروژههای اقدام
«ایجاد و توسعه تأسیسات و خدمات لجستیکی در استان»
ردیف

عنوان پروژه/
فعالیت

ایجاد و توسعه
پارکهای  
لجستیکی مرند،
1
بستان آباد و
منطقه ویژه
سهالن

هدف

محل اجرا

زمان اجرا
شروع خاتمه

150
هکتار

دستگاه
مسئول

برآورد اعتبار (میلیارد
ریال)

دستگاههای همکار

دولتی

شهرستان
منطقه ویژه اداره کل راهداری و
مرند ،بستان 1402 1398
سهالن حملونقل جادهای
آباد و تبریز

جدول شماره  :19پروژههای اقدام «توسعه شبکه انتقال برق»
ردیف

عنوان
پروژه/
فعالیت

1

احداث و توسعه خطوط انتقال
برق در بخش فوق توزیع

2

احداث و توسعه پستهای شبکه انتقال برق در بخش فوق توزیع

هدف

محل اجرا

زمان اجرا
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

احداث خط  400کیلوولت
به طول  90کیلومتر ( 50شهرستانهای:
شرکت
بناب ،تبریز،
کیلومتر دو مداره و 45
برق
هریس،
کیلومتر تک مداره)
1402 1395
منطقهای
احداث خط  230کیلوولت ورزقان،سراب،
آذربایجان
نیر ،اردبیل،
به طول  225کیلومتر (دو
کلیبر و شبستر
مداره)
پست  400/230کیلوولت
به ظرفیت 2*315 MVA
به تعداد  2واحد و MVA
 2*500به تعداد یک واحد
پست  400/132کیلوولت شهرستانهای:
به ظرفیت  2*200 MVAبناب ،تبریز،
شرکت
به تعداد  2واحد و  MVAورزقان ،کلیبر،
برق
شبستر،
 2*315به تعداد یک واحد
1403 1395
منطقهای
هشترود،
پست 400/230/20
آذربایجان
چارایماق،
کیلوولت به ظرفیت MVA
بستان آباد و
 2*50+2*200به تعداد
آذرشهر
یک واحد
پست  230/132کیلوولت
به ظرفیت 2*160 MVA
به تعداد یک واحد و MVA
 2*200به تعداد یک واحد

دستگاههای
همکار

توانیر

توانیر

غیردولتی

15000
بدون
احتساب
قیمت زمین

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

6600

9900

غیردولتی
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م «تولید انرژی»
جدول شماره  :20پروژههای اقدا 
ردیف

عنوان پروژه

هدف

زمان اجرا

محل اجرا

دستگاه
مسئول

برآورد تقریبی
اعتبار (میلیون
یورو)

دستگاههای
همکار

شروع خاتمه

1

اجرای فاز دوم
شهرستان
نیروگاه هریس،
های:
توسعه نیروگاه
هریس،
سهند  ،احداث  
نیروگاه جایگزین  3060 MWAبناب ،تبریز،
شبستر و
تبریز  ،احداث
منطقه آزاد
نیروگاه ارس و
ارس
احداث نیروگاه
صوفیان

95

دولتی

شرکت مادر
تخصصی
1405
تولید برق
حرارتی

شرکتهای
توانیر و
برق منطقهای
آذربایجان

300

غیردولتی

1680

جدول شماره  :21پروژههای مربوط به «حوزه تأمین و انتقال آب»
ردیف

عنوان پروژه/
فعالیت

هدف

شروع خاتمه

 184میلیون
انتقال آب ارس
مترمکعب در
1
به دشت شبستر
سال
2

آبرسانی از
سد کلقان به
بستانآباد

محل اجرا

زمان اجرا

 7/5میلیون
مترمکعب در
سال

دستگاههای
دستگاه مسئول
همکار

شهرستان
مرند،
1400 1385
شبستر،
تبریز

شرکت آب
منطقهای
استان

-

1398 1390

شرکت آب
منطقهای
استان

-

شهرستان
بستان
آباد ،تبریز

برآورد اعتبار (میلیارد
ریال)
دولتی

غیردولتی

 668میلیون
 6870یورو بهصورت
فاینانس
1200
بهصورت Bot

-

هسته کلیدی

تدوین و اجرای نظام بهرهبرداری مناسب
از منابع در بخش کشاورزی

مقدمه

بخــش کشــاورزی بهعنــوان اولیــن بخــش اقتصــاد و عرضهکننــده عوامــل اساســی زندگــی
بشــر و بخشهــای دیگــر اقتصــاد اســت و در توســعه همهجانبــه کشــورها نقــش مهمــی را ایفــا
میکنــد .مضــاف بــر آن در ایــران پایــه اقتصــاد روســتایی ،معمــوال بخــش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســت و اگــر برنامـهای بــرای نقشآفرینی بهینــه آن در اشــتغالآفرینی روســتایی تعریف
نشــود ،رونــد مهاجرت روســتا به شــهر تشــدید خواهد شــد .در این صــورت ،دولت مجبــور خواهد
بــود چندیــن برابــر ســرمایه مــورد نیاز بــرای اشــتغالزایی روســتایی ،بودجــه عمومی بــرای مقابله
بــا هزینههــای اجتماعــی ناشــی از حاشیهنشــینی و جرایــم مربوطــه در شــهرها صــرف کنــد.
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی ایران از ویژگیهای متمایزی نســبت به ســایر بخشهای
اقتصــادی برخــوردار اســت .ایــن خصیصههــا شــامل نقــش کشــاورزی در امنیــت ملــی ،قابلیــت
ممتــاز بخــش کشــاورزی در اشــتغالزایی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ،پتانســیل ایــن
بخــش در تحقــق توســعه فقــرزدا و عدالتمحــور ،زودبازدهتــر بــودن ســرمایهگذاری و باالتــر
بــودن بهــرهوری ســرمایه در بخــش ،قابلیــت پیوند بخش کشــاورزی بــا بخش خدمــات و صنعت
و ارائــه کارکردهــای چندگانــه اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیط زیســتی و کنترل مهاجرت هســتند.
بخــش کشــاورزی بــه لحــاظ پیوندهــای مســتقیم و غیرمســتقیم پســین ،در رتبــه اول و
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بــه لحــاظ پیوندهــای مســتقیم و غیرمســتقیم پیشــین در رتبــه دوم در میــان بخشهــای
اقتصــادی کشــور قــرار دارد .پیوندهــای قــوی پســین و پیشــین کشــاورزی بــا ســایر بخشهــا
حاکــی از اثرگــذاری ایــن بخــش در شــکوفا شــدن و ایجــاد تحــرک در کل اقتصــاد اســت.
بــه رغــم ایــن قابلیتهــا ،اســتمرار نظــام بهرهبــرداری خــرد و دهقانــی بهعنــوان
نظــام بهرهبــرداری غالــب تعریــف شــده و اقتصــاد معیشــتی حاکــم بــر آن بــا مشــکالت و
چالشهــای فراوانــی نظیــر شــبکه نامنظــم نهرهــا و کانالهــای آبرســانی ،ســنتی بــودن
راههــای ارتباطــی بیــن مــزارع ،کوچــک بــودن زمینهــای کشــاورزی ،عــدم اســتفاده از
بازدهــی بــه مقیــاس فزاینــده ،نبــود زمینــه مناســب ســرمایهگذاری و انتقــال یافتههــای
نویــن و فنآوریهــای روزآمــد بــه دلیــل خــرد و پراکنــده بــودن قطعــات زمیــن مواجــه
شــده کــه در نهایــت منجــر بــه عــدم اســتفاده بهینــه از منابــع و امکانــات و فاصلــه گرفتــن
از کشــاورزی دقیــق و پایــدار شــده اســت .در نظــام بهرهبــرداری از آب نیــز ،مدیریــت جامــع
منابــع آبــی و راهبــری رونــد مدیریــت عرضــه و تقاضــا ،ســرمایهگذاری در شــبکههای توزیــع
و بهرهبــرداری و اصــاح الگــوی کشــت ،جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع آبو خــاک (بــا
جلــب مشــارکت تشــکلهای تولیــدی) نقــش اساســی ایفــا مینماینــد و زمینــه را بــرای ورود
دانــش فنــی و در نتیجــه ارتقــای راندمــان تولیــد ،در ســایه افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد،
فراهــم میســازد .تنوعبخشــی بــه ارقــام و محصــوالت جهــت دســتیابی بــه پایــداری عملکــرد،
بهینهســازی مصــرف نهادههایــی ماننــد کــود ،ســم و  ،...اعمــال روشهــای کشــاورزی
حفاظتــی و توســعه مکانیزاســیون از دیگــر عوامــل اثرگــذار در ایــن فراینــد میباشــند.
بـا توجـه بـه تخریـب و فرسـایش منابـع تجدیدناپذیـر خـاک ،تخلیـه منابـع آب زیرزمینـی،
تغییرات اکولوژیک ناشی از مصرف بیرویه منابع در بخش ،شرایط اقلیمی جدید حاکم بر استان،
کمبود سرمایهگذاری در نوسازی واحدهای بهرهبرداری از طریق سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره
تولیـد ،انتقـال دانش فنی و اصالح سـاختار نظام بهرهبرداری موجـود ،اهمیت نظام بهرهبرداری
مناسـب از منابـع در بخـش کشـاورزی را بـه هسـته کلیـدی توسـعه اسـتان بـدل نمـوده اسـت.
شناخت وضع موجود
اســتان آذربایجانشــرقی همــواره در فعالیتهــای کشــاورزی یکــی از اســتانهای پیشــرو
بــوده اســت و دارای تولیــد بــاال و مناســب در برخــی محصــوالت باغــی ،زراعــی و دامــی اســت؛
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و  3/5درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه اســتان آذربایجانشــرقی تعلــق دارد؛ ولــی
ســهم ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی اســتان معــادل  4/6درصــد کل کشــور اســت .همچنیــن
ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی در اســتان  19/8و در کشــور  17/5درصــد اســت؛ و وجــود
بیــش از  2/1میلیــون هکتــار اراضــی مســتعد کشــاورزی6 /4 ،میلیــارد مترمکعــب آب قابــل
اســتحصال ،اقلیــم متنــوع آب و هوایــی و قــرار گرفتــن در حوضههــای آبریــز دریاچــه ارومیــه،
ارس و قــزل اوزن از ظرفیتهــای بخــش کشــاورزی اســتان محســوب میشــود .همــه ایــن
عوامــل دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا اســتان آذربایجانشــرقی بــا مصــرف حــدود  3درصــد
آب مصرفــی کشــور  3/5درصــد محصــوالت کشــاورزی کشــور را تولیــد کنــد .از طــرف دیگــر
موقعیــت جغرافیایــی و طبیعــی اســتان و وجــود   2/5میلیــون هکتــار مراتــع (رتبــه دهــم) کشــور
بــا تنــوع مناســب پوشــش گیاهــی ،شــرایط خوبــی را بــرای دامــداری مهیــا ســاخته اســت.
همچنیــن آذربایجانشــرقی قطــب صــدور محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه خشــکبار میباشــد.
ســیمای طبیعــی اســتان متشــکل از  7واحــد کوهســتانی ،درههــا و جلگههــای میــان آنهــا
و یــک دریاچــه اســت .اســتان در یــک منطقــه نیمهخشــک ســرد قــرار گرفتــه و از لحــاظ منابــع
آب در مضیقــه میباشــد .همچنیــن قســمت عمــده اســتان در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه
واقــع شــده کــه آجیچــای ،زرینـهرود و ســیمینهرود از رودهــای عمــده ایــن حوضــه محســوب
میگردنــد و قســمت شــمالی اســتان تحــت تأثیــر حوضههــای ارس و قســمت جنوبــی تحــت
تأثیــر رود قــزلاوزن قــرار دارد   .
بــا در نظــر گرفتــن متوســط ریزشهــای جــوی درازمــدت اســتان ،بــه مقــدار  303میلیمتر و
آب ورودی از طریــق رودخانههــای ارس ،قــزل اوزن و زرینـهرود ،کل منابــع آبی وارده به اســتان
بالــغ بــر  21916میلیــون مترمکعــب میباشــد ،کــه تنهــا  3050میلیــون مترمکعــب بــه عنــوان
ظرفیــت بالقــوه شــناخته شــده منابــع آبهــای ســطحی اســتان مطــرح هســت؛ کــه از ایــن میزان
بــا احــداث ســد و ســایر تأسیســات ،فقــط بــرای  1570میلیــون مترمکعــب امــکان بهرهبــرداری
فراهــم شــده و  باقیمانــده بــه عنــوان منابــع بالقــوه و قابــل برنامهریــزی بــرای آینــده محســوب
میگــردد؛ کــه البتــه بــا تــداوم تغییــر اقلیــم و خشکســالی ایــن ارقــام کاهــش خواهــد یافــت.
ب) نکات مثبت

• •راهبــری تشــکلهای کشــاورزی جهــت تأمیــن بهموقــع نهادههــای کشــاورزی و ســاماندهی
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محــل ،نامگــذاری و توزیــع محصــوالت تولیــدی بــا کاهــش حلقههــای واســطهگری
•افزایش فرآوری محصوالت تولیدی و کاهش نسبی ضایعات تولیدات کشاورزی
•افزایش ظرفیت صادرات محصوالت کشاورزی
•توســعه تدریجــی  خدمــات جنبــی نظیــر نگهــداری ،فــرآوری و توزیــع مکانیــزه و صــادرات
بخــش کشــاورزی بــا تکمیــل زنجیــره تولیــد
•افزایش تمایل به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی

ج) نکات منفی و چالشها

بــا ایــن حــال بخــش کشــاورزی اقتصــاد اســتان بــا چالشهایــی روبــرو اســت و بــا رفــع ایــن
چالشهــا میتــوان بهــرهوری در ایــن بخــش را افزایــش داد و از منافــع بخــش کشــاورزی در
راســتای بهبــود اقتصــاد کشــور ســود بــرد .عمــده ایــن چالشهــا عبارتنــد از:
• •تهدید جدی منابع پایه بخش کشاورزی شامل آب ،خاک ،جنگلها و مراتع
• •سرمایهگذاری اندک دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی
• •نیروی انسانی فاقد دانش کافی و مهارت در بخش کشاورزی
• •تغییر کاربری منابع آب ،خاک ،جنگل و مراتع کشور و خروج از حیطه فعالیتهای کشاورزی
• •ضایعات فراوان محصوالت بخش کشاورزی در بعضی محصوالت تا حدود  30درصد
• •راندمان پایین اغلب محصوالت کشاورزی در مقایسه باراندمان کشاورزان پیشرو
• •وجود شبکه نامنظم انهار و کانالهای آبرسانی سنتی در بین واحدهای بهرهبردار
• •پراکندگی قطعات زمینهای کشاورزی و سنتی بودن راههای ارتباطی بین مزارع
• •تغییرات اقلیمی و محدودتر شدن منابع آبی و تخریب محیط زیست
اهداف کلی
• •اصالح نظام بهرهبرداری
• •توسعه کشـــاورزی دقیـــق و دانشبنیـــان در قالـــب سیســـتمهای نویـــن آبیـــاری،
مکانیزاســـیون ،ارتقـــا ،نوســـازی و بهســـازی واحدهـــای بهرهبـــردار و صنایـــع وابســـته
• •اصــاح الگــوی کشــت و ورود محصــوالت جدیــد بــا ارزشافــزوده باالتــر ،نیــاز آبــی کمتــر
و مقاومتــر به شــرایط اقلیمــی
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• •بهرهگیری از اصول کشاورزی حفاظتی
• •توسعه پایدار روستایی ،رونق تولید ،ایجاد شغل پایدار و درآمد مستمر
اقدامات اساسی
از آنجــا کــه پهنــه بخــش کشــاورزی و ابعــاد آن خیلــی وســیع اســت .بــا عنایــت بــه رویکــرد
هســتههای کلیــدی در تنظیــم ایــن ســند ،اقدامــات اساســی در اراضــی پایــاب ســدها انجــام
گرفتــه تــا ضمــن بهرهگیــری از ســرمایهگذاریهای ســنگین انجــام یافتــه؛ اهــداف مــورد نظــر
بــا ســهولت و ســرعت بیشــتری تأمیــن شــود و بــه صــورت الگــوی موفــق بــه ســایر عرصــه هــا
منتشــر شــده و فراگیــر شــود .همچنیــن میــزان راندمــان در واحــد ســطح ،راندمــان آب آبیــاری
در بخــش کشــاورزی ،درجــه و ضریــب مکانیزاســیون ،درصــد پوشــش ترویجــی بهرهبــرداران،
انتقالیافتههــای تحقیقاتــی و اصــول کشــاورزی دقیــق و دانشبنیــان ،فــرآوری محصــوالت
کشــاورزی و صــادرات محصــوالت کشــاورزی از مهمتریــن شــاخصهای تبیینکننــده
ایــن هســته کلیــدی محســوبمیشــوند کــه الزم اســت بــا انجــام اقدامــات اساســی ایــن
شــاخصها در ســطح اســتان بهبــود پیــدا کننــد.
 -تدویـن و اجـرای نظـام بهرهبـرداری بهینه از منابع آبو خاک در شـبکه پایاب سـدها:

نظــر بــه الــزام تحویــل حجمــی آب بــه اراضــی پایــاب ســدهای مذکــور در قبــال قراردادهای
مبتنــی بــر الگــوی کشــت مصــوب و مــدرن اراضــی ،لــزوم اصــاح الگــوی کشــت موجــود
بــر اســاس مطالعــات پایــاب ســدهای مذکــور آشــکار میشــود .بــا اجــرای الگــوی مزبــور
بیشــترین ارزشافــزوده از محصــوالت کشــاورزی تولیــدی حوضــه پایــاب عایــد بهرهبــرداران
خواهــد شــد و اجــرای آن پایــداری عملکــرد و کشــاورزی پایــدار را در پــی خواهــد داشــت .از
دیگــر مزایــای پیادهســازی الگــوی کشــت ،توانایــی تنظیــم بــازار محصــوالت غالــب و توانایــی
برنامهریــزی تولیــد محصــوالت اســت کــه بــه تعاقــب آن زنجیــره تولیــد نیــز تکمیــل گشــته و
امــکان ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه فراهــم میشــود.
جهــت بهرهبــرداری بهینــه از منابــع آب و خــاک منطبــق بــر الگــوی کشــت ابالغــی،
نگهــداری ،مرمــت و مدیریــت صحیــح شــبکه آبیــاری ضــروری میباشــد و همچنیــن تســهیل
عقــد قــرارداد تحویــل حجمــی آب ،فراهمســازی ابزارهــای نظــارت بــر چگونگــی الگــوی
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کشــت و اســتمرار نظــام بهرهبــرداری مناســب از اراضــی پایــاب بــا توجــه بــه مشــکالت
پی ـشروی نظــام بهرهبــرداری (خــرد دهقانــی حاکــم بــا اقتصــاد معیشــتی) از جملــه امــوری
اســت کــه جهــت بهرهبــرداری بهینــه الزم میباشــد .در ایــن صــورت تشــکلهای ایجادشــده
در قالــب نظــام بهرهبــرداری مصــوب میتواننــد بــا تأمیــن بهموقــع نهادههــای کشــاورزی
باقیمــت مناســب و نیــز ایجــاد شــبکه جمــعآوری و فــروش و توزیــع محصــوالت تولیــدی از
هزینــه تولیــد کاســته و بــر ارزشافــزوده اســتحصالی بهرهبــرداران بیافزاینــد؛ بــا آمــوزش
بهرهبــرداران ،بهــرهوری بهمراتــب باالتــر خواهــد رفــت و زمینــه پیادهســازی روشهــای نویــن
کشــاورزی و ســرمایهگذاری در روشهــای نویــن آبیــاری و حفاظــت خــاک فراهــم خواهــد شــد.
از دیگــر دســتاوردهای اســتقرار نظــام مذکــور ســپردن شــبکه ،بــه تشــکلها بهعنــوان متولــی
حفــظ و مرمــت و الیروبــی بــوده و بــا جلــب مشــارکت مردمــی از اســتهالک ســرمایهگذاری
انجامیافتــه کاســته خواهــد شــد .در مراحــل بعــدی نیــز انجــام عملیــات تجهیــز ،نوســازی و
یکپارچهســازی اراضــی در راســتای سیســتم مبتنــی بــر اقتصــاد تجــاری و تکمیــل زنجیــره
تولیــد دور از ذهــن نخواهــد بــود.
افزایــش راندمــان آبیــاری بــا اســتفاده از فنآوریهــای نویــن نظیــر سیســتمهای
آبیــاری تحتفشــار و کمفشــار میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای در کاهــش فشــار بــر روان
آبهــای منابــع آب زیرزمینــی داشــته و عــاوه بــر تثبیــت تولیــد در شــرایط اقلیمــی موجــود
ماننــد خشکســالیهای متوالــی و افزایــش دمــا ،از هزینههــای تولیــد کاســته و از اثــرات
زیســتمحیطی مصــرف بیرویــه آب ،کاهــش تــراز منابــع آب زیرزمینــی و نابــودی طبیعــت
جلوگیــری نمایــد.
 -ایجاد شبکه انتقالیافتههای تحقیقی و دانشبنیان:

افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش بــه بخــش کشــاورزی و نیــز تکمیــل مثلــث ترویــج ،تحقیــق
و آمــوزش در ایــن بخــش ضــروری میباشــد؛ کــه پیشنیــاز آن اجــرای عملیــات نیازســنجی
علمــی جهــت انتقالیافتههــای نویــن بــه بخــش کشــاورزی اســت؛ تــا بهــرهوری منابــع تولیــد و
تنوعبخشــی بــه محصــوالت زیــر کشــت بــا ارزشافــزوده بــاال محقــق شــود.
در ایــن خصــوص شــناخت جوامــع روســتایی و نظامهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
حاکــم بــر آن جهــت انتخــاب یــک رهیافــت مناســب ترویجــی بــا جلــب مشــارکت بهرهبــرداران
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ضــروری میباشــد .پیادهســازی کشــاورزی پایــدار (مشــارکت جوامــع محلــی) از طریــق مراکــز
متعــدد تحقیقاتــی بخــش کشــاورزی اســتان ،مرکــز آمــوزش کشــاورزی موجــود و نیــز شــبکه
وســیع پهنهبنــدی در قالــب نظــام نویــن ترویــج (کــه از جهــت ســختافزاری و نرمافــزاری
ســرمایهگذاری زیــادی در آن شــده اســت) امکانپذیــر میباشــد کــه در ایــن راســتا شــبکه
پایــاب ســدها بــهعنــوان پایلــوت اجــرای طــرح مزبــور ،بســتر مناســب اشــاعه روشهــای نویــن
کشــاورزی را بــرای جوامــع کشــاورزی همجــوار ایجــاد میکنــد و اثــرات اجــرای طــرح بــه
مراتــب گســتردهتر از حــوزه عملیاتــی اجــرای آن خواهــد بــود.
همچنیــن ســرمایهگذاری در سیســتمهای نویــن تأمیــن انــرژی و توســعه مکانیزاســیون،
توســعه زمینههــای جدیــد ســرمایهگذاری در تولیــد بــذر اصالحشــده ،تولیــد و فــرآوری
گیاهــان داروئــی و  ...عــاوه بــر کاهــش هزینــه تولیــد ،افزایــش تولیــد و ارزشافــزوده حاصلــه،
زمینــه جــذب تولیــدات دانشبنیــان را فراهــم کــرده و زمینــه اشــتغال فار غالتحصیــان را در
بخــش تولیــد و نیــز خدمــات جنبــی وابســته فراهــم میســازد.
 -ایجاد و راهبری زنجیره تولید و زنجیره ارزش محصوالت:

زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی شــامل ســه بخــش «مــواد اولیــه»« ،تولیــد و
بســتهبندی» و «بازاریابــی و فــروش» میباشــد .در بخــش اول زنجیــره ارزش ،مشــکالتی از
قبیــل عــدم دسترســی بــه مــواد اولیــه مناســب (کــود ،ســم ،بــذر اصالحشــده) وجــود دارد کــه
باعــث کاهــش کیفیــت محصــول شــده اســت .در حالیکــه دسترســی بــه مــواد اولیــه باکیفیــت
تأثیــر زیــادی در بهبــود کیفیــت محصــوالت و افزایــش میــزان تولیــد و فــروش دارد .بخــش
دوم زنجیــره ارزش (تولیــد و بســتهبندی) تأثیــر زیــادی در ارزشآفرینــی و رشــد محصــوالت
کشــاورزی دارد .امــا در ایــن بخــش نیــز مســائلی از قبیــل عــدم اســتفاده از ماشــینآالت و
ابزارهــا و فنآوریهــای جدیــد بــرای کاشــت ،کوددهــی و سمپاشــی و شــیوههای نویــن
آبیــاری و بســتهبندی ،کیفیــت و میــزان محصــوالت تولیدشــده در بخــش کشــاورزی را بــا
مشــکل مواجــه ســاخته اســت .لــذا بــا فراهــم ســاختن ماشــینآالت جدیــد و شــیوههای
مــدرن میتــوان هــم در میــزان آب صرفهجویــی کــرد و هــم میــزان تولیــد محصــوالت
کشــاورزی را افزایــش داد .همچنیــن توســعه کشــت در محیطهــای کنترلشــده بــه ویــژه
بــرای محصوالتــی همچــون ســبزی ،ســیفی ،گل ،گیاهــان تزئینــی و دارویــی باعــث افزایــش
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کارآیــی مصــرف آب و اشــتغالزایی بیشــتر فار غالتحصیــان بخــش کشــاورزی شــده و امــکان
صــادرات محصــوالت متنــوع کشــاورزی را فراهــم مـیآورد .همچنیــن در ایــن بخــش از زنجیــره
ارزش بــه دلیــل مشــکالتی از قبیــل عــدم فــرآوری محصــوالت کشــاورزی و عــدم نگهــداری
در انبــار و ســردخانه ،بخــش قابــل توجهــی از ارزش افــزوده محصــوالت تولیدشــده از دســت
مـیرود .بخــش ســوم از زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی بــه بازاریابــی و فــروش اختصاص
دارد کــه متأســفانه ایــن بخــش نیــز بــا چالشهــای اساســی مواجــه اســت از قبیــل عــدم وجــود
مهارتهــای بازاریابــی در کشــاورزان ،نبــود سیســتم توزیــع مناســب ،نداشــتن برنــد ،عــدم
تبلیغــات و مداخلــه زیــاد واســطهگران و دالالن کــه باعــث شــده اســت محصــوالت کشــاورزی
توســط دالالن خریــداری شــده و بخــش اعظــم ســود بــه واســطهها تعلــق گیــرد .در حالیکــه
بــا شناســایی بازارهــای مناســب بــرای محصــول و تبلیغــات صحیــح میتــوان میــزان فــروش و
در نتیجــه ســود محصــوالت کشــاورزی را افزایــش داد.
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 افزایش حاصلخیزی خاکاز طریق مطالعات کتابخانهای
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2

هدف

محل
اجرا
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 سیستمهای نوین انرژیتیک سیستمهای نوین کاشت ،داشت و برداشت کشت در محیطهای کنترلشده تولید بذور اصالحشده و سایر نهادههای کشاورزی -سیستمهای نوین مکانیزه
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ردیف
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استقرار کشاورزی پایدار
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بهرهبردار

2

ارتقای فنآوریهای دانشبنیان کشاورزی

پایاب سدهای آیدوغموش  ،علویان ،گلفرج و گردیان ،سهند ،ستارخان و قلعه چای

1400 1397

سازمان جهاد کشاورزی استان

دانشگاه تبریز ،نظاممهندسی کشاورزی و دانشگاه تبریز ،پارک علم و فنآوری ،نظاممهندسی کشاورزی
منابع طبیعی و مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی  ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
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0

با مشارکت جوامع محلی ()IPCM

دولتی

عنوان
پروژه

هدف

محل
اجرا

زمان اجرا

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

غیردولتی

توضیحات
برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
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1
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 250هزار تن محصول
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شروع خاتمه

سازمان
جهاد
1400 1397
کشاورزی
استان

نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی-سازمان صمت

عنوان پروژه

هدف

محل اجرا

زمان اجرا

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

-

غیردولتی

900

توضیحات

هسته کلیدی

تکمیل شبکه و زنجیره ارزش
در بخش صنایع و معادن

مقدمه

زنجیــره ارزش مجموعــه عملیاتــی اســت کــه بهصــورت زنجیــروار انجــام میگیــرد تــا از
مــواد اولیــه و خــام ،محصــوالت قابلعرضــه و دارای ارزش بــرای خریــداران ایجــاد شــود.
زنجیــره ارزش در ســه ســطح بنــگاه ،صنعــت و جهانــی قابلتعریــف اســت.
در ســطح بنــگاه ،همانطــور کــه پورتــر )2011( 2بیــان میکنــد زنجیــره ارزش شــامل
فعالیتهــای بســیار گســتردهای اســت کــه یــک شــرکت در طراحــی ،تولیــد ،بازاریابــی ،تحویــل
و حمایــت از محصــول خــود انجــام میدهــد .هریــک از ایــن فعالیتهــا میتوانــد در موقعیــت
هزینــه نســبی شــرکت ســهم داشــته باشــد و زمینــهای بــرای تمایــزش ایجــاد کنــد .ازنظــر
وی اگــر ســازمانی میخواهــد مزیــت رقابتــی واقعــی بــه دســت آورد ،همــه ایــن فعالیتهــا
بایــد در ســطح بهینــه اجــرا شــوند و در ایــن صــورت ارزش واقعــی بهدســتآمده بایــد فراتــر
از هزینههــای اجــرای آنهــا باشــد .در مــدل پورتــر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی عملیاتــی ﺑﻪ دودســته اﺻﻠﯽ و
پشــتیبانی تقســیممیشــوند (مطابــق بــا شــکل )1-9
زنجیــره یــا شــبکه ارزش صنعــت ،نظــام یــا شــبکهای از ســازمانها ،بنگاههــا ،افــراد،
1

1 - Value Chain
2 - Porter
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فعالیتهــا ،اطالعــات و منابــع اســت کــه یــک محصــول یــا خدمــت را در پیمــودن مســیر
از تأمینکننــده مــواد اولیــه تــا مشــتری و مصرفکننــده نهایــی همراهــی میکنــد .درواقــع
زنجیــره ارزش بنــگاه ،بخشــی از زنجیــره ارزش صنعــت اســت (شــکل.)1
در زنجیــره ارزش صنعــت ،هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی کــه بــه نحــوی بــا یــک صنعــت
خــاص ارتبــاط داشــته باشــد ،اعــم از ســازنده محصــول یــا ارائهدهنــده خدمــات ،توزیعکننــدگان
محصــوالت ،مؤسســات مالــی ،مشــاوران ،تحلیلگــران و دیگــر بازیکنــان و ســهامداران بایــد
بــرای دســتیابی بــه ارزش بیشــتر و پایــدار در یــک صنعــت بهصــورت مؤثــر باهــم همــکاری
و تعامــل نماینــد .نبــود یــا ضعــف هــر یــک از حلقههــای ایــن زنجیــره موجــب افــت عملکــرد
صنعــت موردنظــر خواهــد شــد.

شکل  -1زنجیره ارزش بنگاه و صنعت

تأمیــن منابــع و مــواد ،اولیــن مرحلــه زنجیــره ارزش صنعــت بــوده و از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .وجــود و دسترســی بــه منابــع و مــواد اولیــه ارزان میتوانــد بهعنــوان یــک مزیت
رقابتــی مهــم مورداســتفاده قــرار گیــرد .بااینوجــود بخــش عمــده ارزشافــزوده نهادههــای
ً
اولیــه و منابــع طبیعــی معمــوال در حلقههــای بعــدی زنجیــره ارزش محقــق میشــود و نبــود
حلقههــای بعــدی موجــب خواهــد شــد تــا از منابــع موجــود بهــره نبــرده و یــا بــا خــام فروشــی
آنهــا ارزش بســیار ناچیــزی ایجــاد نمایــد.

120

هسته کلیدی تکمیل شبکه و زنجیره ارزش در بخش صنایع و معادن

ســهم ارزشافــزوده بخــش صنعــت و معــدن در کشــورهای پیشــرفته نشــان میدهــد کــه
ایــن دو بخــش نقــش بســیار مهمــی در تحقــق توســعه اقتصــادی کشــورها دارنــد .عــاوه بــر
ارزشافــزوده بــاال ،اکتشــاف و بهرهبــرداری از معــادن و ایجــاد صنایــع معدنــی ،ظرفیتهــای
شــغلی بســیاری را ایجــاد میکننــد .باوجودایــن ،نبــود صنایــع تکمیلــی ،پاییــن بــودن فـنآوری
تجهیــزات تولیــد ،نبــود ســرمایهگذاری ،بهخصــوص ســرمایهگذاری خصوصــی در بخــش
صنعــت و معــدن و عــدم وجــود سیاســتها و قوانیــن مؤثــر در توســعهاین بخــش ،موجــب
شــده اســت تــا ایــن منافــع تحقــق نیابــد.
منابــع معدنــی بهعنــوان یکــی از منابــع اصلــی تولیــد در دنیــا و بهعنــوان موتــور محــرک
صنعــت و اقتصــاد محســوب میشــود ،امــا  نقشآفرینــی ایــن بخــش در اقتصــاد ،نیازمنــد
فراهــم کــردن بســترهایی اســت کــه بتوانــد ذخایــر معدنــی را از مرحلــه اکتشــاف ،اســتخراج و
فــروش مــواد خــام بــه مرحلــه فــرآوری وارد کــرده تــا درنتیجــه ،ارزشافــزوده محصــول تولیــدی
را بــه چندیــن برابــر رســاند .زیــرا همانطــور کــه ذکــر شــد ،ارزشافــزوده واقعــی مــواد معدنــی
بــا تکمیــل زنجیــره صنایــع معدنــی شــکلگرفته و میتوانــد در بخشهــای پاییندســتی و
صنایــع جانبــی و خدماتــی ،اشــتغال و ارزشافــزوده فــراوان ایجــاد کنــد.
ایــران یکــی از کشــورهای غنــی ازلحــاظ منابــع معدنــی و طبیعــی جهــان اســت .بــا ایــن
وجــود تکمیــل نبــودن زنجیــره ارزش در بخــش صنعــت و معــدن موجــب شــده اســت تا بســیاری
از ایــن مــواد ب ـ ه صــورت خــام بــه فــروش رســد و یــا صــرف تولیــد محصوالتــی شــود کــه یــا از
کیفیــت الزم بــرای ایجــاد ارزش در بازارهــای بینالمللــی برخــوردار نیســتند و یــا بــه دلیــل
ضعــف در بازاریابــی و خدمــات لجســتیک و حملونقــل قــادر بــه جــذب مشــتریان و دســتیابی
بــه بازارهــای جهانــی نباشــند.
مشــکل تکمیــل نبــودن زنجیــره ارزش ،منحصــر بــه بخــش معــدن نبــوده و صنایــع مختلف
کشــور بــا وجــود مزیتهــای مختلــف ،بــه دلیــل تکمیــل نشــدن حلقههــای زنجیــره ارزش
ایــن صنایــع ،رقابتپذیــری پایینــی داشــته و در ایجــاد ارزشافــزوده موفــق نبودهانــد .ازجملــه
ایــن صنایــع میتــوان بــه صنایــع پتروشــیمی ،چرمســازی ،صنایــع غذایــی و آشــامیدنی،
ً
تولیــد مبلمــان و چــوب و محصــوالت چوبــی ،قطعــه و مجموعهســازی (خصوصــا در حــوزه
خودروســازی) ،ماشینســازی و  ...اشــاره نمــود .در اســتان آذربایجانشــرقی نیــز هــم بخــش
معــدن و هــم صنایعــی چــون تولیــد قطعــات خــودرو ،ماشینســازی ،چــرم ،تولیــد مبلمــان،

