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سخن استاندار



سخن استاندار
آسیبشناســیبرنامههــایپنجســالهتوســعهدرســطحملــیومنطقــهای،ازمنظــرمــدل،
روشوقابلیتهــایاجرایــیآنهــاونیــزمــروریبــرتجربــهســایرکشــورها،ســازمانمدیریــت
وبرنامهریــزیاســتانرابــهایــننتیجــهرهنمــونســاختکــهبایــددیــدگاهبرنامهریــزیســنتی
ــه ــهبرنام ــهتهی ــبتب ــننس ــارکتیونوی ــردمش ــابرویک ــاانتخ ــتهوب ــارگذاش ــعراکن وجام
عملیاتــیبــرایتوســعهاســتاناقــدامکــرد؛ازایــنروروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدی
ــزیپذیرفتــه ــهعنــوانالگــویبرنامهری ــودب ــدهب )Core planning(کــهتاکنــونمغفــولمان
ــی،اقتصــادیواجتماعــی، ــرمراکــزعلمــی،نهادهــایمدن ــبمشــارکتفراگی ــاجل شــدوب
انجمنهــایتخصصــی،فعــاالنبخــشخصوصــی،کارشناســانومدیــراندســتگاهها
ــر ــتملب ــتان«مش ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــن»س ــهاولی ــهتهی ــبتب ــینس ــازمانهایدولت وس

ــدامشــد. ــدیاق ــلهــرهســتهکلی ــاوپروژههــایذی ــات،فعالیته ــهاقدام مجموع
بــهدنبــالاجــرایموفقیتآمیــزســنداول،وبــابهرهگیــریازتجــارببــهدســتآمــده،از
ســال1397هماهنگیهــاواقدامــاتالزمبــرایتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهآغــازگردید.
اســتانداری ســمت در اینجانــب خدمتــی دوران و مأموریــت آغــاز خوشــبختانه
ــنســند ــد.دومی ــارنگردی ــهایمق ــنســندبرنام ــهوآمادهســازیای ــاتهی آذربایجانشــرقیب
ــده ــشدهن ــدیوپوش ــتهکلی ــر14هس ــتملب ــرقیمش ــتانآذربایجانش ــعهاس ــرتوس دبی
اصلیتریــنفرصتهــاوچالشهــایاســتاندرحوزههــایاجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی
ــالغ ــتاناب ــعهاس ــزیوتوس ــورایبرنامهری ــبدرش ــدتصوی ــیفراین ــسازط ــهپ ــتک اس
ــایمســئولآنصــادر ــیونهاده ــتگاههایاجرائ ــهدس ــهکلی ــاه1398ب ــیآنازتیرم اجرائ

ــت. ــدهاس گردی



15دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

شایســتهاســتدســتگاههایاجرایــیوبخــشخصوصــی،اجــرایپروژههــایایــنســند
ــااســتفادهازظرفیــتتمــامبخشهــای ــدوب ــراردهن ــتبرنامههــایکاریخــودق رادراولوی
ــه ــنبرنام ــتانای ــوهدراس ــهق ــدگانس ــیلنماین ــریازپتانس ــیوبهرهگی ــیوخصوص دولت
ــوان ــهعن ــزب ــتاننی ــزیاس ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــد.ازس ــرادرآورن ــهاج ــیراب عملیات
ــندرادر ــرفتس ــمپیش ــایمنظ ــاردارمگزارشه ــندانتظ ــشس ــراوپای ــاماج ــهنظ دبیرخان

ــد. ــهومنعکــسنمای مقاطــعمناســبتهی
بــرخــودالزممیدانــمازهمــهافــرادوشــخصیتهایحقیقــیوحقوقــیمشــارکتکننده
ــای ــاالناقتصــادیواجتماعــی،نهاده ــژهفع ــهوی ــرتوســعهاســتان،ب ــهاســنادتدبی درتهی
مدنــیانجمنهــایتخصصــیوصنفــی،صاحبنظــرانوفرهیختــگاندانشــگاهی،مدیــران
وکارشناســاندولتــی،اعضــایشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتان،اعضــایمحتــرم
کارگروههــایمختلــفاســتانیتشــکرنمایــم.همچنیــنمراتــبقدردانــیوســپاسخویــشرا
ازکارشناســانســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانونیــزتیــممجــریدانشــگاهتبریــزکــه
مســئولیتتهیــهایــنســندرابــرعهــدهداشــتنداعــالممــیدارم.امیــداســتبــایــاریخداونــد
متعــالوبــاجلــبمشــارکتهمــهاقشــارمــردموبهرهمنــدیازظرفیــتگرانقــدرســرمایههای
ــرقیدر ــتانآذربایجانش ــدافآن،اس ــقاه ــندوتحق ــنس ــرایای ــااج ــتانب ــیاس اجتماع

مســیرتوســعهوتعالــیقــرارگیــرد.

محمدرضا پور محمدی      
                   استاندار آذربایجان شرقی
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سند تدبیر توسعه
استان آذربایجان شرقی



پیشگفتار نخستین سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی
ــتهها ــزوخواس ــرج ــاتبش ــولحی ــوارهدرط ــعههم ــتتردرواژهتوس ــیمس ــومحقیق مفه
ــی ــونمادهائ ــتانون ــایباس ــت.تمدنه ــودهاس ــاب ــلوحکومته ــع،مل ــایجوام وآرزوه
هســتندکــهدرآنهــاتوســعهدرابعــادمختلــفاعــمازاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــی
متجلــیشــدهاســت.طــیچندیــندهــهگذشــتهنیــز،دســتیابیبــهتوســعهبــهیکــیازآمــال
وآرمانهــایجوامــعدرحــالتوســعهبــدلشــدهاســت.ظهــورایــنآرمــانعمدتــًابــاانگیــزه
ــز ــدونی ــقرش ــادیازطری ــایاقتص ــاوظرفیته ــاالیتوانمندیه ــطحب ــهس ــتیابیب دس
انــواعبرخورداریهــاازقبیــلبهداشــت،ســواد،آبســالم،وغیــرهواحســاسرضایــتناشــی
ــه ــراینهــاتکمیــلشــکافبیــنجوامــعتوســعهیافت ــهاســت.عــالوهب ازآنهــاصــورتپذیرفت
ــط ــهتوس ــتک ــهاس ــنزمین ــمدرای ــایمه ــرازانگیزهه ــیدیگ ــزیک ــعهنی ــالتوس ودرح

پیگیــریمیشــود. برنامهریــزانوصاحبنظــرانعلمــی سیاســتمداران،
امــروزهتلقــیمــاازمفهــومتوســعه،فرآینــدیهمــهجانبــهاســتکــهدربطــنخــود،تجدیــد
ســازمانوســمتگیریمتفــاوتکلنظاماقتصــادی-اجتماعیرابههمراهدارد.توســعهبیش
ازآنکــهبــهبهبــوددرمیــزانتولیــدودرآمــدداللــتداشــتهباشــد،معطــوفبــهدگرگونیهــای
اداریوهمچنیــندیدگاههــایعمومــی و اجتماعــی نهــادی، اساســیدرســاختهای
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مــردماســتودربســیاریمــواردحتــیعــادات،رســوموعقایــدمــردمرانیــزدربــرمیگیــرد.
بــهرغــماینکــهازدیربــازدســتیابیبــههــدفمهــمومتعالــیتوســعهیافتگیمــوردتوجــه
غالــبکشــورهایدرحــالتوســعهقــرارگرفتــه،ولیبــهجزتعــدادقلیلــیازآنها،کهبــاگامهای
بلنــدتوانســتهانــدجهشهائــیدرتحقــقآنداشــتهباشــند،بقیــهکشــورهاهمچنــاندرزمــره
کشــورهایناموفــقدردســتیابیبــهایــنهــدفمهــمدســتهبندیمیشــوند.عــدمموفقیــت
بــهدالیــلمتعــددیازجملــهنبــودیــاکمبــودســرمایه،ناکافــیبــودنمنابــعانســانیوضعــف
شــدیددرمدیریــتتجهیــزوتخصیــصمنابــع)اعــمازمنابعانســانیومالی(،عــدمبهرهبرداری
مناســبازمنابــعکمیــابومحــدودموجــودوپائیــنبــودنســطحکیفیــتنهــادیبرمیگــردد.
زیــرابــرایدســتیابیبــهتوســعهعــالوهبــرتامیــنوتجهیــزســرمایهوتخصیــصآندرجریــان
رشــدوتوســعه،محیــطنرمافــزاریومغزافــزاریوکیفیــتنهــادیازقبیــلحاکمیــتقانــون،

مسئولیتپذیریوپاسخگوئی،شفافیتوکنترلفساد،ضرورتتاموتمامدارد.
ارزیابــیمحصــولفرآینــدتوســعهدرایراندرابعــاداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوزیســت
محیطــی،اســفبار،گزنــدهونگرانکننــدهاســت.طــیقریــببــههفتدهــهتجربــهبرنامهریزی
بــرایدســتیابیبــهتوســعه،عمــاًلفقــطرشــداقتصــادیمحقــقشــدهکهاینرشــدهمتناســب
چندانــیبــامنابــعطبیعــی،مالــی،اجتماعــیوانســانیکــهدرایــنمســیرصــرفشــدهنــدارد.



پیشگفتار 20

بهطورکلــیدســتاوردهایتوســعهرامیتــواندردوحــوزهرفــاهوبرخــورداریونیــزتغییــر
درمناســباتوکیفیــتزندگــیواحســاسرضایــتازآندســتهبندینمــود.رفــاهوبرخــورداری
ازطریــقرشــداقتصــادیهماننــدافزایــشدرآمــدســرانه،دسترســیبــهامکانــاتوبرخــورداری
وارتقــایشــاخصهایســالمتونیــزشــاخصهایآموزشــیوبهطورکلــیافزایــشمصــرف
درســطوحوابعــادمختلــفحاصــلمیشــود.درحالــیکــهاحســاسرضایــتدرفرآینــدتوســعه
ازطریــقتحــوالتمثبــتدرمناســباتاجتماعــی،روابــطمتقابــلبیــنافــرادونهادهــا،نظــام

حقوقــیمناســبوعینیــتیافتــنحکمروائــیخــوبحاصــلمیشــود.
مالحظــهواقعیتهــایاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــیوسیاســیایــرانامــروزحاکــیاز
ــهوتوجــه ــدیافزایشیافت ــهشــاخصهایبرخــورداریاقتصــادی،فیزیکــیوکالب آنســتک
ــول ــیوتح ــتزندگ ــدکیفی ــندربع ــتولیک ــودهاس ــهآنب ــوفب ــزمعط ــانی ــدهدولته عم
ــهکــهگفتــهشــد ــراهمانگون ــدادهاســت.زی درمناســبات،اتفــاقبایســتهوشایســتهایرخن
ــت ــارکتی،عدال ــاالریمش ــونآزادی،مردمس ــداریهمچ ــایپای ــامعیاره ــیب ــعهحقیق توس
ــتر ــعودربس ــتمناب ــویمدیری ــولالگ ــباتوتح ــرمناس ــاتغیی ــراهب ــرهم ــیفراگی اجتماع

ــود. ــقمیش ــوبمحق ــیخ حکمروائ
ــمندی ــاروارزش ــدادادی،سرش ــیخ ــعزیرزمین ــهازمناب ــران،ک ــدای ــورهاییمانن درکش
ــهعنــوانمهمتریــنعامــلعــدمدســتیابی ــدب برخوردارنــد،کمبــودســرمایهاصالتــًانمیتوان
بــههــدفتوســعهیافتگیاعــالمشــود.امــروزهبــهاثبــاترســیدهاســتکــهبــااعمــالمدیریــت
صحیــحواســتفادهدرســتازآنمنابــعبــهســهولتمیتــوانبــهمشــکلکمبــودمنابــعغلبــه
کــردولــیدرصــورتنبــودمدیریــتمناســبیــاوجــودضعــفدرآن،کمبــودمنابــعوســرمایه
حتــیدرکشــوریماننــدایــراننیــزمیتوانــدمسئلهســازوچالشآفریــنباشــد.چنانکــه
رونــدتوســعهایــراندریکصــدســالاخیــرنشــانگرعــدمتحقــقاهــدافتوســعهایمیباشــد.
ــز ــرآنونی ــردموث ــعوکارب ــع،مشــکلبســیجمناب ــودمناب ــشازمشــکلکمب ــشوپی بی
داشــتنالگــویمناســبتوســعهمطــرحاســت.الگــویتوســعهپایــداربــهدگرگونیســاختاریدر
ســبکزندگــیوحکمروائــیجوامــعجهــاننیــازداردکــهبــهعنــواناولویــتراهکارهایتوســعه
ایــراننیــزبــهآنتاکیــدمیشــود.کوشــشبــرایغلبــهبــرتوســعهنیافتگیکشــوربایــدهمــراه
بــاکاهــشفاصلــهبــادیگــرکشــورهاونیــزکاهــشعــدمتعادلهــایدرونکشــورباشــد.البتــه
حکمروائــیشایســتهاکســیرینیســتکــهچــارهتمامــیموانــعتوســعهنیافتگــیباشــد؛لیکــن
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فرآینــدیاســتکــهبرآینــدآنبســیجکارآیمنابــعونهادینهشــدنظرفیتســازیدراجتماعــات
اســتودرنتیجــهانتظــارمیرودرهگشــاینیلبهتوســعهشــود.)اطاعتوهمــکاران،1392(
ــده، ــرحش ــیمط ــایگوناگون ــران،نظریهه ــعهنیافتگیای ــلتوس ــوردعوام ــددرم هرچن
میتــوانبــامــروریگــذراایــنعوامــلرادرعوامــلطبیعــیواقلیمــی،عوامــلخارجــی،رفتــار
مدیریتــیدولــتونیــزخلقیــاتورفتــارمــردمدســتهبندینمــودکــهالبتــهایــنعوامــلهــم

باهــممرتبــطبــودهودرکنــشوواکنــشبــاهــمدیگــرقراردارنــد.
ــل ــوردعوام ــادرم ــودوی ــهنم ــادمداخل ــوانزی ــورنت ــیکش ــلطبیع ــوردعوام ــردرم اگ
ــوددارد. ــاروج ــتریناختی ــیبیش ــلداخل ــوردعوام ــد،درم ــادباش ــازی ــیمحدودیته خارج
فصــلمشــترکبســیاریازنظریــاتپیــشگفتــهتوســعه،درزمینــهعوامــلداخلــی،درناتوانــی
حرکــتحکومــتبــامــردمونهادینــهنشــدنظرفیتســازیاجتماعــیدرمســیرتاریــخکشــور
ــت ــهداشــتههایحکوم ــیب ــی،ســرمایهعظیم ــعمردم ــابســیجمناب ــهب ــیک اســت؛درحال
ــا ــوانرویاروئــیموفــقب افــزودهمیشــودواقتــداربرآمــدهازیکپارچگــیحکومــتومــردم،ت
عوامــلخارجــیومهــارعوامــلطبیعــیرافراهــممــیآوردکــهشــرطضــرورینیــلبــهتوســعه
اســت.حکمروائــیشایســته،برانگیزاننــدهمحیــطتوانمندســازیایــناقتــداربــرایچیرگــیبــر

ــکاران،1392( ــتوهم ــراناســت.)اطاع ــعهنیافتگیای توس
ــفتوســعهنشــانگر ــادمختل ــزدرابع مالحظــهشــاخصهایاســتانآذربایجانشــرقینی
وضعیتــیهماننــدســطحکلکشــوراســت.بررســیوواکاویعمیقتــرایــنشــاخصها
ــاد ــیدراقتص ــلتوجه ــتقاب ــتهموقعی ــتاندرگذش ــناس ــدای ــههرچن ــتک ــیازاینس حاک
ملــیداشــتهولــیبــهتدریــجنقــشپیرامونــیبــهخــودگرفتــهوازکریــدورتوســعهبــهحاشــیه
رانــدهشــدهاســت.بــهطــوریکــهدرفرآینــدصنعتــیشــدنوتولــدصنعــتدرکشــور،اســتان
آذربایجانشــرقییکــیازقطبهــایمهــمصنعتــیومحــلاســتقرارواحدهــایصنعتــیبزرگ
هماننــدماشینســازی،تراکتورســازیوپاالیشــگاهو...بــودکــهبــاآخریــنفنآوریهــایروزو
بــامشــارکتســرمایهگذارانخارجــیتاســیسشــدهبــود.همچنیــنعــالوهبــرآن،قرارگرفتــن
اســتانبــررویمســیرترانزیــتجــادهایوریلــی،اســتقرارگمرکهــایمهمــیچــونجلفــا،
ســهالنوتبریــزدرآنونزدیکــیبــهگمــرکبــازرگانظرفیــتبالفعــلرشــدوتوســعهاقتصادی
ــهعنــوانمرکزیــت ــزب ــرآننقــشفــرااســتانیتبری ــود.مضــافب ــهایــناســتانبخشــیدهب ب

ــت. ــهشــمارمیرف ــایآنب ــاوتوانمندیه ــزازجاذبهه ــننی ــرونوی ــاتبرت ــهخدم ارائ
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درعیــنحــالغالــببــودنکشــاورزیدیموســنتیدرســطحاســتانوبهویژهشــکلگیری
بخــشصنعــتبطــورمتمرکــزدرجــوارشــهرتبریــزوانتشــارمحــدودســرریزآنفقطدرحاشــیه
ــتاقتصــادیدرفضــای ــوازنفعالی ــادلونامت ــعنامتع ــبتوزی ــهموج ــهارومی ــیدریاچ غرب
اســتانوشــکلگیرینظامــیمتمرکــزگردیــدهاســت.بطوریکــه70درصــدجمعیــتو
فعالیــتاقتصــادیدر30درصــدپهنــهاســتاناســتقراریافتــهومناطــقشــرقیاســتاندچــار
فقــربــودهوجمعیــتآننیــزدرحــالمهاجــرتبــهمرکــزاســتانویــامرکــزکشــورمیباشــد.
ــخاســتانداشــتهکــهازیــک ــزریشــهدرتاری برخــیازعارضههــایاجتماعــیاســتاننی
ــن ــهدرهمی ــرانوروسک ــزای ــیونی ــاعثمان ــرانب ــایای ــوعجنگه ــهوق ــوانب ــومیت س
منطقــهواقــعشــدهونیــزازســویدیگــربــهپیشــتازیآندرحرکتهــایاجتماعــیوسیاســی
ــنفکرانو ــودروش ــیموج ــایارتباط ــراززمینهه ــممتاث ــهآنه ــفک ــعمختل ــوردرمقاط کش
ــی ــانیواجتماع ــایانس ــه،فض ــتک ــطدانس ــرفتهمرتب ــعپیش ــاجوام ــادیب ــاالناقتص فع
اســتانرادچــارپارادوکــسنمــودهاســت.مضــافبــرآنوجــودبرخــیســلیقههاوتنشهــای
ــیت ــهایحساس ــالبمقول ــسازانق ــهپ ــالهایاولی ــتاندرس ــیدراس ــیوسیاس اجتماع
برانگیــزشــدهوســببخــروجبخشــیازســرمایههایانســانیواقتصــادیاســتانگردیــدهوبــه
ــاشــکلگیری ســرمایههایاجتماعــیاســتاننیــزآســیبزدهاســت.بهطوریکــههمزمــانب
واســتقرارصنعــتونیــزتوســعهنقــشخدمــاتبرتــر،آذربایجــانشــرقیدرنــوارغربــیخــود
ــوجمهاجــرت ــدهاســت.م ــهایمواجــهگردی ــوازنمنطق ــادلوت ــاعــدمتع وســایرمناطــقب
ــی ــایدرون ــدنظرفیته ــدودش ــهمح ــرب ــانمنج ــانومتخصص ــرمایهگذاران،کارآفرین س
اقتصــادیاســتانودرنتیجــههمزمــانهــممهاجــرتدروناســتانیبــهســویتبریــزشــدت

یافتــهوهــممهاجــرتازاســتانبــهســایرمناطــقکشــورتشــدیدگردیــدهاســت.
رشــد نشــانگر اســتان در اجتماعــی و اقتصــادی شــاخصهای هرچنــد رو ایــن از
ابعــادی وافزایــشســطحبرخورداریهــایکالبــدیوفیزیکــیاســتولــیتوســعهدر
دیگــریعنــیتغییــرســبکزندگــیواصــالحنظــاممدیریــتومشــارکتپذیریســرمایه
اجتماعــیوفضــایکســبوکارنمــودزیــادینداشــتهاســت.مقایســهشــاخصهای
اقتصــادیهمچــوندرآمــدوتولیــدســرانهوبهــرهوریحاکــیازآنســتکــههرچنــددر
ــد ــهبتوان ــودهک ــدینب ــددرح ــنرون ــیای ــدهول ــعش ــیواق ــراتمثبت ــاخصهاتغیی ــنش ای
ــرت ــرمهاج ــالوهب ــذاع ــدول ــظکن ــتانهاحف ــایراس ــنس ــتانرادربی ــگاهاس ــهموجای س
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اســت. کــرده نــزول نیــز آن اقتصــادی جایــگاه اقتصــادی، و ســرمایههایانســانی
ــددهــهای ــدچن ــناســتان،فرآین ــاتامــلدرواقعیتهــایموجــودای ــوانب ــنرومیت ازای
برنامههــایتوســعهدرســطحکالنوملــیراحاکــیازبیراهــهرویآشــکاربشــمارآورد.
فرآینــدیکــهوضعیــتنامطلــوبآنرابــاعنایــتبــهنتایــجودســتاوردهایموجــوددرســطح

ــرارداد: ــوردمالحظــهق ــوانم اســتانمیت
از جمعیــت بیرویــه مهاجــرت نامتــوازن، و متمرکــز شهرنشــینی پدیــده بــروز
ــک ــای ــز)ب ــهرتبری ــژهدرکالنش ــینیبهوی ــیهنش ــدهحاش ــروزپدی ــهرها،ب ــهش ــتاهاب روس
چهــارمجمعیــتآن(،پاییــنبــودنمتوســطمیــزانرشــدتولیــدنســبتبــهمیانگیــن
کشــوری،تنــزلســهماقتصــاداســتانازکلکشــوروعــدمتوفیــقکافــیدرجــذب
زیرســاختی قابلیتهــای وجــود رغــم بــه خارجــی و داخلــی ســرمایهگذاریهای
ــت ــهمحرومی ــهایودرنتیج ــیومنطق ــوازنبخش ــدمت ــاورزی،ع ــیوکش ــی،بازرگان طبیع
غربــی، نیمــه شهرســتانهای بــه نســبت اســتان شــرقی شهرســتانهای افزونتــر
نــرخ بــودن پاییــن اســتان، توســعه کانونهــای و مرکــز میــان ارگانیــک پیونــد نبــود
ــوری، ــطکش ــهمتوس ــبتب ــادینس ــایاقتص ــیبخشه ــددرتمام ــلتولی ــرهوریعوام به
ــاتآمــوزش ــرازامکان ــهرغــمبرخــورداریافزونت ــانب ــرخمشــارکتاقتصــادیزن کاهــشن
عالــیو...نمونههــاونمودهایــیازســیمایواقعــیایــناســتاناســت.بــهطــوریکــهدرســال
1392اســتانآذربایجــانشــرقیبــهلحــاظشــاخصتوســعهانســانیرتبــه15وازنظــرفضــای
ــد ــزســطحبهــرهوریودرآم ــناســتانهاکســبکــردهاســتونی ــه21رابی کســبوکاررتب

ــرارداشتهاســت. ــرازمتوســطکشــوریق ــرانهآنپایینت س
ــت ــد،مدیری ــروامی ــتتدبی ــاناســتقراردول ــهاززم ــودک ــیب ــنوضعیت ــاچنی ــهب مواجه
ــف ــازوکارهایمختل ــنبررســیس ــاضم ــودت ــمنم ــتانآذربایجــانشــرقیرامصم ــیاس عال
ــردی ــد.رویک ــهنماین ــاذوارائ ــهایاتخ ــزیمنطق ــیرادربرنامهری ــردنوین ــزی،رویک برنامهری
کــهازیــکســومشــکالتبرنامهریــزیجامــعرانداشــتهوازســویدیگــر،عمدتــًامبتنــیبــر
ــای ــهبودجهه ــکاراب ــنات ــودهوکمتری ــعبخــشخصوصــیب ــتانومناب ــایاس توانمندیه
ــتلزم ــهای،مس ــزیمنطق ــدیدربرنامهری ــردجدی ــنرویک ــهچنی ــد.ارائ ــتهباش ــیداش عموم
ــه ــود.ازجمل ــنمشــارکتیب ــمنوی ــزیجامــعوانتخــابپارادای ــمســنتیبرنامهری ــرپارادای تغیی
ویژگیهــایبرجســتهایــنرویکــردمشــارکتجویــیومشــارکتپذیــریوبرنامهریــزیازپاییــن
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ــن ــرًااصلیتری ــا،منحص ــاوزیربخشه ــهبخشه ــههم ــنب ــایپرداخت ــود.بهج ــاالب ــهب ب
قابلیتهــاویــاتنگناهــادرمســیرتوســعهمدنظــرقــرارمیگیــرد.درواقــع،اســاسبرنامهریــزی
ــه ــزی،ب ــکالتدربرنامهری ــهمش ــلهم ــایح ــهج ــهب ــتک ــناس ــدیای ــتههایکلی هس
تشــخیصچنــدمشــکلعمــدهویــافرصــتجــدیازطریــقمشــارکتافــرادمتخصــصهــر

حــوزهپرداختــهشــود.
تهیــهوتدویــنبرنامــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتان«درچارچــوبنظــامبرنامهریــزی
مصــوبشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتانتوســطچندیــنکارگــروهتخصصــیبــاتــالش
جــدیمشــاورانتدبیــرتوســعهمتشــکلازاعضــایهیــأتعلمــیدانشــکدهاقتصــاد،مدیریــت
ــایتخصصــی، ــبکارگروهه ــکیلوترکی ــت.درتش ــورتگرف ــزص ــگاهتبری ــیدانش وبازرگان
انجمنهــای نماینــدگان و دانشــگاهی صاحبنظــران مدنــی، نهادهــای و ســازمانها
تخصصــیوکارشناســاندســتگاههایدولتــیعضویــتوحضــورفعــالداشــتهاند.ضمنــًابــه
منظــورترســیمافــقتوســعهدرشهرســتانهایاســتان،ایــنســندبــرای20شهرســتانونیــز

منطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارسنیــزتهیــهشــدهاســت.
حاصــلبیــشازیکســالتــالشعلمــیوعملــیدرفراهــمســازیچارچــوبمفهومــی
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــنمــدلونحــوهدســتیابیبــههســتههایکلیــدی
واقــدامبــهشناســاییآنهــاوتهیــهبرنامــهعملیاتــیذیــلهــرهســته،درســهبخــشتنظیــم
شــدهکــهدرســهجلــدمنتشــرمیگــردد.امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهای
مناســب،ایــنســندمهــمبتوانــدتحــرکقابــلتوجهــیرادرحیطههــایمختلــفاقتصــادی،
اجتماعــیوفرهنگــیشهرســتانهایاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســی
درتحقــقتوســعهواقعــیوپایــدارایفــاءنمایــد.خاطــرنشــانمیســازدبــهنظــرمیرســدهنــوز
ــژهدرعرصههــایفرهنگــیقــوامالزم ــهوی جامعیــتهســتههاوپوشــشموضوعــیآنهــاب
راپیــدانکــردهاســتکــهانشــاا...درویرایشهــایبعــدیتوجــهبیشــتریمعمــولخواهــدشــد.
دربخــشوجلــدنخســت،مبانــی،مفاهیــموروشهایــیکــهدرتهیــهوتدویــنایــنســند
مــورداســتفادهقــرارگرفتــه،تبییــنشــدهاســت.مطالــبمنــدرجدرایــنمجلــدازچهــارفصــل

تشــکیلشــدهاســت:
فصــلاولشــاملمــروریبــرادبیــاتموضوعــیبــهمنظــورارائــهتصویــرونگرشــیواحــد
ــیاز ــیوفرازهای ــماصل ــهمفاهی ــیب ــارهایاجمال ــشواش ــوردپژوه ــهموضــوعم ــبتب نس
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ادبیــاتبرنامهریــزیمیباشــد.درهمیــنراســتابرخــیازمفاهیــممرتبــطازجملــهاســتراتژی
ــیومنطقــهایونظامهــای ــزیمل ــدارومؤلفههــایآن،برنامهری رشــدوتوســعه،توســعهپای
ــیایــنفصــل،بــهمــروراجمالــی برنامهریــزیمــورداشــارهقــرارمیگیــرد.مباحــثپایان
ــزیآناختصــاصدارد. ــامبرنامهری ــینظ ــیبشناس ــرانوآس ــزیدرای ــهبرنامهری تاریخچ

برنامهریــزی،ســعیشــده پارادایمهــای و نظــری مبانــی عنــوان بــا دوم درفصــل
بــهبیــانکلیــاتبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیپرداختــهودرادامــهپارادایــم ابتــدا
مربــوطبــهبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمــوردبحــثقــراربگیــرد.فصــلســومبــه
روشهــایبرنامهریــزیاختصــاصیافتــهاســتکــهطــیآنبــهتشــریحتکنیکهــای
برنامهریــزیکمــیوکیفــیوتمایــزوویژگیهــایآنهــاپرداختــهشــدهاســت.فصــلچهــارم
ــردازد. ــدیمیپ ــزیهســتههایکلی ــنبرنامهری ــهتشــریحروششناســیتدوی ــدنخســتب جل
درایــنفصــلبــهتبییــنروشتحلیــلســاختاری،روشتحلیــلچندبخشــی)MSA(وتحلیل

ــود. ــهمیش ــاری)MCA(پرداخت چندمعی
بخــشدومازایــنمجموعــهکــهدرجلــددومتنظیــمگردیــدهازســهفصــلتشــکیلشــده

اســتوتمامــابــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجــانشــرقی«اختصــاصدارد.
ــالششــده ــهمیشــود،کــهطــیآنت ــهســیمایتوســعهاســتانپرداخت درفصــلاولب
تصویــریکلــیازنتایــجودســتاوردهاییکــهحاصــلچندیــندهــهاعمــالبرنامهریــزیجامــع
توســعهدرکشــورواســتانبــودهارائــهشــود.درهمیــنراســتا،پــسازبررســیشــاخصهای
برخــورداریدرعرصههــایاقتصــادی،زیربنایــیواجتماعــیوفرهنگــی،بــهپیامدهــایآنهــا
نیــزپرداخــتشــدهاســت.فصــلدومبــهمقــوالتفرابخشــیاختصــاصیافتــهاســت.مدیریــت
ــتبهــرهوریواشــتغال،معمــارینظــاماداری فضــایکســبوکاروســرمایهگذاری،مدیری
ــه ــومب ــلس ــد.فص ــلمیباش ــنفص ــثای ــهمباح ــتمحیطیازجمل ــتزیس ــنومدیری نوی
موضوعــاتبخشــیاختصــاصداردکــهشــاملبخشهــایآب،کشــاورزی،صنعــتومعــدن

وبازرگانــی،زیربنایــی،گردشــگری،ســالمت،اجتماعــیوفرهنگــیمیباشــد.
درفصــولدوموســوم،پــسازبررســیســیمایموجــودهــرعنــوان،بــهشناســایینقــاط
ــر ــدیه ــتههایکلی ــپسهس ــدهوس ــهش ــاپرداخت ــاوتهدیده ــفوفرصته ــوتوضع ق
موضــوعتعییــنوتبییــنگردیــدهاســت.بــرایهــرهســتهکلیــدیبراســاسچشــماندازوبــه
لحــاظوضعیــتموجــود،راهبردهــاواهــدافکیفــیوکمــیتعییــنگردیــدهوســپسمتناســب
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ــوطو ــایمرب ــیوپروژهه ــاتاجرای ــتاقدام ــیودرنهای ــداف،سیاســتهایاجرای ــاآناه ب
محــلتامیــناعتبــارآنهــاتعریــفومشــخصگردیــدهاســت.

جلــدســومایــنمجموعــهگــزارشکــهمشــتملبــربخشســوماســت،بهارائــه»ســندتدبیر
توســعهشهرســتانهایاســتان«اختصــاصیافتــهاســت.درایــنمجلــدبــرای20شهرســتان
ونیــز1جلــدمنطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارس،برنامــهایبــاعنــوانســندتدبیــرتوســعههــر
شهرســتانبطــورجداگانــهتهیــهوتنظیــمگردیدهاســت.درســندهرشهرســتانابتدابــانگاهی
گــذرابــهموقعیــتجغرافیایــی،جمعیتــی،اشــتغال،وضعیــتاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــی
هــرشهرســتان،بــهبررســیوشــناختپتانســیلهاوامکانــات،موانــعوتنگناهایموجــودآنها
پرداختــهشــدهوبــادرنظــرگرفتــنمحدودیتهــایاعتباریموجودســعیشــدهاســتبرنامهای
متناســببــاظرفیتهــایهــرشهرســتانودرراســتایبرنامــههســتههایکلیــدیکــهبتوانــد
ــنگــردد. ــهوتدوی ــرد،تهی بخــشعمــدهایازفرصتهــاوقابلیتهــایشهرســتانرادربرگی
ــانســال92ومتعاقــبابــالغسیاســتهای خاطرنشــانمیســازدتهیــهایــنســندازپای
ــن ــدتدوی ــوارهدرفرآین ــدهوهم ــازگردی ــریآغ ــمرهب ــاممعظ ــطمق ــیتوس ــادمقاومت اقتص
ســند،آنسیاســتهایابالغــیمدنظــرتهیهکننــدگانبــودهاســت.نســخپیــشچــاپ
رئیــسجمهــوررونمایــی ایــنســنددردهــهفجــر1393توســطمعــاوناولمحتــرم
ــخه ــکنس ــت.این ــازگش ــال1394آغ ــدایس ــزازابت ــانی ــیبرنامهه ــاتاجرای ــدوعملی ش
نهایــیســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــعآراســتهشــدهبــه
نهادهــای برنامهریــزی، و توســعه حــوزه اهالــی معرفــت، اصحــاب و اربــاب ســاحت
و دولتــی نهادهــای تحقیقاتــی، و علمــی مراکــز بخــشخصوصــی، فعــاالن و مدنــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی عموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
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ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ
ــد. ــاآندرویراشهــایبعــدیکمــکنماین ــزارتق آنونی

ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگزارینمــودهوازگــروهمشــاورانتدبیــرتوســعه
ــزمحمــدزادهودکتــراحمــداســدزاده ــرپروی ــور،دکت ــاندکتــرحســیناصغرپ متشــکلازآقای
بــهسرپرســتیمجــریمحتــرمطــرحجنــابآقــایدکتــرحســینپناهــیکــهتهیــهوتدویــن
ــودرااز ــپاسخ ــنس ــم.همچنی ــینمای ــکروقدردان ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ای
کلیــهنهادهــایمدنــی،اجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی،فعــاالنبخــشخصوصــی،
اعــالم عمومــی و دولتــی بخــش دســتگاههای و ســازمانها مدیــران و کارشناســان
مــیدارم.بیشــکهمــکارانوکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتان
بــهویــژهجنــابآقــایجلیــلصریحــیوســرکارخانــمحســنیهشــهنازیکــهبرحســبوظیفــه
ــرایارتقــایکیفــی ــنســندبازخوردهــایالزمراب ــانتدوی ومأموریتهــایســازمانیدرجری
ــشدر ــزنق ــدنی ــقنمودهان ــهطری ــوردارائ ــبم ــودهوحس ــهنم ــدانارائ ــیدنب ــابخش وغن
شــکلگیریوبــهســرانجامرســاندنایــنســندوبازخوانــیوآمــادهســازیآنبــرایچــاپو
نشــردارنــدکــهوظیفــهایجــابمیکنــدمراتــبقدردانــیخــودرااعــالمنمایــم.همچنیــنبایــد
ازنقــشبیبدیــلاســتاندارمحتــرمآذربایجانشــرقیجنــابآقــایدکتــراســماعیلجبــارزاده
کــهازنخســتینروزهــایطــرحایــدهایــنســندتــاپایــانمراحــلتدویــنونیــزمراحــلاجرایــی
وپایــشآنتــداومداشــتهســپاسگزاریویــژهداشــتهباشــم.حمایــتمســتمر،پشــتوانهجــدی
وعــزمجــزممدیریتــیایشــاندرایــنمســیرســتودنیوهمــوارهدلگــرمکننــدهعوامــلتدویــن

ــودهاســت. ایــنســندگرانســنگب

            داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی     

                استان آذربایجان شرقی
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پیشگفتار
ــت ــترسدرجه ــعدردس ــهازمناب ــتفادهبهین ــرایاس ــهایب گاهان ــالشآ ــزیت برنامهری
ــوان ــهطــورکلــیمیت تحقــقاهــدافتوســعهورفــعچالشهــاومســائلآنجامعــهاســت.ب
ــکل ــیش ــیواجتماع ــترتاریخ ــهدربس ــتک ــیاس ــاداجتماع ــکنه ــزیی ــت،برنامهری گف
ــه ــد.البت ــیمیکن ــودراط ــیخ ــدتکامل ــتر،رون ــزدرآنبس ــنآننی ــیوهتدوی ــردوش میگی
شــرطالزمبــرایتکاملــیبــودنســیرتطــوربرنامههــایتوســعهدرجامعــهآناســتکــهنهــاد
برنامهریــزی،ســازمانیادگیرنــدهبــودهوازحافظــهتاریخــیخوبــیبرخــودارباشــد.درسهــای
آموختــهشــدهراذخیــرهومســتندنمــودهودرفراینــدتدویــنبرنامههــاازآنبهــرهالزمراببــرد.
ــهدر ــنده ــیچندی ــزی،ط ــیوههایبرنامهری ــیازش ــوانیک ــهعن ــعب ــزیجام برنامهری
بســیاریازکشــورهایدرحــالتوســعهازجملــهکشــورمانایــرانبــرایتحقــقاهــدافتوســعه
ــات ــنالزام ــهتامی ــاک ــد.ازآنج ــهش ــهکارگرفت ــعهنیافتگی،ب ــائلتوس ــعچالشــهاومس ورف
ــرایآن ــهواج ــجتهی ــذانتای ــننیســتل ــدوروممک ــامق ــع،تقریب ــایجام ــهه ــقبرنام توفی
رضایتبخــشنبــود.نتیجــهاجــرایایــنبرنامههــا،بــروزوضعیتــینامتــوازندرداخــلکشــورو
افزایــششــکافبــاکشــورهایمرجــعبــودهاســت.وضعیــتپیــشگفتــهســازمانمدیریــتو
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برنامهریــزیاستانآذربایجانشــرقیرابــرآنداشــتتــاراهــینــودرپیــشگرفتــهوبــهتدویــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــارویکــردبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیاهتمــامنمایــد.واولیــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــامشــارکتنخبــگانوفعــاالناســتاندرســال1392ومقــارن
بــاابــالغسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیتوســطمقــاممعظــمرهبــریآغــازوانجــامگردیــد.
درآســتانهاقــدامبــهتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعه،ارزیابــیوپایــشنتایــجحاصــلاز
اجــرایســنداولالزموضــروریبــود.لــذادرمقاطــعپایانــیســالهای1396و1397نتایــج
حاصــلازاجــرایاولیــنســندتدبیــرتوســعهمــوردارزیابــیقــرارگرفــتتــاضمــنپایــشســند

نقــاطضعــفاحتمالــیآندردومیــنســندتدبیــرتوســعهرفــعگــردد.
ــازمان ــالشس ــد،ت ــانمیده ــینش ــتگاههایاجرائ ــالیدس ــایارس ــهگزارشه مطالع
مدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرایبهرهبــرداریحداکثــریازظرفیــتوپتانســیلهای
اســتاندرمســیرتوســعهتاحــدودزیــادیمثمرثمــربــودهاســت،هرچنــدایــنگزارشهــاحــاوی
ــزمیباشــد. ــهســندنی ــیبرنام ــیوعملیات ــوراجرائ مســایلوتنگناهــایبســیارمهمــیدرام
ــفاقتصــادی،اجتماعــی، ــادمختل ــاوجــودمســایلوتنگناهــایموجــوددرهمــهابع ــیب ول
فرهنگــی،حقوقــیوغیــره،ســعیســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرشــناختورفــع
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تنگناهــایموجــوددرجهــتتــداومبرنامهریــزیبــرمبنــایهســتههایکلیــدیاســتتــاعــدم
کامیابــینظــامبرنامهریــزیجامــعتوســعهکشــوردرمنطقــهجبــرانگــردد.

اطالعــاتبــهدســتآمــدهبــراســاسدادههــایارســالیدســتگاههایمســئولدر
خصــوصپیشــرفتفیزیکــیپــروژه/فعالیتهــاوبــالحــاظضرایــباهمیــتپــروژهوضریــب
اهمیــتهســتهکلیــدیمحاســبهگردیــد.پیشــرفتفیزیکــیاولیــنســندتدبیــردرپایــانســال
58،1396درصــدودرپایــانســال68/6،1397درصــدبــودهاســت.کــهدســتاوردیبــس
ــزیمحســوبمیشــود. ــوعبرنامهری ــثن ــهایازحی ــهمنطق ــنتجرب ــواناولی ــهعن ــمب مه
بــاایــنحــالدرفرآینــداجرائــینمــودنســندمســائلیپیــشآمــدکــهحاکــیازعملیاتــی
نشــدنبخشهایــیازآنبــود.بســیاریازآســیبهاومشــکالتمطــرحشــدهازســوی
مجریــانودســتگاههایاجرائــیبرنامــهحاکــیازآناســتکــهاگــرشــرایطوموقعیــتاســتان
درطــولتدویــنواجــرایبرنامــهدچــارتحــوالتغیرقابــلکنتــرلتوســطســازمانمدیریــتو
ــج ــرونتای ــلحصولت ــهقاب ــنشــدهبرنام ــًااهــدافتعیی ــد،یقین ــزیاســتاننمیگردی برنامهری

ــود. ــانترمیب ــنددرخش ــرایس اج
مطالعــهوجمعبنــدیعملکــرددســتگاههایمختلــفدرتمــامحوزههــایاجرائــیحــاوی
ــر ــندتدبی ــنس ــهاولی ــهمتوج ــتک ــیبهاییاس ــاآس ــاطب ــمندیدرارتب ــیارارزش ــکاتبس ن
توســعهمیباشــدکــهدرحوزههــایهدفگــذاری،سیاســتگذاریواجــراوپایــشمــورداشــاره

قــرارگرفتــهاســت.
آســیبهایاولیــنســندتدبیــرتوســعهدرحــوزههدفگــذاریرامیتــواندروجــودبرخــی
اهــدافمتعــارض،تکثــرتعــدادهســتهها،عــدمتوجــهکافــیبــهمحدودیتهــاوپتانســیلهای
اســتاندرپیشبینــیاهــداف،عــدمدقــتکافــیدرتعییــناهــدافکمــیهســتههابــهعنــوان
پیشــرانهایتوســعهوعــدمتناســببیــناهــدافوالزامــاتســاختاری،فرآینــدیوحقوقــی

دســتگاههایاجرائــیخالصــهکــرد.
درحــوزهسیاســتگذاری،نبــودانســجامویکپارچگــیبرنامههــاورعایــتنکــردنالزامــات
بینبخشــیوشــرایطمحیطــیبیرونــیوداخلــی،عــدمتوجــهکافــیدســتگاههایمجــریبــه
مشــارکتفعــاالناصلــیبخــشخصوصــیونهادهــایمدنــی،وتعــددهســتههایکلیــدی

ناشــیازفشــارهایمنطقــهایوصنفــیازجملــهآســیبهایســندبودهانــد.
درمقــاماجــرانیــزوجــودعوامــلبیرونــی)خــارجازکنتــرلنظــاممدیریــتاســتان(،عــدم
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ــام ــزمواهتم ــودع ــتانی،نب ــهایواس ــعهایمنطق ــایتوس ــزازبرنامه-ه ــرمرک ــتمؤث حمای
کافــیدســتگاههابــرایاجــرایبرنامــه،فقــداندیدگاههــایتوســعهایمیــانهمــهمدیــران
ــهآســیبهای ــیاســتانازجمل ــعمال ــهمحدودیتهــایمناب ــیب اســتان،وعــدمتوجــهکاف

ــرایاولیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانمیباشــند. اســتخراجشــدهب
همچنیــندراولیــنســنداســتان،برغــمآنکــهعملکــردســندمــوردارزیابــیقــرارمیگرفت،
امــافرآینــدنظــارتوارزیابــیمحــدودبــهپیشــرفتفیزیکــیبــدونتوجــهبــهمحدودیتهــای
ــیمشــخصو ــایزمان ــارتدربازهه ــدنظ ــودنفرآین ــتمرنب ــیومس ــی،دائم ــیومال اجرائ

بازدیدهــایمیدانــیناکافــیحکایــتدارد.
اکنــونســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــااســتفادهازتجــارباولیــنســندتدبیــر
توســعهاســتاناقــدامبــهتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهنمــودهاســت.درایــنســندنیــز
ســعیشــدهاســتازهمــهتــوانکارشناســیدولتــیوغیردولتــیاســتانبهــرهگرفتــهشــودو

ــردد. ــعگ ــنســندرف ــبوآســیبهایاولی ــکانمعای حتیاالم
درتهیــهدومیــنســندتدبیرتوســعهســعیشــدهاســتســندازقالــبیــکبرنامــه
عملیاتــیواجرائــیصــرفخــارجنشــدهوازتکــراروظایــفذاتــیدســتگاههااجتنــابشــود.
و پیشبینــی شــفاف، بهصــورت منابــع و اقدامــات جهتگیریهــا، هدفگذاریهــا،
ــااســنادباالدســتیحفــظشــدهاســت.درنظــامپایــش ــاطبرنامــهب مشــخصشــدهاندوارتب
برنامــهنیــزدســتگاههایاجرایــیمکلــفبــهارائــهگــزارشاجــرایبرنامــه)بهصــورتدورهای(
بــهســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیشــدهاندوســازمانبازدیدهــایمیدانــیازعملیــات
اجرائــیوارائــهگــزارشبــهســازمانمرکــزی،دســتگاههاینظارتــیو...رادردســتورکارقــرار
دادهوهمچنیــندسترســیعمومــی،محافــلدانشــگاهیوتشــکلهایبخــشخصوصــیبــه

ــهشــدهاســت. ــیســنددرنظــامپایــشتعبی ــجعملکــردنهادهــایمتول نتای
ازجملــهتغییــراتســاختاریایجــادشــدهدردومیــنســندکاهــشقابــلمالحظــهتعــداد
هســتههایکلیــدیاز42هســتهکلیــدیبــه14هســتهکلیــدیبــهمنظــورتمرکــزبــر
چالشهــایکلیــدیوتحققپذیــریاجــرایهســتههایکلیــدیاســت.همزمــانبــاکاهــش
ــی- ــدیفرهنگ ــتههایکلی ــتهس ــراهمی ــند،ب ــنس ــدیدردومی ــتههایکلی ــدادهس تع

اجتماعــیتاکیــدبیشــتریصــورتگرفتــهاســت.
ــی ــشوارزیاب ــامپای ــکنظ ــیی ــنوطراح ــند،تدوی ــنس ــردومی ــمدیگ ــراتمه ازتغیی
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مناســببــاالگوگیــریوبومیســازینظــامپایــشوارزیابــیبرنامههــایتوســعهســازمانهای
بینالمللــیازجملــهبانــکجهانــی،OECD،ســازمانملــلونیــزالگوهــایمطرحــیچــون
ــهیل ــدفتس ــاه ــامانهایب ــهس ــنتهی ــد.همچنی ــزPMBOKمیباش CIPP،LOGICونی

ــای ــرویژگیه ــن،ازدیگ ــهصــورتآنالی ــتپروژههــایســندب ــنوضعی ــشورصــدآخری پای
دومیــنســندتدبیــرتوســعهمیباشــد.درایــنســامانهبــرایســطوحمختلــفمدیریتــیســند،
ــل ــلتعدی ــهوقاب ــریبرنام ــهاســت.وانعطافپذی ــیدرنظــرگرفت ــیمتفاوت داشــبوردمدیریت

بــودنآنمــوردتاکیــدقــرارگرفتــهاســت.
مجموعــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهدرســهجلــدتهیــهوتنظیــمشــدهاســت.جلــداول
حــاویمبانــیومفاهیــموروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــننظــاماجــراو
پایــشاســت.گــزارشعملکــرداولیــنســندتدبیــرتوســعهوپیامدهــایناشــیازآندرجلــد
دومایــنســندآوردهشــدهاســت.جلــدســومنیــزبــهتبییــنهســتههایکلیــدیوفعالیتهــاو

اقدامــاتذیــلآنهــاپرداختــهشــدهاســت.
اینــکنســخهنهایــیدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــع
ــزی، ــعهوبرنامهری ــوزهتوس ــیح ــت،اهال ــابواصحــابمعرف ــاحتارب ــهس ــدهب ــتهش آراس
نهادهــایمدنــیوفعــاالنبخــشخصوصــی،مراکــزعلمــیوتحقیقاتــی،نهادهــایدولتــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی وعموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ

ــد. ــدیکمــکنماین ــاآندرویراشهــایبع ــزارتق آنونی
ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگزارینمــودهوازمجریــانطــرحدردانشــکدهاقتصــاد
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ــکرو ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ــنای ــهوتدوی ــهتهی ــزک ــگاهتبری ــتدانش ومدیری
ــی،اجتماعــی،فرهنگــی ــهنهادهــایمدن ــنســپاسخــودراازکلی ــم.همچنی ــینمای قدردان
ــرانســازمانهاودســتگاههای ــاالنبخــشخصوصــی،کارشناســانومدی واقتصــادی،فع
بخــشدولتــیوعمومــیاعــالممــیدارم.ازدبیــرانمحتــرمهســتههایکلیــدی،همــکاران
وکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانکــهبرحســبوظیفــهو
مأموریتهــایســازمانیدرجریــانتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانبازخوردهــای
ــز،در ــسنی ــنپ ــدوازای ــهنمودهان ــدانارائ ــیدنب ــابخش ــیوغن ــایکیف ــرایارتق الزمراب
مرحلــهاجــراوظیفــهپایــشآنرابــهعهــدهخواهنــدداشــت،مراتــبقدردانــیخــودرااعــالم
ــم.همچنیــننهایــتامتنــانخــودراازحمایتهــاوراهنماییهــایجنــابآقــای مینمای

ــرازمــیدارم. ــرماســتاناب ــرمحمدرضــاپورمحمــدیاســتاندارمحت دکت
امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهایمناســب،ایــنســندمهــم
ــی ــیوفرهنگ ــادی،اجتماع ــفاقتص ــایمختل ــیرادرحیطهه ــلتوجه ــرکقاب ــدتح بتوان
ســطحاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســیدرتحقــقتوســعهواقعــی

وپایدارایفاءنماید.

            داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی     

                استان آذربایجان شرقی





برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

تبیین هسته های کلیدی
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مقدمه
بــههــرنــوعفعالیــتتکرارشــوندهوقانونــیاقتصــادیازقبیــلتولیــد،خریــدوفــروشکاال
وخدمــاتبــهقصــدکســبمنافــعاقتصــادی»کســبوکار«اطــالقمیشــود.»فضــایکســب
وکار«مجموعــهعوامــلمؤثــردرادارهیــاعملکــردبنگاههــایتولیــدیرادربــرمیگیــردکــه
خــارجازکنتــرلمدیــرانآنهــااســتومدیــرانوصاحبــانبنگاههــانقشــیدرتعییــنوتغییــر
ــهنهادهــا،مقــرراتورویههــایاداریحاکــم ــنرو،محیــطکســبوکارب ــد.ازای آنهــاندارن
ــای ــدرتبنگاهه ــلطوق ــارجازتس ــهخ ــودک ــالقمیش ــادیاط ــتاقتص ــطفعالی ــرمحی ب

اقتصــادیبــوده،لیکــنبــرتــالشوعملکــردآنهــابســیارمؤثــراســت.
ــادی ــتاقتص ــدهوضعی ــدیتعیینکنن ــاخصهایکلی ــهش ــبوکارازجمل ــایکس فض
ــهجــذب ــراتچشــمگیرآندراقتصــادازجمل ــودهوبهواســطهنقــشاساســیواث کشــورهاب
ســرمایهگذاریداخلــیوخارجــی،رشــدبهــرهوری،تقویــتمشــارکتبخــشخصوصــی،رشــد
اشــتغالوافزایــشتولیــد،همــوارهدرکانــونتوجــهسیاســتگذارانوبرنامهریــزاناقتصــادی
ــت ــدیاس ــهح ــادیب ــعهاقتص ــبوکاردرتوس ــایکس ــودفض ــشبهب ــرد.نق ــرارمیگی ق
ــن ــوانیکــیازمهمتری ــهعن ــیازآنب ــکجهان ــهجــوزفاســتگلیتزاقتصــاددانارشــدبان ک

ــردهاســت. ــامب ــرن ــیکشــورچیــنازدامفق مؤلفههــایرهای

هسته کلیدی
فضای کسب و کار
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بانــکجهانــیهــرســالبــراســاس10شــاخصمختلــف؛ســهولتشــروعکســبوکار،
ــات، ــتازســرمایهگذاران،پرداخــتمالی ــارات،حمای اخــذمجــوز،ثبــتداراییهــا،اخــذاعتب
تجــارتبینالملــل،اجــرایقراردادهــا،حــلمشــکلعــدمپرداخــتواموپایــانکســبوکارو
وضعیــتفضــایکســبوکار،بیــشاز180کشــوررامــوردارزیابــیقــرارمیدهــد.نتایــجایــن

ــد. ــامینمای ــریدرجــذبســرمایهگذاریکشــورهاایف ارزیابیهــانقــشانکارناپذی
درچنــدســالاخیــر،بــهمنظــورجلــبمشــارکتحداکثــریبخــشخصوصــیدراقتصــاد
وشــرایطخــاصاقتصــادایــران،بــهدلیــلتحریمهــایاقتصــادیوبــروزتنگناهــایمالــی،
بهبــودفضــایکســبوکارمــوردتوجــهسیاســتگذاراناقتصــادیوبرنامهریــزانکشــور
ــواد37 ــودمســتمرفضــایکســبوکار،م ــونبهب ــالغقان ــبواب ــهاســت.تصوی ــرارگرفت ق
ــرخارزو ــاناتن ــرلنوس ــدکنت ــیهمانن ــرموضوعات ــدب ــری(و41)تاکی ــررقابتپذی ــدب )تاکی
ــرای ــیاســتکــهب ــهتمهیدات ــمتعرفههــایوارداتکاالهــا(ازجمل یکسانســازیآنوتنظی
بهبــودشــاخصهایفضــایکســبوکاراتخــاذشــدهاســت.بندهایــیازقوانیــنپنــجســاله
توســعهنیــزدولــتراموظــفکــردهتــابــافراهــمآوردنزمینههــایالزمبــرایثبــاتاقتصــاد
ارائــه و زیرســاختهایالزم آوردن فراهــم اقتصــادی، کاهــشخطرپذیریهــای کالن،
مســتمرآمــارواطالعــات،شــرایطرابــرایبهبــودفضــایکســبوکارمهیــاکنــد.بــهعنــوان
مثــالدربخــش4برنامــهششــم5مــادهبــهمحیــطکســبوکارواصــالحآناختصــاصیافتــه
ودولــتمکلــفشــدهاســتشــاخصکســبوکارراهــرســالهدهرتبــهارتقــاءدهــدوتــاپایــان
اجــرایقانــونبرنامــه،رتبــهکشــوربــهکمتــراز70دربیــنکشــورهایمــوردبررســیارتقــایابــد.
البتــهوظایفــینیــزمترتــبقوانیــنباالدســتیبــهوزارتامــوراقتصــادیودارایــیدرخصــوص
بهبــودمحیــطکســبوکارمحــولشــدهاســت.آنچــهمســلماســتاصــالحفضــایکســب
ــرو ــرایحضــورمؤث ــیب ــمانگیزش ــانههایمه ــاخصهاونش ــیترینش ــیازاساس وکاریک

جــدیبخــشخصوصــیدرعرصــهاقتصــادیاســت.