دومین سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

121

لوازمخانگــی و مــواد غذایــی از جملــه صنایــع اولویــتدار اســتان محســوبمیشــوند کــه
اغلــب بــا مشــکل عــدم تکمیــل زنجیــره ارزش چــه در بخــش تولیــد و چــه در بخشهــای
تأمیــن مــواد و توزیــع مواجــه هســتند.
تحلیلهــای اولیــه زنجیــره ارزش در بخــش صنعــت ،بــر اســاس پیمایــش محــدود واحدهــا
و بنگاههــای تولیــدی ،وجــود مشــکل و گسســت در هــر دو زمینــه یعنــی فعالیتهــای
اصلــی و فعالیتهــای پشــتیبان را در واحدهــای تولیــدی اســتان نشــان میدهــد .در
فعالیتهــای اصلــی حداقــل در زمینــه «بازاریابــی و فــروش»« ،خدمــات پــس از فــروش» و
در فعالیتهــای پشــتیبان «تحقیــق و توســعه ف ـنآوری» و «مدیریــت منابــع انســانی» طبــق
نظرخواهــی از فعالیــن ،صاحبنظــران و نخبــگان ایــن بخــش مشــکالت اساســی وجــود دارد.
در فعالیتهــای اصلــی ســازمان اجزایــی هماننــد تــدارکات ورودی و خروجــی مســتقیما بــه
نحــوه تعامــات بینالمللــی بســتگی دارد و اجزایــی ماننــد بازاریابــی و فــروش ضمــن بســتگی
بــه تعامــات بینالمللــی بــه نحــوه کارکــرد و تــوان بنــگاه نیــز وابســته اســت؛ در فعالیتهــای
پشــتیبان نیــز چنیــن وضعیتــی حاکــم میباشــد .دسترســی بنگاههــا بــه آخریــن فنآوریهــا
ً
و دانــش روز ،عــاوه بــر تــاش بنگاههــا ،بــه تعامــات بینالمللــی کشــور نیــز شــدیدا وابســته
اســت .بخــش تحقیــق و توســعه عنصــر اصلــی توســعه فــنآوری میباشــد کــه در زنجیــره
ارزش در بخــش فعالیتهــای پشــتیبان ســازمان ارزیابــی میگــردد .اصلیتریــن چالــش در
ایــن زمینــه عــدم وجــود بخــش تحقیــق و توســعه در حــدود نیمــی از کارگاههــا صنعتــی اســت.
البتــه کیفیــت بخــش تحقیــق و توســعهاین کارگاههــا نیــز محــل تامــل فــراوان اســت.
ســه جــزء مهــم معیــار آمادگــی فــنآوری  -کــه یکــی از شــاخصهای رقابتپذیــری
جهانــی اســت  -دسترســی بــه آخریــن فــنآوری ،جــذب فــنآوری در ســطح بنگاههــا ،و
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و انتقــال ف ـنآوری میباشــد .بــر مبنــای ایــن شــاخص در
 2017از بیــن  139کشــور رتبــه ایــران در ســه جــزء مذکــور بــه ترتیــب  118 ، 105و  74اســت.
همچنیــن شــاخص جــذب فـنآوری در ســطح بنگاههــا بصــورت مســتقیم بــا توســعه فـنآوری
در فعالیتهــای پشــتیبان ســازمان در مــدل زنجیــره ارزش مرتبــط میباشــد و اجــزای دیگــر
نیــز بــا درجــات متفــاوت بــه آن مرتبــط اســت.
یکــی دیگــر از اجــزای فعالیتهــای پشــتیبان ســازمان در مــدل زنجیــره ارزش ،مدیریــت
منابــع انســانی اســت .بهتریــن شــاخص بــرای ارزیابــی آن در کشــور در ســطح کالن کــه بالتبــع
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صنعــت نیــز از آن پیــروی میکنــد شــاخص کارایــی بــازار کار میباشــد .برخــی از اجــزای ایــن
شــاخص ارتبــاط مســتقیم و بالواســطهای بــا مدیریــت منابــع انســانی دارد از جملــه اســتخدام
مدیــران حرفـهای بــدون دخالــت روابــط اســت کــه نشــانگر وضعیــت مناســبی نیســت.
همچنیــن بــر مبنــای شــاخص رقابتپذیــری رتبــه ایــران در معیــار نــوآوری  90میباشــد.
ً
در بعــد صنعتــی مشــخصا میتــوان بــه شــاخص عملکــرد رقابتپذیــری صنعتــی اســتناد کــرد.
اندازهگیــری تــوان حضــور و رقابــت در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی خصوصــا در حــوزه
کاالهــای بــا ارزشافــزوده بــاال و ســطح فـنآوری برتــر از جملــه متغیرهایــی اســت کــه میتوانــد
نتیجــه عملکــرد و برنامههــای صنعتــی هــر کشــور را نشــان دهــد .ایــن شــاخص ظرفیــت
کشــورها را بــرای حضــور در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی و فعالیتهایــی بــا ارزشافــزوده
بــاال و دارای ف ـنآوری برتــر را نشــان میدهــد.
در ایــن شــاخص قــدرت هــر کشــور در زمینــه رقابــت صنعتــی بــا ســایر کشــورها ،بــا عــددی
بیــن صفــر و یــک اندازهگیــری میشــود کــه هرچــه ایــن رقــم بــه عــدد یــک نزدیکتــر باشــد
نشــاندهنده قــدرت بیشــتر آن کشــور در عملکــرد رقابــت صنعتــی اســت و امتیــاز ایــران در
ســال  2014حــدود  0/43اســت.
رونــق ســرمایهگذاری در بخــش معــدن و صنایــع وابســته بــه آن ،نیازمنــد بسترســازی
و ایجــاد زنجیرههــای ارزش پایــداری اســت کــه بازگشــت ســرمایه و تولیــد ارزش را تضمیــن
مینمایــد .بنابرایــن ضــروری اســت در کنــار حمایتهــای مختلــف از بخــش صنعــت و معــدن
از جملــه ایجــاد زیرســاختهای مناســب ،تأمیــن مالــی ،حمایــت بانکــی ،طرحهــای حمایتــی
بــرای تقویــت خوشــههای صنایــع اولویــتدار ،حمایــت در راســتای ایجــاد نمــاد مشــترک
اســتانی در صنایــع اولویــتدار و  ...تکمیــل زنجیــره ارزش بهعنــوان راهحــل اصلــی ایجــاد
مزیــت رقابتــی واقعــی مدنظــر قــرار گیــرد.
مجمــوع ایــن شــاخصها و بــه ویــژه شــاخص عملکــرد رقابــت صنعتــی کــه هــدف نهایــی
تکمیــل زنجیــره ارزش میباشــد ،نشــان میدهــد کــه زنجیــره ارزش در ســطح بنگاههــا و
الیههــای باالتــر در اکثــر مــوارد تکمیــل نشــده اســت و لــذا تالشهــای بســیار وســیعی
کــه توســط صاحبــان ســرمایه ،کارآفرینــان ،کارگــران و دولــت انجــام میشــود بــه خلــق
ارزشافــزوده مــورد انتظــار منجــر نمیشــود و لــذا جامعــه نمیتوانــد از درآمــد و رفــاه ارزش
بالقــوهای کــه چنــدان دور از دســترس نیســت بهرهمنــد شــود.
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شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

اســتان آذربایجانشــرقی بــا دارا بــودن صنایــع مختلــف و معــادن متعــدد ،همجــواری بــا
بازارهــای کشــورهای همســایه و ســایر منابــع توســعه صنایــع صنعتــی و معدنــی ،میتوانــد بــا
تکمیــل و توســعه زنجیرههــای ارزش در بخــش صنعــت و معــدن اولوی ـتدار زمینــه را بــرای
شــتاب دادن بــه فرآینــد توســعه اســتان فراهــم آورد.
هــر چنــد اســتان آذربایجانشــرقی در زمینــه صنعــت چــه بــه لحاظ تعــداد و تنــوع واحدهای
تولیــدی و نــوع فعالیــت و چــه بــه لحــاظ ســهم آن در صنعــت کشــور و اقتصــاد اســتان جــزو
اســتانهایی اســت کــه همــواره حائــز رتبــه و ســهم درخــوری بــوده اســت ،ولــی رونــد کاهــش
ســهم اســتان در صنعــت کشــور و تنــزل رتبــه اســتان ،بــه رغــم تمهیــدات و توجهــات ،نشــان
از ناموفــق بــودن برنامههــای اســتان در بخــش صنعــت دارد .تــوان رقابتپذیــری واحدهــای
صنعتــی اســتان و ســهم آنهــا در بازارهــای داخلــی نیــز مؤیــد ایــن مســئله اســت.
در بخــش معــدن وضعیــت بــهمراتــب نامســاعدتر اســت .بــه لحــاظ حجــم ذخائــر معدنــی
اســتان آذربایجانشــرقی بــا بیــش از  8میلیــارد تــن ،رتبــه اول را در بیــن اســتانهای کشــور
بــا ســهمی  %18/6بــه خــود اختصــاص داده اســت ولــی ســهم ارزشافــزوده بخــش معــدن در
اقتصــاد اســتان حــدود  1/2درصــد و ســهم آن در ارزشافــزوده بخــش معــدن کل کشــور (بــه
جــز نفــت و گاز) حــدود  4/2درصــد میباشــد.
از مجمــوع ذخایــر فلــزی کشــور  %12.4درصــد ( 555میلیــون تــن) در اســتان
آذربایجانشــرقی قــرار دارد کــه بیــش از  %93آن مــس و حــدود  %6طــا اســت .همچنیــن
 %24.6از ذخایــر غیرفلــزی کشــور در اســتان قــرار دارد کــه عناصــری همچــون ســیلیس
( ،)%69پرلیــت ( ،)%89کائولــن ( ،)%90ژئولیــت ( )%60دیاتومیــت ( )%30جایــگاه ویــژهای در
ً
آن دارنــد و ذخایــر نفلیــن ســینیت بــا بیــش از  5میلیــارد تــن منحصــرا فقــط در ایــن اســتان قــرار
دارد .عــاوه بــر آن  5درصــد ســنگهای تزئینــی و نمــا و  5درصــد مصالــح ســاختمانی در ایــن
اســتان قــرار دارد .همــه ایــن اقــام گویــای ظرفیــت و تــوان معدنــی بســیار باالی اســتان اســت.
نظــر بــه اینکــه حجــم عمــده برداشــت معدنــی اســتان از معــادن مصالــح ســاختمانی کــه
ارزشافــزوده کمتــری دارنــد صــورت میگیــرد لــذا بــه رغــم اینکــه اســتان از نظــر تعــداد معــادن
در حــال بهرهبــرداری ،در رتبــه ششــم قــرار دارد .از منظــر ارزش تولیــدات ،اســتانهای کرمــان
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و یــزد بــه ترتیــب بــا حــدود  %50و  %21ســهم تولیــد دارای رتبههــای اول و دوم هســتند و
آذربایجانشــرقی بــا فاصلــه بســیار زیــادی  %11.4رتبــه ســوم را بــه خــود اختصاص دادهاســت.
تردیــدی نیســت کــه حرکــت بخــش معــدن بــه ســمت جایــگاه واقعــی خــود در اقتصــاد و
بهرهگیــری از تمامــی ظرفیتهــای ایــن بخــش نــگاه ویــژه بــه مقولــه تکمیــل زنجیــره ارزش
معــدن و صنایــع معدنــی را میطلبــد .ایجــاد صنایــع معدنــی در یــک منطقــه متناســب بــا
ظرفیتهــا و قابلیتهــا ،نمــادی از توســعهیافتگی آن منطقــه در حــوزه معــدن و فعالیتهــای
معدنــی اســت کــه خــود منحــر بــه باالرفتــن ارزشافــزوده محصــوالت معدنــی شــده و در واقــع
بــه تکمیــل چرخــه ارزشافــزوده میانجامــد .یکــی از چالشهــای بخــش معــدن در اقتصــاد
ایــران فقــدان تشــکیل زنجیــره ارزش محصــوالت آن اســت و نمــود عینــی آن را میتــوان در
صــادرات خــام مــواد معدنــی کشــور و از آن باالتــر واردات مــواد معدنــی مشــاهده نمــود.
علاوه بـر ایـن ،ظرفیتهـای معدنی میتوانـد زمینهای بسـیار توانمنـد برای ایجاد اشـتغال
پایـدار باشـد .اهمیـت بخش معـدن در این مورد وقتی بیشـتر حائز اهمیت میگردد که بسـیاری
از معـادن کشـور در اسـتانهای محـروم و کمتـر توسـعهیافته قـرار دارنـد و در صـورت فعالیـت
مسـتمر میتواند ابزاری بسـیار قدرتمند برای محرومیتزدایی و تعادل و توازن منطقهای باشـد.
بهرغــم ایــن همــه ذخایــر قطعــی و احتمالــی ،بســیاری از ایــن ذخایــر در مرحلــه شناســایی
باقــی مانــده و برخــی دیگــر مطالعــات تکمیلــی -اکتشــافی میباشــند کــه ســرمایهگذاری روی
آنهــا صــورت نپذیرفتــه اســت .میــزان ســرمایهگذاری در فرآیند اکتشــاف از جمله شــاخصهای
اصلــی رونــد وضعیــت معدنــی یــک منطقــه اســت کــه ســهم هزینــه توســعه و اکتشــاف در ایــن
اســتان حــدود  0.5کشــور بــرآورد میشــود کــه بســیار پایینتــر از حــد مــورد انتظــار اســت.
ب) نکات مثبت

-

وجود ذخایر معدنی باال در استانتجربه و پیشینه تولیدات صنعتی در استان و حضور فعال بخش خصوصی در فعالیتهایصنعت و معدن
وجود بنگاههای اقتصادی بزرگ و دارای واحد تحقیق و توسعه در استانوجود مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی  و مراکز آموزش عالی-وجود نمایشگاه بینالمللی تبریز و منطقه آزاد صنعتی   -تجاری ارس

دومین سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

125

ج) نکات منفی

-

تکمیل نبودن زنجیره ارزش و پشتیبانی از صنایع و معادن اولویتدارفقدان شبکه و پایگاه اطالعاتی از تواناییها و قابلیتهای صنعت و معدن استانپایین بودن میزان تشکیل سرمایهکاهش بهرهوری کل عوامل-فرسوده بودن فنآوری صنعتی استان

تبیین هسته
اســتان آذربایجانشــرقی بــهدلیــل قــرار گرفتــن در موقعیــت جغرافیایــی مناســب از لحــاظ
وفــور منابــع معدنــی یکــی از اســتانهای مهــم کشــور محســوب میشــود .بــاال بــودن تعــداد
معــادن ،وجــود  52نــوع مــاده معدنــی و برخــورداری از منابــع معدنــی منحصــر بــه فــرد در
ایــن اســتان ،فرصــت مناســبی را جهــت ایجــاد زیرســاختهای مناســب بــرای فــرآوری مــواد
معدنــی در داخــل اســتان ،در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش در بخــش تأمیــن مــواد اولیــه
فراهــم آورده اســت .عــاوه بــر بخــش معــدن ،آذربایجانشــرقی بــا قــرار گرفتــن در موقعیــت
اســتراتژیک تجــاری ،وجــود گمــرکات و مناطــق آزاد و ویــژه تجــاری بــا امتیــازات خــاص ،وجــود
شــبکههای ارتباطــی و وجــود صنایــع بــا قــدرت رقابــت در بازارهــای جهانــی ،از ظرفیــت بســیار
باالیــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش صنایــع
اولوی ـتدار اســتان برخــوردار اســت.
مباحــث مطــرح شــده و بررســی اجمالــی وضعیــت اســتان حاکــی از آن اســت کــه بــه رغــم
وجــود پتانســیل بســیار بــاال در بخــش صنعــت و معــدن ،عملکــردی قابــل توجــه در خــور
ظرفیــت و موقعیــت اســتان نداریــم کــه ایــن میتوانــد ناشــی از عــدم وجــود اســتراتژی توســعه
صنعتــی و برنامههــا و سیاســتهای حمایتــی باشــد.
بــه کمــک ایــن هســته ســعی میشــود یــک اســتراتژی توســعه صنعتــی بــرای اســتان
تدویــن گــردد و بــرای ایــن منظــور ابتــدا صنایــع و معــادن اولویــتدار و پیشــران اســتان
شناســایی شــده و در یــک فرآینــد مشــارکتی توســط ذینفعــان و ذیربطــان اجمــاع خواهــد
گردیــد .ســپس ضمــن ترســیم زنجیرههــای ارزشــی اولویتهــای تعییــن شــده ،اقدامــات و
برنامههــای عملیاتــی الزم بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش و ایجــاد شــبکهها و پیوندهــا و تهیــه
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پایــگاه اطالعاتــی از توانمنــدی موجــود ،تدویــن خواهــد شــد.
اجــرای ایــن هســته میتوانــد حمایــت و پشــتیبانی از اولویتهــا را هــدفدار کــرده و ســبب
ارتقــاء فعالیتهــای دارای ارزشافــزوده بــاال و جــذب بیشــتر ســرمایهگذاری در اســتان شــود.
اهداف کلی
 -رشد ساالنه  20درصدی ارزشافزوده صنایع و معادن اولویتدار استان -تکمیل زنجیره ارزش در فعالیت اولویتدار انتخاب شده -ایجاد شبکه و پیوند قوی بین صنایع اولویتدار استانی -تقویت برونگرائی و صادرات صنعتی و فرآوردههای صنایع معدنی -تقویت خوشههای صنعتی و فرآوردههای صنایع معدنیاقدامات اساسی
اصلیترین اقدام این هسته به شرح ذیل است:
انتخاب صنایع و معادن اولویتدار و تکمیل زنجیره ارزش در این فعالیت
در ذیل این اقدام اساسی سه زیر پروژه یا زیراقدام صورت خواهد گرفت:
 -مطالعــه زنجیــره ارزش صنایــع ومعــادن اولوی ـتدار اســتان و تدویــن و اجــرای برنامههــایتکمیــل و تقویــت زنجیــره ارزش آن
 -ایجاد  پایگاه اطالعاتی فعالیت های اولویتدار و مدیریت بانک اطالعاتی پیمانکاران -ایجاد شبکه ای از صنایع ومعادن اولویتدار مکمل و تقویت پیوند قوی بین آنهادر ادامه به توضیح هرکدام از این زیراقدام پرداخته میشود.
 مطالعــه زنجیــره ارزش صنایــع و معــادن اولویــتدار اســتان و تدویــن و اجــرایبرنامههــای تکمیــل و تقویــت زنجیــره ارزش آن:

اســتان آذربایجانشــرقی از تنــوع زیــادی در نــوع فعالیــت صنعتــی برخــوردار اســت.
هرچنــد تمامــی ایــن فعالیتهــا بــه دلیــل تأثیرگــذاری در حــوزه اشــتغال و ایجــاد ارزشافــزوده
حائــز اهمیــت هســتند ولــی تنهــا معــدودی از ایــن فعالیتهــا نقــش پیشــران را در توســعه
صنعتــی ایفــا میکننــد .انتخــاب نــوع فعالیــت صنعتــی اولوی ـتدار ،هــم در وضعیــت کنونــی
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کل صنعــت و هــم در نــوع و ماهیــت توســعه صنعتــی مــد نظــر در آینــده نقــش بــه ســزایی دارد.
انتخــاب صنایــع اولویــتدار ضمــن اینکــه میتوانــد بــر اســاس یــک روش و متــد معیــن و
علمــی و بــر اســاس شــاخصهای توســعه صنعتــی انجــام گیــرد ،بســتگی بــه تحــوالت آینــده و
چشــماندازهای مرتبــط ،نظــرات و دیدگاههــای مدیریتــی نیــز دارد  .
انتخــاب صنایــع اولویـتدار بــر اســاس شــاخصها و متدهــای آماری ایــن ضعــف را دارد که
ً
صرفــا بــر اســاس وضــع موجــود خواهــد بــود در حالــی کــه بایــد دیدگاههــا ،تحــوالت و احتماالت
آینــده ایــن بخــش و جایــگاه مــورد نظــر در آینــده نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد .بنابرایــن ضــروری
اســت تلفیقــی از هــر دو روش بــه کار گرفتــه شــود روش پیشــنهادی بــرای ایــن پــروژه ،تلفیقی از
مطالعــات اســنادی و کتابخانـهای و پیمایشــی و مصاحبــه بــا نخبگان و صاحبنظران میباشــد             .
هــر صنعــت ضمــن اینکــه میتوانــد بــه عنــوان یــک صنعــت مســتقل بــه فعالیــت خــود در
یــک فضــای رقابتــی بپــردازد ،میتوانــد بــه صورت یــک صنعت مکمل نیــز برای صنایــع مختلف
عمــل کنــد .تجربههــای جهانــی و منطقـهای نیــز ایــن واقعیــت را تاییــد میکننــد .بنابرایــن در
انتخــاب صنایــع اولویـتدار بایــد ایــن مهــم نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــه عبــارت بهتــر صنایع
اولویـتدار بایــد بــه نحــوی انتخــاب گردنــد کــه امــکان ایجــاد شــبکهای از صنایــع مرتبــط که به
نحــوی مکمــل فعالیتهــای یکدیگــر باشــند یــا بتواننــد از خدمــات صنعتــی یکدیگــر بهرهمنــد
شــوند ،وجــود داشــته باشــد .تحــوالت آینــده نیــز از مــواردی اســت کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیرد.
ســرعت پیشــرفت برخــی صنایــع بهویــژه صنایــع مرتبــط بــا   ITو تاثیــر آن در صنایــع و
کســب و کارهــای آینــده و احتمــال ظهــور فعالیتهــای جدیــد و حــذف و اضمحــال برخــی
صنایــع دیگــر ،اهمیــت انتخــاب نــوع صنایــع پیشــران را بیــش از پیــش آشــکار میســازد .ادامــه
رونــد موجــود صنایــع اســتان بــه هیــچ وجــه بقــا و امــکان رقابــت آن در آینــده و مناســب بــا
تحــوالت موجــود را تضمیــن نمیکنــد.
 -ایجاد پایگاه اطالعاتی فعالیتهای اولویتدار و مدیریت بانک اطالعاتی پیمانکاران

بررس ـیهای میدانــی صنایــع مختلــف اســتان نشــان میدهــد کــه حتــی در حــوزه صنایــع
موفــق نیــز میــزان ارتبــاط بــا صنایعــی کــه بــه نوعــی میتواننــد مکمــل فعالیتهــای یکدیگــر
باشــند بســیار محــدود میباشــد کــه ایــن مــورد هزینههــای تولیــد محصــول را بــاال بــرده و
ً
ش افــزوده را ســلب میکنــد .طبیعتــا هــر صنعــت در
امــکان همافزایــی صنایــع در ایجــاد ارز 
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بخشــی از فعالیــت تولیــد خــود (یعنــی زنجیــره ارزش) دارای توانمنــدی بیشــتری اســت کــه
میتــوان از آن در زنجیــره تولیــد صنایــع دیگــر نیــز بهــره جســت .ایــن عمــل ،ضمــن اینکــه
بــه کاهــش هزینــه تولیــد در صنایــع دیگــر کمــک میکنــد ،اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی
صنعــت مــورد نظــر را نیــز بــه دنبــال دارد .تکمیــل زنجیرههــای ارزش توســط صنایــع مختلــف
بــه ایجــاد یــک شــبکه ارزش میانجامــد کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش توانمنــدی هــر یــک
از صنایــع و نیــز ایجــاد ارزشافــزوده بــاال در کل بخــش صنعــت خواهــد شــد.
ً
بررسـیهای اولیــه نشــان میدهــد کــه اکثــر صنایــع در اســتان بــه صــورت کامــا مســتقل
از یکدیگــر فعالیــت میکننــد و از توانمندیهــای دیگــر صنایــع کــه میتوانــد در تکمیــل
فعالیــت و یــا بــه عنــوان قســمتی از زنجیــره آنهــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،اطالعــی ندارنــد.
بنابرایــن بــرای تأمیــن نیازهایشــان یــا مجبــور بــه اتــکا بــه فعالیتهــای خــود و یــا بــه تأمیــن
آن از خــارج از حــوزه جغرافیایــی و بــه ویــژه خــارج از کشــورمیشــوند .هــر دوی ایــن مــوارد
هزینــه تولیــد را بــاال بــرده و امــکان رقابــت را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .بنابرایــن ضــروری
اســت نظــام یــا ســامانهای ایجــاد شــود کــه صنایــع و توانمندیهــای آنهــا را معرفــی کــرده
و کســب و کارهــا را بــه هــم متصــل کنــد .تشــکیل ایــن ســامانه و اتصــال کســب و کارهــا بــه
یکدیگــر ضمــن پاییــن آوردن هزینــه تولیــد کــه امــکان رقابــت را بــاال میبــرد ،بــه همافزایــی
و خلــق ارزشافــزوده بیشــتر نیــز منجــر میشــود.
 -ایجاد شبکه ای از صنایع ومعادن اولویتدار مکمل و تقویت پیوند قوی بین آنها:

پــس از اینکــه صنایــع و معــادن اولویــتدار و پیشــران توســعه اســتان انتخــاب گردیــد،
بــر اســاس نظریــه زنجیــره ارزش میتــوان از هــر صنعــت یــک نمونــه را بــه عنــوان نماینــده
آن صنعــت انتخــاب کــرد و بــرای آن زنجیــره ارزش مرتبــط و منحصربــه فــرد را ترســیم نمــود.
بــر اســاس زنجیــره ارزش هــر صنعــت و معــدن و تحلیــل آنهــا نــوع مشــکل نیــز شناســایی
میشــود .بســته بــه نــوع مشــکل کــه در درون همــان مجموعــه یــا عوامــل بیرونــی قابــل حــل
میباشــد راه حــل مناســب نیــز پیشــنهاد میشــود .مشــکالت شناســایی شــده یــا بــه مجموعــه
عوامــل درون آن صنعــت و یــا بــه عوامــل بیــرون از آن صنعــت بســتگی خواهــد داشــت.
مشــکالت مرتبــط بــا درون صنعــت بــا تقویــت زنجیرههــای دارای مشــکل و تجدیــد ســاختار بــا
توجــه بــه مشــکالت شناســایی شــده رفــع خواهــد شــد.
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مشــکالت بیرونــی نیــز در دیگــر هســتههای کلیــدی طــرح و پیگیــری خواهــد شــد .بــه
عنــوان مثــال بــر اســاس گــزارش ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
در ســال  93تحــت عنــوان راهکارهــای تعامــل شــرکتهای صنایــع کوچــک و شــرکتهای
دانشبنیــان ،در یــک بررســی ســاده و ترســیم زنجیــره ارزش در صنایــع کوچــک عنــوان
شــده اســت در حالیکــه بیشــترین میــزان ارزشآفرینــی در طــول زنجیــره ارزش مربــوط بــه
زنجیرههــای تحقیــق و توســعه و طراحــی محصــول قبــل از تولیــد و بازاریابــی و فــروش و
خدمــات پــس از فــروش میباشــد؛ ولــی زنجیــرهای کــه بیشــترین تمرکــز بــر روی آن قــرار
گرفتــه اســت زنجیــره تولیــد محصــول اســت و زنجیرههــای عنــوان شــده مــورد غفلــت واقــع
شــدهاند .بنابرایــن چنانچــه اشــاره شــد ضــروری اســت بــا توجــه بــه زنجیــره ارزش ،بخشــی از
مشــکالت مربــوط بــه یــک هســته در ســایر هســتههای کلیــدی مطــرح و پیگیــری شــود .از
ای ـنرو قســمتی از مشــکالت مرتبــط بــا زنجیرههــای تحقیــق و توســعه و طراحــی محصــول
در هســته کلیــدی اکوسیســتم نــوآوری ،تأمیــن مالــی و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
و نیــز مشــکالت مرتبــط بــا زنجیرههــای بازاریابــی و فــروش و خدمــات پــس از فــروش در
هســتههای کلیــدی پایــش فضــای کســب و کار و زیرســاختهای ف ـنآوری قابــل پیگیــری و
حــل میباشــد.
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توسعه تجارت و خدمات بازرگانی

مقدمه

تجــارت یکــی از عناصــر اصلــی سیاسـتهای جهانــی بــرای تقویــت رشــد اقتصــادی اســت.
بــه گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ،در شــرایطی کــه ریســکها و نگرانیهــا در مــورد
کاهــش رشــد اقتصــاد جهانــی وجــود دارد ،تجــارت بــا ســرعتی بیــش از رشــد  GDPجهانــی
رشــد کــرده اســت و از طریــق فراهــم آوردن شــرایط تکمیــل زنجیــره ارزش و ایجــاد تخصــص
بــرای کشــورها ،بــه رشــد و بهــرهوری بیشــتر کمــک کــرده اســت (معاونــت بررســیهای
اقتصــادی .)1394
اگــر سیاســتهای تجــاری در قالــب یــک راهبــرد بازرگانــی منظــم و مشــخص تدویــن
و پیــاده شــود ،بــه عنــوان عامــل تعیینکننــده رشــد اقتصــادی و وســیله ارتقــای فــنآوری،
کارایــی و بهــرهوری عوامــل تولیــد خواهــد بــود .البتــه در راهبــرد توســعه بازرگانــی ،در کنــار
بازرگانــی خارجــی (بــه معنــای داد و ســتد کاال و خدمــات و نیــز نقــل و انتقــال مالــی بیــن یــک
کشــور بــا کشــورهای دیگــر) ،بایســتی بــه بازرگانــی داخلــی هــم توجــه داشــت  .نظــام بازرگانــی
داخلــی بــه علــت واســط و رابــط بــودن بیــن تولیــد و مصــرف ،نقــش پایـهای در توســعه جوامــع
ایفــا میکنــد .زیــرا آنچــه را کــه اقتصــاد داخلــی تولیــد و آنچــه را کــه از خــارج وارد میکنــد ،در
مرحلــه نهایــی بــه صــورت کاالهــای قابــل مصــرف در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار میدهــد.
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کارآمــدی ایــن نظــام تعــادل اقتصــادی و بهبــود وضعیــت بخــش تولیــد و مصــرف را تضمیــن
میکنــد و هرگونــه نارســائی آن موجــب گرانتــر شــدن قیمــت کاالهــا و خدمــات ،اتــاف
منابــع ،کاهــش قــدرت خریــد مصرفکننــدگان ،آشــفتگی در کارکــرد بــازار و شــکلگیری
شــبکههای غیررســمی توزیــع در جامعــه میشــود .بــه طــور کلــی بازرگانــی داخلــی کارآمــد
بــا کاهــش هزینههــا در زنجیــره تولیــدتــا مصــرف میتوانــد در کاهــش هزینــه تمــام شــده
تولیــدات و بــه تبــع آن ارتقــاء بهــرهوری ،رقابتپذیــری و رشــد اقتصــادی کشــور مؤثــر باشــد.
بــر اســاس آمارهــای ســال  1396تعــداد کل واحدهــای صنفــی در کشــور  2/5میلیــون و در
اســتان  126هــزار واحــد اســت .آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه بــه طــور متوســط در ســطح کشــور  
بــه ازای هــر  32نفــر ایرانــی یــک واحــد صنفــی فعالیــت میکنــد ،در حالــی کــه میانگیــن
جهانــی آن  150نفــر و در کشــورهای توســعه یافتــه  250نفــر میباشــد .بدیــن ترتیــب کــه تعــداد
مشــتریان یــک واحــد صنفــی در جهــان بــه طــور متوســط حــدود  5برابر و در کشــورهای توســعه
یافتــه بیــش از  8برابــر یــک واحــد صنفــی در ایــران اســت .تعــداد بیــش از انــدازه واحدهــای
صنفــی در ایــران ،توزیــع نامناســب آنهــا در مناطــق مختلــف کشــور و کمبــود مشــتری ،بــازده
نزولــی آنهــا را در پــی داشــته و ایــن واحدهــای صنفــی بیــش از آن کــه بتواننــد از طریــق
رقابــت نقشــی را در تثبیــت قیمتهــا بــه نفــع مصرفکننــده ایفــاء نماینــد ،بــه واســطه عــدم
کارایــی و اخــذ ســود حاشــیهای بــاال موجــب افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــاتمیشــوند.
حــوزه بازرگانــی منطقــهای نیــز یکــی از مهمتریــن پایههــای راهبــرد توســعه تجــاری
اســت .یکــی از متغیرهــای اصلــی در شــکلگیری روابــط میــان کشــورها ،عوامــل ژئوپلیتیکــی
اســت ،امــری کــه در یــک بســتر زمانــی متغیرهــای مختلــف تاریخــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ویژگــی مهــم عوامــل ژئوپلیتیکــی در شــکلگیری
روابــط میــان کشــورها ،برخــاف عوامــل سیاســی ،دیرپــا بــودن و ثبــات آنهــا در طــول زمــان
میباشــد .بــر ایــن اســاس ،تنظیــم روابــط خارجــی و برقــراری روابــط اقتصــادی و تجــاری بیــن
کشــورها بــر مبنــای عوامــل ژئوپلیتیکــی موجــب صلــح و ثبــات دائمــی بیــن آنهــا میشــود.
بنابرایــن بــه دلیــل وجــود وابســتگیهای جغرافیایــی و ژئوپلیتیکــی عمیــق بیــن ایــران و
همســایگان شــمالغربی در بســتر اشــتراکات و تجانسهــای جغرافیایــی ،جمعیتــی ،مذهبــی،
تاریخــی و فرهنگــی ،شــرایط فوقالعــادهای در جهــت تعمیــق همکاریهــای دوجانبــه ،بــه
ویــژه در حــوزه مناســبات اقتصــادی وجــود دارد.
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البتــه قــدر مســلم اســت کــه بیــن تجــارت داخلــی و خارجــی تفاوتهایــی وجــود دارد کــه
از جملــه میتــوان تفاوتهــای محیطــی در زمینههــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی،
تفاوتهــای موجــود در آب و هــوا ،محیــط طبیعــی ،فرهنــگ ،منابــع و تکنولــوژی ،نیازهــای
تولیــدی و خدماتــی اشــاره نمــود .امــا از آنجایــی کــه بــرای یــک بنــگاه اقتصــادی رفــع
تمــام نیازهــای مصرفکننــدگان امکانپذیــر نیســت ،سیاســتهای تجــاری بایــد بتواننــد
فرصتهــای موجــود را تجزیــه و تحلیــل نمــوده ،کاال و خدمــات مــورد نیــاز مصرفکننــدگان
مــورد نظــر را بــا توجــه بــه منابــع موجــود تأمیــن نماینــد.
مؤسســات اقتصــادی بــا دسترســی بــه بازارهــای داخلــی از طریــق شــبکههای توزیــع
صنفــی و بازارهــای خارجــی از طریــق صــادرات ،رشــد بیشــتری پیــدا کــرده و بــه ایــن وســیله
محصــوالت خــود را بــا کیفیــت بهتــر عرضــه کــرده و ســود بیشــتری بــه دســت میآورنــد .تمایــل
بــه ادامــه ســرمایهگذاریهای صنعتــی ،ضــرورت رشــد اقتصــادی ،انگیــزه کســب برتــری و
رقابــت در صحنــه بازرگانــی ،تأکیــد بــر ارتقــای کارایــی و ســودآوری و اشــباع بازارهــای ســنتی
از جملــه عواملــی هســتند کــه ضــرورت و اهمیــت توســعه خدمــات بازرگانــی را بیــش از پیــش
آشــکار میســازند.
شناخت وضعیت هسته

الف) وضع موجود

بــرای درک صحیــح وضعیــت بازرگانــی اســتان ،شــناخت مؤلفههــای جغرافیایــی ،تاریخــی،
زیرســاختی و اقتصــادی ضــروری بــه نظــر میرســد.
از نظــر جغرافیایــی ،اســتان آذربایجانشــرقی بــا جمهوریهــای آذربایجــان ،ارمنســتان و
نخجــوان مــرز مشــترک داشــته و از طریــق مــرز بــازرگان نیــز بــا کشــور ترکیــه مرتبــط بــوده و در
مســیر جــاده ابریشــم و چهــارراه تجارتــی شــرق و غــرب و آســیای میانــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن
کشــورها عــاوه بــر دارا بــودن بازارهــای مصــرف مناســب ،راه ترانزیتــی کشــورهای اروپایــی و
خــط ســاحلی دریــای ســیاه نیــز میباشــند.
موقعیــت جغرافیایــی خــاص تبریــز ،ســبب شــده اســت تــا در طــول تاریــخ ،کانــون
مــراودات تجــاری و دروازه تجــارت ایــران بــا غــرب باشــد .قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم
باعــث ایجــاد بازارهــا و کاروانســراهای متعــدد در شــهرها و سرتاســر اســتان گردیــده اســت.
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هسته کلیدی توسعه تجارت و خدمات بازرگانی

امــا از اوایــل حکومــت قاجارهــا در ایــران  نخســت بــه دلیــل دارالســلطنه شــدن و دیگــری
بــه دلیــل رونــق راه تجــاری طرابوزان-تبریــز اهمیــت تجــاری ایــن شــهر دوچنــدان شــد.
اقتصــاد تبریــز در دوران دارالســلطنتی رونــق بســیار داشــت ،آنگونــه کــه وقتــی امیرکبیــر
بــا خزانــه خالــی مواجــه شــد ،بــرای انتقــال ناصرالدیــن میــرزای تــازه شاهشــده ،از تجــار
آن شــهر وام گرفــت .کارخانــه زیگلــر آلمانــی و کبریــت توکلــی و چــرم خســروی خاطــرات
همین دورانند.
راه قفقــاز بــه تبریــز و راه اســتانبول از طریــق دریــای ســیاه بــه طرابــوزان و ارزروم و ســپس
بــه تبریــز از جملــه اولیــن و مهمتریــن راههــای صــادرات و واردات کاال در ایــن دوره بودنــد ،کــه
اهمیــت تجــارت تبریــز را نمایــان میســازند.
ایــن شــهر بــه خاطــر تجــارت ترانزیتــی اهمیــت فوقالعــاده داشــت و کاالهــا از اســتانبول
و طرابــوزان و گرجســتان بــه تبریــز وارد میشــد و از آنجــا بــه تهــران و ســایر شــهرهای ایــران
فرســتاده میشــد .بازرگانــان ایرانــی بــه شــکل فعالــی در زمینــه تجــارت خارجــی وارد شــدند و
کاالهــای فرانســوی ،آلمانــی و نیــز کاالهــای انگلیســی از طریــق تبریــز بــه دیگــر شــهرهای
کشــور و همچنیــن ماوراءالنهــر ارســال میشــد.
زیرســاختهای اســتان در بســتر جغرافیایــی و تاریخــی خــود شــکل گرفتــه اســت .وجــود
منطقــه آزاد اقتصــادی  -صنعتــی ارس بــه عنــوان صنعتیتریــن منطقــه آزاد کشــور ،وجــود
بیــش از  50شــهرک صنعتــی و نواحــی صنعتــی در نــکات مختلف اســتان از جمله شــهرکهای
صنعتــی تخصصــی ،شــهرک ویــژه ســرمایهگذاری خارجــی ،مراکــز دانشــگاهی متعــدد ،وجــود
بیمارســتانهای مجهــز در مرکــز اســتان ،وجــود کارگــو فــرودگاه بینالمللــی تبریــز ،اتصــال
شــبکه ریلــی اســتان بــه شــبکه ریلــی اروپــا ،داشــتن نمایشــگاه بینالمللــی بازرگانــی -صنعتــی
تبریــز کــه ســاالنه بیــش از  50نمایشــگاه بینالمللــی ،تخصصــی و عمومــی برگــزار مینمایــد
و ظرفیتهــای گمرکــی و حمــل و نقــل بینالمللــی ،از جملــه زیرســاختهای اســتان اســت
ت اســتان بــرای فعالیتهــای بازرگانــی افزایــش یابــد.
کــه ســبب شــده اســت قابلیـ 
ً
در ســال  1394از جادههــای اســتان ،مجموعــا بالــغ بــر  14میلیــون تــن بــار ،توســط ناوگان
جــادهای عمومــی حمــل شــده اســت کــه  5میلیــون تــن آن درون اســتانی و  9میلیــون تــن آن
بــرون اســتانی بــوده اســت .همچنیــن در ســال  1394مجمــوع وزن بــار حمــل شــده (ورودی
و خروجــی بــه اســتثنای حجــاج) در پروازهــای بینالمللــی توســط شــرکتهای هواپیمایــی
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داخلــی  920هــزار تــن و توســط شــرکتهای خارجــی  2677هزارتــن میباشــد .بــه عــاوه
 7398هزارتــن بــار نیــز در پروازهــای داخلــی جابجــا شــده اســت.
وجــود اتــاق بازرگانــی بــا ســابقهای بیــش از  100ســال در تبریــز ،مؤلفــه دیگــری اســت کــه
پتانســیل اســتان را در فعالیتهــای بازرگانــی نشــان میدهــد.
بــر اســاس آخریــن آمــار ســایت مرکــز اصنــاف ایــران در حــوزه بازرگانــی داخلــی تــا پایــان
ســال   1396تعــداد  114493واحــد صنفــی دارای پروانــه و  12637واحــد صنفــی فاقــد پروانــه
کســب در اســتان فعالیــت داشــتهاند ،کــه بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت  3/9میلیــون نفــری،
بــه ازای هــر  30نفــر جمعیــت یــک واحــد صنفــی فعــال در اســتان وجــود دارد  .ایــن آمــار در
مقایســه بــا رقــم متناظــر کشــوری کــه  32نفــر بــرای هــر واحــد صنفــی اســت ،رقــم متعادلــی
اســت امــا در مقایســه بــا میانگیــن جهانــی کــه  150نفــر بــه ازای هــر واحــد و یــا  250نفــر
در کشــورهای پیشــرفته اســت نشــان دهنــده تراکــم بیــش از حــد نیــروی کار در ایــن بخــش
میباشــد .تــورم بخــش توزیــع و خدمــات بازرگانــی در اقتصــاد عــاوه بــر نقــش غیــر تولیــدی و
ســر بــار بــودن عوامــل مشــغول در ایــن بخــش ،منجــر بــه تعــدد واســطهها از مصــرف تــا تولیــد
و افزایــش قیمــت کاال بــرای مصرفکنندههــا خواهــد شــد.
همچنیــن اســتان آذربایجانشــرقی اولیــن اســتان کشــور از لحــاظ بیشــترین ذخایــر
معدنــی کشــور میباشــد و صدهــا ظرفیــت و توانمنــدی بالقــوه و بالفعــل دیگــر نیــز در ایــن
اســتان وجــود دارد.
امــا در مجمــوع ،بــا وجــود موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و زیرســاختهای حملونقــل
مناســب بــرای صــادرات ،بیــن ســالهای  1390تــا  1394صــادرات غیرنفتــی اســتان ســاالنه
بــه طــور متوســط  0/5درصــد کاهــش یافتــه و از  2028میلیــون دالر در ســال  1390بــه
 1991میلیــون دالر در ســال  1394رســیده اســت .عمــده دالیــل کاهــش صــادرات اســتان
در بــازه زمانــی  1390تــا  1394کاهــش ســاالنه بیــش از  10درصــدی صــادرات محصــوالت
شــیمیایی و پتروشــیمی ،کاهــش صــادرات مــس ســونگون و کاهــش ســاالنه نزدیــک بــه 5
درصــدی صــادرات فــرش و صنایــع دســتی اســتان اســت .دیگــر دالیــل کاهــش صــادرات
اســتان آذربایجانشــرقی را بایــد ضعــف تولیــد داخلــی اســتان و کاهــش قابــل مالحظــه
ســرمایهگذاریهای صنعتــی و زیرســاختی در آن ،مشــکالت تحریمهــای بینالمللــی و
ناکارآمــد بــودن مدیریــت دســتگاههای مؤثــر دانســت.
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بعــد از توافــق هســتهای و ایجــاد گشــایش نســبی در روابــط خارجــی و امــر صــادرات ،در
ســال  1395صــادرات غیرنفتــی اســتان بــا  14/5درصــد افزایــش بــه  2280میلیــون دالر
رســیده اســت .ترکیــب صــادرات اســتان در ســال  ،1395مشــتمل بــر  41درصــد کاالهــای
صنعتــی 14 ،درصــد مــس ســونگون 12 ،درصــد کاالهــای کشــاورزی 5 ،درصــد محصــوالت
شــیمیایی و پتروشــیمی 7 ،درصــد فلــزات 6 ،درصــد مــواد معدنــی و  7درصــد فــرش و صنایــع
دســتی میباشــد .بررســی ترکیــب کاالهــای صادراتــی نشــان میدهــد کــه بخــش عمــده
کاالهــای صادراتــی اســتان را بــه لحــاظ صنعتــی بــودن اســتان ،کاالهــای صنعتــی بــه ارزش
 945میلیــون دالر  و بــا ســهم  41درصــد تشــکیل میدهنــد.
ســهم صــادرات غیرنفتــی اســتان آذربایجانشــرقی از نظــر ارزش دالری در ســال 1390
برابــر  7/6درصــد صــادرات غیــر نفتــی کشــور بــوده اســت کــه بــا رونــدی نزولــی در طــی
ســالهای  1390تــا  1395بــه  5/2درصــد در ســال  1395رســیده اســت.