شناخت وضعیت هسته 
الف( وضع موجود

ــنگــزارشاخــذشــدهازمرکــزپژوهشهــایمجلــس،درســال1395 ــراســاسآخری ب
بیــن )از10(در امتیــاز6/09 بــاکســب آذربایجانشــرقی اســتان فضــایکســبوکار
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اســتانهایکشــوررتبــه15رابــهخــوداختصــاصدادهاســت.الزمبــهذکــراســتکــهمحیــط
ــه ــودیافت ــاءوبهب ــهارتق ــچپل ــهســال1391پن کســبوکاراســتاندرســال1395نســبتب
اســت.از23شــاخصفضــایکســبوکاربررسیشــده،مؤلفههــای»بیتعهــدیشــرکتها
ومؤسســاتدولتــیبــهپرداخــتبهموقــعبدهــی،ضعــفبــازارســرمایهدرتأمیــنمالــیتولیــد
ــا، ــهیالتازبانکه ــتتس ــکلدریاف ــمی،مش ــازارغیررس ــیازب ــنمال ــاالیتأمی ــرخب ون
ــی،عرضــهکاالهــایخارجــیقاچــاقدر وجــودمفاســداقتصــادیدردســتگاههایحاکمیت
ــتریان، ــایمش ــانی،برگشــتچکه ــرویانس ــارینی ــهاجب ــاالیبیم ــرخب ــی،ن ــازارداخل ب
تمایــلمــردمبــهخریــدکاالهــایخارجــیوتقاضــایکــمبــرایمحصــوالتایرانــیمشــابه،
ــازار« ــهمحصــوالترقیــبخارجــیدرب ــیورقابــتغیرمنصفان تعرفــهپاییــنکاالهــایواردات
بهعنــوانمهمتریــنمشــکالتبنگاههــایاقتصــادیدرســطحاســتانمطــرحشــدهاند.
وضعیــتاســتانازنظــرمؤلفههــای»قیمتگــذاریغیرمنطقــیمحصــوالتتولیــدیتوســط
ــت ــرق«ازوضعی ــنب ــاختهایتأمی ــفزیرس ــهوضع ــواداولی ــتم ــیدرقیم ــت،بیثبات دول

ــودهاســت. ــهســایرمؤلفههــابرخــوردارب مســاعدترینســبتب
مطابــقآمــاروارقــاممنتشــرشــدهتوســطمرکــزآمــارواطالعــاتاقتصــادیاتــاقبازرگانی،
صنایــع،معــادنوکشــاورزیایــران،دربهــار1396اســتانآذربایجانشــرقیازلحــاظفضــای
کســبوکار،رتبــه26رابــهخــوداختصــاصدادهاســتواســتانهایفارس،گیالن،خراســان
رضــوی،تهــرانومازنــدرانبــهترتیــب5اســتانبرتــرفضــایکســبوکاربودهانــد.مطابــق
پایــشبــهعمــلآمــده؛عواملــیماننــددشــواریتأمیــنمالــیازبانکها،وجــودانحصــار،امتیاز
یــاهــرنــوعرانــتبــهیــکیــاتعــدادیازرقبــادربــازار،مفاســدمالــیواداریدردســتگاههای
حکومتــی،بیثباتــیوغیرقابــلپیشبینــیبــودنقیمتهــا)مــواداولیــهومحصــوالت(،
عرضــهکاالهــایقاچــاقورقابــتغیرمنصفانــهمحصــوالتخارجــیوداخلــیدربــازارایــران،
رویههــایغیرمنصفانــهوناعادالنــهممیــزیودریافــتمالیــات،بیثباتــیسیاســتها،مقــررات
ورویههــایاجرایــیناظــربــرکســبوکار،ضعــفدادگاههــادررســیدگیبــهشــکایاتوپیگــرد
مؤثــرمتجــاوزانبــهحقــوقدیگــران،تولیدوعرضــهنســبتاآزادکاالهــایغیراســتانداردوتقلبی
ــازار،موانــع ــاشــبهدولتــیدرب ــازار،رقابــتغیرمنصفانــهشــرکتهاومؤسســاتدولتــیی درب
اداریکســبوکار)اداراتودســتگاههایاجرایــیمرتبــطبــاکســبوکار(،ضعــفنظــامتوزیــع
ومشــکلدررســاندنمحصــولبــهبــازاروفقــدانیــاشــفافنبــودناطالعــاتمــوردنیــازبــرای
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ــدهایداشــتهاند. ــشعم ــهاســتاننق ــودنرتب ــبدرنامناســبب ــهترتی ــتاقتصــادیب فعالی
ــتان، ــبوکاردراس ــایکس ــهفض ــدک ــانمیده ــبوکارنش ــاخصهایکس ــیش بررس
نســبتبــهمیانگیــنکشــوری،دروضعیــتنامطلوبــیقــراردارد،لــذادریــکنــگاهکلــیوبــا
ــاتوجــه ــوانبیــانکــردکــهاســتانآذربایجانشــرقیب ــهآمــاروارقــامارائهشــدهمیت توجــهب
بــهپتانســیلهاوظرفیتهــایموجــوددرحوزههــایمختلــفاقتصــادیونیــزنــکاتمثبتــی
کــهدرذیــلبــهآنهــااشــارهخواهــدشــد،رتبــهقابــلقبولــیدرمقایســهبــاســایراســتانهای
ــده ــفونادی ــکاتضع ــودن ــیازوج ــدناش ــودمیتوان ــتموج ــت؛وضعی ــتهاس ــورنداش کش
گرفتــنتهدیدهــایموجــودبــرســرراهفضــایکســبوکاراســتانباشــد،لــذانــکاتمثبــتو
ــلدســتهبندینمــود: ــهشــرحذی ــوانب منفــیپیــشرویفضــایکســبوکاراســتانرامیت

ب( نکات مثبت 
پایشساالنهفرآیندهایکسبوکاردراستان•
ــتهای• ــیدرخواس ــتتمام ــتانوثب ــرمایهگذاریدراس ــدس ــرهواح ــامانهپنج ــودس وج

ــامانه ــقس ــوطازطری ــتعالماتمرب ــاماس ــرمایهگذاریوانج س
برگزاریمستمرجلساتشورایگفتگویدولتوبخشخصوصیدراستان•

ج( نکات منفی
ضعــفبســترهایالزمفنــیوحقوقــیجهــتپیــادهشــدنکامــلپنجــرهواحــددرســطح•

شهرســتانهاوهمــهدســتگاهها
مقاومــتبرخــیازدســتگاههادراســتفادهازروشهــایســنتیبــهجــایاســتفادهاز•

ــد پنجــرهواح
گاهــیکــمنســبت• عــدمتکریــمبخــشخصوصــیتوســطبرخــیدســتگاههایدولتــیوآ

بــهنحــوهبرخــوردبــامراجعــانومتولیــانکســبوکار
فعالیتگستردهبخشغیررسمیاقتصاد•
روندطوالنیرسیدگیبهشکایاتفعالیناقتصادیدردادگاهها•
ضعفبازارسرمایهدرتأمینمالیتولیدونرخباالیتأمینسرمایهازبازارغیررسمی•
وجودرانت،عدمشفافیتوبرخوردهایسلیقهایدستگاههایاجراییدرصدورمجوزهایالزم•
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تبیین هسته
در کار و کســب فضــای کــه میدهــد نشــان کار و کســب شــاخصهای بررســی
ــه ــاتوج ــراردارد.ب ــیق ــتنامطلوب ــوردروضعی ــتانهایکش ــایراس ــهس ــبتب ــتاننس اس
ــهچالشهــایپیــشرویمتولیــانکســبوکاردراســتان،هــدفهســتهکلیــدیفضــای ب
ــه ــد.دررابط ــتانمیباش ــبوکاراس ــطکس ــرمحی ــمب ــرایطحاک ــهیلش ــبوکارتس کس
ــات ــالاصالح ــااعم ــژهازفضــایکســبوکارب ــتیبانیوی ــاختاری،پش ــایس ــاچالشه ب
ــن ــدافای ــقاه ــردرتحق ــیمؤث ــدهومخــل،گام ــرراتبازدارن ــنومق ــیقوانی الزمدربرخ
هســتهمحســوبمیگــردد.توســعهواســتقرارپنجرههــایواحــداطالعاتــیوعملیاتــینیــز
میتوانــدبــهعنــوانیــکمکانیــزمتســهیلکنندهوروانســازدرفرآیندهــایصــدورمجــوز،
ــی ــشمهم ــفو...،نق ــتگاههایمختل ــندس ــنادبی ــاتواس ــهاطالع ــتعالمها،مبادل اس
ــنســامانهها ــاای ــانمرتبــطب ــنراســتا،آمــوزشدســتاندرکارانومجری ــد.درای ایفــاءنمای
تکریــم آمــوزش و مســئولیتپذیری ترویــج خصــوص در فرهنگســازی همچنیــن و
ــداف ــقاه ــاتتحق ــهالزام ــبوکارازجمل ــانکس ــانومتولی ــامراجع ــوردب ــوهبرخ ونح

اینهستهمیباشد.

اهداف کلی
دستیابیبهجایگاهبرتر)پنجم(،دربیناستانهایکشوردرفضایکسبوکار

اقدامات اساسی 
ــه ــداماساســیب ــدیفضــایکســبوکارســهاق درراســتایتحقــقاهــدافهســتهکلی
ــات ــناقدام ــهای ــنب ــاپرداخت ــیرودب ــهانتظــارم ــهشــدهاســتک ــلدرنظــرگرفت شــرحذی
تحــرکقابــلمالحظــهایدرفضــایکســبوکاراســتانبوجــودآمــدهوبــهتبــعآنوضعیــت

ــد. ــاءیاب ــودوارتق ــگاهاســتاندراقتصــادکشــوربهب اقتصــادیوجای
پشــتیبانیویــژهازفضــایکســبوکارپروژههــاواقدامــاتمربــوطبــههســتههای•

ــند ــنس ــدیدومی کلی
احصــاءوحــذففرآیندهــایزایــدوالکترونیکــیکــردنفرآیندهــادرقالــبســامانه•

واحــد پنجرههــای
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- پشتیبانی ویژه از فضای کسب و کار هسته های کلیدی دومین سند
هســتهکلیــدیفضــایکســبوکاربــهعنــوانیکــیازهســتههایفرابخشــی،بــهدنبــال
تســهیلوهموارســازیفرآینــداجــرایپروژههــایدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانمیباشــد.
ازایــنرو،بــاعنایــتبــهمفهــومفضــایکســبوکار،هســتهکلیــدیمذکــوردرخصــوصاخــذ
مجوزهــایالزمورفــعمشــکالتایــنپروژههــاازقبیــلمشــکالتحوزههــایبانکــی،بیمــه،
مالیــاتوگمــرک،تأمیــنزمیــنوزیرســاختهادرکنــاردســتگاههایمســئولپروژههــاقــرار
خواهــدگرفــتوبــااســتفادهازاهرمهــایســامانهپنجــرهواحــدســرمایهگذاری،ســامانهدادور
ــد ــتانخواه ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــنس ــایدومی ــشرویپروژهه ــعمشــکالتپی ــهرف و...ب
ــند ــدهدرس ــایتعریفش ــژهازپروژهه ــتیبانیوی ــرایپش ــدهب ــفش ــازوکارتعری ــت.س پرداخ

تدبیــرتوســعهاســتانبــهشــرحنمــودارذیــلخواهــدبــود:

نمودار1: پشتیبانی ویژه از فضای کسب و کار هسته های کلیدی

- احصاء و الکترونیکی کردن فرآیندها در قالب پنجره های واحد و حذف 
فرآیندهای زاید :

دردنیــایپرشــتابامــروز،عامــلســرعتدرانجــاممکاتبــات،مبادلــهاســنادواطالعــات
وکاهــشمــدتزمــانپاســخگوییبــهاســتعالمهاوصــدورمجــوزهمــراهبــاتضمیــنامنیــت
ــا ــد.ازآنج ــامیکن ــرمایهگذاریایف ــقس ــدهایدرتوفی ــشتعیینکنن ــررات،نق ــالمق واعم
ــناد ــاتواس ــهاطالع ــتلزممبادل ــبمس ــتعالمها،اغل ــوزواس ــدورمج ــایص ــهفرآینده ک
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ــزرویههــایکاری ــینی ــدامازدســتگاههایمتول ــودهوهــرک ــفب ــندســتگاههایمختل بی
خاصــیدارنــد،لــذانبــودمکانیزمهــایروانســازوتســهیلکنندهمیتوانــد،عــالوهبــرایجــاد
خلــلدراعمــالقانــونتوســطدســتگاهها،بــهعنــوانمانعــیدرمســیربهبــودفضــایکســب
وکارباشــدوفرصتهــایقابــلمالحظــهایراازدســترسبخشهــایاقتصــادیوتجــاری
خــارجســازد.بیشــکاســتقرارپنجــرهواحــدوایســتگاههایواحــدخدماتدهــیدرمحیــط
ــر ــریعکنندهدرام ــهیلکنندهوتس ــکتس ــوانی ــهعن ــریب ــشمؤث ــدنق ــبوکارمیتوان کس
صــدورمجوزهــاوجلوگیــریازهــرنــوعفســادوتخطــیازقوانیــنداشــتهباشــد.لــذا،بــهطــور
ــوانیکــیازمجــاریتأثیرگــذاردرحــوزهکســبوکاربهطــورعــامودرحــوزه مشــخصمیت
ــا ــهطــورخــاصرااســتقرارپنجــرهواحــدالکترونیکــیدانســت.چــراکــهب صــدورمجوزهــاب
توجــهبــهمعیارهــایتعیینشــدهازســویبانــکجهانــی،عامــلســرعتدرانجــاممکاتبــات،
مبادلــهاســنادواطالعــاتوکاهــشهزینــهپاســخگوییبــهاســتعالمهاوصــدورمجــوزنقــش
تعیینکننــدهایدررتبهبنــدیکشــورهادارد.مــاده70قانــونبرنامــهپنجســالهپنجــمتوســعه،
ــران، ــهپنجســالهپنجــمتوســعهجمهــوریاســالمیای ــونبرنام ــاده)70(قان دســتورالعملم
ــون ــارم)44(قان ــلوچه ــلچه ــیاص ــتهایکل ــرایسیاس ــوناج ــاده)7(قان ــالحم اص
اساســی،ضوابــطفنــیاجرایــیتوســعهدولــتالکترونیکــی)مصــوبشــورایعالــیفــنآوری
اطالعــات200/145تاریــخ93/6/11(،برنامــهعملیاتــیســال1393دســتگاههایاجرایــی
ــرسیاســتهایکلــینظــاماداریابالغــی اســتان-نقشــهراهاصــالحنظــاماداریمبتنــیب
مقــاممعظــمرهبــریودســتورالعملاســتقراروتوســعهمرکــزملــیپایــشمحیــطکســبوکار
کشــورازجملــهقوانیــنباالدســتیکشــوراســتکــهدرآنهــابــراهمیــتاســتقرارپنجــرهواحــد

تاکیــدشــدهاســت.

- آموزش و فرهنگ سازی: 
ــف ــورمختل ــرومتخصــصدرام ــرویماه ــودنی ــدوج ــعهاقتصــادینیازمن ــدوتوس رش
ــتای ــرمایهگذاریدرراس ــهس ــیب ــدوتعال ــرفت،رش ــتارپیش ــنرو،جامعهخواس ــت.ازای اس
ــدی ــانفرآین ــوزشکارکن ــت.آم ــداس ــانیعالقهمن ــرویانس ــارتوتخصــصنی ــایمه ارتق
اســتکــهانطبــاقوســازگاریکارکنــانبــامحیــطســازمانیونیــزانطبــاقبهتــرســازمانبــا
ــهتغییــراتســازمانیوهمچنیــن ــدهب ــیرافراهــممــیآورد.کارکنــانآموزشدی محیــطبیرون
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ــق ــوزشازطری ــر،آم ــرفدیگ ــد.ازط ــانمیدهن ــشنش ــرواکن گاهانهت ــهآ ــراتجامع تغیی
افزایــشمیــزاناطالعــات،دانــش،مهارتهــاوقابلیتهــایکارکنــان،آنــانرابــرایایفــای
وظایــفوقبــولمســؤلیتهایجدیدتــر،آمادهتــرمیکنــد.ازایــنرو،میتــواناســتداللکــرد
ــاتمناســب، ــهخدم ــهارائ ــدنســبتب ــدهدرحــوزهکســبوکارمیتوانن ــرادآموزشدی ــهاف ک
ــه ــهاینک ــهب ــاتوج ــد.ب ــدامنماین ــاناق ــتمتقاضی ــادرخواس ــقب ــوبمطاب ــتومطل باکیفی
ــن ــیمیگــردد،ای گاهــیودانشافزای ــداع،ارتقــایآ ــکار،اب ــهابت ــانمنجــرب آمــوزشکارکن
گاهانهتــردرانجــامفرآیندهــایمرتبــطبــاارائــهخدمــاتبــهمتولیــان افــرادقــادرخواهنــدبــودآ
کســبوکارحضــوریابنــدوحتــیدرتســریعارائــهخدمــاتبــهمتولیــانکســبوکاروکاهــش

مراحــلفرآیندهــانیــزدخیــلباشــند.
حــالبــاتوجــهبــهحرکــتایجــادشــدهوایجــادســامانههایمتعــدددرحــوزهبهبــودفضــای
کســبوکارازقبیــلســامانهپنجــرهواحــدســرمایهگذاری،دادور،یــاور،نمــاو...میبایســت
ــا ــردت ــرارگی ــطق ــانمرتب ــارکارکن ــزدراختی ــنآورینی ــراتف ــنتغیی ــاای ــگامب آموزشــیهم
آنهــابتواننــدخدمــاتدرخواســتشــدهدرقالــبســامانههارابــهخوبــیوســریعارائــهنمــوده
ــن ــدنظــردرای ــد.آموزشهــایم ــانکســبوکارگردن ــتدرمتولی وموجــباحســاسرضای
ــاســامانههایایجــادشــدهدرحــوزهفضــایکســبو اقــداماساســی،آموزشهــایمرتبــطب

ــد: ــلمطــرحمیگردن ــهشــرحذی کارمیباشــدکــهب
آموزشسامانهپنجرهواحدسرمایهگذاری•
آموزشسامانههایمرتبطبامرکزملیپایشمحیطکسبوکار•
ترویجمسئولیتپذیریواصالحنگرشنسبتبهفعاالناقتصادی•
آموزشپاسخگوییوتکریممتولیانکسبوکار•
آموزشقوانینمقرراتمربوط•
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                       جدول شماره 1: پروژه های مهم اقدام »ایجاد پنجره های واحد«

ف
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جدول شماره 2: پروژه های مهم اقدام »آموزش و فرهنگ سازی«

ف
محل اجراءهدفعنوان پروژهردی

دستگاه زمان اجراء
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ــاتجهیــزوتخصیــص ــهرشــدبلندمــدتومــداوماقتصــادیدرهــرکشــور،ب دســتیابیب
ــهجــای ــیتحــرکســرمایهب ــراســت.جایگزین ــیدراقتصــادآنامکانپذی ــعمال ــهمناب بهین
ــنامــر، ــردرای ــیشــدهاســت.یکــیازعوامــلمؤث تحــرککاالباعــثتحــولاقتصــادجهان
ــت ــیجه ــایمال ــتانهاده ــنراس ــت.درای ــرمایهگذاریاس ــبیس ــاینس ــهمزیته ــهب توج
ــود ــهوج ــدبهطوریک ــکلگرفتهان ــادیش ــایاقتص ــرنهاده ــرفتهایدیگ ــهیلدرپیش تس
ــتقیم ــاطمس ــورارتب ــککش ــعهیافتگیی ــهتوس ــادرج ــرفته،ب ــیپیش ــایمال ــاوبازاره نهاده
ــا ــیب ــمتپروژههای ــهس ــیب ــیوخارج ــرمایهگذاریهایداخل ــتس ــاهدای ــننهاده دارد.ای

ــد. ــررابرعهــدهدارن ــیاجتماعــیباالت ــروکارای ســودآوریبیشــتر،ریســککمت
ــرنمــودهوارزش ــعراکارآت مدیریــتبهینــهســرمایههایداخلــیمیتوانــدتخصیــصمناب
ــدافزایــش ــهکارگیــریآندرفعالیتهــایمول تولیــدنهایــیهــرواحــدســرمایهراازطریــقب
ــتآوردهاییهمچــونکاهــش ــزدس ــینی ــتقیمخارج ــرمایهگذاریمس ــریازس ــد.بهرهگی ده
دورهزمانــیســاختپروژههــایاقتصــادی،انتقــالتکنولــوژی،ارتقــاءســطحفــنآوریو
کیفیــتمحصــول،توســعهمهــارتومدیریــت،افزایــشبهــرهوریواشــتغال،توســعهصــادرات
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وبهبــودســطحرفــاهعمومــیجامعــهرابــههمــراهدارد.منابــعمالــیخارجــینــهتنهــامکملــی
ــعارزیاســت. ــکافمناب ــاش ــهب ــرایمقابل ــیب ــهراهحل ــیاســت،بلک ــدازداخل ــرایپسان ب
ناکافــیبــودنســرمایهگذاریهایصورتگرفتــهدرقیــاسبــانیازهــایموجــوددرکشــورهای
درحــالتوســعه،جــذبســرمایهرابــهیکــیازمهمتریــناولویتهــایسیاســتگذارانو

ــلکــردهاســت. ــنکشــورهاتبدی دولتمــرداندرای

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود

دراسـتانآذربایجانشـرقیموضـوعتأمینمالیواحدهایاقتصـادی،طرحهاوپروژههای
داراییهـای تملـک نیمهتمـام پروژههـای مالـی تأمیـن همچنیـن و سـرمایهگذاری مهـم
سـرمایهایازموضوعـاتمهـمدرفرآینـدنیـلبـهتوسـعهمنطقـهایاسـت.فقدانمنابـعمالی
کافـی،یـابـهعـدماسـتفادهازفرصتهـادراسـتانمنجرمیشـودویابـهواسـطهافزایشدوره

سـاختبـهضـرردهشـدنپروژههـایاقتصـادیدرکلدورهبهرهبـرداریمیانجامـد.
ــه ــتانازجمل ــوددراس ــیلهایموج ــهپتانس ــهب ــاره،توج ــورداش ــلم ــرازعوام ــهغی ب
موقعیــتویــژهجغرافیایــیاســتاندرمنطقــهشــمالغرب،قــرارگرفتــندرمســیرجــاده
ابریشــم،چهــارراهتجــاریشــرقوغــربوآســیایمیانــهوقــرارگرفتــنبــرســرکریــدورشــمال
ـجنــوب،وجــودذخایــرمعدنــیمنحصــربــهفــرددراســتانازجملــهنفلیــنســینیت،مــس،
ــود ــنگین،وج ــعس ــزصنای ــه(،تمرک ــدنخاورمیان ــنمع ــن)بزرگتری ــی،کائول ــنگتزیین س
ــی،نســاجی،چــرم، ــی،غذای ــعداروی ــزات،صنای ــدهماشــینآالتوتجهی واحدهــایتولیدکنن
کفــشو...،وجــودصنایــعباالدســتیازجملــهمجتمــعپتروشــیمیتبریــز،پاالیشــگاهتبریــزو
صنایــعمتعــددتولیــدفــوالد،تولیــداتکشــاورزی،باغــیودامــیدرســطحوســیعوصاحــب
رتبــهاولدربرخــیازایــنتولیــداتدرســطحکشــور،تبیینکننــدهشــرایطمناســباســتانبــه

ــیاســت. ــرمایهگذاریخارج ــذبس ــورج منظ
بـاایـنوجـود،بررسـیموقعیتکنونیاسـتاندرزمینـهمهمترینشـاخصهایاقتصادی،
حاکـیازمعنـیداربودنفاصلهسـهمGDPاسـتانازکشـوردرقیاسباسـهمجمعیتی،روند
نزولـیسـهمGDPاسـتانوپاییـنبودنتولیدناخالصداخلیسـرانهاسـتاننسـبتبهسـطح

کشـوریاسـت)حسـابهایمنطقهایمرکزآمـارایران،سـالهایمختلف(.
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ــریاســتانازمحیــطسیاســیواقتصــادکالن،جــذبســرمایهگذاری ــهدلیــلتأثیرپذی ب
ــا ــزارشاعــالمشــدهت ــنگ ــراســاسآخری ــد.ب ــیرانشــاننمیده ــدباثبات ــزرون خارجــینی
ــم ــانمقی ــتان)ایرانی ــوبدراس ــیمص ــرمایهگذاریخارج ــزانس ــال1396،می ــاهس دیم
ازکشــوروســرمایهگذارانخارجــی(81طــرح)62طــرحبهرهبرداریشــده،12 خــارج
طــرحدردســتاجــراو7طــرحبــهصــورتغیرفعــال(جمعــًابــهمبلــغ2,570میلیــوندالراز
کشــورهایترکیــه)42طــرح(،آذربایجــان)13طــرح(،آلمــان)6طــرح(،چیــن)4طــرح(،
ســوئیس)4طــرح(،گرجســتان)2طــرح(،آمریــکا)2طــرح(،فرانســه)2طــرح(،ارمنســتان
)یــکطــرح(،تاتارســتان)یــکطــرح(،اســپانیا)یــکطــرح(،انگلســتان)یــکطــرح(،نــروژ
)یــکطــرح(وامــاراتمتحــدهعربــی)یــکطــرح(میباشــد.از81طــرحفوقالذکــر،بــرای
54طــرح،مجــوزســرمایهگذاریخارجــیازســازمانســرمایهگذاریوکمکهــایاقتصــادی
وفنــیایــراناخــذگردیــدهاســت؛ومیــزانورودســرمایهخارجــی)جــذب(بــهاســتانتــاپایــان
ســال1395بــهبیــشاز550میلیــوندالررســیدهاســت.ســهماســتانآذربایجانشــرقیاز
FDIکشــوراز3/97درصــددرســال1393،بــه1/46درصــددرســال1394و0/74درصــد
ــمهشــدار ــتشــرایطموجــودعالی ــوانگف ــهاســتدرکلمیت درســال1395کاهــشیافت
دهنــدهایراازوضعیــتســرمایهگذاریدولتــی،خصوصــیوخارجیدراســتاننشــانمیدهد.
ــاعدمموفقیــتاســتاندرجــذبســرمایهگذاریمســتقیم ــهمنظــورمقایســهموفقیــتی ب
ــهســهم ــانورودیFDIکشــورب خارجــی)FDI(،ازشــاخصنســبتســهماســتانازجری
ــقبررســیانجــام ــیاســتانازGDPکشــوراســتفادهشــدهاســت.طب ــدناخالــصداخل تولی
شــدهنســبتســهماســتانازFDIکشــوربــهســهماســتانازGDPکشــوردرســال
ــدمجــذب ــرع ــتب ــنشــاخصدالل ــودنای ــکب ــرازی ــودهاســت.کمت ــر0/2ب 1395براب
ــه ــدک ــانمیده ــودهونش ــصب ــدناخال ــهمدرتولی ــاس ــبب ــیمتناس ــرمایهگذاریخارج س
ــطح ــاس ــاداریت ــهمعن ــود(،فاصل ــیلهایموج ــهپتانس ــهب ــاتوج ــرمایهگذاری)ب ــذبس ج
ــگری، ــونگردش ــادگوناگ ــرقیدرابع ــهآذربایجانش ــتک ــیاس ــندرحال ــوبدارد.ای مطل
صنعتــی،معدنــیوحتــیکشــاورزیظرفیتهــایاســتفادهنشــدهبســیاریداردوبــااصــالح

فرآیندهــامیتوانــددرجــذبســرمایهگذاریداخلــیوخارجــیموفقتــرعمــلنمایــد.
ــه ــوانب ــیاســتانرامیت ــعمال ــتمناب ــشرویجــذبومدیری ــیپی ــتومنف ــکاتمثب ن

ــود: ــتهبندینم ــلدس ــرحذی ش
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ب( نکات مثبت
وجــودبــورساوراقبهــاداروبــورسکاالدراســتانبــهعنــوانابــزاریبــرایتأمیــنمالــی•

ازطریــقبــازارســرمایه
امضاقراردادهایمتعددتسهیالتمالیخارجیباکشورهایدیگر•
وجودسابقهدرخشانصنعتیوتجاریدراستانوبخشخصوصیتوانمند•

ج( نکات منفی
ــهایواســتانیاز• ــفمعافیتهــاومشــوقهایمنطق ــرایتعری ــاراتاســتانیب ــوداختی نب

ــان ــی،تعرفههــایگمرکــی،حــقبیمههــایکارفرمای ــلاعطــایمعافیتهــایمالیات قبی
و...بــاتوجــهبــهپتانســیلهاوشــرایطهــراســتانومنطقــهازکشــور

ضعفبازارسرمایهدرتأمینمالیپروژههایسرمایهگذاری•
کمبودشرکتهاونهادهایخدماتمشاورهایدرجذبسرمایهگذاریخارجی•
طوالنـیبـودنفرآینـداخـذمجوزهایالزمبـرایاسـتفادهازمنابعخارجیبـرایطرحهای•

سرمایهگذاری
گاهیضعیفدستگاههاوفعالیناقتصادیازشیوههاینوینتأمینمالی• آ
ــس• ــادولتــیمتقاضــیاســتفادهازفاینان ــبدســتگاههایعمومــیوی ــناغل ــیپائی توانای

ــرایتأمیــنحداقــلآورده)15درصــد(متقاضــی ب
ــورس• عــدماســتقرارنماینــدهنهادهــایمالــیتابعــهســازمانبــورسواوراقبهــادار)فراب

ایــران،بــورسانــرژی،شــرکتمدیریــتفــنآوریبــورس(همــراهبــاشــرکتســپردهگذاری
مرکــزیوتســویهوجــوهدراســتان

توجهکمبهتأمینمالیکسبوکارهایکوچک•
کامـلنبـودنبانـکاطالعاتـیازسـرمایهگذارانحوزههـایمختلـفدرابعـادمنطقـهای،•

ملیواسـتانی

تبیین هسته 
مطلوبــی رونــد از گذشــته ســالهای در اســتان اقتصــاد کلیــدی شــاخصهای
ــف ــرانوضع ــاراتدرته ــزاختی ــرمایه،تمرک ــازارس ــیب ــدمتوانای ــت.ع ــودهاس ــوردارنب برخ



هسته کلیدی جذب و مدیریت منابع مالی52

جــذب و ســرمایهگذاران بــه مشــاورهای خدمــات دهنــده ارائــه نهادهــای و مراکــز
ســرمایهگذاریهایبالقــوهنقــشقابــلتوجهــیدرتعییــنمســیرحرکــتشــاخصهای
ــادی ــایاقتص ــیفعالیته ــابقهتاریخ ــت.س ــردهاس ــاک ــتهایف ــتاندرگذش ــادیاس اقتص
ــورو ــمالغربکش ــهش ــاریمنطق ــی-تج ــبصنعت ــوانقط ــردآنبهعن ــتانوکارک دراس
ــه ــهوازهم ــایمنطق ــهبازاره ــیب ــردآندردسترس ــهف ــکمنحصــرب ــتژئواکونومی موقعی
مهمتــرپتانســیلجــذبســرمایههایقابــلتوجــهداخلــیوخارجــیمیتوانــدابــزاری
باشــد.در ایجــادظرفیتهــایجدیــد ازظرفیتهــایموجــودو بــرایاســتفادهکاراتــر
ــت ــرایفعالی ــبب ــختافزاریمناس ــزاریوس ــترهاینرماف ــدبس ــادهدفمن ــانایج ــنمی ای
ســرمایهگذاراننقشــیحیاتــیدارد.هســتهکلیــدیجــذبومدیریــتمنابــعمالــیبــهدنبــال
جهتدهــیبــهاقدامــاتوپروژههــایبخــشعمومــیدرجهــتایجــادچنیــنبســتری
ــتدار ــیوخارجــیدرطرحهــایاولوی ــیداخل ــعمال ــاجــذبمناب ــنرهگــذرب ــاازای اســتت
اســتان،هــمســودمــوردانتظــارتأمینکننــدهمنابــعمالــیمحقــقگــرددوهــمآثــار
ــهای، ــرمایهگذارانمنطق ــاییس ــردد.شناس ــنگ ــاتأمی ــنپروژهه ــیای ــادیواجتماع اقتص
بانــک قالــب در فوقالذکــر پروژههــای و زمینــهطرحهــا در فعــال بینالمللــی و ملــی
مدیریــت و کلیــدیجــذب ازعمدهتریــنهدفهــایهســته اطالعاتــیســرمایهگذاران
ــاتتخصصــیمشــاورهایرا ــهخدم ــدارائ ــکمیتوان ــنبان ــقای ــیمیباشــد.تحق ــعمال مناب
ــوزش ــیوآم ــنمال ــنتأمی ــاینوی ــامروشه ــریازتم ــرایبهرهگی ــالشب ــد.ت تســهیلنمای
مدیــرانوصاحبــانبنگاههــا،همچنیــنفراهــمنمــودنشــرایطبــرایتأمیــنمالــی،تســهیل
ــر ــیازدیگ ــیوخارج ــرمایهگذاریداخل ــایس ــهمقولهه ــهب ــرمایهگذاریوتوج ــایس راهه

ــدیمحســوبمیشــوند. ــنهســتهکلی اهــدافای

اهداف کلی
ــی• ــنمال ــرمایهوتأمی ــذبس ــرایج ــالشب ــی)ت ــرمایهگذاریداخل ــذبس ــشج افزای

پروژههــاوطرحهــایســایرهســتههایکلیــدیدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتان(
افزایــشجــذبســرمایهگذاریخارجــی)افزایــشنســبتســهماســتانازجریــانورودی•

ســرمایهگذاریمســتقیمخارجــیبــهســهمGDPاســتانازکشــور(
فراهمنمودنزمینهتأمینمالیپروژههابااستفادهازسایراشکالتأمینمالی•
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اقدامات اساسی 
- شناسایی، امکان سنجی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری 

آمارهــایاقتصــادیحاکــیازعــدماســتفادهصحیــحازظرفیتهــایموجــوددراســتان
ــا ــدآنه ــیهدفمن ــنجیومعرف ــکانس ــرمایهگذاری،ام ــایس ــاییفرصته ــت.شناس اس
بــهســرمایهگذارانداخلــیوخارجــیازاهمیــتبهســزاییبرخــورداراســت.معرفــیهــر
ــرایاولویتهــایســرمایهگذاری،اعــم ــنب ــلتامی ــریقاب ــارتســهیالتحداکث طــرحدرکن
اززیرســاختها،معافیتهــا)مالیاتــی،گمرکــی،بیمــهایو...(،تســهیالتبانکــیو...
ــل ــرازعوام ــهغی ــد.ب ــرده ــتشــاخصهایاقتصــادیاســتانراتغیی ــدمســیرحرک میتوان
ــوانتأثیــرآنهــارادرجــذبســرمایهگذاریمــوردتوجــه اقتصــادیوغیراقتصــادیکــهمیت
قــرارداد،بایــداذعــانداشــتشناســاییســرمایهگذارانحوزههــایمختلــفوبرقــراری
ارتبــاطمؤثــربــاآنــانیکــیازحلقههــایتعییــنکننــدهدرراســتایجــذبســرمایهاســت.بــه
منظــورتحقــقپــروژهمذکــوروشناســاییســرمایهگذارانبومــی،داخلــیوخارجــی،همــکاری
دســتگاههایدولتــینظیــرنمایندگــیوزارتامــورخارجــهدرتبریــز،دفتــرجــذبوحمایــتاز
ــاو ــاوانجمنه ــزی،فرمانداریه ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــتانداری،س ــرمایهگذاریاس س
تشــکلهایبخــشغیــردولتــینظیــراتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزیتبریــزالزم
ــا ــقبرنامــهایمــدونوب ــرطب ــدب وضــروریاســت.همچنیــنشناســاییســرمایهگذارانبای
ــرایپروژههــاوطرحهــایســرمایهگذاریاولویــتداراســتانکــهدرســایر هدفــیخــاصوب

ــرد. ــامپذی ــوند،انج ــیمیش ــدیمعرف ــتههایکلی هس

ــند  ــن س ــدی دومی ــته های کلی ــایر هس ــاز س ــورد نی ــی م ــع مال ــذب مناب ــت و ج - مدیری
ــتان: ــعه اس ــر توس تدبی

دردنیــایامــروزیبهواســطهتغییــراتاساســیدرعرصــهشــیوههایتأمیــنمالــیوارائــه
خدمــاتمتنــوع،بهرهگیــریازخدمــاتمشــاورهتخصصــیتأمیــنمالــیطرحهــایاقتصــادی
ــرای ــاحداقــلهزینــه،یــکمســئلهمهــموچالشبرانگیــزب ــازهزمانــیمناســبوب دریــکب
مدیــرانوسیاســتگذاراناقتصــادیبــودهومیتوانــدنقــشقابــلتوجهــیدرافزایــشتــوان

رقابتــیوکســبســهمباالتــرازبازارهــایمالــیبینالمللــیایفــانمایــد.
صاحبــانپروژههــااعــمازدولتــیوخصوصــیبــرایتأمیــنمنابــعمالــیپروژههــایخــود
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ــعمالــیخارجــی ــعمالــیداخلــیومناب ــااســتفادهازمناب روشهــاوشــیوههایمختلفــیراب
بــهکارمیبرنــد.درارتبــاطبــامنابــعمالــیداخلــیمیتــوانبــهبــازارســرمایه)شــاملســهام،
انــواعاوراقصکــوک،گواهــیســپردهســرمایهگذاری،اوراقمشــارکتو...(،نهادهــای
ســرمایهگذاریداخلــیو...اشــارهنمــود.بــرایاســتفادهازمنابــعمالــیخارجــینیــزمیتــوان
ــعبانکهــایتوســعهای ــس(،مناب ــیخارجــی)فاینان ــهاســتفادهکشــورهاازتســهیالتمال ب
ــکتجــارتوتوســعهاکــوو ــی،بان ــکجهان ــکتوســعهاســالمی،بان ــی)شــاملبان بینالملل
...(،خطــوطاعتبــاریبانکهــاومؤسســاتمالــیتجــاریبینالمللــی،انــواعترتیبــات

ــدBOT،BOOو...اشــارهنمــود. ــیمانن ــراردادیتضمین ق
همچنیــنچنانچــهپیشــترنیــزاشــارهشــد،تجهیــزوتخصیــصبهینــهمنابــعمالــی،موتــور
رشــدوتوســعهاقتصــادیهــرکشــوریاســتومیتوانــدســایربخشهــایاقتصــادیرانیــز
بــهحرکــتدرآورد.درحقیقــتنهادهــایمالــیدرجهــتتســهیلدرپیشــرفتدیگــرنهادهــای
ــازطرحهــای ــوردنی ــیم ــعمال ــتمناب ــنروجــذبومدیری ــد.ازای اقتصــادیشــکلگرفتهان
ســرمایهگذاریاولویــتداراســتانکــهدرســایرهســتههایکلیــدیمعرفــیمیشــونداز
اهمیــتبــهســزاییبرخــورداراســت.لــذااســتفادهازروشهــاینویــنومتنــوعتأمیــنمنابــع
ــدیســند ــازســایرهســتههایکلی ــوردنی ــیم ــعمال ــنمناب ــیوخارجــی(وتأمی ــی)داخل مال

ــاتاســتانمیباشــد. ــرتوســعهاســتانازضروری تدبی
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  جدول شماره 3: پروژه های مهم اقدام
»شناسایی، امکان سنجی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری«
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جدول شماره 4: پروژه های مهم اقدام »مدیریت و جذب منابع مالی مورد نیاز سایر 
هسته های کلیدی دومین سند تدبیر توسعه استان«

هدفعنوان  پروژهردیف
محل 
اجراء
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 برآورد اعتبار
)میلیارد ریال(
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مقدمه
درتوســعهمبتنــیبــردانایــیواقتصــاددانشبنیــان،نــوآوریعنصــریکلیــدیدرتحقــق
اهــدافاقتصــادیبــهشــمارمیآیــد.نــوآوریوخالقیــتموجــبافزایــشبهــرهوریوخلــق
تکنولــوژی،کاالهــاوخدمــاتجدیــدمیگــرددوایجــادرشــداقتصــادیرادرپــیدارد.بــرای
دســتیابیبــهتوســعهاقتصــادیپایــدار،ایجــادیــکنظــامنــوآوریپویــادرجامعــهالزامیاســت.
بــهبیــانســادهعرضــهیــکایــدهجدیــدبــهبــازاردرقالــبکاال،خدمــتویــافرآیندهــای
تــازهرانــوآوریگوینــدبــهطوریکــهبــراســاسدســتورالعملاســلو»ســازمانتوســعههمــکاری
ــا ــدی ــدجدی ــافراین ــاخدمــت(ب ــوآوری؛پیادهســازیمحصــول)کاالی اقتصــادی1)2005(«ن
ــی، ــایمدیریت ــددرفعالیته ــازمانیجدی ــاروشس ــه،ی ــودیافت ــهبهب ــلتوج ــورقاب ــهط ب
ــازیدر ــورازپیادهس ــت.منظ ــدهاس ــفش ــبوکارتعری ــیکس ــطبیرون ــارواب ــازماندهیی س
ایــنتعریــف،ارائــهمحصــولبــهبــازار،بکارگیــریفراینــد،بکارگیــریروشســازمانیدرداخــل
بنــگاهویــااســتفادهازخالقیتهــایبازاریابــیدرارائــهمحصــولبــهبــازاراســت.جدیــدبــودن
ــازار ــاب ــرایبنــگاهی ــودنب ــدب ــهمعنــیبدعــتدرســطحجهــاننیســتومعنــایجدی ــزب نی

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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ــک ــکلگیریی ــوآوری،ش ــنن ــهآغازی ــناوصــاف،نقط ــاای ــود.ب ــاملمیش ــزش ــگاهرانی بن
ایــدهنــووخالقانــهاســت.هــرایــدهخالقانــهازمرحلــهایجــادتــامرحلــهتبدیــلشــدنبــهارزش
اقتصــادی،نیــازبــهمحیــطوبســترمناســبجهــترشــدوبلــوغداردکــهبــهآناکوسیســتم

ــود. ــهمیش ــوآوریگفت ن
واژهاکوسیســتمبــهاجــزایفیزیکــیوبیولوژیکــیتشــکیلدهندهیــکمحیــطمعیناشــاره
داردکــهروابــطنظاممنــدوهدفــداریبیــنآنهــاوجــودداردومحیــطمعیــندرواقــعمحیطــی
ــدارهــراکوسیســتم ــهیــکموضــوعخــاصباشــد.بنابرایــناســتقرارپای ــوطب اســتکــهمرب
منحصــرًابــهمشــارکتهمــهاجــزایاصلــیآنبســتگیداردومیتواناکوسیســتمنــوآوریرا

چنیــنتعریــفنمــود:
عرضهکننـدگان، تولیدکننـدگان، شـامل پیوسـته هـم بـه سـازمانهای از شـبکهای
مصرفکننـدگانوبخشهـایجانبـیدیگـر)نهادهاوقوانیـنومقررات(کـهپیرامونیکنقطه
کانونـیشـکلگرفتـهوبـهصـورتمرتبطبـاهمعمـلمیکنندوبرایجـادوتوسـعهارزشهای
تمـام دربرگیرنـده فـنآوری اکوسیسـتم مثـال بـرای دارنـد. تأکیـد نـوآوری طریـق از جدیـد
زیرمجموعههـا،روابـطوشـبکههایمرتبـطبافنآوری)شـاملایده،سـاخت،عرضهکنندگان،
مشـتریانوتمـاممفاهیـم،اشـیاواشـخاصی(اسـتکـهبـاموضـوعفـنآوریسـروکاردارند.

اجزای اکوسیستم نوآوری
ــداناشــارهشــده ــوآوریدارای7جــزءکلیــدیاســتکــهدرنمــودار5-1ب اکوسیســتمن
اســت.فرهنــگمهمتریــنعنصــرتعیینکننــدهاکوسیســتمنــوآوریاســت.فرهنــگدر
ــه ــاروحی ــهآی ــودک ــخصمیش ــشمش ــنپرس ــهای ــخب ــقپاس ــوآوریازطری ــتمن اکوسیس
ــانــه؟درتقویــتایــنعنصــر،آمــوزشوپــرورشنقــش نــوآوریونوآورانــهتشــویقمیشــودی
مســتقیمدارد.اگــرنظــامآموزشــیکشــورازپایــهبــراســاساصــلپــرورشوتقویــتخالقیــت
ونــوآوریباشــدایــنعنصــردرجامعــهنهادینــهخواهــدشــد.عنصــردیگــر،مشــارکتاســت
کــهمرتبــطبــانیــرویکار،مهارتهــاوقــدرتشبکهســازیمیباشــد.درایــنعنصــر
نیــزنظامهــایآموزشــیومدیریتــیازبخشهــایاساســیمحســوبمیشــوند.عنصــر
بعــدیزیرســاختهایفیزیکــیوخدماتــیاســت.عنصــرســرمایهگذارییکــیدیگــراز
ــات ــکپذیر،موسس ــرمایهگذاریهایریس ــژهس ــهوی ــت.ب ــوآوریاس ــتمن ــراکوسیس عناص
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ــد. ــاکنن ــدایف ــتممیتوانن ــناکوسیس ــریدرای ــشموث ــانق ــتازآنه ــایحمای وصندوقه
عنصــراختــراعکــهشــاملبخشهــایتحقیــقوتوســعهومراکــزعلمــیوپژوهشــیاســت
ــد.عنصــرتقاضــادراکوسیســتم ــوآوریمیباش ــنقســمتهایاکوسیســتمن ــزازمهمتری نی
ــت ــد.درنهای ــیدارن ــتفراوان ــودهواهمی ــزرگب ــاوشــرکتهایب ــاملکارخانهه ــوآوریش ن
عنصــرحکومــتیــاهمــاندولــتاســتکــهمقــرراتوقوانیــن،مهمتریــنبخــشآناســت.
بــرایاســتقراروپیادهســازیاکوسیســتمنــوآوریبایســتیبــههمــهایــنهفــتعنصــرکلیــدی
ــرایموفقیــتسیســتمکارســازنیســت.نحــوه ــیب ــهتنهای ــچکــدامب ــیشــود.هی توجــهکاف
همــکاریوبرقــراریارتباطــاتنزدیــکمابیــنایــنعناصــر)بازیگــراناصلــی(،میــزان

ــد. ــنمیکن ــوآوریراتعیی ــتمن ــتاکوسیس موفقی

نمودار 2: اجزای اکوسیستم نوآوری

شناخت وضعیت هسته 
الف( وضع موجود

اســتانآذربایجانشــرقیبــاوجــودســابقهدیریــنعلمــی)شــهرکعلمــیوآموزشــیربــع
رشــیدیبــاقدمــت700ســاله(،ســابقهتاریخــیوفرهنگــیوهمچنیــنوجــوداکثــرعناصــر
مــوردنیــازبــرایتوســعهدانایــیمحــور،نتوانســتهاســتدرعصــرانفجــاردانــش،ســهمیدر

خــور،درزمینــهاقتصــاددانــشبنیــانکشــوروجهــانداشــتهباشــد.
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ارزیابــیوضعیــتعلــموفــنآوریونگاشــتنهــادیآندراســتان)پــارکعلــموفــنآوری
اســتانآذربایجانشــرقی،1395(نشــانمیدهــدکــه4مشــکلعمــدهدرحــوزهعلــم

ــاناســتانوجــوددارد. ــشبنی ــنآوریواقتصــاددان وف
ارتباطاتضعیفدانشگاههاونهادهایصنعتیدراستان؛-
ارتباطضعیفبیننهادهایصنعتیوسرمایهگذاری؛-
ضعفکارکردسازمانهایحامیسرمایهگذاریخطرپذیر؛-
ضعفعملکردآموزشخالقیتوکارآفرینیدرنظامآموزشی؛-

یکــیازدالیــلاصلــیمشــکالتایــنحــوزه،ایــناســتکــهنهادهــایمذکــوراکثــرًابــه
صــورتمجــزاوناهماهنــگازهــمکارمیکننــدازنظــرارتباطــات،شبکهســازی،همــکاری
ــدوهمچنیــنبرخــیازعناصــروزیرســاختهایمــورد ــیفعالیتهــامشــکلدارن وهمافزای
نیــازتکمیــلچرخــهاکوسیســتمنــوآوریوفــنآوریبــرایپوشــشدادناســتانناکافــیاســت.
ــعهو ــقوتوس ــایتحقی ــتبرنامهه ــرایتقوی ــرب ــهاخی ــهدردوده ــیک ــیازاقدامات یک
ــه،ایجــادوتوســعه ــروتازدانــشدرکشــورانجــامگرفت ــقث تجاریســازیفنآوریهــاوخل
مراکــزرشــدواحدهــایفــنآوروپارکهــایعلــموفــنآوریاســت.مراکــزرشــدوپارکهــای
علــموفــنآورینــهتنهــابایــدشــکافهایموجــودبیــندانشــگاههاوســایربخشهــا
ــالفــنآوریودانــشرا ــدانتق ــد،بلکــهرون ــعکنن ــدصنعــت،کشــاورزی،بهداشــترارف مانن
ــدرشــدو ــنآوریتســریعکنندهرون ــموف ــارتدیگــر،پارکهــایعل ــد؛بهعب ــزتســهیلکنن نی
توســعهاقتصــادیدانشمحــورنیــزهســتند.پارکهــایعلــموفــنآوریبهعنــوانواحدهــای
تحقیــقوتوســعه،میتواننــددرکاهــشبیــکاریبهخصــوصبیــکاریجوانــانتحصیلکــرده
درکشــورنقــشمؤثــریایفــاکنند.براســاسآمــارارائهشــدهازســویوزارتعلــوم،تحقیقاتو
فــنآوری1تــاســال1395درکشــور39پــارکعلــموفــنآوریو179مرکــزرشــدوجــودداشــته
اســتکــهدرایــنمیــان،تعــدادمراکــزرشــداســتانآذربایجانشــرقی8مرکــزبودهویــکواحد
پــارکعلــموفــنآوری،دراســتانوجــوددارد.پــارکعلــموفــنآوریاســتانبــهعنــوانیکیاز
زیرســاختهایاصلــیایجــادوتوســعهنــوآوریتاکنــون157اختــراعرابــهثبــترســاندهاســت
ــومپزشــکی ــرآندانشــگاهعل ــارک(.عــالوهب )توســطشــرکتهایمســتقردرمراکــزرشــدپ
ازســال1392تــا1396تعــداد145ودانشــگاهتبریــزنیــز11اختــراعرابــهثبــترســاندهاند.

1. https://www.msrt.ir
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همچنیــنآمارهــانشــانمیدهــدکــهدرکشــور3361شــرکتدانــشبنیــانوجــوددارد
کــهازایــنتعــداد92شــرکتدراســتانآذربایجانشــرقیمســتقرهســتند.وضعیــتاســتاناز
لحــاظتعــدادپارکهــایعلــموفــنآوری،مراکــزرشــدوشــرکتهایدانشبنیــاندرجــدول
شــماره5گــزارششــدهاســت.بــراســاسشــاخصهایجــدولمذکــور،ایــناســتاندرتمــام
شــاخصهافاصلــهقابــلتوجهــیبــااســتانهایتهــران،اصفهــانوخراســانرضــویدارد.

 جدول شماره 5: مقایسه استان آذربایجان شرقی با استان های منتخب
از لحاظ تعداد واحدهای فن آوری و شرکت های دانش بنیان )1396(

تعداد مراکز رشدتعداد پارک علم و فن آوری
تعداد شرکت های 

دانش بنیان1

تعداد صندوق های 
سرمایه گذاری 

ریسک پذیر

18920آذریایجانشرقی
724160236تهران
2123191اصفهان

1121722خراسانرضوی
39179336146کلکشور

ــنآوریریاســت ــتعلمــیوف ــتمعاون ــاحمای ــزرشــد،درســال1396ب ــرمراک عــالوهب
ــنآوریدر ــتابدهیف ــزش ــکمرک ــزوی ــگاههایتبری ــوآوریدردانش ــزن ــهمرک ــوریس جمه
بنیــادملــینخبــگاناســتانتاســیسشــدهاســتوهمچنیــنســهمرکــزنــوآورینیــزتوســط

ــدهاســت. ــدازیش ــتانیراهان ــتاندردانشــگاههایشهرس ــنآوریاس ــموف ــارکعل پ
ــنآوریریاســتجمهــوری ــتعلمــیوف ــوآوریکــهتوســطمعاون ــشن ــراســاسپیمای ب
ــطح ــال1395درس ــهدرس ــیدیک ــعرش ــنآوریرب ــموف ــژهعل ــهوی ــکاریمنطق ــاهم وب
ــیدراســتانآذربایجانشــرقی ــدیوصنعت ــفتولی ــالدرحوزههــایمختل 1355شــرکتفع
انجــامگرفتــهاســت؛نشــانمیدهــدکــه:حــدود77درصــدازایــنشــرکتهاهیــچهمــکاری
فنآورانــهبــاســایرشــرکتهانداشــتهاند.12درصــدآنهــاتحقیــقوتوســعهمشــارکتی
دارنــد.همچنیــن46درصــدشــرکتها،تحقیــقوتوســعهدرونشــرکتیداشــتهاندو35
درصــدازآنهــا،نــوآوریبــهبــازارارائــهنمودهانــد.ازکلشــرکتهایمــوردمطالعــه،ازنظــر

1 . http://pub.daneshbonyan.ir/
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حمایتهــایمالــیانجــامشــده،بانکهــا23درصــد،وزراتخانههــایمرتبــط6درصــدو
معاونــتعلمــیوفــنآوری3درصــدرابــهخــوداختصــاصدادهانــدوبقیــهشــرکتهاحمایتــی
دریافــتننمودهانــد.البتــهبایــداشــارهنمــودکــهایــنحمایتهــادرمجمــوعخیلــیپاییــنبــوده
وعــدمحمایــتازفعالیتهــاینوآورانــهازموانــعاصلــینــوآوریدراســتانمحســوبمیشــود.
بــاوجــوداقداماتــیکــهدرحــوزهعلموفــنآوریدرســالهایاخیردراســتانانجــامگرفته
اســت.اســتانازجایگاهورتبهمناســبدرکشــوربرخوردارنیســت.توجهبهشاخصهایمذکور
نشــانازوضعیــتنامطلــوباکوسیســتمخالقیــتونــوآوریدراســتانداردکــهضــرورتتوجــه
واولویتدهــیبــهایــنموضــوعکلیــدیرادربرنامههــایتوســعهاســتاندوچنــدانمیکنــد.