ب) نکات مثبت

-

-

-

-

ً
 وجــود زیرســاختهای نســبتا مناســب (منطقــه آزاد ارس ،فــرودگاه بینالمللــی و کارگــو،اتصــال بــه شــبکه راه آهــن سراســری ،وجــود نمایشــگاه بینالمللــی ،بزرگتریــن بــازار
سرپوشــیده دنیــا و)...
 وجــود اتــاق بازرگانــی بــا ســابقه بیــش از  100ســال ،بازرگانــان توانمنــد (در ســطح ملــیو منطقــهای) ،واحدهــای فعــال اقتصــادی (در زمینههــای مختلــف صنعتــی ،معدنــی،
کشــاوزی ،خدماتــی) و واحدهــای صنفــی زیــاد (بیــش از  125هــزار)
دارنــده اولیــن ذخایــر معدنــی در کشــور بــا مــواد معدنــی متنوعــی چــون مــس ،طــا،ســنگهای تزئینــی ،ورمیکولیــت و ســایر مــواد معدنــی
 برخــورداری از موقعیــت اســتراتژیک جغرافیایــی ،مــرز مشــترک بــا چندیــن کشــور همســایه،قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم و چهــارراه تجــاری شــرق و غــرب آســیای میانــه و راه
ترانزیتــی کشــورهای اروپایــی و خــط ســاحلی دریــای ســیاه
 وجــود شــرکتهای دانشبنیــان و تــوان تولیــد محصــوالت دانشبنیــان و بــا فــنآوریبــاال ،مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی برتــر کشــور در اســتان
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ج) نکات منفی

-

-

 نبــود واحدهــای تخصصــی بازاریابــی و صادراتــی و شــرکتهای مشــاوره مدیریــت صــادراتتخصصی
 نداشــتن جایــگاه مناســب در زنجیــره ارزش جهانــی و تقســیم کار بینالمللــی ،عــدم وجــودشــرکتهایی بــا برندهــای جهانــی و ارتبــاط ضعیــف در شــبکه ارزش جهانــی
 فرســوده بــودن نــاوگان حمــل و نقــل کاالهــای صادراتــی و نبــود شــرکتهای بینالمللــیحمــل و نقــل
 ضعــف مالــی و علمــی واحدهــای اقتصــادی اســتان بــرای حضــور فعــال در مراکــز عرضــهو نمایشــگاههای دائمــی بینالمللــی

تبیین هسته
برخــورداری اســتان از  یــک موقعیــت خــاص اســتراتژیک ،قرارگرفتــن در مســیر جــاده
ابریشــم ،همجــواری بــا چندیــن کشــور همســایه ،برخــورداری از زیرســاختهایی همچــون
فــرودگاه بینالمللــی و کارگــو ،اتصــال بــه شــبکه راهآهــن بــه همــراه داشــتن نمایشــگاه
بینالمللــی و منطقــه آزاد ارس ســبب شــده اســت اســتان آذربایجانشــرقی از مزیــت رقابتــی
بــرای فعالیتهــای بازرگانــی برخــوردار باشــد و از دیربــاز بــه عنــوان یکــی از اســتانهای مهــم
تجــاری کشــور مطــرح شــود و از توانایــی الزم بــرای حضــور در بازارهــای ملــی و بینالمللــی
برخــوردار باشــد.
امــا در ســالهای اخیــر ایــن بخــش بــا توجــه بــه مســائل داخلــی و بینالمللــی بــا
چالشهــای جــدی مواجــه شــده و نتوانســته اســت جایــگاه اصلــی خــود را حفــظ کنــد .لــذا
در ایــن هســته ســعی خواهــد شــد تــا از نظــر نرمافــزاری و ســختافزاری ،اقدامــات اساســی
مــورد نیــاز جهــت مقابلــه و رفــع چالشهــای پیــشرو ،مــورد تاکیــد قــرار گیــرد.
بــرای ایــن منظــور ،نوســازی ناوگانهــای حمــل و نقــل ،توســعه مشــارکتهای انتفاعــی
بــا برندهــای معــروف ،ارائــه مشــوقهایی جهــت حضــور در نمایشــگاههای دائمــی و مراکــز
عرضــه بینالمللــی و ایجــاد شــرکتهای تخصصــی بازاریابــی ،صــادرات و مشــاوران مدیریــت
صــادرات تخصصــی در اولویــت کاری اســتان قــرار خواهــد گرفــت.
شــایان ذکــر اســت کــه اســتان از پتانســیل خوبــی جهــت توســعه صــادرات کاالهــا و
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خدمــات بــا فــنآوری برتــر برخــوردار اســت .همچنیــن منطقــه آزاد ارس زیرســاخت بســیار
خوبــی بــرای ارتقــاء کمــی و کیفــی صــادرات اســتان اســت .لــذا در ایــن هســته ارتقــاء کمــی و
کیفــی صــادرات و اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل منطقــه آزاد ارس مــورد توجــه و تاکیــد نظــام
برنامهریــزی خواهــد بــود.
اهداف کلی
 -افزایش سهم استان از صادرات و توسعه تجارت خارجی -افزایش سهم صادرات کاالها و خدمات با فنآوری برتر -تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری صادراتی منطقه آزاد ارساقدامات اساسی

 ایجــاد شــرکتهای تخصصــی بازاریابــی و صــادرات ،کنسرســیوم تجــارت ونمایشــگاههای دائمــی:

امــروزه ارتباطــات بینالمللــی شــکل پیچیــدهای بــه خــود گرفتــه اســت و بــه تبــع آن تجــارت
ً
بینالمللــی نیــز از شــکل ســنتی خــود خــارج شــده و بــه عنــوان یــک حــوزه کامــا تخصصــی
ً
درآمــده اســت .لــذا امــر صــادرات موضوعــی کامــا تخصصــی و جــدا از امــر تولیــد اســت.
امــروزه یــک تاجــر خبــره بایــد مســلط بــه علــوم مختلفــی از جملــه بازاریابــی ،جامعــه شناســی،
حقــوق روابــط بینالملــل و  ...باشــد تــا بتوانــد در بــازار بینالمللــی حضــور پایــدار داشــته باشــد.
شــرکتهای تخصصــی صادراتــی بــا شــناختی کــه از نیازهــا ،ســایق ،ســطح درآمــد ،روحیــات
و اخــاق مصــرف کننــده و قوانیــن و مقــررات کشــورهای هــدف دارنــد میتواننــد واحــد تولیــدی
را بــرای تولیــد محصــول مطابــق بــا ســلیقه و خواســت مشــتری هدایــت نماینــد و در نتیجــه
ضمــن کاهــش هزینــه صــادرات ،بازارهــای پایــداری بــرای محصــول ایجــاد نماینــد .دیــدگاه
ســنتی حاکــم در تجــارت ایــن اســت کــه هــر تولیــد کننــدهای ،صادرکننــده محصــول خــود
اســت در حالیکــه ایــن امــر بایــد بــه شــرکتهای تخصصــی صادراتــی ســپرده شــود.
در واقــع انجــام مطالعــات بــازار و بازارســنجی ،اندازهگیــری جذابیــت و پویایــی بــازاری
مشــخص ،در یک حــوزه اقتصــادی خــاص بــوده و جزئــی از ارزیابی حــوزه به حســاب میآید .در
عیــن حــال بــرای تدویــن اســتراتژیهای کســب و کار نیــز از ایــن روش اســتفاده میشــود.
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بــرای پیادهســازی ایــن اقــدام میتــوان بــه تأســیس شــرکتهای هلدینــگ تخصصــی
صــادرات و بازرگانــی محصــوالت صنعتــی ،کشــاورزی و ...پرداخــت .الزم اســت مســئولیت
تأســیس شــرکتهای هلدینــگ تخصصــی بــر عهــده اتــاق بازرگانــی باشــد تــا ایــن مجموعــه
بتوانــد بــا ارســال فراخــوان و بــا توجــه بــه ارتباطــات گســترده خــود بــا تجــار و صادرکننــدگان
داخلــی و خارجــی زمینــه ارتبــاط مســتقیم ایشــان بــا تولیدکننــدگان و بهرهبــرداران بخشهــای
مختلــف اقتصــادی را فراهــم نمایــد.
مهمتریــن مزایــای تأســیس شــرکتهای هلدینــگ تجــاری قدرتمنــد( کنسرســیومهای
تجــاری) در اســتان ،ســامان دادن بــه کســب و کارهــای خــرد و کوچــک ،بهرهمنــدی از
معافیتهــای مالیاتــی ،محفــوظ مانــدن شــخصیت حقوقــی شــرکتهای تابعــه ،کاهــش
ریســک بــه علــت وجــود شــخصیت حقوقــی جداگانــه شــرکتهای تابعــه ،امــکان رعایــت
قوانیــن مختلــف در کشــورهای دیگــر بــه علــت وجــود شــخصیت حقوقــی مســتقل شــرکتهای
تابعــه ،حــذف عملیــات پــر هزینــه انتقــال عنــوان مالکیــت امــاک و مهمتــر آنکــه ،بــرای
تأســیس و اداره آن نیــازی بــه تصویــب قوانیــن و یــا بودجههــای دولتــی نیســت.
مشــکالت و هزینههــای قابــل مالحظــه خــروج کاال از کشــور از یــک ســو و هزینــه
مســافرت خریــدار خارجــی تــا مراکــز خریــد از ســوی دیگــر ،قیمــت تمامشــده محصــوالت
داخلــی را بــرای مشــتریان خارجــی افزایــش میدهــد و بــه تبــع آن تقاضــا بــرای محصــوالت
داخلــی در کشــورهای هــدف کاهــش مییابــد .طبیعتــا بــا عنایــت بــه رقابــت شــدید ،شــرکتها
در بازارهــای خارجــی بــا قیمــت محصــوالت رابطــه معکــوس و بــا خدمــات ارائــه شــده رابطــه
مســتقیم دارد (بــه عنــوان نمونــه مجیــدی مــال اربیــل در اقلیــم کردســتان عــراق کــه توســط
چینیهــا ایجــاد شــده اســت) .لــذا توســعه فروشــگاههای عرضــه مســتقیم (عمــده و خــرده)
و برگــزاری همایشهــای هدفمنــد معرفــی مزیتهــا و فرصتهــای تجــاری و تولیــدی در
کشــورهای هــدف ،در تحقــق توســعه صــادرات و ارزآوری از اهمیــت بــه ســزایی برخوردار اســت.
 -نوسازی ناوگان حمل و نقل کاالهای صادراتی استان:

حمــل و نقــل جــادهای یکــی از دو روش مهــم نقــل و انتقــال کاال در خشــکی اســت
کــه نقــش  غیــر قابــل انــکاری در جابهجایــی انــواع بــار در ســطوح ملــی و بینالمللــی دارد.
یکــی از فرســودهترین ناوگانهــای حمــل و نقــل جــادهای کشــور کــه متوســط عمــر بــاالی
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 20ســال دارد ،نــاوگان اســتان آذربایجانشــرقی اســت ،بــه همیــن دلیــل امــکان حضــور و
فعالیــت ایــن نــاوگان در کشــورهای اروپایــی وجــود نــدارد .لــذا نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل
بینالمللــی بــرای صــادرات کاالهــای ســاخت داخــل و تأمیــن نیازهــای وارداتــی کشــور یکــی
از اساس ـیترین نیازهــای توســعه بخــش تجــارت میباشــد .نوســازی نــاوگان باعــث کاهــش
میــزان ســوخت مصرفــی ،ایجــاد درآمــد ارزی و ایجــاد اشــتغال حداقــل  2نفــر بــه ازای هــر
کامیــون خواهــد گردیــد.
در مــورد تأمیــن منابــع مالــی نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل جــادهای اســتان تــا حــد امــکان
بایــد بــه تأمیــن منابــع مالــی از طریــق سیســتم بانکــی کمتــر اتــکا نمــود ،زیــرا تأمیــن مالــی از
طریــق بانــک بــرای شــخص یــا بنــگاه ،مشــکالت زیــادی دارد .لــذا جهــت تأمیــن منابــع مالــی
ایــن اقــدام میتــوان روشهــای دیگــری را بــه شــرح زیــر در نظــر گرفــت:
1 .1اســتفاده از ظرفیــت مصوبــات قانونــی (نظیــر طــرح جایگزینــی  65هــزار دســتگاه کامیــون
و کشــنده فرســوده بــاالی  10تــن بــا ســن باالتــر از  35ســال موضــوع مصوبــه شــماره
 -283861مــورخ  1394/10/02هیــأت وزیــران).
استفاده از ظرفیت شرکتهای عظیم لیزینگ1
2 .2
3 .3اســتفاده از خدمــات شــرکتهای تأمیــن ســرمایه و اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی
از طریــق بــازار ســرمایه
ایجاد و تقویت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در استان2
4 .4
 -ایجاد جوینت ونچر با شرکتهای معتبر بین المللی در زمینههای مختلف:

یکــی از راههــای دســتیابی بــه تکنولوژیهــای جدیــد ،رونــق کســب و کار ،ورود بــه
بازارهــای جدیــد ،اســتفاده از تــوان تولیــد داخلــی و ایجــاد اشــتغال ،ایجــاد جوینــت ونچرهــا
اســت .جوینــت ونچــر یــا همــان مشــارکت انتفاعــی در کشــورهایی همچــون چیــن و هند بســیار

ً
 -1شــرکتهای لیزینــگ درخواســت ســپردهگذاری از مشــتری ندارنــد ،عمومــا ســقف تســهیالت آنهــا بیشــتر از بانــک بــوده،
فرآینــد وامدهــی آنهــا کوتاهتــر و نــوع تضامیــن و وثایــق نیــز ســهلتر اســت .همچنیــن ایــن شــرکتها دارایــی و کاال را بــرای
مشــتری تأمیــن و بــا حفــظ مالکیــت خــود و بــا روش اعتبــاری واگــذار میکننــد .در ایــران نــوع اجارههــای لیزینــگ ،اجارههــای
مالــی اســت کــه بــه آن اجارههــای غیرعملیاتــی گفتــه میشــود .شــرکتهای لیزینــگ ایــران بــا رویکــرد اجــاره بــه شــرط تملیــک
و فــروش اقســاطی دارائــی ،مالکیــت دارائــی را انتقــال میدهنــد ولــی بهــای آن را بــه اقســاط دریافــت میکننــد .در حــال حاضــر
مباحثــی بــرای ایجــاد لیزینگهــای بســیار بــزرگ در بخشهــای حمــل و نقــل جــادهای ،ریلــی و مســکن در کشــور وجــود دارد کــه
میتوانــد از طریــق ادغــام برخــی از لیزینگهــای موجــود محقــق شــود.
 -2بــا ارائــه مشــوقهایی میتــوان ایــن شــرکتها را بــه نوســازی ناوگانهــای حمــل و نقــل تشــویق کــرد تــا در عرصــه رقابــت
بینالمللــی توانمندتــر و رقابتپذیرتــر گردنــد.
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معمــول و پرکاربــرد اســت .یکــی از علــل اســتقبال از قراردادهــای جوینــت ونچــر ایــن اســت
کــه شــرکتهای بــزرگ خارجــی از چنــد و چــون امــور داخلــی کشــورهای مقصــد بیاطــاع
هســتند (امــوری ماننــد اخــذ مجوزهــای راهانــدازی پــروژه ،مجوزهــای فعالیــت ،مالکیــت محــل
اســتقرار پــروژه و  ،)...در حالــی کــه شــرکتهای داخلــی بــه ســادگی میتواننــد ایــن مجوزهــا را
اخــذ نماینــد و راه را بــرای اجــرای پــروژه موضــوع قــرارداد جوینــت ونچــر همــوار نماینــد.
از طــرف دیگــر کشــور خارجــی نیــز بــا آوردن تکنولــوژی روز دنیــا و همچنیــن منابــع مالــی
خارجــی ســهم خــود را در قــرارداد ایفــا مینماینــد .بنابرایــن قــراداد جوینــت ونچــر یکــی از
بهتریــن و مناسـبترین قالبهــا جهــت انتظــام روابــط تجــاری و فراهــم ســاختن بســتر انجــام
پروژههــای عظیــم تجــاری ،صنعتــی و اقتصــادی اســت.
بنابرایــن میتــوان بــا انعقــاد قــرارداد جوینــت ونچــر بــا برندهــای معــروف ،محصــوالت و
خدمــات مــورد نیــاز را تولیــد نمــود یــا تکنولــوژی جدیــد و دانــش فنــی الزم جهــت بهرهبــرداری
از منابــع موجــود را بــه دســت آورد .همچنیــن میتــوان قســمتی از بــازار شــریک خارجــی را بــا
صــادرات تولیــد مشــترک بــه دســت آورد1.

 -1مــاده  107قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف تســهیل و گســترش فعالیــت مشــارکتهای
قــراردادی ،تشــکیل گــروه اقتصــادی بــا منافــع مشــترک (ماننــد کنسرســیوم ،جوینــت وینچــر یــا شــرکت مدنــی)  را تجویــز نمــوده
اســت .ایــن نهــاد فاقــد شــخصیت حقوقــی مســتقل از شــرکاء بــوده و در قالــب شــرکت مدنــی و بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مربــوط
بــه آن تشــکیل میشــود.
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جدول شماره  :26پروژههای اقدام «ایجاد شرکت تخصصی بازاریابی و صادرات»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

محل اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

ایجاد شرکتهای
تبریز – کشورهای
تخصصی بازاریابی
آذربایجان،
 5شرکت و
و صادرات،
ارمنستان،
1
کنسرسیوم تجارت  5نمایشگاه
گرجستان،
و نمایشگاههای
عراق ،ترکیه
دائمی
2

نوسازی ناوگان
حمل کاالهای
صادراتی

5000
دستگاه

ایجاد جوینت
ونچر با
 3شرکتهای معتبر  10شرکت
بینالمللی در
زمینههای مختلف

استان
آذربایجانشرقی
استان
آذربایجانشرقی

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی

غیردولتی

اتاق بازرگانی،
صنعت
وزارت امور
 1400 1397معدن و
خارجه،
تجارت
استانداری

5500

اتاق بازرگانی

20000

حمل و
 1400 1397نقل و
پایانه

صنعت اتاق بازرگانی،
 1400 1397معدن و وزارت امور
خارجه
تجارت

460

هسته کلیدی

ارتقای سرمایه اجتماعی

مقدمه

مفهــوم ســرمای ه اجتماعــی در دهههــای اخیــر در حوزههــای گوناگــون علــوم اجتماعــی،
ً
اقتصــاد و اخیــرا در مباحــث علــوم سیاســی بهعنــوان شــاخص مطلــوب حکمرانــی خــوب
مطرحشــده اســت .امــروزه جامعــه شناســان ثابــت کردهانــد کــه یکــی از ابعــاد مهــم هــر
توســعهای در جامعــه توجــه بــه ســرمایههای اجتماعــی اســت .از ایــنرو ســرمایه اجتماعــی،
یکــی از مهمتریــن شــاخصههای رشــد و توســعه هــر جامعــهای بــه شــمار میآیــد ســرمایه
اجتماعــی عبــارت اســت از  میــزان حــس همــکاری ،اطمینــان و اعتمــاد اجتماعــی در میــان
گروههــای مختلــف جامعــه کــه توســط ارتباطــات و شــبکههای اجتماعــی ایجــاد میشــود و
در تقویــت تعامــل و پیونــد دولــت و مــردم نقــش اساســی ایفــا مینمایــد .در ایــن میــان نبایــد
از نقــش و همــکاری نهادهــای مدنــی و دولــت بهعنــوان سیاس ـتگذار برنامههــای تحــول و
اصــاح نظــام اداری در گشــودن چنیــن فضاهایــی غافــل شــد.
ســرمایه اجتماعــی بــه دلیــل تأثیرگــذاری در تقویــت پیونــد و تعامــل دولــت و مــردم ،یکــی
از کانونیتریــن مفاهیمــی هســت کــه در طــی دهههــای اخیــر ،از منظرهــای مختلــف علــوم
اداری و مدیریتــی موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
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ســرمایه اجتماعــی بهعنــوان ســازه اجتماعــی ،در هــر گــروه یــا جامعــهای نشــاندهنده
میــزان اعتمــاد افــراد بــه یکدیگــر اســت .برخــورداری جوامــع از ســرمایه اجتماعــی بــاال ،موجب
تســهیل کنشهــای اجتماعــی میشــود و در مواقــع بحرانــی ،از ســرمایه اجتماعــی میتــوان
بهعنــوان اصلیتریــن منبــع حــل مشــکالت و اصــاح فرآیندهــای موجــود در جامعــه ســود
بــرد؛ بنابرایــن شناســایی عوامــل مؤثــر در تقویــت یــا تضعیــف میــزان ســرمایه اجتماعــی در
جامعــه و انجــام مداخــات الزم در راســتای تقویــت ســنجههای آن ،از اهمیــت بســزایی
برخــوردار میباشــد.
برخــی از ســنجههای اصلــی کــه میتــوان ســرمایه اجتماعــی را بــا آنهــا اندازهگیــری نمــود
عبارتانــد از :آگاهــی بــه امــور عمومــی  ،سیاســی و اجتماعــی ،اعتمــاد عمومــی بــه یکدیگــر،
اعتمــاد بــه نهادهــای مردمــی و دولتــی ،مشــارکت غیررســمی همیارانــه در فعالیتهــای
داوطلبانــه در تشــکلهای غیردولتــی ،خیریههــا ،نهادهــای مذهبــی ،شــوراهای اســامی
شــهر و روســتا ،اتحادیههــا ،انجمنهــای صنفــی و علمــی ،ارتقــای مشــارکت نهادهــای مدنــی
در تصمیمســازی و تصمیمگیریهــای محلــی ،واگــذاری اختیــارات بــه نهادهــای مدنــی،
تمرکززدایــی ،ارتقــای کرامــت انســانی در نظامهــای اداری از طریــق اصــاح فرایندهــا،
اســتقرار و نهادینهســازی ســنجههای حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،اصــاح فرایندهــای
خدمــات اداری بــا افزایــش دقــت ،ســرعت و کیفیــت خدمــات دولتــی و. ...
درمجمــوع میتــوان گفــت کــه یکــی از معیارهــای اصلــی در شــناخت ســرمایه اجتماعــی
شــکل و شــیوه روابــط اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر و نحــوه همزیســتی آنهــا و تعامــل دولــت
و مــردم در جامعــه موردمطالعــه اســت .از دیگــر معیارهــا میتــوان بــه احســاس و نگــرش
مــردم نســبت بــه حکومــت و میــزان مشــارکت مــردم و نهادهــای مدنــی ،وضعیــت حقــوق
شــهروندی در نظــام اداری و وضعیــت برنامههــای تحــول و اصــاح اداری و بخصــوص
اصــاح فرایندهــای خدمــات اداری اشــاره نمــود .احســاس امنیــت ،پیوندهــای خانوادگــی و
اجتماعــی و امیــدواری نســبت بــه آینــده نیــز از معیارهــای مطرحشــده در ارتبــاط بــا ســرمایه
اجتماعــی محســوبمیشــوند.
بنابرایــن وجــود ســرمایه اجتماعــی کلیــد اســتقرار جامعــه مدنی ،تقویــت مشــارکت نهادهای
مدنــی بــا دولــت در پیشــبرد برنامههــای توســعه ،تقویــت وجــوه گوناگــون پیوندهــا ،همــکاری،
اعتمــاد متقابــل و ارتباطــات میــان اعضــای جامعــه و اســتقرار و نهادینهســازی ســنجههای
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حقــوق شــهروندی در جامعــه میباشــد و برعکــس فقــدان آن ،مانــع اساســی بــر تأســیس
و اســتقرار نهادهــای مدنــی ،شــکلگیری حقــوق شــهروندی و ایجــاد شــکاف بیــن مــردم و
دولــت میباشــد .جوامــع دارای ایــن نــوع ســرمایه ،بســتر مناســبی بــر ای شــکلگیری جامعــه
مدنــی توانمنــد ،پاس ـخگو و کارآمــد فراهــم میســازند و اعتمــاد اجتماعــی و مســئولیتپذیری
اجتماعــی مســتحکمتری بیــن دولــت و مــردم بــه وجــود میآیــد .امــا در مقابــل ،تهــی شــدن
یــک جامعــه از ســرمایه اجتماعــی بــه ناکارآمــدی بســیاری از سیاســتها و طرحهــای
پیشــنهادی در حــوزه برنامهریــزی منجــر میگــردد.
بهاینترتیــب ســرمایه اجتماعــی عبــارت از مجمــوع آن دســته از ارتباطــات و شــبکههای
اجتماعــی اســت کــه در جامعــه موجودنــد .در اینجــا میتــوان گفــت اگــر در جامعــهای
میــزان ســرمایه اجتماعــی پاییــن باشــد خطــر افتــادن آن جامعــه بــه وضعیــت تلــه اجتماعــی
ی پاییــن ،نبــودن اعتمــاد و اطمینــان
بســیار باالســت .تلــه اجتماعــی یعنــی ســرمایه اجتماع ـ 
بــه یکدیگــر بیــن مــردم ،رواج فســاد اداری -اقتصــادی ،کاهــش ســطح رضایتمنــدی مــردم
از خدمــات اداری ،کاهــش ســطح حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،پاییــن بــودن ســطح
مشــارکت نهادهــای مدنــی و ذینفــوذان محلــی در برنامههــای توســعهای و  ...میباشــد.
مــوارد مطــرح شــده بیــان مــیدارد کــه شــناخت وضعیــت کمــی و کیفــی ســنجههای
ســرمایه اجتماعــی در جامعــه از اهمیــت و ضــرورت اساســی برخــوردار میباشــد .زیــرا کــه
شــناخت عوامــل مؤثــر در تقویــت یــا تضعیــف ســرمایه اجتماعــی میتوانــد در گســترش ابعــاد
ســرمایه اجتماعــی کمــک کــرده و موجــب افزایــش عملکــرد اجتماعــی و اقتصــادی افــراد در
جوامــع ،تقویــت اعتمــاد مــردم بــه ســازمانها و نهادهــای دولتــی و مشــارکت نهادهــای مدنــی
در تصمیــم ســازیها و تصمیمگیریهــای محلــی و مشــارکت مــردم در اجــرای برنامههــای
توســعه در جامعــه گــردد .بنابرایــن مفهــوم ســرمایه اجتماعــی کــه صبغــه جامعهشناســانه دارد،
میتوانــد بســتر مناســبی بــرای بهــرهوری ســرمایه انســانی و فیزیکــی و راهــی بــرای نیــل بــه
موفقیــت جامعــه در ابعــاد مختلــف توســعه قلمــداد شــود.
ســرمایه اجتماعــی ،امــروزه جایــگاه واالیــی در مقایســه بــا ســرمایه فیزیکــی و انســانی در
جوامــع ایفــا مینمایــد و همیــن امــر باعــث شــده نظریهپردازانــی از قبیــل جیــن جــا کــوب
( ،)1961لــوری ( )1970بــن پــرات (  ،)1980ویلیامســن ( ،)1981بیکــر ( ،)1983جیمــز
کلمــن ( ،)1966رابــرت پاتنــام ( ،)1970پیربوردیــو ( )1980و فرانســین فوکویامــا ()1990
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تعاریــف متعــددی از ســرمایه اجتماعــی ارائــه نماینــد .اندیشــمندان فــوق ،در تعریــف ســرمایه
اجتماعــی بــر مفاهیمــی هــم چــون اعتمــاد ،همــکاری و روابــط متقابــل بیــن اعضــای یــک
گــروه تاکیــد نمودهانــد کــه گــروه را در دســتیابی بــه هدفــی مبتنــی بــر ارزشهــا و معیــار رایــج
در جامعــه هدایــت مینمایــد و بــرای بهبــود عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا ،تقویــت
پیونــد و تعامــل مــردم و دولــت و اســتقرار نظــام مردمســاالری کارا الزامــی اســت.
افزایــش آمارهــای نگرانکننــده در زمینــه آســیبهای اجتماعــی ،همجنیــن مــواردی
همچــون گسســت نســلی و بیــن نســلی ،کاهــش مشــارکت اجتماعــی ،انســجام و تعهــد
اجتماعــی و اعتمــاد ســازمانی ،کاهــش میــزان اعتمــاد اجتماعــی افقــی و عمــودی در بیــن
افــراد ،گروههــا و ســازمانها ،تغییــر ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی در نظــام خویشــاوندی
و جامعــه ،کاهــش ســامت اجتماعــی ،تغییــر در ابعــاد اخــاق حرف ـهای و مســئولیتپذیری
اجتماعــی ،گســترش فســاد و تقلــب عمومــی ،پاییــن بــودن مشــارکت ذینفعــان محلــی و
نخبــگان جامعــه در تصمیــم ســازی و تصمیمگیــری امــورات محلــی ،منطقــهای و ملــی،
طوالنــی بــودن فراینــد ارائــه خدمــات دولتــی بــه مــردم ،وضعیــت حقــوق شــهروندی در
نظــام اداری ،پاییــن بــودن ســطح رضایتمنــدی مــردم از ســرعت ،دقــت و کیفیــت خدمــات
دولتــی و ...نمونههایــی از چالشهــا و مشــکالتی کــه اســتان آذربایجانشــرقی نیــز بــه رغــم
ویژگیهــای ممتــاز و مثبتــی کــه دارد از ایــن آســیب مســتثنی نیســت و در ســالهای اخیــر،
باعــث کاهــش در اعتمــاد عمومــی و ســرمایه اجتماعــی در جامعــه ایــران گردیــده کــه نیازمنــد
نــگاه سیســتمی و اتخــاذ رویکــرد اجتماعمحــور بــه مفهــوم ســرمایه اجتماعــی میباشــد.
در ایــن راســتا ســعی شــده کــه یکــی از هســتههای کلیــدی ســند تدبیــر اســتان آذربایجــان
شــرقی بــه هســته ســرمایه اجتماعــی اختصاصیافتــه تــا بــا رویکــرد سیســتمی و بهرهگیــری از
توانمندیهــای مجامــع تعامــل و همــکاری ســازمانها و نهادهــای دولتــی گامهــای مؤثــری
در زمینــه مشــارکت نهادهــای مردمــی در برنامههــای توســعهای ،روانســازی خدمــات دولتــی
و ارتقــای ســطح حقــوق شــهروندی در نظــام اداری بــر دارد.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

ســرمایه اجتماعــی ،مفهومــی چندبعــدی ،چندســطحی و بــا شــکلهای مختلــف در
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مقیاسهــای رســمی و غیررســمی شــناخته شــده و برداشــتهای مفهومــی و نظــری
چندگانــهای درخصــوص آن وجــود دارد کــه فرآینــد ســنجش آن را بــا ســختیهایی مواجــه
کــرده اســت ولــی بــا توجــه بــه مفاهیــم و نظریــات موجــود ،درخصــوص ســنجش ســازه ســرمایه
اجتماعــی ،از مولفههــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت کــه در ســه ســطح کالن ،میانــه و
خــرد اندازه-گیــری شــده اســت .بنابرایــن بــه خالصـهای از وضعیــت ســرمایه اجتماعــی اســتان
در ســال  ،1394کــه توســط مرکــز ملــی رصــد اجتماعــی وزارت کشــور انــدازه گیــری شــده
اســت ،اشــاره مینمائیــم.
 -ســرمایه اجتماعــی در ســطح کالن در قالــب چهــار بعــد (پنداشــت از عملکــرد نظــام در رفــعو حــل مشــکالت ،پنداشــت از موفقیــت نهــادی در انجــام دادن وظایــف نهــادی ،پنداشــت
از تکویــن جامعــه ،مطلــوب بــودن جامعــه و وجــود عدالــت و برابــری و آخریــن بعــد ،ارزیابــی
مــردم از آینــده اســت) اندازهگیــری شــده اســت کــه میانگیــن ســرمایه اجتماعــی کالن
اســتان  60/6درصــد در حــد متوســط و بــه بــاال بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه رقــم کشــوری
( 51/8درصــد)  8/8درصــد باالتــر از میانگیــن کشــوری بــوده اســت.
 -ســرمایه اجتماعــی در ســطح میانــه ،در قالــب هشــت بعــد (اعتمــاد ســازمانی ،کیفیــتخدمــات ســازمانی ،عملکــرد و پاســخگویی ســازمانها بــه نیازهــا ،آمادگــی ،مشــارکت و
کمــک بــه ســازمانها در صــورت نیــاز ،اعتمــاد تصمیمیافتــه ،دگرخواهــی و پرهیــزکاری،
عامگرایــی و ویژگیهــا و ارزشهــای اخالقــی مســئوالن) اندازهگیــری شــده اســت کــه
میانگیــن ســرمایه اجتماعــی میانــی اســتان  82/3درصــد درحــد متوســط و بــه بــاال بــوده
اســت کــه رقــم متناظــر آن در کشــور  80/2درصــد بــوده اســت.
 -ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد ،در قالــب هشــت بعــد (اعتمــاد عمومــی ،ارزشهــاو ویژگیهــای اخالقــی ،عام-گرایــی اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،بــده بســتان
اجتماعــی ،تعلــق و عــرق ملــی ،رضایــت از زندگــی و احســاس مســئولیت) و بــا  81متغیــر
ســنجش شــده اســت ،کــه میانگیــن ســرمایه اجتماعــی خــرد اســتان  71/3درصــد در حــد
متوســط و بــه بــاال بــوده اســت کــه در مقایســه بــا رقــم کشــوری ( 69/1درصــد) 2/2
درصــد بیشــتر بــوده اســت.
 -ســرمایه اجتماعــی کل اســتان :ســرمایه اجتماعــی کل از ترکیــب ســرمایه اجتماعــی کالن،میانــی و خــرد محاســبه شــده اســت کــه میانگیــن ایــن شــاخص در ســطح اســتان 75/3
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درصــد و در کشــور  69/3درصــد اســت؛ کــه ســرمایه اجتماعــی اســتان  6درصــد باالتــر
از میانگیــن کشــوری بــوده اســت .اســتان آذربایجــان شــرقی از نظــر ســرمایه اجتماعــی
دربیــن اســتانهای کشــور حائــز رتبــه  23میباشــد؛ اســتان فــارس بــا رتبــه  ،31باالتریــن
ســرمایه اجتماعــی و اســتان اصفهــان بــا رتبــه اول ،کمتریــن ســرمایه اجتماعــی را مــا بیــن
اســتانهای کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :27توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی
میزان