ب( نکات مثبت
وجــودمنطقــهویــژهعلــموفــنآوریربــعرشــیدی،پــارکعلــموفــنآوریوبیــشاز120-

R&Dمرکــزتحقیقاتــی،پژوهشــیو
وجودمراکزرشدفنآوریونوآوریدراستان)15مرکزرشدو6مرکزنوآوری(»آمارسال1396«-
وجــودکارخانجــاتصنعتــیبــزرگمثــلماشینســازی،تراکتورســازیوهمچنیــنبیــش-

از250شــرکتدانــشبنیــانودانــشمحــور)مســتقردرمراکــزرشــدفــنآوریاســتان(
وجوددانشگاههایمطرحکشوردراستانودانشجویانوفارغالتحصیالنآنها-
وجودنهادآموزشوپرورشفراگیرباپوششتحصیلیبیشاز98درصد-

ج( نکات منفی 
ضعفدرنظاماستعدادیابیوپرورشخالقیتونوآوریدرنظامآموزشوپرورش-
ــوآوریاســتانوعــدمشــکلگیریشــبکههای- ــطبیــنعناصــراکوسیســتمن ضعــفرواب

ارتباطــیارگانیکــیمابیــندانشــگاهها،مراکــزرشــدفــنآوریونــوآوری،مراکزتحقیقاتــی،
شــرکتهایدانــشبنیــانوواحدهــایتولیــدیوبــازار

عــدموجــودراهبــردمشــخص،هدفمنــد،هماهنــگوهمافــزادرحــوزهعلــموفــنآوری-
ونــوآوریواقتصــادمبتنــیبــردانش)عــدموجــودســندآمایــشعلــموفــنآوریاســتان(

نامناســببــودنســاختارکنونــیدانشــگاههابــرایتبدیــلشــدنبهنســلجدیددانشــگاهها-
رقابتینبودنفضایکسبوکاردرداخلکشور-
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تبیین هسته
همــانطــوریکــهدرمطالــبگذشــتهبیــانشــدبهرغــموجــودبرخــیازعناصــر
ــریدر ــشموث ــنعناصــرنتوانســتندنق ــی(،ای ــدناکاف ــوآوریدراســتان)هرچن اکوسیســتمن
اقتصــاداســتانایفــاکننــد.لــذاچالشهــایاصلــیاســتاندرحــوزهعلــموفــنآوریوعــدم

ــود. ــوانخالصــهنم ــلمیت ــرحذی ــهش ــورراب ــشمح ــهاقتصــاددان ــتیابیب دس
عناصــرمــوردنیــازاکوسیســتمنــوآوریدراســتان،ازنظــرارتباطــات،شبکهســازی،-

همــکاریوهــمافزایــیفعالیتهــامشــکالتیداشــتهواکثــرابــهصــورتمجــزاو
فعالیــتمیکننــد. هــم از ناهماهنــگ

برخــیازعناصــروزیرســاختهایمــوردنیــازتکمیــلچرخــهاکوسیســتمنــوآوریو-
ــدارد. ــودن ــاًلوج ــااص ــتی ــیاس ــتانناکاف ــشاس ــرایپوش ــنآوریب ف

پــرورشخالقیــتونــوآوریدرنظــامآمــوزشوپــرورشبهاندازهعلــومنظریجایــگاهندارد.-
سازمانهایحامیوسرمایهگذاردرحوزهنوآوریوفنآوریبهمیزانمطلوبفعالنیستند.-

ــوآوریدراســتان،عــدم ــهعبارتــیعامــلاصلــیچالشهــایحــوزهعلــم،فــنآوریون ب
ــانواکوسیســتم ــیاســت.اقتصــاددانشبنی ــوآوریبوم ــادوشــکلگیریاکوسیســتمن ایج
ــوزشو ــژهآم ــوآور)بوی ــودمحیطــیخــالقون ــدونوج ــدوب ــزومیکدیگرن ــوآوریالزمومل ن
ــنومتعاقــبآنشــهرخــالق(شــکلگیریاقتصــاد ــرورشخــالق،آمــوزشعالــیکارآفری پ
ــوق،ضــرورتانتخــاب ــواردف ــهم ــاتوجــهب ــهســرعتدســتیافتنینیســت.ب ــانب دانشبنی
ــعه ــرتوس ــندتدبی ــدیس ــتهکلی ــوانهس ــهعن ــوآوری(ب ــتمن ــاداکوسیس ــنموضــوع)ایج ای

ــد. ــهمیباش ــلتوجی ــتانقاب اس
ــی ــاوضعیــتفعل ــقب ــوآوریمناســبومطاب ــناســتکــهاکوسیســتمن ــیای ســوالاصل
اســتانچیســتوچــهاقدامــاتویــاپروژههایــیرابایــداجــراکــردتــادرایجــادوشــکلگیری

اکوسیســتمنــوآوریموفــقعمــلکــرد؟
ــرویانســانی ــد،مســتلزمنی ــوآوریکارآم ــکاکوسیســتمن ــهایجــادی ــهاینک ــهب ــاتوج ب

ــود. ــتهش ــربرداش ــایزی ــنهســتهســعیشــدهاســتگامه خــالقاســت؛درای
درگاماول؛پــرورشافــرادخــالق،مهمتریــنمســئولیتپرورشــینظــامآموزشــیدر
ــنهســته ــیدرای ــوزشعال ــتدرآم ــوآوریوخالقی ــهن ــهب ــدتوج ــهشــود.هرچن نظــرگرفت
مــوردتاکیــدقــرارخواهــدگرفــتولــیبایــددرنظــرداشــتکــهبــراینهادینــهکــردن
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ــن ــزای ــردودراینجــانی ــنآموزشــیشــروعک ــدازســطوحپایی ــوآوریبای ــتون بحــثخالقی
موضــوعمــدنظــرقــرارگرفتــهاســت.اســتعدادیابی،توســعهآموزشهــایخالقمحــور
ــنراســتاصــورت ــهدرای ــیاســتک ــهاقدامات ــنازجمل ــاءواســتقراردانشــگاهکارآفری وارتق

خواهدگرفت.
گامدوم؛فراهــمکــردنزیرســاختهایالزم،مولفــهمهــمدیگــربــرایتحقــقاکوسیســتم
نــوآوریاســت.لــذادرایــنهســتهســعیخواهــدشــدبــاایجــادپردیسهــایتخصصــیعلــمو
فــنآوریوایجــادوتوســعهمراکــزشــتابدهیفــنآوریوگســترشمراکــزنــوآوری،بســترالزم

بــرایشــکلگیرییــکاکوسیســتمنــوآوریفراهــمگــردد.
ــی ــنمال ــألهتامی ــر،مس ــرمایهگذاریخطرپذی ــایس ــادصندوقه ــاایج ــوم؛ب درگامس
ایدههــاینــوآوربرطــرفخواهــدشــدودرنهایــت،حلقــهتکمیلــیونرمافــزارییکاکوسیســتم
ــازی ــاماندهیوتوانمندس ــقس ــهازطری ــتک ــوآوریاس ــنآوریون ــازیف ــد،شبکهس کارآم
شــبکههاینــوآوریوفــنآوریموجــودوایجــادشــبکههاینــوآوریوفــنآوریجدیــدو
بخشــیونیــزایجــادکریــدورتجاریســازیانجــامخواهــدشــدوبــاتهیــهســندآمایــشعلــم
وفــنآوریاســتانجهتگیــریفــنآورینیــزمشــخصخواهــدشــدوایــنبســتهبــهســمت

درســتهدایــتخواهــدشــد.
بــرایایجــاد،تکمیــلواســتقرارایــناکوسیســتمدراســتان،اقدامــات)پروژههــاو
ــه ــادرادام ــنآنه ــهمهمتریــنوضروریتری ــتک ــازاس ــوردنی ــددیم ــای(متع فعالیته

ــت. ــدهاس ــانش ــببی مطال

اهداف کلی  
افزایشسهماقتصاددانشبنیاندرکلاقتصاداستان-
افــزاشتعــدادشــرکتهایدانــشبنیــاناســتانوشــرکتهایدانــشمحــورمســتقردر-

مراکــزرشــدفــنآوری
توسعهآموزشخالقیتونوآوریدرآموزشوپرورش-
تکمیلحلقههایمفقودهچرخهعلمتاثروتورشدخلقارزشافزودهدانشبنیان-
ایجــادوتقویــتارتباطــاتنظاممنــدبیــنمراکــزآموزشــی،پژوهشــیوفــنآوریبــا-

اقتصــادی مختلــف بخشهــای
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اقدامات اساسی 
- استعدادیابی و توسعه آموزش های خالق محور

درزندگــیپیچیــدهامــروزیکــههــرلحظــهدرحــالنــوشــدناســتوخالقیــتونــوآوری،
ضــرورتاســتمرارزندگــیفعــالمیباشــد،جامعــهانســانیبــرایزنــدهمانــدنوگریــزازمــرگ
ــودیدرانتظــارشماســتمگــر ــروزهشــعار»ناب ــازدارد.ام ــوآورینی ــهتحــولون وایســتاییب
ــنرو ــراردارد.ازای ــازمانهاق ــهس ــرانهم ــشرویمدی ــید«درپی ــوآورباش ــهخــالقون اینک
ــرورشخالقیــتو ــهرشــدوپ ــهفراهــمآوردنزمین ســازمانهایآموزشــیازیــکســووظیف
ــد ــرادرابرعهــدهدارن ــحوجهــتدارازاســتعدادهاوتواناییهــایاف ــوآوریواســتفادهصحی ن
ــنخــودزمینــهســازتوســعهفرهنگــی،اقتصــادیواجتماعــیو…درجامعــهاســتو کــهای
ــوآوریدر ــتون ــدیازخالقی ــرورشوبهرهمن ــدپ ــودنیازمن ــیخ ــرایپویای ــرب ــویدیگ ازس

ــند. ــازمانیمیباش ــطوحس س
ــا ــازاســتکــهمراکــزیب ــانی ــوآورپوی ــکاکوسیســتمن ــادهســازیی جهــتاســتقراروپی
شــاخصهایاســتانداردجهانــیدرنظــامتعلیــموتربیــتاســتانتعریــفوایجــادشــودکــه
درایــنمراکــز،توانائیهــا،زمینههــایخالقیــتواســتعدادهایکــودکان،نوجوانــانو
ــا، ــیوشــغلیآنه ــتتحصیل ــهوســپسدرجهــتهدای ــرارگرفت ــوردســنجشق ــانم جوان
ــهســویآموزشهــای ــاازآموزشهــایحافظهمحــور،ب ــردت راهنماییهــایالزمصــورتگی

ــود. ــتهش ــیبرداش ــور،قدم مهارتمح
ــا ــتانب ــمیاس ــررس ــمیوغی ــودرس ــایموج ــاقآموزشه ــدمانطب ــدیع ــوعبع موض
ــرای ــرورتداردب ــهض ــتک ــوراس ــیمح ــاددانای ــروزیواقتص ــدرنام ــیم ــایزندگ نیازه
ــاهمــدت ــوآوریدراســتان،آموزشهــایرســمیعمومــیودانشــگاهیوکوت توســعهنظــامن
ســازمانیدرراســتایپــرورشوتقویــتخالقیــتومهــارتباشــدتــانیــرویخــالقونــوآورو
کارآفریــناســتاندرحــدقابــلقبولــیافزایــشیافتــهوزیربنــایتوســعهاقتصــاددانــشبنیــان

ــود. ــمش ــوآوریفراه ــتمن ــتانوشــکلگیریاکوسیس اس

- توسعه نهادهای فن آوری و نوآوری 
ــن ــیاســتکــهای ــوآوری،زیرســاختهایفیزیکــیوخدمات یکــیازاجــزاءاکوسیســتمن
ــهعنــوان ــی-ب ــوآوریجهان ــهگــزارشن ــوآوری-برپای شــاخصدرارزیابــیوضعیــتنظــامن
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ــاختها ــنزیرس ــیازای ــرد.برخ ــرارمیگی ــریق ــورداندازهگی ــی،م ــایاصل ــیازمولفهه یک
دراســتانوجــودندارنــدیــاوجــوددارنــدولــیازنظــرتعــدادونــوعووســعتخدمــات،توانایــی
الزم،بــرایایفــاینقــشپیشبرانــهدرحــوزهنــوآوریوفــنآوریراندارنــد.درایــنســند
تاســیسیــکنهــادتاثیرگــذارکــهازچالشهــایاصلــیاســتاندرحــوزهفــنآوریمحســوب

ــهاســت. ــرارگرقت ــتق میشــوددراولوی
ــج ــاسنتای ــراس ــورانه )VC(:ب ــا جس ــر1 ی ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س صندوق ه
ــعتوســعه ــادیآندراســتان،یکــیازموان ــنآوریونگاشــتنه ــموف ــتعل ــهوضعی مطالع
فــنآوریونــوآوریدراســتان،عــدموجــودوفعالیــتصندوقهــایخطرپذیــراســتکــهحتــی
ــوآوریتوســطمحققیــن ــرایتوســعهفــنآوریون ــهعنــوانیکــیازراهکارهــایضــروریب ب

طــرحمذکــورپیشــنهادشــدهاســت.

- شبکه سازی فن آوری و نوآوری و تجاری سازی
دانشــگاهها پژوهشــی، ســازمانهای کارهــا، و کســب شــامل نــوآوری شــبکههای
ودولــتاســتکــهدرکنــارهــمبــراییــکهــدفنــوآوریمشــترکتــالشمیکننــد.
ــرفتهاســت ــورهایپیش ــعهنوآوریدرکش ــرایتوس ــهب ــلتوج ــردیقاب ــوآوریرویک ــبکهن ش
ورویکــردشبکهســازیبــهویــژهدرمــوردتوســعهفنآوریهایپیشــرفتهموثــرمیباشــد.
ــزیو ــهبرنامهری ــدب ــوآوریمیتوان ــمدرتوســعهشــبکههاین ــادمه ــاییابع ــنشناس همچنی

خطمشــیگذاریمناســببــرایهــرصنعــتکمــککنــد.
بــهمنظــورکمــکبــهتوانمندســازیشــرکتهایفــنآوروتجاریســازیدانــشوفــنآوری
ــداریاقتصــاد)در ــهپای ــاندراســتانوکمــکب ــشســهماقتصــاددانشبنی ــاهــدفافزای ب
ــاطوشبکهســازیعناصــرفعــالدرزیســتبوم چارچــوباقتصــادمقاومتــی(؛همچنیــنارتب
ــای ــرفتفعالیته ــیوپیش ــرهوریوهمافزای ــتبه ــیدرجه ــوآوریوکارآفرین ــنآوری،ن ف
علمــی،فــنآوریوتجــاریآنــان،»شــبکههاینــوآوریوفــنآوری«بایــددراســتانتاســیس

شــدهوتوانمنــدشــوند.
بــاعنایــتبــهاینکــه14شــبکهنــوآوریوفــنآوریبــاهمــتمنطقــهویــژهعلــمو
فــنآوریربــعرشــیدیتاســیسشــدهوفعالیــتمیکننــدنیــازهســتکــهشــبکههایمذکــور

1 Venture Capital
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ــا ــنخصــوصب ــتانیدرای ــازمانهایاس ــزوس ــیمراک ــوندوتمام ــدش ــاماندهیوتوانمن س
منطقــهویــژه،همــکاریفعــالداشــتهباشــندودرصــورتنیــازشــبکههایجدیــدیدرتبریــزو
شهرســتانهایتوانمنــدتاســیسشــود.همچنیــنتوســعهوتســهیلفعالیتهایتجاریســازی
ــعه ــزوتوس ــیدیتبری ــعرش ــوآوریرب ــنآوریون ــگاهف ــاالنهنمایش ــزاریس ــنآوریوبرگ ف
ــدامخواهــدداشــت. ــناق ــیای ــتوکارائ ــوآوریبخشــی،نقــشاساســیدرتقوی نظامهــاین
حمایــت ویــژه از شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ هــا:دراســتانبــا
وجــودتعــددمراکــزآمــوزشعالــیوتحقیقاتــیومراکــزرشــدوفــنآوری،شــاهدشــکلگیری
اســتارپهایقدرتمنــدیدرســطحمنطقــهوکشــور)متناســببــاظرفیتهــایاســتان(
نیســتیم.یکــیازدالیــلایــنامــر،نبــودبرنامههــایعملیاتــیحمایــتویــژهازایجــاد
شــرکتهایدانــشبنیــانواســتارتآپهــادرســطحاســتاناســتدرایــنزمینــهعــالوهبــر
فعــالســازیمراکــزشــتابدهــیفــنآوری،مراکــزنــوآوریومراکــزرشــدموجــود،بایســتی

ــد. ــلآی ــهعم ــرکتهاب ــنش ــکلگیریای ــزازش ــژهاینی ــزاریوی ــرماف ــاین حمایته

- تهیه سند آمایش علم و فن آوری استان
ــه ــهب ــتیک ــهکالنوباالدس ــکبرنام ــوبی ــتیدرچارچ ــهایبایس ــداموبرنام ــراق ه
عنــواننقشــهراهمیباشــدتهیــهوانجــامشــودلــذادرحــوزهعلــموفــنآوریونــوآورینیزتــا
ــگ ــاهماهن ــاتوبرنامهه ــننشــودواقدام ــتانتعیی ــردیوکالناس ــدافراهب ــهاه زمانیک
بــاآنانجــامنشــودمســائلومشــکالتایــنحــوزهنــهتنهــاحــلنخواهــدشــدبلکــهپیچیــده
نیــزخواهنــدشــدلــذابایســتیدروحلــهاولســندآمایــشعلــموفــنآوریاســتاندرچارچــوب
اســنادباالدســتیازجملــهبرنامههــایکالنتوســعهعلــموفــنآوریکشــور،برنامههــایپنــج
ســالهتوســعهکشــور،نقشــهجامــععلمــیکشــوروطــرحآمایــشاســتانتهیــهشــدهســپس

ــاایــنســندتهیــهواجراشــود. اقدامــاتاجرایــیوبرنامههــایعملیاتــیهماهنــگب
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جدول شماره 6: پروژه های اقدام »استعدادیابی و توسعه آموزش های خالق محور«

ف
هدفعنوان پروژه/فعالیتردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(
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ستق
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جدول شماره 7: پروژه های اقدام »توسعه نهاد های فن آوری و نوآوری«

ف
هدفعنوان پروژه/فعالیتردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1
ایجادصندوقهای
سرمایهگذاری
)VC(خطرپذیر

3
13971402تبریزصندوق

منطقه
ویژهعلم
وفنآوری
ربعرشیدی

پارکعلموفنآوریو
مراکزعلموفنآوریو
صنعتیوبخشخصوصی
ودانشگاههایاستان

3060
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جدول شماره 8:  پروژه های اقدام »شبکه سازی فن آوری و نوآوری و تجاری سازی«

ف
هدفعنوان پروژه/فعالیتردی

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه های همکاردستگاه مسئول

برآورد اعتبار 
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مقدمه
محیطزیســتمجموعــهبســیارعظیــمودرهمپیچیــدهایازاجــزاءوعوامــلفعــال
ــدهواجــزایســازنده ــدوتکامــلتدریجــیموجــوداتزن ــریکرون ــراث گوناگونــیاســتکــهب
ــرژی،حیــاتزیســتی، ســطحزمیــنشــکلگرفتــهاســت.ایــنمجموعــهکــهازآبوهــوا،ان
ــر ــهوب ــدهرادربرگرفت ــوداتزن ــهموج ــتوکلی ــتطبیع ــدهاس ــکیلش ــیو...تش توپوگراف

فعالیتهــایانســانوســایرموجــوداتزنــدهتأثیرگــذارمیباشــد.
نگرشــیگــذرابــروضعیــتمحیطزیســتجهــاندردودهــهگذشــتهنشــانمیدهــدکــه
نــهفقــطاثــراتمخــربانســانیبــرمحیــطزیســتکاهــشنیافتــهبلکــهمســائلحــادوبغرنــج
جدیــدیماننــدآلودگــیشــدیدجــو،افزایــشســطحآباقیانوسهــا،تغییــراتشــدیداقلیمــی،
کاهــشتنــوعزیســتی،پارگــیالیــهاوزون،پدیــدهگلخانــهایوگــرمشــدنکرهزمیــنواثــرات

مختلــفومتعــددآنهــابــروزنمــودهاســت.
مؤثرتریــنومهمتریــنعامــلتغییــراتمحیــطزیســتیتوســطانســانصــورتگرفتــه،کــه
ــی ــادرط ــیدرمحیطزیســت،خصوص ــداومزندگ ــرایت ــهب ــتک ــیاس ــیازفعالیتهای ناش
ــطزیســت ــتهــایانســاندرمحی ــیفعالی ــهتمام ــدک ــرنحاضــرداشــتهاســت.هــرچن ق

هسته کلیدی
مدیریت پایدار زیست محیطی
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ــذاری ــتبارگ ــهظرفی ــهب ــدونتوج ــهب ــا،ک ــنفعالیته ــابخشــیازای ــدام ــذاربودهان تاثیرگ
محیطــیدربخشهــایکشــاورزی،صنعــتوبهرهبــرداریازمنابــع،ضمــنایجــادتغییــرات

مفیــدومناســب؛تغییــراتمخربــینیــزبــهدنبــالداشــتهاســت.
بدیهــیاســتکــهفعالیتهــایانســاندرراســتایتوســعهبــههــرطریقــیکــهباشــداثــرات
ــه ــهجنب ــاراک ــنفعالیته ــوانای ــدداشــت.لیکــننمیت ــطزیســتخواه ــرمحی ــیب مختلف
ــرایبقــایانســانداردمحــدودکــردوضروریســتعوامــلمخــربمحیطزیســتو حیاتــیب
منابــعطبیعــیرابطــورکامــلکنتــرلنمــود؛بــهعبــارتدیگــربــاتوجــهبــهاینکــههــرفعالیتــی
ــاکلیــه مســتلزمبرگرفتــنمــوادیازطبیعــتودفــنمــوادیدیگــردرآناســتالزماســتت
فعالیتهــادرچارچــوبظرفیتهــایمحــدودمحیــطزیســتمــوردبررســیقــرارگیــردتــابــا

مدیریــتمناســب،بــهبقــاوپایــداریمحیــطزیســتلطمــهایواردنگــردد.
ــیو ــعطبیع ــصمناب ــدتخصی ــت،فراین ــطزیس ــدارمحی ــتپای ــر،مدیری ــاندیگ ــهبی ب
ــعنیازهــایاساســینســل ــطزیســتجهــترف ــهازمحی ــرایاســتفادهبهین انسانســاختب
ــد،مدیریــتمحیــطزیســتفراینــدیجامعنگــرو ــدونتردی فعلــیونســلهایآتــیاســت.ب
پویاســتوالزماســتکــهکلیــهعوامــلموثــردرآننظیــراکولــوژی،اقتصــاد،قانون،سیاســت،
جامعــهمدنــی،نهادهــایدولتــیوبســیاریعوامــلدیگــرراهــمجهــتبــابرنامههــای

ــد. ــگنمای ــورهماهن ــدتکش ــدتوبلندم ــعهایکوتاهم توس
مدیریــتپایــدارمحیطزیســت،مجموعــهایازفعالیتهــایمربــوطبــهبرنامهریــزی،
حفاظــتازمنابــعطبیعــی،ارزیابــیتــوانمحیــطزیســت،تعییــنظرفیــتبــردمحیــطزیســت
ــاورزی، ــاتوکش ــت،خدم ــفدرصنع ــایمختل ــایبخشه ــرآوردنیازه ــنب ــاضم ــتت اس
ــاختهواز ــمس ــتانرافراه ــوددرســطحاس ــایزیســتمحیطــیموج ــعچالشه ــکانرف ام

ــد. ــتنمای ــتانممانع ــطحاس ــادرس ــدمتعادله ــاوع ــادتعارضه ایج
سیســتمهایطبیعــی،دارایشــرایطوویژگیهــایخــودتنظیمــیبــودهوعوامــلطبیعــی
یــاغیرانســانیمؤثــردرتخریــبمحیــطزیســتبــهانــدازهعوامــلناشــیازفعالیتهایانســانی
نظیــرفعالیتهــایصنعتــی،اقتصــادی،معدنــیوکشــاورزیچنــدانمهــموتأثیرگــذارنمــی
باشــند.چــراکــهحــوادثواتفاقــاتطبیعــیبــرایجبــرانوتنظیــمدراکوسیســتمهایطبیعی
بصــورتسیســتماتیک،عمــلمینماینــد.عواملــیچــونزلزلــه،ســیالب،خشکســالی،
ــیشــناختهشــدهاســت ــلطبیع ــوانعوام ــهعن ــهب ــدانک ــیویخبن آتشســوزیهایطبیع
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ــی ــدتکامل ــیمــدتبخشــیازفرآین ــطزیســت،درطوالن ــیدرمحی ــروزدگرگون ــیرغــمب عل
محیــطزیســتواکوسیســتممنطقــهبــودهوانســاندرجلوگیــریازآننقــشچندانــینــدارد.
ــمی، ــیمیاییوس ــایش ــل،آلودگیه ــلونق ــع،حم ــاتومناب ــانی)تأسیس ــلانس عوام
اســتخراجوبهرهبــرداریازمعــادن،تشعشــعاتهســتهای،مهاجــرت،جنــگو...(بــرخــالف
عوامــلطبیعــینــهتنهــاسیســتمخــودپاالیشــیوسیســتماتیکنــداردبلکــهحتــیدرکوتــاه
مــدتاثــراتمخــربوغیــرقابــلجبرانــیراایجــادنمــودهوکلاکوسیســتممنطقــهراتحــت

ــد. ــرارمیده ــرق تاثی

شناخت وضعیت هسته
الف ( وضع موجود

تعــادلیــاعدالــتمحیطــیکــهبهعنــوانارکانتوســعهپایــدارمطــرحمیگــرددمبنــیبــر
اســتفادهبهینــهازمنابــعســرزمینیونهادههــایمحیــططبیعــیاســت،بهگونــهایکــهبــاتوان
اکولوژیــکســرزمینتناســبداشــتهوضمــنحفــظپایــداریوتضمیــنتعــادلدراکوسیســتم
بهمنظــوربارگذاریهــایــابرداشــتازمنابــعاعــمازطبیعــییــامصنوعــیبــاظرفیــتتحمــل
محیــط،همخوانــیداشــتهباشــد.اگــرچــهدرروندهــایطبیعــینیــزرخدادهــایغیرمنتظــرهو
خــارجازقاعــدهباعــثبرهــمزدننظــماکولوژیــکیــکناحیــهمیشــود،الگوهــایحاکــمبــر
توســعهپایــدارومتناســببــاآمایــشبــرایــنمنطــقاســتوارهســتندکــهبــااجــرایمدلهــای
بهرهبــرداریمناســب،احتمــالبــروزچنیــنرخدادهایــی)ماننــدخشکســالی(پیشبینــیشــده

ودرمواقــعبــروزچنیــنبحرانهایــی،تمهیــداتوراهبردهــایعملــیوجــوددارد.

تعارض در کاربری اراضی
ــراز ــاتباالت ــرآن،ارتفاع ــمب ــیحاک ــرایطاقلیم ــیوش ــتجغرافیای ــهموقعی ــهب ــاتوج ب
ــا ــودهوب ــراهب ــتشــدیدهم ــامحدودی ــانیب ــایانس ــرایبســیاریازفعالیته ــرب 2500مت
تــواناکولوژیــکوتناســباتســرزمینیبــرایگســترشفعالیتهــایانســانیتعــارضداشــته
ومغایــرتایجــادمیکنــد.مهمتریــنتعــارضدرایــنپهنــه،تخریــبمراتــعحفاظــتشــدهو
چــرایدامبــهروشســنتیبیــنمحــدودههــایییالقــیســهند،ســبالن،منطقــهقشــالقی

ــد. ــهمیباش ــهارومی ــیهارسوجلگ حاش
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تعارض در قابلیت و منابع اراضی 
ــداریاراضــیو ــع،جنگلهــاوتشــدیدفرایندهــایفرسایشــی،موجــبناپای ــبمرات تخری
ــدهکوهســتانیو ــپاراضــیدراســتانبهطــورعم ــردد.تی ایجــادمخاطــراتمحیطــیمیگ
تپــهایاســتکــهفاقــدالیــهخــاکیــادارایخاکهــایتکاملنیافتــهبــودهوتــوانوتناســب

الزمرابــرایآبخیــزداری،مرتــعداریودیــمکاریازدســتدادهاســت.
اســتقرار رودخانــهای، تراسهــای و رودخانههــا حاشــیه در کشــاورزی و باغــداری
ــیمناســب، ــهخاک ــدالی ــیبوفاق ــایپرش ــیدردامنهه ــاورزیآب ــیوکش ــایصنعت واحده
ــررویاراضــیمرتعــیو ــی،ب ــم،فعالیتهــایکشــاورزیآب ــعتوســطمــزارعدی ــبمرات تخری
ــعآبــی،چــرایبیــشازظرفیــتدامهــاروی ــهمناب ــابازدهــیانــدکوبرداشــتبیروی ــرب بای
اراضــیمرتعــیوتبدیــلپهنههــایبــاتــوانمرتعــیخــوببــهاراضــیبایــریــامراتــعکمتراکــم
ــراراضــیکشــاورزیودشــتهایآبرفتــی وتخریبیافتــه،پیشــرویاراضــیشــورونمکــیب
ــهای،پیشــرویســفرهآبشــوربهســمتآبخوانهــایآبرفتــیدر رســوبیودشــتهایدامن
ــن ــخصیدرای ــایمش ــهه ــواننمون ــزرامیت ــتتبری ــترودش ــان،شبس ــتهایصوفی دش

خصــوصعنــواننمــود.

تعارض در پهنه های سکونتی و صنعتی 
شــهرکهایصنعتــیاســتانبهطــورعمــدهدرحوضــهدریاچــهارومیــهودرامتــداد
کریدورهــایصنعتــیمنشــعبازتبریــزاســتقراریافتهانــد.حدود50درصــدازتعــدادکارگاههای
فعــالاســتاندرشهرســتانتبریــزمســتقربــودهوبزرگتریــنشــهرکهایصنعتــیوفعــال
ــیاســتکــهدشــت ــندرحال ــد.ای ــراردارن ــزق ــراز30کیلومتــریشــهرتبری ــهکمت درفاصل
ــیدر ــمفعالیتهــایصنعت ــزاســتانمحســوبشــدهوتراک ــزیکــیازنواحــیحاصلخی تبری
ایــننواحــیعــالوهبــرفشــارمنابــعطبیعــیواســتفادهبیــشازحــدازمنابــعآبــیموجــببــروز

آلودگیهــایزیســتمحیطینیــزمیشــود.
اســتقرارشــهرکهایصنعتــیســهند،جلفــاوکاغذکنــاندرمحدودههــایحفاظتشــده
ــهدر ــابومراغ ــد،بن ــز،مرن ــایناشــیازتوســعهفیزیکــیشــهرهایتبری ــرکاربریه وتغیی
ــررویآبخوانهــایآبرفتــیودشــتهایمناســبکشــاورزیصــورت ســالهایاخیــرکــهب

گرفتــهاســتموجــبتعــارضگردیــدهاســت.
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ــیمنشــعباز ــدادکریدورهــایصنعت ــزودرامت ــندردشــتتبری شــدتاســتفادهاززمی
ــان ــهصوفی ــزب ــورتبری ــدادمح ــهدرامت ــوریک ــتهبهط ــهداش ــزادام ــرنی ــالحاض آندرح
احــداثبزرگتریــنشــهرکصنعتــیاســتانبــدونهیچگونــهزیرســاختطبیعــیوتــوازنبــا
ــوازنو ــهتوســعهنامت ــوانازآنب توانهــایاکولوژیــکدرحــالشــکلگیریاســتکــهمیت

تمرکزگــرابــدونتوجــهبــهتــوانوظرفیــتمحیطــینــامبــرد.

تعارض در بخش کشاورزی و منابع آبی
نیــازآبــیاراضــیکشــاورزیبــراســاسنــوعزراعــتوپوشــشمتفــاوتاســت،بــاایــنحال
شــرایطاقلیمــی،میــزانتبخیــروتعــرقبالفعــلدرتعییننیازآبــیاراضینقشاساســیدارد.در
حــالحاضــرمشــکلاساســیاســتانبــهزیــرآببــردنبخشهــایعمــدهایازاراضیبــاعدم
تــوانکشــاورزیآبــییــاتبدیــلمــزارعدیــمبــهزراعــتآبــیاســتبــدونآنکــهزیرســاختهاو
ســایرمحدویتهــایاراضــیازقبیــلاصــالحبافــتخــاکیــاتراســتبندیاراضیانجامشــود.
توســعهبافتهــایمســکونیوبهویــژهویالهــادرقالبباغمســکونیدرروددرههاوحاشــیه
ــاوتفکیکهــای ــبباغه ــاتخری ــراهب ــدومنظــرمناســبهم ــاونواحــیدارایدی رودخانهه
پیرامــون بافتهــایغیررســمی یــا بافتهــایحاشیهنشــین توســعه ازضوابــط، خــارج
شــهرهایبــزرگبــررویاراضــیناپایــدارونامناســب،توســعهبافتهــایحاشــیهایپیرامــون
ــژهنواحــیمناســبگردشــگریدرخــارجازمحدودههــایمصــوبوقانونــی روســتاهاوبهوی
کــهبــهتعــرضبــهباغهــاواراضــیکشــاورزیوســایرنهادههــایطبیعــیمنجــرشــدهاســت.

عدم توازن در نیمه شرقی و غربی استان
آنچــهدرتعییــنعــدمتــوازندرســطحاســتاننقــشداشــتهاســتبــهصــورتمســتقیمو
غیــرمســتقیمازشــرایطزیســتمحیطــیمنطقــهحاصــلگردیــدهودرطــیســالهایاخیــر
ایــنرونــدبــهدلیــلعــدممدیریــتوآمایــشســرزمینافزایــشیافتهاســت.میــزانبرخــورداری
نواحــیاززیرســاختها،نیــرویانســانیونیــرویمتخصــص،رونــدمهاجــرتورشــدجمعیــت،
تمرکــزنیــرویانســانیبــاتحصیــالتعالــیدرشهرســتانتبریــز،سیاســتگذاریهاو
اســتراتژیتوســعهازبــاالوسیاســترشــدقطبــیکــهمنجــربــهعــدمتعــادلدرنظــامفضایــی

اســتانگردیــدهاســت.
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ب( نکات مثبت 
1 تنوعاکولوژیکیباقابلیتهایهمزیستیمحیططبیعیومحیطانسانساخت.
2 وجــودگســترههایخالــیازجمعیــتوفعالیــتبــاتــوانبارگــذاریبــراســاسپارادایمهــای.

ــور ــتوش ــایپس ــاقوجلگهه ــوریچاراویم ــقتپهماه ــدمناط ــور)مانن ــتبوممح زیس
حاشــیهدریاچــهارومیــه(

3 ــهحفاظتــیتحــتنظــارت. قرارگیــریقلههــاورشــتهارتفاعــاتمهــمدرمناطــقچهارگان
ســازمانحفاظــتمحیــطزیســت)ماننــدمنطقــهحفاظتشــدهســهند،کوههــایارســباران

ــوش( ــهحفاظتشــدهُبزق ومنطق
4 وجودجاذبههایطبیعیوغیرطبیعیباارزشگردشگری.
5 ــتان. ــتانهایاس ــطحشهرس ــدددرس ــرممتع ــیوآبگ ــایآبمعدن ــمهه ــودچش وج

)گردشــگریســالمت(
6 وجودشهرکهاونواحیصنعتیمتعددفعالدرسطحشهرستانهایاستان.
7 وجودمناطقویژهاقتصادیمتعدددرسطحشهرستانهایاستان.
8 وجودمنطقهآزادارسبهعنوانیکیازمناطقباارزشاقتصادیاستان.

ج( نکات منفی و چالش ها
ــای- ــرزمینیدرکریدوره ــعس ــهمناب ــیب ــتمحیط ــلوظرفی ــوانتحم ــرازت ــارباالت فش

ــهر( ـآذرش ــز ــعهتبری ــدورتوس ــژهکری ــتانآبادوبهوی ـبس ــز ــان،تبری ـصوفی ــز ــعه)تبری توس
تعارضــاتشــدیدفعالیتهــایانســانیبهویــژهصنایــعداخــلمناطــقچهارگانــهحفاظتــی-

تحــتنظــارتســازمانحفاظــتمحیــطزیســت
تراکــمشــهرکهایصنعتیواســتقرارکارگاههــاوکارخانههایصنعتیپیرامونشــهرتبریز-
ــژهدر- فقــدانانســجامدرشــبکهشــهریاســتانوضعــفدرعملکردهــایانســانیبهوی

نیمــهشــرقیاســتان
فشارباالترازتوانتحملدرشبکهکالنشهرتبریزومناطقحاشیهنشینی-
عدمتناسبدرپراکنشمراکزشهریدرسطحاستان-
ضعفدربهرهبرداریحداکثریازشهرکهاونواحیصنعتیموجود-
ضعفدرارائهخدماتوزیرساختهایگردشگری)بومگردی(-
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تبیین هسته
ــر ــرب ــلموث ــناختعوام ــی،ش ــتمحیط ــدارزیس ــتپای ــمدرمدیری ــلمه ــیازعوام یک
ناپایــداریمحیــطزیســتمیباشــد.ناپایداریهــایزیســتمحیطــی،عمدتــاناشــیازتعــارض
وتــوازنمیــانمنابــعونحــوهبارگــذاریوبهرهبــرداریازآنهاســت.تعــارضبــهمنزلــه،عــدم
ســازگاریدربارگــذاریویــابارگــذارینادرســتجمعیــتوفعالیــتدرپهنــهســرزمین)زمیــن(
ــرزمینمتناســب ــفس ــفومناطــقمختل ــایمختل ــیبخشه ــدههموزن ــوازن،بیانکنن وت

بــامســاحتوجمعیــتاســت.
ــی ــانی،مبتن ــایانس ــتعملکرده ــودنماهی ــسب ــاونامتجان ــازگاریکاربریه ــدمس ع
ــه ــاتوج ــودهوب ــرزمینب ــیس ــایطبیع ــخیصبنیانه ــرزمینیوتش ــوانس ــاییت ــرشناس ب
ــوازن ــوانســرزمین،ت ــتوت ــاظرفی ــایمحیطــیوتناســبب ــی،تعادله ــسطبیع ــهتجان ب
ــدم ــاوع ــارض،برخــالفمباحــثتعادله ــردد.درمباحــثتع ــامشــخصمیگ ــاتعارضه ی
تعادلهــاکــهتــوانســرزمینوپایــداریوظرفیتهــایمحیطــینقــشاولیــهومهمــیدارنــد،

ــد. ــامینمای ــتهتریایف ــشبرجس ــی،نق ــططبیع ــرایطمحی ــاش ــبب ــدهتناس ــورعم بهط
ازطرفــیتعــادلوعــدمتعــادلکــهبــهمنزلــه،بارگــذاریفعالیــتهــایخــاصدرپهنــه
ــوانتحمــل ــتوت ــرازظرفی ــاکمت ــعســرزمینیبیشــتری ــرداریازمناب ــابهــرهب ســرزمینوی
ــاراکــدگذاشــتنفعالیتهــایخــاصو ــرداریوی ــهعــدمبهــرهب محیــطمیباشــد؛منجــرب
نهایتــآعــدمتعادلهــایمحیطــیخواهــدشــد.لــذاموضوعــاتمطــرحشــدهدربــارهتعادلهــا
ــاهــم ــعطبیعــیومحیــطزیســتونیــزعــدمهمخوانــیوی وعــدمتعادلهــادرزمینــهمناب
راســتانبــودنفعالیتــیخــاصدرپهنــهســرزمینکــهدرقالــبعــدمتجانــسیــاعــدمتناســب

مطــرحمــیگــرددبــهناپایــداریدرمنطقــهمنجــرخواهــدشــد.

اهداف کلی
ــداری ــظپای ــتان»حف ــشاس ــندآمای ــدهدرس ــتخراجش ــناس ــدافبنیادی ــاساه ــراس ب
محیــطزیســتوتعــادلســرزمینازمنظــرســکونتوفعالیــت«بــهعنــوانهــدفکلــیایــن

ــدهاســت. ــنگردی هســتهتعیی
1-بهبودتواناکولوژیکیمنطقهدرراستایافزایشتابآوریمحیط

2-احیایاکوسیستمهایطبیعیدرمقابلهگریزناپذیرباتوسعهمحیطهایانسانی
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اقدامات اساسی 
ــماز ــادیاع ــایاقتص ــیبخشه ــرتمام ــتتاثی ــتتح ــطزیس ــهمحی ــهپهن ــاک ازآنج
کشــاورزی،صنعــت،معــدنوخدمــاتونیــزســکونتگاههــایشــهریوروســتاییبــهصــورت
مســتقیمقــرارداردلــذااقدامــاتاساســیدرایــنزمینــهمنتــجازاقدامــاتصــورتگرفتــهدر
ــدداشــت.ازطــرف ــالخواه ــجزیســتمحیطــیرابدنب ــهنتای ــودهک ــهب ــایمربوط بخشه
ــت ــذاریفعالی ــزانبارگ ــرمی ــدب ــطدرســطحاســتانوتاکی ــردمحی ــتب ــنظرفی ــرتعیی دیگ
وســکونتدرایــنپهنــهنیــزبــهصــورتمســتقیمبــربارگــذاریفعالیتهــایصنعتــی،

ــد. ــمنمیباش ــتقلازه ــامس ــتهوصرف ــدداش ــکونتگاهیتاکی ــیوس ــاورزی،خدمات کش
تعیینظرفیتبردمحیطزیستومنابعطبیعیدراستان-
ارتقاینظامبهرهوریفعالیتهادربخشهایکشاورزی،صنعتوخدمات-
اهتمامبهبازساماندهیمراکزمنطقهایتولیدومصرفازمنظرسکونتوفعالیت-

معرفی و دالیل توجیهی اقدام:
1 رویکــردایجابــیبــهتوســعهپایــداروبســطواســتفادهازتکنولوژیهــایســازگاربــامحیــط.

زیســتدرتوســعهفعالیتهــا،چنــدقطبــیکــردنســازمانفضایــی
2 ــزو. ــیازتبری ــشتمرکزگرای ــت،کاه ــطزیس ــامحی ــازگارب ــایناس ــاماندهیفعالیته س

توزیــعمتعــادلخدمــاتوفعالیتهــا
3 ــه. ــتمدریاچ ــبیاکوسیس ــودنس ــی،بهب ــوانمحیط ــات ــازگارب ــایناس ــشفعالیته پاالی

ارومیــهومقابلــهبــارشــدنامــوزونفعالیتهــادرســطحاســتانوانسجامبخشــیبــه
ــتان ــکونتگاهیاس ــبکهس ــیوش ــازمانفضای س

4 رویکــردســلبیدراســتقرارفعالیتهــایناســازگارمحیــطزیســت،حفــظســطحایســتایی.
دریاچــهارومیــهوجلوگیــریازقطبیــتبیشــترمجموعــهشــهرتبریــز
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 جدول شماره 9: پروژه های اقدام 
»تعیین ظرفیت برد محیط زیست و منابع طبیعی در استان«

ف
هدفعنوان پروژهردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

ارزیابیتوان
اکولوژیکو

تعیینظرفیتُبرد
محیطی،تعیین
فعالیتهای
ناسازگارباتوان

محیط

بهبودتوان
اکولوژیکی
منطقهدر

راستایافزایش
تابآوریمحیط

سطح
13981399استان

ادارهکل
محیط
زیست

سازمانمدیریت
وبرنامهریزی

استان
0/5

 جدول شماره 10: پروژه های اقدام 
»ارتقای نظام بهره وری فعالیت ها در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات«

ف
هدفعنوان زیر پروژهردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

اجرایقرق،افزایش
حفاظتفیزیکیجهت
جلوگیریازتخریب
وشخمغیرمجازدر

رودخانههایمنتهیبه
دریاچه

احیای
اکوسیستمهای
طبیعیدرمقابله
گریزناپذیرباتوسعه
محیطهایانسانی

13981402استان
سازمان
محیط
زیست

ادارهکل
3/6منابعطبیعی
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 جدول شماره 11: پروژه های اقدام 
»تولید اهتمام به بازساماندهی مراکز منطقه ای تولید و مصرف از منظر سکونت و فعالیت«

ف
هدفعنوان پروژهردی

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

دو
ول

مد
زی
ندا
راها
لو

کمی
ت

ی
هر
بش
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خان
یه
صف
ت

ریز
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مها
ست
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ی
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ا

عه
وس
بات
ذیر
زناپ
گری
له
مقاب

در
نی
سا
یان

طها
حی
م

13981400استان
شرکتاب
وفاضالب
استان

سازمان
2000محیطزیست

ی
صاد

اقت
یو

ماع
اجت
ی
ساز

ند
وانم

ت
ید
تاک
هبا

ومی
هار

یاچ
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ون
رام
یپی

یها
آباد

ت
ارک
مش
ب
جل
نو

گزی
جای
ت
یش
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بر

ای
ست
ررا
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عم
وام
وج
ی
موم

ع


چه
دریا

ی
حیا
ا

له
مقاب

در
ی
بیع
یط

مها
ست
سی
اکو
ی
حیا
ا

نی
سا
یان

طها
حی
هم
سع
اتو
یرب
اپذ
ریزن

گ
سازمانجهاد13971400استان

کشاورزی
سازمان

0/4محیطزیست



مقدمه
فــنآوریاطالعــاتوارتباطــاتICT(1(یــابــهاختصــارفــاوا،عمدهتریــنمحــورتحــولو
توســعههــزارهســومبــودهوبــهعنــوانبســتررشــدوتوســعهکشــورهادرنظــرگرفتــهمیشــود.
تســهیلوتســریعرونــدرشــدوتوســعهصنعــتفــاوا،عــالوهبــرتــداومدرنــوآوریوبهبــود
ــًاارتقــاءو ــدافزایــشفرصتهــایاقتصــادی،تجــاری،ســرمایهگذاریونهایت رویههــامیتوان
بهبــودســطحرفــاهوزندگــیرابــهارمغــانآورد.درشــرایطکنونــیجهــان،لزومدرکوشــناخت
ــرجهــت ــرتحــوالتدنیــایفــنآوریواتخــاذسیاســتهایهماهنــگومؤث بهتــروعمیقت
ــردی ــهایراهب ــوانگزین ــاتبهعن ــاتوارتباط ــنآوریاطالع ــهف ــالدرجامع ــارکتفع مش
فــرارویسیاســتگذارانوبرنامهریــزانکشــورمطــرحاســت.مدیــرانومتصدیــانامــور
اقتصــادیبایــدبــهایــننکتــهتوجــهکننــدکــهاســتفادهازفــنآوریاطالعــاتمیتوانــدعــالوه
ــات، ــتمحصــوالتوخدم ــاءکیفی ــشبهــرهوریوارتق ــد،افزای ــرکاهــشهزینههــایتولی ب
فضــایرشــدتقاضــادرجامعــهرافراهــمســازد.همچنیــنایجــادکســبوکارهــایدیجیتالــی
وحــذفمحدودیــتمکانــیوزمانــیبــرایدســتیابیبــهبازارهــایجدیــدازدیگــرآثــار
ــف ــهبخشهــایمختل ــتICTاســت.اتخــاذاســتراتژیگســترشظرفیتهــایICTب مثب
1. Information and Communication Technology
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اقتصــادیتوســطدولــتبهویــژهدرعرصــهخدمــاتالکترونیــکوبازاریابــیوتبلیغــات
اینترنتــیمیتوانــدآثــارمثبتــیازجملــهافزایــشکارایــیفعــاالناقتصــادی،افزایــشمیــزان
دسترســیبــهبــازار،افزایــشظرفیتهــایتولیــدی،شــتاببخشــیدنبــهرونــدرشــداقتصــادی
ــهارمغــانآورد. ــروتراب ــرث ــععادالنهت ــهاشــتغالزایی،کاهــشفقــروتوزی ــًاکمــکب ونهایت

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

شــاخصتوســعهفــاوا)IDI(1مرکــباز11معیــارمختلــفدرســهزیرشــاخصاســتکــه
عــددیبیــن0تــا10رابــهخوداختصاصمیدهد.هدفازشــاخصتوســعهفاوادرکشــورهای
درحــالتوســعهاندازهگیــریمیــزانتکامــلشــکافدیجیتــالاســت.شــاخصتوســعهفــاوا
ــن ــکازای ــری ــهه ــردد،ک ــارتتقســیممیگ ــریومه ــهســهزیرشــاخصدسترســی،کارب ب
زیرشــاخصهاجنبههــایمختلفــیازفرآینــدتوســعهفــاوارادربرمیگیرنــد.توســعهفــنآوری
ــوراســت. ــرشــاخصمذک اطالعــاتوارتباطــاتناشــیازرشــدهماهنــگمتوســطســهزی
زیرشــاخصدسترســی،ســطحآمادگــیزیرســاختیICTرااندازهگیــریمیکنــدوشــامل
ــای ــی،خانواره ــدبینالملل ــایبان ــراه،پهن ــنهم ــت،تلف ــنثاب ــوذتلف ــبنف ــایضری معیاره

ــتاســت. ــهوخانوارهــایدارایاینترن دارایرایان
زیرشــاخصکاربــری،میــزانبکارگیــریICTرااندازهگیــریمیکنــدوشــاملســهمعیــار

کاربــراناینترنــت،پهنــایبانــدثابــت)ازطریــقکابــل(وپهنــایبانــدموبایــلاســت.
ــن ــد.ای ــریمیکن ــاوآموزشهــایضــروریرااندازهگی ــارت،توانمندیه زیرشــاخصمه
شــاخصنیــزشــاملســهمعیــارنــرخباســوادیبزرگســاالن،نــرخثبــتنــامدرمقطــعدورهاول

متوســطهونــرخثبــتنــامدرمقطــعدورهدوممتوســطهاســت.
IDIدرســال1395بــراســاسآخریــنآمــارواطالعــاتارائــهشــدهدررابطــهبــاشــاخص
ــزی ــتبرنامهری ــربررســیهایفنــیاقتصــادیمعاون ــهتفکیــکاســتانها،توســطدفت کــهب
ونظــارتراهبــردیوزارتارتباطــاتوفــنآوریاطالعــاتاعــالمشــدهاســت؛اســتانتهــران
بــادارابــودنامتیــاز7/24،رتبــهاولشــاخصIDIوپــسازآناســتانهایســمنان،قــمو
مازنــدرانبــهترتیــببــاامتیــاز6/53و6/50و6/45رتبههــایبعــدیرابــهخــوداختصــاص

1. ICT Development Index
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دادهانــد.اســتانآذربایجانشــرقیمطابــقبــاجــدول2بــاامتیــاز5/66دررتبــهســیزدهمقــرار
داشــتهونزدیــکبــهمتوســطکشــوری)5/61(اســت.الزمبــهذکــراســتکــهدرایــنگــزارش

کمتریــنامتیــازمربــوطبــهاســتانسیســتانوبلوچســتانبــاعــدد3/94اســت.
ــان ــاپای ــال1389ت ــور،ازس ــتانهایکش ــاخصIDIاس ــالهش ــتس ــدهف ــیرون بررس
ــهاســتان ــرایهمــهاســتانهایکشــورازجمل ــهرشــدآنب ــدروب ســال1395،نشــانگررون
ــنشــاخصدرکشــوراز3/1درســال ــنای ــهمیانگی ــهطــوریک آذربایجانشــرقیاســت؛ب
IDI1389بــه5/61تــاپایــانســال1395ارتقــایافتــهاســت.درایــنفاصلــهزمانــیشــاخص

ــهاســت. ــشیافت ــه5/61افزای ــرقیاز3/16ب ــتانآذربایجانش دراس

ب( نکات مثبت
موقعیتصنعتی،تجاریوبازرگانیاستاندرمنطقهشمالغربکشور-
امــکاناســتفادهازبرنامههــایطــرحخدمــاتاجبــاریروســتائی)USO(بــرایگســترش-

فــاوادرروســتاها
وجوددیتاسنتراستانوظرفیتهایمشابه)دیتاسنترشهرداری(دراستان-
-ICTمناسببودننسبیشاخصدسترسیبهزیرساختهای
ــت- ــتفادهازفرص ــرایاس ــگاهیب ــردهدانش ــانتحصیلک ــانیوجوان ــرویانس ــلنی تمای

ــال ــالبدیجیت انق

ج( نکات منفی 
عدمتوجهبهآیندهنگاریICTوتاثیرآنبربهرهوری،اشتغال،توسعهکسبوکارهاینوین-
پاییــنبــودنســرعتتصمیمگیــریواجرایپروژههایفاوانســبتبهســرعتپیشــرفتفاوا-
احتمالحمالتسایبریباتوجهبهموقعیتخاصاستراتژیکاستان-
ضعفدرزیرساختهایالزمبرایحفظامنیتاطالعاتودادهها-
وجــودشــکافدیجیتــال:پایینبودنزیرشــاخصکاربــریوپایینبودنزیرشــاخصمهارت-

تبیین هسته
ــتان ــارت«دراس ــری«و»مه ــی«،»کارب ــاخصهای»دسترس ــرزیرش ــهمقادی ــهب ــاتوج ب
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آذربایجانشــرقیکــهبــهترتیــبمعــادل3/09،8/09و5/96میباشــدونیــزمقایســهمقادیــر
ــری« ــاخص»کارب ــرش ــدارزی ــهمق ــرددک ــخصمیگ ــاخصIDI)5/66(،مش ــاش ــوقب ف
ــودن ــنب ــودهوپایی ــادلنب ــارت(درتع ــرشــاخصها)»دسترســی«و»مه ــرســایرزی ــامقادی ب
شــاخصIDIمتاثــرازپاییــنبــودنشــاخص»کاربــری«بــودهاســت.بــرهمیــناســاسالزم
اســتمیــزانشــاخص»کاربــری«دراســتانافزایــشیابــدتــاتعــادلمــوردنظــربــاســایرزیــر

ــزافزایــشدهــد. ــدهوشــاخصکلرانی ــرارگردی شــاخصهابرق
درتحلیــلکاربــردیمیتــوانگفــتکــهبــرایافزایــشIDIورســیدنبــهتوســعه
شــبکه؛تقویــتارتباطــاتداخلــیوبینالمللــی،افزایــشفرصتهــایاقتصــادی،تجــاری،
ســرمایهگذاری،کمــکبــهنــوآوریوخالقیــتوبهبــودرویههــا،افزایــشبهــرهوریوکاهــش
هزینههــادرتولیــداتاســتانی،ارتقــاءوبهبــودســطحرفــاهوزندگــی،ارتقــاءکیفیــتمحصوالت
وخدمــات،ایجــادرشــددرتقاضــاودسترســیبــهبازارهــایبیشــتروتســهیلکســبوکارهــادر

اســتانالزماســتتــامیــزانشــاخص»کاربــری«بــهوضعیــتمطلوبتــریبرســد.
ازطرفــیافزایــشتعــدادکاربــراناینترنــت،افزایــشپهنــایبانــدثابــت)ازطریــقکابــل(،
افزایــشپهنــایبانــدموبایــلازجملــهعواملمؤثــردرافزایششــاخص»کاربری«بــودهوبرای
بهبودشــاخص»کاربری«الزماســتکهدرمقادیراینســهعاملتغییراتاساسیصورتگیرد.
ــران ــازکارب ــوردنی ــوایم ــهمحت ــتک ــت،الزماس ــراناینترن ــدادکارب ــشتع ــرایافزای ب
اینترنــتتولیــدشــدهوقابــلدســترسباشــد؛وبــاتوجــهبــهایــنکــهبــرایتولیــدمحتــوانیــاز
بــهمشــارکتبخــشغیردولتــیاســت؛لــذاایجــادبســترهایمناســببــرایکســبوکارهــای
نوپــاتوســطدولــت،ازجملــهاقدامــاتالزمجهــتافزایــشتعــدادکاربــراناینترنــتدرجامعــه
خواهــدبــود.همچنیــنجهــتتوســعهزیرســاختهایفیزیکــیمــوردنیــازدولــتالکترونیــک،
ایجــادزیرســاختهاینــرم)خدمــاتارائــهشــدهدربســتروب(الزموضــروریخواهــدبــود.

اهداف کلی
کاهششکافدیجیتال-
فراهمسازیبسترمناسبجهتفعالیتکسبوکارهایالکترونیک-
ــیو- ــوزش،بانک ــالمت،آم ــی)س ــتالکترونیک ــیدول ــتاصل ــه4خدم ــتازیدرارائ پیش

ــاورزی( کش
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اقدامات اساسی 
تکمیلزیرساختهایدولتالکترونیک-
توسعهمحیطکسبوکارومحتوایالکترونیکی-
توسعهزیرساختهایدسترسیارتباطی-

معرفی و دالیل توجیهی اقدام:
توسعه و تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک

ــای ــتفادهازابزاره ــماس ــاخصهایمه ــیازش ــییک ــاتدولت ــردنخدم ــیک الکترونیک
فــنآوریاطالعــاتدرجوامــعامــروزیمحســوبمیشــودکــهبــااســتقرارآنضمــنکاهــش
ــی ــاهدرزندگ ــشرف ــبافزای ــردمموج ــاوم ــرایدولته ــاتب ــتفادهازخدم ــایاس هزینهه
شــهروندانخواهــدشــدوازطــرفدیگــرباعــثکاهــشفســادوشــفافیتدرامــورمختلــف
ــلزیرســاختهایپروژههــای ــتالکترونیــکمســتلزمتکمی خواهــدشــد.تحقــقکامــلدول
ــتگاههای ــاتدس ــاءخدم ــزداده،احص ــادمراک ــد،ایج ــایبان ــعپهن ــهتوزی ــفازجمل مختل

ــد. ــواردمیباش ــنم ــازیای ــزاریویکپارچهس ــرمنرماف ــهپلتف ــی،تهی اجرای

توسعه محیط کسب وکار و محتوای الکترونیکی
ــاتوارتباطــاتوتوســعهکســب ــنآوریاطالع ــیرشــدوتوســعهاقتصــادف ــلاصل عام
ــیایجــادمراکــزتوانمندســازیوتســهیلگری ــنحــوزهدراســتانداردهایجهان وکارهــایای
کســبوکارهــاینوپــامیباشــدکــهبــاارائــهخدمــاتآموزشــی،مربیگــری،تشــکیل
ــد، ــراهمیباش ــولهم ــهمحص ــتارائ ــرمایهگذارودرنهای ــذبس ــنآوریوج ــتمف اکوسیس
ــای ــزتوانمندســازیوتســهیلگریکســبوکارهــاینوپ ــت»مرک ــنمنظــورماموری ــههمی ب
ــه ــنعرص ــبوکاردرای ــایکس ــانایدهه ــاواوصاحب ــانف ــازیمتخصص ــاوا«،توانمندس ف
اســت؛تــالشایــنواحــد،تســهیلرونــدایجــاد،رشــد،توســعهکســبوکارهــاوهمچنیــن،
زمینهســازیبــرایتعامــلآســان،آزادوحرفــهایدرحــوزهآفرینــش،رشــدوتوســعهکســبو

ــد. ــامیباش ــاینوپ کاره
ــات، ــنآوریاطالع ــیوف ــایارتباط ــتگاههاوابزاره ــبدس ــدناغل ــیش ــاالکترونیک ب
ــهتولیــدمحتــوایالکترونیکــیهــرروز ــاگســترشرســانههایدیجیتالــی،نیــازب همچنیــنب
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بیشــترمیشــود؛بــهطــوریکــهتلفــنهمــراهبــهعنــوانیکــیازابزارهــایمتــداولارتباطــی،
بیشــترینمخاطــبرادرکشــورهاازجملــهدرایــراندارد،بنابرایــنتولیــدمحتــوایالکترونیکی
بومــیدرحوزههــایآموزشــی،ســرگرمی،تجــاریو...یــکامــریضــروریاســتومیتوانــد

موجــبخلــقثــروتوایجــاداشــتغالبــرایفعالیــنایــنحــوزهشــود.

توسعه زیرساخت های دسترسی ارتباطی
ــهمنظــورتوســعهزیرســاختهایارتباطــیوکاهــش ــتب درراســتایسیاســتهایدول
ــات ــنآوریاطالع ــاتوف ــتاها،وزارتارتباط ــروموروس ــقمح ــیدرمناط ــکافدیجیتال ش
ــرعت ــتپرس ــاتاینترن ــرقی،خدم ــتانآذربایجانش ــتایاس ــرای1100روس ــرداردب درنظ
ــتفاده ــکاناس ــزرگ،ام ــروژهب ــنپ ــدنای ــقش ــامحق ــازد.ب ــمس ــتاییTD-LTEفراه روس
ــر ــرایمــردممناطــقکمت ــیب ــهاطالعات ــهجامع ــیواتصــالب ازخدمــاتالکترونیکــیدولت
توســعهیافتهاســتانفراهــمخواهــدشــد.الزمبــهتوضیــحاســتدرفــازاولایــنطــرح971

ــدهاند. ــوردارش ــاتبرخ ــنخدم ــتانازای ــتایاس روس

جدول شماره 12: پروژه های اقدام »تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک«
ف
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جدول شماره 13: پروژه های اقدام »توسعه محیط کسب وکار و محتوای الکترونیکی«

ف
هدفعنوان پروژهردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار
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ودانشگاهها؛دانشگاهعلوم
پزشکیتبریز؛شرکتمخابرات؛
ادارهکلمیراثفرهنگیصنایع
دستیوگردشگریاستان

آذربایجانشرقی

10-

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

ف
هدفعنوان پروژهردی

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

ایجادپوشش
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TD-LTE
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-

توسعهفیبرنوری2
USOروستایی

ایجاددسترسیبهپهن
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روستاییاپراتورها

13981400استان
ادارهکل
فنآوری
اطالعاتو
ارتباطات

شرکت
مخابرات
استان

-



مقدمه
بــدونشــکفراهــمنمــودنبســتروزیرســاختهایمــوردنیــازبــرایامــرتوســعه)درابعــاد
ــه مختلــف(،ازاساســیتریناقدامــاتودغدغههــایمســئولینملــی،منطقــهایومحلــیب
ــی ــداثوعملیات ــیدراح ــارکتبخــشغیردولت ــرومش ــبنظ ــتایجل ــهودرراس ــماررفت ش
ــاختهااز ــودنزیرس ــادهب ــر،آم ــوردنظ ــقم ــکدرمناط ــزرگوکوچ ــایب ــودنطرحه نم

ــد. ــیمیباش ــمواساس ــایمه اولویته
زیرسـاختبـهسـاختاراولیـهفیزیکـیوسـازمانیافتهایگفتـهمیشـودکـهبـرایاجـرای
مأموریتواهدافیکسازمانیایکجامعهموردنیازاستودرحالتکلیبهعناصرساختاری
مرتبـطوبـههمپیوسـتهایگفتهمیشـودکـهچهارچوبیرابرایتوسـعهکلسـاختارهایدیگر
فراهـممیکنـدومیتوانـدبـهعنـوانیکـیازعناصـرتوسـعهیافتگـییککشـورمطـرحگردد.
زیرسـاختبهتسـهیلتولیدکاالهاوخدمات)شاملخدماتاجتماعی(وتوزیعآنهاکمک
میکنـد.بهطـورمثـالجادههـابهحملونقـلکاالهاومواداولیـهبهکارخانههاکمـکمیکنند.
زیرساختهادربخشهاوحوزههایمختلفمطرحمیباشندکهمیتواناززیرساختهای
موردنیازحوزهحقوق)وجودقوانینباالدستیمناسب(،درفنآوریاطالعات،)دردسترسبودن
ملزومـاتشـبکهباکیفیـتبـاال،اسـتفادهازنرمافزارهایاصیـل(،حملونقل،زیرسـاختهای

هسته کلیدی
توسعه زیرساخت های کالبدی
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مدیریـتآبوفاضـالب،زیرسـاختتأمینانرژی،زیرسـاختهایزیسـتمحیطیو...نامبرد.
امــادرایــنهســتهکلیــدیبــاتوجــهبــهاهمیــتبــاالیحوزههــایزیرســاختی،حملونقــل
ــورد ــالآب،م ــنوانتق ــنتأمی ــنهمچنی ــرژیمطمئ ــنان ــی(،تأمی ــادهایوهوای ــی،ج )ریل

بحــثوبررســیقــرارخواهــدگرفــت.