فراوانی درصدی استان

فراوانی درصدی کشور

خیلی کم

0/4

1

کم

24/4

29/7

متوسط

66/5

63/3

زیاد

8/4

5/9

خیلی زیاد

0/4

0/1

جمع

100

100

جدول شماره  :28میزان سرمایه اجتماعی در دامنه یک تا پنج
سرمایه

در دامنه یک تا پنج با متوسط عدد ( )3استان

در دامنه یک تا پنج با متوسط عدد ( )3کشور

سرمایه اجتماعی

2/86

2/74

سرمایه اجتماعی کالن

2/77

2/55

سرمایه اجتماعی میانی

2/97

2/92

سرمایه اجتماعی خرد

2/85

2/76

مطالعــات و تحقیقــات انجامگرفتــه شــده در اســتان آذربایجانشــرقی در ارتبــاط
بــا ســرمایه اجتماعــی بیانگــر ایــن امــر هســت کــه اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی در اســتان
آذربایجانشــرقی در بخشهــای مختلــف اجتماعــی (رســمی و غیررســمی) در مقایســه بــا
ســالهای قبــل( هماننــد کشــور) رونــد کاهشــی داشــته کــه نیازمنــد بهکارگیــری رویکــرد
سیســتمی و بهرهگیــری از منابــع و ظرفیتهــای جامعــه بــرای حــل مســئله میباشــد .از بعــد
دیگــر ،میتــوان بیــان نمــود کــه هرچنــد اســتان آذربایجــان شــرقی بهماننــد کشــور بــا چالــش
فــوق درگیــر هســت ،امــا در مقابــل ایــن اســتان بــا برخــورداری از توانمندیهایــی اجتماعــی،
فرهنگــی و منابــع و دارایــی مــادی و معنــوی از قبیــل شــورای هــای اســامی شــهر و روســتا،
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تقویــت مجامــع تعامــل ،انجمنهــا و خیریههــای اجتماعــی فعــال ،تقویــت مشــارکت ذینفعــان
و ذینفــوذان محلــی در تصمیــم ســازیها و تصمیمگیریهــای محلــی و منطق ـهای  ،تدویــن
و اجــرای  برنامههــای تحــول اداری در ارتبــاط بــا اصــاح فرایندهــای اداری ،توســعه دولــت
الکترونیــک ،آمــوزش ،نظــارت بــر اجــرای برنامههــای حقــوق شــهروندی میتوانــد بــر
چالشهــای فــوق غلبــه نمایــد .گــواه ایــن امــر ،عالقهمنــدی مــردم بــه مشــارکت برنامههــای
توســعهای و کارهــای خیرخواهانــه اجتماعــی ،همــکاری ســازمانها و نهادهــای دولتــی و
غیردولتــی در برگــزاری دورههــای آموزشــی حقــوق شــهروندی ،وجــود نهادهــای مدنــی در
همــکاری بــا اســتقرار و نهادینهســازی حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،پــی گیــری مســئولین
اســتانی بــه اجــرای برنامههــای تمرکززدایــی و اجــرای برنامههــای اصــاح و تحــول اداری بــا
رویکــرد کاهــش فرایندهــای اداری ،میتوانــد زمینــه را بــرای تقویــت ســرمایه اجتماعــی در
اســتان فراهــم نمایــد.
بــا عنایــت بــه گســتردگی ســنجههای ســرمایه اجتماعــی و عــدم امــکان انجــام مداخــات
الزم در بهبــود شــاخصها ،در برنامــه کوتــاه و میانمــدت ایــن ســند ســعی شــده کــه مداخــات
اجتماعــی و ســازمانی بــر روی شــاخصهای حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،روانســازی
خدمــات اداری و گســترش مجامــع تعامــل در توســعه اســتان پرداختــه شــود .بــرای تحقــق
اهــداف فــوق الزم هســت کــه در بخــش آمــوزش و نظــارت بــر اســتقرار حقــوق شــهروندی در
نظــام اداری و غیــر اداری  از ظرفیتهــا و توانمندیهــای تشــکلها ،انجمنهــا صنفــی،
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ،نهادهــای خیریــه ،ســمنها ،پایگاههــا و خانههــای
ســامت اجتماعــی ،ســازمانها و نهادهــای دولتــی ازجملــه شــهرداریها ،ســازمان
بهزیســتی ،آموزشوپــرورش ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
صداوســیما و فرمانداریهــا اســتفاده نمــود.
در روانســازی و اصــاح فرایندهــای اداری بــا رویکــرد ارتقــای ســطح ســرعت ،دقــت و
کیفــت  خدمــات اداری ،عــاوه بــر برگــزاری جلســات مرتبــط بــا برنامههــای تحــول اداری
در قالــب برنامــه هــای توســعه مدیریــت ،در ســطح دســتگاههای اجرایــی اســتان گامهــای
مؤثــر در اصــاح فرایندهــای اداری در قالــب برنامههــای تقویــت اعتمــاد ســازمانی و
ســرمایه اجتماعــی برداشــته شــود و همچنیــن آموزشهــای متناســب بــا اصــاح فرایندهــا
برگزار گردد.
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در بعــد تقویــت نهادهــای مدنــی و جلــب مشــارکت فراگیــر مــردم اســت کــه  هــدف اصلــی
تقویــت تعامــل و پیوندهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی بین نخبــگان محلی و ســازمانها
و نهادهــای دولتــی و فراهــم نمــودن زمینــه مشــارکت نخبــگان و فرهیختــگان اســتان و
شهرســتانهای آن در تصمیــم ســازی ،تصمیمگیریهــا و بهرهگیــری از توانمندیهــای
آنهــا در  پیشــبرد برنامههــای توســعهای اســتان میباشــد .در ایــن راســتا الزم هســت بــا
شناســایی و تشــکیل بانــک اطالعــات از نخبــگان و فرهیختــگان محلــی ،راهانــدازی مجامــع
تعامــل توســعه در ابعــاد مختلــف آن و همچنیــن بهرهگیــری از توانمندیهــای نهادهــای
مدنــی ،گامهــای مؤثرتــری بــرای تولیــد و بازتولیــد مشــارکت اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی و
نهــادی بهطــور عــام و تقویــت ســرمایه اجتماعــی فــردی ،گروهــی و نهــادی برداشــت.
بــا لحــاظ نمــودن مــوارد بیانشــده در بخــش مقدمــه ،اهــداف کلــی ســند و رعایــت مبانــی
پارادایمــی و روششناســی ســند تدبیــر و اعمــال رویکــرد سیســتمی در تعامــل بخشهــای
مختلــف ســند بــا یکدیگــر ،هســته کلیــدی حاضــر قــادر خواهــد بــود گامهــای مؤثــر در  تقویــت
و بازتولیــد ســرمایه اجتماعــی در اســتان بــردارد.
ب -نکات مثبت

-

وجــود نزدیــک بــه بیــش از  700تشــکل غیردولتــی فعــال در حوزههــای مختلــفاجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیســت محیطــی؛
وجود نهاد شوراهای اسالمی شهر و روستا ،شهرستان و استان؛وجــود اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن ،کشــاورزی ،اتحادیــه هــا ،انجمنهــا و تشــکلهایصنفــی فعــال و عالقهمنــد بــه مشــارکت در تقویــت ســرمایه اجتماعــی؛
وجــود اســاتید صاحبنظــر و مطلــع در زمینــه شــیوههای تقویــت و بازتولیــد مولفــه هــایســرمایه اجتماعــی؛
عالقهمنــدی مــردم و بخصــوص جوانــان بــه فعالیــت هــای جمعــی و مشــارکت در قالــبســمنها در ارتبــاط بــا موضوعــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی؛
عالقهمنــدی و تمایــل مســئولین اســتانی بــه تقویــت اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی دربخشهــای مختلــف جامعــه و بهخصــوص در تقویــت و تعامــل دولــت و مــردم؛
-وجــود اســناد باالدســتی در زمینــه اســتقرار میــز خدمــت ،نهاینــه ســازی مولفــه هــای
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حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،اصــاح فراینــد خدمــات اداری و تمرکزدایــی؛
 -همــکاری نهادهــای دولتــی و نهادهــای مدنــی در برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــاحقــوق شــهروندی در نظــام اداری؛
 -عالقمنـدی مــردم بــه شــکل گیــری و توســعه مجمــع تعامــل بــا حضــور فرهیختــگان بــرایپیشــبرد اهــداف توســعه ای اســتان؛
ج -نکات منفی

-

-

فقــدان برنامــه منســجم و جامــع بــرای تقویــت ســرمایه اجتماعــی در نهادهــای دولتــی،مدنــی و ســطوح مختلــف جامعــه؛
پایین بودن سطح اختیارات تصمیم گیرهای امورات توسعه در شهرستان ها.پاییــن بــودن ســطح مشــارکت و نظــارت انجمنهــا ،اتحادیــه هــا ،تشــکلهای صنفــی وخیریــه هــا در تصمیــم ســازی هــا ،تصمیــم گیــری هــا و پیشــبرد برنامــه هــای توســعه ای
محلــی و منطقــه ای.
پاییــن بــودن ســطح مشــارکت دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در ارتباط بــا حــذف فرایندهایزائــد اداری و اصالح آن؛
پاییــن بــودن تعــداد فعالیــت هــای خدمــات دولتــی در قالــب برنامــه هــای توســعه دولــتالکترونیــک در دســتگاههای اجرایــی؛
پاییــن بــودن عملکــرد نهادهــای مدنــی و دســتگاه هــای اجرایــی  در تشــکیل مجمــعمشــورتی توســعه شهرســتان هــا و اســتان  .
پاییــن بــودن ســطح همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در اســقرار و نهادینــه ســازیمولفــه هــای حقــوق شــهروندی در نظــام اداری
فقــدان برنامــه جامــع ارتقــای ســطح مســئولیت پذیــری اجتماعــی ،اخــاق حرفــه ای واعتمــاد ســازمانی و در نهایــت ســرمایه اجتماعــی در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان؛

تبیین هسته
اهــداف کلیــدی و بنیــادی کــه هســته حاضــر بــه دنبــال آن میباشــد ،عبــارت اســت
از اســتقرار و نهادینهســازی مؤلفههــای حقــوق شــهروندی ،روانســازی خدمــات اداری
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در دســتگاههای اجرایــی در قالــب برنامههــای اصــاح و تحــول اداری ،تمرکززدایــی در
تصمیمگیریهــا ،ارتقــای ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی ،اخــاق حرفــهای و تقویــت
اعتمــاد ســازمانی و درنهایــت فراهــم نمــودن زمینههــای بــرای شــکلگیری مجمــع تعامــل
توســعه در شهرســتانهای اســتان بــا رویکــرد تقویــت و پیونــد دولــت و مــردم در ابعــاد
مختلــف برنامههــای توســعهای میباشــد .همانطــور کــه بیــان شــد ،بــا رســیدن فراینــد
مــوج جهانیشــدن و کاهــش کنتــرل حکومــت بــر مــردم ،رابطــه دولــت و مــردم تغییریافتــه
اســت .از بعــد دیگــر گســترش و توســعه فضاهــای مجــازی ،رشــد ســریع ارتباطــات و وســایل
جمعــی ممکــن هســت زمینــه را بــرای کاهــش اعتمــاد اجتماعــی آمــاده نمــوده و بــه دنبــال
آن امنیــت اجتماعــی را در جامعــه بــا مشــکل مواجــه نمایــد .بــر ایــن اســاس تقویــت ابعــاد
ســرمایه اجتماعــی و ارزشهــا و هنجارهــای حاکــم بــر آن در جامعــه امــری ضــروری و حیاتــی
میباشــد .بــا عنایــت بــه محــدوده زمانــی اجــرای برنامــه ســند تدبیــر و مقــدور نبــودن انجــام
مطالعــات و مداخــات الزم در تمامــی ســنجههای ســرمایه اجتماعــی ،در ایــن ســند ســعی
شــده بــا لحــاظ نمــودن مؤلفههــای کالن ســرمایه اجتماعــی بــه انجــام مداخــات الزم در
ارتبــاط بــا شــیوههای تقویــت اعتمــاد اجتماعــی در ســطوح فــردی ،اجتماعــی و در ابعــاد
افقــی و عمــودی ،ارتقــای کرامــت انســانی و ســطح رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد نهادهــای
دولتــی در قالــب اســتقرار و نهادینهســازی حقــوق شــهروندی در نظــام اداری و بهبــود فراینــد
ارائــه خدمــات دولتــی بــا حــذف فرایندهــای زائــد اداری و اصــاح آن و در تقویــت مشــارکت
ذینفعــان و ذینفــوذان محلــی در برنامههــای توســعهای در قالــب مجمــع تعامــل توســعه
پرداخــت .بــه همیــن دلیــل ،پروژههــای ایــن هســته بــا لحــاظ نمــودن مؤلفههــای مدنظــر
شــامل ،روانســازی خدمــات فرایندهــای اداری ،ارتقــای ســطح حقــوق شــهروندی در نظــام
اداری ،نهادینهســازی مجمــع تعاومــل توســعه در ســطح اســتان و شهرســتانهای اســتان بــا
بهرهگیــری از ظرفیــت و توانمندیهــای نیــروی انســانی در جهــت پیشــبرد اهــداف توســعهای
میباشــد.
اهداف
 -فراهــم نمــودن زمینههــای الزم بــرای مشــارکت نخبــگان ،فرهیختــگان و صاحبنظــرانمحلــی در ســطوح مختلــف در راســتای ارتقــای ســطح مشــارکت اجتماعــی ،اقتصــادی،
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فرهنگــی جامعــه در قالــب برنامههــای مجمــع تعامــل توســعه شهرســتان.
 -تشــکیل بانــک اطالعــات جامــع از فعــاالن اجتماعــی از قبیــل انجمنهــا ،تشــکلهایصنفــی ،شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ،اتحادیههــا ،خیریههــا و ســمنها در راســتای
شــکلگیری مجمــع تعامــل شهرســتانها
 -روانســازی ارائــه خدمــات اداری بــه مــردم (شناســایی فعالیتهــای اداری ،حــذففرایندهــای زائــد در ارائــه خدمــات دولتــی ،ایفــای نقــش تســهیل گــری در اعطــای
مجوزهــا و پروانههــای فعالیــت ،برگــزاری دورههــای آموزشــی مرتبــط بــا اصــاح فرایندهــا،
الــزام دســتگاه بــه پیادهســازی برنامههــای مرتبــط بــا تمرکززدایــی ،اعطــای اختیــارات
بــه شهرســتانها ،ارتقــای ســامت اداری توســعه خدمــات دولتــی در قالــب برنامههــای
دولــت الکترونیــک و میــز خدمــت).
 -ارتقــای حقــوق شــهروندی در دســتگاه اجرایــی (طراحــی و تدویــن ســنجههای حقــوقشــهروندی در نظــام اداری ،تدویــن و اجــرای دورههــای آموزشهــای مرتبــط بــا اهــداف
حقــوق شــهروندی از قبیــل حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،اخــاق حرفـهای ،ســامت
و تخلفــات اداری ،نظــارت و ارزیابــی اســتقرار ســنجههای حقــوق شــهروندی در نظــام
اداری ،اســتقرار میــز خدمــت در دســتگاههای اجرایــی و نظــارت بــر آن).
-تشکیل و نهادینهسازی مجمع تعامل توسعه

مفهــوم بنیــادی و پای ـهای در شــکلگیری و توســعه مجمــع تعامــل ،مشــارکت میباشــد.
مشــارکت در امــور اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی بهطــور عــام و در پیشــبرد
اهــداف توســعه محلــی بهطــور خــاص از دیربــاز بهطــور جــد موردتوجــه دولتهــا بــوده اســت.
مشــارکت را بــا مفاهیمــی نظیــر همــکاری ،تعــاون ،مســاعدت ،یاریگــری ،توانمندســازی مرتبــط
دانســت .بــا گســترش معنــای مشــارکت و راه یافتــن آن بــه عرصههــای مختلــف زندگــی،
امــروزه ســخن از وضعیتــی اســت کــه همــه مــردم میخواهنــد در تعییــن سرنوشــت خویــش
دخالــت آگاهانــه و مؤثــر داشــته باشــند .یکــی از مهمتریــن جنبههــای موردتوجــه در ایــن
عرصــه ،شــکلگیری انجمنهــا ،تشــکلهای صنفــی و اتحادیههــا ،شــوراهای اســامی
شــهر و روســتا ،مؤسســات خیریـهای و غیــره بــا رویکــرد فراهــم نمــودن زمینــه مشــارکت مــردم
در تصمیمســازی و تصمیمگیریهــای محلــی و منطق ـهای و ســهیم نمــودن آنهــا در منافــع
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اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه میباشــد .نهادهــای مدنــی مطرحشــده در جامعــه،
هرکــدام بــا رویکردهــا و اهدافــی طراحــی و بــه دنبــال اثربخشــی الزم در جامعــه هســتند و ایــن
امــر زمانــی تحقــق مییابــد کــه داراییهــا و توانمندیهــای هرکــدام در قالــب برنامــه خاصــی
متمرکــز و نهادینهشــده عمــل نمایــد .مجمــع تعامــل بهعنــوان پیونددهنــده و تقویــت تعامــل
بیــن دولــت و مــردم کــه از بطــن جامعــه و بــا مشــارکت فرهیختــگان جامعــه شــکلگرفته؛
میتوانــد نقــش مؤثــری در بهرهگیــری از دانــش و توانمندیهــای نیــروی انســانی در حــل
مســائل و مشــکالت جامعــه و تقویــت ســرمایه اجتماعــی و بالندگــی و پویایــی جامعــه داشــته
باشــد .از بعــد دیگــر ،مجمــع تعامــل بــا بهرهگیــری از تجربیــات زیســته و برخــورداری از دانــش
بومــی و شــناخت از توانمندیهــای جامعــه میتوانــد نقــش کلیــدی در توســعه داشــته باشــد.
همچنیــن شــکلگیری و توســعه مجمــع تعامــل در هــر جامعــه بیانگــر میزانــی از اعتمــاد و
ســرمایه اجتماعــی میباشــد .بــه طوریکــه هرچقــدر شــبکههای مشــارکت در یــک جامع ـهای
گســتردهتر باشــد ســرمایه اجتماعــی آن جامعــه غنیتــر اســت .بــه همیــن جهــت و دلیــل،
یکــی از اقدامــات اصلــی  ایــن هســته ،تأکیــد بــر شــکلگیری مجمــع تعامــل توســعهای بــا
مشــارکت نخبــگان و فرهیختــگان محلــی در ابعــاد مختلــف میباشــد.
برای استقرار پروژه فوق اقداماتی باید به شرح زیر انجام داد.
1 .1شناســایی و تشــکیل بانــک اطالعــات انجمنهــا ،تشــکلهای صنفــی و تخصصــی،
مؤسســات خیریــه ،اعضــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتای شهرســتان و اســتان؛
2 .2فراهــم نمــودن زمینــه تشــکیل مجامــع مشــورتی شهرســتانها بــا همــکاری نهادهــای
دولتــی و بخصــوص فرمانداریهــا؛
3 .3تقویــت مشــارکت نخبــگان محلــی و اعضــای تشــکلها انجمنهــای صنفــی بــرای
حضــور فعــال در مجمــع تعامــل؛
4 .4طراحی و تدوین برنامه جامع در ارتباط با ساختار مجمع تعامل و بهرهگیری از توانمندیهای
آنها در تصمیم سازی و تصمیمگیریهای محلی در پیشبرد برنامههای توسعهای؛
 -استقرار و نهادینهسازی حقوق شهروندی

تقویــت تعامــل و پیونــد دولت-ملــت نیازمنــد ارائــه خدمــات اداری بــه شــهروندان
بهطــور مناســب و در حداقــل زمــان ممکــن ،عــدم برخــورد تبعیضآمیــز بــا مراجعیــن بــه
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ادارات ،رعایــت کرامــت انســانی و حقــوق افــراد ،ارتقــای مســئولیتپذیری و شفافســازی
و پاســخگویی ،دسترســی آســان بــه سیســتم قضایــی اســت .در ایــن راســتا منشــور حقــوق
شــهروندی بــا هــدف ارتقــای کرامــت انســانی ،افزایــش آگاهــی و توانمنــدی شــهروندان نســبت
بــه حقــوق خــود ،تشــویق ،حمایــت و جلــب مشــارکت افــراد ،متخصصــان ،تشــکل و نهادهــای
مدنــی بــرای ارتقــای فرهنــگ عمومــی ،تدویــن شــاخصهای کمــی و کیفــی بــرای ارزیابــی
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و  ...در آذرمــاه  1395توســط رئیسجمهــور محتــرم مطــرح
گردیــد .بنابرایــن بــا اتــکای بــه مفــاد منشــور فــوق بهعنــوان الــزام قانونــی در اســتقرار و
نهادینهســازی مؤلفههــای حقــوق شــهروندی در نظــام اداری امــری الزامــی میباشــد .در ایــن
راســتا ،تدویــن برنامههــای ارتقــای ســامت اداری ،توســعه فعالیتهــای دولــت الکترونیــک،
کاهــش فرایندهــای زائــد اداری ،آشــنا نمــودن مــردم بــه حقــوق خــود ،نظــارت بــر عملکــرد
دســتگاههای اجرایــی در زمینــه اســتقرار و نهادینهســازی مؤلفههــای حقــوق شــهروندی،
آشــنا نمــودن کارکنــان دولــت بــا مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای و   ...میتوانــد نقــش بنیــادی
در رضایتمنــدی مــردم از دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد .الزمــه تحقــق اهــداف فــوق،
شناســایی و تدویــن مؤلفههــای حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،آشــنا نمــودن کارکنــان
دولــت بــا مؤلفههــای حقــوق شــهروندی از طریــق برگــزاری دورههــای آموزشــی ،اصــاح
فرایندهــای خدمــات اداری و حــذف فرایندهــای زائــد اداری ،توســعه دولــت الکترونیــک،
تقویــت نظــارت بــر عملکــرد دســتگاهها در ایــن میباشــد .بنابرایــن بــرای رســیدن بــه اهــداف
فــوق ،بایــد اقدامــات زیــر را انجــام داد.
 -1-3تعیین رابطین حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان.
 -2-3شناسایی سنجههای حقوق شهروندی در نظام اداری.
 -3-3برگزاری دورههای آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در دستگاههای اجرایی  
 -4-3تدوین برنامه عملیاتی برای استقرار و نهادینهسازی سنجههای حقوق شهروندی
 -5-3نظارت و ارزیابی عملکرد استقرار شاخصهای حقوق شهروندی در نظام اداری در
دستگاههای اجرایی.
 -6-3استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی و نظارت بر آن.
 -7-3ارتقــای ســطح و تعــداد خدمــات قابلارائــه در قالــب برنامههــای توســعه دولــت
الکترونیــک از طریــق پیشــخوانهای دولتــی.
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ارتقــای ســطح رضایتمنــدی مــردم از کیفیــت ارائــه خدمــات دولتــی نقــش مهــم و مؤثــری
در تقویــت اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی دارد .نتایــج مطالعــات انجامگرفتــه شــده در ارتبــاط بــا
ســطح رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد دســتگاههای اجرایــی ،بیانگــر پاییــن بــودن ســطح
رضایتمنــدی مــردم اســتان از دســتگاههای اجرایــی اســتان میباشــد .نظرســنجیهای
انجامگرفتــه شــده در ایــن راســتا کــه در ســال  1397توســط ســازمان اداری و اســتخدامی
کشــور انجــام گرفــت نشــان داد کــه اســتان آذربایجــان شــرقی در بیــن اســتانهای کشــور در
رتبــه  22قــرار دارد .بهمنظــور رفــع مشــکالت اساســی نظــام اداری در حوزههــای مختلــف از
قبیــل واگــذاری و اعطــای اختیــارات بــه ســطوح پاییــن ســازمانها و نهادهــا ،اصــاح روشها،
رویههــا ،فرایندهــای انجــام کار بهمنظــور رضایــت اربابرجــوع ،سادهســازی روشهــا و
کاهــش هزینههــا و ،...توســعه نظــام مکانیــزه و دولــت الکترونیــک در دســتگاههای اجرائــی
و ارائــه خدمــات بــه مــردم مبتنــی بــر فرایندهــای شــفاف و باکیفیــت مطلــوب ،پاســخگو بــودن
بــه مــردم ،کنتــرل و کاهــش ســطح فســاد اداری و سالمســازی محیــط اداری ،توســعهگرا و
نواندیــش نمــودن نظــام اداری ،فراهــم نمــودن زمینــه و جهــت حرکــت ســازمانها بــه ســمت
شایستهســاالری و دانــش گــرا ،نیازمنــد اصــاح فرایندهــای اداری و حــذف فعالیتهــای
زائــد میباشــد .بهمنظــور تحقــق اهــداف مطرحشــده در پــروژه مذکــور در دســتگاههای
اجرایــی اســتان الزم اســت اقداماتــی بــه شــرح زیــر بــا نظــارت و راهبــری ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی در دســتگاههای اجرایــی اســتان انجــام گیــرد.
 -1-3شناسایی فعالیتهای کلیدی دستگاههای اجرایی استان.
 -2-3شناخت فرایندهای ارائه خدمات دولتی به مردم.
 -3-3اصالح و حذف فعالیتهای زائد خدمات دولتی .
 -4-3برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با اصالح فرایندهای اداری.
 -5-3توسعه فعالیتها و خدمات دولتی بهصورت الکترونیک و پیشخوانهای ارائه خدمات دولتی
 -6-3تقویت فعالیتهای خدمات اداری در قالب میز خدمت الکترونیکی
 -7-3الزام دستگاه به تقویت و اعطای اختیارات به شهرستان
 -8-3الــزام دســتگاهها بــه اجــرای برنامههــای مرتبــط تمرکززدایــی و اعطــای اختیــارات بــه
شهرســتانها در ارتبــاط بــا تصمیمگیریهــای محلــی.
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شروع خاتمه

عنوان
پروژه

هدف

تأسیس مجمع تعامل توسعه استان

مشارکت ذینفعان در برنامههای توسعه استانی
ارتقای سرمایه اجتماعی استان
ارتقای شاخصهای توسعه استان

سطح استان

1397

مستمر

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

اداره کل امور اجتماعی استانداری
سازمان ورزش وجوانان استان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  

آموزش منشور حقوق شهروندی

-1آشنایی با اهداف حقوق شهروندی
-2ارتقای دانش کارکنان دستگاههای اجرایی نسبت به
مفهوم حقوق شهروندی
-3استقرار و نهادینهسازی اهداف حقوق شهروندی
-4ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد
دستگاههای اجرایی استان
-5استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی استان
-6بهبود سطح ارائه خدمات دولتی  

دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی

1396

مستمر


انسانی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 -دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

100000
شهرداری ها -فرمانداری ها
 -کلیه دستگاههای اجرایی استان

شروع خاتمه
عنوان
پروژه

هدف

محل اجرا

 1200000هزار ریال

دولتی غیردولتی
دستگاه
مسئول

برآورد اعتبار
(هزار ریال)
زمان اجرا

دولتی

محل اجرا

زمان اجرا

دستگاههای
همکار

غیردولتی
دستگاههای همکار

برآورد اعتبار (هزار ریال)
دستگاه
مسئول
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1500000

روانسازی و اصالح فرایندهای خدمات اداری

-1افزایش سرعت ،دقت و کیفیت خدمات دولتی
-2ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی
 -3ارتقای سالمت اداری
-4کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی
-5ارتقای سطح مسئولیتپذیری ،اخالق حرفهای  در بین کارکنان
6حذف فعالیتهای زائد اداری
-7توسعه خدمات اداری در قالب برنامه دولت الکترونیک

دستگاه های اجرایی استان

1397

مستمر

 استانداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان -شرکت ارتباطات و زیرساخت

شروع خاتمه

کلیه دستگاههای ستادی استان

دولتی

غیردولتی
عنوان
پروژه

هدف

محل اجرا

زمان اجرا

دستگاه
مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(هزار ریال)

جدول شماره  :31پروژههای اقدام «روانسازی فعالیتهای اداری»

هسته کلیدی

ساماندهی و توانمندسازی اجتماعی

مقدمه

هــر جامعـهای در مســیر تغییــر و تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی ،بــه جهــت وجــود باورهــا،
عقایــد و هنجارهــای متفــاوت و نیــز محدودیتهــای متعــدد ،بــا ســطحی از مشــکالت و
آســیبهای اجتماعــی مواجــه میباشــد .اغلــب رشــد ســریع و نامتــوازن شهرنشــینی ،بــه
ظهــور پدیدههــای همچــون حاشیهنشــینی ،فقــر و بیــکاری ،تراکــم و ازدحــام ،شــرایط
نامســاعد فضــای ســکونتگاهی و از آنهــا مهمتــر آســیبهای اجتماعــی هماننــد بزهــکاری،
اعتیــاد ،خشــونت ،چالشهــای اخالقــی و خانوادگــی منجــر میشــود.
بررســی نتایــج حاصــل از پژوهشهــای علمــی در زمینــه آســیبهای اجتماعــی و آمارهــای
ارائهشــده از ســوی نهادهــای ذیربــط در ســطح کشــور بیانگــر رونــد رو بــه رشــد آســیبهای
اجتماعــی و کاهــش ســن ارتــکاب بســیاری از ایــن انحرافــات از قبیــل بــزه ،فحشــا و اعتیــاد
اســت .همچنیــن ،از نظــر شــیوع و گســترش آســیبهای اجتماعــی ارتبــاط همزمانــی در میــان
ً
انــواع آنهــا وجــود دارد کــه منجــر بــه چندالیــه و متکثــر شــدن آنهــا شــده و نهایتــا تنــوع آنها
روزب ـهروز بیشــتر میگــردد؛ بالــغ بــر  20نــوع از انــواع آســیبها توســط وزارت کشــور احصــا
و در قالــب طــرح تقســیم کار ملــی بــرای کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی در ســال
 1395ابــاغ گردیــده اســت .در چنیــن وضعیتــی اثــرات و پیامدهــای منفــی ایــن آســیبها بــر
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روی افــراد ،خانــواده و جامعــه نگرانکننــده اســت .از ایــن رو ،مداخلــه بخشهــای دولتــی و
غیردولتــی بــرای مقابلــه ،کنتــرل و کاهــش آســیبها ضرورتــی اجتنابناپذیــر دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه در هیــچ جامعــهای و در هیــچ مقطعــی از تاریــخ آســیبهای
اجتماعــی بــه صفــر نرســیده لــذا ســخن گفتــن از ریشــهکن کــردن آســیبهای اجتماعــی
در ایــران و اســتان آذربایجانشــرقی ســخنی غیرعلمــی و غیرعملــی اســت .لیکــن بایــد بــا
اتخــاذ سیاســتهای مناســب و تاثیرگــذار و بــا مداخلههــای علمــی و نظاممنــد رونــد رو بــه
رشــد ایــن آســیبها را کنــد یــا متوقــف نمــود و در نهایــت آنرا کاهــش داد .بــهایــن منظــور
رویکردهــای مختلفــی بــرای مدیریــت ایــن آســیبها وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا مبتنــی
بــر نگــرش ســختافزاری و کالبــدی و برخــی دیگــر بــر مهندســی اجتماعــی تاکیــد دارنــد
کــه در آنهــا ارتقــای ظرفیتهــای انســانی و ظرفیتســازی و نهادســازی محلــی از اولویــت
برخــوردار اســت .در ایــن میــان ،توانمندســازی اجتماعــی بهعنــوان یکــی از راهبردهــای موفــق
و تأثیرگــذار مطــرح بــوده و میتوانــد بــرای مدیریــت ،کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی
نقــش ایفــا کنــد.
توانمندســازی اجتماعــی یــک فرآینــد پویــا و خودجــوش از متــن بافــت فرهنگــی -اجتماعی
یــک جامعــه اســت کــه بــه افــراد افزایــش قــدرت و توانایــی میدهــد تــا بتواننــد بــرای بهبــود
وضعیــت زندگــی خویــش اقــدام نماینــد و هــدف اصلــی آن ایجــاد تغییــرات مناســب در کلیــه
ابعــاد و جوانــب زندگــی افــراد ،خانوادههــا ،گروههــا و اقشــار اجتماعــی میباشــد در واقــع،
توانمندســازی بــه معنــای قــادر ســاختن افــراد بــرای ارتقــای وضعیــت معیشــتی ،داشــتن
زندگــی مســتقل بــدون حمایــت ،رشــد اجتماعــی ،حرکــت در جهــت رشــد مــداوم و توســعه
پایــدار اســت .خاطــر نشــان میســازد توانمندســازی مشــارکتی فراگیــر و همــه جانبــه اســت کــه
ً
عمدتــا در محیطهــای کوچــک هماننــد روســتا و محلــه قابــل اجراســت.
در جریــان مداخلــه دولــت بــرای بهبــود وضعیــت اجتماعــی ،محــور حرکــت بایــد
ظرفیتهــای موجــود در مناطــق باشــد کــه بــا حمایــت و پشــتیبانی ســازمانهای دولتــی،
شــکل نظامیافت ـهای بــه خــود گرفتــه و خــود را بهصــورت نهادهــای توســعه محلــی هدایــت
ســازد؛ زیــرا در توانمندســازی تأکیــد بــر بــروز اســتعدادها و تواناییهایــی اســت کــه در جوامــع
و مناطــق حاشــیهای نهفتــه اســت .بنابرایــن ،توانمندســازی روشــی اســت کــه بــه دنبــال
دســتیابی بــه بهبــود کیفیــت زندگــی فــردی و اجتماعــی از طریــق جوامــع محلــی و نهادهــای
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بخــش خصوصــی میباشــد .در واقــع هــدف پیادهســازی اصــول مبتنــی بــر توســعه نبــوده
بلکــه در فراینــد توانمندســازی اصولــی اجرایــی خواهــد گردیــد کــه توســعه محصــول اســتقرار
آن اصــول میباشــد.
توانمندســازی در برگیرنــده ســطوح مختلــف خــرد ،میانــی و کالن اســت .ســطح خــرد
حیــات فــردی و گروهــی را دربــر میگیــرد و توانمندســازی در ایــن ســطح شــامل ارتقــای
ســرمایههای فــردی و انســانی میباشــد .ســطح میانــی دربرگیرنــده گروههــا و اجتماعــات
ً
بــوده و توانمندســازی در ایــن ســطح اجتماعــات محلــی عمدتــا  فقیــران را شــامل میشــود.
امــا توانمندســازی در ســطح کالن نیــز دربرگیرنــده رابطــه دولــت و اجتماعــات محلــی اســت و
ً
عمدتــا بــا ســاختارها پیونــد داشــته و ماهیتــی سیاســی یــا سیاســتی دارد.
هــر برنامــه توانمندســازی بایــد بتوانــد در  4بعــد کــه بــهعنــوان ســرمایههای افــراد ،خانوارهــا
و محــات تلقــی میشــود مداخلــه کنــد .ایــن ابعــاد شــامل ســرمایههای انســانی (آمــوزش،
مهــارت و  )...ســرمایههای اجتماعــی (اعتمــاد ،مشــارکت ،شــبکه و ) ..ســرمایههای فیزیکــی
(کالبــد ،زیرســاخت ،خدمــات و  )..و ســرمایه هــای مالــی (درآمــد پایــدار ودارایــی و ) ..میباشــد    .
مدلهــای متعــددی بــرای طراحــی و اجرای برنامههــای توانمندســازی وجــود دارد که مدل
عمومی) ،(General Modelمدل پاسخگویی اجتماعی )،(Community Response Model
مــدل ایجــاد ائتــاف ) (Coalition Building Modelو مــدل همگرایــی اجتماعــی
) (Community Collaboration Modelاز مشــهورترین آنهــا هســتند  .اهــم آنچــه کــه
مؤلفههــای اصلــی برنامههــای توانمندســازی را در ایــن مدلهــا شــکل میدهــد را مــی تــوان
در عناویــن زیــر تبییــن نمــود:
 -آمــوزش :در جریــان آمــوزش بــه مــردم آموختــه میشــود کــه ضمــن مشــارکت در طرحهــاو برنامههــا خــود طــراح و مجــری باشــند.
 -تســهیلگری :بــه اعضــای جامعــه مــورد نظــر کمــک میشــود کــه یــک طــرح را خــوداجــرا کننــد و تســهیلگر ،آموزشدهنــده ،ارائهدهنــده راهنمایــی عمومــی و جهــت دادن
بــه تالشهاســت و در واقــع تاکیــد بــر نقــش مــردم در اجــرای یــک طــرح اســت.
 -حمایــت :آموزشدهندههــا و تســهیلگران بایــد بــه تقویــت اعتمــاد بــه نفــس مــردمبپردازنــد.
- -آشکارســازی :تســهیلگران تجــارب خــود را در اختیــار مــردم قــرار میدهنــد و از ایــن
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طریــق چشــماندازی متفــاوت را بــرای مــردم بــاز میکننــد کــه باعــث بهبــود و پویایــی
برنامــه میشــود .آنهــا از ایــن طریــق بــه مــردم جهــت میدهنــد تــا بتواننــد مســائل را
ببیننــد ،طــرح بدهنــد و آن را خودشــان اجــرا کننــد.
 -آزادســازی :تســهیلگران هزینــه بــروز اســتعدادهای مــردم ار فراهــم میکننــد و از ایــنطریــق بــه جریــان تصمیمســازی و تصمیمگیــری صحیــح کمــک میکننــد.
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

جامعــه ایــران سالهاســت کــه بــا رشــد فزاینــده آســیبهای اجتماعــی روب ـهرو اســت و
آمــار رو بــه رشــد اعتیــاد ،حاشیهنشــینی ،کــودکان کار ،فســاد اخالقــی ،فحشــا ،بزهــکاری و
خشــونت و آزار زنــان و ...حکایــت از ایــن رونــد دارد .اســتان آذربایجانشــرقی نیــز بــا توجــه بــه
ویژگیهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی خــاص خــود بــا شــدت و ضعــف و در برخــی از
شــاخصها متفــاوت از میانگیــن وضعیــت کشــور ،متأثــر از انــواع آســیبهای اجتماعــی قــرار
دارد .در میــان آســیبهای مهــم و اولویــتدار کشــور مطابــق مصوبــات شــورای اجتماعــی
کشــور (طــاق ،اعتیــاد ،حاشیهنشــینی ،بیبندوبــاری و فســاد) ،از مهمتریــن آســیبهای
دامنگیــر اســتان میتــوان بــه موضــوع حاشیهنشــینی اشــاره نمــود کــه خــود بســتر مناســبی
بــرای ســایر آســیبهای اجتماعــی فراهــم نمــوده اســت.
مناطــق حاشیهنشــین بــا مجموعــهای از گزینههــای نامطلــوب ماننــد فرســودگی
ســاختاری ،افســردگی ،فقــر فرهنگــی و اقتصــادی ،تراکــم بــاالی جمعیتــی و مســکونی،
ناهنجاریهــای رفتــاری و ســاختمانهای فاقــد شــکل و نقشــه ،کیفیــت نامطلــوب خدمــات
و بهداشــت و نظایــر آن مشــخص میشــود .ایــن عوامــل ســبب میشــود کــه ســاکنین ایــن
نواحــی در معــرض مســائلی همچــون :ریســک خــارج از شــهر بــودن ،خدمــات اولیــه ناکافــی،
معامــات غیررســمی زمیــن و توســعه اتفاقــی مســکن قــرار گیرنــد.
تاکنــون در نــکات مختلــف دنیــا سیاســتها و برنامههــای مختلفــی در قبــال اســکان
غیررســمی اتخــاذ شــده اســت ،سیاسـتهایی کــه دامنــه وســیعی از تخریــب و تخلیــه اجبــاری
تــا ســاختن خانههــای ارزان قیمــت و خانهســازی اجتماعــی ،روش زمیــن و خدمــات ،را شــامل
میشــود .تمامــی روشهــای مذکــور بــه دالیــل مختلفــی از جملــه پوشــش نــدادن تمامــی
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اقشــار کمدرآمــد شــهری و عــدم توجــه بــه توانایــی مالــی و اقتصــادی خانوادههــای کمدرآمــد
موفقیــت چندانــی نداشــتهاند .بدیــن ســبب در دهههــای اخیــر راهبــر توانمندســازی بــه همــراه
ارتقــاء یــا بهســازی محیطهــای موجــود توصیــه شــد .از ایــن پــس جهشــی در مطالعــات و
طــرح رهیافتهــای نوینــی بــرای حــل مســئله از درون و برپایــه توســعه اجتماعــات محلــی،
در پیونــد بــا سیاســتهای کالن توســعه بــه وقــوع پیوســته اســت .در پذیــرش راهبردهــای
توانمندســازی ،کــه میبایــد همــراه بــا ارتقــاء و بهســازی فیزیکــی محــات صــورت پذیــرد
انســان محــور اساســی توســعه تلقــی میشــود و برنامههــای توســعهای بــا در نظــر گرفتــن ایــن
محــور آغــازمیشــوند.
اســتان آذربایجانشــرقی همچــون تعــدادی از کالنشــهرهای کشــور ،رونــد رشــد
بیقاعــده درگســترش فیزیکــی شــهری را طــی ســه دهــه گذشــته دارا بــوده اســت؛
ً
بهطوریکــه نســبت جمعیتــی آن از شــهری بــه روســتایی کامــا معکــوس گردیــده و ایــن امــر
منجــر بــه افزایــش ســکونتگاههای غیررســمی و ناهنجاریهــای فضایــی ـ کالبــدی در ســطح
شــهرها گردیــده اســت .مســاحت اســکان غیررســمی شناساییشــده اســتان  3050هکتــار بــا
حــدود  550هــزار نفــر جمعیــت میباشــد (مســاحت تخمینــی اســکان غیررســمی اســتان،
حــدود  5200هکتــار بــا 1.1میلیــون نفــر جمعیــت اســت) .ســهم شــهر تبریــز از مســاحت
اســکان غیررســمی حــدود  2000هکتــار بــا جمعیــت  400هــزار نفــر میباشــد .در واقــع درحــال
حاضــر حــدود یکچهــارم از جمعیــت شــهری تبریزحاشیهنشــین میباشــند (اســتانداردهای
ک بــههشــت اســت) و بخــش زیــادی از جمعیــت آن در فقــر
جهانــی بــرای ایــن موضــوع ی ـ 
و بیــکاری بســر بــرده و یــا بــه مشــاغل کاذب ،غیررســمی و خریــدوفــروش مــواد مخــدر
مبــادرت نمــوده و بــه همیــن دلیــل آمــار کــودکان بازمانــده از تحصیــل و کــودکان کار ،کــودک
همســری در ایــن مناطــق باالتــر بــوده و تنــوع و شــدت آســیبها نیــز در ایــن مناطــق
بیشتر است.
بنــا بــه اعــام دبیرخانــه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،درســال 1396حــدود
 50هــزار معتــاد شناساییشــده در اســتان وجــود داشــته امــا تعــداد معتادیــن اســتان بیــش از
 100هزارنفــر بــرآورد میگــردد ،اگــر بپذیریــم کــه بهجــز فــرد معتــاد ،خانــواده ،دوســتان و
آشــنایان نزدیــک وی نیــز بــا ایــن پدیــده دســتبــهگریبــان هســتند ،آمــار افــرادی کــه درگیــر
ایــن پدیــده میباشــند زیادتــر میشــود .از  طرفــی مقولــه اعتیــاد از جملــه آســیبهایی اســت
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کــه آســیبهای دیگــری ازجملــه ســرقت ،طــاق ،نــزاع و انــواع خشــونت و ...را بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
آمــار طــاق در اســتان نیــز طــی ســالهای اخیــر افزایــش قابــل توجهــی یافتــه بطــوری
کــه از میــزان  6بــه یــک در ســال ( 1392بــه ازای  6ازدواج یــک طــاق) بــه  3/5بــه یــک در
ســال  1396افزایـش یافتــه اســت کــه حاکــی از رشــد تأملبرانگیــز میــزان طــاق اســتان بــوده
و در نتیجــه ،آثــار ســوء ایــن آســیب نیــز در جامعــه ازجملــه بیبندوبــاری ،خشــونت خانوادگــی و
ســایر آثــار نامطلــوب بــر پــرورش فرزنــدان و  ...افزایــش خواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه آمــار بــاالی میــزان انــواع خشــونتها در اســتان کــه رتبــه دوم کشــور را بنــا بــه
بررســی و گــزارش وزارت کشــور در ســال 1396بهخــود اختصــاص داده اســت و بــا عنایــت بــه
اینکــه خشــونت بــه بــروز انــواع آســیبهای متعــدد اعــم از خودکشــی ،طــاق ،کــودکآزاری
و همســرآزاری و ...منتهــی میگــردد لــذا نیــاز بــه مداخلــه ،برنامهریــزی و اقدامــات عملــی
بــرای پیشــگیری و کاهــش ایــن آســیب و ســایر آســیبها بشــدت احســاس میشــود.
ب)نکات مثبت

•
•
•

•

•وجــود مؤسســات و خیریههــا و ســازمانهای مردمنهــاد فعــال در عرصههــای مختلــف
اجتماعــی و امــکان اســتفاده از پتانســیل تشــکلهای مردمــی
•نگــرش مثبــت بــه فعالیتهـــای پیشــگیرانه در کاهــش آســیبهای اجتماعــی در ســطح
مدیریتــی
•وجــود توانمندیهــا و ظرفیتهــای مناســب نهادهــا و ادارات بــرای مشــارکت در
فعالیتهــای پیشــگیرانه
•غنی بودن باورها و پشتوانههای دینی ،علمی و فرهنگی و بومی در استان

ج) نکات منفی

•
•
•
•

•موازیکاری برخی دستگاههای اجتماعی و فرهنگی
•تنوع و پیچیدگی آسیبهای نوپدید
•بیاطالعی اغلب مردم از حقوق شهروندی (وظیفه قانونی متقابل حاکمیت و مردم)
•پراکندگی آمار آسیبهای اجتماعی و نبود بانک جامع اطالعاتی در خصوص آن
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• •عدم وجود برنامه جامع توانمندسازی سمنها
• •عــدم رعایــت اســتانداردهای فنــی در ســاخت و ســازهای ســکونتگاههای غیررســمی و
محدودیتهــای کالبــدی در خصــوص فضاهــای عمومــی و دسترســی بــه زیرســاختها
و خدمــات زیربنائــی
تبیین هسته
بررســی رونــد شــاخصهای اجتماعــی اســتان بــر افزایــش آســیبها و ناهنجاریهــای
اجتماعــی در اســتان داللــت داشــته و شــواهد حاکــی از عــدم وجــود اقدامــات نظاممنــد و
یکپارچــه در نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی و حتــی غیردولتــی بــوده و روزمرگــی در مواجهــه
بــا آنهــا مشــهود اســت .ادامــه ایــن رونــد نــ ه تنهــا پاســخگوی نیازهــای فعلــی و آینــده
نخواهــد بــود بلکــه غفلــت از آنهــا میتوانــد آثــار منفــی بــه مراتــب بیشــتری نســبت بــه افــت
شــاخصهای اقتصــادی داشــته باشــد.
لــذا بایــد بــا اتخــاذ سیاسـتهای مناســب و تاثیرگــذار و مداخلههــای اصولــی و بهرهگیــری
از ظرفیتهــای بخشهــای دولتــی و  غیردولتــی و اجتمــاع محــور ،رونــد رو بــه رشــد ایــن
آســیبها را متوقــف یــا کنــد نمــود و چنانکــه اشــاره شــد توانمندســازی اجتماعــی یکــی
از رویکردهــای تأثیرگــذار در ایــن خصــوص بــوده و  میتوانــد در برابــر آهنــگ رو بــه رشــد
آســیبهای اجتماعــی مانــع ایجــاد کنــد.
در واقــع مناســبترین رویکــرد در ایــن مســیر ،توانمندســازی در ابعــاد مختلــف (ســرمایههای
انســانی ،ســرمایههای اجتماعــی ،ســرمایههای فیزیکــی و ســرمایههای مالــی ) و قــادر
ســاختن افــراد بــرای ارتقــای وضعیــت معیشــتی ،داشــتن زندگــی مســتقل بــدون حمایــت ،رشــد
اجتماعــی ،و حرکــت در جهــت رشــد مــداوم و توســعه پایــدار اســت.
بــا توجــه بــه وجــود مؤسســات و خیریههــا و ســازمانهای مردمنهــاد فعــال در عرصههــای
مختلــف اجتماعــی و  هــم چنیــن امــکان اســتفاده از ظرفیتهــای دانشــگاهها و مراکــز علمــی
و وجــود ســرمایه انســانی متخصــص و ارزشــمند اســتان ،انتظــار م ـیرود بــا ایجــاد همگرایــی
بیــن ایــن نهادهــا و همافزایــی ظرفیتهــای موجــود ،بخشــی از چالشهــای اجتماعــی
اســتان کــه منجــر بــه کاهــش ســرمایههای اجتماعــی گردیــده ،مرتفــع یــا تحــت کنتــرل و
نظــارت درآمــده و یــا از شــیوع و توســعه آن پیشــگیری گــردد.

166

هستهکلیدیساماندهیوتوانمندسازیاجتماعی

اهداف کلی
1
کاهش آسیبهای اجتماعی
2
توانمندسازی اجتماعی افراد آسیبدیده و در معرض آسیب
اقدامات اساسی

 -بررسی و شناسایی وضعیت اجتماعی و فرهنگی محالت هدف

تجربــه اجــرای نخســتین ســند تدبیــر توســعه اســتان در خصــوص کنتــرل و کاهــش
آســیبهای اجتماعــی نشــان میدهــد کــه برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ،تکثیــر و توزیــع
بروشــور یــا جشــنوارههای متعــدد بــهتنهایــی بــرای مقابلــه بــا معضــات موجــود کافــی نبــوده
و تغییــر رویکــرد در برخــورد بــا موضــوع بــهخصــوص در مرحلــه اجــرا ضــرورت دارد.
چنانکــه اشــاره شــد آنچــه مایــه نگرانــی اســت اثــرات و پیامدهــای منفــی ناشــی از تکثــر
و چندالیــه شــدن آســیبهای اجتماعــی روی افــراد خانــواده و جوامــع اســت کــه ضــرورت
مداخلــه بخشهــای دولتــی و غیردولتــی را بــه انحــای مختلــف بــرای کاهــش و ایجــاد مانــع
در برابــر رشــد فزاینــده آن اجتنابناپذیــر میســازد و یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار درایــن
خصــوص موضــوع توانمندســازی اجتماعــی اســت کــه میتوانــد در برابــر آهنــگ رو بــه رشــد
آســیبهای اجتماعــی مانــع ایجــاد کنــد.
از آن جــا کــه اکثــر ســاکنان ســکونتگاههای غیرســمی را مهاجــران روســتاها یــا شــهرهای
کوچــک تشــکیل میدهنــد کــه علــت اصلــی مهاجرتشــان را بیــکاری و یافتــن شــغل مناســب
ذکــر میکننــد ،بایــد آن را بــه عنــوان واقعیتــی انکارناپذیــر پذیرفــت ،لــذا بــر دیــدگاه ســاماندهی
و توانمندســازی کــه بــا مشــارکت مــردم در رفــع مســائل و مشکالتشــان تکیــه میکنــد و
ایــن امــکان را فراهــم میســازد کــه بــا توجــه بــه اولویتهــا و نیازهایشــان بــه بهبــود شــرایط
بپردازنــد تاکیــد میکنــد .در برخــورد بــا ایــن پدیــده راه حلهــای متفاوتــی ارائــه گردیــده اســت.
راهحلهایــی نظیــر تخریــب نــه تنهــا بــه رفــع مشــکل ســکونتگاههای غیرســمی نمیانجامــد،
بلکــه آن را وخیمتــر هــم میکنــد .راهحلهــای موضعــی همچــون دادن خدمــات و امکانــات
صــرف از طــرف دولــت و ســایر نهادهــای اجرایــی نیــز نــه تنهــا مشــکلی از ســکونتگاهها را حــل
 -1میزان کمی هدف ًبعد از دستیابی به اطالعات خانوارها و طبقهبندی خانوارها بر اساس انواع آسیب قابل ارائه میباشد.
 -2همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد برنامههــا و اقدامــات مشــارکت محــور مختــص جوامــع محــدود و کوچــک اســت لــذا در مرحلــه
اول برنامههــای مربــوط در یکــی از محــات حاشــیهای تبریــز بــه عنــوان پایلــوت اجــرا میشــود و پــس از ارزیابــی و رفــع نواقــص
احتمالــی بــه ســایر مناطــق تعمیــم یافتــه و در مناطــق مختلــف بــه طــور همزمــان بــه اجــرا درخواهــد آمــد.
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نمیکنــد ،بلکــه موجــب ترغیــب ســاکنان بــرای مانــدن و جلــب بیشــتر دیگــر افــراد بــه ایــن
ســکونتگاهها میگــردد .امــا توانمندســازی یعنــی پذیرفتــن حقــوق شــهروندی ایــن ســاکنان
و حرکــت بــه ســمت مشــارکت مردمــی و اســتفاده از نیــروی آنهــا بــرای حــل مشکالتشــان،
ســاماندهی بــا تکیــه بــر توانمندســازی و ایجــاد تســهیالت و دادن امکانــات از ســوی دولــت
بــا نظــارت دقیــق و همــه جانبــه بــه منظــور جلوگیــری از گســترش ایــن ســکونتگاهها و بــه
کاربــردن قوانیــن ســخت اجرایــی از ســوی ســازمانها و نهادهــای ذیربــط ،بهتریــن راه حــل
ممکــن در تقابــل بــا ایــن مســئله اســت.
در جریــان مداخلــه بــرای بهبــود وضعیــت و بهمنظــور اثرگــذاری بــاالی اقدامــات بازدارنــده،
محــور حرکــت بایــد ظرفیتهــای موجــود در مناطــق باشــد کــه بــا حمایــت و پشــتیبانی
ســازمانهای دولتــی ،شــکل نظامیافت ـهای بــه خــود گرفتــه و بــهصــورت نهادهــای توســعه
محلــی هدایــت شــود؛ زیــرا در توانمندســازی تأکیــد بــر بــروز اســتعدادها و تواناییهایــی اســت
کــه در جوامــع و مناطــق آســیبدیده یــا آســیبپذیر نهفتــه اســت.
تجمیــع منابــع و نیروهــای مداخلــه کننــده و مؤثــر بهعنــوان عناصــر سیاسـتگذار و انتخاب
محلــه یــا روســتا بــرای مداخلــه اجتماعمحــور از جملــه اقدامــات ابتدایــی ایــن پــروژه اســت.
شناســایی ویژگیهــای جمعیتــی ،اجتماعــی و اقتصــادی در کنــار بررسـیهای میدانــی منجــر
بــه ایجــاد بانــک اطالعاتــی از وضــع موجــود شــامل منابع انســانی و مالــی و حتی پتانســیلهای
جامعــه هــدف ،مهارتهــای فنی و حرفـهای ،اندوختــه مالی قابلتبدیــل به کارآفرینــی و مهمتر
از همــه طبقهبنــدی خانوارهــای محلــه بــه تفکیــک نــوع آســیب و محرومیتهــا میگــردد.
 -توانمندسازی اجتماعی در محالت هدف

یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه بایــد در مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی بهعنــوان
دغدغــه مدنظــر قــرار گیــرد آموختــن ماهیگیــری بجــای ماهــی دادن بــه اقشــار هــدف اســت.
آگاه ســاختن افــراد نســبت بــه تواناییهــای درونــی بســیار مهــم اســت .ســرمایه فیزیکــی و
مالــی چنانچــه بــا نیــروی خــاق و تفکــر همــراه نباشــد نمیتوانــد در رشــد و توســعه و بالندگــی
جامعــه مؤثــر واقــع شــود .از ایــنرو یکــی از اقدامــات اساســی در مقابلــه بــا آســیبهای
اجتماعــی ارائــه آموزشهــا و یــادآوری نکاتــی اســت تــا افــراد دریابنــد کــه چــه توانایــی دارنــد و
چگونــه میتواننــد از ایــن توانایــی بــرای غلبــه بــر مشــکالت اســتفاده نماینــد.
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درنتیجــه در ایــن پــروژه بــا بهرهگیــری از نتایــج اقــدام مدیریــت و ســاماندهی (شــناخت
و ارزیابــی) و همراهــی ســازمانهای مردمنهــاد و ســایر نهادهــای مرتبــط کــه محــور اجرایــی
کار هســتند موضــوع توانمندســازی افــراد آســیبدیده یــا در معــرض آســیب از طریــق ارتقــای
نــوع تفکــر ،شــیو ه مناســبات اجتماعــی ،مهارتهــای فنــی و حرف ـهای ،راهانــدازی صنــدوق
تعــاون و تعاونیهــای چندمنظــوره و بازاریابــی و ...اجرایــی خواهــد شــد .در نهایــت اثربخشــی
ت شــده
مداخــات مــورد پایــش و ارزیابــی قرارگرفتــه و نقــاط ضعــف مرتفــع و نقــاط قــوت تقویـ 
و از طریــق انتقــال ایــن تجربــه بــه شهرســتانها و ســایر مؤسســات و نهادهــای غیردولتــی در
ســطح اســتان ،موضــوع توانمندســازی بـهکل اســتان تســری خواهــد یافــت.
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جدول شماره  :32پروژههای اقدام «بررسی و شناسایی وضعیت اجتماعی و فرهنگی
محالت هدف»
ردیف

عنوان پروژه /فعالیت

حجم محل
عملیات اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

غیردولتی

5

-

2

تشکیل پایگاه داده

بخش غیر دولتی ،بهزیستی،
 6محله تبریز  1398 1398استانداری
شهرداری ،کمیته امداد

2.5

-

3

پردازش و تحلیل
اطالعات

بهزیستی ،شهرداری ،کمیته
 6محله تبریز  1398 1398استانداری
امداد

2.5

-

بخش غیر دولتی ،بهزیستی،
نمونه گیری و
 6محله تبریز  1398 1398استانداری
1
شهرداری ،کمیته امداد
تمامشماری از خانوارها

جدول شماره  :33پروژههای اقدام «توانمندسازی اجتماعی در محالت هدف»
ردیف

1

عنوان پروژه

حجم محل
عملیات اجراء

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

در دست بررسی  6محله تبریز  1405 1399استانداری

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی غیر دولتی

بخش غیر دولتی ،بهزیستی،
شهرداری ،کمیته امداد*

350

150

* و سایر نهادها و سازمانهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای ،راه و شهرسازی ،ورزش و جوانان ،ارشاد و . ...

هسته کلیدی

توسعه اقتصاد فرهنگ
و خدمات دیجیتالی

مقدمه

فرهنــگ طبــق تعریــف یــک روش کلــی زندگــی یــا رفتــار گروهــی از افــراد اســت کــه
تجربههــای اجتماعــی ،ارزشهــا ،نگــرش ،هنجارهــا و عقایــد مشــترکی دارنــد کــه از نســلی
بــه نســل دیگــر در طــول زمــان انتقــال مییابنــد( .هاســیم و واگنــر)2013 ،1
از نظــر گینزبــرگ ،اقتصــاد فرهنــگ از یــک طــرف به بررســی و شناســایی عوامــل اقتصادی
مؤثــر بــر عرضــه ،تولیــد ،توزیــع ،تقاضــا ،مصــرف ،قیمــت ،شــرایط بــازار و عوامــل تولیــد (نیــروی
کار ،ســرمایه تجهیــزات و امکانــات) فعالیتهــای فرهنگــی میپــردازد و از ســوی دیگــر ،تاثیــر
و ســهم فعالیتهــای فرهنگــی را در سیســتم اقتصــادی یــک جامعــه بررســی و تعییــن میکنــد
2
(خادمیــان ،1390 ،ص  51و گنجیــان ،محمــد و حیدریان ،امیــن.)1393 ،
ژان بودریـــار ،نظریهپـــرداز پســـامدرن ،معتقـــد اســـت کـــه دیگـــر نمیتـــوان
قلمـــرو اقتصـــادی یـــا تولیـــدی را از قلمروهـــای ایدئولـــوژی یـــا فرهنـــگ جـــدا کـــرد.
زیرمصنوعـــات ،انگارههـــا و بازنمودهـــای فرهنگـــی ،حتـــی احساســـات و ســـاختارهای
;1. Hassim, J.& Wagner C. (2013); Considering the cultural Context in psychopathology formulations
South African Joumal of psychaiatry, 19-1-20-27

  - 2گنجــی ،محمــد و حیدریــان ،امینــی ( ،1393ســرمایه فرهنگــی و اقتصــاد فرهنــگ (بــا تاکیــد بــر نظریههــای پــی یــر بوردیــو و
دیویــد تراســبی) ،فصلنامــه راهبــرد ،ســال  ،23شــماره  ،72پاییــز  1393صــص 77 - 97
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روانـــی بـــه قســـمتی از جهـــان اقتصـــاد تبدیـــل شـــدهاند (تراســـبی ،1391 ،ص )30
بــا توســعه فــنآوری و ارتباطــات ،فرهنــگ بــه پدیــدهای فراگیــر و در اختیــار تودههــای
ـوالت فرهنگــی در ســطح وســیعی وارد زندگــی مــردم شــد ه اســت.
مــردم تبدیــل شــده و محصـ ِ
در جهــان امــروز رمــز اشــاعه و اثرگــذاری  هــر پیــام فرهنگــی در تبدیــل شــدن آن بــه یــک
محصــول بــا تولیــد انبــوه اســت .در ایــن حالت اســت کــه فرهنگ بـه طــور ملموســی وارد زندگی
روزمــره جمــع کثیــری از مــردم شــده و بــا زندگــی آنهــا تلفیــق گردیــده و مانــدگار میشــود.
صنعتــی کــه بــه خلــق ایــده ،تولیــد و توزیــع محصــوالت و خدمــات بــا ماهیــت فرهنگــی
میپــردازد را صنایــع فرهنگــی مینامنــد .بنابرایــن ،تمدنهــا و فرهنگهــا بــرای تأثیرگــذاری
بــر روی مــردم و عرضــه خــود در اقصــی نــکات جهــان ،بایــد بــه صنایــع فرهنگــی توجــه
ویــژهای نماینــد .صنایــع فرهنگــی عــاوه بــر ایــن کــه اشــاعه فرهنگــی را تســهیل مینماینــد،
زمینهســازی بــرای ایجــاد منابــع مالــی و خودکفایــی در مؤسســات فرهنگــی کــه همــواره بــه
عنــوان مراکــزی بــرای صــرف بودجــه بــه آنهــا نــگاه میشــده اســت را نیــز محقــق میســازند.
از ایــن رو ،اقتصــاد فرهنــگ بیــش از هــر چیــز بــه شــیوهها و جنبههــای مختلــف درآمدزایــی در
بخــش فرهنــگ بــا تکیــه بر صنایــع فرهنگی و توســعه محصوالت و بــازار این صنایــع تاکید دارد.
صنایــع فرهنگــی را صنایــع خــاق نیــز مینامنــد کــه در ادامــه بــه انــواع و ویژگیهــای
آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

1

انواع صنایع فرهنگی
 -صنایــع فرهنگــی از شــاخههای مختلفــی تشــکیل شــده اســت ،کــه هــر شــاخه بــه انــواعگوناگونــی از صنایــع فرهنگــی تقســیم میشــود.
 -صنایــع فرهنگــی هنــری :ســینما ،تئاتــر ،هنرهــای تجســمی ،موســیقی ،نمایشــگاههایهنــری ،مــد و طراحــی لبــاس ،طراحــی دکوراســیون ،صنایــع دســتی و پویانمایــی
 -صنایع فرهنگی چندرسانهای :ماهواره ،رادیو ،تلویزیون ،وب سایتهای اینترنتی و تبلیغات -صنایع فرهنگی مکتوب :کتابها ،نشریات و روزنامهها -صنایع فرهنگی سـرگرمی :موزهداری ،جشـنوارهها ،تفریحات ،گردشـگری ،اسـباببازیو بازیهـای رایانهای
  - 1تراسبی ،دیوید ( )1391اقتصاد و فرهنگ ،ترجمه کاظم فرهادی ،تهران ،نشر نی
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ویژگیهای صنایع فرهنگی
 -ویژگیهای صنایع فرهنگی در دو بعد فرهنگی و صنعتی قابل بررسی است.الف) بعد فرهنگی :در بعد فرهنگی میتوان به این ویژگیها اشاره نمود.

صنایــع مختلــف ،محصوالتــی تولیــد میکننــد کــه تنهــا ارزش فیزیکــی دارنــد و مــاده اولیــه
ً
بیشــتر آنهــا را طبیعــت فراهــم میکنــد .این محصــوالت غالبــا معنــا و مفهوم خاصــی را منتقل
نمیکننــد .امــا ماده اولیــه تولیدات در صنایع فرهنگی ،از احساســات و تراوشهــای ذهنی افراد
خــاق و اصحــاب فرهنــگ گرفتــه میشــود و آنچــه ارزش تولیــدات و خدمــات فرهنگــی را رقــم
میزنــد ،محتــوای آنهــا اســت کــه یــک پیــام فرهنگــی را بــه مخاطبــان خــود انتقــال میدهــد.
ً
صنایــع فرهنگــی در زمــره صنایــع نــرم قــرار میگیــرد؛ امــا معمــوال از طریــق یــک
رســانه یــا ابــزار انتقــال مییابــد کــه ممکــن اســت ســختافزاری باشــد .بــه عنــوان مثــال
فیلــم ســینمایی یــک محصــول صنایــع فرهنگــی اســت کــه ماهیــت نــرم دارد امــا از طریــق
ابزارهــای دیجیتــال جابهج ـا شــده و بــه فــروش میرســد .بنابرایــن در صنعــت فرهنگــی بایــد
بیــن محتــوای فرهنگــی و ابــزار انتقــال تفــاوت قائــل شــد .صنایــع فرهنگــی ،هویــت بخــش
هســتند .هویــت فرهنگــی ملتهــا و تمدنهــا جــز از طریــق صنایــع فرهنگــی بــا هیــچ صنعــت
دیگــری نمیشــود بــه ســایرین معرفــی شــود.
ب) بعد صنعتی :صنایع فرهنگی در بعد صنعتی دارای ویژگیهای زیر هستند:

صنعــت بــا تولیــد و توزیــع نظاممنــد کاالهــا و خدمــات ســر و کار دارد .بنابرایــن فعالیتهــای
فرهنگــی آنــگاه میتواننــد مصــداق صنایــع فرهنگــی باشــند کــه فعالیتهــا و فرآیندهــای
جــاری در آنهــا بــر اســاس شــیوههای صنعتــی مــدرن انجــام شــوند .در صنایــع فرهنگــی
ماننــد دیگــر صنایــع بایــد اهــداف اقتصــادی داشــت.
از آن جایــی کــه یکــی از ابعــاد مهــم در صنعــت ،تولیــد انبــوه اســت .در صنایــع فرهنگــی
ماننــد ســایر صنایــع تولیــد بایــد بــه صــورت انبــوه صــورت گیــرد.
فنآوری ،زیربنای صنایع فرهنگی است .در حال حاضر در صنایع فرهنگی از فنآوریهای
پیشرفته استفاده میشود .به عنوان مثال در صنعت سینما ،فنآوری جایگاه بسیار مهمی دارد.
فنآوری ابزار تولید است و برای طراحی و تولید محصوالت و خدمات فرهنگی به این ابزار نیاز است.
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الزامات توسعه صنایع فرهنگی:
ملزومــات رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی در کشــور را میتــوان در ابعــاد مدیریتــی ،نیــروی
انســانی و زیرســاختی بررســی نمود.
الــف) الزامــات مدیریتــی رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی :در حــال حاضــر
ســازمانهای متولــی صنایــع فرهنگــی در کشــور جــدا از یکدیگرنــد سیاســتگذاریها و
مدیریــت صنایــع فرهنگــی بیــن نهادهــای مختلــف پراکنــده شــده اســت .در حالــی کــه بایــد بــا
نــگاه جامــع و یکپارچــه بــه صنایــع فرهنگــی نگریســت و مدیریــت کالن صنایــع فرهنگــی را در
اختیــار یــک ســازمان قــرار داد.
ب) الزامــات نیــروی انســانی رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی :صنایــع فرهنگــی بــه
اســتعدادهای فرهنگــی و نیروهــای متخصــص و توانمنــد نیــازدارد .در صنایــع فرهنگــی ســه
دســته از نیروهــای انســانی مــورد نیــاز اســت :کار آفرینــان و مدیــران فرهنگــی ،مهندســان
توســعهدهنده فنآوریهــای فرهنگــی و تولیدکننــدگان محتــوای فرهنگــی ،.از نیروهــای
انســانی موردنیــاز توســعه صنایــع فرهنگــی هســتند.
ج) الزامــات زیرســاختی توســعه صنایــع فرهنگــی :گســترش فضاهــای فرهنگــی
نظیــر ســالن تئاتــر ،ســینما ،کتابخانــه و  ...از ملزومــات مهــم رشــد صنایــع فرهنگــی اســت.
عــاوه بــر آن فنآوریهــای مــورد نیــاز صنایــع فرهنگــی از زیرســاختهای توســعه
صنایع فرهنگی است.
در مجمــوع میتــوان عنــوان نمــود کــه حیطــه صنایــع فرهنگــی و مجموعــه فعالیتهــای
اقتصــادی در بخــش فرهنــگ ،بســیار گســترده و متنــوع بــوده و طیــف وســیعی از موضوعــات
از قبیــل میــراث فرهنگــی و گردشــگری ،نشــر ،بازیهــای رایان ـهای ،فعالیتهــای رســانهای،
صنایــع دســتی و هنــری و  ...را در برمیگیــرد .ایــن فعالیتهــا در پیشــبرد اهــداف توســعه
اقتصــادی کشــورها میتواننــد نقــش بســزایی داشــته باشــند ،بــه طــوری کــه بانــک جهانــی
در گــزارش خــود بــه فرصتهــای اقتصــادی کــه از گــذر احیــای میــراث باســتانی و فرهنگــی
ایجــاد میشــود ،پرداختــه اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا بازنگــری در قوانیــن و مدیریــت
بخــش فرهنــگ ،میــراث فرهنگــی میتوانــد بــه موتــور توســعه اقتصــاد محلــی تبدیــل شــود.
ایــن امــر ،نــگاه اقتصــادی بــه فرهنــگ را ضــروری میســازد .ضــرورت طــرح موضــوع اقتصــاد
در بخــش فرهنــگ ،از چنــد جنبــه قابــل بحــث اســت .نخســت ایــن کــه در بخــش فرهنــگ
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نیــز ماننــد ســایر بخشهــا منابــع محــدود و نیازهــا نامحــدود اســت ،بنابرایــن بایــد منابــع بــه
ً
ً
نحــوی تخصیــص یابــد کــه اوال بجــا و مناســب باشــد و ثانیــا نتایــج بیشــتری حاصــل آیــد.
ً
ن اســت کــه معمــوال چنیــن تصــور میشــود کــه فرهنــگ جــزو خدمــات
بحــث مهــم دیگــر ایـ 
عمومــی اســت و لــذا بخــش خصوصــی حاضــر بــه ســرمایهگذاری و تولیــد در آن نیســت .امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه یکــی از مهمتریــن جنبههــای فعالیتهــای فرهنگــی ،تنــوع آن
اســت .اقتصــاد فرهنــگ ناظــر بــر شــناخت مناســبات و تعامــات بیــن حوزههــای مختلــف
ایــن فعالیتهــا اعــم از تولیــد و آفرینــش ،مصــرف و بــازار اســت و بــا اســتفاده از نظــام آمــاری
و جمـعآوری و پــردازش دادههــای اطالعاتــی ،عــاوه بــر ایــن کــه قــادر خواهــد بــود دولــت را
در تخصیــص و تجهیــز مکفــی اعتبــارات فرهنگــی از محــل منابــع عمومــی یــاری کنــد ،در
اتخــاذ شــیوههای حمایتــی و هدایتــی مناســب بــه منظــور تشــویق و ترغیــب مشــارکت بخــش
غیردولتــی در فعالیتهــای فرهنگــی و افزایــش ســهم ســرمایهگذاری افــراد و بنگاههــای
فرهنگــی و هنــری در تولیــد و عرضــه کاالهــا و خدمــات فرهنگــی نیــز اثربخــش خواهــد بــود.
در نهایــت ،بــرای تغییــر رفتــار و نگــرش در مدیریــت اســتراتژیک فرهنگــی ،اصــاح ســاختاری
در حــوزه فرهنــگ و هنــر ،تدویــن اســتراتژی و انتخــاب مــدل منطقــی توســعه فرهنگــی،
دســتیابی بــه نظــام آمــاری و جمــع آوری اطالعــات ،شفافســازی و اطــاع رســانی فرهنگــی،
ســنجش ارزشافــزوده بخــش فرهنــگ و هنــر در اقتصــاد ملــی ،تعییــن ســهم فرهنــگ و هنــر
در تولیــد ناخالــص داخلــی ،تجهیــز و تخصیــص منابــع الزم ،طراحــی و کارآمــد نمــودن نظــام
آمــوزش فرهنگــی از پیامدهــای قهــری اتخــاذ رویکــرد اقتصــادی بــه فرهنــگ و هنــر بــه عنوان
مناســبترین گزینــه محســوب میشــود (نقیبالســادات.)1388 ،1
شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

در کشــور مــا دادههــای آمــاری در زمینــه اقتصــاد فرهنــگ مستندســازی نشــده و بــه
صــورت ســاختارمند وجــود نــدارد .متاســفانه بــه دلیــل تعــدد ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی
کــه مســئولیت سیاسـتگذاری و مدیریــت حــوزه فرهنــگ و هنــر را بــر عهــده دارنــد هیچگونــه
بانــک اطالعاتــی نظاممنــدی از دادههــای حــوزه صنایــع فرهنگــی و اقتصــاد فرهنــگ و هنــر
 -1نقیبالسادات ،سیدرضا ( .)1388اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی .کتاب ماه علوم اجتماعی ،4
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وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال بــرای ایــن کــه بتـــوان شـــمایی از وضـــعیت اقتصـــاد فرهنــگ در
کشــور و اســتان را بــه دســت آورد ،وضعیــت مصــرف و تولیــد کاالهـــای فرهنگــی مــورد بررســی
قــرار میگیــرد.