حوزه حمل ونقل؛ 
ازدیربــازحملونقــلدرشــکلزیرســاختهایارتباطــی،کالبــدیولجســتیکیبهعنــوان
ــعهدر ــایتوس ــنمحوره ــیازکلیدیتری ــرحویک ــیمط ــاطفیزیک ــریانارتب ــنش اصلیتری
ســطحبینالمللــی،ملــیومنطقــهایبــودهاســت.بهطوریکــهرشــدوتوســعهکشــورها
دردهههــایاخیــرمدیــونتوســعهارتباطــاتبهویــژهبخــشحملونقــلبــودهاســت.
ــتیبانیکننده ــوانپش ــتقیم،بهعن ــورتمس ــتغالبهص ــشاش ــنافزای ــعهاینبخــشضم توس
ــرســایربخشهــااعــمازکشــاورزی،صنعــتوخدمــاتتأثیــرمیگــذارد.بنابرایــنچنانچــه ب
ایــنبخــشهمــراهوهمســوبــاســایربخشهــایاقتصــادیکشــورتوســعهپیــدانکنــدزنجیــره

توســعهاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــییــککشــورتکمیــلنخواهــدشــد.
همچنیــنایجــادبســترهایمناســبحملونقــلوترابــری،ضمنایجــادامــکانبهرهمندی
ازقابلیتهــایترانزیــتوحملونقــلبینالمللــی،فرصتهــایارزنــدهایجهــتاعمــالنقــش
ــرزیرســاختهای ــرآن،نقــشمؤث ــد.عــالوهب ــیفراهــممیکن ــالدرمعامــالتبینالملل فع
ــفقابلتوجــهاســت. ــتبحرانهــایمختل ــلومدیری ــدغیرعام ــتپدافن ــلدرتقوی حملونق
هرچنــدتوســعهحملونقــلجــادهایبهطــورســنتیازوظایــفدولتهــابــهشــمار
ــایر ــدس ــادررش ــشآنه ــعهونق ــاختهادرتوس ــنزیرس ــاالیای ــتب ــیاهمی ــد؛ول میآی
بخشهــایاقتصــادیازیکســووافزایــشخدمترســانیبــهعمــوممــردموارتقــای
شــاخصهایاجتماعــیازســویدیگــر،دولتهــارابــرآنمــیداردتــابــرایتقویــتو
توســعهاینزیرســاختها،تدابیــرجدیــدیاتخــاذکننــد،ازجملــهایــنتدابیــر،اســتفادهاز
تواناییهــاوظرفیتهــایمدیریتــی،مالــی،فنــیواجرایــیبخشهــایغیردولتــیبــاتوانایــی
تأمیــنمنابــعمالــیموردنیــازوبرخــوردارازکارایــیاجرایــیبیشــتردرمقایســهبــادولــتاســت

)راسورومــرو،2004(.
اســتانآذربایجانشــرقیدرموقعیــتجغرافیایــیبســیارمناســبیازنظــرمزایــایترانزیتــی
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ملــیومنطقــهایبرخــورداربــوده؛اماتاکنــونازاینظرفیتهابــهنحوشایســتهایبهرهبرداری
ــدم ــتانع ــلاس ــیدربخــشحملونق ــیازمشــکالتاساس ــهیک ــت؛بهطوریک ــدهاس نش
اتصــالشــبکههایریلــی،آزادراهــیوهوایــیبهســایرشــبکههایدرونشــهری،بیناســتانی،
ملــیوبینالمللــیوعــدمتثبیــتموقعیــتاســتاندرمدیریــتزنجیــرهتأمیــنملــیومنطقهای
میباشــد.همچنیــنعــدموجــودمراکــزهماهنگکننــدهنظیــرهابهــایلجســتیک،
موجــبعــدمبهرهبــرداریبهینــهاززیرســاختهایاســتاندرســطحمنطقــهایشــدهاســت.

 حوزه تأمین انرژی؛
ــنزیربناهــایالزم ــهشــکلخــاصآنازمهمتری ــرقب ــرژیب ــرژیدرشــکلعــاموان ان
وازعوامــلضــروریبــرایتوســعههــرکشــوریمیباشــد.اطمینــانازپیوســتگیواســتمرار
جریــانانــرژیمنجــربــهرشــد،توســعهوبالندگــیاقتصــادیشــدهومایــهآرامــشخاطــربــرای
ســرمایهگذارانوفعــاالناقتصــادیرابــههمــراهخواهــدداشــت.کمبــودانــرژیبــرقاثــرات
نامطلــوبخاموشــیرادرپــیداردکــهگاهضربــاتجبرانناپذیــریبهپیکرهاقتصادی،سیاســی
واجتماعــیواردمیکنــد.بــاتوجــهبهاســنادباالدســتیتوســعه،نظیرســندچشــمانداز20ســاله
کشــور،ســندملــیتوســعهاســتان،طــرحآمایــشاســتانونخســتینســندتدبیرتوســعهاســتان
آذربایجانشــرقیبهعنــوانیکــیازقطبهــایصنعتــیکشــورومنطقــهمطــرحبــودهوایــن
امــربــاتوجــهبــهچالشهــاومســائلپیــشرویصنعــتبــرقاســتان،مســئولیتمتصدیــاناین
بخــشرابــرایپاســخگوییبــهتقاضاهــایمطرحشــدهدرایــنحــوزهدوچنــداننمــودهاســت.
ــلوزنجــانو ــی،اردبی ــااســتانهایآذربایجــانغرب ــرژیب ــهان ــناســتانمرکــزمبادل ای
کشــورهایهمجــواریعنــیآذربایجــانوارمنســتانبــودهوصنعــتبــرقکشــورهمــوارهنــگاه
ــه، ــهبررســیهایصــورتگرفت ــتب ــاعنای ــودهاســت.ب ــزنم ــناســتانمتمرک ــهای خــودراب
صنعــتبــرقاســتانبهمنظــورپاســخگوییبــهتقاضاهــایجدیــددربخــشرشــدبــارطبیعــی
ــددرفکــر ــهوراکــددرشــبکه)دربخــشصنعــت(،بای مصــارفعمومــیوتقاضاهــاینهفت

ــدهباشــد. ــشرودرآین ــایپی ــرایچالشه ــرشایســتهب ــقواتخــاذتدابی ــزیدقی برنامهری

حوزه تأمین و انتقال آب؛
تغییـــراتاقلیمـــیوکاهـــشکمـــیوکیفـــیمنابـــعآبقابلاســـتفادهازیکســـو
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ورونـــدافزایشـــیجمعیـــتوتقاضـــایآبوتغییـــرالگـــویمصـــرفآبدرجامعـــهو
تمایـــلبـــهمصـــرفبیشـــتروبهرهبـــرداریبیرویـــهازمنابـــعآبـــیازســـویدیگـــر
بهرهبـــرداری توأمـــان مدیریـــت کـــه متفاوتـــی رویکـــرد بـــا را آب منابـــع مدیریـــت
خشکســـالی دراینبیـــن اســـت. ســـاخته ضـــروری میگـــردد، شـــامل را توســـعه و
ــه ــنعرضـ ــوازنبیـ ــترتـ ــهبیشـ ــمزدنهرچـ ــببرهـ ــیموجـ ــدهطبیعـ ــوانیـــکپدیـ بهعنـ
وتقاضـــایآبشـــدهاســـت.اســـتانآذربایجانشـــرقیبـــادارابـــودن4میلیـــاردمترمکعـــب
آبتجدیـــدپذیـــروســـرانهآب1100مترمکعـــبدرســـال،جـــزواســـتانهاییاســـت
ــث ــاظبحـ ــالحـ ــت.بـ ــیدهاسـ ــشرسـ ــدتنـ ــهحـ ــیآنبـ ــعآبـ ــرداریازمنابـ ــهبهرهبـ کـ
ــال ــبدرسـ ــه900مترمکعـ ــرانهآببـ ــرفسـ ــیمصـ ــالآتـ ــیدر20سـ ــراتجمعیتـ تغییـ
ــی ــد.ازطرفـ ــتانمیباشـ ــعآباسـ ــیمنابـ ــتبحرانـ ــانگروضعیـ ــهنشـ ــیدکـ ــدرسـ خواهـ
بـــاتوجـــهبـــهنقـــشحیاتـــیآبدرزندگـــیجوامـــعووابســـتگیتوســـعهبـــهآن،مدیریـــت
ــعهو ــنتوسـ ــرداریوهمچنیـ ــرفوبهرهبـ ــتمصـ ــردمدیریـ ــارویکـ ــتیبـ ــعآببایسـ منابـ
ــارراهکارهـــایدیگـــر اســـتفادهازاجـــرایطرحهـــایانتقـــالآببیـــنحوضـــهایدرکنـ
ــتان ــعآباسـ ــنمنابـ ــتایتأمیـ ــتافتهودرراسـ ــورشـ ــرانمذکـ ــابحـ ــهبـ ــورمواجهـ بهمنظـ

راهکارهایالزمراارائهنماید.

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

حوزه حمل ونقل؛
ــرار ــوردبررســیق ــتلجســتیککشــورهام ــرایبررســیوضعی ــهب ــیک یکــیازمعیارهای

ــت. ــتیکی)LPI(1اس ــردلجس ــاخصعملک ــردش میگی
بــراســاسرتبهبنــدیبانــکجهانــیمقــدارشــاخصLPIایــران،طــیســالهای2014

Logistics Performance Index-1:شاخصLPIیکشاخصچندبعدیاستکهاززیرشاخصهای:
کاراییفرایندترخیصکاال)سرعت،سادگیوقابلپیشبینیبودنتشریفاتگمرکی(

کیفیتزیرساختهایمبادیورودی)راهآهن،جادهها،فنآوریاطالعات(
سهولتدسترسیبهحملونقلبینالمللیباقیمترقابتی

شایستگیوکیفیتخدماتلجستیکی)عملکردمتصدیانحملونقل،کارگزارانیاواسطههایگمرک(
تواناییدرتعقیبوردیابیکاالهایارسالی

مناسببودنزمانتحویلمحمولههابهمشتریدرزمانبرنامهریزیشدهیازمانموردانتظار
تشکیلشدهوبهعنوانشاخصبانکجهانیهردوسالیکباروضعیتکشورهایجهانراموردسنجشقرارمیدهد.
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تــا2016،ازرتبــه122بــهرتبــه96ارتقــاپیداکــردهاســت.)کیفیــتجادههــارتبــه62،کیفیــت
زیرســاختریلــیرتبــه45،کیفیــتزیرســاختبنــدریرتبــه80،کیفیــتزیرســاختحملونقــل
هوایــیدررتبــه121قرارگرفتــهاســت(.الزمبــهذکــراســتکــهدرهمیــنفاصلــهزمانــی،رتبــه
ــودهاســت.بهرغــمتفاوتــیکــه ــهترتیــب30،13و34ب کشــورهایامــارات،قطــروترکیــهب
ــه ــوطب ــیمرب درکیفیــتزیرســاختهایارتباطــیولجســتیکیاســتانهاوجــوددارد؛ارزیاب

ــرایاســتانهانیــزپذیرفــت. ــوانب کشــوررا،میت
درســال1396بخــشحملونقــلجــادهایدراســتانآذربایجانشــرقیشــامل236
کیلومتــرآزادراه)رتبــه2کشــور(،453کیلومتــربزرگــراه،993کیلومتــرراهاصلــیاســت.
ــاط ــنشــبکهارتب ــرمهمتری ــهطــول855کیلومت ــازرگانب ــز-ب ــتتهــران-تبری محــورترانزی
ــاکشــورهایاروپائــیمیباشــدکــهنقــشاساســیدرحملونقــلجــادهای جــادهایکشــورب
ــراز ــدود600کیلومت ــدکــهح ــامیکن ــیایف ــتانیوبینالملل ــافردرونوبروناس ــارومس ب
ــنمحــور ــیاســتوهمچنی ــیجــادهاصل ــراهومابق ــربزرگ ــنمســیرآزادراهو100کیلومت ای
تبریــز-جلفــاوجــادهنــوارمــرزینیــزارتبــاطاســتانراازطریــقجلفــا،نــوردوزوخدآفریــنبــا

ــد. ــرارمینمای ــانبرق ــتانوآذربایج ــورهایارمنس ــوانوکش ــارنخج ــوریخودمخت جمه
ــتان ــماس ــیمه ــایارتباط ــانازمحوره ــوریآذربایج ــرزجمه ــام ــرت ــز–اه ــیرتبری مس
ــه ــتانومنطق ــزاس ــاطمرک ــهارتب ــودهک ــگریب ــیوگردش ــشترانزیت ــدوداراینق میباش
ــاجمهــوریآذربایجــانفراهــممیکنــد.یکــیدیگــرازمحورهــای گردشــگریارســبارانراب
ــش ــهنق ــدک ــوردوزمیباش ــرزن ــپیران–م ــز–اس ــورتبری ــتان،مح ــیاس ــرارتباط ــمدیگ مه
پررنگــیدربرقــراریارتبــاطســریعمرکــزاســتانبــاشــمالاســتانومرزکشــورارمنســتاندارد.
ــران ــوان(وته ــورینخج ــهجمه ــالب ــا)اتص ــز–جلف ــران–تبری ــنته ــنراهآه همچنی
ــهزیرســاختهایمهــمشــبکهریلــیکشــور ــهراهآهــنترکیــه(ازجمل ــز–رازی)اتصــالب تبری
اســت.درایــندومحــور،مســیرمیانــه،تبریــزدرحــالحاضــرازمســیریطوالنــیوبــاعبــور
ازشهرســتانهایهشــترود،مراغــه،بنــاب،عجبشــیروآذرشــهربــهتبریــزامکانپذیــر
میباشــدکــهبــااصــالحآن،ایــنمســیربــه180کیلومتــرکاهــشمییابــدوقابلیــتحرکــت
ــن ــرداریازای ــابهرهب ــرددوب ــدورمیگ ــیمق ــبکهریل ــزدرآنش ــیرنی ــایسریعالس قطاره

ــه7ســاعتکاهــشخواهــدیافــت. ــزب ــروژهزمــانطــیمســافتتهــران–تبری پ
مضــافبــرآنراهآهــنمرزیجلفاکهدردهههایگذشــتهنقشمهمیازشــبکهحملونقل
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وترانزیــتبــاریایفــامیکــردبــهعلــتمناقشــهقرهبــاغبیــنجمهــوریآذربایجــانوارمنســتان
بهشــدتمحدودشــدهاســت.همچنیــنشــبکهریلــیکــهدرمــرزرازیبــهترکیــهوصــلشــدهبه
علــتحلقــهمفقــودهشــبکهراهآهــنترکیــهدرمنطقــهوانازکارآمــدیباالئــیبرخوردارنیســت.
ازنظــرزیرســاختهایحملونقــلهوایــی،فــرودگاهتبریــزمبــدأومقصــدحــدود10شــهر
درپروازهــایداخلــیوحــدود8شــهردرپروازهــایبینالمللــیاســتکــهجابهجایــیمســافر
درایــنمســیرهاتوســط7شــرکتهواپیمایــیداخلــیو4شــرکتهواپیمایــیخارجــیصــورت
ــزدربیــنفرودگاههــایکشــوردررتبــه7قــرارداردوفــرودگاهســهند میگیــرد.فــرودگاهتبری
ــری ــتان،در120کیلومت ــایاس ــاریادارهکلفرودگاهه ــرودگاهاقم ــیازف ــوانیک ــزبهعن نی
جنوبــیشهرســتانتبریــزبــامســاحتحــدود30هکتــاربــاتجهیــزاتناوبــریوکمــکناوبــری

نســبتًامناســبفعالیــتمیکنــد.
وجــودگمــرکســهالن،تبریــزوانبارهــایعمومــیســهالنوامکانــاتتخلیــهوبارگیــری
درمرکــزاســتانموجــبشــدهمحورهــایاصلــی،عمدتــًانقــشترانزیتــیداشــتهوعــالوهبــر
ارتبــاطداخــلاســتانیودرونکشــور،نقــشاساســیدرحملونقــلکاالومســافردرســطح

ــد. ــانماین ــیایف بینالملل
بهرغــمامکانــاتموجــوددراســتانووجــودشــبکههایارتباطــیجــادهای،ریلــیو
هوایــی،بــهعلــتحلقههــایمفقــودهوزیرســاختهایکالبــدیارتباطــاتاســتانازکارایــی

الزمبرخــوردارنیســت.

حوزه تأمین انرژی؛
درحــالحاضــرمیــزانتولیــدانــرژیبــرق)حداکثــرتولیــدعملیاســتان(درســطحاســتان
ــد ــت3واح ــلفعالی ــدیحاص ــرژیتولی ــنان ــد.ای ــگاواتمیباش ــرقی1707م آذربایجانش
ــیپتروشــیمی ــیصنعت ــدنیروگاه ــان،2واح ــز،صوفی ــاملســهند،تبری ــزرگش ــیب نیروگاه
تبریــزوتراکتورســازیوواحدهــاینیروگاهــیتولیــدپراکنــده)DG(میباشــد.اطالعــات
اخذشــدهازشــرکتبــرقمنطقــهایآذربایجــان،بیانگــرایــناســتکــهدراواســطســال97
ــودهاســتکــه ــدآنب ــرقدراســتانآذربایجانشــرقیبیــشازتولی ــرژیب ــزانمصــرفان می
همیــنامــرزنــگخطــررابــرایتأمیــنمطمئــنانــرژیبــرایســالهایآتــیدرســطحاســتان
بــهصــدادرآوردهاســت.بــراســاسرونــدمصــرفوبــهاســتنادبــرآورداعالمــیشــرکتمذکــور
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ــهرقــم2810 ــرقدراســتان،درســال1405ب ــرژیب ــارمصرفــیان ــی،ب ــرایســالهایآت ب
مــگاوات)MV(خواهــدرســیدکــهایــنامــرصرفــًابیانگــررشــدبــارطبیعــیمصــارفعمومــی
ــداتواگذارشــده)فروختهشــده( ــگاواتتعه ــم550م ــنرق ــهای ــودهوالزماســتب اســتانب
بــرایمشــترکینفعلــیواحدهــایبــزرگصنعتــیوخدماتــیکــهدرحــالحاضــربــهجهــت
ــد ــربخــشصنعــتازظرفیــتکامــلخــوداســتفادهنمینماین مســائلومشــکالتحاکــمب
رااضافــهنمــود.همچنیــندیمانــدقــرارداددرتعهــدشــرکتبــه13متقاضــیبــزرگجدیــددر
ــا550مــگاواتناشــیازمصــرفپاییــن حــدود955مــگاواتمیباشــد.اگــرمــورداخیــرراب
واحدهــایصنعتــیبــزرگراباهــمجمــعبزنیــمنتیجــهایــنخواهــدبــودکــهدرشــبکهبــرق
اســتانآذربایجانشــرقی1505مــگاواتنیــازمصــرفپنهــانوجــودداردکــهدرشــرایطفعلــی
ازآناســتفادهنمیشــود.درنتیجــهبــرایاینکــهصنعــتبــرقاســتانبتوانــدجوابگــویتقاضای
جدیــد2608مگاواتــی)رشــدبــارطبیعــیمصــارفعمومــی1103مــگاوات،افزایــشتــاافــق
ــددر ــد،بای ــگاواتباش ــت(1505م ــدهدربخــشصنع ــهوواگذارش 1405وتقاضــاینهفت
فکــربرنامهریــزیدقیــقواتخــاذتدابیــرشایســتهبــرایچالشهــایپیــشرودرآینــدهباشــد.

حوزه تأمین و انتقال آب؛
اســتانآذربایجانشــرقیبــاوســعتیبرابــربــا45650کیلومترمربــعدرســهحوضــهآبریــز
ارس)28درصــد(،دریاچــهارومیــه)47درصــد(وقزلاوزن)25درصد(واقعشــدهوشــامل21
شهرســتان،21محــدودهمطالعاتــی،13محدودهآزادو6محدودهممنوعــهکاملو2محدوده
ــاکشــورهایآذربایجــان،جمهــوری ــناســتانب بخشــیآزادوبخشــیممنوعــهمیباشــد.ای
نخجــوانوارمنســتانهممــرزبــودهومجموعــًا250کیلومتــرمــرزآبــیبــاایــنکشــورهادارد.

جدول شماره 15: حوزه های آبریز استان و سهم هرکدام از مساحت کل استان
نسبت حوضه به کل مساحت )درصد(نام حوضه آبریز

28حوضهآبریزارس
47حوضهآبریزارومیه
25حوضهآبریزقزلاوزن

100جمع
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ــی ــیلهایآب ــد.کلپتانس ــالمیباش ــردرس ــتان297,5میلیلیت ــارشدراس ــطب متوس
ــارد ــطحی)3,05میلی ــدس ــه61درص ــودهک ــبب ــاردمترمکع ــتان4میلی ــراس ــدپذی تجدی
مترمکعــب(و39درصــدزیرزمینــی)1,95میلیــاردمترمکعــب(میباشــد.درحــالحاضــراز
ایــنمیــزانحــدود2754میلیــونمترمکعــباســتحصالو88درصــدآندربخشکشــاورزی،

9درصــددرشــربو3درصــددرصنعــتمــوردمصــرفقــرارمیگیــرد.

جدول شماره 16: میزان مصرف از منابع آب در استان )میلیون مترمکعب(
جمعمیزان بهره برداری از آب های زیرزمینیمیزان بهره برداری از آب های سطحینوع مصرف

120130250شرب
502474صنعت
140010302430کشاورزی
157011842754جمع

مصــرفآبدرســهبخــششــرب،صنعتــیوکشــاورزیبهصــورتمــداومدرحــال
ــژهدر ــتوبهوی ــشجمعی ــلافزای ــهدلی ــشمصــرفدربخــششــربب ــشاســت.افزای افزای
ــی ــایصنعت ــیدرنتیجــهگســترشفعالیته ــشمصــرفآبصنعت ــتشــهریوافزای جمعی
بــودهاســت.مصــرفآبدربخــشکشــاورزینیــزبــهدلیــلتغییــرالگــویکشــتبــهســمت
ــنبخــش ــهازآبدرای ــدماســتفادهبهین ــتآبوع ــدررف ــروه ــاتومحصــوالتآبب باغ
ــرف ــدکلمص ــدود88درص ــونح ــههماکن ــتبهنحویک ــودهاس ــشب ــهافزای ــوارهروب هم
آبمربــوطبــهایــنبخــشمیباشــد.درکنــارهمــهایــنبخشهــابایــدبــهتعییــندســتوری
ــازارنیــزاشــارهکــرد.ایــندر قیمــتآبوعــدمتعییــنقیمــتازطریــقعرضــهوتقاضــایب
حالــیاســتکــهدرســالهایاخیــربــروزخشکســالیوکاهــشمیــزانبارندگــیدراســتان
ــردهاســت. ــهک ــیمواج ــاتهدیدات ــورراب ــهبخــشمذک ــرس ــینامناســبآنه ــعزمان وتوزی
وضعیــتبحرانــیدریاچــهارومیــهوتــرازمنفــیآباکثــردشــتهایاســتانبــهدلیــلاســتفاده
بیــشازظرفیــتازمنابــعزیرزمینــیآبآنهــاازجملــهایــنتهدیــداتاســت.تأمیــنآبشــرب
ــدو ــترومرن ــز،شبس ــتانهایتبری ــژهدرشهرس ــتانبهوی ــهرهایاس ــداردرش ــنوپای مطمئ
ــع ــامناب ــزبســتانآبادب ــهونی ــعدرشــمالوشــمالغــربدریاچــهارومی شهرســتانهایواق
ــه ــریازهرگون ــتجلوگی ــنجه ــود،بنابرای ــدب ــرنخواه ــدهامکانپذی ــالهایآین ــیدرس فعل
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وقایــعزیســتیوپیامدهــایمنفــیاجتماعــیناشــیازآنبایــدبهصــورتجــدیازهماکنــون
بــهفکــرتأمیــنآبمطمئــنوپایــداربــرایآنهــابــود.

ب( نکات مثبت  
حوزه حمل ونقل

قرارگیــریاســتاندرمســیرکریدورهــایبینالمللــیومنطقــهای)جــادهای–ریلــیو-
ــی ــورهایCISواروپای ــمتکش ــهس ــی(ب هوای

دارابودنایستگاههایبازبینالمللیتبریز،سهالن،جلفاورازی-
واقعشــدنفــرودگاهتبریــزدرکریــدوربینالمللــیبــهســمتاروپــاوهمچنیــنآســمانبــاز1-

بــودنفــرودگاهتبریــزجهــتپذیــرشوارائــهخدمــاتهوانــوردیبــههواپیماهــایعبــوری
وداخلــیدرتمــامســاعاتروز

وجــودســابقهقــویترانزیــتجــادهایوریلــیدراســتانوزیرســاختهایمناســب،پایانــه-
گمرکــیوانبارهــایعمومــی

باالبودنسهماستاندراشتغالبخشحملونقل-

حوزه تأمین انرژی
برخورداریازنیرویانسانیمتخصص-
برخورداریازمشاورینوپیمانکارانباتجربهوباصالحیت-
وجــودپتانســیلهایالزمدرزمینهتولیدبرقنیروگاهــیوانرژیهاینو)پاکوتجدیدپذیر(-
موقعیــتویــژهاســتاندرمنطقــهودرجــوارکشــورهایآذربایجــان،ارمنســتان،جمهــوری-

خودمختــارنخجــوانوحتــیترکیــهبهمنظــورتبــادلانــرژی
وجودزیرساختهایالزمصنعتیدراستانجهتتولیدقطعاتوتجهیزاتموردنیازبخشانرژی-

حوزه تأمین و انتقال آب
وجودسدهاوتأسیساتآبیوعملکردمناسبدربهرهبرداری،تعمیرونگهداریآن-
وجودرویکردمدیریتاستراتژیکدربخشآب-

1- Open Sky
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تجربهانجامپروژههایبزرگوکوچکتأمینآببهویژهانتقالآب-
استقرارسیستمGISدرمدیریتمنابعآباستان-
وجودمشاورانوپیمانکارانبومیدارایتجربهکافی-

ج( نکات منفی
حوزه حمل و نقل

ــز–- ــونآزادراهتبری ــا)همچ ــرانواروپ ــیای ــبکهآزادراه ــودهدرش ــایمفق ــودحلقهه وج
ــه( ــز–میان ــنتبری ــی)همچــونراهآه ــازرگان(وشــبکهریل ب

امکاناتوتجهیزاتضعیفحملونقلترکیبیعلیالخصوصدرحملکانتینرها-
قدمتخطوطریلی-
شــکلگیریکریدورهایرقیبجدیدتوســطکشــورهایهمســایهوکشــورهایآسیایمیانه-
باالبودنسنناوگانعمومی)جادهای،ریلیوهوایی(-

حوزه تأمین انرژی
عدمتعادلدربینتولیدوتقاضایموجودبرایمصرفانرژیبرقدراستانآذربایجانشرقی-
کاهشقابلیتاطمینانشبکهانتقالوفوقتوزیع-
ــهســاخت- ــوطب ــهازظرفیتهــایبخــشخصوصــیدرمباحــثمرب عــدماســتفادهبهین

ــرق ــالب ــاوانتق نیروگاهه
ــع- ــالوتوزی ــال،وجــودتلفــاتدرسیســتمهایانتق ــزاتوخطــوطانتق فرســودگیتجهی

ــدرن ــرلوحفاظــتم ــری،کنت ــایاندازهگی ــدانفنآوریه ــرژیوفق ان
تولیدواستفادهپایینازانرژیهاینووپاک-
باالبودنسرانهمصرفوپایینبودنفرهنگمصرفانرژیدربخشهایمختلف-

حوزه تأمین و انتقال آب
عدماستفادهبهینهازآبوباالبودنمیزانهدررفتآبدرکشاورزی-
افتسطحآبهایزیرزمینیدردشتهایاستان-
باالبودنمصرفسرانهآب-



97 دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

تبیین هسته
بهطــورخالصــهاگــربــهموقعیــتجغرافیایــیاســتاندرپهنــهســرزمینومنطقــهشــمال
غــربکشــورهمچنیــنموقعیــتکشــورهایهمجــوارومســیرکریدورهــایبینالمللــیتوجــه
ــوزه ــتاندرح ــتاس ــرداریازموقعی ــوربهرهب ــیبهمنظ ــاختهایاساس ــودزیرس ــم،نب نمایی
لجســتیک،عــدمتکمیــلپروژههــاینیمهتمــاممهــموتأثیرگــذاردرحــوزهراهآهــنوآزادراه
وعــدماســتفادهکامــلازظرفیتهــایموجــوددرحــوزهحملونقــلهوایــیوفرودگاهــیبــه

ــدهمیشــود. وضــوحدی
ــر ــهازنظـ ــتکـ ــهایاسـ ــرقیبهگونـ ــتانآذربایجانشـ ــیاسـ ــیواقلیمـ ــرایططبیعـ شـ
ـــان ـــهایآذربایج ـــرقمنطق ـــرکتب ـــت.ش ـــبیاس ـــتنس ـــانیدارایمزی ـــرقوبرقرس ـــنب تأمی
ــواناولیـــنشـــرکت،فـــروش ــوعبهعنـ ــال1370براســـاسسیاســـتهایوزارتمتبـ ازسـ
ـــهکشـــورهایهمســـایهراآغـــازنمـــودهاســـت.درســـال1396درمناطـــق ـــرژیالکتریکـــیب ان
ـــدشـــدهاســـتو ـــرقکلکشـــورتولی تحـــتپوشـــشاســـتانآذربایجانشـــرقی2.1درصـــدازب
ـــع ـــهایوتوزی ـــرقمنطق ـــقشـــرکتهایب ـــناســـتانازطری ـــزارمشـــترکای ـــشاز1780ه بی
بـــرقتبریـــزوآذربایجانشـــرقیتأمیـــنبـــرقگردیدهانـــدکـــه3.5درصـــدازمصـــرفکل
ـــهایدر ـــرقمنطق ـــیشـــرکتب ـــهخـــوداختصـــاصدادهاســـت.درمحـــدودهعملیات کشـــورراب
ـــر7823 ـــیبالغب ـــاظرفیت ـــعب ـــوقتوزی ـــالوف ـــتگاهانتق ـــتگاهایس ـــداد76دس ـــتانتع ـــناس ای
ــه ــتمنصوبـ ــدازظرفیـ ــه3.6درصـ ــدکـ ــرداریقرارگرفتهانـ ــوردبهرهبـ ــرمـ ــگاواتآمپـ مـ
ــع ــال-توزیـ ــوطانتقـ ــولخطـ ــنطـ ــد.همچنیـ ــورمیباشـ ــعکلکشـ ــوقتوزیـ ــالوفـ انتقـ
زیـــربـــاردرمحـــدودهایـــناســـتانبالغبـــر4548کیلومتـــرمـــدار)3.96درصـــدکشـــور(
ــادل1707 ــتان1397معـ ــتاندرتابسـ ــناسـ ــیایـ ــار(مصرفـ ــرتوان)بـ ــد.حداکثـ میباشـ
ـــی ـــدطبیع ـــدرش ـــارون ـــال1405وب ـــهدرس ـــودک ـــیمیش ـــتوپیشبین ـــودهاس مـــگاواتب
ایـــنرقـــمبـــه2810مـــگاواتبرســـدکـــهبـــاتوجـــهبـــهفرســـودگیبخشـــیازتجهیـــزات،
ــعوعدمکفایـــتآندر ــوقتوزیـ ــالوفـ ــبکههایانتقـ ــانشـ ــودنقابلیـــتاطمینـ پاییـــنبـ
تأمیـــنبـــرقمتقاضیـــاندرمناطقـــیازشـــبکه)متقاضیـــانبخـــشصنعـــت،متـــروتبریـــز
و...(محدودیـــتجـــدیدرتأمیـــنمنابـــعمالـــی،فراهـــمنبـــودنزمینـــهمشـــارکتبخـــش
ــتاز ــی،برونرفـ ــکافتکنولوژیکـ ــالوشـ ــشانتقـ ــرمایهگذاریهایبخـ ــیدرسـ خصوصـ

ــد. ــوزهمیباشـ ــاتجـــدیدرایـــنحـ ــدبرنامهریـــزیواقدامـ ــانیازمنـ ایـــنچالشهـ
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ـــراندرزمینـــهاجـــرایطرحهـــایعظیـــمانتقـــال دربخـــشتأمیـــنوانتقـــالآبکشـــورای
ـــهمهندســـیآب ـــایکـــیازپیشـــگامانجامع ـــهکشـــورم ـــهطوریک ـــیداردب آبتجـــاربموفق
ـــالوه ـــی،ع ـــهعمل ـــیوتجرب ـــشفن ـــایهدان ـــهدرس ـــرددک ـــوبمیگ ـــانمحس ـــطحجه درس
ـــز ـــهکالنشـــهرتبری ـــانیب ـــانی،همچـــونطـــرحآبرس ـــمآبرس ـــایعظی ـــرایطرحه ـــراج ب
اززرینـــهرود،طـــرحآبرســـانیقدیـــرجهـــتانتقـــالآبازســـددزبـــهشـــهرهایاهـــواز،
ـــی ـــایعظیم ـــروزهطرحه ـــاهو...ام ـــدان،کرمانش ـــانیهم ـــادانوخرمشـــهر،طـــرحآبرس آب
ـــور ـــزیکش ـــتهایمرک ـــهدش ـــزرب ـــانوخ ـــارسوعم ـــایخلیجف ـــالآبدری ـــونانتق همچ
ـــال ـــهوانتق ـــهارومی ـــهدریاچ ـــهزابب ـــالآبرودخان ـــهانتق ـــاازجمل ـــنحوزهه ـــالآببی وانتق

ـــت. ـــردهاس ـــزیک ـــهرابرنامهری ـــهارومی ـــرقدریاچ ـــمالش ـــهش ـــهارسب آبرودخان
بــاتوجــهبــهاجــرایطــرحبــزرگآبرســانیاززرینــهرودبــهتبریــزکــهبــاترکیــب
تخصصهــایمختلــففنــیونوآوریهــایصنعتــیبــهیکــیازبزرگتریــنتجربــهکشــوردر
زمینــهانتقــالآبتبدیلشــدهاســتپشــتوانهفنــیوتجربــیالزمبــرایاجــرایطــرحانتقــال

ــاختهاســت. ــمس ــانرافراه ــدکلق آبازارسوس

اهداف کلی
افزایشسهماستاندرترانزیتکاالییبهاروپاوآسیایمیانه-
تبدیلاستانبههابکاالییدرمنطقهشمالغرب-
ایجادوتوسعهزیرساختهایحملونقلترکیبی-
تأمینبرقمطمئنبرایمصارفمختلفدرسالهایآتی-
تأمیــنآببهمنظــورپاســخگوییبــهنیازهــایجدیــدپیــشرودرحوزههــایمختلــف-

غیرآشــامیدنی( و )آشــامیدنی
استفادهبهینهازمنابعآبزیرزمینیمحدود-

اقدامات اساسی 
- توسعه ارتباطات جاده ای و ریلی:

ــز- ــقآزادراهتبری ــامرکــزکشــورازطری ــاطاســتانب دربخــشحملونقــلجــادهای،ارتب
ــق ــرزیازطری ــایم ــاپایانهه ــتانب ــاطاس ــروارتب ــول600کیلومت ــهط ــرانب ــان-ته زنج
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محورهــایتبریــز-جلفــا،نــوارمــرزی)پایانــهمــرزینــوردوزوجلفــا(وتبریــز-مرنــد،بــازرگان
ــهو ــورترکی ــاکش ــافرب ــتکاالومس ــیترانزی ــیراصل ــازرگان،مس ــیرب ــردد،مس ــرمیگ میس
ــیرهای ــیمس ــهدرتمام ــورترکی ــلکش ــیدرداخ ــطترانزیت ــنخ ــد.ای ــامیباش ــهاروپ اتحادی
ــوری ــگاهجمه ــهجای ــهب ــاتوج ــهب ــدک ــدامیکن ــهپی ــازادام ــاوقفق ــمتاروپ ــهس ــودب موج
اســالمیایــراندرترانزیــتمنطقــهایمیتوانــدادامــهکریــدورشــمالوجنــوبونیــزشــرق
ــر ــالهایاخی ــهدرس ــتانک ــورواس ــرایکش ــیرب ــنمس ــتای ــماهمی ــد.بهرغ ــربباش وغ
ــاروقریــب10میلیــوننفــرمســافرازطریــقآنجابهجــا ســاالنهبیــشاز15میلیــونتــنب
ــی ــبکهآزادراه ــدش ــرفاق ــول250کیلومت ــهط ــازرگانب ــاب ــزت ــیرازتبری ــنمس ــود،ای میش
میباشــدکــهتکمیــلایــنحلقــهمفقــودهازاهمیــتبســزاییبرخــورداراســت.همچنیــنجهــت
افزایــشارتبــاطکشــورواســتانوتوســعهمــراوداتاقتصــادیبــاکشــورهایهمســایهشــمالی
ــی ــقســاماندهیوتوســعهزیرســاختهایحملونقل ــازازطری وســایرکشــورهایحــوزهقفق
منتهــیبــهپایانههــایمــرزیوارتقــاءمشــخصاتراهارتباطــیتبریــز–اهــر–مــرزجمهــوری

ــد. ــیمیباش ــتکنون ــیدروضعی ــایاجرای ــانازاولویته آذربایج
ــز- ــاوتبری ــز-جلف ــز،تبری ــران-تبری ــنته ــقراهآه ــزازطری ــتاننی ــیاس ــوطریل خط
ــی ــوطریل ــطاســت.خط ــایهمرتب ــورهایهمس ــرزیوکش ــایم ــهپایانهه ــلماس-رازیب س
کــهازتهــرانبــهتبریــزوازتبریــزبــهجلفــاومــرزرازیوصــلمیشــودبــامشــخصاتپاییــن
ــد ــابمیکن ــوژیایج ــرفتتکنول ــهپیش ــهب ــاتوج ــهب ــتک ــدهاس ــمطراحیش ــرعتک وس
ــی ــه120ال ــلب ــرححداق ــرعتط ــدهوس ــرعتدادهش ــاءس ــوقارتق ــیف ــوطریل ــهخط ک
ــه ــی،ب ــلریل ــراوانحملونق ــایف ــودمزیته ــموج ــد.بهرغ ــاعتبرس ــردرس 160کیلومت
ــودنســرعتقطــارمســافریدرمحورهــایاســتان، ــنب ــودنمســیروپایی ــیب ــتطوالن عل

حملونقــلریلــینمیتوانــدبــاحملونقــلجــادهایرقابــتکنــد.
ــت ــودهوجمعی ــدنم ــدیرش ــهتزای ــرعتروب ــاس ــزب ــهرتبری ــرکالنش ــایاخی دردههه
شــهریآندرسرشــماریعمومــی1395بالغبــر1/6میلیــوننفــرگردیــدهاســت.ایــنازدحــام
جمعیتــینیازمنــدمعابــرمناســبونــاوگانحملونقــلعمومــیمــدرناســت.بهرغــمتوســعه
نــاوگانعمومــی،احــداثخیابانهــاوســایرمســتحدثاتاعــمازتقاطعهــایغیــرهمســطح
ــرشــهری ــشترافیــکدرمعاب ــیخودروهــایشــخصیموجــبافزای توســعهنیافتهاندوفزون
ــای ــاواحده ــزهمجــواریآنب ــتونی ــنواقعی ومســیرهایشــریانیشــهرشــدهاســتوای
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صنعتــیباعــثافزایــشآلودگــیهــواوتخریــبمحیطزیســتگشــتهاســت؛ازایــنرواســتفاده
ازقطــارشــهریامــریبســیارضــروریاســت.بــرایــناســاس70کیلومتــرخــطدرونشــهری
در4مســیربــهتصویــبشــورایعالــیترافیــکرســیدهکــهیــکخــطآندرحــالتکمیــلو
کارهــایاجرایــیوعملیاتــیخــط2درحــالانجــاممیباشــدکــهبــهعلــتموانــعاداریونیــز
مشــکالتناشــیازتأمیــنمالــیعملیــاتاجرایــیآنهــاازســرعتکافــیبرخــوردارنیســت.
ــوط3و4 ــرایخط ــزاج ــداثونی ــتاح ــط2و1دردس ــلدوخ ــریعدرتکمی ــنتس بنابرای
ــهتعریــفخطــوط ازاولویتهــایتوســعهشــهریاســت.همچنیــنانتظــارمــیرودنســبتب

حومــهایبــهشــهرهایاطــرافماننــدســهند،ســردرود،باســمنجنیــزاقــدامشــود.

- تبدیل فرودگاه تبریز به هاب منطقه:
ــزاز ــرودگاهتبری ــب،ف ــیمناس ــتجغرافیای ــاظموقعی ــهلح ــیب ــلهوای ــرحملونق ازنظ
ــروازی ــاتپ ــهخدم ــتارائ ــهوقابلی ــربقرارگرفت ــمالغ ــهش ــتمنطق ــیدرمرکزی ــدداخل بع
ــد ــرب،زنجــانوشــمالاســتانکردســتانرادارامیباشــدوازبع ــهاســتانهایشــمالغ ب
ــاتوجــهبــهموقعیــتشــهرتبریــزدرتجــارتخارجــی،خدمــاتبرتــرآموزشــی، خارجــینیــزب
درمانــیوگردشــگریونیــزقــرارگرفتــندرمســیرپروازهــایبینالمللــیودارابــودنقابلیــت

ــد. ــهایرادارامیباش ــابمنطق ــرودگاهه ــهف ــدنب ــیلتبدیلش ــاز،پتانس ــمانب آس

- ایجاد و توسعه تأسیسات و خدمات لجستیکی در استان:
اســتانآذربایجانشــرقیدرحــوزهترانزیــتبــهعلــتدارابــودنمزیتهــایمنابــعانســانی،
ــوان ــدبهعن ــورمیتوان ــا4کش ــایگیب ــیوهمس ــازجغرافیای ــتممت ــیوموقعی ــرمعدن ذخای
یکــیازاســتانهایدارایپتانســیلبــاالدرحملونقــلبینالمللــیباشــد.بــاتوجــهبــه
ــاطاســتان ــکانارتب ــهوام ــدیمهــمدرســطحاســتانومنطق ــیوتولی ــزصنعت وجــودمراک
ــی ــایریل ــیوظرفیته ــلهوای ــایحملونق ــودظرفیته ــی،وج ــایبینالملل ــاکریدوره ب
ــهکشــورهای دراســتان،ضــرورتتوســعهزیرســاختهایحملونقــلاســتانواتصــالآنب
از میگــردد. آشــکار بیشازپیــش اقتصــادی حیاتــی شــریانهای بهعنــوان همجــوار
مهمتریــنکریدورهــایبینالمللــیمرتبــطبــاکشــورایــرانواســتانآذربایجانشــرقی،کریــدور
ــاجــادهباســتانیابریشــم، ــدورشــرق-غــربی ــوب،کری ــیحملونقــلشــمال–جن بینالملل
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کریــدورجنوبــیآســیاوکریــدورآلتیــدرامیتــواننــامبــرد.اســتانآذربایجانشــرقیبــاعنایــت
بــهموقعیــتممتــازجغرافیایــیوقرارگرفتــندرمحــلعبــورکریدورهــایبینالمللــیبــهاروپــا
ــت ــتیکیداردوقادراس ــایلجس ــهفعالیته ــگاهرادرعرص ــنجای ــورهایCISبهتری وکش
محــلتمرکــزوپــردازشکاالوایجــادارزشافــزوده)بــازتوزیــعکاال(بــرایکشــورهایمنطقــه
ــهایرا ــایمنطق ــازیکریدوره ــتیکیوفعالس ــایلجس ــکلگیریهابه ــهش ــودهوزمین ب

بــاکشــورهایهــدفمهیــانمایــد.
ــن ــی،راهآه ــادهایبینالملل ــدورج ــندرکری ــرارگرفت ــاق ــزب ــهالننی ــژهس ــهوی منطق
ونزدیکــیبــهفــرودگاهبینالمللــیتبریــزونیــزمزیتهــایمکانــیوقانونــیدرجــذب
ســرمایهگذارانخارجــی،میتوانــدبهعنــوانیــکهــابلجســتیکیوپایانــهترکیبــیدر
پیونــدبــازیرســاختهایمنطقــهاینقــشایفــاکــردهومفصــلارتباطــیرابــرایحملونقــل
ــیدر ــنهابهای ــکلدهیچنی ــوعش ــتموض ــهاهمی ــتب ــاعنای ــد.ب ــمنمای ــیفراه ترکیب

منطقــهبســتانآبادومنطقــهآزادارسهــمقابلمطالعــهوارزیابــیاســت.

- توسعه شبکه انتقال برق 
توســعهزیرســاختهایبخــششــبکهانتقــالشــاملپســتهاوخطــوط400و230
کیلوولــتبهعنــوانشــریانهایاصلــیتبــادلوانتقــالانــرژییکــیازمهمتریــنبخشهــای
ــعو ــوقتوزی ــدوف ــبازبخــشتولی ــتیبانیمناس ــهپش ــهوظیف ــندک ــهمیباش ــعهمنطق توس
همچنیــنفراهــمآوردنامــکانمبــادالتبیــنمنطقــهایوفــرامنطقــهایرافراهــممینمایــد.
بــاتوجــهبــهموقعیــتخاصاســتانآذربایجانشــرقیوهمســایگیبــاکشــورهایجمهوری
ــادالتفرامــرزیدر آذربایجــان،نخجــوانوارمنســتانوپتانســیلهایموجــوددربخــشمب
ایــناســتانوهمچنیــنطرحهــایتوســعهدرایــنبخــشبــاتوجــهبــهبحــثمبــادالتبــااروپــا
ازطریــقکشــورهایواســطمذکــور،ضــرورتداردمتناســببــانیازهــایبرنامههــایتوســعه،
ــرد. ــرارگی ــرق ــشمدنظ ــال،بیشازپی ــاختاربخــشانتق ــتس ــرژی،تقوی ــدان دربخــشتولی
ــتهای ــشپس ــردربخ ــتآمپ ــر4835مگاول ــتانبالغب ــطحاس ــیدرس ــرایطفعل درش
ــدهاســت. ــتایجــادگردی ــالظرفی ــداردربخــشخطــوطانتق ــرم ــالو2538کیلومت انتق

ــع ــهمــواردمذکــورودرجهــتپوشــشنیازهــایعمومــی،شــبکهفــوقتوزی ــتب ــاعنای ب
ــرزی ــهایوفرام ــنمنطق ــادالتبی ــکانمب ــمآوردنام ــتانوفراه ــیاس شــهرکهایصنعت
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ــال ــاس ــهت ــنبرنام ــراســاسای ــایمدنظــراحصــاوب ــاوطرحه ــق1405برنامهه ــرایاف ب
1405ضــروریاســتکــه:تعــداد9پســتانتقــال400و230کیلوولــتبــهمجمــوعظرفیــت
4970و500کیلومتــرمــداردربخــشخطــوط400و230کیلوولــتبــهبهرهبــرداریبرســد.

ــهشــرحجــدول19میباشــد. ــرب ــایمدنظ مشــخصاتطرحه

- احداث و توسعه نیروگاه های جدید
ــزرگ ــیب ــهنیروگاههــایحرارت ــرپای ــرژیالکتریکــیدراســتانب ــدان ــیتولی ســاختاراصل
ــیاســتاندرســال1397 ــدعمل ــرتولی ــارارائهشــدهحداکث ــنآم ــراســاسآخری میباشــد.ب
بــه1707مــگاواترســیدهاســتکــهبــاتوجــهبــهمیــزانپیــکنیــازمصــرفدرهمیــنســال
ــهرشــد ــتب ــاعنای ــیMV 177میباشــد.ب ــرژیدراســتانمنف ــرازان ــاًلت (MV 1884)عم

ــهجهــتمشــکالت ــعاســتانکــهب ــدقــراردادیموجــوددرصنای مصــرفوهمچنیــندیمان
حاکــمبــربخــشصنعــت،رونــدطبیعــیخــودراطــینمیکننــد.کمبــودظرفیــتمنصوبــهدر

ــود. ــانخواهــدب اســتانبیشازپیــشنمای
درحــالحاضــرازپروژههــایدردســتاجــرادربخــشتولیــد)بهجــزنیروگاههــایتولیــد
ــامبــردکــهانتظــارمــیرودفــاز ــاMW 480ن پراکنــده)DG((میتــوانازنیــروگاههریــسب
ــاMW 180درســال ــازدومب ــرداریبرســدوف ــهبهرهب ــاMW  310درســال98ب اولآنب
99واردمــدارگــردد.ایــنامــرباعــثخواهــدشــدکــهوضعیــتتولیــدانــرژیبــرقدراســتاندر

چنــدســالپیــشروتــاحــدودیبهبــودیابــد.
ــرآورد ــه)متوســط6%ســاالنه(وب ــرمنطق ــدســالاخی ــاردرچن ــهرشــدب ــاتوجــهب ــاب ام
ــدرســید. ــهMW  2810خواه ــتانب ــیاس ــارعموم ــدارب ــق1405مق ــرایاف انجامشــدهب
وایــندرحالــیاســتکــهدرصــورترونــقاقتصــادیوفعالیــتصنایــعبــاظرفیــتکامــل،
ــد ــن26درص ــرگرفت ــادرنظ ــد.ب ــدش ــهخواه ــتاناضاف ــاراس ــرفب ــهمص MW  1505ب

ضریــبذخیــرهتولیــدضــروریاســتحداقــلMW  5434ظرفیــتعملــیقابــلبهرهبــرداری
درســطحاســتانوجــودداشــتهباشــد.

ــروگاه ــامنی ــناتم ــیوهمچنی ــهفعل ــتمنصوب ــنظرفی ــرگرفت ــادرنظ ــرب بهعبارتدیگ
هریــسکلظرفیــتمنطقــه،حداکثــربــهMW 2100خواهــدرســیدوضــروریاســتتــاافــق
1405حــدودMW 3300ظرفیــتنیروگاهــیجدیــد)ظرفیــتعملــی(بــرایپوشــششــرایط
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طبیعــیمصــرفدرســطحاســتانایجــادگــردد.
450 MWبراساسآخریناطالعات،عالوهبرپروژهنیروگاههریس،توسعهنیروگاهسهند
پروژههای همچنین میباشد. تولید بخش در استان اجرای حال در و مصوب طرحهای از
بهینهسازینیروگاهتبریز)MW 480(احداثنیروگاهصوفیان)MW 1200(،احداثنیروگاه

ارس)MW 750(ازطرحهایدارایمجوزسرمایهگذاریبهصورتخصوصیمیباشند.
ــاعنایــتبــهظرفیــتموردنیــازنیروگاهــیضــروریاســتکــهطرحهــای بدیهــیاســتب

ــهبهرهبــرداریبرســند. ــاســالافــقب دارایمجــوزاســتانســریعًاعملیاتــیوت

- انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه
- آب رسانی از سد کلقان به بستان آباد

بــاتســریعرونــدافــتســطحآبدریاچــهارومیــهوپیشــرویشــورهزارهایســاحلیو
افزایــشریزگردهــاینمــکوتهدیــدشــهرهاواراضــیکشــاورزیازیکســووازســویدیگــر
خشــکشــدنباغــاتمنطقــهبهعنــوانســرمایههایملــیوطبیعــیاســتانبــهدلیــلافــت
ســفرههایآبزیرزمینــی،موجــبازدســترفتــنفرصتهــایشــغلیوافزایــشمهاجــرت
ــد.همچنیــن ناشــیازعــدمامــکانتوســعهمجتمعهــایکشــاورزیوصنعتــیخواهــدگردی
بــهدلیــلناپایــداریمحــلتأمیــنآبشــربوصنعتــیشهرســتانهایتبریــز،مرنــد،شبســتر
ــن وبســتانآباد،امــکانافزایــشچالشهــایاجتماعــیوامنیتــیناشــیازکمبــودآبدرای
شهرســتانهاودرمنطقــهشــمالشــرقدریاچــهارومیــهدرآینــدهنزدیــکمحتمــلمیباشــد.
ازایــنروانتقــالآبرودخانــهارس،بهعنــوانمنبــعآبــیمطمئــناســتانبــههمــراهآبرســانی
ازســدکلقــانبــاتوجــهبــهتأمیــنآبشــربشهرســتانبســتانآبــاداز4حلقــهچــاهوتأمیــن
آبصنایــعازچاههــایعمیــقدرمنطقــهومحدودیتهــایآتــیبــهعلــتخشکســالی

ــاباشــد. ــنچالشه ــاای ــهب ــرایمقابل ــهب ــدمناســبترینگزین میتوان
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جدول شماره 17: پروژه های اقدام »توسعه ارتباطات جاده ای و ریلی و هوایی«

ف
محل اجراهدفعنوان پروژه/فعالیتردی

زمان اجرا
دستگاه مسئول

دستگاه های 
همکار

 برآورد اعتبار 
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تبریز–
بستانآباد
-–زنجان–
قزوین–تهران

13981403
نمایندگیشرکت
ساختوتوسعه
زیربناهای

هوحملونقلکشور
لرا

هک
دار
ا

ان
ست
یا
ساز
هر
ش

14
00
0

30
00
0

3
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9

4
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5
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180
کیلومتر

تبریز–هریس
ادارهکلراهو13981402-اهر

شهرسازیاستان

ت
ساخ

ت
شرک

ی
ندگ
مای
ن

ی
اها
ربن
هزی

سع
وتو

شور
لک

ونق
مل
ح

10
00
0

15
20
0

6
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 جدول شماره 18: پروژه های اقدام
»ایجاد و توسعه تأسیسات و خدمات لجستیکی در استان«

ف
عنوان پروژه/ردی

فعالیت
محل اجراهدف

دستگاه زمان اجرا
مسئول

دستگاه های همکار

برآورد اعتبار )میلیارد 
ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

ایجادوتوسعه
پارکهای

لجستیکیمرند،
بستانآبادو
منطقهویژه
سهالن

150
هکتار

شهرستان
مرند،بستان
آبادوتبریز

منطقهویژه13981402
سهالن

ادارهکلراهداریو
حملونقلجادهای

15000
بدون
احتساب
قیمتزمین

جدول شماره 19: پروژه های اقدام  »توسعه شبکه انتقال برق«

ف
ردی

عنوان 
پروژه/
فعالیت

محل اجراهدف
دستگاه زمان اجرا

مسئول
دستگاه های 

همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1
ال
نتق
طا
طو
هخ

سع
وتو

ث
حدا

ا
زیع
قتو

فو
ش
بخ
در
رق

احداثخط400کیلوولتب
بهطول90کیلومتر)50
کیلومتردومدارهو45
کیلومترتکمداره(

احداثخط230کیلوولت
بهطول225کیلومتر)دو

مداره(

شهرستانهای:
بناب،تبریز،
هریس،

ورزقان،سراب،
نیر،اردبیل،
کلیبروشبستر

13951402
شرکت
برق

منطقهای
آذربایجان

6600توانیر

2

زیع
قتو

فو
ش
بخ
در
رق

لب
تقا
هان
شبک

ی
تها

پس
سعه

وتو
ث
حدا

پست400/230کیلوولتا
2*315MVAبهظرفیت
MVAبهتعداد2واحدو
500*2بهتعدادیکواحد
پست400/132کیلوولت
2*200MVAبهظرفیت
MVAبهتعداد2واحدو
315*2بهتعدادیکواحد
پست400/230/20

MVAکیلوولتبهظرفیت
200*2+50*2بهتعداد

یکواحد
پست230/132کیلوولت
2*160MVAبهظرفیت
MVAبهتعدادیکواحدو
200*2بهتعدادیکواحد

شهرستانهای:
بناب،تبریز،
ورزقان،کلیبر،
شبستر،
هشترود،
چارایماق،
بستانآبادو
آذرشهر

13951403
شرکت
برق

منطقهای
آذربایجان

9900توانیر
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جدول شماره 20: پروژه های اقدام  »تولید انرژی«

ف
محل اجراهدف عنوان پروژهردی

دستگاه زمان اجرا
مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد تقریبی 
اعتبار )میلیون 

یورو(

غیردولتیدولتی خاتمهشروع 

1

اجرایفازدوم
نیروگاههریس،
توسعهنیروگاه
سهند،احداث
نیروگاهجایگزین
تبریز،احداث
نیروگاهارسو
احداثنیروگاه
صوفیان

3060MWA

شهرستان
های:
هریس،

بناب،تبریز،
شبسترو
منطقهآزاد
ارس

951405
شرکتمادر
تخصصی
تولیدبرق
حرارتی

شرکتهای
توانیرو

برقمنطقهای
آذربایجان



3001680

جدول شماره 21: پروژه های مربوط به »حوزه تأمین و انتقال آب«

ف
عنوان پروژه/ردی

فعالیت
محل اجراهدف

زمان اجرا
دستگاه مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار )میلیارد 
ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

انتقالآبارس1
بهدشتشبستر

184میلیون
مترمکعبدر

سال

شهرستان
مرند،
شبستر،
تبریز

13851400
شرکتآب
منطقهای
استان

-6870
668میلیون
یوروبهصورت
فاینانس

2
آبرسانیاز
سدکلقانبه
بستانآباد

7/5میلیون
مترمکعبدر

سال

شهرستان
بستان
آباد،تبریز

13901398
شرکتآب
منطقهای
استان

--1200
Botبهصورت



مقدمه
بخــشکشــاورزیبهعنــواناولیــنبخــشاقتصــادوعرضهکننــدهعوامــلاساســیزندگــی
بشــروبخشهــایدیگــراقتصــاداســتودرتوســعههمهجانبــهکشــورهانقــشمهمــیراایفــا
میکنــد.مضــافبــرآندرایــرانپایــهاقتصــادروســتایی،معمــوالبخــشکشــاورزیومنابــع
طبیعــیاســتواگــربرنامــهایبــراینقشآفرینیبهینــهآندراشــتغالآفرینیروســتاییتعریف
نشــود،رونــدمهاجرتروســتابهشــهرتشــدیدخواهدشــد.دراینصــورت،دولتمجبــورخواهد
بــودچندیــنبرابــرســرمایهمــوردنیازبــرایاشــتغالزاییروســتایی،بودجــهعمومیبــرایمقابله
ــد. ــممربوطــهدرشــهرهاصــرفکن ــاهزینههــایاجتماعــیناشــیازحاشیهنشــینیوجرای ب
بخــشکشــاورزیومنابــعطبیعــیایرانازویژگیهایمتمایزینســبتبهســایربخشهای
اقتصــادیبرخــورداراســت.ایــنخصیصههــاشــاملنقــشکشــاورزیدرامنیــتملــی،قابلیــت
ــهصــورتمســتقیموغیرمســتقیم،پتانســیلایــن ممتــازبخــشکشــاورزیدراشــتغالزاییب
ــر ــودنســرمایهگذاریوباالت ــرب ــرزداوعدالتمحــور،زودبازدهت ــقتوســعهفق بخــشدرتحق
بــودنبهــرهوریســرمایهدربخــش،قابلیــتپیوندبخشکشــاورزیبــابخشخدمــاتوصنعت
وارائــهکارکردهــایچندگانــهاقتصــادی،اجتماعــی،محیطزیســتیوکنترلمهاجرتهســتند.
ــهاولو ــین،دررتب ــتقیمپس ــتقیموغیرمس ــایمس ــاظپیونده ــهلح ــاورزیب بخــشکش

هسته کلیدی
تدوین و اجرای نظام بهره برداری مناسب 

از منابع در بخش کشاورزی
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بــهلحــاظپیوندهــایمســتقیموغیرمســتقیمپیشــیندررتبــهدومدرمیــانبخشهــای
ــاســایربخشهــا اقتصــادیکشــورقــراردارد.پیوندهــایقــویپســینوپیشــینکشــاورزیب
ــنبخــشدرشــکوفاشــدنوایجــادتحــرکدرکلاقتصــاداســت. ــذاریای ــیازاثرگ حاک

بهعنــوان دهقانــی و خــرد بهرهبــرداری نظــام اســتمرار قابلیتهــا، ایــن رغــم بــه
ــکالتو ــامش ــرآنب ــمب ــتیحاک ــادمعیش ــدهواقتص ــفش ــبتعری ــرداریغال ــامبهرهب نظ
ــودن ــنتیب ــانی،س ــایآبرس ــاوکاناله ــمنهره ــبکهنامنظ ــرش ــینظی ــایفراوان چالشه
راههــایارتباطــیبیــنمــزارع،کوچــکبــودنزمینهــایکشــاورزی،عــدماســتفادهاز
بازدهــیبــهمقیــاسفزاینــده،نبــودزمینــهمناســبســرمایهگذاریوانتقــالیافتههــای
نویــنوفنآوریهــایروزآمــدبــهدلیــلخــردوپراکنــدهبــودنقطعــاتزمیــنمواجــه
ــن ــهگرفت ــاتوفاصل ــعوامکان ــهازمناب ــدماســتفادهبهین ــهع ــتمنجــرب ــهدرنهای شــدهک
ــع ــتجام ــز،مدیری ــرداریازآبنی ــامبهرهب ــدارشــدهاســت.درنظ ــقوپای ــاورزیدقی ازکش
ــع ــتعرضــهوتقاضــا،ســرمایهگذاریدرشــبکههایتوزی ــدمدیری ــریرون ــیوراهب ــعآب مناب
ــا ــاک)ب ــعآبوخ ــهازمناب ــتفادهبهین ــتاس ــت،جه ــویکش ــالحالگ ــرداریواص وبهرهب
ــرایورود ــهراب ــدوزمین ــامینماین ــدی(نقــشاساســیایف ــبمشــارکتتشــکلهایتولی جل
دانــشفنــیودرنتیجــهارتقــایراندمــانتولیــد،درســایهافزایــشبهــرهوریعوامــلتولیــد،
فراهــممیســازد.تنوعبخشــیبــهارقــامومحصــوالتجهــتدســتیابیبــهپایــداریعملکــرد،
بهینهســازیمصــرفنهادههایــیماننــدکــود،ســمو...،اعمــالروشهــایکشــاورزی
فراینــدمیباشــند. ایــن در اثرگــذار عوامــل دیگــر از توســعهمکانیزاســیون و حفاظتــی
بـاتوجـهبـهتخریـبوفرسـایشمنابـعتجدیدناپذیـرخـاک،تخلیـهمنابـعآبزیرزمینـی،
تغییراتاکولوژیکناشیازمصرفبیرویهمنابعدربخش،شرایطاقلیمیجدیدحاکمبراستان،
کمبودسرمایهگذاریدرنوسازیواحدهایبهرهبرداریازطریقسرمایهگذاریوتکمیلزنجیره
تولیـد،انتقـالدانشفنیواصالحسـاختارنظامبهرهبرداریموجـود،اهمیتنظامبهرهبرداری
مناسـبازمنابـعدربخـشکشـاورزیرابـههسـتهکلیـدیتوسـعهاسـتانبـدلنمـودهاسـت.