مصرف کاالها و خدمات فرهنگی

جــدول  34ســهم مخــارج صــرف شــده بــر روی کاالهــای فرهنگــی را در ســه ســال مختلف
در اســتان و بــه صــورت متوســط در ســطح کشــور را نشــان میدهــد .مشــاهده میشــود کــه
برخــاف متوســط کشــوری ،ســهم ایــن مخــارج در اســتان در حــال رشــد بــوده اســت و ایــن
نشــاندهنده افزایــش تقاضــای روز افــزون بــه محصــوالت و خدمــات فرهنگــی در اســتان
اســت .بــا ایــن وجــود بــه نظــر میرســد مقــدار ایــن مخــارج در ســطح باالیــی نباشــد ،چــرا کــه
ایــن شــاخص در کشــورهای پیشــرفته ماننــد ســوئد نزدیــک بــه  20درصــد اســت.1
جدول شماره  :34سهم مخارج فرهنگی از کل مخارج خانوارها
آذربایجانشرقی

متوسط کشور

سال

1391

1393

1395

1391

1393

1395

سهم مخارج فرهنگی از کل مخارج خانوارها

3/05

2/96

2/77

2/50

3/03

3/58

منبع :مرکز آمار ایران ،هزینه و درآمد خانوارها و درآمد خانوارها

ارزشافزوده کاالها و خدمات فرهنگی

بــا توجــه بــه محدودیــت اطالعــات آمــاری در تولیــد کاالهــا و خدمــات فرهنگــی ،در ایــن
بخــش تنهــا بــه بررســی ارزشافــزوده تولیــد کاغــذ و محصــوالت کاغــذی و انتشــار و چــاپ و
تکثیــر رســانههای ضبــط شــده پرداختــه میشــود .در جــدول  35ارزشافــزوده ســالهای
مختلــف در اســتان آذربایجانشــرقی و کشــور بــه قیمــت ثابــت  1390ارائــه شــده اســت .نگاهی
بــه اطالعــات آمــاری ارائــه شــده در ایــن جــدول نشــاندهنده آن اســت کــه ارزشافــزوده ایــن
بخــش چنــدان بــاال نیســت ،بــرای مثــال در ســال  1394ارزشافــزوده ایــن بخــش تنهــا 0/36
درصــد از ارزشافــزوده بخــش صنعــت بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر صنایــع مذکــور نتوانســته
اســت ســهم خــود را در ایجــاد ارزشافــزوده کشــور کســب کنــد کــه ایــن مهــم میتوانــد بــه
1 - http://www.statistikdatabasen.scb.se
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دلیــل عــدم توجــه و حمایــت مناســب از ایــن صنایــع ،بهــرهوری پاییــن و نیــز اولویـتدار نبــودن
ایــن صنعــت در برنامههــای تدویــن شــده از ســوی مســئوالن کشــور باشــد.
جدول شماره  :35ارزشافزوده تولید کاغذ و محصوالت کاغذی و انتشار و چاپ و تکثیر
رسانههای ضبط شده در استان آذربایجانشرقی به قیمت ثابت ( 1390میلیارد ریال)
سال

1391

1392

1393

1394

استان آذربایجانشرقی

1262

1470

1905

2198

کل کشور

16610

17822

22540

22027

منبع :مرکز آمار ایران ،سالنامه آماری 1395

صادرات کاالها و خدمات فرهنگی

بــا افزایــش اهمیــت صنایــع فرهنگــی در اقتصــاد ،ســازمان یونســکو اقــدام بــه گــردآوری و
انتشــار آمــار تجــارت جهانــی کاالهــا و خدمــات فرهنگــی نمــوده اســت .در جــدول 36اطالعات
منتخــب از گــزارش ســال  2013-2004ایــن ســازمان ارائــه شــده اســت .همــان طــور کــه
مشــاهده میشــود ،ترکیــه بــه عنــوان کشــور همســایه بــا جمعیتــی برابــر ایــران ،دارای تــراز
تجــاری نزدیــک بــه  49برابــر تــراز تجــاری ایــران اســت و جــز 10 ،کشــور برتــر در جهــان در ایــن
زمینــه محســوب میشــود .همچنیــن چیــن کــه در کنــار ایــران بــه عنــوان یکــی از تمدنهــای
کهــن جهــان مطــرح میباشــد ،در رتبــه نخســت جهــان از لحــاظ تــراز تجــاری فرهنگــی قــرار
داشــته و فاصلــه بســیار زیــادی بــا ایــران دارد.
در ایــن گــزارش همچنیــن بــه جایــگاه محصــوالت دیجیتــال در صــادرات کاالهــای
فرهنگــی اشــاره شــده اســت .همــان طــور کــه مشــاهده میشــود کشــوری ماننــد هنــد نزدیــک
بــه درآمــد نفتــی ایــران از صــادرات محصــوالت دیجیتــال درآمــد داشــته اســت .بــر اســاس
اطالعــات اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نرمافــزار ،صــادرات نــرم افــزار ایــران در
ســال  1395تنهــا  500میلیــون دالر بــوده اســت.
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جدول شماره  :36تراز تجاری کاالهای فرهنگی در ایران ،ترکیه و چین در سال 2011
(میلیون دالر)
منطقه

صادرات

واردات

تراز تجاری فرهنگی

ایران

655/02

122/49

532/53

ترکیه

26204/41

1249/23

25994/65

چین

37712/34

4716/45

32995/89

منبع2013-2004 UNESCO, International flows of cultural goods and services :

جدول شماره  :37ارزش صادرات نرم افزار ()2012
منطقه

صادرات نرم افزار (میلیارد دالر)

منطقه

صادرات نرم افزار (میلیارد دالر)

کل جهان

596

آمریکا

204/7

هند

75

انگلستان

14

چین

39/4

روسیه

7

منبع :ماهنامه شماره  ،52صفحه 37

سرانه فضاهای فرهنگی

یکـی از شـاخصهای مهـم توسـعه فرهنگـی ،شـاخص سـرانه فضاهـای فرهنگـی در
کشـور اسـت .در جـدول شـماره  38همانطـور کـه مشـاهده میشـود متوسـط سـرانه فضاهای
فرهنگـی کشـور در سـال   95معـادل   0/025متـر مربـع بـوده و متوسـط سـرانه فضاهـای
فرهنگی اسـتان  0/025مترمربع اسـت که از متوسـط کشـوری ( 0/02مترمربع) کمتر اسـت.
یکــی از اهــداف کمــی برنامــه پنجــم توســعه اســتان در شــاخص فضاهــای فرهنگــی
رســیدن بــه ســرانه   0/0308متــر مربــع بــود امــا آمــار وارقــام مذکــور نشــان میدهــد بــا
اهــداف پیــش بینــی شــده در برنامــه فاصلــه زیــادی وجــود دارد و اهــداف  کمــی برنامــه در ایــن
شــاخص محقــق نشــده اســت.
جدول شماره  :38سرانه فضاهای فرهنگی (مترمربع)
سرانه فضاهای فرهنگی در سال 1395

واحد

استان

0/025

مترمربع

کشور

0/045

مترمربع

منبع :سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی
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بــر اســاس آمــار تابســتان ســال  1396اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجانشــرقی
وضعیــت تعــداد دیگــری از شــاخصهای ظرفیــت فرهنگــی اســتان کــه بــه نوعــی بــا ایــن
هســته کلیــدی مرتبــط میباشــند بدیــن شــرح اســت؛
ناشــران فعــال ( 169نفــر) ،تعــداد چاپخانههــا ( 368بــاب) ،تعــداد مؤلفــان ( 10818نفــر)،
تعــداد هنرمنــدان نمایــش ( 620نفــر) ،تعــداد نشــریه ( 285نشــریه)  ،تعــداد ســینما ( 10بــاب)،
تعــداد ســالنهای اجــرای هنــری ( 29ســالن) ،تعــداد کانــون تبلیغاتــی ( 694کانــون) ،تعــداد
پایــگاه خبــری ( 86پایــگاه) ،تعــداد آموزشــگاه آزاد هنــری ( 219آموزشــگاه) ،تعــداد هنرمنــدان
موســیقی ( 3400نفــر) ،تعــداد نگارخانــه ( 23بــاب) ،تعــداد هنرمنــدان تجســمی (1700
نفــر) ،تعــداد مؤسســات فرهنگــی و هنــری ( 74موسســه) ،تعــداد ناشــران صوتــی ( 14ناشــر)،
مجتمعهــای فرهنگــی دیجیتــال ( 1بــاب) و تعــداد فروشــگاههای عرضــه محصــوالت
فرهنگــی ( 198بــاب) اســت.
ً
نگاهــی اجمالــی بــه ایــن آمــار نشــانگر وجــود ظرفیتهــای نســبتا خــوب بــرای دســتیابی
بــه رشــد و توســعه اقتصــاد فرهنــگ اســت.
ب) نکات مثبت

•

•
•
•
•

•پیشــینه تاریخــی کهــن و وجــود ابنیــه تاریخــی ،ذخایــر فرهنگــی غنــی ،مفاخــر علمــی،
ادبــی و مذهبــی در اســتان
•وجــود هنرمنــدان برجســته و نیــروی انســانی متخصــص و نیــز فار غالتحصــان در
رشــتههای مختلــف مربــوط
•وجـود سـازمانهای مردمنهـاد بخـش غیردولتـی و خصوصـی مبتکـر و فعـال در عرصـه
فرهنـگ و هنـر
•وجود صنایع دستی و هنری متعدد در استان
•وجــود جامعــه هــدف وســیع بــرای محصــوالت فرهنگــی در داخــل و نیــز در کشــورهای
همســایه بــه دلیــل اشــتراکات فرهنگــی

ج) نکات منفی

• •ضعف در زیرساختهای قانونی از جمله قانون حمایت از مالکیت معنوی
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•ســهم پاییــن مصــرف کاالهــا و خدمــات فرهنگــی در ســبد خانوارهــا بخصــوص کاالهــای
داخلــی در مقایســه بــا کاالهــای خارجــی
•تکمیل نبودن زنجیره ارزش در فعالیتهای فرهنگی
•تعــدد دســتگاهها و نهادهــای تصمیمگیــر در حــوزه فرهنــگ و هنــر و فرآینــد طوالنــی
نظــام اداری و عــدم واگــذاری برخــی پروژههــا بــه بخــش خصوصــی
•عــدم آموزشهــای رســمی اقتصــاد فرهنــگ و آشــنا نبــودن افــراد جامعــه بــا مســائل
مربــوط بــه اقتصــاد فرهنــگ
•نبود بانک اطالعاتی جامع در فعالیتهای اقتصادی مربوط به صنایع فرهنگی  

تبیین هسته
بیــش از چهــار دهه اســت که بررســی اقتصــادی فرهنگ و هنر در کشــورهای توسـعهیافتـــه
مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه و طــی آن ادبیــات روزافزونــی دربــاره ابعــاد اقتصــادی
فعالیتهــا و آثــار فرهنگــی و هنــری در کشــورهای توســعه یافتــه شــکل گرفتــه و مباحــث آن
در دانشــگاههای مختلــف تدریــس میشــود .در صورتــی کــه ســابقه ایــن بحــث در ایــران بـــه
دو دهـــه نمـیرســـد و تالشهــا و مطالعــات جــدی در ایــن خصــوص صـــورت نگرفتـــه اســـت.
بــا وجــود تاکیــد اســناد باالدســتی بــر توســعه اقتصــاد فرهنــگ ،طـــی دهههــای گذشـــته
اقتصــاد فرهنــگ در کشــور بــه لحــاظ کمــی و کیفی از وضعیت مناســـبی برخـــوردار نبـــوده و در
کنــار غفلــت و بیتوجهــی نظــام کارشناســی بــه حــوزه فرهنــگ ،نســبت بـــه تخصـــیص بهینـــه
منـــابع بخــش فرهنــگ اهتمامــی جــدی صــورت نگرفتــه اســت .فقــدان نــگاه اقتصــادی بــه
فرهنــگ را میتــوان یــک معضــل اساســی در حــوزه فعالیتهــای فرهنگــی کشــور دانســت.
ناتوانــی داخلــی در تولیــد و عرضــه محصــوالت فرهنگــی موجــب تمایــل مصرفکننــدگان
ً
داخلــی بــه ســمت محصــوالت فرهنگــی وارداتــی میشــود کــه معمــوال بــا ارزشهــای ایرانــی
اســامی ســنخیت نداشــته و حتــی در برخــی مــوارد در تضــاد بــا آنهــا هســتند.
بــه زعــم بســـیاری از کارشناســـان ذیربـــط ،حاکمیــت نگـــاه هزینــهای و نداشـــتن الگـــوی
مناســب در اقتصــاد فرهنــگ در دهههــای گذشــته خســارتهای زیــادی بــه کشــور وارد
کــرده کــه از آن جملــه بــه کماثــر شــدن ســازمانهای فرهنگــی در حــل معضــات فرهنگـــی،
مـــوازیکاری ،افزایــش و تنــوع تولیــد محصــوالت فرهنگــی کماثــر یــا بیاثــر ،ضعــف در
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مواجهــه بـــا جنـــگ نـــرم دشــمن ،بیتوجهــی بــه اولویتهــای فرهنگــی کشــور ،مصــرف شــدن
هزینههــا در مســائل روبنایــی و پنهــان مانــدن مســائل زیربنایــی و تغییــر رویــه اقتصــادی از
شــکل جهــادی بســـوی اقتصـــاد مصـــرفی میتــوان اشــاره کــرد.
در کشــور مــا بــه صنایــع فرهنگــی بــه مثابــه یــک صنعــت نگریســته نمیشــود و بخــش
فرهنــگ بــه عنــوان یــک بخــش مولــد اقتصــادی و نهــاد تولیــد ثــروت تلقــی نمیشــود و ایــن
ً
بخــش صرفــا بــه منزلــه مرکــز هزینــه دیــده میشــود .همچنیــن اغلــب مدیــران مؤسســات
فرهنگــی ،اطالعــات کمــی در خصــوص قابلیتهــای تجــاری و اقتصــادی صنایــع فرهنگــی
ً
دارنــد و بــه ایــن دلیــل کــه کار خــود را اقتصــادی و یــا دارای بــازده اقتصــادی نمیبیننــد ،غالبــا
خواهــان حمایتهــای دولتــی هســتند.
ً
صنایــع فرهنگــی بــه دلیــل ماهیــت نــرم آن ،عمومــا در پسزمینــه صنایــع ســخت دیــده
میشــود .بــه همیــن دلیــل ،در توســعه اقتصــادی کشــور نقش مهمــی بــه صنایع فرهنگــی داده
نمیشــود .همچنیــن شــاخههای مختلــف صنایــع فرهنگــی ،اغلــب بــه عنــوان شــاخههای
مجــزا و بــدون هیــچ رابطـهای میــان آنهــا دیــدهمیشــوند .وقتــی هــر یــک از ایــن شــاخهها،
مســتقل دیــد ه شــوند ،کوچــک بــه نظــر میرســند و بخشــی مهمــی در صنعــت و اقتصــاد بــه
شــمار نمیآینــد.
مطالعــات مــوردی در حــوزه فرهنــگ و هنــر نشــان میدهــد کــه رویکــرد کلــی در توســعه
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر متمرکــز بــر فــاز تولیــد اثــر هنــری بــوده و عــدم وجــود نــگاه همــه
جانبــه و سیســتماتیک در تأمیــن نیازهــای تمامــی بخشهــای فعــال در حــوزه اقتصــاد هنــر،
ســبب شــده صنایــع جانبــی مربــوط بــه فرهنــگ و هنــر کــه قبــل و بعــد و در کنــار فــاز تولیــد
کاالی فرهنگــی قــرار میگیرنــد و ارزشافــزوده بســیار باالیــی دارنــد مــورد غفلــت قــرار گیرنــد.
همــه ایــن مــوارد در کنــار مشــکالتی همچــون عــدم حمایــت مالــی توســط مؤسســات مالی،
عــدم تنــوع محصــوالت ،تولیــد ســنتی و غیرعلمــی ،عــدم توجــه بــه فنآوریهــای نویــن در
تولیــد ،نبــود تبلیغــات و بازاریابــی مناســب ،عــدم برندســازی ،ریســک بــاالی ســرمایهگذاری
در حــوزه صنایــع فرهنگــی و هنــری ،قاچــاق کاالی فرهنگــی ،تمرکزگرایــی فرهنگــی و کنتــرل
انحصــاری دولتــی ،ضعــف در اســتفاده از فنآوریهــای نویــن در صنایــع فرهنگــی (در همــه
مراحــل تولیــد ،عرضــه ،بازاریابــی و ،)...عــدم تــوان رقابــت بــا محصــوالت بینالمللــی ،هزینــه
بــاالی مالیــات و گمــرک بــرای خــروج تولیــدات از کشــور از عمــده چالشهــا بــرای توســعه
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صنایــع فرهنگــی در ایــران اســت  .از جملــه راهکارهــای رفــع موانــع و تســهیل ایــن صنعــت
میتــوان بــه بهبــود عملکــرد مدیریتــی ،اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص ،اصــاح
قوانیــن و مقــررات ،رفــع موانــع انحصــاری ،تقویــت رقابتپذیــری ،برندســازی و تجاریســازی،
بازاریابــی ،اســتفاده از فنآوریهــای نویــن ،افزایــش زیرســاختهای مرتبــط بــا ایــن حــوزه،
فراهمســازی زمینههــای بســط مشــارکت مــردم ،نهادهــای غیردولتــی ،صنفــی و حرفـهای در
امــور فرهنگــی اشــاره کــرد.
در ایـن هسـته به دنبال آن هسـتیم تـا راهکارهای فراهم کـردن زیرسـاختهای نرمافزاری
(مثل قوانین مربوط به مالکیت فکری) و سـختافزاری (توسـعه فضای کالبدی فرهنگی) و نیز
ار طریق توانمندسـازی (از قبیل برگزاری سـاالنه آرت اکسـپوهای هنرهای تجسـمی ،برگزاری
تورهـای داخلـی  ،جشـنواره ایـده هـای نو ،همایـش های فرصت های سـرمایه گـذاری و کارگاه
هـا و )...تبییـن کـرده و با بکارگیری ظرفیتهای نیروی انسـانی خالق و جـوان ،هنرمندان و ...
زمینههای تحقق توسـعه صنایع فرهنگی و هنری و در نتیجه رشـد اقتصادی را بررسـی نماییم.
اهداف کلی
 -رشد ارزش تولید و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی -رشد صادرات مربوط به صنایع فرهنگیاقدامات اساسی

 -توسعه و تکمیل فضاهای کالبدی فرهنگی

ً
همــان طــور کــه قبــا اشــاره شــد یکــی از اســتراتژیهای توســعه فرهنگــی ایجــاد
مکانهایــی جهــت گردهــم آمــدن صاحبــان هنــر و صاحبنظــران فرهنگــی اســت تــا بــا تعامــل
هــر چــه بیشــتر آنهــا فرهنــگ و هنــر شــکوفا شــده و اقتصــاد فرهنــگ رونــق بگیــرد .در واقــع
اولیــن گام در زمینهســازی بــرای توســعه تولیــد محصــوالت و خدمــات فرهنگــی ،افزایــش
زیرســاختهای فرهنگــی الزم از قبیــل مکانهایــی همچــون مجتمعهــای فرهنگــی و
هنــری ،فرهنگســرا ،موزهها ،گالریهــای هنــری ،تاالرشــهر ،ســینما ،کتابخانههــا ،مراکــز
رشــد فرهنگــی دیجیتــال (مجتمعهــای فرهنگــی دیجیتــال مراکــز اســتانی)  ،کتابخانههــا،
ســینماها ،تئاترهــا و ...بــرای عرضــه ایــن محصــوالت اســت.
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 -بازاریابی ،برندسازی و تجاری سازی تولید محصوالت فرهنگی

تولیــد و ورود محصــوالت فرهنگــی بــه بــازار بــه تنهایــی موجــب ایجــاد درآمــد در اقتصــاد
نمیشــود .الزمــه موفقیــت در عرضــه محصــوالت فرهنگــی ماننــد هــر نــوع محصــول دیگــر،
بازاریابــی اســت .اغلــب محصــوالت فرهنگــی در اســتان دارای ویژگیهــای منحصــر بــه
فــردی اســت کــه بــا تکیــه بــر آنهــا میتــوان بــه ایجــاد نــام تجــاری ،مشــتریان بیشــتری را
جــذب نمــوده و تجــاریســازی ایــن محصــوالت را فراهــم نمــود و همچنیــن تحقیــق در زمینــه
رفــع موانــع تولیــد و پیشــرانهای آن ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
جدول شماره  :39پروژههای اقدام «توسعه و تکمیل فضاهای کالبدی فرهنگی»
ردیف

عنوان پروژه

هدف

1

تکمیل تاالر شهر
تبریز

محل
اجراء

زمان اجراء

دستگاه مسئول

دولتی

غیردولتی

افزایش
زیرساختهای
فرهنگی

اداره کل
تبریز  1402 1397فرهنگ و
ارشاد اسالمی

*

1100

0

افزایش
تکمیل موزه هنرهای
زیرساختهای
2
معاصر تبریز
فرهنگی

اداره کل
تبریز  1400 1397فرهنگ و
ارشاد اسالمی

*

189

0

اداره کل راه
وشهرسازی

118

0

احداث مجتمع های
 3فرهنگی و هنری در
استان

شروع خاتمه

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

اداره کل
افزایش
سطح
 1400 1397فرهنگ و
زیرساختهای
استان
ارشاد اسالمی
فرهنگی

* دستگاه مجری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
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جدول شماره  :40پروژههای اقدام
«بازاریابی ،برندسازی و تجاری سازی تولید محصوالت فرهنگی»
ردیف

1

رصد و تقویت زنجیره ارزش اقتصاد
فرهنگ استان

بازار یابی،برندسازی و تجاری سازی
محصوالت فرهنگی

سطح
استان

شروع خاتمه

1400 1397

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

عنوان
زیر
پروژه

هدف

محل
اجراء

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار (میلیارد
ریال)
دولتی

استانداری  -سازمان مدیریت و
برنامهریزی-دانشگاه تبریز -منطقه ویژه
علم و فنآوری ربع رشیدی  -معاونت اداره
کل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری  -ـ
137.4
اداره کل صنعت معدن و تجارت -صدا و
سیما -اداره کل میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری –شهرداری -دانشگاه
هنر اسالمی تبریز

غیردولتی

53.2

هسته کلیدی

تقویت هویت فرهنگی

مقدمه

هویــت یکــی از پیچیدهتریــن مفاهیــم در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی بشــمار مـیرود.
در یــک نــگاه کلــی میتــوان گفــت هویــت بــه مفهــوم فراینــد معناســازی بــر اســاس ویژگــی
فرهنگــی یــا مجموعــه بهــم پیوســتهای از ویژگیهــای فرهنگــی اســت کــه بــر مفاهیــم دیگــر
(قومیــت ،جنســیت و  )...ارجحیــت داده میشــود .هویــت در واقــع احساســی درونــی اســت
کــه انســان یــا جامعــه ســعی دارد بــا نمادهــا و نشــانههایی آن را تحقــق بخشــد .ایــن موضــوع
یکــی از مهمتریــن مســائل و چالشهــای پیــشروی جوامــع در حــال توســعه در طــی دوره
گــذار اســت و پرداختــن بــدان ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت ،زیــرا در صــورت عــدم توجــه بــه
ایــن امــر مهــم ،ممکــن اســت ســبب شــکلگیری بحــران هویــت و بــروز دشــواریهای عدیــده
و گاه جبرانناپذیــری گــردد .در مســئله هویــت ،فرهنــگ از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت،
بنابرایــن هویــت فرهنگــی را میتــوان یکــی از مهمتریــن گونههــای هویتــی دانســت .هیــچ
فــرد و بــه خصــوص هیــچ گــروه اجتماعــی نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد ،مگــر آنکــه خــود
یــا دیگــران بــرای وی یــک یــا چنــد هویــت فرهنگــی تعریــف کــرده باشــند و او بتوانــد خــود را
خواســته یــا ناخواســته بــا آنهــا بازشناســایی کنــد .بدیــن ترتیــب منظــور از هویــت فرهنگــی،
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مجموعـهای از مؤلفههــای فرهنگــی اســت کــه بــه یــک فــرد یــا گــروه یــا جامعــه «شــخصیت»
میدهــد و او را از ســایر افــراد ،گروههــا و جوامــع «متمایــز» میکنــد تــا از ایــن راه بتوانــد وارد
روابــط میانکنشــی بــا خــود و دیگــران شــود و مســئولیت و توانایــی «موجودیــت» فیزیکــی و
ذهن ـیاش را در نظامــی کــه در آن حضــور دارد ،برعهــده بگیــرد .
در موضــوع هویــت فرهنگــی ،همــواره چنــد پرســش مطــرح اســت :نخســت آنکــه ایــن
هویــت بــا چــه اجزایــی شــکل میگیــرد؟ ســپس آنکــه ایــن هویــت چگونــه ،بــه چــه وســیله و
در چــه فرآینــدی بــه وجــود میآیــد و تحــول پیــدا میکنــد؟ ســوم آنکــه آیــا هویــت فرهنگــی،
موقعیتــی واحــد و یکپارچــه اســت یــا متکثــر و چندپــاره و در هــر یــک از ایــن دو حالــت چــه
ویژگیهــا و چــه پیامدهایــی دارد؟ و ســرانجام اینکــه هویــت فرهنگــی چــه رابطــهای بــا
کنشهــای اجتماعــی ،نهادهــا و فرآیندهــای جامعــه مییابــد؟ راهکارهــای تقویــت و احیــای
هویــت فرهنگــی چیســت؟  اغلــب هویــت بــا دو رویکــرد :توصیفــی (منابــع) و تجویــزی
(مؤلفههــا) مــورد بحــث قــرار میگیــرد  :منابــع هویتــی ایرانــی ،اســامی و غربــی هرکــدام
در دورهای و بــه نحــوی در انباشــت هویتــی ایرانیــان تأثیــر گذاشــته و هویــت فرهنگــی ایرانــی
معاصــر را پدیــد آوردهانــد.
رویکــرد توصیفــی  :ایــن منابــع سـهگانه در هویــت فرهنگــی ایرانیــان بــه مثابــه الیـهای
فشــرده ،درهــم تنیــده و تجلیــات فرهنگــی متنوعــی را در فرهنــگ مــادی و معنــوی ایرانیــان
پدیــد آورده اســت ،ولــی بایــد توجــه داشــت کــه نســبت میــان منابــع هویتــی و اثربخشــی آن
متــوازن و یکســان نیســت.
رویکــرد تجویــزی :مؤلفههــای هویــت فرهنگــی ایرانیــان متاثــر از منابــع ســهگانه
ایرانــی ،اســامی و غربــی اســت ولــی تأثیــر آن بــا توجــه بــه نســبت میــان منابــع و مؤلفههــای
هویتــی متفــاوت اســت .بدیــن معنــا رویکــرد تجویــزی یــا همــان سیاســت هویتــی نیــز ســطحی
متفــاوت از سیاســت فرهنگــی را متجلــی میســازد؛ چــرا کــه سیاســت ناظــر بــه عناصــر جزئــی
و عینــی فرهنــگ اســت امــا سیاســت هویتــی عناصــر و مفاهیــم انتزاعــی ،کلــی و عمومــی را
ً
 کــه غالبــا در چشـمانداز سیاســتی ملحــوظ میشــود  -مدنظــر قــرار میدهــد .از ایــن حیــثمیتــوان مؤلفههــای هویــت فرهنگــی را در پنــج حــوزه بــا لحــاظ کــردن زیــر مؤلفههــای آنهــا
دســتهبندی کــرد .البتــه از آنجــا کــه نســبت میــان منابــع ســهگانه هویــت ایرانــی متفــاوت
اســت لــذا نقــش مؤلفههــا نیــز در سیاس ـتهای هویتــی متفــاوت اســت.
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•زبان (نوشتاری و گفتاری)
•دیانت
•جغرافیای فرهنگی
•تاریخ و حافظه فرهنگی (میراث مادی و معنوی)
•نظام اجتماعی

مــرور ادبیــات گســترده پیرامــون رابطــه فرهنــگ و توســعه ،حاکــی از آن اســــت کــه عوامــل
فرهنگــــی از جملــه هویــت از چهــار طریــق جریــان توســعه اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار
ً
میدهــد .اوال فرهنــگ ســازمانی کــه عامــل اساســی در عملکــرد سازمانهاســت متأثــر از
ً
فرهنــگ و هویــت فرهنگــی اعضــای ســازمان اســت .ثانیــا شــاخصهای فرهنگــی افــراد بــر
عقایــد آنهــا پیرامــون مصــرف و کار و بــه عبارتــی بــر اخــاق کار و الگــوی مصــرف آنهــا
تاثیرگــذار اســت .ســوم ایــن کــه فرهنــگ ،توانایــی جوامــع در جهــت خلــق و مدیریــت مناســب
نهادهــای توســعه را متأثــر مینمایــد و در نهایــت ارزشهــای فرهنگــی بــر روابــط اجتماعــی و
شــکلگیری ســرمایه اجتماعــی تاثیــر داشــته و از ایــن مســیر نیــز میتوانــد توســعه اقتصــادی
را متأثــر نمایــد .بســیاری از متفکــران و پژوهشــگران ،وجــود محیطــی فرهنگــی کــه بــه ارتقــا
صرفهجویــی ،صنعتــی شــــدن ،نظــم و انضبــاط  ،آمــوزش ،خالقیــت ،هماهنگــی و کارگروهی،
احتــرام بــه بزرگترهــا ،کار و کوشــش و  ...در نتیجــه بــه رشــد اقتصــادی میانجامــد را بــه عنــوان
عاملــی ضــروری و شــــرط الزم بــرای نیــل بــه  توســعه میداننــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت فرهنــگ و هویــت فرهنگــی در فراینــد توســعه ،بهنظــر میرســد
شناســایی مؤلفههــای هویــت فرهنگــی و نقــاط ضعــف و قــوت آن و طراحــی و اجــرای
برنامههــای راهبــردی و ریش ـهای بــرای رفــع ضعفهــا و تقویــت نقــاط قــوت ایــن مؤلفههــا
میتوانــد بــه اصــاح رفتارهــای فرهنگــی و اجتماعــی افــراد جامعــه بیانجامــد و از ایــن طریــق
فراینــد توســعه اســتان را تســهیل نمایــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هویــت پدیــده چندوجهــی بــوده و همــواره در حــال تغییــر و تکویــن
اســت ایرانیــان و نیــز قومیتهــای درون آن در فراینــد تاریخــی تکویــن هویــت در نســبتی
کــه میــان خــود و دیگــری برقــرار نمودهانــد ،هویــت فرهنگــی خویــش را در میــان ســه ضلــع
هویتــی اســامی ،باســتانی یــا قومــی و تجــددی یافتهانــد  .همچنیــن بــه دلیــل موقعیــت
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خــاص جغرافیایــی خــود در ارتبــاط بــا  اقــوام و ملیتهــای گوناگــون قــرار گرفتــه و در یــک داد
و ســتد دائــم فرهنگــی بــا دیگــران بــوده و بــه جــذب ،بازســازی ،بازتعریــف و هماهنگســازی
ً
بــا فرهنــگ مقابــل پرداختــه اســت و مطلقــا در فرهنــگ مقابــل مســتحیل نشــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،توجــه بــه سیاسـتگذاریهای فرهنگــی هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح اســتانی
و محلــی از مقولههــای مهــم بــوده تــا از ایــن طریــق بــه تقویــت و احیــای هویــت فرهنگــی،
محلــی ،قومــی ،ملــی و دینــی دســت پیــدا کــرده و نســبت بــه اجرایــی کــردن مؤلفههــای
بنیــادی هویتــی در اســناد رســمی نظــام اقــدام نماینــد.
شناخت وضعیت هسته
هویــت فرهنگــی یــک ملــت حاصــل خودآگاهــی نســبت بــه انباشــتی تاریخــی از
تجربههــای فرهنگــی آن ملــت اســت کــه در طــول زمــان شــکل گرفتــه اســت .ایــن موضــوع
در مــورد کشــوری چــون ایــران و نیــز اســتان مهمــی همچــون آذربایجانشــرقی از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت چــرا کــه پیشــینه تاریخــی  -تمدنــی آنــان بــه هــزاران ســال میرســد
کــه مجموعـهای بینظیــر از انباشـتهای گوناگــون نظــری و تجربــی را در خــود اندوختهانــد.
چگونگــی و ابــزار ســاخت هویــت فرهنگــی ،عمدتــا از خــال فرآیندهــای آمــوزش
غیررســمی (خانــواده و جامعــه) و آمــوزش رســمی (نظــام آموزشــی) انجــام میگیــرد .بــا ایــن
وصــف ،تجربــه تاریخــی دنیــا در قــرن اخیــر ،نشــان مــی دهــد کــه تــاش دولتهــا و صاحبــان
قــدرت در بــه کنتــرل گرفتــن ابزارهــای ســاخت هویــت بــه ویــژه در حــوزه عمومــی ،رســمی و
حتــی تــاش آنهــا بــرای دخالــت در ســاخت هویــت از طریــق حــوزه خصوصــی کــه نهایتــا بــه
صــورت ایدئولوژیهــای بســیار ســخت و اســتیالطلب ظاهــر شــده انــد ،عمومــا بــه اهــداف
خــود نرســیدهاند؛ و هویتــی را کــه میخواســتهاند حتــی پــس از چنــد نســل ،نتوانســتهاند
بســازند ،البتــه  ایــن عــدم توفیــق  ،مانــع بــروز آســیبهای جــدی در حــوزه هویــت فرهنگــی،
بــر جامعــه نشــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه هویتهــای انســانی هرگــز یکدســت و یکپارچــه
نبودهانــد؛ در حقیقــت هویــت واحــد ،یــک توهــم توتالیتــری آســیبزا بیــش نیســت و هرگــز
تحقــق نیافتــه اســت .هویــت متکثــر بــرای آنکــه بتوانــد بــه موقعیــت اجتماعــی ،امــکان
وجــودی بدهــد نیــاز بــه قــرار گرفتــن در قالبهــای از پیــش تعریفشــده (هــر چنــد تغییرپذیــر)
الگوهــا و نقشهــای جامعــه مربــوط اســت .تقویــت هویــت فرهنگــی نیازمنــد همســازی و

188

هستهکلیدیتقویتهویتفرهنگی

انطبــاق بــا فرآیندهــا و نهادهــا و ســازوکارهای هــر جامع ـهای اســت .بنابرایــن ،اگــر بخواهیــم
رابطــه فرهنگهــای محلــی (و نــه فرهنــگ محلــی) و فرهنگهــای رســمی (و نــه فرهنــگ
ً
ً
رســمی) را درک کنیــم ،اوال بایــد عمومیــت داشــتن موقعیــت را در نظــر داشــته باشــیم و ثانیــا
بایــد بــه تکثــر و گوناگونــی آنهــا ،هــم در پیرامــون و هــم در مرکــز ،یعنــی هــم در ســطح محلــی
و هــم در ســطح رســمی ،توجــه کنیــم.
خاطــر نشــان میســازد ،فرهنگهــای رســمی خودشــان هــم یکدســت نیســتند و هــم
ی متفاوتنــد .ســلطه
از لحــاظ شــکل ،هــم از لحــاظ محتــوا و هــم در اســتراتژیهای رفتــار 
ً
ایــن فرهنگهــا ،لزومــا بــه از میــان رفتــن نظامهــای هویتــی محلــی منجــر نمیشــود و بلکــه
بــه شــکل ناخواســته و معیــوب میتوانــد آنهــا را تقویــت هــم بکنــد؛ بــرای مثــال مــا شــاهد
رشــد قومگراییهــای محلــی هســتیم کــه در قالــب یــک اســتراتژی مقاومــت فرهنگــی ایجــاد
شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه قومگرایــی ،حتــی بــه ســود همــان مردمــی کــه از
آن دفــاع میکننــد هــم نیســت .ولــی آنــان بــه ایــن دلیــل بــه اینســو کشــیده شــدهاند کــه
فرهنگهــای غالــب خواســتهاند بــه زور خــود را بــه آنهــا تحمیــل کننــد و آنهــا نیــز از هــر
ابــزاری ،ولــو بدتریــن ابزارهــا ،بــرای جلوگیــری از ایــن تحمیــل اســتفاده کردهانــد.
فاصلــه گرفتــن از فرهنگهــای مبــدأ و اصلــی یکــی از برداشــتهایی اســت کــه در
خصــوص تقویــت هویــت فرهنــگ ملــی وجــود دارد .لیکــن بایــد توجــه داشــت اینکــه
ترکهــا ،کردهــا و اقــوام دیگــر در اماکــن عمومــی بــه زبــان فارســی حــرف بزننــد ،یــا مثــل
ی شــدن آنهــا یــا فاصلــه گرفتــن از فرهنــگ اصلــی و
همدیگــر لبــاس بپوشــند  ،گویــای یک ـ 
بومیشــان نیســت .ممکــن اســت بــه صدهــا دلیــل مختلــف بتــوان  ظاهــر افــراد را در یــک
جامعــه تغییــر داده و تصــور نمــود کــه شــاهد یکســانشــدن آن جامعــه هســتیم؛ در حالــی
کــه آنچــه پیــش چشــم مــا روی میدهــد در واقــع نوعــی «دنبالــهروی» ()Conformism
اجتماعــی خطرنــاک اســت ،زیــرا بــاوری بــه آن وجــود نــدارد .ایــن دنبال ـهروی ،میتوانــد بــه
دلیــل ســلطه فرهنگهــای غالــب یــا حتــی بــهدلیــل از خــود بیگانگــی ایجــاد شــود ،امــا ب ـه
هــر حــال نمیتــوان آن را فراینــدی ســالم دانســت؛ ایــن مســئله زمانــی میتوانــد شــکل ســالم
بــه خــود بگیــرد و خــوب مدیریــت شــود کــه فرهنگهــای مختلــف ،بــدون قــرار گرفتــن در
رونــد یکــیشــدن بــه نفــع یــک فرهنــگ مرکــزی و مســلط ،بتواننــد بــا هــم بــه همســازی
( )Articulationبرســند و بــرای ایــن همســازی ،از یــک زبــان یــا یــک فرهنــگ یــا چنــد زبــان
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و فرهنــگ میانجــی بــه عنــوان ابــزار اســتفاده کننــد؛ نــه آنکــه اینهــا بــه ایشــان تحمیــل
شــود یــا تشــخیص دهنــد کــه اگــر از رونــد عمومــی تبعیــت و دنبالـهروی نکننــد ،طــرد خواهنــد
شــد .در ایــن صــورت ،هــر چنــد ممکــن اســت بــه نظــر برســد شــاهد یکــیشــدن فرهنگهــا
هســتیم ،امــا در واقــع در آنهــا انــرژی منفــی و مقاومــت فرهنگــی مخــرب ذخیــره میشــود
کــه هــر آن ممکــن اســت بــه تنــش بیانجامــد.
بنابرایــن ،مدیریــت و اســتفاده درســت از یــک سیاســت ،بســیار اهمیــت دارد .اینکــه بــا
روشــی صــوری ،قومیتهــا و زبانهــا و ســبک زندگــی آنهــا را بــه رســمیت بشناســیم و همـه
جــا در ســخنرانیهای رســمی از آنهــا دفــاع کنیــم ،ولــی مــردم در عمــل حــق نداشــته باشــند
از هی ـ چ یــک از ایــن مــوارد اســتفاده کننــد ،بــه معنــی یــک سیاســت تکثــر قومــی نادرســت
و آســیبزا اســت .اگــر مــا لباسهــای محلــی را میســتاییم و آن را نشــانه فرهنــگ غنــی
خــود میدانیــم ،بایــد حــق اســتفاده از آن را هــم در عمــل ایجــاد کنیــم .همیــن امــر در بــاب
زبانهــای محلــی نیــز صــادق اســت .همیشــه آنچــه ایــن آســیبها را ایجــاد میکنــد،
ســختگیری و محرومیــت اســت ،نــه آزادی و تقویــت هویتهــای محلــی و کوچــک در برابــر
هویتهــای مرکــزی و قــوی.
شبیهســازی و از میــان بــردن اقــوام در ایــران ،چــه امــروز چــه در آینــده ،غیرممکــن اســت؛
زیــرا قومیتهــا و زبانهــای محلــی دارای ریش ـهها و پایههــای ســرزمینی وســیع و تاریخ ـی  
هســتند و از همیــن روی دوام میآورنــد و سیاســتهای یکسانســاز ،بــا اصــرار و بدتــر از
آن بــا زور ،آنهــا را تقویــت خواهنــد کــرد .امــا همســازی فرهنگــی و تقویــت وحــدت ملــی
بــر پایــه بــه رســمیت شــناختن عملــی فرهنگهــای محلــی ،امکانپذیــر و بســیار مناســب
اســت حتــی در حــوزه دینــی کــه در مقایســه بــا حــوزه قومــی انســجام بســیار باالیــی وجــود دارد
نیــز انعطــاف و مالیمــت و اعتــدال ســبب تقویــت انســجام و وحــدت خواهــد شــد و بالعکــس،
زورگویــی و شــدت عمــل و خشــونت ،ایــن انســجام را مخــدوش خواهــد کــرد .ایــن تجربــه بارهــا
و بارهــا در سراســر جهــان تکــرار شــده و امــروز بــا قاطعیــت میتــوان از ایــن نظــر دفــاع کــرد
کــه نبــود انعطــاف در ایــن زمینــه ،بــه شــدت آســیبزا اســت و در نتیجــه عــدم توجــه کافــی
بــه ارتقــای هویــت فرهنگــی آســیبهایی همچــون :گسســت فرهنگــی ،تضــاد نســلها،
تحــوالت فزاینــده ،فقــدان تمامیــت و مهاجــرت وســیع را بــه دنبــال دارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه مــواردی کــه اشــاره شــد و آســیبهایی کــه در صــورت عــدم توجــه
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بــه فرهنگیهــای قومــی ،محلــی پیــش میآیــد لــزوم توجــه بــه تقویــت و احیــای مؤلفههــای
هویــت فرهنگــی بیــش از پیــش احســاس میشــود؛ چــون توجــه بــه خــرده فرهنگهــا،
باعــث تقویــت و انســجام ملــی شــده و از تشــتت و پراکندگــی ممانعــت میکنــد لــذا  از تکثــر
فرهنگــی بــه معنــای تشــخص دادن بــه فرهنگهــای مختلــف ،بــه نفــع توســعه و انســجام
ملــی میتــوان  بهــره بــرد.
الف) وضع موجود

بــرای ارزیابــی وضعیــت فعلــی هویــت فرهنگــی در اســتان آذربایجانشــرقی میبایســت
وضعیــت هرکــدام از مؤلفههــای هویــت فرهنگــی را مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار داد .ایــن
مؤلفههــا عبارتانــد از )1 :زبــان (در مــورد اســتان آذربایجانشــرقی زبــان فارســی و آذری بایــد
بهطــور همزمــان مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد چــون هرکــدام از ایــن زبانهــا بــهنوبــه خــود تأثیــر
وســیعی در شــکلگیری هویــت فرهنگــی مــردم اســتان دارنــد) )2 ،دیانــت )3 ،نظــام اجتماعــی
(شــامل :نظــام خانوادگــی ،نظــام اقتصــادی ،نظــام فرهنگــی ،نظــام سیاســی  -حقوقــی)،
 )4جغرافیــای فرهنگــی  )5تاریــخ و حافظــه فرهنگــی (میــراث مــادی و میــراث معنــوی).
1 .1زبــان :میتــوان بــه جــرأت گفــت کــه زبــان در شــکلگیری جهانبینــی هــر فــرد و
جامعــه مهمتریــن نقــش را ایفــا مینمایــد و فرهنــگ هــر ملتــی در زبــان آن ملــت بازنمایــی
میشــود .از ای ـنرو میتــوان گفــت زبــان نمــاد هویــت فرهنگــی هــر ملتــی اســت .ایــن
مؤلفــه شــامل مجموع ـهای از شــئون علمــی ،آموزشــی ،دینــی و تاریخــی اســت .در واقــع
غایــت و انگیــزه هــر برنامهریــزی زبانــی کســب هویــت فرهنگــی اســت .زبــان عامــل
اســتراتژیکی بــرای پیشــرفت و توســعه پایــدار و ارتبــاط مــوزون بیــن زمینههــای عمومــی
و محلــی اســت .زبــان در بیشــتر رویکردهــای نظــری بــه مقولــه هویــت فرهنگــی ،جــزء
نخســتین مؤلفههــا بشــمار رفتــه اســت .ایــن مؤلفــه در شــکل نوشــتاری و گفتــاری نمــود
پیــدا میکنــد .اســتان آذربایجانشــرقی بــ ه عنــوان یکــی از اســتانهای کشــور ایــران
ً
طبیعتــا زبــان رســمی و اداری آن فارســی اســت ولــی در عیــن حــال زبــان محلــی آن
یعنــی زبــان ترکــی آذربایجانــی نیــز بــه صورتــی وســیع نهتنهــا در محــدوده جغرافیایــی ایــن
اســتان بلکــه در سراســر پهنــه وســیع کشــور مــورد اســتفاده ایرانیــان اســت .ازای ـنرو در
بررســی نقــش زبــان بهعنــوان مؤلفــه هویــت فرهنگــی بایســتی هــر دو ایــن زبانهــا مــورد
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بررســی و ارزیابــی قــرار گیــرد .زبــان فارســی در اســتان بــه جهــت اینکــه زبــان رســمی
بــوده مــورد اســتفاده وســیعی در مــدارس ،ادارات ،رســانههای مکتــوب و مجــازی و
رســانه ملــی (هــم سراســری و هــم شــبکه اســتانی ســهند) قــرار میگیــرد .زبــان ترکــی
آذربایجانــی در شــکل نوشــتاری آن محــدود بــه برخــی روزنامههــای محلــی و انــدک
عناویــن کتــب منتشــره بــوده ولــی شــکل گفتــاری آن بهصــورت گســترده رایــج هســت.
مهمتریــن چالشــی کــه در ایــن رابطــه در اســتان بــه نظــر میرســد عمــل نکــردن بــه
نصــوص قانونــی قوانیــن باالدســتی بهویــژه قانــون اساســی در تعلیــم و آمــوزش آن در
ســطح مــدارس و دانشــگاهها اســت کــه بــهمــرور زمــان تبدیــل بــه یــک مطالبــه عمومــی
گشــته و در برخــی مــوارد حتــی منجــر بــه برخــی بحرانهــای اجتماعــی و سیاســی گشــته
اســت .از آنجــا کــه اجــرای ایــن قوانیــن نیــاز بــه سیاس ـتگذاری در ســطح کالن کشــور
دارد لــذا در چارچــوب ســند تدبیــر توســعه اســتان نمیتــوان بــرای اجرایــی نمــودن آن
در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی اقدامــات خاصــی را پیشبینــی و بــه اجــرا گذاشــت.
البتــه پیگیــری نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی در ســطوح ملــی
میتوانــد تــا حــدی سیاس ـتگذاری در ســطح ملــی را بــه ســمت اجرایــی نمــودن چنیــن
قوانینــی ســوق دهــد.
2 .2دیانــت :دیانــت مفهومــی عامتــر از مذهــب را در بــر دارد و منبــع مشــترک هــر ســه منبــع
هویتــی ایرانیــان بــهحســاب میآیــد .اســتمرار مؤلفــه دیانــت در هویــت فرهنگــی ایرانیــان
غیرقابــل انــکار اســت .دیــنداری عبــارت اســت از پذیــرش تمــام یــا بخشــی از عقایــد،
اخالقیــات و احــکام دینــی ،بهنحویکــه شــخص دیــندار خــود را ملــزم بــه رعایــت
آن بدانــد .در واقــع ،دیــن از یکســو بــ ه عنــوان یــک منبــع اجتماعــی ،همبســتگی و
دلبســتگی عاطفــی ایجــاد و تقویــت میکنــد و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد و تقویــت مفاهیــم
اخالقــی مشــترک میــان افــراد جامعــه و معنابخشــی بــه هنجارهــا ،افــراد را انســجام داده و
نوعــی نظــم اخالقــی را ایجــاد و حفاظــت میکنــد .بــا ایــن تعریــف از دیـنداری ،جامعـهای
را میتــوان دی ـندار نامیــد کــه انســجام اخالقــی داشــته و آموزههــای دینــی در رفتارهــای
روزمــره فــردی و اجتماعــی افــراد آن جامعــه نمــود و بــروز عینــی داشــته باشــد .از ای ـنرو
برپایــی صــرف شــعائر و مناســک دینــی نمیتوانــد شــاخصی قابــل اتــکاء بــرای ســنجش
میــزان دیانــت یــک جامعــه باشــد .اســتان آذربایجانشــرقی همســو بــا دیگــر مناطــق کشــور
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و در برخــی مــوارد بــا شــدت و حــدت بیشــتری حضــور نمادهــا و شــعائر دینــی را در ســطح
فــردی و اجتماعــی شــهروندان خــود شــاهد اســت .بــا اینحــال از آنجــا کــه مفاهیــم و
آموزههــای دینــی در الیههــای مختلــف جامعــه نهادینــه نشــده اســت و از طرفــی برخــی
عوامــل سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی در حــال دینزدایــی از جامعــه بهویــژه در ســطح
خانــواده و جوانــان میباشــد ،لــذا بــه نظــر میرســد مؤلفــه دیانــت بــهجــز در ســطح قشــری
و ظاهــری آن بهشــدت در معــرض تهدیــد و آســیب میباشــد .بهنظــر میرســد میتــوان
در چهارچــوب ســند تدبیــر توســعه اســتان اقداماتــی را در جهــت تقویــت روح اصیــل
دینــداری در ســطح جامعــه طراحــی و اجــرا نمــود کــه انجــام اقدامــات فرهنگــی منبعــث
از منابــع اصیــل فرهنــگ بومــی و نیــز الگوســازی از نمادهــای دینــداری اصیــل در میــان
ســرمایههای نمادیــن اســتان میتوانــد از ایــن دســت اقدامــات بهشــمار آیــد.
3 .3نظــام اجتماعــی :نظــام اجتماعــی در ادبیــات مؤلفههــای هویــت فرهنگــی از خــرده
نظامهــای مختلــف تشــکیل شــده اســت .ارزیابــی آخریــن وضعیــت هرکــدام از ایــن
خردهنظامهــا در پهنــه اســتانآذربایجانشــرقی بــه مجــال و امکانــات وســیعی نیازمنــد
اســت .بــا ایــنحــال ب ـه طــور اجمــال میتــوان گفــت شــرایط هرکــدام از خردهنظامهــای
فــوق در اســتان متأثــر از شــرایط کشــوری بــوده و هرکــدام بهنوبــه خــود دچــار چالشهــا
و آســیبهای جــدی میباشــد کــه عــدم رفــع و حــل ایــن آســیبها میتوانــد در
کوتاهمــدت اســتان آذربایجانشــرقی را بــا بحرانهــای عظیــم فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی مواجــه ســازد .اصــاح ســاختار آموزشهــای رســمی ،تقویــت باورهــای فرهنگــی
بــه نهــاد خانــواده ،تقویــت بنیــه اقتصــادی و معیشــتی مــردم از جملــه اقدامــات کالنــی
اســت کــه میبایســت در ســطوح ملــی بــه آنهــا پرداختــه شــود و بدیهــی اســت خــارج از
تــوان سیاســتگذاری و برنامهریــزی اســتانی اســت.
4 .4جغرافیــای فرهنگــی :انســان بــه لحــاظ جغرافیایــی و مکانــی بــا محیــط زندگــی خــود
ارتبــاط برقــرار میکنــد .ایــن وابســتگی جغرافیایــی ،نقــش مهمــی در شــکلگیری هویــت
فرهنگــی فــرد ایفــا میکنــد .همانطــور کــه شــرایط اقلیمــی در رفتارهــای فرهنگــی ،آداب
و رســوم و اخالقیــات افــراد ،گروههــا و فرهنگهــا تاثیــر میگــذارد ،بــر الیههــای زیریــن
فرهنگــی کــه هویــت فرهنگــی را نیــز در برمیگیــرد ،مؤثــر اســت .جغرافیــای فرهنگــی در
حوزههــای زبــان (لهجههــا و گویشهــا) ،هنــر (موســیقی محلــی) ،عرصههــای فرهنــگ
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عمومــی (نــوع غــذا و پوشــاک محلــی) نمــود و بــروز دارد .از ایــن منظــر ارتبــاط عمیقــی بین
جغرافیــا و نمودهــای مــادی و معنــوی فرهنــگ وجــود دارد .از ایــن رو جغرافیــای فرهنگــی
یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای هویــت فرهنگــی بشــمار مـیرود .جغرافیای فرهنگی اســتان
آذربایجانشــرقی در زمینــه زبــان و ادبیــات محلــی (زبــان ترکــی آذربایجانــی) ،هنــر و آداب
و رســوم بومــی و محلــی و برخــی نمادهــای فرهنــگ عمومــی همچــون غذاهــای محلــی و
پوشـشهای بومــی و محلــی بــروز و نمــود پیــدا کــرده اســت .پرداختــن بــه هرکــدام از ایــن
نمــود و نمادهــا و تضعیــف و یــا تقویــت آنهــا میتوانــد تأثیــر مســتقیمی بــر هویــت فرهنگــی
مــردم اســتان داشــته باشــد .یکــی از اهــداف ایــن هســته تقویــت نمادهــای فرهنــگ بومــی
اســت کــه میتــوان بــا مستندســازی علمــی و ارائــه بهینــه آن بــه جامعــه ،بهویــژه نســل
جــوان ،زمینههــای حفــظ و تقویــت هویــت فرهنگــی در ســطح اســتان را فراهــم نمــود.
5 .5تاریــخ و حافظــه فرهنگــی (میــراث مــادی و میــراث معنــوی) :انباشــت تاریخــی
یــک ملــت در واقــع یــک نظــام حافظــهای را تشــکیل میدهــد کــه حــاوی نمودهــای
فرهنگــی آن مــردم میباشــد .ایــن نمودهــا عبارتنــد از آداب و رســوم ،شــعائر،
قصههــا ،اســطورهها و از ایــن قبیــل .بــا ایــن نــگاه ،حافظــه تاریخــی یــک ملــت منبــع
مهــم و مؤلفــه اساســی در هویــت فرهنگــی اســت .عناصــر هویتــی یــک ملــت از
دورهای بــه دورهای دیگــر منتقــل شــده و بــا انباشــت تجربههــای نویــن بــه خالقیــت و
پویایــی هویــت فرهنگــی یــاری میرســاند .ایــن عناصــر تاریخــی در دو بخــش کلــی میــراث
معنــوی و میــراث مــادی تجلــی مییابــد .اســتان آذربایجانشــرقی در هــر دو بخــش میــراث
معنــوی و مــادی دارای گنجینـهای غنــی میباشــد کــه بــا پررنــگ نمــودن آنهــا و تقویــت
توجــه مــردم بــه آنهــا در جامعــه ،میتــوان بــه تقویــت و حفــظ و پویایــی هویــت فرهنگــی
مــردم اســتان کمــک نمــود .از نمونههــای معــروف میــراث معنــوی اســتان میتــوان بــه
وقفنامــه خواجــه فضلاللــه رشــیدالدین همدانــی اشــاره نمــود کــه در یونســکو نیــز بــه
ثبــت رســیده اســت .بناهــای تاریخــی و اشــیای نگهــداری شــده در موزههــای اســتان
هــم از نمونههــای آشــکار و فــراوان میــراث مــادی اســتان آذربایجانشــرقی میباشــد.
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا طراحــی و اجــرای اقداماتــی همچــون شناســایی و تدویــن
و مستندســازی میــراث معنــوی بجــای مانــده از گذشــته اصیــل ایــن اســتان میتوانــد
احســاس خودبــاوری و قــوام فرهنگــی را بــه مــردم اســتان بویــژه نســل جــوان بــه بــار آورد.
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ب) نکات مثبت

•
•
•

•
•
•
•

•دارا بودن ادبیات غنی فولکلور ترکی آذربایجانی؛
•وجودپیشینهغنیدینیومذهبیدراستانوریشهداربودناعتقاداتدینیوهنجارهایاخالقی؛
•وجــود نهادهــا ،شــخصیتها و چهرههــای مذهبــی متعــدد در پیشــینه تاریخــی اســتان
بهعنــوان منابــع معرفتــی هویــت دینــی؛
•وجود زمینههای الزم برای تقویت هویت ملی و بومی در میان نسل جوان؛
•وجود زیرساختهای آموزشی و فرهنگی مناسب در استان؛
•وجــود پیوندهــای عمیــق بیــن الیــه هــای اصیــل جامعــه و نمادهــای مربــوط بــه جغرافیــای
فرهنگی اســتان؛
•وجود نمودهای تاریخی و منابع غنی تاریخی فرهنگی در نقاط مختلف استان؛

ج)نکات منفی

•
•

•
•
•
•
•

•

•عدم اجرای قوانین باالدستی در رابطه با آموزش و تعلیم زبانهای محلی؛
•سوءاســتفادههای سیاســی جریانهــای ضدفرهنگــی داخلــی و خارجــی از کمتوجهــی بــه
مقولــه تعلیــم رســمی زبــان ترکــی آذربایجانــی؛
•ضعیــف شــدن پیوندهــای فرهنگــی ناشــی از زبــان مــادری و در نتیجــه بــروز بحرانهــای
هویتــی و اجتماعــی در ســطح اســتان؛
•کمرنگ شدن روحیات اصیل مذهبی در رفتارهای فردی آحاد جامعه؛
•کمتوجهــی بــه واقعیــت چندزبانــه بــودن دانشآمــوزان و فقــدان طرحــی جامــع بــرای
مرتفــع نمــودن ایــن پدیــده؛
•کمرنــگ شــدن ارتباطــات کالمــی ،دیــداری ،شــنیداری و فیزیکــی اعضــای خانــواده و
تعمیــق شــکاف بیننســلی مابیــن اعضــای خانــواده؛
•عــدم حمایــت الزم از هنرهــای بومــی مثــل موســیقی عاشــیقالر و در نتیجــه دســتبرد
فرهنگــی آنهــا توســط دیگــر ملــل و دولتهــا و یــا کمرنــگ شــدن و فرامــوش شــدن
آنهــا در میــان مــردم اســتان بویــژه جوانــان؛
•عـدم آگاهیبخشـی و فرهنگسـازی الزم نسـبت بـه وجود مواریـث معنوی و مادی اسـتان
و عـدم برقـراری پیوندهـای فرهنگـی مابین مواریـث معنوی و مـادی با زندگی روزمـره مردم؛

دومین سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

195

تبیین هسته
هویـت فرهنگـی ،طبـق تعریـف ،بـه احسـاس تعلـق یـک فـرد بـه یـک فرهنـگ خـاص
اطلاق میشـود .ایـن فراینـد در پذیـرش سـنتها ،میـراث تاریخـی ،زبـان ،دیـن ،نیـاکان،
الگوهـای فکـری و سـاختارهای اجتماعـی تجلـی مییابـد .این احسـاس بخشـی از خودآگاهی
و درک شـخصی فـرد بـوده و مربـوط بـه تابعیـت ،قومیـت ،دیـن ،طبقـه اجتماعـی و یـا هـر
گـروه اجتماعـی دارای فرهنـگ متمایـز خـود اسـت .هویـت فرهنگـی هـم مشـخصکننده فرد
و هـم گـروه افـرادی کـه هویـت فرهنگـی یکسـان دارنـد میباشـد .بـا بررسـی اجمالـی میـزان
هویتپذیـری ایرانیـان از مؤلفههـای فـوق میتـوان بهجـرات گفـت هویـت فرهنگـی در ایـران
و بالتبـع در میـان مـردم اسـتان آذربایجانشـرقی بویـژه نسـل جـوان بـا چالشهـای متعـددی
مواجـه هسـت .بنظـر میرسـد بایسـتی مهمتریـن چالـش هرکـدام از ایـن مؤلفههـا شناسـایی
و اهـداف و اقدامـات متناسـبی بـرای رفـع و اصلاح آنهـا طراحـی و بـه اجـرا گذاشـت .بطـور
مثـال ،بـرای بهرهگیـری از مؤلفـه زبان به ِویژه زبـان ترکـی آذربایجانی در راسـتای تقویت هویت
فرهنگـی مـردم اسـتان رویکردهایـی همچـون مستندسـازی و آمـوزش و ترویـج زبـان مـادری
مناسـبترین راهـکار میتوانـد باشـد .ترویـج و شناسـاندن شـیوههای زندگـی اسلامی و ایرانی،
از جملـه راهکارهایـی اسـت کـه میتوانـد بـرای بهرهگیـری از مؤلفـه اجتماعـی در راسـتای
تقویـت هویـت فرهنگـی مـردم اسـتان مؤثر باشـد .همچنین تقویـت دانش عمومـی و اطالعات
مـردم اسـتان در زمینـه پیشـینه غنـی تاریخـی فرهنگـی گذشـته اسـتان ،میتوانـد رویکـرد
مؤثـری در راسـتای بهرهگیـری از مؤلفههـای جغرافیـا و تاریـخ و حافظـه فرهنگـی بشـمار آیـد.
اهداف کلی
• •تقویت فرهنگ و ادب آذربایجان
• •شناسایی ،احیاء و تکریم میراث مادی و معنوی آذربایجان
اقدامات اساسی

 -احیای مکاتب هنری و ادبی تبریز

تبریــز ،خاســتگاه بســیاری از هنرهــای اصیــل و ســنتی ایــران اســت و در برخــی از آنهــا
صاحــب ســبک و مکتــب اســت .مکتــب نگارگــری و مکتــب ادبــی تبریــز از مهمتریــن مکاتــب
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حســاب
هنــری و ادبــی ایــران هســتند و از پشــتوانههای هویــت فرهنگــی ایــن دیــار بــه
میآینــد .ایــن موضــوع بهعنــوان یکــی از اقدامــات اجرایــی هســته کلیــدی توســعه و ترویــج
فرهنــگ ،هنــر ،آداب و رســوم بومــی اولیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان بــوده و الزم اســت در
دومیــن ســند تدبیــر توســعه نیــز مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
 -تدوین دانشنامه آذربایجان

دانشــنامههای فرهنــگ و تمــدن مناطــق بومــی ایــران ،ثــروت ملــی جامعــه و منبــع بســیار
غنــی بــرای پژوهشهــای جامعهشــناختی ،مردمشناســی ،تاریخــی و زبانشناســی اســت.
ضــرورت شــناخت پیشــینه تمــدن و فرهنــگ اســتان ،کــه متأســفانه بــه علــت عــدم توجــه
جــدی نســبت بــه آن ،در معــرض فراموشــی اســت و تــاش بــرای گــردآوری و طبقهبنــدی
اســناد دربــاره میــراث فرهنگــی و طبیعــی و نیــز معرفــی همگانــی چهــره تمدنــی و فرهنگــی
آذربایجانشــرقی بــه عنــوان پشــتوانه توانمنــدی بــرای توســعه اقتصــادی منطقــه ،در کنــار
شــناخت راهکارهــا و رمــز و راز تــاش پیشــینیان و ارائــه آن بــه زبــان امــروزی ،از جملــه نکاتــی
اســت کــه کمتــر بــه شــکلی علمــی و جامــع مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
گــردآوری و توصیــف ایــن میــراث در عرصههــای گوناگــون ،ضمــن ایــن کــه توجــه بــه
ایــن ثــروت ملــی و کوشــش بــرای حفــظ و رشــد آن را همــراه دارد ،میتوانــد تــا حــد زیــادی از
مشــکالت پژوهشــی را برطــرف و نکاتــی از ابهامــات را در عرصههــای مختلــف روشــن نمایــد
و ســندی مانــدگار بــرای درک تاریخــی و تطبیقــی ایــن میــراث ،جهــت مطالعــه معاصــران و
آینــدگان و بسترســازی فرهنگــی بــرای جوانــان و گردشــگران و ســیاحان باشــد.
 -تدوین دانشنامه ربع رشیدی

مجموعــه عظیــم علمــی -آموزشــی ربــع رشــیدی کــه در نیمــه نخســت قــرن هشــتم بــه
دســت وزیــر و سیاســتمدار توانــا و دانشــمند بــزرگ ایرانــی ،خواجــه رشــیدالدین فضلاللــه،
در دارالســلطنه تبریــز بنیــان نهــاده شــد یکــی از بزرگتریــن مراکــز تولیــد دانــش و محــل
شــناخت دقیــق و عمیــق از اجتمــاع دانشــمندان رشــتههای گوناگــون علــم و معرفــت در
جهــان کهــن بشــمار مـیرود؛ و در حقیقــت هــم نســل ســه دانشــگاه باســتانی جهــان (دانشــگاه
بولونیــا ،آکســفورد و کمبریــج) اســت کــه بــا برخــورداری از باالتریــن و پیشــرفتهترین سیســتم
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مدیریتــی تولیــد و آمــوزش علــم عصــر خــود (و بلکــه دوران معاصــر) جایگاهــی ممتــاز را از
آن خــود ســاخته اســت ،بــه نحــوی کــه پــس از گذشــت بیــش از هفتصــد و انــدی ســال ،از
حیــث برنامههــای مدیریتــی و شــیوههای تأمیــن منابــع انســانی و مالــی و پشــتیبانی از امــر
تبــادل علــوم و فرهنــگ بینالملــل آن عصــر بــه عنــوان ســندی برجســته و ارزشــمند ،بــه ســال
1386در حافظــه جهانــی ســازمان یونســکو ثبــت گردیــد.
شــناخت دقیــق و عمیــق ربــع رشــیدی ،گذشــته از امــکان بهــره گرفتــن از تجــارب ارزنــده
و بســیار کارآمــد رشــیدالدین فضلاللــه در امــر تأســیس و توســعه مراکــز آمــوزش عالــی
و نهادهــای دانشبنیــان ،میتوانــد بــه عنــوان یکــی از غنیتریــن و اصیلتریــن منابــع
فرهنگــی و نقطــه اجتمــاع مــرز و بــوم ایــران ،بــه ویــژه ســرزمین آذربایجــان ،بــرای تقویــت
بنیادهــای تقویــت هویــت فرهنگــی ملــی و منطقــهای بهشــمار رود.
معرفــی روشــمند (سیســتماتیک) و عمیــق تاریــخ رشــیدالدین فضلاللــه و مجموعــه عظیــم
ربــع رشــیدی تبریــز بــه نســل محتــاج و مشــتاق امــروزی و ارائــه نمونـهای بــه اجــرا درآمــده از
تفکــر آرمانشــهری (کــه اگــر دیگــران آرزو و اندیشــهاش را میپروراندنــد ،روزگاری بهدســت
توانــای یکــی از فرزنــدان شایســته ایــن دیــار ،جامــه اجــرا و عمــل پوشــید) میتوانــد نقشــی
چشــمگیر در ارتقــاء ســطح دانــش عمومــی و تخصصــی گروههــای مختلف مردم داشــته باشــد.
پــروژه دانشــنامه ربــع رشــیدی تبریــز بــا پرداختــن بــه تمامــی جوانــب علمــی و اجرایــی
ســازمان گســترده ایــن مجموعــه گرانقــدر ،قــادر خواهــد بــود معرفتهــای علمــی و عملــی
نــاب و دســت اولــی دربــاره پیشــینه غنــی ،معتبــر و پرافتخــار اســتان در دســترس تحقیــق
و تدبــر قــرار دهــد و بــا تقویــت بنیــان مؤلفههــای خودبــاوری و کاربــردی کــردن تجــارب
گرانبهــای گذشــتگان ،گامــی ســترگ و مانــدگار در مســیر حفــظ و تقویــت ارزشهــای ملــی و
دینــی و آداب و ســنن بومــی بــردارد.
 -راهاندازی دارالفنون مکاتب تبریز

بــا توجــه بــه پیشــینه غنــی ادبــی و هنــری تبریــز در رشــتههای مختلــف و نیــز وجــود
مکاتــب مختلــف هنــری ازجملــه مکتب نگارگــری ،خوشنویســی ،فــرش و  ...در تبریــز ،ضرورت
ایجــاد مرکــزی بــرای احیــای ایــن ســابقه درخشــان فرهنگــی از طریــق همگانــی نمــودن و
نیــز آموزشهــای عمومــی ایــن رشــتههای هنــری احســاس میشــود .مجموعــه تاریخــی دو
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کمــال کــه محــل آرامــگاه دو هنرمنــد بــزرگ کمالالدیــن خجنــدی شــاعر بنــام و کمالالدیــن
بهــزاد نقــاش معــروف اســت میتوانــد بهتریــن مــکان بــرای ایجــاد ایــن مرکــز تحــت عنــوان
«دارالفنــون مکاتــب تبریــز» باشــد .ایــن مــکان در حــال حاضــر در اختیــار ســازمان میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســت و اقدامــات اولیــه بــرای راهانــدازی دارالفنــون
انجــام یافتــه اســت.
 -راهاندازی موزه مفاخر آذربایجان

یکــی از مظاهــر فرهنــگ و شــاخصههای هویتــی هــر جامعـهای نمادهــای ملــی و مذهبــی
آن جامعــه اســت کــه بایســتی بــه نحــوی شایســتهای حفــظ و ترویــج شــود و از آفتهــای
احتمالــی پیرایــش و حفاظــت شــود لــذا الزم اســت بــا توجــه شایســته و برنامهریــزی درســت و
دقیــق حفــظ میــراث فرهنگــی جامعــه و جلوگیــری از مصــادره آن ،بــه تعمیــق هویــت قومــی و
ملــی بــا تأکیــد بــر آموزههــای دینــی و مطالعــه دقیــق ،نســبت بــه نمادهــای موجــود در بیــن
مــردم آذربایجانشــرقی و ترویــج آن بــه عنــوان ســنتها و آداب و رســوم مــردم پرداخــت،
و از ایــن طریــق بــه مقابلــه بــا فرهنگهــای وارداتــی مذمــوم از ســایر فرهنگهــا دســت
یافــت .از ایــن رو راهانــدازی یــک مــوزه کــه محــل نگهــداری و معرفــی مفاخــر معنــوی و میــراث
هنــری بازمانــده از گذشــته درخشــان آذربایجــان اســت میتوانــد ضمــن آشــنایی نســل جــوان
و امــروزی بــا داشــتهها و ســرمایههای بومــی ،احســاس خودبــاوری و تقویــت هویــت فرهنگــی
آحــاد جامعــه بویــژه نســل جــوان را موجــب گــردد.
-تدوین دانشنامه حسن پادشاه

در میــان دولتهــای تــرک ،برخــی از آنــان در تاریــخ ایــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار
هســتند .ایــن اهمیــت در حقیقــت تنهــا بــه لحــاظ پیوندهــای فرهنگــی یــک ملــت نیســت ،بلکه
بــه دالیــل سیاســی ،قومــی و مذهبــی نیــز بســتگی دارد .دو نمونــه از ایــن دولتهــا آققویونلوهــا
و قراقویونلوهــا میباشــند کــه در برهــه حساســی از تاریــخ ایــن ســرزمین (مقــارن اوجگیــری
شــتابدار امپراتــوری عثمانــی و دوران پرحادثــه تیمــوری در ایــران) بــه ظهــور رســیدند و بیشــتر
از یــک قــرن در تمــام شــئونات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایــران تاثیرگــذار بودنــد .برخــی
از ســاطین ایــن سلســلهها ماننــد جهانشــاه قراقویونلــو و اوزون حســن پادشــاه آق قویونلــو
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توانســتند بخشهایــی گســترده و گاه حتــی تمــام قلمــرو ایــران آن دوره و قســمتهایی از
ســرزمینهای مجــاور عثمانــی را تحــت ســلطه خــود درآورنــد .صاحبنظــران و سیاســتمداران
اروپایــی معاصــر ایــن دوران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ابوالنصــر حســن پادشــاه ،مقتدرتریــن
و الیقتریــن فرمانــروای ایــن دو سلســله ،رقیبــی جــدی و خطرنــاک بــرای دولــت عثمانــی
میباشــد کــه بنــا بــه قــول دکتــر زرینکــوب (روزگاران ایران/جلد/3صفحــه )26ایرانیتریــن
پادشــاه آن عصــر و چنــان فرمانــروای ممتــاز و فعالــی بــود کــه در آن روزگار ،همتایــی نداشــت.
بعــاوه در ایــن عهــد ،نهضــت شــیعی بــه تدریــج پــا گرفــت و بــه عنــوان یــک نحلــه
اعتقــادی و سیاســی وارد گســتره سیاســی آن روزگار گردیــد.
امــا شــاید مهمتریــن تاثیــر ایــن حکومتهــا را در عرصــه فرهنــگ و اجتمــاع و نمودهــای
تمــدن و مدنیــت ،بتــوان در شــهر (دارالســلطنه) تبریــز دیــد کــه بــا داشــتن عنــوان پنجمیــن
شــهر بــزرگ و پرجمعیــت جهــان آن عصــر ،صاحــب چنــان موقعیــت و جایــگاه ممتــازی بــود
کــه حتــی امــروز نیــز پــس از گذشــت ســدههای طوالنــی و پرماجــرا ،مایــه غــرور و مباهــات و
بــه همــان انــدازه موجــب عبــرت و افســوس میباشــد.
بدیهــی اســت پرداختــن بــه ایــن شــهر ،بــا تمــام جزئیــات تاریخــی و بازآفرینــی آن
افتخــارات ،چــه از لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ هنــری و آثــار باقیمانــده از آن دوره باشــکوه  ،
گامــی اساســی بــرای خودبــاوری و ایمــان بــه تواناییهــا و اســتعدادهای فرزنــدان ایــن آب
و خــاک اســت کــه کمتریــن دغدغــه او بایــد بازگشــت و بازســازی آن یادگارهــای ارزشــمند  
باشــد .مجموعــه حســن پادشــاه مشــتمل بــر بخشهــای مختلفــی اســت کــه در داخــل میــدان
صاحبآبــاد بــه عنــوان بزرگتریــن میــدان حکومتــی تاریــخ ایــران واقــع شــده اســت .تدویــن
یــک دانشــنامه جامــع و علمــی کــه مشــتمل بــر مجموعــه معــارف تاریخــی ،هنــری و فرهنگــی
مرتبــط بــا ایــن بنــای تاریخــی میتوانــد بخــش اعظمــی از تاریــخ تبریــز در عصــر مغــوالن و
شــکوه هنــری آن دوران را بــر نســل جدیــد تبییــن نمایــد و از ایــن رهگــذر پیشــینه غنــی تبریــز
را بیــش از پیــش نمایــان نمــوده و هویــت فرهنگــی نســل امــروزی را بــا اتــکاء بــه گذشــته
درخشــان فرهنگــی و هنــری تقویــت نمایــد.
 -تدوین تاریخ شفاهی  200ساله آذربایجان

تاریــخ یــک ملــت امــروزش را متحــول میکنــد و آینــده آن را مــی ســازد .آذربایجــان و تبریــز
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نقــش بســزایی در تاریــخ  ۲۰۰ســاله ایــران ایفــا کــرده و در تحــوالت معاصــر از جملــه بازیگــران
اصلــی بــوده انــد .بــی توجهــی بــه ایــن تاریــخ و کاهلــی در ثبــت و ضبــط آن عــاوه بــر آنکــه
خســران عظیمــی بــه شــمار مـیرود و ضربــه هولناکــی بــه هویــت و جایــگاه آن وارد مــی کنــد،
از ســوی دیگــر ســهم ایــن منطقــه را در تاریــخ ملــی کشــور کاهــش خواهــد داد هــم چنــان کــه
نبــود منابــع دســت اول تاریخــی زحمــات مــردان و زنــان آذربایجانــی را در برهههــای مختلــف و
حســاس بــه فراموشــی ســپرده اســت .طــرح پژوهشــی تاریــخ شــفاهی  ۲۰۰ســاله آذربایجــان در
پــی آن اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع و اســناد موجــود و مهمتــر از آن مراجعــه بــه اشــخاص
مطلــع و مؤثــر و در قیــد حیــات ،تاریــخ ایــن دوره را بــر اســاس روشهــای تاریــخ شــفاهی
گــردآوری و مســتند ســازد.
بــا عنایــت بــه ایــن کــه چنیــن کاری تــا بــه حــال در رابطــه بــا تاریــخ  200ســاله
آذربایجانشــرقی انجــام نشــده اســت بیشــک بــه ســرانجام رســیدن آن ،گام مهمــی در
شناســایی و گــزارش دقیــق تاریــخ معاصــر آذربایجــان بــوده و نیــز سببســاز تقویــت مبانــی
هویــت فرهنگــی نســل جدیــد و جــوان از طریــق ارتقــای دانــش عمومــی نســبت بــه تاریــخ
درخشــان ایــن خطــه از کشــور ایــران  میگــردد.
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جدول شماره  :41پروژههای اقدام «حفظ و احیای هویت فرهنگی»
ردیف

احیای مکاتب هنری و ادبی تبریز

 7گردهمایی و  2پژوهش

2

تدوین دانشنامه آذربایجان

 100سرفصل

تبریز 1400 1398

3

تدوین دانشنامه ربع رشیدی

 40سرفصل

4

راهاندازی دارالفنون مکاتب تبریز

شروع

خاتمه

شهرداری تبریز ،بنیاد فرهنگ،
ادب و هنر آذربایجان ،دانشگاه تبریز،
دستگاههای بخشی همچون
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان آب منطقهای ،جهاد کشاورزی،
سازمان میراث فرهنگی و ...