شناخت  وضع موجود 
اســتانآذربایجانشــرقیهمــوارهدرفعالیتهــایکشــاورزییکــیازاســتانهایپیشــرو
بــودهاســتودارایتولیــدبــاالومناســبدربرخــیمحصــوالتباغــی،زراعــیودامــیاســت؛
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ــی ــقدارد؛ول ــهاســتانآذربایجانشــرقیتعل ــیکشــورب ــصداخل ــدناخال و3/5درصــدتولی
ســهمارزشافــزودهبخــشکشــاورزیاســتانمعــادل4/6درصــدکلکشــوراســت.همچنیــن
ســهماشــتغالبخــشکشــاورزیدراســتان19/8ودرکشــور17/5درصــداســت؛ووجــود
بیــشاز2/1میلیــونهکتــاراراضــیمســتعدکشــاورزی،6/4میلیــاردمترمکعــبآبقابــل
اســتحصال،اقلیــممتنــوعآبوهوایــیوقــرارگرفتــندرحوضههــایآبریــزدریاچــهارومیــه،
ــن ــهای ــزلاوزنازظرفیتهــایبخــشکشــاورزیاســتانمحســوبمیشــود.هم ارسوق
عوامــلدســتبــهدســتهــمدادهانــدتــااســتانآذربایجانشــرقیبــامصــرفحــدود3درصــد
آبمصرفــیکشــور3/5درصــدمحصــوالتکشــاورزیکشــورراتولیــدکنــد.ازطــرفدیگــر
موقعیــتجغرافیایــیوطبیعــیاســتانووجــود2/5میلیــونهکتــارمراتــع)رتبــهدهــم(کشــور
ــاختهاســت. ــاس ــداریمهی ــرایدام ــیراب ــرایطخوب ــی،ش ــوعمناســبپوشــشگیاه ــاتن ب
همچنیــنآذربایجانشــرقیقطــبصــدورمحصــوالتکشــاورزیبــهویــژهخشــکبارمیباشــد.
ســیمایطبیعــیاســتانمتشــکلاز7واحــدکوهســتانی،درههــاوجلگههــایمیــانآنهــا
ویــکدریاچــهاســت.اســتاندریــکمنطقــهنیمهخشــکســردقــرارگرفتــهوازلحــاظمنابــع
ــزدریاچــهارومیــه آبدرمضیقــهمیباشــد.همچنیــنقســمتعمــدهاســتاندرحوضــهآبری
واقــعشــدهکــهآجیچــای،زرینــهرودوســیمینهرودازرودهــایعمــدهایــنحوضــهمحســوب
ــدوقســمتشــمالیاســتانتحــتتأثیــرحوضههــایارسوقســمتجنوبــیتحــت میگردن

تأثیــررودقــزلاوزنقــراردارد.
بــادرنظــرگرفتــنمتوســطریزشهــایجــویدرازمــدتاســتان،بــهمقــدار303میلیمترو
آبورودیازطریــقرودخانههــایارس،قــزلاوزنوزرینــهرود،کلمنابــعآبیواردهبهاســتان
بالــغبــر21916میلیــونمترمکعــبمیباشــد،کــهتنهــا3050میلیــونمترمکعــببــهعنــوان
ظرفیــتبالقــوهشــناختهشــدهمنابــعآبهــایســطحیاســتانمطــرحهســت؛کــهازایــنمیزان
بــااحــداثســدوســایرتأسیســات،فقــطبــرای1570میلیــونمترمکعــبامــکانبهرهبــرداری
فراهــمشــدهوباقیمانــدهبــهعنــوانمنابــعبالقــوهوقابــلبرنامهریــزیبــرایآینــدهمحســوب
ــداومتغییــراقلیــموخشکســالیایــنارقــامکاهــشخواهــدیافــت. ــات میگــردد؛کــهالبتــهب

ب( نکات مثبت 
راهبــریتشــکلهایکشــاورزیجهــتتأمیــنبهموقــعنهادههــایکشــاورزیوســاماندهی•
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محــل،نامگــذاریوتوزیــعمحصــوالتتولیــدیبــاکاهــشحلقههــایواســطهگری
افزایشفرآوریمحصوالتتولیدیوکاهشنسبیضایعاتتولیداتکشاورزی•
افزایشظرفیتصادراتمحصوالتکشاورزی•
توســعهتدریجــیخدمــاتجنبــینظیــرنگهــداری،فــرآوریوتوزیــعمکانیــزهوصــادرات•

بخــشکشــاورزیبــاتکمیــلزنجیــرهتولیــد
افزایشتمایلبهتوسعهمکانیزاسیوندربخشکشاورزی•

ج( نکات منفی و چالش ها
بــاایــنحــالبخــشکشــاورزیاقتصــاداســتانبــاچالشهایــیروبــرواســتوبــارفــعایــن
ــنبخــشراافزایــشدادوازمنافــعبخــشکشــاورزیدر ــوانبهــرهوریدرای چالشهــامیت

راســتایبهبــوداقتصــادکشــورســودبــرد.عمــدهایــنچالشهــاعبارتنــداز:
تهدیدجدیمنابعپایهبخشکشاورزیشاملآب،خاک،جنگلهاومراتع•
سرمایهگذاریاندکدولتیوخصوصیدربخشکشاورزی•
نیرویانسانیفاقددانشکافیومهارتدربخشکشاورزی•
تغییرکاربریمنابعآب،خاک،جنگلومراتعکشوروخروجازحیطهفعالیتهایکشاورزی•
ضایعاتفراوانمحصوالتبخشکشاورزیدربعضیمحصوالتتاحدود30درصد•
راندمانپاییناغلبمحصوالتکشاورزیدرمقایسهباراندمانکشاورزانپیشرو•
وجودشبکهنامنظمانهاروکانالهایآبرسانیسنتیدربینواحدهایبهرهبردار•
پراکندگیقطعاتزمینهایکشاورزیوسنتیبودنراههایارتباطیبینمزارع•
تغییراتاقلیمیومحدودترشدنمنابعآبیوتخریبمحیطزیست•

اهداف کلی
اصالحنظامبهرهبرداری•
آبیـــاری،• نویـــن سیســـتمهای قالـــب در دانشبنیـــان و دقیـــق توسعهکشـــاورزی

مکانیزاســـیون،ارتقـــا،نوســـازیوبهســـازیواحدهـــایبهرهبـــرداروصنایـــعوابســـته
اصــالحالگــویکشــتوورودمحصــوالتجدیــدبــاارزشافــزودهباالتــر،نیــازآبــیکمتــر•

ــی ــرایطاقلیم ــربهش ومقاومت
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بهرهگیریازاصولکشاورزیحفاظتی•
توسعهپایدارروستایی،رونقتولید،ایجادشغلپایدارودرآمدمستمر•

اقدامات اساسی 
ازآنجــاکــهپهنــهبخــشکشــاورزیوابعــادآنخیلــیوســیعاســت.بــاعنایــتبــهرویکــرد
هســتههایکلیــدیدرتنظیــمایــنســند،اقدامــاتاساســیدراراضــیپایــابســدهاانجــام
گرفتــهتــاضمــنبهرهگیــریازســرمایهگذاریهایســنگینانجــامیافتــه؛اهــدافمــوردنظــر
بــاســهولتوســرعتبیشــتریتأمیــنشــودوبــهصــورتالگــویموفــقبــهســایرعرصــههــا
منتشــرشــدهوفراگیــرشــود.همچنیــنمیــزانراندمــاندرواحــدســطح،راندمــانآبآبیــاری
دربخــشکشــاورزی،درجــهوضریــبمکانیزاســیون،درصــدپوشــشترویجــیبهرهبــرداران،
ــرآوریمحصــوالت ــان،ف ــقودانشبنی ــیواصــولکشــاورزیدقی ــایتحقیقات انتقالیافتهه
تبیینکننــده شــاخصهای مهمتریــن از کشــاورزی محصــوالت صــادرات و کشــاورزی
ــن ــیای ــاتاساس ــاماقدام ــاانج ــتب ــهالزماس ــوندک ــوبمیش ــدیمحس ــتهکلی ــنهس ای

ــد. ــداکنن ــودپی شــاخصهادرســطحاســتانبهب

- تدویـن و اجـرای نظـام بهره بـرداری بهینه از منابع آب  و خاک در شـبکه پایاب سـدها:
نظــربــهالــزامتحویــلحجمــیآببــهاراضــیپایــابســدهایمذکــوردرقبــالقراردادهای
ــزوماصــالحالگــویکشــتموجــود ــدرناراضــی،ل ــرالگــویکشــتمصــوبوم ــیب مبتن
ــور ــویمزب ــرایالگ ــااج ــود.ب ــکارمیش ــورآش ــدهایمذک ــابس ــاتپای ــاسمطالع ــراس ب
ــرداران ــدبهرهب ــابعای ــدیحوضــهپای ــاورزیتولی ــزودهازمحصــوالتکش بیشــترینارزشاف
ــیخواهــدداشــت.از ــداررادرپ ــداریعملکــردوکشــاورزیپای خواهــدشــدواجــرایآنپای
دیگــرمزایــایپیادهســازیالگــویکشــت،توانایــیتنظیــمبــازارمحصــوالتغالــبوتوانایــی
ــهتعاقــبآنزنجیــرهتولیــدنیــزتکمیــلگشــتهو ــزیتولیــدمحصــوالتاســتکــهب برنامهری

ــود. ــممیش ــوزهفراه ــنح ــرمایهگذاریدرای ــکانس ام
ــی، ــتابالغ ــویکش ــرالگ ــقب ــاکمنطب ــعآبوخ ــهازمناب ــرداریبهین ــتبهرهب جه
نگهــداری،مرمــتومدیریــتصحیــحشــبکهآبیــاریضــروریمیباشــدوهمچنیــنتســهیل
ــوی ــیالگ ــرچگونگ ــارتب ــاینظ ــازیابزاره ــیآب،فراهمس ــلحجم ــراردادتحوی ــدق عق
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کشــتواســتمرارنظــامبهرهبــرداریمناســبازاراضــیپایــاببــاتوجــهبــهمشــکالت
ــوری ــهام ــااقتصــادمعیشــتی(ازجمل ــیحاکــمب ــرداری)خــرددهقان پیــشروینظــامبهرهب
ــرداریبهینــهالزممیباشــد.درایــنصــورتتشــکلهایایجادشــده اســتکــهجهــتبهرهب
درقالــبنظــامبهرهبــرداریمصــوبمیتواننــدبــاتأمیــنبهموقــعنهادههــایکشــاورزی
ــدیاز ــعمحصــوالتتولی ــروشوتوزی ــعآوریوف ــبکهجم ــادش ــزایج ــتمناســبونی باقیم
هزینــهتولیــدکاســتهوبــرارزشافــزودهاســتحصالیبهرهبــردارانبیافزاینــد؛بــاآمــوزش
بهرهبــرداران،بهــرهوریبهمراتــبباالتــرخواهــدرفــتوزمینــهپیادهســازیروشهــاینویــن
کشــاورزیوســرمایهگذاریدرروشهــاینویــنآبیــاریوحفاظــتخــاکفراهــمخواهــدشــد.
ازدیگــردســتاوردهایاســتقرارنظــاممذکــورســپردنشــبکه،بــهتشــکلهابهعنــوانمتولــی
ــرمایهگذاری ــیازاســتهالکس ــبمشــارکتمردم ــاجل ــودهوب ــیب ــتوالیروب ــظومرم حف
ــز،نوســازیو ــاتتجهی ــزانجــامعملی ــهکاســتهخواهــدشــد.درمراحــلبعــدینی انجامیافت
ــره ــلزنجی ــاریوتکمی ــادتج ــراقتص ــیب ــتممبتن ــتایسیس ــازیاراضــیدرراس یکپارچهس

ــود. ــددورازذهــننخواهــدب تولی
سیســتمهای نظیــر نویــن فنآوریهــای از اســتفاده بــا آبیــاری راندمــان افزایــش
آبیــاریتحتفشــاروکمفشــارمیتوانــدنقــشتعیینکننــدهایدرکاهــشفشــاربــرروان
ــددرشــرایطاقلیمــیموجــود ــتتولی ــرتثبی ــیداشــتهوعــالوهب ــعآبزیرزمین آبهــایمناب
ــرات ــتهوازاث ــدکاس ــایتولی ــا،ازهزینهه ــشدم ــیوافزای ــالیهایمتوال ــدخشکس مانن
ــت ــودیطبیع ــیوناب ــعآبزیرزمین ــرازمناب ــشت ــهآب،کاه زیســتمحیطیمصــرفبیروی

ــد. ــرینمای جلوگی

- ایجاد شبکه انتقال یافته های تحقیقی و دانش بنیان:
افزایــشضریــبنفــوذدانــشبــهبخــشکشــاورزیونیــزتکمیــلمثلــثترویــج،تحقیــق
ــاتنیازســنجی ــازآناجــرایعملی ــهپیشنی ــنبخــشضــروریمیباشــد؛ک ــوزشدرای وآم
علمــیجهــتانتقالیافتههــاینویــنبــهبخــشکشــاورزیاســت؛تــابهــرهوریمنابــعتولیــدو

تنوعبخشــیبــهمحصــوالتزیــرکشــتبــاارزشافــزودهبــاالمحقــقشــود.
درایــنخصــوصشــناختجوامــعروســتاییونظامهــایاجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی
حاکــمبــرآنجهــتانتخــابیــکرهیافــتمناســبترویجــیبــاجلــبمشــارکتبهرهبــرداران
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ضــروریمیباشــد.پیادهســازیکشــاورزیپایــدار)مشــارکتجوامــعمحلــی(ازطریــقمراکــز
متعــددتحقیقاتــیبخــشکشــاورزیاســتان،مرکــزآمــوزشکشــاورزیموجــودونیــزشــبکه
ــزاری ــختافزاریونرماف ــتس ــهازجه ــج)ک ــنتروی ــامنوی ــبنظ ــدیدرقال ــیعپهنهبن وس
ــبکه ــتاش ــنراس ــهدرای ــدک ــرمیباش ــت(امکانپذی ــدهاس ــادیدرآنش ــرمایهگذاریزی س
پایــابســدهابــهعنــوانپایلــوتاجــرایطــرحمزبــور،بســترمناســباشــاعهروشهــاینویــن
ــه ــرحب ــرایط ــراتاج ــدواث ــادمیکن ــوارایج ــاورزیهمج ــعکش ــرایجوام ــاورزیراب کش

ــود. ــیاجــرایآنخواهــدب ــبگســتردهترازحــوزهعملیات مرات
ــرژیوتوســعهمکانیزاســیون، ــنان ــنتأمی ــنســرمایهگذاریدرسیســتمهاینوی همچنی
تولیــدوفــرآوری بــذراصالحشــده، تولیــد توســعهزمینههــایجدیــدســرمایهگذاریدر
گیاهــانداروئــیو...عــالوهبــرکاهــشهزینــهتولیــد،افزایــشتولیــدوارزشافــزودهحاصلــه،
زمینــهجــذبتولیــداتدانشبنیــانرافراهــمکــردهوزمینــهاشــتغالفارغالتحصیــالنرادر

ــزخدمــاتجنبــیوابســتهفراهــممیســازد. ــدونی بخــشتولی

- ایجاد و راهبری زنجیره تولید و زنجیره ارزش محصوالت: 
زنجیــرهارزشمحصــوالتکشــاورزیشــاملســهبخــش»مــواداولیــه«،»تولیــدو
ــکالتیاز ــرهارزش،مش ــد.دربخــشاولزنجی ــروش«میباش ــیوف ــتهبندی«و»بازاریاب بس
قبیــلعــدمدسترســیبــهمــواداولیــهمناســب)کــود،ســم،بــذراصالحشــده(وجــودداردکــه
باعــثکاهــشکیفیــتمحصــولشــدهاســت.درحالیکــهدسترســیبــهمــواداولیــهباکیفیــت
ــروشدارد.بخــش ــدوف ــزانتولی ــشمی ــتمحصــوالتوافزای ــودکیفی ــادیدربهب ــرزی تأثی
ــدمحصــوالت ــیورش ــادیدرارزشآفرین ــرزی ــتهبندی(تأثی ــدوبس ــرهارزش)تولی دومزنجی
ــینآالتو ــتفادهازماش ــدماس ــلع ــائلیازقبی ــزمس ــنبخــشنی ــادرای ــاورزیدارد.ام کش
ابزارهــاوفنآوریهــایجدیــدبــرایکاشــت،کوددهــیوسمپاشــیوشــیوههاینویــن
ــا ــاورزیراب ــشکش ــدهدربخ ــوالتتولیدش ــزانمحص ــتومی ــتهبندی،کیفی ــاریوبس آبی
ــیوههای ــدوش ــینآالتجدی ــاختنماش ــمس ــافراه ــذاب ــت.ل ــاختهاس ــهس ــکلمواج مش
مــدرنمیتــوانهــمدرمیــزانآبصرفهجویــیکــردوهــممیــزانتولیــدمحصــوالت
ــژه ــهوی ــدهب ــایکنترلش ــتدرمحیطه ــعهکش ــنتوس ــشداد.همچنی ــاورزیراافزای کش
بــرایمحصوالتــیهمچــونســبزی،ســیفی،گل،گیاهــانتزئینــیودارویــیباعــثافزایــش
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کارآیــیمصــرفآبواشــتغالزاییبیشــترفارغالتحصیــالنبخــشکشــاورزیشــدهوامــکان
صــادراتمحصــوالتمتنــوعکشــاورزیرافراهــممــیآورد.همچنیــندرایــنبخــشاززنجیــره
ــهدلیــلمشــکالتیازقبیــلعــدمفــرآوریمحصــوالتکشــاورزیوعــدمنگهــداری ارزشب
ــلتوجهــیازارزشافــزودهمحصــوالتتولیدشــدهازدســت ــاروســردخانه،بخــشقاب درانب
مــیرود.بخــشســوماززنجیــرهارزشمحصــوالتکشــاورزیبــهبازاریابــیوفــروشاختصاص
داردکــهمتأســفانهایــنبخــشنیــزبــاچالشهــایاساســیمواجــهاســتازقبیــلعــدموجــود
ــدم ــد،ع ــتنبرن ــب،نداش ــعمناس ــتمتوزی ــودسیس ــاورزان،نب ــیدرکش ــایبازاریاب مهارته
تبلیغــاتومداخلــهزیــادواســطهگرانودالالنکــهباعــثشــدهاســتمحصــوالتکشــاورزی
توســطدالالنخریــداریشــدهوبخــشاعظــمســودبــهواســطههاتعلــقگیــرد.درحالیکــه
بــاشناســاییبازارهــایمناســببــرایمحصــولوتبلیغــاتصحیــحمیتــوانمیــزانفــروشو

ــشداد. درنتیجــهســودمحصــوالتکشــاورزیراافزای
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 جدول شماره 22: پروژه های اقدام
»تدوین و اجرای نظام بهره برداری بهینه از منابع آب  و خاک در شبکه پایاب سدها«
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جدول شماره 23: پروژه های اقدام »ایجاد شبکه انتقال یافته های تحقیقی و دانش بنیان«
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جدول شماره 24: پروژه های اقدام »ایجاد و راهبری زنجیره تولید و ارزش محصوالت غالب«
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مقدمه
ــااز ــردت ــروارانجــاممیگی ــهبهصــورتزنجی ــیاســتک ــهعملیات ــرهارزش1مجموع زنجی
ــود. ــادش ــدارانایج ــرایخری ــهودارایارزشب ــوالتقابلعرض ــام،محص ــهوخ ــواداولی م

ــفاســت. ــیقابلتعری ــتوجهان ــگاه،صنع ــهســطحبن ــرهارزشدرس زنجی
ــامل ــرهارزشش ــدزنجی ــانمیکن ــر2)2011(بی ــهپورت ــورک ــگاه،همانط ــطحبن درس
فعالیتهــایبســیارگســتردهایاســتکــهیــکشــرکتدرطراحــی،تولیــد،بازاریابــی،تحویــل
وحمایــتازمحصــولخــودانجــاممیدهــد.هریــکازایــنفعالیتهــامیتوانــددرموقعیــت
ــر ــد.ازنظ ــادکن ــزشایج ــرایتمای ــهایب ــدوزمین ــتهباش ــهنســبیشــرکتســهمداش هزین
ــا ــنفعالیته ــهای ــهدســتآورد،هم ــیب ــیواقع ــترقابت ــدمزی ــازمانیمیخواه ــرس ویاگ
ــر ــدفرات ــیبهدســتآمدهبای ــنصــورتارزشواقع ــوندودرای ــراش ــهاج ــددرســطحبهین بای
ــیبهدودســتهاصلیو ــرفرآیندهایعملیات ازهزینههــایاجــرایآنهــاباشــد.درمــدلپورت

ــاشــکل1-9( ــقب پشــتیبانیتقســیممیشــوند)مطاب
ــراد، ــا،اف ــازمانها،بنگاهه ــبکهایازس ــاش ــامی ــت،نظ ــبکهارزشصنع ــاش ــرهی زنجی

1 - Value Chain
2 - Porter

هسته کلیدی
تکمیل شبکه و زنجیره ارزش

در بخش صنایع و معادن
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ــیر ــودنمس ــترادرپیم ــاخدم ــکمحصــولی ــهی ــتک ــعاس ــاتومناب ــا،اطالع فعالیته
ــع ــد.درواق ــیمیکن ــیهمراه ــدهنهای ــتریومصرفکنن ــامش ــهت ــواداولی ــدهم ازتأمینکنن

ــکل1(. ــت)ش ــتاس ــرهارزشصنع ــیاززنجی ــگاه،بخش ــرهارزشبن زنجی
درزنجیــرهارزشصنعــت،هــرشــخصحقیقــیوحقوقــیکــهبــهنحــویبــایــکصنعــت
خــاصارتبــاطداشــتهباشــد،اعــمازســازندهمحصــولیــاارائهدهنــدهخدمــات،توزیعکننــدگان
ــد ــانوســهامدارانبای ــی،مشــاوران،تحلیلگــرانودیگــربازیکن محصــوالت،مؤسســاتمال
ــرباهــمهمــکاری ــتبهصــورتمؤث ــکصنع ــداردری ــهارزشبیشــتروپای ــرایدســتیابیب ب
ــاضعــفهــریــکازحلقههــایایــنزنجیــرهموجــبافــتعملکــرد وتعامــلنماینــد.نبــودی

صنعــتموردنظــرخواهــدشــد.

شکل 1- زنجیره ارزش بنگاه و صنعت

ــی ــتباالی ــودهوازاهمی ــتب ــرهارزشصنع ــهزنجی ــنمرحل ــواد،اولی ــعوم ــنمناب تأمی
برخــورداراســت.وجــودودسترســیبــهمنابــعومــواداولیــهارزانمیتوانــدبهعنــوانیــکمزیت
ــای ــزودهنهادهه ــدهارزشاف ــودبخــشعم ــرد.بااینوج ــرارگی ــتفادهق ــممورداس ــیمه رقابت
ــود ــقمیشــودونب ــرهارزشمحق ــدیزنجی ــواًلدرحلقههــایبع ــیمعم ــعطبیع ــهومناب اولی
حلقههــایبعــدیموجــبخواهــدشــدتــاازمنابــعموجــودبهــرهنبــردهویــابــاخــامفروشــی

آنهــاارزشبســیارناچیــزیایجــادنمایــد.
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ســهمارزشافــزودهبخــشصنعــتومعــدندرکشــورهایپیشــرفتهنشــانمیدهــدکــه
ایــندوبخــشنقــشبســیارمهمــیدرتحقــقتوســعهاقتصــادیکشــورهادارنــد.عــالوهبــر
ــعمعدنــی،ظرفیتهــای ــرداریازمعــادنوایجــادصنای ــاال،اکتشــافوبهرهب ارزشافــزودهب
شــغلیبســیاریراایجــادمیکننــد.باوجودایــن،نبــودصنایــعتکمیلــی،پاییــنبــودنفــنآوری
تجهیــزاتتولیــد،نبــودســرمایهگذاری،بهخصــوصســرمایهگذاریخصوصــیدربخــش
ــب ــش،موج ــعهاینبخ ــردرتوس ــنمؤث ــتهاوقوانی ــودسیاس ــدموج ــدنوع ــتومع صنع

شــدهاســتتــاایــنمنافــعتحقــقنیابــد.
ــورمحــرک ــوانموت ــاوبهعن ــددردنی ــیتولی ــعاصل ــوانیکــیازمناب ــیبهعن ــعمعدن مناب
ــد ــنبخــشدراقتصــاد،نیازمن ــیای ــانقشآفرین ــود،ام ــتواقتصــادمحســوبمیش صنع
فراهــمکــردنبســترهاییاســتکــهبتوانــدذخایــرمعدنــیراازمرحلــهاکتشــاف،اســتخراجو
فــروشمــوادخــامبــهمرحلــهفــرآوریواردکــردهتــادرنتیجــه،ارزشافــزودهمحصــولتولیــدی
رابــهچندیــنبرابــررســاند.زیــراهمانطــورکــهذکــرشــد،ارزشافــزودهواقعــیمــوادمعدنــی
بــاتکمیــلزنجیــرهصنایــعمعدنــیشــکلگرفتهومیتوانــددربخشهــایپاییندســتیو

صنایــعجانبــیوخدماتــی،اشــتغالوارزشافــزودهفــراوانایجــادکنــد.
ــاایــن ــعمعدنــیوطبیعــیجهــاناســت.ب ــرانیکــیازکشــورهایغنــیازلحــاظمناب ای
وجــودتکمیــلنبــودنزنجیــرهارزشدربخــشصنعــتومعــدنموجــبشــدهاســتتابســیاری
ازایــنمــوادبــهصــورتخــامبــهفــروشرســدویــاصــرفتولیــدمحصوالتــیشــودکــهیــااز
ــل ــهدلی ــاب ــتندوی ــوردارنیس ــیبرخ ــایبینالملل ــادارزشدربازاره ــرایایج ــتالزمب کیفی
ضعــفدربازاریابــیوخدمــاتلجســتیکوحملونقــلقــادربــهجــذبمشــتریانودســتیابی

بــهبازارهــایجهانــینباشــند.
مشــکلتکمیــلنبــودنزنجیــرهارزش،منحصــربــهبخــشمعــدننبــودهوصنایــعمختلف
ــرهارزش ــایزنجی ــلنشــدنحلقهه ــلتکمی ــهدلی ــف،ب ــایمختل ــودمزیته ــاوج ــورب کش
ایــنصنایــع،رقابتپذیــریپایینــیداشــتهودرایجــادارزشافــزودهموفــقنبودهانــد.ازجملــه
ایــنصنایــعمیتــوانبــهصنایــعپتروشــیمی،چرمســازی،صنایــعغذایــیوآشــامیدنی،
ــوزه ــًادرح ــازی)خصوص ــهومجموعهس ــی،قطع ــوبومحصــوالتچوب ــانوچ ــدمبلم تولی
خودروســازی(،ماشینســازیو...اشــارهنمــود.دراســتانآذربایجانشــرقینیــزهــمبخــش
ــان، ــدمبلم ــاتخــودرو،ماشینســازی،چــرم،تولی ــدقطع ــیچــونتولی ــدنوهــمصنایع مع
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لوازمخانگــیومــوادغذایــیازجملــهصنایــعاولویــتداراســتانمحســوبمیشــوندکــه
ــای ــهدربخشه ــدوچ ــهدربخــشتولی ــرهارزشچ ــلزنجی ــدمتکمی ــکلع ــامش ــبب اغل

ــعمواجــههســتند. تأمیــنمــوادوتوزی
تحلیلهــایاولیــهزنجیــرهارزشدربخــشصنعــت،بــراســاسپیمایــشمحــدودواحدهــا
وبنگاههــایتولیــدی،وجــودمشــکلوگسســتدرهــردوزمینــهیعنــیفعالیتهــای
در میدهــد. نشــان اســتان تولیــدی واحدهــای در را پشــتیبان فعالیتهــای و اصلــی
ــروش«و ــسازف ــاتپ ــروش«،»خدم ــیوف ــه»بازاریاب ــلدرزمین ــیحداق ــایاصل فعالیته
ــق ــعانســانی«طب ــتمناب ــنآوری«و»مدیری ــقوتوســعهف درفعالیتهــایپشــتیبان»تحقی
نظرخواهــیازفعالیــن،صاحبنظــرانونخبــگانایــنبخــشمشــکالتاساســیوجــوددارد.
ــه ــتقیماب ــیمس ــدارکاتورودیوخروج ــدت ــیهمانن ــازماناجزای ــیس ــایاصل درفعالیته
نحــوهتعامــالتبینالمللــیبســتگیداردواجزایــیماننــدبازاریابــیوفــروشضمــنبســتگی
بــهتعامــالتبینالمللــیبــهنحــوهکارکــردوتــوانبنــگاهنیــزوابســتهاســت؛درفعالیتهــای
ــنفنآوریهــا ــهآخری ــیحاکــممیباشــد.دسترســیبنگاههــاب ــنوضعیت ــزچنی پشــتیباننی
ودانــشروز،عــالوهبــرتــالشبنگاههــا،بــهتعامــالتبینالمللــیکشــورنیــزشــدیدًاوابســته
ــره ــهدرزنجی ــدک ــنآوریمیباش ــعهف ــیتوس ــراصل ــعهعنص ــقوتوس ــت.بخــشتحقی اس
ــشدر ــنچال ــردد.اصلیتری ــیمیگ ــازمانارزیاب ــتیبانس ــایپش ــشفعالیته ارزشدربخ
ایــنزمینــهعــدموجــودبخــشتحقیــقوتوســعهدرحــدودنیمــیازکارگاههــاصنعتــیاســت.

ــزمحــلتامــلفــراواناســت. ــهکیفیــتبخــشتحقیــقوتوســعهاینکارگاههــانی البت
ســهجــزءمهــممعیــارآمادگــیفــنآوری-کــهیکــیازشــاخصهایرقابتپذیــری
جهانــیاســت-دسترســیبــهآخریــنفــنآوری،جــذبفــنآوریدرســطحبنگاههــا،و
ــنشــاخصدر ــایای ــرمبن ــنآوریمیباشــد.ب ــالف ســرمایهگذاریمســتقیمخارجــیوانتق
2017ازبیــن139کشــوررتبــهایــراندرســهجــزءمذکــوربــهترتیــب118،105و74اســت.
همچنیــنشــاخصجــذبفــنآوریدرســطحبنگاههــابصــورتمســتقیمبــاتوســعهفــنآوری
ــطمیباشــدواجــزایدیگــر ــرهارزشمرتب درفعالیتهــایپشــتیبانســازماندرمــدلزنجی

نیــزبــادرجــاتمتفــاوتبــهآنمرتبــطاســت.
یکــیدیگــرازاجــزایفعالیتهــایپشــتیبانســازماندرمــدلزنجیــرهارزش،مدیریــت
منابــعانســانیاســت.بهتریــنشــاخصبــرایارزیابــیآندرکشــوردرســطحکالنکــهبالتبــع
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صنعــتنیــزازآنپیــرویمیکنــدشــاخصکارایــیبــازارکارمیباشــد.برخــیازاجــزایایــن
شــاخصارتبــاطمســتقیموبالواســطهایبــامدیریــتمنابــعانســانیداردازجملــهاســتخدام

مدیــرانحرفــهایبــدوندخالــتروابــطاســتکــهنشــانگروضعیــتمناســبینیســت.
ــوآوری90میباشــد. ــارن ــراندرمعی ــهای ــریرتب ــرمبنــایشــاخصرقابتپذی همچنیــنب
دربعــدصنعتــیمشــخصًامیتــوانبــهشــاخصعملکــردرقابتپذیــریصنعتــیاســتنادکــرد.
اندازهگیــریتــوانحضــورورقابــتدربازارهــایداخلــیوبینالمللــیخصوصــادرحــوزه
کاالهــایبــاارزشافــزودهبــاالوســطحفــنآوریبرتــرازجملــهمتغیرهایــیاســتکــهمیتوانــد
ــت ــاخصظرفی ــنش ــد.ای ــانده ــوررانش ــرکش ــیه ــایصنعت ــردوبرنامهه ــهعملک نتیج
ــزوده ــاارزشاف ــیب ــیوفعالیتهای ــیوبینالملل ــرایحضــوردربازارهــایداخل کشــورهاراب

ــررانشــانمیدهــد. ــنآوریبرت ــاالودارایف ب
درایــنشــاخصقــدرتهــرکشــوردرزمینــهرقابــتصنعتــیبــاســایرکشــورها،بــاعــددی
بیــنصفــرویــکاندازهگیــریمیشــودکــههرچــهایــنرقــمبــهعــددیــکنزدیکتــرباشــد
ــراندر ــازای ــیاســتوامتی ــتصنعت ــدرتبیشــترآنکشــوردرعملکــردرقاب نشــاندهندهق

ســال2014حــدود0/43اســت.
ــازی ــدبسترس ــهآن،نیازمن ــتهب ــعوابس ــدنوصنای ــشمع ــرمایهگذاریدربخ ــقس رون
ــن ــدارزشراتضمی ــرمایهوتولی ــهبازگشــتس ــتک ــداریاس ــایارزشپای ــادزنجیرهه وایج
مینمایــد.بنابرایــنضــروریاســتدرکنــارحمایتهــایمختلــفازبخــشصنعــتومعــدن
ازجملــهایجــادزیرســاختهایمناســب،تأمیــنمالــی،حمایــتبانکــی،طرحهــایحمایتــی
ــتایایجــادنمــادمشــترک ــتدرراس بــرایتقویــتخوشــههایصنایــعاولویــتدار،حمای
ــاد ــیایج ــلاصل ــوانراهح ــرهارزشبهعن ــلزنجی ــتدارو...تکمی ــعاولوی ــتانیدرصنای اس

مزیــترقابتــیواقعــیمدنظــرقــرارگیــرد.
مجمــوعایــنشــاخصهاوبــهویــژهشــاخصعملکــردرقابــتصنعتــیکــههــدفنهایــی
تکمیــلزنجیــرهارزشمیباشــد،نشــانمیدهــدکــهزنجیــرهارزشدرســطحبنگاههــاو
الیههــایباالتــردراکثــرمــواردتکمیــلنشــدهاســتولــذاتالشهــایبســیاروســیعی
کــهتوســطصاحبــانســرمایه،کارآفرینــان،کارگــرانودولــتانجــاممیشــودبــهخلــق
ــاهارزش ــدورف ــدازدرآم ــهنمیتوان ــذاجامع ــودول ــرنمیش ــارمنج ــوردانتظ ــزودهم ارزشاف

ــود. ــدش ــتبهرهمن ــترسنیس ــداندورازدس ــهچن ــوهایک بالق
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شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

ــا ــعمختلــفومعــادنمتعــدد،همجــواریب ــودنصنای ــاداراب اســتانآذربایجانشــرقیب
ــا ــدب ــعتوســعهصنایــعصنعتــیومعدنــی،میتوان بازارهــایکشــورهایهمســایهوســایرمناب
ــرای ــهراب ــتدارزمین ــدناولوی ــتومع ــلوتوســعهزنجیرههــایارزشدربخــشصنع تکمی

ــهفرآینــدتوســعهاســتانفراهــمآورد. شــتابدادنب
هــرچنــداســتانآذربایجانشــرقیدرزمینــهصنعــتچــهبــهلحاظتعــدادوتنــوعواحدهای
تولیــدیونــوعفعالیــتوچــهبــهلحــاظســهمآندرصنعــتکشــورواقتصــاداســتانجــزو
اســتانهاییاســتکــههمــوارهحائــزرتبــهوســهمدرخــوریبــودهاســت،ولــیرونــدکاهــش
ســهماســتاندرصنعــتکشــوروتنــزلرتبــهاســتان،بــهرغــمتمهیــداتوتوجهــات،نشــان
ــریواحدهــای ــوانرقابتپذی ــودنبرنامههــایاســتاندربخــشصنعــتدارد.ت ازناموفــقب

صنعتــیاســتانوســهمآنهــادربازارهــایداخلــینیــزمؤیــدایــنمســئلهاســت.
دربخــشمعــدنوضعیــتبــهمراتــبنامســاعدتراســت.بــهلحــاظحجــمذخائــرمعدنــی
ــناســتانهایکشــور ــهاولرادربی ــن،رتب ــاردت ــابیــشاز8میلی اســتانآذربایجانشــرقیب
بــاســهمی18/6%بــهخــوداختصــاصدادهاســتولــیســهمارزشافــزودهبخــشمعــدندر
اقتصــاداســتانحــدود1/2درصــدوســهمآندرارزشافــزودهبخــشمعــدنکلکشــور)بــه

جــزنفــتوگاز(حــدود4/2درصــدمیباشــد.
اســتان در تــن( میلیــون 555( درصــد %12.4 کشــور فلــزی ذخایــر مجمــوع از
ــن ــسوحــدود6%طــالاســت.همچنی ــشاز93%آنم ــهبی ــرارداردک آذربایجانشــرقیق
ــیلیس ــونس ــریهمچ ــهعناص ــرارداردک ــتانق ــوردراس ــزیکش ــرغیرفل 24.6%ازذخای
)69%(،پرلیــت)89%(،کائولــن)90%(،ژئولیــت)60%(دیاتومیــت)30%(جایــگاهویــژهایدر
آندارنــدوذخایــرنفلیــنســینیتبــابیــشاز5میلیــاردتــنمنحصــرًافقــطدرایــناســتانقــرار
دارد.عــالوهبــرآن5درصــدســنگهایتزئینــیونمــاو5درصــدمصالــحســاختمانیدرایــن
اســتانقــراردارد.همــهایــناقــالمگویــایظرفیــتوتــوانمعدنــیبســیارباالیاســتاناســت.
نظــربــهاینکــهحجــمعمــدهبرداشــتمعدنــیاســتانازمعــادنمصالــحســاختمانیکــه
ارزشافــزودهکمتــریدارنــدصــورتمیگیــردلــذابــهرغــماینکــهاســتانازنظــرتعــدادمعــادن
درحــالبهرهبــرداری،دررتبــهششــمقــراردارد.ازمنظــرارزشتولیــدات،اســتانهایکرمــان
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ــتندو ــایاولودومهس ــددارایرتبهه ــهمتولی ــدود50%و21%س ــاح ــبب ــهترتی ــزدب وی
آذربایجانشــرقیبــافاصلــهبســیارزیــادی11.4%رتبــهســومرابــهخــوداختصاصدادهاســت.
تردیــدینیســتکــهحرکــتبخــشمعــدنبــهســمتجایــگاهواقعــیخــوددراقتصــادو
ــرهارزش ــهتکمیــلزنجی ــهمقول ــژهب ــگاهوی ــنبخــشن بهرهگیــریازتمامــیظرفیتهــایای
ــا ــبب ــهمتناس ــکمنطق ــیدری ــعمعدن ــادصنای ــد.ایج ــیرامیطلب ــعمعدن ــدنوصنای مع
ظرفیتهــاوقابلیتهــا،نمــادیازتوســعهیافتگیآنمنطقــهدرحــوزهمعــدنوفعالیتهــای
معدنــیاســتکــهخــودمنحــربــهباالرفتــنارزشافــزودهمحصــوالتمعدنــیشــدهودرواقــع
ــهتکمیــلچرخــهارزشافــزودهمیانجامــد.یکــیازچالشهــایبخــشمعــدندراقتصــاد ب
ــواندر ــیآنرامیت ــرهارزشمحصــوالتآناســتونمــودعین ــرانفقــدانتشــکیلزنجی ای

صــادراتخــاممــوادمعدنــیکشــوروازآنباالتــروارداتمــوادمعدنــیمشــاهدهنمــود.
عـالوهبـرایـن،ظرفیتهـایمعدنیمیتوانـدزمینهایبسـیارتوانمنـدبرایایجاداشـتغال
پایـدارباشـد.اهمیـتبخشمعـدندراینموردوقتیبیشـترحائزاهمیتمیگرددکهبسـیاری
ازمعـادنکشـوردراسـتانهایمحـروموکمتـرتوسـعهیافتهقـراردارنـدودرصـورتفعالیـت
مسـتمرمیتواندابزاریبسـیارقدرتمندبرایمحرومیتزداییوتعادلوتوازنمنطقهایباشـد.
بهرغــمایــنهمــهذخایــرقطعــیواحتمالــی،بســیاریازایــنذخایــردرمرحلــهشناســایی
باقــیمانــدهوبرخــیدیگــرمطالعــاتتکمیلــی-اکتشــافیمیباشــندکــهســرمایهگذاریروی
آنهــاصــورتنپذیرفتــهاســت.میــزانســرمایهگذاریدرفرآینداکتشــافازجملهشــاخصهای
اصلــیرونــدوضعیــتمعدنــییــکمنطقــهاســتکــهســهمهزینــهتوســعهواکتشــافدرایــن
ــاراســت. ــوردانتظ ــدم ــرازح ــهبســیارپایینت ــرآوردمیشــودک ــدود0.5کشــورب اســتانح

ب( نکات مثبت
وجودذخایرمعدنیباالدراستان-
تجربهوپیشینهتولیداتصنعتیدراستانوحضورفعالبخشخصوصیدرفعالیتهای-

صنعتومعدن
وجودبنگاههایاقتصادیبزرگودارایواحدتحقیقوتوسعهدراستان-
وجودمراکزتحقیقاتیومطالعاتیومراکزآموزشعالی-
وجودنمایشگاهبینالمللیتبریزومنطقهآزادصنعتی-تجاریارس-
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ج( نکات منفی
تکمیلنبودنزنجیرهارزشوپشتیبانیازصنایعومعادناولویتدار-
فقدانشبکهوپایگاهاطالعاتیازتواناییهاوقابلیتهایصنعتومعدناستان-
پایینبودنمیزانتشکیلسرمایه-
کاهشبهرهوریکلعوامل-
فرسودهبودنفنآوریصنعتیاستان-

تبیین هسته
اســتانآذربایجانشــرقیبــهدلیــلقــرارگرفتــندرموقعیــتجغرافیایــیمناســبازلحــاظ
وفــورمنابــعمعدنــییکــیازاســتانهایمهــمکشــورمحســوبمیشــود.بــاالبــودنتعــداد
ــرددر ــهف ــیمنحصــرب ــعمعدن ــورداریازمناب ــیوبرخ ــادهمعدن ــوعم ــود52ن ــادن،وج مع
ایــناســتان،فرصــتمناســبیراجهــتایجــادزیرســاختهایمناســببــرایفــرآوریمــواد
ــه ــواداولی ــنم ــرهارزشدربخــشتأمی ــلزنجی ــتایتکمی ــتان،درراس ــلاس ــیدرداخ معدن
فراهــمآوردهاســت.عــالوهبــربخــشمعــدن،آذربایجانشــرقیبــاقــرارگرفتــندرموقعیــت
اســتراتژیکتجــاری،وجــودگمــرکاتومناطــقآزادوویــژهتجــاریبــاامتیــازاتخــاص،وجــود
شــبکههایارتباطــیووجــودصنایــعبــاقــدرترقابــتدربازارهــایجهانــی،ازظرفیــتبســیار
ــع ــرهارزشصنای ــلزنجی ــیوخارجــیجهــتتکمی ــرایجــذبســرمایهگذاریداخل ــیب باالی

اولویــتداراســتانبرخــورداراســت.
مباحــثمطــرحشــدهوبررســیاجمالــیوضعیــتاســتانحاکــیازآناســتکــهبــهرغــم
ــور ــهدرخ ــلتوج ــردیقاب ــدن،عملک ــتومع ــاالدربخــشصنع ــیارب ــیلبس ــودپتانس وج
ظرفیــتوموقعیــتاســتاننداریــمکــهایــنمیتوانــدناشــیازعــدموجــوداســتراتژیتوســعه

ــد. ــیباش ــتهایحمایت ــاوسیاس ــیوبرنامهه صنعت
ــتان ــرایاس ــیب ــعهصنعت ــتراتژیتوس ــکاس ــودی ــعیمیش ــتهس ــنهس ــکای ــهکم ب
تدویــنگــرددوبــرایایــنمنظــورابتــداصنایــعومعــادناولویــتداروپیشــراناســتان
ــد ــاعخواه ــانوذیربطــاناجم ــدمشــارکتیتوســطذینفع ــکفرآین شناســاییشــدهودری
ــاتو ــده،اقدام ــنش ــایتعیی ــیاولویته ــایارزش ــیمزنجیرهه ــنترس ــپسضم ــد.س گردی
ــه ــرهارزشوایجــادشــبکههاوپیوندهــاوتهی ــلزنجی ــرایتکمی ــیالزمب برنامههــایعملیات
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ــد. ــدش ــنخواه ــود،تدوی ــدیموج ــیازتوانمن ــگاهاطالعات پای
اجــرایایــنهســتهمیتوانــدحمایــتوپشــتیبانیازاولویتهــاراهــدفدارکــردهوســبب
ارتقــاءفعالیتهــایدارایارزشافــزودهبــاالوجــذببیشــترســرمایهگذاریدراســتانشــود.

اهداف کلی 
رشدساالنه20درصدیارزشافزودهصنایعومعادناولویتداراستان-
تکمیلزنجیرهارزشدرفعالیتاولویتدارانتخابشده-
ایجادشبکهوپیوندقویبینصنایعاولویتداراستانی-
تقویتبرونگرائیوصادراتصنعتیوفرآوردههایصنایعمعدنی-
تقویتخوشههایصنعتیوفرآوردههایصنایعمعدنی-

اقدامات اساسی 
اصلیتریناقداماینهستهبهشرحذیلاست:

انتخابصنایعومعادناولویتداروتکمیلزنجیرهارزشدراینفعالیت
درذیلایناقداماساسیسهزیرپروژهیازیراقدامصورتخواهدگرفت:

مطالعــهزنجیــرهارزشصنایــعومعــادناولویــتداراســتانوتدویــنواجــرایبرنامههــای-
تکمیــلوتقویــتزنجیــرهارزشآن

ایجادپایگاهاطالعاتیفعالیتهایاولویتدارومدیریتبانکاطالعاتیپیمانکاران-
ایجادشبکهایازصنایعومعادناولویتدارمکملوتقویتپیوندقویبینآنها-

درادامهبهتوضیحهرکدامازاینزیراقدامپرداختهمیشود.

- مطالعــه زنجیــره ارزش صنایــع و معــادن اولویــت دار اســتان و تدویــن و اجــرای 
ارزش آن: تقویــت زنجیــره  و  تکمیــل  برنامه هــای 

اســتانآذربایجانشــرقیازتنــوعزیــادیدرنــوعفعالیــتصنعتــیبرخــورداراســت.
هرچنــدتمامــیایــنفعالیتهــابــهدلیــلتأثیرگــذاریدرحــوزهاشــتغالوایجــادارزشافــزوده
ــعه ــرانرادرتوس ــشپیش ــانق ــنفعالیته ــدودیازای ــامع ــیتنه ــتندول ــتهس ــزاهمی حائ
ــوعفعالیــتصنعتــیاولویــتدار،هــمدروضعیــتکنونــی صنعتــیایفــامیکننــد.انتخــابن
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کلصنعــتوهــمدرنــوعوماهیــتتوســعهصنعتــیمــدنظــردرآینــدهنقــشبــهســزاییدارد.
ــنو ــدمعی ــکروشومت ــاسی ــراس ــدب ــهمیتوان ــناینک ــتدارضم ــعاولوی ــابصنای انتخ
علمــیوبــراســاسشــاخصهایتوســعهصنعتــیانجــامگیــرد،بســتگیبــهتحــوالتآینــدهو

ــزدارد. ــینی ــایمدیریت ــراتودیدگاهه ــط،نظ ــماندازهایمرتب چش
انتخــابصنایــعاولویــتداربــراســاسشــاخصهاومتدهــایآماریایــنضعــفراداردکه
صرفــًابــراســاسوضــعموجــودخواهــدبــوددرحالــیکــهبایــددیدگاههــا،تحــوالتواحتماالت
آینــدهایــنبخــشوجایــگاهمــوردنظــردرآینــدهنیــزمــوردتوجــهقــرارگیــرد.بنابرایــنضــروری
اســتتلفیقــیازهــردوروشبــهکارگرفتــهشــودروشپیشــنهادیبــرایایــنپــروژه،تلفیقیاز
مطالعــاتاســنادیوکتابخانــهایوپیمایشــیومصاحبــهبــانخبگانوصاحبنظرانمیباشــد.
هــرصنعــتضمــناینکــهمیتوانــدبــهعنــوانیــکصنعــتمســتقلبــهفعالیــتخــوددر
یــکفضــایرقابتــیبپــردازد،میتوانــدبــهصورتیــکصنعتمکملنیــزبرایصنایــعمختلف
عمــلکنــد.تجربههــایجهانــیومنطقــهاینیــزایــنواقعیــتراتاییــدمیکننــد.بنابرایــندر
انتخــابصنایــعاولویــتداربایــدایــنمهــمنیــزمــوردتوجــهقــرارگیــرد.بــهعبــارتبهتــرصنایع
اولویــتداربایــدبــهنحــویانتخــابگردنــدکــهامــکانایجــادشــبکهایازصنایــعمرتبــطکهبه
نحــویمکمــلفعالیتهــاییکدیگــرباشــندیــابتواننــدازخدمــاتصنعتــییکدیگــربهرهمنــد
شــوند،وجــودداشــتهباشــد.تحــوالتآینــدهنیــزازمــواردیاســتکــهبایــدمــدنظــرقــرارگیرد.
ــعو ــرآندرصنای ــاITوتاثی ــطب ــعمرتب ــژهصنای ــعبهوی ــیصنای ــرفتبرخ ــرعتپیش س
ــدوحــذفواضمحــاللبرخــی کســبوکارهــایآینــدهواحتمــالظهــورفعالیتهــایجدی
صنایــعدیگــر،اهمیــتانتخــابنــوعصنایــعپیشــرانرابیــشازپیــشآشــکارمیســازد.ادامــه
ــا ــدهومناســبب ــتآندرآین ــاوامــکانرقاب ــچوجــهبق ــههی ــعاســتانب ــدموجــودصنای رون

ــد. ــننمیکن ــودراتضمی تحــوالتموج

- ایجاد پایگاه اطالعاتی فعالیت های اولویت دار و مدیریت بانک اطالعاتی پیمانکاران  
بررســیهایمیدانــیصنایــعمختلــفاســتاننشــانمیدهــدکــهحتــیدرحــوزهصنایــع
موفــقنیــزمیــزانارتبــاطبــاصنایعــیکــهبــهنوعــیمیتواننــدمکمــلفعالیتهــاییکدیگــر
ــردهو ــاالب ــدمحصــولراب ــایتولی ــوردهزینهه ــنم ــهای ــدک ــیارمحــدودمیباش ــندبس باش
ــًاهــرصنعــتدر ــعدرایجــادارزشافــزودهراســلبمیکنــد.طبیعت ــیصنای امــکانهمافزای
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ــه ــدیبیشــتریاســتک ــرهارزش(دارایتوانمن ــیزنجی ــود)یعن ــدخ ــتتولی بخشــیازفعالی
ــنعمــل،ضمــناینکــه ــزبهــرهجســت.ای ــعدیگــرنی ــوانازآندرزنجیــرهتولیــدصنای میت
بــهکاهــشهزینــهتولیــددرصنایــعدیگــرکمــکمیکنــد،اســتفادهحداکثــریازتوانمنــدی
صنعــتمــوردنظــررانیــزبــهدنبــالدارد.تکمیــلزنجیرههــایارزشتوســطصنایــعمختلــف
بــهایجــادیــکشــبکهارزشمیانجامــدکــهدرنهایــتمنجــربــهافزایــشتوانمنــدیهــریــک

ازصنایــعونیــزایجــادارزشافــزودهبــاالدرکلبخــشصنعــتخواهــدشــد.
بررســیهایاولیــهنشــانمیدهــدکــهاکثــرصنایــعدراســتانبــهصــورتکامــاًلمســتقل
ازیکدیگــرفعالیــتمیکننــدوازتوانمندیهــایدیگــرصنایــعکــهمیتوانــددرتکمیــل
فعالیــتویــابــهعنــوانقســمتیاززنجیــرهآنهــامــورداســتفادهقــرارگیــرد،اطالعــیندارنــد.
بنابرایــنبــرایتأمیــننیازهایشــانیــامجبــوربــهاتــکابــهفعالیتهــایخــودویــابــهتأمیــن
ــنمــوارد ــژهخــارجازکشــورمیشــوند.هــردویای ــهوی ــیوب آنازخــارجازحــوزهجغرافیای
ــنضــروری ــرارمیدهــد.بنابرای ــرق ــتراتحــتتاثی ــکانرقاب ــردهوام ــاالب ــدراب ــهتولی هزین
ــیکــرده ــعوتوانمندیهــایآنهــارامعرف ــاســامانهایایجــادشــودکــهصنای اســتنظــامی
وکســبوکارهــارابــههــممتصــلکنــد.تشــکیلایــنســامانهواتصــالکســبوکارهــابــه
یکدیگــرضمــنپاییــنآوردنهزینــهتولیــدکــهامــکانرقابــترابــاالمیبــرد،بــههمافزایــی

ــزمنجــرمیشــود. ــزودهبیشــترنی ــقارزشاف وخل

- ایجاد شبکه ای از صنایع ومعادن اولویت دار مکمل و تقویت پیوند قوی بین آن ها:
ــد، ــتانانتخــابگردی ــعهاس ــتداروپیشــرانتوس ــادناولوی ــعومع ــهصنای ــسازاینک پ
ــده ــواننماین ــهعن ــهراب ــکنمون ــوانازهــرصنعــتی ــرهارزشمیت ــهزنجی ــراســاسنظری ب
آنصنعــتانتخــابکــردوبــرایآنزنجیــرهارزشمرتبــطومنحصربــهفــردراترســیمنمــود.
ــوعمشــکلنیــزشناســایی ــرهارزشهــرصنعــتومعــدنوتحلیــلآنهــان ــراســاسزنجی ب
میشــود.بســتهبــهنــوعمشــکلکــهدردرونهمــانمجموعــهیــاعوامــلبیرونــیقابــلحــل
میباشــدراهحــلمناســبنیــزپیشــنهادمیشــود.مشــکالتشناســاییشــدهیــابــهمجموعــه
عوامــلدرونآنصنعــتویــابــهعوامــلبیــرونازآنصنعــتبســتگیخواهــدداشــت.
مشــکالتمرتبــطبــادرونصنعــتبــاتقویــتزنجیرههــایدارایمشــکلوتجدیــدســاختاربــا

توجــهبــهمشــکالتشناســاییشــدهرفــعخواهــدشــد.
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ــه ــریخواهــدشــد.ب ــدیطــرحوپیگی ــزدردیگــرهســتههایکلی ــینی مشــکالتبیرون
ــران ــیای ــعکوچــکوشــهرکهایصنعت ــازمانصنای ــزارشس ــاسگ ــراس ــالب ــوانمث عن
ــعکوچــکوشــرکتهای ــلشــرکتهایصنای ــایتعام ــوانراهکاره درســال93تحــتعن
دانشبنیــان،دریــکبررســیســادهوترســیمزنجیــرهارزشدرصنایــعکوچــکعنــوان
ــه ــوطب ــرهارزشمرب ــزانارزشآفرینــیدرطــولزنجی شــدهاســتدرحالیکــهبیشــترینمی
زنجیرههــایتحقیــقوتوســعهوطراحــیمحصــولقبــلازتولیــدوبازاریابــیوفــروشو
ــرار ــررویآنق ــزب ــترینتمرک ــهبیش ــرهایک ــیزنجی ــد؛ول ــروشمیباش ــسازف ــاتپ خدم
گرفتــهاســتزنجیــرهتولیــدمحصــولاســتوزنجیرههــایعنــوانشــدهمــوردغفلــتواقــع
شــدهاند.بنابرایــنچنانچــهاشــارهشــدضــروریاســتبــاتوجــهبــهزنجیــرهارزش،بخشــیاز
ــهیــکهســتهدرســایرهســتههایکلیــدیمطــرحوپیگیــریشــود.از مشــکالتمربــوطب
ــقوتوســعهوطراحــیمحصــول ــازنجیرههــایتحقی ــطب ــنروقســمتیازمشــکالتمرتب ای
درهســتهکلیــدیاکوسیســتمنــوآوری،تأمیــنمالــیوجــذبســرمایهگذاریخارجــی
ــروشدر ــسازف ــاتپ ــروشوخدم ــیوف ــایبازاریاب ــازنجیرهه ــطب ــکالتمرتب ــزمش ونی
هســتههایکلیــدیپایــشفضــایکســبوکاروزیرســاختهایفــنآوریقابــلپیگیــریو

حــلمیباشــد.
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 جدول شماره 25: پروژه های اقدام
»انتخاب صنایع و معادن  اولویت دار و تکمیل زنجیره ارزش در این فعالیت«

ف
هدفعنوان زیر پروژهردی

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه های همکاردستگاه مسئول

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

مطالعهزنجیرهارزش
صنایعومعادناولویتدار
استانوتدوینواجرای
برنامههایتکمیلو
تقویتزنجیرهارزشآن

سطح5
13971397استان

سازمانصنعت
ومعدنوتجارت

استان

سازمانمدیریت
وبرنامهریزی
استان-

شهرکهای
صنعتی-

دانشگاههاومراکز
تحقیقاتیاستان

2

ایجادپایگاهاطالعاتی
فعالیتهایاولویتدارو
مدیریتبانکاطالعاتی
پیمانکاران)تهیهکتاب
معرفیکاملواحدهابه

4زبان(

یکبانک
اطالعاتی

سطح
13981400استان

سازمانصنعت
ومعدنوتجارت

استان

سازمانمدیریت
وبرنامهریزی
استان-

شهرکهای
صنعتی-انجمنها
وتشکلهای
بخشخصوصی

3
ایجادشبکهایازصنایع
ومعادناولویتدارمکمل
وتقویتپیوندقویبین

آنها
سطح500

13981404استان
سازمانصنعت
ومعدنوتجارت

استان

سازمانمدیریت
وبرنامهریزی
استان-

شهرکهای
صنعتی-بخش
خصوصی-
سازمانامور

اقتصادیودارایی
استان-ادارهکل
محیطزیست
استان-شبکه

بانکی



مقدمه
تجــارتیکــیازعناصــراصلــیسیاســتهایجهانــیبــرایتقویــترشــداقتصــادیاســت.
بــهگــزارشصنــدوقبینالمللــیپــول،درشــرایطیکــهریســکهاونگرانیهــادرمــورد
ــی ــاســرعتیبیــشازرشــدGDPجهان کاهــشرشــداقتصــادجهانــیوجــوددارد،تجــارتب
رشــدکــردهاســتوازطریــقفراهــمآوردنشــرایطتکمیــلزنجیــرهارزشوایجــادتخصــص
بــرایکشــورها،بــهرشــدوبهــرهوریبیشــترکمــککــردهاســت)معاونــتبررســیهای

ــادی1394(. اقتص
ــن ــخصتدوی ــمومش ــیمنظ ــردبازرگان ــکراهب ــبی ــاریدرقال ــتهایتج ــرسیاس اگ
ــنآوری، ــایف ــیلهارتق ــداقتصــادیووس ــدهرش ــلتعیینکنن ــوانعام ــهعن ــود،ب ــادهش وپی
ــار ــی،درکن ــعهبازرگان ــردتوس ــهدرراهب ــود.البت ــدب ــدخواه ــلتولی ــرهوریعوام ــیوبه کارای
بازرگانــیخارجــی)بــهمعنــایدادوســتدکاالوخدمــاتونیــزنقــلوانتقــالمالــیبیــنیــک
کشــوربــاکشــورهایدیگــر(،بایســتیبــهبازرگانــیداخلــیهــمتوجــهداشــت.نظــامبازرگانــی
داخلــیبــهعلــتواســطورابــطبــودنبیــنتولیــدومصــرف،نقــشپایــهایدرتوســعهجوامــع
ایفــامیکنــد.زیــراآنچــهراکــهاقتصــادداخلــیتولیــدوآنچــهراکــهازخــارجواردمیکنــد،در
مرحلــهنهایــیبــهصــورتکاالهــایقابــلمصــرفدراختیــارمصرفکننــدگانقــرارمیدهــد.