6

4

تبریز 1400 1398

دانشگاه تبریز ،دانشگاه آزاد،
شهرداری تبریز،
بنیاد ایرانشناسی شعبه استان

4

2

تبریز 1400 1398

استانداری -شهرداری تبریز-
صدا وسیما -راه وشهرسازی -
دانشگاه تبریز -دانشگاه هنر اسالمی-
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز-
سازمان اسناد ملی شمالغرب -
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی-
بنیاد ایرن شناسی -سازمان تبلیغات
اسالمی -اداره کل اوقاف و امورخیریه-
نمایندگی وزارت امورخارجه درشمالغرب-
اقتصاد و دارایی -بنیاد مسکن-
تشکلهای مردم نهاد  -منطقه آزاد ارس-
شرکتها و سرمایهگذاران بخش خصوصی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

دانشگاه هنر اسالمی و دانشگاه نبی اکرم
و اداره کل میراث فرهنگی و صنایعدستی
و گردشگری

12

8

سازمان میراث فرهنگی

1

تبریز 1400 1398

دولتی

غیردولتی

سازمان میراث فرهنگی

عنوان
پروژه

حجم
عملیات

محل
اجراء

راه اندازی یک مرکز

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

هستهکلیدیتقویتهویتفرهنگی
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ردیف

راهاندازی موزه مفاخر
آذربایجان
تدوین دانشنامه حسن پادشاه

7

تدوین تاریخ شفاهی
 200ساله آذربایجان

100
مدخل

سازمان میراث فرهنگی

6

100
مدخل

1400 1398

استانداری -شهرداری تبریز-

وشهرسازی-
صدا وسیما -راه
دانشگاه تبریز -دانشگاه هنر اسالمی-
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز-
سازمان اسناد ملی شمالغرب-
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی-
بنیاد ایرن شناسی-
سازمان تبلیغات اسالمی -اداره کل اوقاف
و امورخیریه -نمایندگی وزارت امورخارجه
درشمالغرب -اقتصاد و دارایی-
بنیاد مسکن -تشکلهای مردم نهاد-
منطقه آزاد ارس -شرکتها و
سرمایهگذاران بخش خصوصی

تبریز 1400 1398

سازمان میراث فرهنگی

5

 1باب

شروع

خاتمه

دولتی

استانداری -شهرداری تبریز-

وشهرسازی-
صدا وسیما -راه
دانشگاه تبریز -دانشگاه هنر اسالمی-
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز-
سازمان اسناد ملی شمالغرب-
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی-
بنیاد ایرن شناسی-
سازمان تبلیغات اسالمی -اداره کل اوقاف
و امورخیریه -نمایندگی وزارت امورخارجه
درشمالغرب -اقتصاد و دارایی-
بنیاد مسکن -تشکلهای مردم نهاد-
منطقه آزاد ارس -شرکتها و
سرمایهگذاران بخش خصوصی

استان 1400 1398

حوزه هنری استان

عنوان
پروژه

حجم
عملیات

محل
اجراء

زمان اجراء

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

بنیاد فرهنگ ،ادب و هنر آذربایجان،
بنیاد فرهنگی طوبی

غیردولتی

هسته کلیدی

توسعه گردشگری

مقدمه

بنــا بــه تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگری ( ،)UNWTOگردشــگری مجموعــه
فعالیتهــای فــرد یــا افــرادی اســت کــه بــه مکانــی غیــر از مــکان عــادی زندگــی خــود
مســافرت کــرده و حداقــل یــک شــب و حداکثــر یــک ســال در آنجــا اقامــت میکننــد و هــدف
از مســافرت آنــان نیــز گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت.
توســعه صنعــت گردشــگری یکــی از مؤثرتریــن راههایــی اســت کــه برنامهریــزان ملــی
و محلــی بــه کمــک آن و بــا تنــوع بخشــیدن بــه فعالیتهــای اقتصــادی ،ســعی میکننــد
کشــور را از اقتصــاد آســیبپذیر و تکمحصولــی رهــا کــرده و بــا رعایــت مالحظــات زیســت
محیطــی و از طریــق برنامهریــزی و اعطــای انــواع مشــوقها و تســهیالت ،فرصتهــای
شــغلی جدیــدی ایجــاد کننــد و رشــد و رفــاه اقتصــادی کشــور را ارتقــاء داده و تعامــات
فرهنگی را گسترش دهند.
صنعــت گردشــگری دارای پیامدهــای مثبــت اقتصــادی ،فرهنگــی  ،اجتماعــی ،سیاســی و
زیسـتمحیطی اســت .از نظــر اقتصــادی ،تاثیــر گردشــگری در دو بخــش درآمدهــا و هزینههــا
قابــل بررســی اســت؛ بطوریکــه توســعهاین صنعــت میتوانــد درآمدهــای حاصــل از هتلهــا،
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رســتورانها و مهمانپذیرهــای کوچــک ،مراکــز تفریحــی و رفاهــی ،آژانسهــای مســافرتی
و شــرکتهای حمــل و نقــل  ،فــروش محصــوالت صنایــع دســتی و مــواد غذایــی را افزایــش
دهــد .همچنیــن میتوانــد درآمدهــای مســتقیم و غیرمســتقیم دولتــی ،درآمدهــای ارزی ،تــراز
پرداختهــا و توزیــع مجــدد ثروتهــای بینالمللــی و ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی
را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد  .
بنــا بــه گــزارش رســمی ســایت بانــک جهانــی ،ارزش صــادرات خدمــات گردشــگری در
ســال  2016حــدود  1/4تریلیــون دالر بــوده و صنعــت گردشــگری از ایــن لحــاظ پــس از
صنعــت پتروشــیمی و نفــت ،باالتــر از صنایعــی ماننــد خودروســازی و مــواد غذایــی ،در جایــگاه
ســوم جهــان قــرار گرفتــه اســت .درآمدهــای صادراتــی کشــورها در حــوزه گردشــگری در فاصلــه
ســالهای  2010تــا  2015تقریبــا  25درصــد رشــد داشــته و صنعــت گردشــگری از ایــن نظــر،
رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت .عــاو ه بــر ایــن ،گردشــگری در حــال حاضــر از
لحــاظ نــرخ رشــد ســرمایهگذاری خارجــی پــس از صنعــت ارتباطــات در جایــگاه دوم صنایــع
جهــان ایســتاده اســت .در ســال  2016حــدود  806میلیــارد دالر ســرمایه در سراســر جهــان
جــذب صنعــت گردشــگری شــده اســت؛ درحالیکــه صنعــت نفــت و گاز در ســال مذکــور تنهــا
 680میلیــارد دالر ســرمایه جــذب کــرده اســت.
صنعــت گردشــگری میتوانــد فرصتهــای شــغلی بســیاری متنوعــی را ایجــاد کنــد.
نخســتین گــروه ،شــغلهای مســتقیمی اســت کــه در اثــر گســترش فعالیتهــای گردشــگری
نظیــر هتلهــا ،تأسیســات پذیرایــی و آژانسهــای مســافرتی ایجــاد میشــود .دومیــن
گــروه ،شــغلهای غیرمســتقیمی اســت کــه در اثــر رونــق فعالیتهــای پشــتیبانی کننــده
فعالیتهــای گردشــگری ماننــد بانکهــا و صنایــع دســتی و  ...بــه وجــود میآیــد .ســومین
گــروه نیــز شــغلهای تشــویقی اســت کــه ناشــی از خــرج کــردن پــول بدســت آمــده از درآمدهای
گردشــگری توســط ســاکنان محلــی ،در همــه فعالیتهــای اقتصــادی ایجــاد میشــود.
همچنیــن توســعه گردشــگری میتوانــد موجــب کاهــش فقــر و توزیــع عادالنــه درآمــد و
در نتیجــه بهبــود کیفیــت زندگــی و افزایــش رفــاه اجتماعــی شــود .عــاوه بــر آن گردشــگری
عاملــی بــرای گفتگــوی بیــن فرهنگهــا و تمدنهــا بــوده و از نظــر سیاســی نیــز روابــط بی ـن
ملــل و دول را متعادلتــر و نزدیکتــر میســازد.
بانــک جهانــی ،توســعه گردشــگری را موجــب بهبــود زیرســاختها میدانــد .بــر ایــن
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اســاس ،در اغلــب کشــورهای گردشــگرپذیر ،توســعه گردشــگری بــه بهبــود قابلتوجــه
زیرســاختهایی ماننــد فرودگاههــا ،راههــا ،سیســتم آبرســانی ،انــرژی ،خدمــات درمانــی،
شــبکههای تلفــن همــراه ،بهداشــت ،امنیــت و ...منجــر میشــود.
صاحبنظــران و ســازمانهای بینالمللــی بــا توجــه بــه معیارهــای مختلــف،
دســتهبندیهای متعــددی را از صنعــت گردشــگری ارائــه کردهانــد .از آنجائیکــه تقاضاهــا
و خدمــات مــورد نیــاز گردشــگران مختلــف ،یکســان نیســت لــذا جهــت برنامهریــزی صحیــح
شــناخت انــواع گردشــگری اهمیــت اساســی دارد .،در یــک تقســیمبندی کلــی ،گردشــگری
بــه چهــار نــوع ( فرهنگــی -تاریخــی ،طبیعــت -ســامت ،تفریحــی -تجــاری و مذهبــی –
زیارتــی ) تقســیم میشــود .ولــی در تقســیمبندیهای جزئــی بــه بیــش از  22نــوع گردشــگری
شــامل گردشــگری فرهنگــی ،گردشــگری هنــری ،گردشــگری تاریخــی ،گردشــگری تفریــح
و تفــرج ،گردشــگری دریایــی ،گردشــگری طبیعتگــردی ،گردشــگری تجــاری و بازرگانــی،
گردشــگری شــهری ،گردشــگری روســتایی ،گردشــگری قومــی و عشــایری ،گردشــگری
مذهبــی ،گردشــگری ورزشــی ،گردشــگری ماجراجویانــه ،گردشــگری جنســی ،گردشــگری
کاری ،گردشــگری فضــا ،گردشــگری الکترونیکــی ،گردشــگری مجــازی ،گردشــگری
بیابانــی ،گردشــگری آموزشــی و علمــی و گردهمایــی و گردشــگری ســامت و گردشــگری
غذا اشاره شده است.
در مجمــوع ،میتــوان گفــت صنعــت گردشــگری از یــک زنجیــره تأمیــن بســیار
گســتردهای برخــوردار اســت و حوزههــای تولیــدی و خدماتــی مختلفــی از قبیــل حمــل و
نقــل ،اســکان ،مــواد غذایــی ،محصــوالت کشــاورزی ،تأمیــن انــرژی و آب ،جاذبههــای
گردشــگری ،برنامههــای تفریحــی و فرهنگــی ،هنرهــا و صنایــع دســتی ،میــراث فرهنگــی،
کســب و کارهــای خــرد ،ســاختمان و نوســازی و ...را شــامل میشــود .بــه نظــر میرســد
بــا تمرکــز بــر انــواع خاصــی از گردشــگری (کــه جامعــه محلــی در آن از مزیــت نســبی
برخــوردار اســت) و بــا ایجــاد مزیــت رقابتــی ،میتــوان موجبــات رشــد اقتصــادی فراگیــر
را فراهــم آورد و بــه عنــوان یــک لوکوموتیــو ،فعالیتهــای اقتصــادی متعــددی را رونــق
بخشــید .بســیاری از اقتصــاد ملــی و محلــی  ،ایــن صنعــت پویــا را بــه عنــوان منبــع اصلــی
درآمــد ،اشــتغالزایی و توســعه ســاختار زیربنایــی خــود قــرار دادهانــد و بــه توفیقــات خوبــی
دست یافتهاند   .
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شناخت وضعیت هسته
الف) وضع موجود

بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده از جایــگاه گردشــگری در نظــام اقتصــادی و اجتماعــی
کشــورها ،شــناخت و تبییــن وضعیــت گردشــگری ایــران و اســتان و نیــز توجــه بــه اصلیتریــن
مســائل پیـشروی توســعه گردشــگری ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .بــر اســاس گــزارش
رســمی ســایت ســازمان جهانــی جهانگــردی در ســال   ، 2016رتبــه ایــران در بیــن کشــورها در
حــوزه گردشــگری 79 ،اعــام شــده اســت.
از ســوی دیگــر براســاس آمــار و اطالعــات ارائــه شــده توســط اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجانشــرقی در ابتــدای ســال  1396بــه نقــل از رتبهبنــدی
ســازمان مرکــزی ،رتبــه آذربایجانشــرقی در بیــن اســتانها در شــاخصهای عمــده بخــش
بــه شــرح ذیــل اســت:
جدول شماره  :42سیمای گردشگری استان آذربایجانشرقی و کل کشور در سال 1396
شاخص

استان

کشور

رتبه استان

تعداد گردشگران خارجی

461000

5000000

4

تعداد هتلها و هتل آپارتمان

57

1038

8

تعداد تخت هتلها و هتل آپارتمان

5624

-

-

میزان ماندگاری (اقامت شبانه)

3

3

6

تعداد ثبت آثار تاریخی

1728

32000

6

تعداد بنای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی

2

-

-

تعداد بنای تاریخی واگذار شده به بخش دولتی

44

-

-

تعداد آثار ثبت جهانی

2

22

-

تعداد روستاهای هدف

52

964

7

تعداد رشتههای صنایع دستی

14

-

-

منبع :اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجانشرقی 1396

مقایســه تعــداد گردشــگران خارجــی ایــران و اســتان آذربایجانشــرقی و نیــز میانگیــن
اقامــت ایرانیهــا در هتلهــای کشــور ترکیــه( ،بــا  20میلیــون نفــر گردشــگر و بیــش از یــک
هفتــه اقامــت کــه  2/5میلیــون نفــر آن فقــط ایرانــی بــوده اســت) بــرای ســال  2016میــادی
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نشــان از ناچیــز بــودن تعــداد گردشــگران در کشــور و بــه تبــع آن در ســطح اســتان اســت.
شــایان ذکــر اســت تعــداد گردشــگران کشــور فرانســه در همیــن زمــان بیــش از 80میلیــون نفــر
و تعــداد کل گردشــگران جهــان بالــغ بــر یــک میلیــارد و  100میلیــون نفــر بــوده اســت.
بدیهــی اســت عــوارض ناشــی از هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ،تحریمهــای ظالمانــه
کشــور و بازمانــدن چرخهــای صنایــع کشــور ،تنشهــای سیاســی و  ...منجــر بــه تحلیــل
بنیــه اقتصــادی و تــورم فزاینــده ناشــی از نابســامانیهای اقتصــادی شــده و بالطبــع بــه شــدت
بخــش گردشــگری را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
از ســوی دیگــر بــه جهــت کمبــود تأسیســات و زیربناهــای ضــروری ،ناهماهنگــی بیــن
عوامــل مســتقیم درگیــر در امرگردشــگری و نیــز بــه دلیــل ضعــف و کیفیــت ناچیــز فعالیتهــای
بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری در خصــوص تعییــن بازارهــای هــدف داخلــی و خارجــی و
محــدود شــدن آن بــه تولیــد کتابچــه ،لــوح فشــرده ،بروشــور و نقشــه و مهمتــر از آنهــا فقــدان
اســتراتژی بــرای آمــوزش جامعــه میزبــان و فرهنگســازی ایشــان ،کــه منجــر بــه ناچیــز
شــدن ســهم گردشــگر و پائیــن بــودن مــدت اقامــت آن شــده اســت کــه بــه عنــوان اصلیتریــن
چالــش بخــش قابــل معرفــی اســت.
ب ) نکات مثبت

-

-

-

-

قابلیــت بــاالی گردشــگری تاریخــی  -فرهنگــی بــا وجــود آثــار ارزشــمند ثبــت جهانــی شــدهشــامل بــازار ،کلیســاها و مجموعــه هــای فرهنگــی شــامل موزههــا ،خانههــای قدیمــی و
قلعههــای تاریخــی
قابلیــت بــاالی گردشــگری روســتایی ،قومــی و عشــایری بــا توجــه بــه وجــود روســتاهایشــگفتانگیر بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد (کنــدوان ،اشــتبین ،ســور ،زنــوزق و )...
وجــود  46منطقــه نمونــه گردشــگری 52 ،روســتای هــدف گردشــگری ،اســتقرار جامعــه
عشــایری بــا آداب و رســوم منحصــر بــه فــرد
وجــود مناطــق بکــر طبیعتگــردی از جملــه ذخیــرهگاه زیس ـتکره ارســباران و منابــع آبــیمتنــوع (چشــماندازهای ســواحل رود ارس ،درههــا ،رودخانههــا ،آبهــای گــرم و  )...و
غارهــای منحصــر بــه فــرد و تنــوع آب و هوایــی
-پتانســیل و زیرســاختهای مناســب بــرای گردشــگری ســامت بــا توجــه بــه وجود پزشــکان
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متخصــص و مراکــز درمانــی و تشــخیصی بــا اســتانداردهای قابــل قبــول ،طــب مکمــل
ســنتی (گیــاه درمانــی ،آب درمانــی ،لجــن درمانــی ،حجامــت و  )...و تنــوع گیاهــان دارویــی
 -قابلیــت بــاالی گردشــگری تجــاری  -بازرگانــی بــا عنایــت بــه قرارگرفتــن شــهر تبریــز درمســیر جــاده ابریشــم ،وجــود منطقــه آزاد ارس و قــرار گرفتــن در مســیر ترانزیــت کاال و
مســافر بــا کشــورهای همجــوار و همچنیــن وجــود فــرودگاه بیــن المللــی تبریــز بــه عنــوان
یکــی از زیرســاختهای اساســی گردشــگری در شــمالغرب کشــور
 -همجــواری بــا کشــورهای آذربایجــان ،ارمنســتان و نخجــوان بــه عنــوان کشــورهای هــدفگردشــگری منطقــه
ج) نکات منفی

-

-

-

فقــدان نظــام بازاریابــی و اطالعرســانی مناســب و عــدم توجــه برندســازی بــرای گردشــگراناستان
آموزش ناکافی جوامع محلی درخصوص فرهنگ مهمانپذیریضعــف هماهنگــی بیــن دســتگاهها و دســتگاه بــا بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــیو فراهــم آوردن زیرســاختهای گردشــگری (از جملــه عــدم دسترســی بــه شــبکههای
انتقــال ارز) در مقایســه بــا رقبــای منطق ـهای
فقدان نظام  مدیریت واحد گردشگری سالمتضعف در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی -فرهنگی و سایر جاذبههای دیگر-استمرار تحریمهای ظالمانه بینالمللی و ارائه چهره مخدوش از امنیت گردشگری در ایران

تبیین هسته
نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت گردشــگری اســتان نشــان میدهــد کــه اســتان از جاذبههــای
گردشــگری متعــددی برخــوردار اســت .وجــود مجموعــه آثــار ثبــت شــده بــازار ،کلیســاها،
موزههــا ،خانههــای قدیمــی ،قلعههــای تاریخــی در کنــار روســتاهای شــگفتانگیز در کنــار
ذخیرهگاههــای زیســتکره ارســباران ،ســواحل رودخانــه ارس و آب گرمهــای مختلــف (کــه
خاصیــت درمانــی دارنــد) حاکــی از قابلیــت بــاالی اســتان در گردشــگری تاریخــی ،فرهنگــی و
نیــز گردشــگری روســتایی ،عشــایری و طبیعتگــردی اســت.
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همچنیــن وجــود کادر درمانــی حــاذق و مراکــز مجهــز درمانــی بــه همــراه طــب ســنتی
ســبب شــده اســت کــه گردشــگری ســامت از پتانســیلهای مهــم گردشــگری اســتان باشــد.
شــاخصهای عملکــرد گردشــگری از جملــه ارزشافــزوده ایجادشــده در ایــن بخــش،
تعــداد گردشــگران داخلــی و خارجــی نشــان میدهــد اســتان نتوانســته اســت از قابلیتهــا و
توانمندیهــای خــود بــه طــور کامــل اســتفاده کنــد .بخشــی از ایــن مشــکل بــه چالشهایــی
برمیگــردد کــه اســتان بــا آن مواجــه اســت کــه میتــوان بــه نبــود یــک سیســتم بازاریابــی
مناســب ،تبلیغــات ،اطــاع رســانی ضعیــف ،نبــود فرهنــگ مناســب مهمانپذیــری ،عــدم
هماهنگــی بیــن دســتگاهی ،ارتبــاط ضعیــف بــا تورهــای گردشــگری داخلــی و خارجــی،
نبــود زیرســاختهایی جهــت انتقــال ارز و صــدور کارتهــای اعتبــاری بینالمللــی
اشاره کرد.
در ایــن هســته ســعی خواهــد شــد در حیطــه اختیــارات اســتانی ،بــا هماهنگیهایــی کــه
بیــن ذینفعــان ،ذیربطــان و کارگــزاران گردشــگری صــورت خواهــد گرفــت و نیــز بــا تقویــت
زیرســاختهای ژئوتوریســم ،اکوتوریســم و ایجــاد بازارچههــای عرضــه صنایــع دســتی از
پتانیســل و ظرفیتهــای موجــود بخصــوص در زمینــه گردشــگری ســامت ،گردشــگری
تاریخــی و فرهنگــی بهرهبــرداری مؤثرتــری داشــته باشــیم.
اهداف توسعه گردشگری در چشم انداز چهار ساله (افق )1400
 -افزایش و جذب گردشگران خارجی  1.5میلیون نفر -افزایش و جذب گردشگران داخلی  4.5میلیون نفر -افزایش تخت مراکز اقامتی به   13هزار تخت -افزایش هتل های  4و  5ستاره به  9واحد -توسعه بومگردی به  200واحد -توسعه صادرات صنایع دستی به  1.5میلیون دالر -افزایش موزه تخصصی و خصوصی به  56موزه -واگذاری بناهای تاریخی و تبدیل به مکانهای گردشگری  20مورد -آموزش عمومی گردشگری- -آموزش تخصصی فعالین صنعت گردشگری
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اقدامات اساسی

 مطالعــه ،مرمــت ،احیــا ،معرفــی و تبدیــل بناهــای ارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی بــهمراکــز فرهنگــی ،اقامتــی و پذیرایــی

تاریــخ تمــدن و فرهنــگ آذربایجــان نزدیــک بــه  8هــزار ســال اســت و بــه مقتضــای همیــن
دوران تاریخــی ،دســتاوردهای مــادی و معنــوی شــگرفی را بــا خــود بــه همــراه داشــته و همــواره
بــه عنــوان یکــی از مراکــز بــا اهمیــت سیاســی  -اجتماعــی ایــران مطــرح بــوده اســت .در اقصی
نــکات ایــن اســتان آثــار و ابنیــه تاریخــی و فرهنگــی مختلفــی قابل مشــاهده اســت کــه حفاظت
و حراســت از آنهــا در حقیقــت نگهــداری از تاریخچــه فرهنگــی و هنــری جامعــه میباشــد.
بناهــا ،خانههــا ،کاروانســراها ،حمامهــا ،قلعــه هــا ،مســاجد و کلیســاها و آثــار تاریخــی منحصــر
بــه فــردی وجــود دارنــد کــه ضمــن صیانــت و احیــاء آنهــا ،بــا تغییــر کاربــری و تبدیــل آنهــا
بــه مکانهــای آموزشــی ،فرهنگــی و گردشــگری میتــوان اشــتغال و ثــروت خلــق نمــود.
ارائــه خدمــات گردشــگری در درون و از طریــق خانههــا و ابنیــه تاریخــی از مهمتریــن عوامل
ایجــاد جاذبــه و در عیــن حــال ابــزاری بــرای تبلیغــات جاذبههــای گردشــگری اســت .در ســطح
اســتان آذربایجانشــرقی نزدیــک بــه  40بنــای تاریخــی ثبــت شــده واجــد ارزش واگــذاری بــه
بخــش خصوصــی اســت .از ســوی دیگــر همــکاری و همراهــی بخــش وســیعی از خانههــا و
اقامتگاههــای تاریخــی از جملــه کرانهــای روســتای کنــدوان و چراغیــل و  ....کــه در اختیــار
بخــش خصوصــی اســت و نیــز ســایر اقامتگاههــای روســتائی و عشــایری کــه در اختیــار مالکیــن
شــخصی اســت ،ظرفیــت بزرگــی بــرای توســعه گردشــگری اســتان محســوب میگــردد  .
 -ایجاد و راه اندازی بازارچ ه و فروشگاههای صنایع دستی و توسعه صادرات

صنایــع دســتی نشــانگر صنعــت و هنــر نیــاکان و نشــاندهنده ذوق و هنــر مــردم هــر
منطقــه از یــک کشــور اســت .بــه عقیــده صاحبنظــران رمــز مانــدگاری ،حیــات فرهنگــی
و اقتصــادی کشــور در رونــد جهانــی شــدن؛ در گــرو نــگاه کیفــی بــه صنایــع دســتی اســت.
صنایــع دســتی ،بــا ایجــاد رابطــه پویــا و خــاق بیــن طبیعــت ،انســان ،دانــش و فرهنــگ یــک
منطقــه بــا گردشــگران ،جریــان جدیــدی را در آینــده بــرای ارتقــاء گردشــگری و توســعه پایــدار
اقتصــادی و حفــظ و اشــاعه ارزشهــای فرهنگــی ایجــاد میکنــد .همچنیــن ایجــاد اشــتغال
و کســب درآمــد ،جلوگیــری از مهاجــرت بــی رویــه بــه شــهرها ،افزایــش درآمــد ارزی و توســعه
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صــادرات غیرنفتــی ،تقویــت روحیــه ابتــکار و خالقیــت در افــراد و افزایــش مشــارکت زنــان در
تولیــد میتوانــد از پیامدهــای رونــق صنایــع دســتی در منطقــه باشــد .لــذا راهانــدازی بازارچــه  ،
نمایشــگاههای دائمــی و ایجــاد فروشــگاههای عرضــه صنایــع دســتی از اهمیــت ویــژهای در
توســعه گردشــگری دارد.
اســتان آذربایجانشــرقی در حــال حاضــر بیــش از  20رشــته فعــال صنایــع دســتی از جمله:
قالیبافــی ،گلیــم بافــی ،ورنــی بافــی ،چــاپ باتیــک ،ســفال و ســرامیک ،طراحــی ســنتی
و نگارگــری ،پارچهبافــی ،نقرهســازی ،ســوزندوزی ،ســبدبافی ،تــراش ســنگ ،زیــورآالت
ســنتی ،مینــاکاری ،مرصـعکاری ،ممقــاندوزی و  ...را در خــود دارد .طــی ســال  1396تعــداد
 125نشــان ملــی در رشــتههای فعــال صنایــع دســتی اســتان بــه فعالیــن بخــش اهــدا گردیــده
اســت ،کــه حاکــی از جایــگاه صنایــع دســتی اســتان در ســطح ملــی اســت.
از بیــن رشــتههای مذکــور میتــوان بــه ورنیبافــی  ،نقرهســازی ،چــاپ باتیــک ،ســفال و
ســرامیک و ممقــاندوزی بــه عنــوان رشــتههای دارای مزیــت نســبی در اســتان اشــاره نمــود.
فلــذا ایجــاد و راه انــدازی بازارچــه هــای دائمــی صنایــع دســتی در هــاب منطقـهای بســیار
بــا اهمیــت و ضــروری میباشــد.
 -سرمایهگذاری ،ایجاد و توسعه ظرفیتهای اقامتی ،پذیرایی و توسعه بومگردی

توســعه گردشــگری فرآینــد و یــک جریــان نظــام منــد مبتنــی بــر اندیشــه میباشــد کــه بــه
دنبــال جایگزینــی وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب از طریــق احیــاء و تأثیرپذیــری ظرفیتهــای
بالقــوه اســت .امــروزه گردشــگری در جهــت توســعه ی پایــدار متوجــه تشــخیص نیازهــای
گردشــگران اســت .در کنــار تقویــت مشــارکت بخشهــای خصوصــی ،ایجــاد زیرســاختهای
گردشــگری شــامل مراکــز اقامتــی ،کمپهــای گردشــگری ،مجتمعهــای بینراهــی ،هتــل
بیمارســتان ،هتــل بوتیــک ،ایجــاد مراکــز اطالعرســانی گردشــگری ،ایجــاد اقامتگاههــای
بومگــردی جهــت جــذب و رونــق گردشــگری ،ایجــاد کســب و کار و نشــاط اجتماعــی ضــروری
میباشــد کــه ایــن امــر نیازمنــد توســعه زیرســاختهای گردشــگری و ارائــه خدمــات مناســب
بــه مســافرین و گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت .از جملــه دره مکیــدی ،کمــپ آینالــو،
پــارک جنگلــی فندقلــو و  ...از ظرفیتهــای طبیعــی بــرای جاذبههــای گردشــگری اســتان
محســوب میگردنــد کــه نیازمنــد ایجــاد زیرســاختهای اساســی ،رفاهــی و تفریحــی هســتند.
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مهمتریــن و اساســی تریــن نارســاییها در صنعــت گردشــگری اســتان ،ضعــف آمــوزش
عمومــی و تخصصــی ،بازاریابــی و تبلیغــات ،عــدم بررســی و مشــخص نبــودن بازارهــای هــدف
گردشــگری داخلــی و خارجــی اســت.
در خصــوص تبلیغــات و بازاریابــی بــه رغــم تالشهــای صــورت گرفتــه ،برنامــه و اســتراتژی
مدونــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .لــذا ســعی خواهــد شــد اســتراتژی تبلیغــات و بازاریابــی
بــرای هــر یــک از پتانســیلهای گردشــگری اســتان (ژئوتوریســم و اکوتوریســم ،روســتایی و
عشــایری ،ســامت ،فرهنگــی  -تاریــخ و گردشــگری خارجــی) تدویــن و اجــرا گــردد.
جدول شماره  :43پروژههای اقدام «مطالعه ،مرمت ،احیا ،معرفی و تبدیل بناهای ارزشمند
تاریخی و فرهنگی به مراکز فرهنگی ،اقامتی و پذیرایی»
ردیف

عنوان پروژه

حجم محل
عملیات اجراء

مطالعه و تهیه طرح
مرمت و اجرای طرحهای
175
1
مرمت بناهای تاریخی و
ارزشمند

سطح استان

واگذاری بناهای تاریخی  
مرمت شده دارای
2
ظرفیت اقتصادی و رفع
موانع قانونی مسیر

20

سطح استان

تملک بناهای تاریخی
واجد ارزش تاریخی،
3
محوطهها و حرایم ابنیه
تاریخی

40

سطح استان

تقویت پایگاههای جهانی
4
و ملی میراث فرهنگی

4

سطح استان

59

سطح استان

5

تهیه مقدمات و ثبت
آثار تاریخی ،فرهنگی
و طبیعی واجد ارزش
در فهرست آثار ملی و
جهانی

زمان اجراء
شروع خاتمه

دستگاه
مسئول

دستگاههای همکار

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

غیردولتی

دانشگاهها،
میراث
شهرداریها،
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی سازمان منظقه آزاد
ارس
و گردشگری

473

میراث
دانشگاهها،
فرهنگی
شهرداریها،سازمان
1400 1397
صنایع دستی
منظقه آزاد ارس
و گردشگری

-

شهرداری ،جهاد
میراث
فرهنگی کشاورزی  ،سازمان
1400 1397
صنایع دستی منظقه آزاد ارس،
و گردشگری سایر ارگانهای ذیریط

330

محیط زیست ،جهاد
میراث
کشاورزی ،سازمان
فرهنگی
منظقه آزاد ارس178.25 245.25 ،
1400 1397
صنایع دستی
سایر ارگانهای
و گردشگری
ذیریط
شهرداری ،محیط
زیست ،جهاد
میراث
فرهنگی کشاورزی ،سازمان
1400 1397
صنایع دستی منطقه آزاد ارس،
و گردشگری سایر ارگانهای
ذیریط

145

473

241

متغیر

-
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جدول شماره  :44پروژههای اقدام
«ایجاد و راه اندازی بازارچه و فروشگاههای صنایع دستی و توسعه صادرات»
ردیف

1

ایجاد بازارچه ها و
فروشگاههای عرضه
صنایع دستی

24

سطح استان

عنوان پروژه

حجم محل
عملیات اجراء

زمان اجراء

دستگاه مسئول

دستگاههای همکار

شروع خاتمه

1400 1397

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)
دولتی

میراث فرهنگی
صنایع دستی و
گردشگری

شهرداریها،
سازمان منطقه آزاد 255
ارس

غیردولتی

305

جدول شماره  :45پروژههای اقدام
«سرمایه گذاری ،ایجاد و توسعه ظرفیتهای اقامتی ،پذیرایی و توسعه بومگردی»
ردیف

عنوان پروژه

حجم محل
عملیات اجراء

65

سطح استان

3

ایجاد اقامتگاههای
بومگردی و هتل
بیمارستان

12

سطح استان

سطح استان

2

ساماندهی ،تکمیل
و احداث کمپهای
گردشگری و
مجتمعهای بین
راهی

ایجاد مراکز
سرگرمی،تفریحی
و راه اندازی
4
هتل بوتیک و
سفرهخانههای سنتی

34

سطح استان

ایجاد و توسعه
1
ظرفیت مراکز اقامتی

18

زمان اجراء
شروع دولتی

دستگاه مسئول
غیردولتی

دستگاههای همکار

میراث فرهنگی
 1400 1397صنایع دستی و
گردشگری

شهرداریها ،اداره
اماکن

میراث فرهنگی
 1400 1397صنایع دستی و
گردشگری

محیط زیست،
جهاد کشاورزی،
سازمانهای آب-
برق-گاز ،اداره راه

میراث فرهنگی
 1400 1397صنایع دستی و
گردشگری

محیط زیست،
جهاد کشاورزی،
سازمانهای آب-
برق-گاز ،اداره راه،
شهرداری و علوم
پزشکی

میراث فرهنگی شهرداریها  ،ورزش و
 1400 1397صنایع دستی و جوانان ،اداره اماکن،
بهداشت محیط
گردشگری

برآورد اعتبار
(میلیارد ریال)

دولتی

غیردولتی

-

6620

66.65 66.65

420

-

530

21835
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جدول شماره  :46پروژههای اقدام «آموزش ،تبلیغات و بازاریابی»
ردیف

عنوان پروژه

حجم
عملیات

محل
اجراء

5

استانی /ملی /بینالمللی

2

طراحی و چاپ و توزیع
نقشه های معرفی جاذبهها
و مسیرهای گردشگری

4

استانی /ملی /بینالمللی

3

برگزاری و حضور در  
رویدادهای بینالمللی و
ملی و منطقهای

4

استانی /ملی /بینالمللی

4

سطح استان

برگزاری تورهای اینفو برای
 4اصحاب رسانههای خارجی
و داخلی

سطح استان

برنامهریزی و برگزاری
دورههای آموزش تخصصی
متغیر
برای عوامل اجرایی و
5
آموزشهای عمومی برای
آحاد جامعه

شروع خاتمه

میراث
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی و
گردشگری

میراث
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی و
گردشگری

میراث
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی و
گردشگری

میراث
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی و
گردشگری

میراث
فرهنگی
1400 1397
صنایع دستی و
گردشگری

سیما ،تشکلهای صنفی ،صدا و سیما،

سیما ،تشکلهای صنفی ،صدا و

سیما ،تشکلهای صنفی ،صدا و

سیما ،تشکلهای صنفی ،صدا و

تشکلهای صنفی ،صدا و
سازمان منطقه آزاد ارس،
سازمان منطقه آزاد ارس،
سازمان منطقه آزاد ارس،
سازمان منطقه آزاد ارس،
سازمان منطقه آزاد ارس،
شهرداریها
شهرداریها
شهرداریها
شهرداریها
شهرداریها

تولید برنامههای تلویزیونی،
مولتی مدیا،کلیپ ،تیزر
 1جاذبههای گردشگری و
پخش از کانالهای داخلی
و خارجی

زمان اجراء

دستگاه مسئول

دستگاههای
همکار

برآورد اعتبار (میلیارد
ریال)
دولتی

15

12.5

115

50

2150

غیردولتی

15

12.5

115

50

2150