هسته کلیدی
توسعه تجارت و خدمات بازرگانی
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کارآمــدیایــننظــامتعــادلاقتصــادیوبهبــودوضعیــتبخــشتولیــدومصــرفراتضمیــن
ــالف ــات،ات ــاوخدم ــتکااله ــدنقیم ــرش ــبگرانت ــائیآنموج ــهنارس ــدوهرگون میکن
منابــع،کاهــشقــدرتخریــدمصرفکننــدگان،آشــفتگیدرکارکــردبــازاروشــکلگیری
ــد ــیکارآم ــیداخل ــیبازرگان ــورکل ــهط ــود.ب ــهمیش ــعدرجامع ــمیتوزی ــبکههایغیررس ش
ــده ــامش ــهتم ــشهزین ــددرکاه ــامصــرفمیتوان ــدت ــرهتولی ــادرزنجی ــشهزینهه ــاکاه ب
ــرباشــد. ــریورشــداقتصــادیکشــورمؤث ــهتبــعآنارتقــاءبهــرهوری،رقابتپذی تولیــداتوب
بــراســاسآمارهــایســال1396تعــدادکلواحدهــایصنفــیدرکشــور2/5میلیــونودر
اســتان126هــزارواحــداســت.آمارهــابیانگــرآناســتکــهبــهطــورمتوســطدرســطحکشــور
ــن ــهمیانگی ــیک ــد،درحال ــتمیکن ــیفعالی ــدصنف ــکواح ــیی ــرایران ــر32نف ــهازایه ب
جهانــیآن150نفــرودرکشــورهایتوســعهیافتــه250نفــرمیباشــد.بدیــنترتیــبکــهتعــداد
مشــتریانیــکواحــدصنفــیدرجهــانبــهطــورمتوســطحــدود5برابرودرکشــورهایتوســعه
ــدازهواحدهــای ــراناســت.تعــدادبیــشازان ــریــکواحــدصنفــیدرای یافتــهبیــشاز8براب
صنفــیدرایــران،توزیــعنامناســبآنهــادرمناطــقمختلــفکشــوروکمبــودمشــتری،بــازده
ــق ــدازطری ــهبتوانن ــشازآنک ــیبی ــایصنف ــنواحده ــتهوای ــیداش ــارادرپ ــیآنه نزول
ــهواســطهعــدم ــد،ب ــاءنماین ــدهایف ــعمصرفکنن ــهنف ــتقیمتهــاب ــتنقشــیرادرتثبی رقاب
ــوند. ــاتمیش ــاوخدم ــتکااله ــشقیم ــاالموجــبافزای ــیهایب ــذســودحاش ــیواخ کارای
حــوزهبازرگانــیمنطقــهاینیــزیکــیازمهمتریــنپایههــایراهبــردتوســعهتجــاری
اســت.یکــیازمتغیرهــایاصلــیدرشــکلگیریروابــطمیــانکشــورها،عوامــلژئوپلیتیکــی
اســت،امــریکــهدریــکبســترزمانــیمتغیرهــایمختلــفتاریخــی،فرهنگــی،اجتماعــیو
اقتصــادیرانیــزتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد.ویژگــیمهــمعوامــلژئوپلیتیکــیدرشــکلگیری
روابــطمیــانکشــورها،برخــالفعوامــلسیاســی،دیرپــابــودنوثبــاتآنهــادرطــولزمــان
میباشــد.بــرایــناســاس،تنظیــمروابــطخارجــیوبرقــراریروابــطاقتصــادیوتجــاریبیــن
کشــورهابــرمبنــایعوامــلژئوپلیتیکــیموجــبصلــحوثبــاتدائمــیبیــنآنهــامیشــود.
بنابرایــنبــهدلیــلوجــودوابســتگیهایجغرافیایــیوژئوپلیتیکــیعمیــقبیــنایــرانو
همســایگانشــمالغربیدربســتراشــتراکاتوتجانسهــایجغرافیایــی،جمعیتــی،مذهبــی،
ــه ــه،ب ــایدوجانب ــقهمکاریه ــتتعمی ــادهایدرجه ــرایطفوقالع ــی،ش تاریخــیوفرهنگ

ویــژهدرحــوزهمناســباتاقتصــادیوجــوددارد.



133 دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

البتــهقــدرمســلماســتکــهبیــنتجــارتداخلــیوخارجــیتفاوتهایــیوجــودداردکــه
ازجملــهمیتــوانتفاوتهــایمحیطــیدرزمینههــایسیاســی،اقتصــادیوفرهنگــی،
ــوژی،نیازهــای ــعوتکنول تفاوتهــایموجــوددرآبوهــوا،محیــططبیعــی،فرهنــگ،مناب
تولیــدیوخدماتــیاشــارهنمــود.امــاازآنجایــیکــهبــراییــکبنــگاهاقتصــادیرفــع
تمــامنیازهــایمصرفکننــدگانامکانپذیــرنیســت،سیاســتهایتجــاریبایــدبتواننــد
ــازمصرفکننــدگان ــهوتحلیــلنمــوده،کاالوخدمــاتمــوردنی فرصتهــایموجــودراتجزی

ــعموجــودتأمیــننماینــد. ــهمناب ــاتوجــهب مــوردنظــرراب
ــع ــبکههایتوزی ــقش ــیازطری ــایداخل ــهبازاره ــیب ــادسترس ــادیب ــاتاقتص مؤسس
صنفــیوبازارهــایخارجــیازطریــقصــادرات،رشــدبیشــتریپیــداکــردهوبــهایــنوســیله
محصــوالتخــودرابــاکیفیــتبهتــرعرضــهکــردهوســودبیشــتریبــهدســتمیآورنــد.تمایــل
ــریو ــزهکســببرت ــی،ضــرورترشــداقتصــادی،انگی ــهســرمایهگذاریهایصنعت ــهادام ب
رقابــتدرصحنــهبازرگانــی،تأکیــدبــرارتقــایکارایــیوســودآوریواشــباعبازارهــایســنتی
ازجملــهعواملــیهســتندکــهضــرورتواهمیــتتوســعهخدمــاتبازرگانــیرابیــشازپیــش

ــازند. ــکارمیس آش

شناخت وضعیت هسته  
الف( وضع موجود

بــرایدرکصحیــحوضعیــتبازرگانــیاســتان،شــناختمؤلفههــایجغرافیایــی،تاریخــی،
زیرســاختیواقتصــادیضــروریبــهنظــرمیرســد.

ــاجمهوریهــایآذربایجــان،ارمنســتانو ازنظــرجغرافیایــی،اســتانآذربایجانشــرقیب
نخجــوانمــرزمشــترکداشــتهوازطریــقمــرزبــازرگاننیــزبــاکشــورترکیــهمرتبــطبــودهودر
مســیرجــادهابریشــموچهــارراهتجارتــیشــرقوغــربوآســیایمیانــهقــرارگرفتــهاســت.ایــن
کشــورهاعــالوهبــردارابــودنبازارهــایمصــرفمناســب،راهترانزیتــیکشــورهایاروپایــیو

خــطســاحلیدریــایســیاهنیــزمیباشــند.
موقعیــتجغرافیایــیخــاصتبریــز،ســببشــدهاســتتــادرطــولتاریــخ،کانــون
مــراوداتتجــاریودروازهتجــارتایــرانبــاغــربباشــد.قــرارگرفتــندرمســیرجــادهابریشــم
ــدهاســت. ــتانگردی ــراس ــدددرشــهرهاوسرتاس ــاوکاروانســراهایمتع ــثایجــادبازاره باع
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ــری ــدنودیگ ــلطنهش ــلدارالس ــهدلی ــتب ــراننخس ــادرای ــتقاجاره ــلحکوم ــاازاوای ام
ــد. ــدانش ــهردوچن ــنش ــاریای ــتتج ــزاهمی ــاریطرابوزان-تبری ــقراهتج ــلرون ــهدلی ب
ــر ــیامیرکبی ــهوقت ــهک ــت،آنگون ــیارداش ــقبس ــلطنتیرون ــزدردوراندارالس ــادتبری اقتص
ــار ــده،ازتج ــازهشاهش ــرزایت ــنمی ــالناصرالدی ــرایانتق ــد،ب ــهش ــیمواج ــهخال ــاخزان ب
ــرات ــرویخاط ــرمخس ــیوچ ــتتوکل ــیوکبری ــرآلمان ــهزیگل ــت.کارخان ــهروامگرف آنش

همیندورانند.
راهقفقــازبــهتبریــزوراهاســتانبولازطریــقدریــایســیاهبــهطرابــوزانوارزروموســپس
بــهتبریــزازجملــهاولیــنومهمتریــنراههــایصــادراتووارداتکاالدرایــندورهبودنــد،کــه

اهمیــتتجــارتتبریــزرانمایــانمیســازند.
ایــنشــهربــهخاطــرتجــارتترانزیتــیاهمیــتفوقالعــادهداشــتوکاالهــاازاســتانبول
وطرابــوزانوگرجســتانبــهتبریــزواردمیشــدوازآنجــابــهتهــرانوســایرشــهرهایایــران
فرســتادهمیشــد.بازرگانــانایرانــیبــهشــکلفعالــیدرزمینــهتجــارتخارجــیواردشــدندو
ــزبــهدیگــرشــهرهای کاالهــایفرانســوی،آلمانــیونیــزکاالهــایانگلیســیازطریــقتبری

ــنماوراءالنهــرارســالمیشــد. کشــوروهمچنی
زیرســاختهایاســتاندربســترجغرافیایــیوتاریخــیخــودشــکلگرفتــهاســت.وجــود
ــود ــهآزادکشــور،وج ــنمنطق ــوانصنعتیتری ــهعن ــیارسب ــهآزاداقتصــادی-صنعت منطق
بیــشاز50شــهرکصنعتــیونواحــیصنعتــیدرنــکاتمختلفاســتانازجملهشــهرکهای
صنعتــیتخصصــی،شــهرکویــژهســرمایهگذاریخارجــی،مراکــزدانشــگاهیمتعــدد،وجــود
ــز،اتصــال ــیتبری ــرودگاهبینالملل ــوف ــودکارگ ــزاســتان،وج ــزدرمرک بیمارســتانهایمجه
شــبکهریلــیاســتانبــهشــبکهریلــیاروپــا،داشــتننمایشــگاهبینالمللــیبازرگانــی-صنعتــی
تبریــزکــهســاالنهبیــشاز50نمایشــگاهبینالمللــی،تخصصــیوعمومــیبرگــزارمینمایــد
ــهزیرســاختهایاســتاناســت ــی،ازجمل ــلبینالملل ــیوحمــلونق وظرفیتهــایگمرک

کــهســببشــدهاســتقابلیــتاســتانبــرایفعالیتهــایبازرگانــیافزایــشیابــد.
درســال1394ازجادههــایاســتان،مجموعــًابالــغبــر14میلیــونتــنبــار،توســطناوگان
جــادهایعمومــیحمــلشــدهاســتکــه5میلیــونتــنآندروناســتانیو9میلیــونتــنآن
بــروناســتانیبــودهاســت.همچنیــندرســال1394مجمــوعوزنبــارحمــلشــده)ورودی
ــی ــرکتهایهواپیمای ــطش ــیتوس ــایبینالملل ــاج(درپروازه ــتثنایحج ــهاس ــیب وخروج
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ــالوه ــهع ــد.ب ــنمیباش ــنوتوســطشــرکتهایخارجــی2677هزارت ــزارت ــی920ه داخل
7398هزارتــنبــارنیــزدرپروازهــایداخلــیجابجــاشــدهاســت.

وجــوداتــاقبازرگانــیبــاســابقهایبیــشاز100ســالدرتبریــز،مؤلفــهدیگــریاســتکــه
پتانســیلاســتانرادرفعالیتهــایبازرگانــینشــانمیدهــد.

ــان ــاپای ــراندرحــوزهبازرگانــیداخلــیت ــراســاسآخریــنآمــارســایتمرکــزاصنــافای ب
ســال1396تعــداد114493واحــدصنفــیدارایپروانــهو12637واحــدصنفــیفاقــدپروانــه
ــوننفــری، ــنجمعیــت3/9میلی ــادرنظــرگرفت کســبدراســتانفعالیــتداشــتهاند،کــهب
بــهازایهــر30نفــرجمعیــتیــکواحــدصنفــیفعــالدراســتانوجــوددارد.ایــنآمــاردر
مقایســهبــارقــممتناظــرکشــوریکــه32نفــربــرایهــرواحــدصنفــیاســت،رقــممتعادلــی
ــر ــا250نف ــهازایهــرواحــدوی ــرب ــه150نف ــیک ــنجهان ــامیانگی ــادرمقایســهب اســتام
درکشــورهایپیشــرفتهاســتنشــاندهنــدهتراکــمبیــشازحــدنیــرویکاردرایــنبخــش
میباشــد.تــورمبخــشتوزیــعوخدمــاتبازرگانــیدراقتصــادعــالوهبــرنقــشغیــرتولیــدیو
ســربــاربــودنعوامــلمشــغولدرایــنبخــش،منجــربــهتعــددواســطههاازمصــرفتــاتولیــد

ــد. ــدش ــاخواه ــرایمصرفکنندهه ــتکاالب ــشقیم وافزای
همچنیــناســتانآذربایجانشــرقیاولیــناســتانکشــورازلحــاظبیشــترینذخایــر
ــن ــزدرای ــرنی ــلدیگ ــوهوبالفع ــدیبالق ــتوتوانمن ــاظرفی ــدوصده ــورمیباش ــیکش معدن

ــوددارد. ــتانوج اس
امــادرمجمــوع،بــاوجــودموقعیــتممتــازجغرافیایــیوزیرســاختهایحملونقــل
مناســببــرایصــادرات،بیــنســالهای1390تــا1394صــادراتغیرنفتــیاســتانســاالنه
بــهطــورمتوســط0/5درصــدکاهــشیافتــهواز2028میلیــوندالردرســال1390بــه
ــتان ــلکاهــشصــادراتاس ــدهدالی ــیدهاســت.عم ــال1394رس ــوندالردرس 1991میلی
ــا1394کاهــشســاالنهبیــشاز10درصــدیصــادراتمحصــوالت ــازهزمانــی1390ت درب
ــه5 ــکب شــیمیاییوپتروشــیمی،کاهــشصــادراتمــسســونگونوکاهــشســاالنهنزدی
ــادرات ــشص ــلکاه ــردالی ــت.دیگ ــتاناس ــتیاس ــعدس ــرشوصنای ــادراتف درصــدیص
اســتانآذربایجانشــرقیرابایــدضعــفتولیــدداخلــیاســتانوکاهــشقابــلمالحظــه
و بینالمللــی تحریمهــای مشــکالت آن، در زیرســاختی و ســرمایهگذاریهایصنعتــی

ــت. ــردانس ــتگاههایمؤث ــتدس ــودنمدیری ــدب ناکارآم
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ــطخارجــیوامــرصــادرات،در بعــدازتوافــقهســتهایوایجــادگشــایشنســبیدررواب
ــوندالر ــه2280میلی ــشب ــدافزای ــا14/5درص ــتانب ــیاس ــادراتغیرنفت ــال1395ص س
ــای ــر41درصــدکااله ــبصــادراتاســتاندرســال1395،مشــتملب رســیدهاســت.ترکی
صنعتــی،14درصــدمــسســونگون،12درصــدکاالهــایکشــاورزی،5درصــدمحصــوالت
شــیمیاییوپتروشــیمی،7درصــدفلــزات،6درصــدمــوادمعدنــیو7درصــدفــرشوصنایــع
ــده ــشعم ــهبخ ــدک ــانمیده ــینش ــایصادرات ــبکااله ــیترکی ــد.بررس ــتیمیباش دس
کاالهــایصادراتــیاســتانرابــهلحــاظصنعتــیبــودناســتان،کاالهــایصنعتــیبــهارزش

ــد. ــکیلمیدهن ــهم41درصــدتش ــاس ــوندالروب 945میلی
ــال1390 ــرارزشدالریدرس ــتانآذربایجانشــرقیازنظ ــیاس ســهمصــادراتغیرنفت
ــی ــیدرط ــدینزول ــارون ــهب ــتک ــودهاس ــورب ــیکش ــرنفت ــادراتغی ــر7/6درصــدص براب

ــت. ــیدهاس ــال1395رس ــددرس ــه5/2درص ــا1395ب ــالهای1390ت س

ب( نکات مثبت
ــو،- ــیوکارگ ــرودگاهبینالملل ــهآزادارس،ف وجــودزیرســاختهاینســبتًامناســب)منطق

ــازار ــنب ــی،بزرگتری ــگاهبینالملل ــودنمایش ــری،وج ــنسراس ــبکهراهآه ــهش ــالب اتص
ــاو...( ــیدهدنی سرپوش

ــی- ــانتوانمنــد)درســطحمل ــاســابقهبیــشاز100ســال،بازرگان ــیب ــاقبازرگان وجــودات
ــی، ــی،معدن ــفصنعت ــایمختل ــالاقتصــادی)درزمینهه ــایفع ــهای(،واحده ومنطق

ــاد)بیــشاز125هــزار( ــیزی ــی(وواحدهــایصنف کشــاوزی،خدمات
ــال،- ــس،ط ــونم ــیچ ــیمتنوع ــوادمعدن ــام ــورب ــیدرکش ــرمعدن ــنذخای ــدهاولی دارن

ســنگهایتزئینــی،ورمیکولیــتوســایرمــوادمعدنــی
برخــورداریازموقعیــتاســتراتژیکجغرافیایــی،مــرزمشــترکبــاچندیــنکشــورهمســایه،-

قــرارگرفتــندرمســیرجــادهابریشــموچهــارراهتجــاریشــرقوغــربآســیایمیانــهوراه
ترانزیتــیکشــورهایاروپایــیوخــطســاحلیدریــایســیاه

ــنآوری- ــاف ــانوب ــوالتدانشبنی ــدمحص ــوانتولی ــانوت ــرکتهایدانشبنی ــودش وج
ــرکشــوردراســتان ــاال،مراکــزتحقیقاتــیودانشــگاهیبرت ب
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ج( نکات منفی
نبــودواحدهــایتخصصــیبازاریابــیوصادراتــیوشــرکتهایمشــاورهمدیریــتصــادرات-

تخصصی
نداشــتنجایــگاهمناســبدرزنجیــرهارزشجهانــیوتقســیمکاربینالمللــی،عــدموجــود-

شــرکتهاییبــابرندهــایجهانــیوارتبــاطضعیــفدرشــبکهارزشجهانــی
فرســودهبــودننــاوگانحمــلونقــلکاالهــایصادراتــیونبــودشــرکتهایبینالمللــی-

حمــلونقــل
ضعــفمالــیوعلمــیواحدهــایاقتصــادیاســتانبــرایحضــورفعــالدرمراکــزعرضــه-

ــی ــیبینالملل ونمایشــگاههایدائم

تبیین هسته
ــاده ــیرج ــندرمس ــتراتژیک،قرارگرفت ــاصاس ــتخ ــکموقعی ــتانازی ــورداریاس برخ
ــون ــاختهاییهمچ ــورداریاززیرس ــایه،برخ ــورهمس ــنکش ــاچندی ــواریب ــم،همج ابریش
فــرودگاهبینالمللــیوکارگــو،اتصــالبــهشــبکهراهآهــنبــههمــراهداشــتننمایشــگاه
بینالمللــیومنطقــهآزادارسســببشــدهاســتاســتانآذربایجانشــرقیازمزیــترقابتــی
بــرایفعالیتهــایبازرگانــیبرخــوردارباشــدوازدیربــازبــهعنــوانیکــیازاســتانهایمهــم
ــی ــیوبینالملل ــرایحضــوردربازارهــایمل ــیالزمب تجــاریکشــورمطــرحشــودوازتوانای

برخــوردارباشــد.
امــادرســالهایاخیــرایــنبخــشبــاتوجــهبــهمســائلداخلــیوبینالمللــیبــا
ــذا ــد.ل ــظکن ــیخــودراحف ــگاهاصل چالشهــایجــدیمواجــهشــدهونتوانســتهاســتجای
ــاازنظــرنرمافــزاریوســختافزاری،اقدامــاتاساســی درایــنهســتهســعیخواهــدشــدت

ــرد. ــرارگی ــدق ــوردتاکی ــشرو،م ــایپی ــعچالشه ــهورف ــتمقابل ــازجه ــوردنی م
ــنمنظــور،نوســازیناوگانهــایحمــلونقــل،توســعهمشــارکتهایانتفاعــی ــرایای ب
ــز ــیومراک ــهمشــوقهاییجهــتحضــوردرنمایشــگاههایدائم ــروف،ارائ ــایمع ــابرنده ب
عرضــهبینالمللــیوایجــادشــرکتهایتخصصــیبازاریابــی،صــادراتومشــاورانمدیریــت

صــادراتتخصصــیدراولویــتکاریاســتانقــرارخواهــدگرفــت.
ــاو ــادراتکااله ــعهص ــتتوس ــیجه ــیلخوب ــتانازپتانس ــهاس ــتک ــراس ــایانذک ش
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ــیار ــاختبس ــهآزادارسزیرس ــنمنطق ــت.همچنی ــورداراس ــربرخ ــنآوریبرت ــاف ــاتب خدم
خوبــیبــرایارتقــاءکمــیوکیفــیصــادراتاســتاناســت.لــذادرایــنهســتهارتقــاءکمــیو
کیفــیصــادراتواســتفادهازظرفیــتوپتانســیلمنطقــهآزادارسمــوردتوجــهوتاکیــدنظــام

ــود. ــدب ــزیخواه برنامهری

اهداف کلی  
افزایشسهماستانازصادراتوتوسعهتجارتخارجی-
افزایشسهمصادراتکاالهاوخدماتبافنآوریبرتر-
تقویتوتوسعهظرفیتهایتجاریصادراتیمنطقهآزادارس-

اقدامات اساسی 
و  تجــارت  کنسرســیوم  صــادرات،  و  بازاریابــی  تخصصــی  شــرکت های  ایجــاد   -

دائمــی: نمایشــگاه های 
امــروزهارتباطــاتبینالمللــیشــکلپیچیــدهایبــهخــودگرفتــهاســتوبــهتبــعآنتجــارت
بینالمللــینیــزازشــکلســنتیخــودخــارجشــدهوبــهعنــوانیــکحــوزهکامــاًلتخصصــی
ــداســت. ــرتولی ــداازام ــاًلتخصصــیوج ــیکام ــرصــادراتموضوع ــذاام ــدهاســت.ل درآم
امــروزهیــکتاجــرخبــرهبایــدمســلطبــهعلــوممختلفــیازجملــهبازاریابــی،جامعــهشناســی،
حقــوقروابــطبینالملــلو...باشــدتــابتوانــددربــازاربینالمللــیحضــورپایــدارداشــتهباشــد.
شــرکتهایتخصصــیصادراتــیبــاشــناختیکــهازنیازهــا،ســالیق،ســطحدرآمــد،روحیــات
واخــالقمصــرفکننــدهوقوانیــنومقــرراتکشــورهایهــدفدارنــدمیتواننــدواحــدتولیــدی
ــدودرنتیجــه ــتنماین ــاســلیقهوخواســتمشــتریهدای ــقب ــدمحصــولمطاب ــرایتولی راب
ــدگاه ــرایمحصــولایجــادنماینــد.دی ــداریب ضمــنکاهــشهزینــهصــادرات،بازارهــایپای
ــدهمحصــولخــود ــدهای،صادرکنن ــدکنن ــههــرتولی ــناســتک ســنتیحاکــمدرتجــارتای

اســتدرحالیکــهایــنامــربایــدبــهشــرکتهایتخصصــیصادراتــیســپردهشــود.
ــازاری ــیب ــتوپویای ــریجذابی ــنجی،اندازهگی ــازاروبازارس ــاتب ــاممطالع ــعانج درواق
مشــخص،دریکحــوزهاقتصــادیخــاصبــودهوجزئــیازارزیابیحــوزهبهحســابمیآید.در
ــود. ــتفادهمیش ــنروشاس ــزازای ــتراتژیهایکســبوکارنی ــناس ــرایتدوی ــالب ــنح عی
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ــی ــگتخصص ــرکتهایهلدین ــیسش ــهتأس ــوانب ــداممیت ــناق ــازیای ــرایپیادهس ب
ــئولیت ــتمس ــت.الزماس ــاورزیو...پرداخ ــی،کش ــوالتصنعت ــیمحص ــادراتوبازرگان ص
ــاایــنمجموعــه ــاقبازرگانــیباشــدت ــرعهــدهات تأســیسشــرکتهایهلدینــگتخصصــیب
ــاتجــاروصادرکننــدگان ــهارتباطــاتگســتردهخــودب ــاتوجــهب ــاارســالفراخــوانوب ــدب بتوان
داخلــیوخارجــیزمینــهارتبــاطمســتقیمایشــانبــاتولیدکننــدگانوبهرهبــردارانبخشهــای

ــد. مختلــفاقتصــادیرافراهــمنمای
ــیومهای ــد)کنسرس ــاریقدرتمن ــگتج ــرکتهایهلدین ــیسش ــایتأس ــنمزای مهمتری
تجــاری(دراســتان،ســاماندادنبــهکســبوکارهــایخــردوکوچــک،بهرهمنــدیاز
معافیتهــایمالیاتــی،محفــوظمانــدنشــخصیتحقوقــیشــرکتهایتابعــه،کاهــش
ــت ــکانرعای ــه،ام ــرکتهایتابع ــهش ــیجداگان ــخصیتحقوق ــودش ــتوج ــهعل ریســکب
قوانیــنمختلــفدرکشــورهایدیگــربــهعلــتوجــودشــخصیتحقوقــیمســتقلشــرکتهای
ــرای ــه،ب ــرآنک ــالکومهمت ــتام ــوانمالکی ــالعن ــهانتق ــرهزین ــاتپ ــذفعملی ــه،ح تابع

ــینیســت. ــایدولت ــابودجهه ــنوی ــبقوانی ــهتصوی ــازیب ــیسوادارهآننی تأس
مشــکالتوهزینههــایقابــلمالحظــهخــروجکاالازکشــورازیــکســووهزینــه
ــدهمحصــوالت ــتتمامش ــر،قیم ــویدیگ ــدازس ــزخری ــامراک ــیت ــدارخارج ــافرتخری مس
ــرایمحصــوالت ــهتبــعآنتقاضــاب ــرایمشــتریانخارجــیافزایــشمیدهــدوب داخلــیراب
داخلــیدرکشــورهایهــدفکاهــشمییابــد.طبیعتــابــاعنایــتبــهرقابــتشــدید،شــرکتها
دربازارهــایخارجــیبــاقیمــتمحصــوالترابطــهمعکــوسوبــاخدمــاتارائــهشــدهرابطــه
مســتقیمدارد)بــهعنــواننمونــهمجیــدیمــالاربیــلدراقلیــمکردســتانعــراقکــهتوســط
ــذاتوســعهفروشــگاههایعرضــهمســتقیم)عمــدهوخــرده( چینیهــاایجــادشــدهاســت(.ل
وبرگــزاریهمایشهــایهدفمنــدمعرفــیمزیتهــاوفرصتهــایتجــاریوتولیــدیدر
کشــورهایهــدف،درتحقــقتوســعهصــادراتوارزآوریازاهمیــتبــهســزاییبرخورداراســت.

- نوسازی ناوگان حمل و نقل کاالهای صادراتی استان:
حمــلونقــلجــادهاییکــیازدوروشمهــمنقــلوانتقــالکاالدرخشــکیاســت
ــیدارد. ــیوبینالملل ــاردرســطوحمل ــواعب ــیان ــکاریدرجابهجای ــلان ــرقاب ــشغی ــهنق ک
ــاالی ــرب ــهمتوســطعم ــلجــادهایکشــورک یکــیازفرســودهترینناوگانهــایحمــلونق
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ــکانحضــورو ــلام ــندلی ــههمی ــتانآذربایجانشــرقیاســت،ب ــاوگاناس ــالدارد،ن 20س
فعالیــتایــننــاوگاندرکشــورهایاروپایــیوجــودنــدارد.لــذانوســازینــاوگانحمــلونقــل
بینالمللــیبــرایصــادراتکاالهــایســاختداخــلوتأمیــننیازهــایوارداتــیکشــوریکــی
ــاوگانباعــثکاهــش ازاساســیتریننیازهــایتوســعهبخــشتجــارتمیباشــد.نوســازین
ــهازایهــر ــرب ــل2نف ــدارزیوایجــاداشــتغالحداق ــی،ایجــاددرآم ــزانســوختمصرف می

ــد. کامیــونخواهــدگردی
درمــوردتأمیــنمنابــعمالــینوســازینــاوگانحمــلونقــلجــادهایاســتانتــاحــدامــکان
بایــدبــهتأمیــنمنابــعمالــیازطریــقسیســتمبانکــیکمتــراتــکانمــود،زیــراتأمیــنمالــیاز
طریــقبانــکبــرایشــخصیــابنــگاه،مشــکالتزیــادیدارد.لــذاجهــتتأمیــنمنابــعمالــی

ایــناقــداممیتــوانروشهــایدیگــریرابــهشــرحزیــردرنظــرگرفــت:
1 اســتفادهازظرفیــتمصوبــاتقانونــی)نظیــرطــرحجایگزینــی65هــزاردســتگاهکامیــون.

ــهشــماره ــراز35ســالموضــوعمصوب ــاســنباالت ــنب ــاالی10ت وکشــندهفرســودهب
ــران(. ــأتوزی ــورخ1394/10/02هی 283861-م

2 استفادهازظرفیتشرکتهایعظیملیزینگ1.
3 اســتفادهازخدمــاتشــرکتهایتأمیــنســرمایهواســتفادهازظرفیــتبخــشخصوصــی.

ازطریــقبــازارســرمایه
4 ایجادوتقویتشرکتهایحملونقلبینالمللیدراستان2.

- ایجاد جوینت ونچر با شرکت های معتبر بین المللی در زمینه های مختلف:
یکــیازراههــایدســتیابیبــهتکنولوژیهــایجدیــد،رونــقکســبوکار،ورودبــه
ــیوایجــاداشــتغال،ایجــادجوینــتونچرهــا ــدداخل ــوانتولی ــد،اســتفادهازت بازارهــایجدی
اســت.جوینــتونچــریــاهمــانمشــارکتانتفاعــیدرکشــورهاییهمچــونچیــنوهندبســیار
ــوده، ــکب ــترازبان ــابیش ــقفتســهیالتآنه ــًاس ــد،عموم ــتریندارن ــپردهگذاریازمش ــگدرخواســتس ــرکتهایلیزین 1-ش
ــرای ــیوکاالراب ــرکتهادارای ــنش ــنای ــت.همچنی ــهلتراس ــزس ــقنی ــنووثای ــوعتضامی ــرون ــاکوتاهت ــیآنه ــدوامده فرآین
ــوعاجارههــایلیزینــگ،اجارههــای ــرانن ــد.درای ــذارمیکنن ــاریواگ ــاروشاعتب ــتخــودوب ــظمالکی ــاحف ــنوب مشــتریتأمی
ــهشــرطتملیــک ــارویکــرداجــارهب ــرانب ــهآناجارههــایغیرعملیاتــیگفتــهمیشــود.شــرکتهایلیزینــگای مالــیاســتکــهب
وفــروشاقســاطیدارائــی،مالکیــتدارائــیراانتقــالمیدهنــدولــیبهــایآنرابــهاقســاطدریافــتمیکننــد.درحــالحاضــر
مباحثــیبــرایایجــادلیزینگهــایبســیاربــزرگدربخشهــایحمــلونقــلجــادهای،ریلــیومســکندرکشــوروجــودداردکــه

ــقشــود. ــامبرخــیازلیزینگهــایموجــودمحق ــقادغ ــدازطری میتوان
ــت ــادرعرصــهرقاب ــردت ــویقک ــلتش ــلونق ــایحم ــازیناوگانه ــهنوس ــرکتهاراب ــنش ــوانای ــوقهاییمیت ــهمش ــاارائ 2-ب

بینالمللــیتوانمندتــرورقابتپذیرتــرگردنــد.
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ــناســت ــرداســت.یکــیازعلــلاســتقبالازقراردادهــایجوینــتونچــرای معمــولوپرکارب
ــیکشــورهایمقصــدبیاطــالع ــدوچــونامــورداخل ــزرگخارجــیازچن کــهشــرکتهایب
هســتند)امــوریماننــداخــذمجوزهــایراهانــدازیپــروژه،مجوزهــایفعالیــت،مالکیــتمحــل
اســتقرارپــروژهو...(،درحالــیکــهشــرکتهایداخلــیبــهســادگیمیتواننــدایــنمجوزهــارا

اخــذنماینــدوراهرابــرایاجــرایپــروژهموضــوعقــراردادجوینــتونچــرهمــوارنماینــد.
ازطــرفدیگــرکشــورخارجــینیــزبــاآوردنتکنولــوژیروزدنیــاوهمچنیــنمنابــعمالــی
ــیاز ــریک ــتونچ ــرادادجوین ــنق ــد.بنابرای ــامینماین ــراردادایف ــودرادرق ــهمخ ــیس خارج
بهتریــنومناســبترینقالبهــاجهــتانتظــامروابــطتجــاریوفراهــمســاختنبســترانجــام

ــیواقتصــادیاســت. ــمتجــاری،صنعت پروژههــایعظی
ــابرندهــایمعــروف،محصــوالتو ــراردادجوینــتونچــرب ــادق ــاانعق ــوانب ــنمیت بنابرای
خدمــاتمــوردنیــازراتولیــدنمــودیــاتکنولــوژیجدیــدودانــشفنــیالزمجهــتبهرهبــرداری
ازمنابــعموجــودرابــهدســتآورد.همچنیــنمیتــوانقســمتیازبــازارشــریکخارجــیرابــا

صــادراتتولیــدمشــترکبــهدســتآورد.1

ــارکتهای ــتمش ــترشفعالی ــهیلوگس ــدفتس ــاه ــرانب ــالمیای ــوریاس ــعهجمه ــمتوس ــهپنج ــونبرنام ــاده107قان 1-م
ــاشــرکتمدنــی(راتجویــزنمــوده ــامنافــعمشــترک)ماننــدکنسرســیوم،جوینــتوینچــری قــراردادی،تشــکیلگــروهاقتصــادیب
اســت.ایــننهــادفاقــدشــخصیتحقوقــیمســتقلازشــرکاءبــودهودرقالــبشــرکتمدنــیوبــارعایــتضوابــطومقــرراتمربــوط

ــود. ــکیلمیش ــهآنتش ب
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جدول شماره 26: پروژه های اقدام »ایجاد شرکت تخصصی بازاریابی و صادرات«

ف
محل اجراءهدفعنوان پروژهردی

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های 
همکار

 برآورد اعتبار
 )میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

ایجادشرکتهای
تخصصیبازاریابی

وصادرات،
کنسرسیومتجارت
ونمایشگاههای

دائمی

5شرکتو
5نمایشگاه

تبریز–کشورهای
آذربایجان،
ارمنستان،
گرجستان،
عراق،ترکیه

13971400
صنعت
معدنو
تجارت

اتاقبازرگانی،
وزارتامور
خارجه،
استانداری

5500

2
نوسازیناوگان
حملکاالهای

صادراتی
5000
دستگاه

استان
13971400آذربایجانشرقی

حملو
نقلو
پایانه

20000اتاقبازرگانی

3

ایجادجوینت
ونچربا

شرکتهایمعتبر
بینالمللیدر

زمینههایمختلف

استان10شرکت
13971400آذربایجانشرقی

صنعت
معدنو
تجارت

اتاقبازرگانی،
وزارتامور
خارجه

460



مقدمه
ــوماجتماعــی، مفهــومســرمایهاجتماعــیدردهههــایاخیــردرحوزههــایگوناگــونعل
ــوب ــیخ ــوبحکمران ــاخصمطل ــوانش ــیبهعن ــومسیاس ــثعل ــرًادرمباح ــادواخی اقتص
ــر ــمه ــادمه ــیازابع ــهیک ــدک ــتکردهان ــانثاب ــهشناس ــروزهجامع ــت.ام ــدهاس مطرحش
ــنروســرمایهاجتماعــی، ــهســرمایههایاجتماعــیاســت.ازای توســعهایدرجامعــهتوجــهب
ــرمایه ــدس ــمارمیآی ــهش ــهایب ــرجامع ــعهه ــدوتوس ــاخصههایرش ــنش ــیازمهمتری یک
اجتماعــیعبــارتاســتازمیــزانحــسهمــکاری،اطمینــانواعتمــاداجتماعــیدرمیــان
ــهکــهتوســطارتباطــاتوشــبکههایاجتماعــیایجــادمیشــودو ــفجامع گروههــایمختل
ــد ــاننبای ــنمی ــد.درای ــامینمای ــتومــردمنقــشاساســیایف ــددول ــتتعامــلوپیون درتقوی
ــوانسیاســتگذاربرنامههــایتحــولو ــتبهعن ــیودول ازنقــشوهمــکارینهادهــایمدن

اصــالحنظــاماداریدرگشــودنچنیــنفضاهایــیغافــلشــد.
ســرمایهاجتماعــیبــهدلیــلتأثیرگــذاریدرتقویــتپیونــدوتعامــلدولــتومــردم،یکــی
ازکانونیتریــنمفاهیمــیهســتکــهدرطــیدهههــایاخیــر،ازمنظرهــایمختلــفعلــوم

اداریومدیریتــیموردتوجــهقرارگرفتــهاســت.

هسته کلیدی
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ــاندهنده ــهاینش ــاجامع ــروهی ــرگ ــی،دره ــازهاجتماع ــوانس ــیبهعن ــرمایهاجتماع س
میــزاناعتمــادافــرادبــهیکدیگــراســت.برخــورداریجوامــعازســرمایهاجتماعــیبــاال،موجب
ــوان ــی،ازســرمایهاجتماعــیمیت ــعبحران تســهیلکنشهــایاجتماعــیمیشــودودرمواق
ــهســود ــوددرجامع ــایموج ــعحــلمشــکالتواصــالحفرآینده ــنمنب ــواناصلیتری بهعن
ــیدر ــزانســرمایهاجتماع ــفمی ــاتضعی ــتی ــردرتقوی ــلمؤث ــاییعوام ــنشناس ــرد؛بنابرای ب
جامعــهوانجــاممداخــالتالزمدرراســتایتقویــتســنجههایآن،ازاهمیــتبســزایی

ــد. ــوردارمیباش برخ
برخــیازســنجههایاصلــیکــهمیتــوانســرمایهاجتماعــیرابــاآنهــااندازهگیــرینمــود
گاهــیبــهامــورعمومــی،سیاســیواجتماعــی،اعتمــادعمومــیبــهیکدیگــر، عبارتانــداز:آ
اعتمــادبــهنهادهــایمردمــیودولتــی،مشــارکتغیررســمیهمیارانــهدرفعالیتهــای
ــالمی ــوراهایاس ــی،ش ــایمذهب ــا،نهاده ــی،خیریهه ــکلهایغیردولت ــهدرتش داوطلبان
شــهروروســتا،اتحادیههــا،انجمنهــایصنفــیوعلمــی،ارتقــایمشــارکتنهادهــایمدنــی
درتصمیمســازیوتصمیمگیریهــایمحلــی،واگــذاریاختیــاراتبــهنهادهــایمدنــی،
تمرکززدایــی،ارتقــایکرامــتانســانیدرنظامهــایاداریازطریــقاصــالحفرایندهــا،
اســتقرارونهادینهســازیســنجههایحقــوقشــهروندیدرنظــاماداری،اصــالحفرایندهــای

خدمــاتاداریبــاافزایــشدقــت،ســرعتوکیفیــتخدمــاتدولتــیو....
درمجمــوعمیتــوانگفــتکــهیکــیازمعیارهــایاصلــیدرشــناختســرمایهاجتماعــی
شــکلوشــیوهروابــطاجتماعــیافــرادبــایکدیگــرونحــوههمزیســتیآنهــاوتعامــلدولــت
ــرش ــاسونگ ــهاحس ــوانب ــامیت ــرمعیاره ــت.ازدیگ ــهاس ــهموردمطالع ــردمدرجامع وم
ــوق ــتحق ــی،وضعی ــایمدن ــردمونهاده ــارکتم ــزانمش ــتومی ــهحکوم ــردمنســبتب م
شــهروندیدرنظــاماداریووضعیــتبرنامههــایتحــولواصــالحاداریوبخصــوص
ــت،پیوندهــایخانوادگــیو اصــالحفرایندهــایخدمــاتاداریاشــارهنمــود.احســاسامنی
ــاســرمایه ــهآینــدهنیــزازمعیارهــایمطرحشــدهدرارتبــاطب اجتماعــیوامیــدوارینســبتب

ــوند. ــیمحســوبمیش اجتماع
بنابرایــنوجــودســرمایهاجتماعــیکلیــداســتقرارجامعــهمدنی،تقویــتمشــارکتنهادهای
مدنــیبــادولــتدرپیشــبردبرنامههــایتوســعه،تقویــتوجــوهگوناگــونپیوندهــا،همــکاری،
ــازیســنجههای ــتقرارونهادینهس ــهواس ــاناعضــایجامع ــاتمی ــلوارتباط ــادمتقاب اعتم
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ــیس ــرتأس ــیب ــعاساس ــدانآن،مان ــسفق ــدوبرعک ــهمیباش ــهروندیدرجامع ــوقش حق
ــردمو ــنم ــوقشــهروندیوایجــادشــکافبی ــی،شــکلگیریحق ــایمدن ــتقرارنهاده واس
دولــتمیباشــد.جوامــعدارایایــننــوعســرمایه،بســترمناســبیبــرایشــکلگیریجامعــه
ــدفراهــممیســازندواعتمــاداجتماعــیومســئولیتپذیری ــد،پاســخگووکارآم ــیتوانمن مدن
اجتماعــیمســتحکمتریبیــندولــتومــردمبــهوجــودمیآیــد.امــادرمقابــل،تهــیشــدن
یــکجامعــهازســرمایهاجتماعــیبــهناکارآمــدیبســیاریازسیاســتهاوطرحهــای

ــردد. ــرمیگ ــزیمنج ــوزهبرنامهری ــنهادیدرح پیش
ــارتازمجمــوعآندســتهازارتباطــاتوشــبکههای ــبســرمایهاجتماعــیعب بهاینترتی
اجتماعــیاســتکــهدرجامعــهموجودنــد.دراینجــامیتــوانگفــتاگــردرجامعــهای
میــزانســرمایهاجتماعــیپاییــنباشــدخطــرافتــادنآنجامعــهبــهوضعیــتتلــهاجتماعــی
ــان ــهاجتماعــییعنــیســرمایهاجتماعــیپاییــن،نبــودناعتمــادواطمین بســیارباالســت.تل
ــردم ــدیم ــردم،رواجفســاداداری-اقتصــادی،کاهــشســطحرضایتمن ــنم ــهیکدیگــربی ب
ــطح ــودنس ــنب ــاماداری،پایی ــهروندیدرنظ ــوقش ــطححق ــشس ــاتاداری،کاه ازخدم
ــد. ــعهایو...میباش ــایتوس ــیدربرنامهه ــوذانمحل ــیوذینف ــایمدن ــارکتنهاده مش
ــنجههای ــیس ــیوکیف ــتکم ــناختوضعی ــهش ــیداردک ــانم ــدهبی ــرحش ــواردمط م
ــه ــراک ــد.زی ــوردارمیباش ــیبرخ ــرورتاساس ــتوض ــهازاهمی ــیدرجامع ــرمایهاجتماع س
شــناختعوامــلمؤثــردرتقویــتیــاتضعیــفســرمایهاجتماعــیمیتوانــددرگســترشابعــاد
ســرمایهاجتماعــیکمــککــردهوموجــبافزایــشعملکــرداجتماعــیواقتصــادیافــراددر
جوامــع،تقویــتاعتمــادمــردمبــهســازمانهاونهادهــایدولتــیومشــارکتنهادهــایمدنــی
ــای ــرایبرنامهه ــردمدراج ــارکتم ــیومش ــایمحل ــازیهاوتصمیمگیریه ــمس درتصمی
توســعهدرجامعــهگــردد.بنابرایــنمفهــومســرمایهاجتماعــیکــهصبغــهجامعهشناســانهدارد،
میتوانــدبســترمناســبیبــرایبهــرهوریســرمایهانســانیوفیزیکــیوراهــیبــراینیــلبــه

موفقیــتجامعــهدرابعــادمختلــفتوســعهقلمــدادشــود.
ــاســرمایهفیزیکــیوانســانیدر ــگاهواالیــیدرمقایســهب ســرمایهاجتماعــی،امــروزهجای
ــوب ــاک ــنج ــلجی ــیازقبی ــدهنظریهپردازان ــثش ــرباع ــنام ــدوهمی ــامینمای ــعایف جوام
ــز ــر)1983(،جیم ــن)1981(،بیک ــرات)1980(،ویلیامس ــنپ ــوری)1970(ب )1961(،ل
کلمــن)1966(،رابــرتپاتنــام)1970(،پیربوردیــو)1980(وفرانســینفوکویامــا)1990(
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تعاریــفمتعــددیازســرمایهاجتماعــیارائــهنماینــد.اندیشــمندانفــوق،درتعریــفســرمایه
ــلبیــناعضــاییــک ــطمتقاب ــرمفاهیمــیهــمچــوناعتمــاد،همــکاریورواب اجتماعــیب
گــروهتاکیــدنمودهانــدکــهگــروهرادردســتیابیبــههدفــیمبتنــیبــرارزشهــاومعیــاررایــج
ــت ــودعملکــرداقتصــادیواجتماعــیآنهــا،تقوی ــرایبهب ــدوب ــتمینمای ــههدای درجامع

ــیاســت. ــتواســتقرارنظــاممردمســاالریکاراالزام ــردمودول ــلم ــدوتعام پیون
افزایــشآمارهــاینگرانکننــدهدرزمینــهآســیبهایاجتماعــی،همجنیــنمــواردی
همچــونگسســتنســلیوبیــننســلی،کاهــشمشــارکتاجتماعــی،انســجاموتعهــد
ــن ــیوعمــودیدربی ــزاناعتمــاداجتماعــیافق اجتماعــیواعتمــادســازمانی،کاهــشمی
افــراد،گروههــاوســازمانها،تغییــرارزشهــاوهنجارهــایاجتماعــیدرنظــامخویشــاوندی
ــهایومســئولیتپذیری ــاداخــالقحرف ــردرابع ــه،کاهــشســالمتاجتماعــی،تغیی وجامع
ــیو ــانمحل ــارکتذینفع ــودنمش ــنب ــی،پایی ــبعموم ــادوتقل ــترشفس ــی،گس اجتماع
ــی، ــهایومل ــی،منطق ــوراتمحل ــریام ــازیوتصمیمگی ــمس ــهدرتصمی نخبــگانجامع
طوالنــیبــودنفراینــدارائــهخدمــاتدولتــیبــهمــردم،وضعیــتحقــوقشــهروندیدر
ــات ــتخدم ــتوکیفی ــرعت،دق ــردمازس ــدیم ــودنســطحرضایتمن ــنب ــاماداری،پایی نظ
ــهرغــم ــزب ــیازچالشهــاومشــکالتیکــهاســتانآذربایجانشــرقینی دولتــیو...نمونههای
ــر، ــنآســیبمســتثنینیســتودرســالهایاخی ــهداردازای ــیک ــازومثبت ــایممت ویژگیه
باعــثکاهــشدراعتمــادعمومــیوســرمایهاجتماعــیدرجامعــهایــرانگردیــدهکــهنیازمنــد
نــگاهسیســتمیواتخــاذرویکــرداجتماعمحــوربــهمفهــومســرمایهاجتماعــیمیباشــد.
ــراســتانآذربایجــان ــدیســندتدبی ــهیکــیازهســتههایکلی ــنراســتاســعیشــدهک درای
شــرقیبــههســتهســرمایهاجتماعــیاختصاصیافتــهتــابــارویکــردسیســتمیوبهرهگیــریاز
ــری توانمندیهــایمجامــعتعامــلوهمــکاریســازمانهاونهادهــایدولتــیگامهــایمؤث
درزمینــهمشــارکتنهادهــایمردمــیدربرنامههــایتوســعهای،روانســازیخدمــاتدولتــی

ــردارد. ــوقشــهروندیدرنظــاماداریب ــایســطححق وارتق

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود

ســرمایهاجتماعــی،مفهومــیچندبعــدی،چندســطحیوبــاشــکلهایمختلــفدر
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نظــری و مفهومــی برداشــتهای و شــده شــناخته غیررســمی و رســمی مقیاسهــای
ــه ــختیهاییمواج ــاس ــنجشآنراب ــدس ــهفرآین ــودداردک ــهایدرخصــوصآنوج چندگان
کــردهاســتولــیبــاتوجــهبــهمفاهیــمونظریــاتموجــود،درخصــوصســنجشســازهســرمایه
ــهو ــهدرســهســطحکالن،میان ــیاســتفادهشــدهاســتک اجتماعــی،ازمولفههــایمختلف
خــرداندازه-گیــریشــدهاســت.بنابرایــنبــهخالصــهایازوضعیــتســرمایهاجتماعــیاســتان
ــده ــریش ــدازهگی ــوران ــیوزارتکش ــیرصــداجتماع ــزمل ــهتوســطمرک ــال1394،ک درس

ــم. ــارهمینمائی ــت،اش اس
ســرمایهاجتماعــیدرســطحکالندرقالــبچهــاربعــد)پنداشــتازعملکــردنظــامدررفــع-

وحــلمشــکالت،پنداشــتازموفقیــتنهــادیدرانجــامدادنوظایــفنهــادی،پنداشــت
ازتکویــنجامعــه،مطلــوببــودنجامعــهووجــودعدالــتوبرابــریوآخریــنبعــد،ارزیابــی
ــیکالن ــرمایهاجتماع ــنس ــهمیانگی ــدهاســتک ــریش ــدهاســت(اندازهگی ــردمازآین م
اســتان60/6درصــددرحــدمتوســطوبــهبــاالبــودهاســتکــهبــاتوجــهبــهرقــمکشــوری

)51/8درصــد(8/8درصــدباالتــرازمیانگیــنکشــوریبــودهاســت.
ــت- ــازمانی،کیفی ــادس ــد)اعتم ــبهشــتبع ــه،درقال ــطحمیان ــیدرس ــرمایهاجتماع س

ــی،مشــارکتو ــا،آمادگ ــهنیازه ــاتســازمانی،عملکــردوپاســخگوییســازمانهاب خدم
کمــکبــهســازمانهادرصــورتنیــاز،اعتمــادتصمیمیافتــه،دگرخواهــیوپرهیــزکاری،
ــه ــتک ــدهاس ــریش ــئوالن(اندازهگی ــیمس ــایاخالق ــاوارزشه ــیوویژگیه عامگرای
میانگیــنســرمایهاجتماعــیمیانــیاســتان82/3درصــددرحــدمتوســطوبــهبــاالبــوده

اســتکــهرقــممتناظــرآندرکشــور80/2درصــدبــودهاســت.
ــا- ــی،ارزشه ــادعموم ــد)اعتم ــتبع ــبهش ــرد،درقال ــطحخ ــیدرس ــرمایهاجتماع س

بســتان بــده اجتماعــی، اجتماعــی،مشــارکت اخالقــی،عام-گرایــی ویژگیهــای و
اجتماعــی،تعلــقوعــرقملــی،رضایــتاززندگــیواحســاسمســئولیت(وبــا81متغیــر
ســنجششــدهاســت،کــهمیانگیــنســرمایهاجتماعــیخــرداســتان71/3درصــددرحــد
ــد(2/2 ــوری)69/1درص ــمکش ــارق ــهب ــهدرمقایس ــتک ــودهاس ــاالب ــهب ــطوب متوس

ــودهاســت. درصــدبیشــترب
ســرمایهاجتماعــیکلاســتان:ســرمایهاجتماعــیکلازترکیــبســرمایهاجتماعــیکالن،-

میانــیوخــردمحاســبهشــدهاســتکــهمیانگیــنایــنشــاخصدرســطحاســتان75/3
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ــر درصــدودرکشــور69/3درصــداســت؛کــهســرمایهاجتماعــیاســتان6درصــدباالت
ــودهاســت.اســتانآذربایجــانشــرقیازنظــرســرمایهاجتماعــی ــنکشــوریب ازمیانگی
دربیــناســتانهایکشــورحائــزرتبــه23میباشــد؛اســتانفــارسبــارتبــه31،باالتریــن
ســرمایهاجتماعــیواســتاناصفهــانبــارتبــهاول،کمتریــنســرمایهاجتماعــیرامــابیــن

ــهخــوداختصــاصدادهاســت. اســتانهایکشــورب

جدول شماره 27: توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی
فراوانی درصدی کشورفراوانی درصدی استانمیزان

0/41خیلیکم
24/429/7کم

66/563/3متوسط
8/45/9زیاد

0/40/1خیلیزیاد
100100جمع

جدول شماره 28: میزان سرمایه اجتماعی در دامنه یک تا پنج
در دامنه یک تا پنج با متوسط عدد )3( کشوردر دامنه یک تا پنج  با متوسط عدد )3( استانسرمایه

2/862/74سرمایهاجتماعی
2/772/55سرمایهاجتماعیکالن
2/972/92سرمایهاجتماعیمیانی
2/852/76سرمایهاجتماعیخرد

ارتبــاط در آذربایجانشــرقی اســتان در شــده انجامگرفتــه تحقیقــات و مطالعــات
ــتان ــیدراس ــرمایهاجتماع ــادوس ــهاعتم ــرهســتک ــنام ــرای ــیبیانگ ــرمایهاجتماع ــاس ب
ــا ــهب ــمی(درمقایس ــمیوغیررس ــی)رس ــفاجتماع ــایمختل ــرقیدربخشه آذربایجانش
ــرد ــریرویک ــدبهکارگی ــهنیازمن ــتهک ــیداش ــدکاهش ــور(رون ــدکش ــل)همانن ــالهایقب س
سیســتمیوبهرهگیــریازمنابــعوظرفیتهــایجامعــهبــرایحــلمســئلهمیباشــد.ازبعــد
دیگــر،میتــوانبیــاننمــودکــههرچنــداســتانآذربایجــانشــرقیبهماننــدکشــوربــاچالــش
ــابرخــورداریازتوانمندیهایــیاجتماعــی، فــوقدرگیــرهســت،امــادرمقابــلایــناســتانب
فرهنگــیومنابــعودارایــیمــادیومعنــویازقبیــلشــورایهــایاســالمیشــهروروســتا،



149 دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

تقویــتمجامــعتعامــل،انجمنهــاوخیریههــایاجتماعــیفعــال،تقویــتمشــارکتذینفعــان
وذینفــوذانمحلــیدرتصمیــمســازیهاوتصمیمگیریهــایمحلــیومنطقــهای،تدویــن
ــت ــااصــالحفرایندهــایاداری،توســعهدول ــاطب واجــرایبرنامههــایتحــولاداریدرارتب
الکترونیــک،آمــوزش،نظــارتبــراجــرایبرنامههــایحقــوقشــهروندیمیتوانــدبــر
چالشهــایفــوقغلبــهنمایــد.گــواهایــنامــر،عالقهمنــدیمــردمبــهمشــارکتبرنامههــای
ــیو ــایدولت ــازمانهاونهاده ــکاریس ــی،هم ــهاجتماع ــایخیرخواهان ــعهایوکاره توس
ــیدر ــایمدن ــودنهاده ــهروندی،وج ــوقش ــیحق ــایآموزش ــزاریدورهه ــیدربرگ غیردولت
همــکاریبــااســتقرارونهادینهســازیحقــوقشــهروندیدرنظــاماداری،پــیگیــریمســئولین
اســتانیبــهاجــرایبرنامههــایتمرکززدایــیواجــرایبرنامههــایاصــالحوتحــولاداریبــا
ــیدر ــرمایهاجتماع ــتس ــرایتقوی ــهراب ــدزمین ــایاداری،میتوان ــشفراینده ــردکاه رویک

اســتانفراهــمنمایــد.
بــاعنایــتبــهگســتردگیســنجههایســرمایهاجتماعــیوعــدمامــکانانجــاممداخــالت
الزمدربهبــودشــاخصها،دربرنامــهکوتــاهومیانمــدتایــنســندســعیشــدهکــهمداخــالت
ــررویشــاخصهایحقــوقشــهروندیدرنظــاماداری،روانســازی اجتماعــیوســازمانیب
ــق ــرایتحق ــود.ب ــهش ــتانپرداخت ــعهاس ــلدرتوس ــعتعام ــاتاداریوگســترشمجام خدم
اهــداففــوقالزمهســتکــهدربخــشآمــوزشونظــارتبــراســتقرارحقــوقشــهروندیدر
نظــاماداریوغیــراداریازظرفیتهــاوتوانمندیهــایتشــکلها،انجمنهــاصنفــی،
شــوراهایاســالمیشــهروروســتا،نهادهــایخیریــه،ســمنها،پایگاههــاوخانههــای
ســازمان شــهرداریها، ازجملــه دولتــی نهادهــای و ســازمانها اجتماعــی، ســالمت
ــی)ره(،فرهنــگوارشــاداســالمی، ــامخمین ــدادام ــهام ــرورش،کمیت بهزیســتی،آموزشوپ

ــود. ــتفادهنم ــااس ــیماوفرمانداریه صداوس
ــتو ــایســطحســرعت،دق ــردارتق ــارویک ــایاداریب درروانســازیواصــالحفراینده
ــولاداری ــایتح ــابرنامهه ــطب ــاتمرتب ــزاریجلس ــربرگ ــالوهب ــاتاداری،ع ــتخدم کیف
ــای ــتانگامه ــیاس ــتگاههایاجرای ــطحدس ــت،درس ــعهمدیری ــایتوس ــهه ــببرنام درقال
و ســازمانی اعتمــاد تقویــت برنامههــای قالــب در اداری فرایندهــای اصــالح در مؤثــر
ــا ــااصــالحفراینده ــایمتناســبب ــنآموزشه ــتهشــودوهمچنی ــیبرداش ــرمایهاجتماع س

برگزارگردد.
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دربعــدتقویــتنهادهــایمدنــیوجلــبمشــارکتفراگیــرمــردماســتکــههــدفاصلــی
تقویــتتعامــلوپیوندهــایاجتماعــی،اقتصــادی،فرهنگــیبیننخبــگانمحلیوســازمانها
ونهادهــایدولتــیوفراهــمنمــودنزمینــهمشــارکتنخبــگانوفرهیختــگاناســتانو
توانمندیهــای از بهرهگیــری و درتصمیــمســازی،تصمیمگیریهــا آن شهرســتانهای
ــا ــتب ــتاالزمهس ــنراس ــد.درای ــتانمیباش ــعهایاس ــایتوس ــبردبرنامهه ــادرپیش آنه
شناســاییوتشــکیلبانــکاطالعــاتازنخبــگانوفرهیختــگانمحلــی،راهانــدازیمجامــع
تعامــلتوســعهدرابعــادمختلــفآنوهمچنیــنبهرهگیــریازتوانمندیهــاینهادهــای
ــدمشــارکتاجتماعــی،اعتمــاداجتماعــیو ــدوبازتولی ــرایتولی ــریب ــی،گامهــایمؤثرت مدن

ــادیبرداشــت. ــردی،گروهــیونه ــتســرمایهاجتماعــیف ــاموتقوی ــادیبهطــورع نه
بــالحــاظنمــودنمــواردبیانشــدهدربخــشمقدمــه،اهــدافکلــیســندورعایــتمبانــی
ــای ــلبخشه ــتمیدرتعام ــردسیس ــالرویک ــرواعم ــندتدبی ــیس ــیوروششناس پارادایم
مختلــفســندبــایکدیگــر،هســتهکلیــدیحاضــرقــادرخواهــدبــودگامهــایمؤثــردرتقویــت

وبازتولیــدســرمایهاجتماعــیدراســتانبــردارد.

ب- نکات مثبت
فعــالدرحوزههــایمختلــف- از700تشــکلغیردولتــی بیــش بــه نزدیــک وجــود

محیطــی؛ زیســت و فرهنگــی اقتصــادی، اجتماعــی،
وجودنهادشوراهایاسالمیشهروروستا،شهرستانواستان؛-
وجــوداتــاقبازرگانــی،صنایــعومعــادن،کشــاورزی،اتحادیــههــا،انجمنهــاوتشــکلهای-

صنفــیفعــالوعالقهمنــدبــهمشــارکتدرتقویــتســرمایهاجتماعــی؛
ــدمولفــههــای- ــتوبازتولی ــهشــیوههایتقوی ــعدرزمین وجــوداســاتیدصاحبنظــرومطل

ســرمایهاجتماعــی؛
عالقهمنــدیمــردموبخصــوصجوانــانبــهفعالیــتهــایجمعــیومشــارکتدرقالــب-

ــاموضوعــاتاجتماعــی،اقتصــادی،فرهنگــیوسیاســی؛ ســمنهادرارتبــاطب
عالقهمنــدیوتمایــلمســئولیناســتانیبــهتقویــتاعتمــادوســرمایهاجتماعــیدر-

بخشهــایمختلــفجامعــهوبهخصــوصدرتقویــتوتعامــلدولــتومــردم؛
ــای- ــهه ــازیمولف ــهس ــت،نهاین ــزخدم ــتقرارمی ــهاس ــتیدرزمین ــنادباالدس ــوداس وج
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حقــوقشــهروندیدرنظــاماداری،اصــالحفراینــدخدمــاتاداریوتمرکزدایــی؛
همــکارینهادهــایدولتــیونهادهــایمدنــیدربرگــزاریدورههــایآموزشــیمرتبــطبــا-

حقــوقشــهروندیدرنظــاماداری؛
عالقمنــدیمــردمبــهشــکلگیــریوتوســعهمجمــعتعامــلبــاحضــورفرهیختــگانبــرای-

پیشــبرداهــدافتوســعهایاســتان؛

ج- نکات منفی
ــی،- ــتســرمایهاجتماعــیدرنهادهــایدولت ــرایتقوی ــعب ــهمنســجموجام ــدانبرنام فق

ــه؛ ــفجامع ــیوســطوحمختل مدن
پایینبودنسطحاختیاراتتصمیمگیرهایاموراتتوسعهدرشهرستانها.-
ــههــا،تشــکلهایصنفــیو- ــودنســطحمشــارکتونظــارتانجمنهــا،اتحادی ــنب پایی

خیریــههــادرتصمیــمســازیهــا،تصمیــمگیــریهــاوپیشــبردبرنامــههــایتوســعهای
محلــیومنطقــهای.

پاییــنبــودنســطحمشــارکتدســتگاههــایاجرایــیاســتاندرارتباطبــاحــذففرایندهای-
زائــداداریواصالحآن؛

پاییــنبــودنتعــدادفعالیــتهــایخدمــاتدولتــیدرقالــببرنامــههــایتوســعهدولــت-
ــی؛ ــتگاههایاجرای ــکدردس الکترونی

ــع- ــکیلمجم ــیدرتش ــایاجرای ــتگاهه ــیودس ــایمدن ــردنهاده ــودنعملک ــنب پایی
ــتان. ــاواس ــتانه ــعهشهرس ــورتیتوس مش

پاییــنبــودنســطحهمــکاریدســتگاههــایاجرایــیاســتاندراســقرارونهادینــهســازی-
مولفــههــایحقــوقشــهروندیدرنظــاماداری

ــهایو- ــی،اخــالقحرف ــریاجتماع ــایســطحمســئولیتپذی ــعارتق ــهجام ــدانبرنام فق
ــتان؛ ــیاس ــایاجرای ــتگاهه ــندس ــیدربی ــرمایهاجتماع ــتس ــازمانیودرنهای ــادس اعتم

تبیین  هسته
ــت ــارتاس ــد،عب ــالآنمیباش ــهدنب ــرب ــتهحاض ــههس ــادیک ــدیوبنی ــدافکلی اه
اداری روانســازیخدمــات مؤلفههــایحقــوقشــهروندی، نهادینهســازی و اســتقرار از
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دردســتگاههایاجرایــیدرقالــببرنامههــایاصــالحوتحــولاداری،تمرکززدایــیدر
تصمیمگیریهــا،ارتقــایســطحمســئولیتپذیریاجتماعــی،اخــالقحرفــهایوتقویــت
ــل ــعتعام ــرایشــکلگیریمجم ــایب ــودنزمینهه ــمنم ــتفراه ــادســازمانیودرنهای اعتم
توســعهدرشهرســتانهایاســتانبــارویکــردتقویــتوپیونــددولــتومــردمدرابعــاد
ــد ــیدنفراین ــارس ــد،ب ــانش ــهبی ــورک ــد.همانط ــعهایمیباش ــایتوس ــفبرنامهه مختل
ــه ــردمتغییریافت ــتوم ــردم،رابطــهدول ــرم ــتب ــرلحکوم ــوججهانیشــدنوکاهــشکنت م
اســت.ازبعــددیگــرگســترشوتوســعهفضاهــایمجــازی،رشــدســریعارتباطــاتووســایل
ــهدنبــال ــرایکاهــشاعتمــاداجتماعــیآمــادهنمــودهوب جمعــیممکــنهســتزمینــهراب
ــاد ــتابع ــناســاستقوی ــرای ــد.ب ــهنمای ــامشــکلمواج ــهب ــیرادرجامع ــتاجتماع آنامنی
ســرمایهاجتماعــیوارزشهــاوهنجارهــایحاکــمبــرآندرجامعــهامــریضــروریوحیاتــی
ــاعنایــتبــهمحــدودهزمانــیاجــرایبرنامــهســندتدبیــرومقــدورنبــودنانجــام میباشــد.ب
ــنســندســعی ــی،درای ــیســنجههایســرمایهاجتماع ــاتومداخــالتالزمدرتمام مطالع
ــاممداخــالتالزمدر ــهانج ــیب ــرمایهاجتماع ــایکالنس ــودنمؤلفهه ــاظنم ــالح ــدهب ش
ــاد ــیودرابع ــردی،اجتماع ــطوحف ــیدرس ــاداجتماع ــتاعتم ــیوههایتقوی ــاش ــاطب ارتب
افقــیوعمــودی،ارتقــایکرامــتانســانیوســطحرضایتمنــدیمــردمازعملکــردنهادهــای
دولتــیدرقالــباســتقرارونهادینهســازیحقــوقشــهروندیدرنظــاماداریوبهبــودفراینــد
ــتمشــارکت ــداداریواصــالحآنودرتقوی ــاحــذففرایندهــایزائ ــیب ــاتدولت ــهخدم ارائ
ــعه ــلتوس ــعتعام ــبمجم ــعهایدرقال ــایتوس ــیدربرنامهه ــوذانمحل ــانوذینف ذینفع
ــر ــایمدنظ ــودنمؤلفهه ــاظنم ــالح ــتهب ــنهس ــایای ــل،پروژهه ــندلی ــههمی ــت.ب پرداخ
شــامل،روانســازیخدمــاتفرایندهــایاداری،ارتقــایســطححقــوقشــهروندیدرنظــام
ــا اداری،نهادینهســازیمجمــعتعاومــلتوســعهدرســطحاســتانوشهرســتانهایاســتانب
بهرهگیــریازظرفیــتوتوانمندیهــاینیــرویانســانیدرجهــتپیشــبرداهــدافتوســعهای

میباشــد.

اهداف
فراهــمنمــودنزمینههــایالزمبــرایمشــارکتنخبــگان،فرهیختــگانوصاحبنظــران-

ــیدرســطوحمختلــفدرراســتایارتقــایســطحمشــارکتاجتماعــی،اقتصــادی، محل
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فرهنگــیجامعــهدرقالــببرنامههــایمجمــعتعامــلتوســعهشهرســتان.
ــا،تشــکلهای- ــلانجمنه ــاالناجتماعــیازقبی ــعازفع ــاتجام ــکاطالع تشــکیلبان

صنفــی،شــوراهایاســالمیشــهروروســتا،اتحادیههــا،خیریههــاوســمنهادرراســتای
ــلشهرســتانها ــعتعام شــکلگیریمجم

اداری،حــذف- فعالیتهــای )شناســایی مــردم بــه اداری ارائــهخدمــات روانســازی
فرایندهــایزائــددرارائــهخدمــاتدولتــی،ایفــاینقــشتســهیلگــریدراعطــای
مجوزهــاوپروانههــایفعالیــت،برگــزاریدورههــایآموزشــیمرتبــطبــااصــالحفرایندهــا،
ــارات ــایاختی ــی،اعط ــاتمرکززدای ــطب ــایمرتب ــازیبرنامهه ــهپیادهس ــتگاهب ــزامدس ال
ــببرنامههــای ــیدرقال ــاتدولت ــایســالمتاداریتوســعهخدم ــهشهرســتانها،ارتق ب

ــت(. ــزخدم ــکومی ــتالکترونی دول
ــوق- ــنجههایحق ــنس ــیوتدوی ــی)طراح ــتگاهاجرای ــهروندیدردس ــوقش ــایحق ارتق

ــااهــداف ــطب ــنواجــرایدورههــایآموزشهــایمرتب شــهروندیدرنظــاماداری،تدوی
حقــوقشــهروندیازقبیــلحقــوقشــهروندیدرنظــاماداری،اخــالقحرفــهای،ســالمت
ــام ــهروندیدرنظ ــوقش ــنجههایحق ــتقرارس ــیاس ــارتوارزیاب ــاتاداری،نظ وتخلف

ــرآن(. ــارتب ــیونظ ــتگاههایاجرای ــتدردس ــزخدم ــتقرارمی اداری،اس

-تشکیل و نهادینه سازی مجمع تعامل توسعه
ــل،مشــارکتمیباشــد. ــهایدرشــکلگیریوتوســعهمجمــعتعام ــادیوپای مفهــومبنی
مشــارکتدرامــوراجتماعــی،اقتصــادی،فرهنگــیوسیاســیبهطــورعــامودرپیشــبرد
اهــدافتوســعهمحلــیبهطــورخــاصازدیربــازبهطــورجــدموردتوجــهدولتهــابــودهاســت.
مشــارکترابــامفاهیمــینظیــرهمــکاری،تعــاون،مســاعدت،یاریگــری،توانمندســازیمرتبــط
ــی، ــفزندگ ــایمختل ــهعرصهه ــنآنب ــارکتوراهیافت ــایمش ــترشمعن ــاگس ــت.ب دانس
ــش ــنسرنوشــتخوی ــددرتعیی ــیاســتکــههمــهمــردممیخواهن امــروزهســخنازوضعیت
ــن ــهدرای ــایموردتوج ــنجنبهه ــیازمهمتری ــند.یک ــتهباش ــرداش ــهومؤث گاهان ــتآ دخال
عرصــه،شــکلگیریانجمنهــا،تشــکلهایصنفــیواتحادیههــا،شــوراهایاســالمی
شــهروروســتا،مؤسســاتخیریــهایوغیــرهبــارویکــردفراهــمنمــودنزمینــهمشــارکتمــردم
درتصمیمســازیوتصمیمگیریهــایمحلــیومنطقــهایوســهیمنمــودنآنهــادرمنافــع
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اجتماعــی،اقتصــادیوفرهنگــیجامعــهمیباشــد.نهادهــایمدنــیمطرحشــدهدرجامعــه،
هرکــدامبــارویکردهــاواهدافــیطراحــیوبــهدنبــالاثربخشــیالزمدرجامعــههســتندوایــن
امــرزمانــیتحقــقمییابــدکــهداراییهــاوتوانمندیهــایهرکــدامدرقالــببرنامــهخاصــی
ــل ــتتعام ــدهوتقوی ــوانپیونددهن ــلبهعن ــعتعام ــد.مجم ــزونهادینهشــدهعمــلنمای متمرک
ــکلگرفته؛ ــهش ــگانجامع ــارکتفرهیخت ــامش ــهوب ــنجامع ــهازبط ــردمک ــتوم ــندول بی
ــل ــانیدرح ــرویانس ــاینی ــشوتوانمندیه ــریازدان ــریدربهرهگی ــشمؤث ــدنق میتوان
مســائلومشــکالتجامعــهوتقویــتســرمایهاجتماعــیوبالندگــیوپویایــیجامعــهداشــته
باشــد.ازبعــددیگــر،مجمــعتعامــلبــابهرهگیــریازتجربیــاتزیســتهوبرخــورداریازدانــش
ــدنقــشکلیــدیدرتوســعهداشــتهباشــد. بومــیوشــناختازتوانمندیهــایجامعــهمیتوان
ــادو ــیازاعتم ــرمیزان ــهبیانگ ــرجامع ــلدره ــعتعام ــعهمجم ــنشــکلگیریوتوس همچنی
ســرمایهاجتماعــیمیباشــد.بــهطوریکــههرچقــدرشــبکههایمشــارکتدریــکجامعــهای
ــل، ــتودلی ــنجه ــههمی ــت.ب ــراس ــهغنیت ــیآنجامع ــرمایهاجتماع ــدس ــتردهترباش گس
ــا ــلتوســعهایب ــعتعام ــرشــکلگیریمجم ــدب ــنهســته،تأکی ــیای ــاتاصل یکــیازاقدام

ــفمیباشــد. ــادمختل ــیدرابع ــگانمحل ــگانوفرهیخت مشــارکتنخب
برایاستقرارپروژهفوقاقداماتیبایدبهشرحزیرانجامداد.

1 شناســاییوتشــکیلبانــکاطالعــاتانجمنهــا،تشــکلهایصنفــیوتخصصــی،.
ــتان؛ ــتانواس ــتایشهرس ــهروروس ــالمیش ــوراهایاس ــایش ــه،اعض ــاتخیری مؤسس

2 ــای. ــکارینهاده ــاهم ــتانهاب ــعمشــورتیشهرس ــهتشــکیلمجام ــودنزمین ــمنم فراه
دولتــیوبخصــوصفرمانداریهــا؛

3 تقویــتمشــارکتنخبــگانمحلــیواعضــایتشــکلهاانجمنهــایصنفــیبــرای.
ــل؛ ــعتعام ــالدرمجم ــورفع حض

4 طراحیوتدوینبرنامهجامعدرارتباطباساختارمجمعتعاملوبهرهگیریازتوانمندیهای.
آنهادرتصمیمسازیوتصمیمگیریهایمحلیدرپیشبردبرنامههایتوسعهای؛

- استقرار و نهادینه سازی حقوق شهروندی
بــهشــهروندان اداری ارائــهخدمــات نیازمنــد دولت-ملــت پیونــد و تعامــل تقویــت
ــه ــنب ــامراجعی ــزب ــوردتبعیضآمی ــدمبرخ ــن،ع ــانممک ــلزم ــبودرحداق ــورمناس بهط
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ادارات،رعایــتکرامــتانســانیوحقــوقافــراد،ارتقــایمســئولیتپذیریوشفافســازی
ــوق ــتامنشــورحق ــنراس ــیاســت.درای ــهسیســتمقضای ــانب وپاســخگویی،دسترســیآس
گاهــیوتوانمنــدیشــهرونداننســبت شــهروندیبــاهــدفارتقــایکرامــتانســانی،افزایــشآ
بــهحقــوقخــود،تشــویق،حمایــتوجلــبمشــارکتافــراد،متخصصــان،تشــکلونهادهــای
ــی ــرایارزیاب ــنشــاخصهایکمــیوکیفــیب ــرایارتقــایفرهنــگعمومــی،تدوی ــیب مدن
ــرح ــرممط ــورمحت ــطرئیسجمه ــاه1395توس ــیو...درآذرم ــتگاههایاجرای ــرددس عملک
ــتقرارو ــیدراس ــزامقانون ــوانال ــوقبهعن ــورف ــادمنش ــهمف ــکایب ــاات ــنب ــد.بنابرای گردی
نهادینهســازیمؤلفههــایحقــوقشــهروندیدرنظــاماداریامــریالزامــیمیباشــد.درایــن
راســتا،تدویــنبرنامههــایارتقــایســالمتاداری،توســعهفعالیتهــایدولــتالکترونیــک،
ــرعملکــرد ــهحقــوقخــود،نظــارتب ــداداری،آشــنانمــودنمــردمب کاهــشفرایندهــایزائ
دســتگاههایاجرایــیدرزمینــهاســتقرارونهادینهســازیمؤلفههــایحقــوقشــهروندی،
ــدنقــشبنیــادی ــامؤلفههــایاخــالقحرفــهایو...میتوان آشــنانمــودنکارکنــاندولــتب
ــیداشــتهباشــد.الزمــهتحقــقاهــداففــوق، دررضایتمنــدیمــردمازدســتگاههایاجرای
ــان ــودنکارکن ــنانم ــاماداری،آش ــهروندیدرنظ ــوقش ــایحق ــنمؤلفهه ــاییوتدوی شناس
ــالح ــی،اص ــایآموزش ــزاریدورهه ــقبرگ ــهروندیازطری ــوقش ــایحق ــامؤلفهه ــتب دول
فرایندهــایخدمــاتاداریوحــذففرایندهــایزائــداداری،توســعهدولــتالکترونیــک،
تقویــتنظــارتبــرعملکــرددســتگاههادرایــنمیباشــد.بنابرایــنبــرایرســیدنبــهاهــداف

ــرراانجــامداد. ــداقدامــاتزی فــوق،بای
3-1-تعیینرابطینحقوقشهروندیدردستگاههایاجراییوفرمانداریهایاستان.

3-2-شناساییسنجههایحقوقشهروندیدرنظاماداری.
3-3-برگزاریدورههایآموزشیحقوقشهروندیدرنظاماداریدردستگاههایاجرایی
3-4-تدوینبرنامهعملیاتیبرایاستقرارونهادینهسازیسنجههایحقوقشهروندی

در اداری نظام در شهروندی حقوق شاخصهای استقرار عملکرد ارزیابی و نظارت -5-3
دستگاههایاجرایی.

3-6-استقرارمیزخدمتدردستگاههایاجراییونظارتبرآن.
3-7-ارتقــایســطحوتعــدادخدمــاتقابلارائــهدرقالــببرنامههــایتوســعهدولــت

دولتــی. پیشــخوانهای طریــق از الکترونیــک
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- روان سازی فرایندهای اداری
ارتقــایســطحرضایتمنــدیمــردمازکیفیــتارائــهخدمــاتدولتــینقــشمهــمومؤثــری
درتقویــتاعتمــادوســرمایهاجتماعــیدارد.نتایــجمطالعــاتانجامگرفتــهشــدهدرارتبــاطبــا
ــطح ــودنس ــنب ــرپایی ــی،بیانگ ــتگاههایاجرای ــرددس ــردمازعملک ــدیم ــطحرضایتمن س
اســتانمیباشــد.نظرســنجیهای اجرایــی ازدســتگاههای اســتان مــردم رضایتمنــدی
ــتخدامی ــازماناداریواس ــطس ــال1397توس ــهدرس ــتاک ــنراس ــدهدرای ــهش انجامگرفت
کشــورانجــامگرفــتنشــاندادکــهاســتانآذربایجــانشــرقیدربیــناســتانهایکشــوردر
رتبــه22قــراردارد.بهمنظــوررفــعمشــکالتاساســینظــاماداریدرحوزههــایمختلــفاز
قبیــلواگــذاریواعطــایاختیــاراتبــهســطوحپاییــنســازمانهاونهادهــا،اصــالحروشها،
رویههــا،فرایندهــایانجــامکاربهمنظــوررضایــتاربابرجــوع،سادهســازیروشهــاو
کاهــشهزینههــاو...،توســعهنظــاممکانیــزهودولــتالکترونیــکدردســتگاههایاجرائــی
وارائــهخدمــاتبــهمــردممبتنــیبــرفرایندهــایشــفافوباکیفیــتمطلــوب،پاســخگوبــودن
ــعهگراو ــطاداری،توس ــازیمحی ــاداداریوسالمس ــرلوکاهــشســطحفس ــردم،کنت ــهم ب
نواندیــشنمــودننظــاماداری،فراهــمنمــودنزمینــهوجهــتحرکــتســازمانهابــهســمت
شایستهســاالریودانــشگــرا،نیازمنــداصــالحفرایندهــایاداریوحــذففعالیتهــای
زائــدمیباشــد.بهمنظــورتحقــقاهــدافمطرحشــدهدرپــروژهمذکــوردردســتگاههای
اجرایــیاســتانالزماســتاقداماتــیبــهشــرحزیــربــانظــارتوراهبــریســازمانمدیریــتو

ــرد. ــامگی ــتانانج ــیاس ــتگاههایاجرای ــزیدردس برنامهری
3-1-شناساییفعالیتهایکلیدیدستگاههایاجراییاستان.

3-2-شناختفرایندهایارائهخدماتدولتیبهمردم.
3-3-اصالحوحذففعالیتهایزائدخدماتدولتی.

3-4-برگزاریدورههایآموزشیمرتبطبااصالحفرایندهایاداری.
3-5-توسعهفعالیتهاوخدماتدولتیبهصورتالکترونیکوپیشخوانهایارائهخدماتدولتی

3-6-تقویتفعالیتهایخدماتاداریدرقالبمیزخدمتالکترونیکی
3-7-الزامدستگاهبهتقویتواعطایاختیاراتبهشهرستان

ــه ــهاجــرایبرنامههــایمرتبــطتمرکززدایــیواعطــایاختیــاراتب ــزامدســتگاههاب 3-8-ال
ــی. ــایمحل ــاتصمیمگیریه ــاطب ــتانهادرارتب شهرس
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جدول شماره 29: پروژه های اقدام »استقرار مجمع تعامل توسعه استان«
عنوان 

پروژه
محل اجراهدف

دستگاه زمان اجرا
مسئول
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جدول شماره 30: پروژه های اقدام »استقرار و نهادینه سازی حقوق شهروندی«

عنوان 
پروژه

محل اجراهدف
دستگاه زمان اجرا

مسئول
دستگاه های 

همکار

 برآورد اعتبار
)هزار ریال(
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جدول شماره 31: پروژه های اقدام »روان سازی فعالیت های اداری«

عنوان 
پروژه

محل اجراهدف
دستگاه زمان اجرا

مسئول
دستگاه های 

همکار

 برآورد اعتبار
)هزار ریال(
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مقدمه
هــرجامعــهایدرمســیرتغییــروتحــوالتاجتماعــیواقتصــادی،بــهجهــتوجــودباورهــا،
ــکالتو ــطحیازمش ــاس ــدد،ب ــایمتع ــزمحدودیته ــاوتونی ــایمتف ــدوهنجاره عقای
ــینی،بــه ــوازنشهرنش ــدســریعونامت ــبرش ــد.اغل ــهمیباش ــیمواج ــیبهایاجتماع آس
ظهــورپدیدههــایهمچــونحاشیهنشــینی،فقــروبیــکاری،تراکــموازدحــام،شــرایط
ــدبزهــکاری، ــرآســیبهایاجتماعــیهمانن ــامهمت نامســاعدفضــایســکونتگاهیوازآنه

ــود. ــرمیش ــیمنج ــیوخانوادگ ــایاخالق ــاد،خشــونت،چالشه اعتی
بررســینتایــجحاصــلازپژوهشهــایعلمــیدرزمینــهآســیبهایاجتماعــیوآمارهــای
ارائهشــدهازســوینهادهــایذیربــطدرســطحکشــوربیانگــررونــدروبــهرشــدآســیبهای
اجتماعــیوکاهــشســنارتــکاببســیاریازایــنانحرافــاتازقبیــلبــزه،فحشــاواعتیــاد
اســت.همچنیــن،ازنظــرشــیوعوگســترشآســیبهایاجتماعــیارتبــاطهمزمانــیدرمیــان
انــواعآنهــاوجــودداردکــهمنجــربــهچندالیــهومتکثــرشــدنآنهــاشــدهونهایتــًاتنــوعآنها
ــواعآســیبهاتوســطوزارتکشــوراحصــا ــوعازان ــر20ن ــغب ــردد؛بال ــهروزبیشــترمیگ روزب
ــرلوکاهــشآســیبهایاجتماعــیدرســال ــرایکنت ــیب ــبطــرحتقســیمکارمل ودرقال
1395ابــالغگردیــدهاســت.درچنیــنوضعیتــیاثــراتوپیامدهــایمنفــیایــنآســیبهابــر
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ــیو ــهبخشهــایدولت ــنرو،مداخل ــدهاســت.ازای ــهنگرانکنن ــوادهوجامع ــراد،خان رویاف
ــردارد. ــرایمقابلــه،کنتــرلوکاهــشآســیبهاضرورتــیاجتنابناپذی غیردولتــیب

ــیبهای ــخآس ــیازتاری ــچمقطع ــهایودرهی ــچجامع ــهدرهی ــتک ــناس ــتای واقعی
ــی ــیبهایاجتماع ــردنآس ــهکنک ــنازریش ــخنگفت ــذاس ــیدهل ــرنرس ــهصف ــیب اجتماع
ــا ــدب ــنبای ــت.لیک ــیاس ــیوغیرعمل ــخنیغیرعلم ــرقیس ــتانآذربایجانش ــرانواس درای
ــه ــدروب ــدرون ــیونظاممن ــایعلم ــامداخلهه ــذاروب ــبوتاثیرگ ــتهایمناس ــاذسیاس اتخ
ــنمنظــور ــهای ــامتوقــفنمــودودرنهایــتآنراکاهــشداد.ب ــنآســیبهاراکنــدی رشــدای
ــنآســیبهاوجــودداردکــهبرخــیازآنهــامبتنــی ــتای ــرایمدیری رویکردهــایمختلفــیب
ــد ــددارن ــیتاکی ــیاجتماع ــرمهندس ــرب ــیدیگ ــدیوبرخ ــختافزاریوکالب ــرشس ــرنگ ب
ــت ــیازاولوی ــازیمحل ــازیونهادس ــانیوظرفیتس ــایانس ــایظرفیته ــاارتق ــهدرآنه ک
برخــورداراســت.درایــنمیــان،توانمندســازیاجتماعــیبهعنــوانیکــیازراهبردهــایموفــق
وتأثیرگــذارمطــرحبــودهومیتوانــدبــرایمدیریــت،کنتــرلوکاهــشآســیبهایاجتماعــی

نقــشایفــاکنــد.
توانمندســازیاجتماعــییــکفرآینــدپویــاوخودجــوشازمتــنبافــتفرهنگــی-اجتماعی
ــابتواننــدبــرایبهبــود یــکجامعــهاســتکــهبــهافــرادافزایــشقــدرتوتوانایــیمیدهــدت
وضعیــتزندگــیخویــشاقــدامنماینــدوهــدفاصلــیآنایجــادتغییــراتمناســبدرکلیــه
ــع، ــددرواق ــیمیباش ــاراجتماع ــاواقش ــا،گروهه ــراد،خانوادهه ــیاف ــبزندگ ــادوجوان ابع
ــتن ــتی،داش ــتمعیش ــایوضعی ــرایارتق ــرادب ــاختناف ــادرس ــایق ــهمعن ــازیب توانمندس
ــعه ــداوموتوس ــدم ــترش ــتدرجه ــی،حرک ــداجتماع ــت،رش ــدونحمای ــتقلب ــیمس زندگ
پایــداراســت.خاطــرنشــانمیســازدتوانمندســازیمشــارکتیفراگیــروهمــهجانبــهاســتکــه

ــلاجراســت. ــهقاب ــدروســتاومحل ــًادرمحیطهــایکوچــکهمانن عمدت
بایــد اجتماعــی،محــورحرکــت بهبــودوضعیــت بــرای دولــت درجریــانمداخلــه
ــی، ــازمانهایدولت ــتیبانیس ــتوپش ــاحمای ــهب ــدک ــقباش ــوددرمناط ــایموج ظرفیته
ــت ــیهدای ــهوخــودرابهصــورتنهادهــایتوســعهمحل ــهخــودگرفت ــهایب شــکلنظامیافت
ــروزاســتعدادهاوتواناییهایــیاســتکــهدرجوامــع ــرب ــرادرتوانمندســازیتأکیــدب ســازد؛زی
ــال ــهدنب ــهب ــتک ــیاس ــازیروش ــن،توانمندس ــت.بنابرای ــهاس ــیهاینهفت ــقحاش ومناط
دســتیابیبــهبهبــودکیفیــتزندگــیفــردیواجتماعــیازطریــقجوامــعمحلــیونهادهــای
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ــوده ــعهنب ــرتوس ــیب ــولمبتن ــازیاص ــدفپیادهس ــعه ــد.درواق ــیمیباش بخــشخصوص
بلکــهدرفراینــدتوانمندســازیاصولــیاجرایــیخواهــدگردیــدکــهتوســعهمحصــولاســتقرار

آناصــولمیباشــد.
ــرد ــطحخ ــت.س ــیوکالناس ــرد،میان ــفخ ــطوحمختل ــدهس ــازیدربرگیرن توانمندس
ــای ــاملارتق ــطحش ــنس ــازیدرای ــردوتوانمندس ــرمیگی ــیرادرب ــردیوگروه ــاتف حی
ــات ــاواجتماع ــدهگروهه ــیدربرگیرن ــطحمیان ــد.س ــانیمیباش ــردیوانس ــرمایههایف س
ــرانراشــاملمیشــود. ــًافقی ــیعمدت ــنســطحاجتماعــاتمحل ــودهوتوانمندســازیدرای ب
امــاتوانمندســازیدرســطحکالننیــزدربرگیرنــدهرابطــهدولــتواجتماعــاتمحلــیاســتو

ــاسیاســتیدارد. ــیسیاســیی ــدداشــتهوماهیت ــاســاختارهاپیون ــًاب عمدت
هــربرنامــهتوانمندســازیبایــدبتوانــددر4بعــدکــهبــهعنــوانســرمایههایافــراد،خانوارهــا
ــادشــاملســرمایههایانســانی)آمــوزش، ــنابع ــد.ای ــهکن ومحــالتتلقــیمیشــودمداخل
مهــارتو...(ســرمایههایاجتماعــی)اعتمــاد،مشــارکت،شــبکهو..(ســرمایههایفیزیکــی
)کالبــد،زیرســاخت،خدمــاتو..(وســرمایههــایمالــی)درآمــدپایــدارودارایــیو..(میباشــد.
مدلهــایمتعــددیبــرایطراحــیواجرایبرنامههــایتوانمندســازیوجــودداردکهمدل
،(Community Response Model)مدلپاسخگوییاجتماعی،(General Model)عمومی
اجتماعــی همگرایــی مــدل و (Coalition Building Model) ائتــالف ایجــاد مــدل
(Community Collaboration Model)ازمشــهورترینآنهــاهســتند.اهــمآنچــهکــه

مؤلفههــایاصلــیبرنامههــایتوانمندســازیرادرایــنمدلهــاشــکلمیدهــدرامــیتــوان
ــود: ــننم ــرتبیی ــنزی درعناوی

آمــوزش:درجریــانآمــوزشبــهمــردمآموختــهمیشــودکــهضمــنمشــارکتدرطرحهــا-
وبرنامههــاخــودطــراحومجــریباشــند.

ــهاعضــایجامعــهمــوردنظــرکمــکمیشــودکــهیــکطــرحراخــود- ــهیل گری:ب تس
ــیوجهــتدادن ــیعموم ــدهراهنمای ــده،ارائهدهن ــدوتســهیلگر،آموزشدهن اجــراکنن

بــهتالشهاســتودرواقــعتاکیــدبــرنقــشمــردمدراجــراییــکطــرحاســت.
حمایــت:آموزشدهندههــاوتســهیلگرانبایــدبــهتقویــتاعتمــادبــهنفــسمــردم-

ــد. بپردازن
ــن- ــدوازای ــرارمیدهن ــردمق ــارم ــودرادراختی ــازی:تســهیلگرانتجــاربخ آشکارس
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ــی ــودوپویای ــثبهب ــهباع ــدک ــازمیکنن ــردمب ــرایم ــاوتراب ــماندازیمتف ــقچش طری
ــائلرا ــدمس ــابتوانن ــدت ــتمیدهن ــردمجه ــهم ــقب ــنطری ــاازای ــود.آنه ــهمیش برنام

ــد. ــراکنن ــدوآنراخودشــاناج ــد،طــرحبدهن ببینن
ــن- ــروزاســتعدادهایمــردمارفراهــممیکننــدوازای ــازی:تســهیلگرانهزینــهب آزادس

ــد. ــحکمــکمیکنن ــریصحی ــانتصمیمســازیوتصمیمگی ــهجری ــقب طری

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

ــهرواســتو ــیروب ــدهآســیبهایاجتماع ــارشــدفزاین ــهب ــرانسالهاســتک ــهای جامع
ــاد،حاشیهنشــینی،کــودکانکار،فســاداخالقــی،فحشــا،بزهــکاریو ــهرشــداعتی آمــارروب
خشــونتوآزارزنــانو...حکایــتازایــنرونــددارد.اســتانآذربایجانشــرقینیــزبــاتوجــهبــه
ویژگیهــایاجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادیخــاصخــودبــاشــدتوضعــفودربرخــیاز
شــاخصهامتفــاوتازمیانگیــنوضعیــتکشــور،متأثــرازانــواعآســیبهایاجتماعــیقــرار
ــی ــورایاجتماع ــاتش ــقمصوب ــورمطاب ــتدارکش ــمواولوی ــیبهایمه ــانآس دارد.درمی
ــیبهای ــنآس ــاد(،ازمهمتری ــاریوفس ــینی،بیبندوب ــاد،حاشیهنش ــالق،اعتی ــور)ط کش
دامنگیــراســتانمیتــوانبــهموضــوعحاشیهنشــینیاشــارهنمــودکــهخــودبســترمناســبی

ــرایســایرآســیبهایاجتماعــیفراهــمنمــودهاســت. ب
فرســودگی ماننــد نامطلــوب گزینههــای از مجموعــهای بــا حاشیهنشــین مناطــق
ــکونی، ــیومس ــاالیجمعیت ــمب ــادی،تراک ــیواقتص ــرفرهنگ ــردگی،فق ــاختاری،افس س
ــوبخدمــات ــاریوســاختمانهایفاقــدشــکلونقشــه،کیفیــتنامطل ناهنجاریهــایرفت
ــن ــهســاکنینای ــلســببمیشــودک ــنعوام ــرآنمشــخصمیشــود.ای وبهداشــتونظای
نواحــیدرمعــرضمســائلیهمچــون:ریســکخــارجازشــهربــودن،خدمــاتاولیــهناکافــی،

ــد. ــرارگیرن ــیمســکنق ــنوتوســعهاتفاق ــالتغیررســمیزمی معام
ــکان ــالاس ــیدرقب ــایمختلف ــتهاوبرنامهه ــاسیاس ــفدنی ــکاتمختل ــوندرن تاکن
غیررســمیاتخــاذشــدهاســت،سیاســتهاییکــهدامنــهوســیعیازتخریــبوتخلیــهاجبــاری
تــاســاختنخانههــایارزانقیمــتوخانهســازیاجتماعــی،روشزمیــنوخدمــات،راشــامل
ــی ــدادنتمام ــهپوشــشن ــیازجمل ــلمختلف ــهدالی ــورب ــایمذک ــیروشه ــود.تمام میش
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اقشــارکمدرآمــدشــهریوعــدمتوجــهبــهتوانایــیمالــیواقتصــادیخانوادههــایکمدرآمــد
موفقیــتچندانــینداشــتهاند.بدیــنســببدردهههــایاخیــرراهبــرتوانمندســازیبــههمــراه
ــاتو ــیدرمطالع ــسجهش ــنپ ــد.ازای ــهش ــودتوصی ــایموج ــازیمحیطه ــابهس ــاءی ارتق
ــی، ــهتوســعهاجتماعــاتمحل ــرایحــلمســئلهازدرونوبرپای ــیب طــرحرهیافتهــاینوین
ــای ــرشراهبرده ــت.درپذی ــتهاس ــوعپیوس ــهوق ــعهب ــتهایکالنتوس ــاسیاس ــدب درپیون
ــرد ــورتپذی ــیمحــالتص ــازیفیزیک ــاءوبهس ــاارتق ــراهب ــدهم ــهمیبای ــازی،ک توانمندس
انســانمحــوراساســیتوســعهتلقــیمیشــودوبرنامههــایتوســعهایبــادرنظــرگرفتــنایــن

ــوند. ــازمیش محــورآغ
رشــد رونــد کشــور، کالنشــهرهای از تعــدادی همچــون آذربایجانشــرقی اســتان
اســت؛ بــوده دارا گذشــته دهــه ســه طــی را شــهری فیزیکــی درگســترش بیقاعــده
بهطوریکــهنســبتجمعیتــیآنازشــهریبــهروســتاییکامــاًلمعکــوسگردیــدهوایــنامــر
منجــربــهافزایــشســکونتگاههایغیررســمیوناهنجاریهــایفضایــیـکالبــدیدرســطح
ــا شــهرهاگردیــدهاســت.مســاحتاســکانغیررســمیشناساییشــدهاســتان3050هکتــارب
ــتان، ــمیاس ــکانغیررس ــیاس ــاحتتخمین ــد)مس ــتمیباش ــرجمعی ــزارنف ــدود550ه ح
ــزازمســاحت ــتاســت(.ســهمشــهرتبری ــرجمعی ــوننف ــا1.1میلی ــارب ــدود5200هکت ح
اســکانغیررســمیحــدود2000هکتــاربــاجمعیــت400هــزارنفــرمیباشــد.درواقــعدرحــال
ــتانداردهای ــند)اس ــهریتبریزحاشیهنشــینمیباش ــتش ــارمازجمعی ــدودیکچه حاضــرح
ــادیازجمعیــتآندرفقــر ــههشــتاســت(وبخــشزی ــرایایــنموضــوعیــکب جهانــیب
ــدر ــوادمخ ــروشم ــدوف ــمیوخری ــاغلکاذب،غیررس ــهمش ــاب ــردهوی ــرب ــکاریبس وبی
مبــادرتنمــودهوبــههمیــندلیــلآمــارکــودکانبازمانــدهازتحصیــلوکــودکانکار،کــودک
همســریدرایــنمناطــقباالتــربــودهوتنــوعوشــدتآســیبهانیــزدرایــنمناطــق

بیشتراست.
بنــابــهاعــالمدبیرخانــهشــورایهماهنگــیمبــارزهبــامــوادمخــدر،درســال1396حــدود
50هــزارمعتــادشناساییشــدهدراســتانوجــودداشــتهامــاتعــدادمعتادیــناســتانبیــشاز
ــتانو ــواده،دوس ــاد،خان ــردمعت ــزف ــهبهج ــمک ــربپذیری ــردد،اگ ــرآوردمیگ ــرب 100هزارنف
آشــنایاننزدیــکوینیــزبــاایــنپدیــدهدســتبــهگریبــانهســتند،آمــارافــرادیکــهدرگیــر
ــهآســیبهاییاســت ــادازجمل ــهاعتی ــرمیشــود.ازطرفــیمقول ــدهمیباشــندزیادت ــنپدی ای
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ــال ــهدنب ــواعخشــونتو...راب ــزاعوان ــهســرقت،طــالق،ن ــهآســیبهایدیگــریازجمل ک
خواهــدداشــت.

آمــارطــالقدراســتاننیــزطــیســالهایاخیــرافزایــشقابــلتوجهــییافتــهبطــوری
کــهازمیــزان6بــهیــکدرســال1392)بــهازای6ازدواجیــکطــالق(بــه3/5بــهیــکدر
ســال1396افزایــشیافتــهاســتکــهحاکــیازرشــدتأملبرانگیــزمیــزانطــالقاســتانبــوده
ودرنتیجــه،آثــارســوءایــنآســیبنیــزدرجامعــهازجملــهبیبندوبــاری،خشــونتخانوادگــیو

ســایرآثــارنامطلــوببــرپــرورشفرزنــدانو...افزایــشخواهــدداشــت.
بــاتوجــهبــهآمــاربــاالیمیــزانانــواعخشــونتهادراســتانکــهرتبــهدومکشــوررابنــابــه
بررســیوگــزارشوزارتکشــوردرســال1396بهخــوداختصــاصدادهاســتوبــاعنایــتبــه
ــواعآســیبهایمتعــدداعــمازخودکشــی،طــالق،کــودکآزاری ــروزان ــهب اینکــهخشــونتب
ــی ــاتعمل ــزیواقدام ــه،برنامهری ــهمداخل ــازب ــذانی ــرددل ــیمیگ ــرآزاریو...منته وهمس

ــرایپیشــگیریوکاهــشایــنآســیبوســایرآســیبهابشــدتاحســاسمیشــود. ب

ب(نکات مثبت
ــف• ــایمختل ــالدرعرصهه ــادفع ــازمانهایمردمنه ــاوس ــاتوخیریهه ــودمؤسس وج

اجتماعــیوامــکاناســتفادهازپتانســیلتشــکلهایمردمــی
ــایپیشــگیرانهدرکاهــشآســیبهایاجتماعــیدرســطح• ــهفعالیتهـ نگــرشمثبــتب

مدیریتــی
در• مشــارکت بــرای ادارات و نهادهــا مناســب ظرفیتهــای و توانمندیهــا وجــود

پیشــگیرانه فعالیتهــای
غنیبودنباورهاوپشتوانههایدینی،علمیوفرهنگیوبومیدراستان•

ج( نکات منفی
موازیکاریبرخیدستگاههایاجتماعیوفرهنگی•
تنوعوپیچیدگیآسیبهاینوپدید•
بیاطالعیاغلبمردمازحقوقشهروندی)وظیفهقانونیمتقابلحاکمیتومردم(•
پراکندگیآمارآسیبهایاجتماعیونبودبانکجامعاطالعاتیدرخصوصآن•
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عدموجودبرنامهجامعتوانمندسازیسمنها•
ــمیو• ــکونتگاههایغیررس ــازهایس ــاختوس ــیدرس ــتانداردهایفن ــتاس ــدمرعای ع

ــهزیرســاختها ــیودسترســیب ــایعموم ــدیدرخصــوصفضاه ــایکالب محدودیته
ــی وخدمــاتزیربنائ

تبیین هسته
ــای ــیبهاوناهنجاریه ــشآس ــرافزای ــتانب ــیاس ــاخصهایاجتماع ــدش ــیرون بررس
ــدو ــاتنظاممن ــوداقدام ــدموج ــیازع ــواهدحاک ــتهوش ــتداش ــتاندالل ــیدراس اجتماع
ــه ــیدرمواجه ــودهوروزمرگ ــیب ــیغیردولت ــیوحت ــیوحاکمیت ــایدولت ــهدرنهاده یکپارچ
ــده ــیوآین ــایفعل ــخگوینیازه ــاپاس ــهتنه ــدن ــنرون ــهای ــت.ادام ــهوداس ــامش ــاآنه ب
نخواهــدبــودبلکــهغفلــتازآنهــامیتوانــدآثــارمنفــیبــهمراتــببیشــترینســبتبــهافــت

ــد. ــتهباش ــادیداش ــاخصهایاقتص ش
لــذابایــدبــااتخــاذسیاســتهایمناســبوتاثیرگــذارومداخلههــایاصولــیوبهرهگیــری
ــن ــدای ــهرش ــدروب ــور،رون ــاعمح ــیواجتم ــیوغیردولت ــایدولت ــایبخشه ازظرفیته
ــی ــییک ــازیاجتماع ــدتوانمندس ــارهش ــهاش ــودوچنانک ــدنم ــاکن ــفی ــیبهارامتوق آس
ــد ــهرش ــگروب ــرآهن ــددربراب ــودهومیتوان ــوصب ــنخص ــذاردرای ــایتأثیرگ ازرویکرده

ــد. ــادکن ــعایج ــیمان ــیبهایاجتماع آس
درواقــعمناســبترینرویکــرددرایــنمســیر،توانمندســازیدرابعــادمختلــف)ســرمایههای
انســانی،ســرمایههایاجتماعــی،ســرمایههایفیزیکــیوســرمایههایمالــی(وقــادر
ســاختنافــرادبــرایارتقــایوضعیــتمعیشــتی،داشــتنزندگــیمســتقلبــدونحمایــت،رشــد

اجتماعــی،وحرکــتدرجهــترشــدمــداوموتوســعهپایــداراســت.
بــاتوجــهبــهوجــودمؤسســاتوخیریههــاوســازمانهایمردمنهــادفعــالدرعرصههــای
مختلــفاجتماعــیوهــمچنیــنامــکاناســتفادهازظرفیتهــایدانشــگاههاومراکــزعلمــی
ووجــودســرمایهانســانیمتخصــصوارزشــمنداســتان،انتظــارمــیرودبــاایجــادهمگرایــی
بیــنایــننهادهــاوهمافزایــیظرفیتهــایموجــود،بخشــیازچالشهــایاجتماعــی
ــرلو ــاتحــتکنت ــعی ــده،مرتف ــیگردی ــرمایههایاجتماع ــهکاهــشس ــهمنجــرب ــتانک اس

نظــارتدرآمــدهویــاازشــیوعوتوســعهآنپیشــگیریگــردد.
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اهداف کلی
کاهشآسیبهایاجتماعی1

توانمندسازیاجتماعیافرادآسیبدیدهودرمعرضآسیب2

اقدامات اساسی 
- بررسی و شناسایی وضعیت اجتماعی و فرهنگی محالت هدف

ــندتدبیــرتوســعهاســتاندرخصــوصکنتــرلوکاهــش تجربــهاجــراینخســتینس
ــع ــروتوزی ــی،تکثی ــایآموزش ــزاریکارگاهه ــهبرگ ــدک ــانمیده ــینش ــیبهایاجتماع آس
بروشــوریــاجشــنوارههایمتعــددبــهتنهایــیبــرایمقابلــهبــامعضــالتموجــودکافــینبــوده

ــهاجــراضــرورتدارد. ــهخصــوصدرمرحل ــاموضــوعب ــررویکــرددربرخــوردب وتغیی
چنانکــهاشــارهشــدآنچــهمایــهنگرانــیاســتاثــراتوپیامدهــایمنفــیناشــیازتکثــر
ــرورت ــهض ــتک ــعاس ــوادهوجوام ــرادخان ــیرویاف ــیبهایاجتماع ــدنآس ــهش وچندالی
مداخلــهبخشهــایدولتــیوغیردولتــیرابــهانحــایمختلــفبــرایکاهــشوایجــادمانــع
دربرابــررشــدفزاینــدهآناجتنابناپذیــرمیســازدویکــیازمتغیرهــایتأثیرگــذاردرایــن
ــرآهنــگروبــهرشــد خصــوصموضــوعتوانمندســازیاجتماعــیاســتکــهمیتوانــددربراب

ــد. ــعایجــادکن ــیمان آســیبهایاجتماع
ازآنجــاکــهاکثــرســاکنانســکونتگاههایغیرســمیرامهاجــرانروســتاهایــاشــهرهای
کوچــکتشــکیلمیدهنــدکــهعلــتاصلــیمهاجرتشــانرابیــکاریویافتــنشــغلمناســب
ذکــرمیکننــد،بایــدآنرابــهعنــوانواقعیتــیانکارناپذیــرپذیرفــت،لــذابــردیــدگاهســاماندهی
ــدو ــهمیکن ــانتکی ــائلومشکالتش ــعمس ــردمدررف ــارکتم ــامش ــهب ــازیک وتوانمندس
ــهبهبــودشــرایط ــهاولویتهــاونیازهایشــانب ــاتوجــهب ــنامــکانرافراهــممیســازدکــهب ای
بپردازنــدتاکیــدمیکنــد.دربرخــوردبــاایــنپدیــدهراهحلهــایمتفاوتــیارائــهگردیــدهاســت.
راهحلهایــینظیــرتخریــبنــهتنهــابــهرفــعمشــکلســکونتگاههایغیرســمینمیانجامــد،
ــرهــممیکنــد.راهحلهــایموضعــیهمچــوندادنخدمــاتوامکانــات بلکــهآنراوخیمت
صــرفازطــرفدولــتوســایرنهادهــایاجرایــینیــزنــهتنهــامشــکلیازســکونتگاههاراحــل

1-میزانکمیهدفبعدازدستیابیبهاطالعاتخانوارهاوطبقهبندیخانوارهابراساسانواعآسیبقابلارائهمیباشد.
2-همانطــورکــهقبــاًلاشــارهشــدبرنامههــاواقدامــاتمشــارکتمحــورمختــصجوامــعمحــدودوکوچــکاســتلــذادرمرحلــه
ــهعنــوانپایلــوتاجــرامیشــودوپــسازارزیابــیورفــعنواقــص ــزب اولبرنامههــایمربــوطدریکــیازمحــالتحاشــیهایتبری

احتمالــیبــهســایرمناطــقتعمیــمیافتــهودرمناطــقمختلــفبــهطــورهمزمــانبــهاجــرادرخواهــدآمــد.
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ــن ــهای ــدنوجلــببیشــتردیگــرافــرادب ــرایمان نمیکنــد،بلکــهموجــبترغیــبســاکنانب
ــنســاکنان ــوقشــهروندیای ــنحق ــیپذیرفت ــاتوانمندســازییعن ــردد.ام ســکونتگاههامیگ
وحرکــتبــهســمتمشــارکتمردمــیواســتفادهازنیــرویآنهــابــرایحــلمشکالتشــان،
ــت ــاتازســویدول ــرتوانمندســازیوایجــادتســهیالتودادنامکان ــهب ــاتکی ســاماندهیب
ــه ــنســکونتگاههاوب ــریازگســترشای ــهمنظــورجلوگی ــهب ــهجانب ــقوهم ــانظــارتدقی ب
ــنراهحــل ــط،بهتری ــیازســویســازمانهاونهادهــایذیرب ــردنقوانیــنســختاجرای کارب

ممکــندرتقابــلبــاایــنمســئلهاســت.
درجریــانمداخلــهبــرایبهبــودوضعیــتوبهمنظــوراثرگــذاریبــاالیاقدامــاتبازدارنــده،
محــورحرکــتبایــدظرفیتهــایموجــوددرمناطــقباشــدکــهبــاحمایــتوپشــتیبانی
ــهصــورتنهادهــایتوســعه ــهوب ــهخــودگرفت ــهایب ــی،شــکلنظامیافت ســازمانهایدولت
محلــیهدایــتشــود؛زیــرادرتوانمندســازیتأکیــدبــربــروزاســتعدادهاوتواناییهایــیاســت

ــهاســت. ــاآســیبپذیرنهفت ــعومناطــقآســیبدیدهی ــهدرجوام ک
تجمیــعمنابــعونیروهــایمداخلــهکننــدهومؤثــربهعنــوانعناصــرسیاســتگذاروانتخاب
ــروژهاســت. ــنپ ــیای ــهاقدامــاتابتدای ــهاجتماعمحــورازجمل ــرایمداخل ــاروســتاب ــهی محل
شناســاییویژگیهــایجمعیتــی،اجتماعــیواقتصــادیدرکنــاربررســیهایمیدانــیمنجــر
بــهایجــادبانــکاطالعاتــیازوضــعموجــودشــاملمنابعانســانیومالــیوحتیپتانســیلهای
جامعــههــدف،مهارتهــایفنیوحرفــهای،اندوختــهمالیقابلتبدیــلبهکارآفرینــیومهمتر
ــردد. ــامیگ ــیبومحرومیته ــوعآس ــکن ــهتفکی ــهب ــایمحل ــدیخانواره ــهطبقهبن ازهم

- توانمندسازی اجتماعی در محالت هدف
یکــیازمهمتریــناقداماتــیکــهبایــددرمقابلــهبــاآســیبهایاجتماعــیبهعنــوان
دغدغــهمدنظــرقــرارگیــردآموختــنماهیگیــریبجــایماهــیدادنبــهاقشــارهــدفاســت.
ــماســت.ســرمایهفیزیکــیو ــیبســیارمه ــایدرون ــهتواناییه ــرادنســبتب گاهســاختناف آ
مالــیچنانچــهبــانیــرویخــالقوتفکــرهمــراهنباشــدنمیتوانــددررشــدوتوســعهوبالندگــی
جامعــهمؤثــرواقــعشــود.ازایــنرویکــیازاقدامــاتاساســیدرمقابلــهبــاآســیبهای
اجتماعــیارائــهآموزشهــاویــادآورینکاتــیاســتتــاافــراددریابنــدکــهچــهتوانایــیدارنــدو

ــد. ــرمشــکالتاســتفادهنماین ــهب ــرایغلب ــیب ــنتوانای ــدازای ــهمیتوانن چگون
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ــابهرهگیــریازنتایــجاقــداممدیریــتوســاماندهی)شــناخت درنتیجــهدرایــنپــروژهب
وارزیابــی(وهمراهــیســازمانهایمردمنهــادوســایرنهادهــایمرتبــطکــهمحــوراجرایــی
کارهســتندموضــوعتوانمندســازیافــرادآســیبدیدهیــادرمعــرضآســیبازطریــقارتقــای
ــدازیصنــدوق ــوعتفکــر،شــیوهمناســباتاجتماعــی،مهارتهــایفنــیوحرفــهای،راهان ن
تعــاونوتعاونیهــایچندمنظــورهوبازاریابــیو...اجرایــیخواهــدشــد.درنهایــتاثربخشــی
مداخــالتمــوردپایــشوارزیابــیقرارگرفتــهونقــاطضعــفمرتفــعونقــاطقــوتتقویــتشــده
وازطریــقانتقــالایــنتجربــهبــهشهرســتانهاوســایرمؤسســاتونهادهــایغیردولتــیدر

ســطحاســتان،موضــوعتوانمندســازیبــهکلاســتانتســریخواهــدیافــت.
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جدول شماره 32: پروژه های اقدام »بررسی و شناسایی وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
محالت هدف«

ف
عنوان پروژه/ فعالیتردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

نمونهگیریو1
بخشغیردولتی،بهزیستی،استانداری13981398تبریز6محلهتمامشماریازخانوارها

-5شهرداری،کمیتهامداد

بخشغیردولتی،بهزیستی،استانداری13981398تبریز6محلهتشکیلپایگاهداده2
-2.5شهرداری،کمیتهامداد

پردازشوتحلیل3
بهزیستی،شهرداری،کمیتهاستانداری13981398تبریز6محلهاطالعات

-2.5امداد

جدول شماره 33: پروژه های اقدام »توانمندسازی اجتماعی در محالت هدف«

ف
عنوان پروژهردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیر دولتیدولتیخاتمهشروع

بخشغیردولتی،بهزیستی،استانداری13991405تبریز6محلهدردستبررسی1
350150شهرداری،کمیتهامداد*

*وسایرنهادهاوسازمانهایذیربطازجملهآموزشوپرورشوآموزشفنیوحرفهای،راهوشهرسازی،ورزشوجوانان،ارشادو....



مقدمه
ــه ــتک ــراداس ــیازاف ــارگروه ــارفت ــیی ــیزندگ ــکروشکل ــفی ــقتعری ــگطب فرهن
ــدکــهازنســلی ــدمشــترکیدارن تجربههــایاجتماعــی،ارزشهــا،نگــرش،هنجارهــاوعقای

ــر2013،1( ــیموواگن ــد.)هاس ــالمییابن ــانانتق ــولزم ــردرط ــلدیگ ــهنس ب
ازنظــرگینزبــرگ،اقتصــادفرهنــگازیــکطــرفبهبررســیوشناســاییعوامــلاقتصادی
مؤثــربــرعرضــه،تولیــد،توزیــع،تقاضــا،مصــرف،قیمــت،شــرایطبــازاروعوامــلتولیــد)نیــروی
کار،ســرمایهتجهیــزاتوامکانــات(فعالیتهــایفرهنگــیمیپــردازدوازســویدیگــر،تاثیــر
وســهمفعالیتهــایفرهنگــیرادرسیســتماقتصــادییــکجامعــهبررســیوتعییــنمیکنــد

)خادمیــان،1390،ص51وگنجیــان،محمــدوحیدریان،امیــن،1393(.2
نمیتـــوان دیگـــر کـــه اســـت معتقـــد پســـامدرن، نظریهپـــرداز بودریـــار، ژان
قلمـــرواقتصـــادییـــاتولیـــدیراازقلمروهـــایایدئولـــوژییـــافرهنـــگجـــداکـــرد.
زیرمصنوعـــات،انگارههـــاوبازنمودهـــایفرهنگـــی،حتـــیاحساســـاتوســـاختارهای

1. Hassim, J.& Wagner C. (2013); Considering the cultural Context in psychopathology formulations; 
South African Joumal of psychaiatry, 19-1-20-27
2-گنجــی،محمــدوحیدریــان،امینــی)1393،ســرمایهفرهنگــیواقتصــادفرهنــگ)بــاتاکیــدبــرنظریههــایپــییــربوردیــوو

دیویــدتراســبی(،فصلنامــهراهبــرد،ســال23،شــماره72،پاییــز1393صــص77-97

هسته کلیدی
توسعه اقتصاد فرهنگ
و خدمات دیجیتالی
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روانـــیبـــهقســـمتیازجهـــاناقتصـــادتبدیـــلشـــدهاند)تراســـبی،1391،ص30(1
ــای ــارتودهه ــرودراختی ــدهایفراگی ــهپدی ــگب ــات،فرهن ــنآوریوارتباط ــعهف ــاتوس ب
مــردمتبدیــلشــدهومحصــوالِتفرهنگــیدرســطحوســیعیواردزندگــیمــردمشــدهاســت.
ــک ــهی ــلشــدنآنب ــامفرهنگــیدرتبدی ــرپی ــذاریه ــزاشــاعهواثرگ ــروزرم ــانام درجه
محصــولبــاتولیــدانبــوهاســت.درایــنحالتاســتکــهفرهنگبــهطــورملموســیواردزندگی
ــدگارمیشــود. ــدهومان ــقگردی ــازندگــیآنهــاتلفی ــردمشــدهوب ــریازم ــرهجمــعکثی روزم
ــاماهیــتفرهنگــی ــعمحصــوالتوخدمــاتب ــده،تولیــدوتوزی ــهخلــقای صنعتــیکــهب
ــرایتأثیرگــذاری ــن،تمدنهــاوفرهنگهــاب ــد.بنابرای ــعفرهنگــیمینامن ــردازدراصنای میپ
ــه ــیتوج ــعفرهنگ ــهصنای ــدب ــان،بای ــکاتجه ــین ــوددراقص ــهخ ــردموعرض ــررویم ب
ویــژهاینماینــد.صنایــعفرهنگــیعــالوهبــرایــنکــهاشــاعهفرهنگــیراتســهیلمینماینــد،
ــه ــیدرمؤسســاتفرهنگــیکــههمــوارهب ــیوخودکفای ــعمال ــرایایجــادمناب زمینهســازیب
عنــوانمراکــزیبــرایصــرفبودجــهبــهآنهــانــگاهمیشــدهاســترانیــزمحقــقمیســازند.
ازایــنرو،اقتصــادفرهنــگبیــشازهــرچیــزبــهشــیوههاوجنبههــایمختلــفدرآمدزایــیدر
بخــشفرهنــگبــاتکیــهبرصنایــعفرهنگیوتوســعهمحصوالتوبــازاراینصنایــعتاکیددارد.
ــای ــواعوویژگیه ــهان ــهب ــهدرادام ــدک ــزمینامن ــعخــالقنی ــعفرهنگــیراصنای صنای

آنهــااشــارهخواهــدشــد.

انواع صنایع فرهنگی
صنایــعفرهنگــیازشــاخههایمختلفــیتشــکیلشــدهاســت،کــههــرشــاخهبــهانــواع-

ــعفرهنگــیتقســیممیشــود. ــیازصنای گوناگون
صنایــع فرهنگــی هنــری:ســینما،تئاتــر،هنرهــایتجســمی،موســیقی،نمایشــگاههای-

هنــری،مــدوطراحــیلبــاس،طراحــیدکوراســیون،صنایــعدســتیوپویانمایــی
صنایع فرهنگی چندرسانه ای:ماهواره،رادیو،تلویزیون،وبسایتهایاینترنتیوتبلیغات-
صنایع فرهنگی مکتوب:کتابها،نشریاتوروزنامهها-
صنایع فرهنگی سـرگرمی:موزهداری،جشـنوارهها،تفریحات،گردشـگری،اسـباببازی-

وبازیهـایرایانهای

1-تراسبی،دیوید)1391(اقتصادوفرهنگ،ترجمهکاظمفرهادی،تهران،نشرنی
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ویژگی های صنایع فرهنگی
ویژگیهایصنایعفرهنگیدردوبعدفرهنگیوصنعتیقابلبررسیاست.-

الف( بعد فرهنگی: در بعد فرهنگی می توان به این ویژگی ها اشاره نمود.
صنایــعمختلــف،محصوالتــیتولیــدمیکننــدکــهتنهــاارزشفیزیکــیدارنــدومــادهاولیــه
بیشــترآنهــاراطبیعــتفراهــممیکنــد.اینمحصــوالتغالبــًامعنــاومفهومخاصــیرامنتقل
نمیکننــد.امــامادهاولیــهتولیداتدرصنایعفرهنگی،ازاحساســاتوتراوشهــایذهنیافراد
خــالقواصحــابفرهنــگگرفتــهمیشــودوآنچــهارزشتولیــداتوخدمــاتفرهنگــیرارقــم
میزنــد،محتــوایآنهــااســتکــهیــکپیــامفرهنگــیرابــهمخاطبــانخــودانتقــالمیدهــد.
صنایــعفرهنگــیدرزمــرهصنایــعنــرمقــرارمیگیــرد؛امــامعمــواًلازطریــقیــک
ــال ــوانمث ــهعن ــد.ب ــتســختافزاریباش ــناس ــهممک ــدک ــالمییاب ــزارانتق ــااب ــانهی رس
ــق ــاازطری ــرمداردام ــعفرهنگــیاســتکــهماهیــتن ــمســینمایییــکمحصــولصنای فیل
ابزارهــایدیجیتــالجابهجــاشــدهوبــهفــروشمیرســد.بنابرایــندرصنعــتفرهنگــیبایــد
بیــنمحتــوایفرهنگــیوابــزارانتقــالتفــاوتقائــلشــد.صنایــعفرهنگــی،هویــتبخــش
هســتند.هویــتفرهنگــیملتهــاوتمدنهــاجــزازطریــقصنایــعفرهنگــیبــاهیــچصنعــت

ــیشــود. ــایرینمعرف ــهس دیگــرینمیشــودب

ب( بعد صنعتی: صنایع فرهنگی در بعد صنعتی دارای ویژگی های زیر هستند:
صنعــتبــاتولیــدوتوزیــعنظاممنــدکاالهــاوخدمــاتســروکاردارد.بنابرایــنفعالیتهــای
ــای ــاوفرآینده ــهفعالیته ــندک ــیباش ــعفرهنگ ــداقصنای ــدمص ــگاهمیتوانن ــیآن فرهنگ
ــی ــعفرهنگ ــوند.درصنای ــدرنانجــامش ــیم ــیوههایصنعت ــراســاسش ــاب ــاریدرآنه ج

ماننــددیگــرصنایــعبایــداهــدافاقتصــادیداشــت.
ازآنجایــیکــهیکــیازابعــادمهــمدرصنعــت،تولیــدانبــوهاســت.درصنایــعفرهنگــی

ماننــدســایرصنایــعتولیــدبایــدبــهصــورتانبــوهصــورتگیــرد.
فنآوری،زیربنایصنایعفرهنگیاست.درحالحاضردرصنایعفرهنگیازفنآوریهای
پیشرفتهاستفادهمیشود.بهعنوانمثالدرصنعتسینما،فنآوریجایگاهبسیارمهمیدارد.
فنآوریابزارتولیداستوبرایطراحیوتولیدمحصوالتوخدماتفرهنگیبهاینابزارنیازاست.
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الزامات توسعه صنایع فرهنگی:
ملزومــاترشــدوتوســعهصنایــعفرهنگــیدرکشــوررامیتــواندرابعــادمدیریتــی،نیــروی

انســانیوزیرســاختیبررســینمود.
الــف( الزامــات مدیریتــی رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی:درحــالحاضــر
ســازمانهایمتولــیصنایــعفرهنگــیدرکشــورجــداازیکدیگرنــدسیاســتگذاریهاو
مدیریــتصنایــعفرهنگــیبیــننهادهــایمختلــفپراکنــدهشــدهاســت.درحالــیکــهبایــدبــا
نــگاهجامــعویکپارچــهبــهصنایــعفرهنگــینگریســتومدیریــتکالنصنایــعفرهنگــیرادر

ــرارداد. ــکســازمانق ــاری اختی
ب( الزامــات نیــروی انســانی رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی:صنایــعفرهنگــیبــه
ــعفرهنگــیســه اســتعدادهایفرهنگــیونیروهــایمتخصــصوتوانمنــدنیــازدارد.درصنای
ــرانفرهنگــی،مهندســان ــانومدی ــازاســت:کارآفرین ــوردنی دســتهازنیروهــایانســانیم
توســعهدهندهفنآوریهــایفرهنگــیوتولیدکننــدگانمحتــوایفرهنگــی.،ازنیروهــای

ــعفرهنگــیهســتند. ــازتوســعهصنای انســانیموردنی
ــی ــایفرهنگ ــترشفضاه ــی:گس ــع فرهنگ ــعه صنای ــاختی توس ــات زیرس ج( الزام
ــعفرهنگــیاســت. ــهو...ازملزومــاتمهــمرشــدصنای ــر،ســینما،کتابخان ــرســالنتئات نظی
توســعه زیرســاختهای از فرهنگــی صنایــع نیــاز مــورد فنآوریهــای آن بــر عــالوه

صنایعفرهنگیاست.
درمجمــوعمیتــوانعنــواننمــودکــهحیطــهصنایــعفرهنگــیومجموعــهفعالیتهــای
اقتصــادیدربخــشفرهنــگ،بســیارگســتردهومتنــوعبــودهوطیــفوســیعیازموضوعــات
ازقبیــلمیــراثفرهنگــیوگردشــگری،نشــر،بازیهــایرایانــهای،فعالیتهــایرســانهای،
ــعه ــدافتوس ــبرداه ــادرپیش ــنفعالیته ــرد.ای ــریو...رادربرمیگی ــتیوهن ــعدس صنای
ــی ــهطــوریکــهبانــکجهان ــدنقــشبســزاییداشــتهباشــند،ب اقتصــادیکشــورهامیتوانن
درگــزارشخــودبــهفرصتهــایاقتصــادیکــهازگــذراحیــایمیــراثباســتانیوفرهنگــی
ایجــادمیشــود،پرداختــهاســت.بــراســاسایــنگــزارش،بــابازنگــریدرقوانیــنومدیریــت
بخــشفرهنــگ،میــراثفرهنگــیمیتوانــدبــهموتــورتوســعهاقتصــادمحلــیتبدیــلشــود.
ایــنامــر،نــگاهاقتصــادیبــهفرهنــگراضــروریمیســازد.ضــرورتطــرحموضــوعاقتصــاد
دربخــشفرهنــگ،ازچنــدجنبــهقابــلبحــثاســت.نخســتایــنکــهدربخــشفرهنــگ
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ــه ــعب ــدمناب ــنبای ــعمحــدودونیازهــانامحــدوداســت،بنابرای نیــزماننــدســایربخشهــامناب
ــد. ــجبیشــتریحاصــلآی ــًانتای ــدوثانی ــاومناســبباش ــهاواًلبج ــدک ــصیاب نحــویتخصی
بحــثمهــمدیگــرایــناســتکــهمعمــواًلچنیــنتصــورمیشــودکــهفرهنــگجــزوخدمــات
عمومــیاســتولــذابخــشخصوصــیحاضــربــهســرمایهگذاریوتولیــددرآننیســت.امــا
واقعیــتایــناســتکــهیکــیازمهمتریــنجنبههــایفعالیتهــایفرهنگــی،تنــوعآن
ــف ــنحوزههــایمختل ــرشــناختمناســباتوتعامــالتبی ــگناظــرب اســت.اقتصــادفرهن
ایــنفعالیتهــااعــمازتولیــدوآفرینــش،مصــرفوبــازاراســتوبــااســتفادهازنظــامآمــاری
وجمــعآوریوپــردازشدادههــایاطالعاتــی،عــالوهبــرایــنکــهقــادرخواهــدبــوددولــترا
ــد،در ــاریکن ــیی ــععموم ــاراتفرهنگــیازمحــلمناب ــیاعتب ــزمکف درتخصیــصوتجهی
اتخــاذشــیوههایحمایتــیوهدایتــیمناســببــهمنظــورتشــویقوترغیــبمشــارکتبخــش
غیردولتــیدرفعالیتهــایفرهنگــیوافزایــشســهمســرمایهگذاریافــرادوبنگاههــای
فرهنگــیوهنــریدرتولیــدوعرضــهکاالهــاوخدمــاتفرهنگــینیــزاثربخــشخواهــدبــود.
درنهایــت،بــرایتغییــررفتــارونگــرشدرمدیریــتاســتراتژیکفرهنگــی،اصــالحســاختاری
ــی، ــعهفرهنگ ــیتوس ــدلمنطق ــابم ــتراتژیوانتخ ــناس ــر،تدوی ــگوهن ــوزهفرهن درح
دســتیابیبــهنظــامآمــاریوجمــعآوریاطالعــات،شفافســازیواطــالعرســانیفرهنگــی،
ســنجشارزشافــزودهبخــشفرهنــگوهنــردراقتصــادملــی،تعییــنســهمفرهنــگوهنــر
درتولیــدناخالــصداخلــی،تجهیــزوتخصیــصمنابــعالزم،طراحــیوکارآمــدنمــودننظــام
آمــوزشفرهنگــیازپیامدهــایقهــریاتخــاذرویکــرداقتصــادیبــهفرهنــگوهنــربــهعنوان

مناســبترینگزینــهمحســوبمیشــود)نقیبالســادات1388،1(.

شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

ــه ــدهوب ــازینش ــگمستندس ــادفرهن ــهاقتص ــاریدرزمین ــایآم ــادادهه ــورم درکش
صــورتســاختارمندوجــودنــدارد.متاســفانهبــهدلیــلتعــددســازمانهایدولتــیوغیردولتــی
کــهمســئولیتسیاســتگذاریومدیریــتحــوزهفرهنــگوهنــررابــرعهــدهدارنــدهیچگونــه
بانــکاطالعاتــینظاممنــدیازدادههــایحــوزهصنایــعفرهنگــیواقتصــادفرهنــگوهنــر

1-نقیبالسادات،سیدرضا)1388(.اقتصادفرهنگوصنایعفرهنگی.کتابماهعلوماجتماعی4،
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وجــودنــدارد.بــاایــنحــالبــرایایــنکــهبتـــوانشـــماییازوضـــعیتاقتصـــادفرهنــگدر
کشــورواســتانرابــهدســتآورد،وضعیــتمصــرفوتولیــدکاالهـــایفرهنگــیمــوردبررســی

ــرد. ــرارمیگی ق

مصرف کاالها و خدمات فرهنگی
جــدول34ســهممخــارجصــرفشــدهبــررویکاالهــایفرهنگــیرادرســهســالمختلف
ــهصــورتمتوســطدرســطحکشــوررانشــانمیدهــد.مشــاهدهمیشــودکــه دراســتانوب
برخــالفمتوســطکشــوری،ســهمایــنمخــارجدراســتاندرحــالرشــدبــودهاســتوایــن
ــتان ــیدراس ــاتفرهنگ ــهمحصــوالتوخدم ــزونب ــایروزاف ــشتقاض ــاندهندهافزای نش
اســت.بــاایــنوجــودبــهنظــرمیرســدمقــدارایــنمخــارجدرســطحباالیــینباشــد،چــراکــه

ایــنشــاخصدرکشــورهایپیشــرفتهماننــدســوئدنزدیــکبــه20درصــداســت1.

جدول شماره 34: سهم مخارج فرهنگی از کل مخارج خانوارها
آذربایجان شرقیمتوسط کشور

139113931395139113931395سال
3/052/962/772/503/033/58سهممخارجفرهنگیازکلمخارجخانوارها

منبع:مرکزآمارایران،هزینهودرآمدخانوارهاودرآمدخانوارها

ارزش افزوده کاالها و خدمات فرهنگی
بــاتوجــهبــهمحدودیــتاطالعــاتآمــاریدرتولیــدکاالهــاوخدمــاتفرهنگــی،درایــن
بخــشتنهــابــهبررســیارزشافــزودهتولیــدکاغــذومحصــوالتکاغــذیوانتشــاروچــاپو
ــالهای ــزودهس ــدول35ارزشاف ــود.درج ــهمیش ــدهپرداخت ــطش ــانههایضب ــررس تکثی
مختلــفدراســتانآذربایجانشــرقیوکشــوربــهقیمــتثابــت1390ارائــهشــدهاســت.نگاهی
بــهاطالعــاتآمــاریارائــهشــدهدرایــنجــدولنشــاندهندهآناســتکــهارزشافــزودهایــن
بخــشچنــدانبــاالنیســت،بــرایمثــالدرســال1394ارزشافــزودهایــنبخــشتنهــا0/36
درصــدازارزشافــزودهبخــشصنعــتبــودهاســت.بــهعبــارتدیگــرصنایــعمذکــورنتوانســته
ــه ــدب ــنمهــممیتوان ــدکــهای ــزودهکشــورکســبکن اســتســهمخــودرادرایجــادارزشاف
1 - http://www.statistikdatabasen.scb.se
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دلیــلعــدمتوجــهوحمایــتمناســبازایــنصنایــع،بهــرهوریپاییــنونیــزاولویــتدارنبــودن
ایــنصنعــتدربرنامههــایتدویــنشــدهازســویمســئوالنکشــورباشــد.

جدول شماره 35: ارزش افزوده تولید کاغذ و محصوالت کاغذی و انتشار و چاپ و تکثیر 
رسانه های ضبط شده در استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت  1390 )میلیارد ریال(

1391139213931394سال

1262147019052198استانآذربایجانشرقی
16610178222254022027کلکشور

منبع:مرکزآمارایران،سالنامهآماری1395

صادرات کاالها و خدمات فرهنگی
بــاافزایــشاهمیــتصنایــعفرهنگــیدراقتصــاد،ســازمانیونســکواقــدامبــهگــردآوریو
انتشــارآمــارتجــارتجهانــیکاالهــاوخدمــاتفرهنگــینمــودهاســت.درجــدول36اطالعات
ــه ــانطــورک ــهشــدهاســت.هم ــنســازمانارائ ــزارشســال2004-2013ای منتخــبازگ
ــراز ــران،دارایت ــرای ــیبراب ــاجمعیت ــوانکشــورهمســایهب ــهعن ــهب مشــاهدهمیشــود،ترکی
تجــارینزدیــکبــه49برابــرتــرازتجــاریایــراناســتوجــز،10کشــوربرتــردرجهــاندرایــن
زمینــهمحســوبمیشــود.همچنیــنچیــنکــهدرکنــارایــرانبــهعنــوانیکــیازتمدنهــای
کهــنجهــانمطــرحمیباشــد،دررتبــهنخســتجهــانازلحــاظتــرازتجــاریفرهنگــیقــرار

داشــتهوفاصلــهبســیارزیــادیبــاایــراندارد.
درایــنگــزارشهمچنیــنبــهجایــگاهمحصــوالتدیجیتــالدرصــادراتکاالهــای
فرهنگــیاشــارهشــدهاســت.همــانطــورکــهمشــاهدهمیشــودکشــوریماننــدهنــدنزدیــک
ــراســاس ــدداشــتهاســت.ب ــالدرآم ــرانازصــادراتمحصــوالتدیجیت ــیای ــدنفت ــهدرآم ب
ــراندر ــزارای ــرماف ــزار،صــادراتن ــدگاننرماف ــدگانوصادرکنن ــهتولیدکنن ــاتاتحادی اطالع

ــودهاســت. ــوندالرب ــا500میلی ســال1395تنه
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 جدول شماره 36: تراز تجاری کاالهای فرهنگی در ایران، ترکیه و چین در سال 2011 
)میلیون دالر(

تراز تجاری فرهنگیوارداتصادراتمنطقه

655/02122/49532/53ایران
26204/411249/2325994/65ترکیه
37712/344716/4532995/89چین

2013-2004UNESCO,Internationalflowsofculturalgoodsandservices:منبع

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

204/7آمریکا596کلجهان
14انگلستان75هند
7روسیه39/4چین

منبع:ماهنامهشماره52،صفحه37

سرانه فضاهای فرهنگی
در فرهنگـی فضاهـای سـرانه شـاخص فرهنگـی، توسـعه مهـم شـاخصهای از یکـی
کشـوراسـت.درجـدولشـماره38همانطـورکـهمشـاهدهمیشـودمتوسـطسـرانهفضاهای
فرهنگـیکشـوردرسـال95معـادل0/025متـرمربـعبـودهومتوسـطسـرانهفضاهـای
فرهنگیاسـتان0/025مترمربعاسـتکهازمتوسـطکشـوری)0/02مترمربع(کمتراسـت.
ــی ــایفرهنگ ــاخصفضاه ــتاندرش ــعهاس ــمتوس ــهپنج ــیبرنام ــدافکم ــیازاه یک
ــا ــدب ــانمیده ــورنش ــاممذک ــاروارق ــاآم ــودام ــعب ــرمرب ــرانه0/0308مت ــهس ــیدنب رس
اهــدافپیــشبینــیشــدهدربرنامــهفاصلــهزیــادیوجــودداردواهــدافکمــیبرنامــهدرایــن

ــقنشــدهاســت. شــاخصمحق

جدول شماره 38: سرانه فضاهای فرهنگی )مترمربع(
واحدسرانه فضاهای فرهنگی در سال 1395

مترمربع0/025استان
مترمربع0/045کشور

منبع:سازمانمدیریتوبرنامهریزیآذربایجانشرقی
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بــراســاسآمــارتابســتانســال1396ادارهکلفرهنگوارشــاداســالمیآذربایجانشــرقی
ــن ــاای ــیب ــهنوع ــهب ــتانک ــیاس ــتفرهنگ ــریازشــاخصهایظرفی ــداددیگ ــتتع وضعی

هســتهکلیــدیمرتبــطمیباشــندبدیــنشــرحاســت؛
ناشــرانفعــال)169نفــر(،تعــدادچاپخانههــا)368بــاب(،تعــدادمؤلفــان)10818نفــر(،
تعــدادهنرمنــداننمایــش)620نفــر(،تعــدادنشــریه)285نشــریه(،تعــدادســینما)10بــاب(،
تعــدادســالنهایاجــرایهنــری)29ســالن(،تعــدادکانــونتبلیغاتــی)694کانــون(،تعــداد
پایــگاهخبــری)86پایــگاه(،تعــدادآموزشــگاهآزادهنــری)219آموزشــگاه(،تعــدادهنرمنــدان
موســیقی)3400نفــر(،تعــدادنگارخانــه)23بــاب(،تعــدادهنرمنــدانتجســمی)1700
نفــر(،تعــدادمؤسســاتفرهنگــیوهنــری)74موسســه(،تعــدادناشــرانصوتــی)14ناشــر(،
بــاب(وتعــدادفروشــگاههایعرضــهمحصــوالت مجتمعهــایفرهنگــیدیجیتــال)1

فرهنگــی)198بــاب(اســت.
نگاهــیاجمالــیبــهایــنآمــارنشــانگروجــودظرفیتهــاینســبتًاخــوببــرایدســتیابی

بــهرشــدوتوســعهاقتصــادفرهنــگاســت.

ب( نکات مثبت
ــی،مفاخــرعلمــی،• ــرفرهنگــیغن ــهتاریخــی،ذخای پیشــینهتاریخــیکهــنووجــودابنی

ــیدراســتان ــیومذهب ادب
وجــودهنرمنــدانبرجســتهونیــرویانســانیمتخصــصونیــزفارغالتحصــالندر•

مربــوط مختلــف رشــتههای
وجـودسـازمانهایمردمنهـادبخـشغیردولتـیوخصوصـیمبتکـروفعـالدرعرصـه•

فرهنـگوهنـر
وجودصنایعدستیوهنریمتعدددراستان•
ــزدرکشــورهای• ــرایمحصــوالتفرهنگــیدرداخــلونی ــههــدفوســیعب وجــودجامع

ــلاشــتراکاتفرهنگــی ــهدلی همســایهب

ج( نکات منفی 
ضعفدرزیرساختهایقانونیازجملهقانونحمایتازمالکیتمعنوی•
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ســهمپاییــنمصــرفکاالهــاوخدمــاتفرهنگــیدرســبدخانوارهــابخصــوصکاالهــای•
داخلــیدرمقایســهبــاکاالهــایخارجــی

تکمیلنبودنزنجیرهارزشدرفعالیتهایفرهنگی•
ــی• ــدطوالن ــروفرآین ــگوهن ــوزهفرهن ــردرح ــایتصمیمگی ــتگاههاونهاده ــدددس تع

ــهبخــشخصوصــی ــاب ــیپروژهه ــذاریبرخ ــدمواگ ــاماداریوع نظ
ــائل• ــامس ــهب ــرادجامع ــودناف ــنانب ــگوآش ــادفرهن ــمیاقتص ــایرس ــدمآموزشه ع

ــگ ــادفرهن ــهاقتص ــوطب مرب
نبودبانکاطالعاتیجامعدرفعالیتهایاقتصادیمربوطبهصنایعفرهنگی•

تبیین هسته
بیــشازچهــاردههاســتکهبررســیاقتصــادیفرهنگوهنردرکشــورهایتوسـعهیافتـــه
مــوردتوجــهجــدیقــرارگرفتــهوطــیآنادبیــاتروزافزونــیدربــارهابعــاداقتصــادی
فعالیتهــاوآثــارفرهنگــیوهنــریدرکشــورهایتوســعهیافتــهشــکلگرفتــهومباحــثآن
دردانشــگاههایمختلــفتدریــسمیشــود.درصورتــیکــهســابقهایــنبحــثدرایــرانبـــه
دودهـــهنمـیرســـدوتالشهــاومطالعــاتجــدیدرایــنخصــوصصـــورتنگرفتـــهاســـت.
بــاوجــودتاکیــداســنادباالدســتیبــرتوســعهاقتصــادفرهنــگ،طـــیدهههــایگذشـــته
اقتصــادفرهنــگدرکشــوربــهلحــاظکمــیوکیفیازوضعیتمناســـبیبرخـــوردارنبـــودهودر
کنــارغفلــتوبیتوجهــینظــامکارشناســیبــهحــوزهفرهنــگ،نســبتبـــهتخصـــیصبهینـــه
منـــابعبخــشفرهنــگاهتمامــیجــدیصــورتنگرفتــهاســت.فقــداننــگاهاقتصــادیبــه
ــکمعضــلاساســیدرحــوزهفعالیتهــایفرهنگــیکشــوردانســت. ــوانی فرهنــگرامیت
ــدگان ــلمصرفکنن ــبتمای ــیموج ــوالتفرهنگ ــهمحص ــدوعرض ــیدرتولی ــیداخل ناتوان
داخلــیبــهســمتمحصــوالتفرهنگــیوارداتــیمیشــودکــهمعمــواًلبــاارزشهــایایرانــی

اســالمیســنخیتنداشــتهوحتــیدربرخــیمــوارددرتضــادبــاآنهــاهســتند.
بــهزعــمبســـیاریازکارشناســـانذیربـــط،حاکمیــتنگـــاههزینـــهایونداشـــتنالگـــوی
مناســبدراقتصــادفرهنــگدردهههــایگذشــتهخســارتهایزیــادیبــهکشــوروارد
کــردهکــهازآنجملــهبــهکماثــرشــدنســازمانهایفرهنگــیدرحــلمعضــالتفرهنگـــی،
مـــوازیکاری،افزایــشوتنــوعتولیــدمحصــوالتفرهنگــیکماثــریــابیاثــر،ضعــفدر
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مواجهــهبـــاجنـــگنـــرمدشــمن،بیتوجهــیبــهاولویتهــایفرهنگــیکشــور،مصــرفشــدن
ــهاقتصــادیاز ــرروی ــیوتغیی ــدنمســائلزیربنای ــانمان ــیوپنه ــادرمســائلروبنای هزینهه

شــکلجهــادیبســـویاقتصـــادمصـــرفیمیتــواناشــارهکــرد.
ــکصنعــتنگریســتهنمیشــودوبخــش ــهی ــهمثاب ــعفرهنگــیب ــهصنای ــاب درکشــورم
فرهنــگبــهعنــوانیــکبخــشمولــداقتصــادیونهــادتولیــدثــروتتلقــینمیشــودوایــن
ــرانمؤسســات ــبمدی ــناغل ــدهمیشــود.همچنی ــهدی ــزهزین ــهمرک ــهمنزل ــًاب بخــشصرف
فرهنگــی،اطالعــاتکمــیدرخصــوصقابلیتهــایتجــاریواقتصــادیصنایــعفرهنگــی
دارنــدوبــهایــندلیــلکــهکارخــودرااقتصــادیویــادارایبــازدهاقتصــادینمیبیننــد،غالبــًا

ــیهســتند. ــایدولت ــانحمایته خواه
ــده ــعســختدی ــهصنای ــًادرپسزمین ــرمآن،عموم ــهدلیــلماهیــتن ــعفرهنگــیب صنای
میشــود.بــههمیــندلیــل،درتوســعهاقتصــادیکشــورنقشمهمــیبــهصنایعفرهنگــیداده
ــوانشــاخههای ــهعن ــبب ــعفرهنگــی،اغل ــفصنای ــنشــاخههایمختل نمیشــود.همچنی
مجــزاوبــدونهیــچرابطــهایمیــانآنهــادیــدهمیشــوند.وقتــیهــریــکازایــنشــاخهها،
مســتقلدیــدهشــوند،کوچــکبــهنظــرمیرســندوبخشــیمهمــیدرصنعــتواقتصــادبــه

ــد. ــمارنمیآین ش
مطالعــاتمــوردیدرحــوزهفرهنــگوهنــرنشــانمیدهــدکــهرویکــردکلــیدرتوســعه
ــگاههمــه ــودهوعــدموجــودن ــریب ــرهن ــداث ــازتولی ــرف ــزب ــرمتمرک اقتصــادفرهنــگوهن
جانبــهوسیســتماتیکدرتأمیــننیازهــایتمامــیبخشهــایفعــالدرحــوزهاقتصــادهنــر،
ســببشــدهصنایــعجانبــیمربــوطبــهفرهنــگوهنــرکــهقبــلوبعــدودرکنــارفــازتولیــد
کاالیفرهنگــیقــرارمیگیرنــدوارزشافــزودهبســیارباالیــیدارنــدمــوردغفلــتقــرارگیرنــد.
همــهایــنمــوارددرکنــارمشــکالتیهمچــونعــدمحمایــتمالــیتوســطمؤسســاتمالی،
ــندر ــهفنآوریهــاینوی ــدســنتیوغیرعلمــی،عــدمتوجــهب ــوعمحصــوالت،تولی عــدمتن
ــاالیســرمایهگذاری ــیمناســب،عــدمبرندســازی،ریســکب ــودتبلیغــاتوبازاریاب ــد،نب تولی
درحــوزهصنایــعفرهنگــیوهنــری،قاچــاقکاالیفرهنگــی،تمرکزگرایــیفرهنگــیوکنتــرل
انحصــاریدولتــی،ضعــفدراســتفادهازفنآوریهــاینویــندرصنایــعفرهنگــی)درهمــه
مراحــلتولیــد،عرضــه،بازاریابــیو...(،عــدمتــوانرقابــتبــامحصــوالتبینالمللــی،هزینــه
ــرایتوســعه ــاب ــداتازکشــورازعمــدهچالشه ــرایخــروجتولی ــاتوگمــرکب ــاالیمالی ب
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ــنصنعــت ــعوتســهیلای ــهراهکارهــایرفــعموان ــراناســت.ازجمل ــعفرهنگــیدرای صنای
ــانیمتخصــص،اصــالح ــتفادهازنیــرویانس میتــوانبــهبهبــودعملکــردمدیریتــی،اس
قوانیــنومقــررات،رفــعموانــعانحصــاری،تقویــترقابتپذیــری،برندســازیوتجاریســازی،
ــنحــوزه، ــاای ــطب ــشزیرســاختهایمرتب ــن،افزای ــاینوی ــی،اســتفادهازفنآوریه بازاریاب
فراهمســازیزمینههــایبســطمشــارکتمــردم،نهادهــایغیردولتــی،صنفــیوحرفــهایدر

امــورفرهنگــیاشــارهکــرد.
درایـنهسـتهبهدنبالآنهسـتیمتـاراهکارهایفراهمکـردنزیرسـاختهاینرمافزاری
)مثلقوانینمربوطبهمالکیتفکری(وسـختافزاری)توسـعهفضایکالبدیفرهنگی(ونیز
ارطریقتوانمندسـازی)ازقبیلبرگزاریسـاالنهآرتاکسـپوهایهنرهایتجسـمی،برگزاری
تورهـایداخلـی،جشـنوارهایـدههـاینو،همایـشهایفرصتهایسـرمایهگـذاریوکارگاه
هـاو...(تبییـنکـردهوبابکارگیریظرفیتهاینیرویانسـانیخالقوجـوان،هنرمندانو...
زمینههایتحققتوسـعهصنایعفرهنگیوهنریودرنتیجهرشـداقتصادیرابررسـینماییم.

اهداف کلی
رشدارزشتولیدوعرضهمحصوالتوخدماتفرهنگی-
رشدصادراتمربوطبهصنایعفرهنگی-

اقدامات اساسی 
- توسعه و تکمیل فضاهای کالبدی فرهنگی

همــانطــورکــهقبــاًلاشــارهشــدیکــیازاســتراتژیهایتوســعهفرهنگــیایجــاد
مکانهایــیجهــتگردهــمآمــدنصاحبــانهنــروصاحبنظــرانفرهنگــیاســتتــابــاتعامــل
هــرچــهبیشــترآنهــافرهنــگوهنــرشــکوفاشــدهواقتصــادفرهنــگرونــقبگیــرد.درواقــع
ــش ــی،افزای ــاتفرهنگ ــوالتوخدم ــدمحص ــعهتولی ــرایتوس ــازیب ــنگامدرزمینهس اولی
و قبیــلمکانهایــیهمچــونمجتمعهــایفرهنگــی از زیرســاختهایفرهنگــیالزم
ــز ــا،مراک ــینما،کتابخانهه ــهر،س ــری،تاالرش ــایهن ــرا،موزهها،گالریه ــری،فرهنگس هن
ــزاســتانی(،کتابخانههــا، ــالمراک ــال)مجتمعهــایفرهنگــیدیجیت رشــدفرهنگــیدیجیت

ــنمحصــوالتاســت. ــرایعرضــهای ســینماها،تئاترهــاو...ب
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- بازاریابی، برندسازی و تجاری سازی تولید محصوالت فرهنگی
تولیــدوورودمحصــوالتفرهنگــیبــهبــازاربــهتنهایــیموجــبایجــاددرآمــددراقتصــاد
نمیشــود.الزمــهموفقیــتدرعرضــهمحصــوالتفرهنگــیماننــدهــرنــوعمحصــولدیگــر،
بازاریابــیاســت.اغلــبمحصــوالتفرهنگــیدراســتاندارایویژگیهــایمنحصــربــه
ــامتجــاری،مشــتریانبیشــتریرا ــهایجــادن ــوانب ــرآنهــامیت ــاتکیــهب فــردیاســتکــهب
جــذبنمــودهوتجــاریســازیایــنمحصــوالترافراهــمنمــودوهمچنیــنتحقیــقدرزمینــه

ــهنظــرمیرســد. ــدوپیشــرانهایآن،ضــروریب ــعتولی ــعموان رف

جدول شماره 39: پروژه های اقدام »توسعه و تکمیل فضاهای کالبدی فرهنگی«

ف
هدفعنوان پروژهردی

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

تکمیلتاالرشهر1
تبریز

افزایش
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13971402تبریز

ادارهکل
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ارشاداسالمی

*11000
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معاصرتبریز

افزایش
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فرهنگی
13971400تبریز

ادارهکل
فرهنگو
ارشاداسالمی

*1890

3
احداثمجتمعهای
فرهنگیوهنریدر

استان
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فرهنگی
سطح
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1180

*دستگاهمجریوزارتفرهنگوارشاداسالمیاست.
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 جدول شماره 40: پروژه های اقدام
»بازاریابی، برندسازی و تجاری سازی تولید محصوالت فرهنگی«
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برنامهریزی-دانشگاهتبریز-منطقهویژه
علموفنآوریربعرشیدی-معاونتاداره
کلاموراجتماعیوفرهنگیاستانداری-ـ
ادارهکلصنعتمعدنوتجارت-صداو
سیما-ادارهکلمیراثفرهنگیصنایع
دستیوگردشگری–شهرداری-دانشگاه

هنراسالمیتبریز

137.453.2



مقدمه
هویــتیکــیازپیچیدهتریــنمفاهیــمدرحــوزهعلــومانســانیواجتماعــیبشــمارمــیرود.
ــراســاسویژگــی ــهمفهــومفراینــدمعناســازیب ــتب ــوانگفــتهوی ــگاهکلــیمیت دریــکن
فرهنگــییــامجموعــهبهــمپیوســتهایازویژگیهــایفرهنگــیاســتکــهبــرمفاهیــمدیگــر
ــیاســت ــعاحساســیدرون ــتدرواق ــتدادهمیشــود.هوی ــت،جنســیتو...(ارجحی )قومی
کــهانســانیــاجامعــهســعیداردبــانمادهــاونشــانههاییآنراتحقــقبخشــد.ایــنموضــوع
ــیدوره ــعهدرط ــالتوس ــعدرح ــشرویجوام ــایپی ــائلوچالشه ــنمس ــیازمهمتری یک
گــذاراســتوپرداختــنبــدانضرورتــیاجتنابناپذیــراســت،زیــرادرصــورتعــدمتوجــهبــه
ایــنامــرمهــم،ممکــناســتســببشــکلگیریبحــرانهویــتوبــروزدشــواریهایعدیــده
وگاهجبرانناپذیــریگــردد.درمســئلههویــت،فرهنــگازجایــگاهویــژهایبرخــورداراســت،
ــچ ــیدانســت.هی ــایهویت ــنگونهه ــیازمهمتری ــوانیک ــیرامیت ــتفرهنگ ــنهوی بنابرای
ــدوجــودداشــتهباشــد،مگــرآنکــهخــود ــهخصــوصهیــچگــروهاجتماعــینمیتوان فــردوب
یــادیگــرانبــرایوییــکیــاچنــدهویــتفرهنگــیتعریــفکــردهباشــندواوبتوانــدخــودرا
ــاآنهــابازشناســاییکنــد.بدیــنترتیــبمنظــورازهویــتفرهنگــی، ــاناخواســتهب خواســتهی

هسته کلیدی
تقویت هویت فرهنگی
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مجموعــهایازمؤلفههــایفرهنگــیاســتکــهبــهیــکفــردیــاگــروهیــاجامعــه»شــخصیت«
ــدوارد ــنراهبتوان ــاازای ــز«میکنــدت میدهــدواوراازســایرافــراد،گروههــاوجوامــع»متمای
ــت«فیزیکــیو ــی»موجودی ــاخــودودیگــرانشــودومســئولیتوتوانای ــطمیانکنشــیب رواب

ذهنــیاشرادرنظامــیکــهدرآنحضــوردارد،برعهــدهبگیــرد.
ــن ــدپرســشمطــرحاســت:نخســتآنکــهای ــتفرهنگــی،همــوارهچن درموضــوعهوی
هویــتبــاچــهاجزایــیشــکلمیگیــرد؟ســپسآنکــهایــنهویــتچگونــه،بــهچــهوســیلهو
درچــهفرآینــدیبــهوجــودمیآیــدوتحــولپیــدامیکنــد؟ســومآنکــهآیــاهویــتفرهنگــی،
ــتچــه ــندوحال ــکازای ــارهودرهــری ــروچندپ ــامتکث ــیواحــدویکپارچــهاســتی موقعیت
ویژگیهــاوچــهپیامدهایــیدارد؟وســرانجاماینکــههویــتفرهنگــیچــهرابطــهایبــا
کنشهــایاجتماعــی،نهادهــاوفرآیندهــایجامعــهمییابــد؟راهکارهــایتقویــتواحیــای
هویــتفرهنگــیچیســت؟اغلــبهویــتبــادورویکــرد:توصیفــی)منابــع(وتجویــزی
ــدام ــیهرک ــی،اســالمیوغرب ــیایران ــعهویت ــرد:مناب ــرارمیگی ــوردبحــثق ــا(م )مؤلفهه
دردورهایوبــهنحــویدرانباشــتهویتــیایرانیــانتأثیــرگذاشــتهوهویــتفرهنگــیایرانــی

ــد. ــدآوردهان معاصــرراپدی
رویکــرد توصیفــی:ایــنمنابــعســهگانهدرهویــتفرهنگــیایرانیــانبــهمثابــهالیــهای
فشــرده،درهــمتنیــدهوتجلیــاتفرهنگــیمتنوعــیرادرفرهنــگمــادیومعنــویایرانیــان
ــعهویتــیواثربخشــیآن ــانمناب ــدتوجــهداشــتکــهنســبتمی ــیبای ــدآوردهاســت،ول پدی

متــوازنویکســاننیســت.
رویکــرد تجویــزی:مؤلفههــایهویــتفرهنگــیایرانیــانمتاثــرازمنابــعســهگانه
ایرانــی،اســالمیوغربــیاســتولــیتأثیــرآنبــاتوجــهبــهنســبتمیــانمنابــعومؤلفههــای
هویتــیمتفــاوتاســت.بدیــنمعنــارویکــردتجویــزییــاهمــانسیاســتهویتــینیــزســطحی
متفــاوتازسیاســتفرهنگــیرامتجلــیمیســازد؛چــراکــهسیاســتناظــربــهعناصــرجزئــی
وعینــیفرهنــگاســتامــاسیاســتهویتــیعناصــرومفاهیــمانتزاعــی،کلــیوعمومــیرا
-کــهغالبــًادرچشــماندازسیاســتیملحــوظمیشــود-مدنظــرقــرارمیدهــد.ازایــنحیــث
میتــوانمؤلفههــایهویــتفرهنگــیرادرپنــجحــوزهبــالحــاظکــردنزیــرمؤلفههــایآنهــا
ــاوت ــیمتف ــتایران ــهگانههوی ــعس ــانمناب ــبتمی ــهنس ــاک ــهازآنج ــرد.البت ــتهبندیک دس

ــذانقــشمؤلفههــانیــزدرسیاســتهایهویتــیمتفــاوتاســت. اســتل
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مــرورادبیــاتگســتردهپیرامــونرابطــهفرهنــگوتوســعه،حاکــیازآناســــتکــهعوامــل
ــرار ــرق ــانتوســعهاقتصــادیراتحــتتأثی ــقجری ــارطری ــتازچه ــههوی ــیازجمل فرهنگــ
ــراز ــتمتأث ــردسازمانهاس ــیدرعملک ــلاساس ــهعام ــازمانیک ــگس ــد.اواًلفرهن میده
فرهنــگوهویــتفرهنگــیاعضــایســازماناســت.ثانیــًاشــاخصهایفرهنگــیافــرادبــر
ــا ــویمصــرفآنه ــراخــالقکاروالگ ــیب ــهعبارت ــونمصــرفوکاروب ــاپیرام ــدآنه عقای
تاثیرگــذاراســت.ســومایــنکــهفرهنــگ،توانایــیجوامــعدرجهــتخلــقومدیریــتمناســب
نهادهــایتوســعهرامتأثــرمینمایــدودرنهایــتارزشهــایفرهنگــیبــرروابــطاجتماعــیو
شــکلگیریســرمایهاجتماعــیتاثیــرداشــتهوازایــنمســیرنیــزمیتوانــدتوســعهاقتصــادی
رامتأثــرنمایــد.بســیاریازمتفکــرانوپژوهشــگران،وجــودمحیطــیفرهنگــیکــهبــهارتقــا
صرفهجویــی،صنعتــیشــــدن،نظــموانضبــاط،آمــوزش،خالقیــت،هماهنگــیوکارگروهی،
احتــرامبــهبزرگترهــا،کاروکوشــشو...درنتیجــهبــهرشــداقتصــادیمیانجامــدرابــهعنــوان

عاملــیضــروریوشــــرطالزمبــراینیــلبــهتوســعهمیداننــد.
ــد ــرمیرس ــعه،بهنظ ــدتوس ــیدرفراین ــتفرهنگ ــگوهوی ــتفرهن ــهاهمی ــهب ــاتوج ب
شناســاییمؤلفههــایهویــتفرهنگــیونقــاطضعــفوقــوتآنوطراحــیواجــرای
ــا ــنمؤلفهه ــوتای ــاطق ــتنق ــاوتقوی ــعضعفه ــرایرف ــردیوریشــهایب ــایراهب برنامهه
میتوانــدبــهاصــالحرفتارهــایفرهنگــیواجتماعــیافــرادجامعــهبیانجامــدوازایــنطریــق

ــد. ــدتوســعهاســتانراتســهیلنمای فراین
ــن ــروتکوی ــوارهدرحــالتغیی ــودهوهم ــدهچندوجهــیب ــتپدی ــهاینکــههوی ــاتوجــهب ب
ــبتی ــتدرنس ــنهوی ــیتکوی ــدتاریخ ــایدرونآندرفراین ــزقومیته ــانونی ــتایرانی اس
کــهمیــانخــودودیگــریبرقــرارنمودهانــد،هویــتفرهنگــیخویــشرادرمیــانســهضلــع
ــت ــلموقعی ــهدلی ــنب ــد.همچنی ــددییافتهان ــیوتج ــاقوم ــتانیی ــالمی،باس ــیاس هویت
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خــاصجغرافیایــیخــوددرارتبــاطبــااقــواموملیتهــایگوناگــونقــرارگرفتــهودریــکداد
وســتددائــمفرهنگــیبــادیگــرانبــودهوبــهجــذب،بازســازی،بازتعریــفوهماهنگســازی
بــافرهنــگمقابــلپرداختــهاســتومطلقــًادرفرهنــگمقابــلمســتحیلنشــدهاســت.بــرایــن
اســاس،توجــهبــهسیاســتگذاریهایفرهنگــیهــمدرســطحملــیوهــمدرســطحاســتانی
ــهتقویــتواحیــایهویــتفرهنگــی، ــقب ــنطری ــاازای ــودهت ومحلــیازمقولههــایمهــمب
ــای ــردنمؤلفهه ــیک ــهاجرای ــبتب ــردهونس ــداک ــتپی ــیدس ــیودین ــی،مل ــی،قوم محل

بنیــادیهویتــیدراســنادرســمینظــاماقــدامنماینــد.

شناخت وضعیت هسته
از تاریخــی انباشــتی بــه گاهــینســبت یــکملــتحاصــلخودآ هویــتفرهنگــی
تجربههــایفرهنگــیآنملــتاســتکــهدرطــولزمــانشــکلگرفتــهاســت.ایــنموضــوع
ــت ــزاســتانمهمــیهمچــونآذربایجانشــرقیازاهمی ــرانونی ــوردکشــوریچــونای درم
زیــادیبرخــورداراســتچــراکــهپیشــینهتاریخــی-تمدنــیآنــانبــههــزارانســالمیرســد
کــهمجموعــهایبینظیــرازانباشــتهایگوناگــوننظــریوتجربــیرادرخــوداندوختهانــد.
چگونگــیوابــزارســاختهویــتفرهنگــی،عمدتــاازخــاللفرآیندهــایآمــوزش
ــن ــاای ــوادهوجامعــه(وآمــوزشرســمی)نظــامآموزشــی(انجــاممیگیــرد.ب غیررســمی)خان
وصــف،تجربــهتاریخــیدنیــادرقــرناخیــر،نشــانمــیدهــدکــهتــالشدولتهــاوصاحبــان
قــدرتدربــهکنتــرلگرفتــنابزارهــایســاختهویــتبــهویــژهدرحــوزهعمومــی،رســمیو
حتــیتــالشآنهــابــرایدخالــتدرســاختهویــتازطریــقحــوزهخصوصــیکــهنهایتــابــه
ــهاهــداف ــاب ــد،عموم صــورتایدئولوژیهــایبســیارســختواســتیالطلبظاهــرشــدهان
خــودنرســیدهاند؛وهویتــیراکــهمیخواســتهاندحتــیپــسازچنــدنســل،نتوانســتهاند
بســازند،البتــهایــنعــدمتوفیــق،مانــعبــروزآســیبهایجــدیدرحــوزههویــتفرهنگــی،
بــرجامعــهنشــدهاســت.بایــدتوجــهداشــتکــههویتهــایانســانیهرگــزیکدســتویکپارچــه
ــز ــشنیســتوهرگ ــریآســیبزابی ــمتوتالیت ــکتوه ــد،ی ــتواح ــتهوی ــد؛درحقیق نبودهان
ــکان ــی،ام ــتاجتماع ــهموقعی ــدب ــهبتوان ــرایآنک ــرب ــتمتکث ــت.هوی ــهاس ــقنیافت تحق
وجــودیبدهــدنیــازبــهقــرارگرفتــندرقالبهــایازپیــشتعریفشــده)هــرچنــدتغییرپذیــر(
ــازیو ــدهمس ــینیازمن ــتفرهنگ ــتهوی ــت.تقوی ــوطاس ــهمرب ــایجامع ــاونقشه الگوه
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انطبــاقبــافرآیندهــاونهادهــاوســازوکارهایهــرجامعــهایاســت.بنابرایــن،اگــربخواهیــم
ــهفرهنــگ ــهفرهنــگمحلــی(وفرهنگهــایرســمی)ون رابطــهفرهنگهــایمحلــی)ون
رســمی(رادرککنیــم،اواًلبایــدعمومیــتداشــتنموقعیــترادرنظــرداشــتهباشــیموثانیــًا
بایــدبــهتکثــروگوناگونــیآنهــا،هــمدرپیرامــونوهــمدرمرکــز،یعنــیهــمدرســطحمحلــی

وهــمدرســطحرســمی،توجــهکنیــم.
خاطــرنشــانمیســازد،فرهنگهــایرســمیخودشــانهــمیکدســتنیســتندوهــم
ــلطه ــد.س ــاریمتفاوتن ــتراتژیهایرفت ــمدراس ــواوه ــمازلحــاظمحت ازلحــاظشــکل،ه
ایــنفرهنگهــا،لزومــًابــهازمیــانرفتــننظامهــایهویتــیمحلــیمنجــرنمیشــودوبلکــه
ــرایمثــالمــاشــاهد ــدآنهــاراتقویــتهــمبکنــد؛ب ــهشــکلناخواســتهومعیــوبمیتوان ب
رشــدقومگراییهــایمحلــیهســتیمکــهدرقالــبیــکاســتراتژیمقاومــتفرهنگــیایجــاد
ــهاز ــیک ــانمردم ــودهم ــهس ــیب ــی،حت ــهقومگرای ــتک ــیاس ــندرحال ــتوای ــدهاس ش
ــه ــهاینســوکشــیدهشــدهاندک ــلب ــندلی ــهای ــانب ــیآن ــدهــمنیســت.ول ــاعمیکنن آندف
ــزازهــر ــدوآنهــانی ــهآنهــاتحمیــلکنن ــهزورخــودراب ــبخواســتهاندب فرهنگهــایغال

ــد. ــنتحمیــلاســتفادهکردهان ــرایجلوگیــریازای ــنابزارهــا،ب ــوبدتری ــزاری،ول اب
فاصلــهگرفتــنازفرهنگهــایمبــدأواصلــییکــیازبرداشــتهاییاســتکــهدر
خصــوصتقویــتهویــتفرهنــگملــیوجــوددارد.لیکــنبایــدتوجــهداشــتاینکــه
ــل ــامث ــد،ی ــانفارســیحــرفبزنن ــهزب ــیب ــوامدیگــردراماکــنعموم ــاواق ــا،کرده ترکه
همدیگــرلبــاسبپوشــند،گویــاییکــیشــدنآنهــایــافاصلــهگرفتــنازفرهنــگاصلــیو
ــرادرادریــک ــوانظاهــراف ــفبت ــهصدهــادلیــلمختل بومیشــاننیســت.ممکــناســتب
ــی ــههســتیم؛درحال ــاهدیکســانشــدنآنجامع ــهش ــودک ــردادهوتصــورنم ــهتغیی جامع
)Conformism(»ــهروی ــی»دنبال ــعنوع ــددرواق ــارویمیده ــمم ــشچش ــهپی ــهآنچ ک
ــه ــدب ــهروی،میتوان ــندنبال ــدارد.ای ــهآنوجــودن ــاوریب ــراب ــاکاســت،زی اجتماعــیخطرن
دلیــلســلطهفرهنگهــایغالــبیــاحتــیبــهدلیــلازخــودبیگانگــیایجــادشــود،امــابــه
هــرحــالنمیتــوانآنرافراینــدیســالمدانســت؛ایــنمســئلهزمانــیمیتوانــدشــکلســالم
ــندر ــرارگرفت ــدونق ــف،ب ــهفرهنگهــایمختل ــتشــودک ــردوخــوبمدیری ــهخــودبگی ب
ــههمســازی ــمب ــاه ــدب ــزیومســلط،بتوانن ــگمرک ــکفرهن ــعی ــهنف ــدیکــیشــدنب رون
)Articulation(برســندوبــرایایــنهمســازی،ازیــکزبــانیــایــکفرهنــگیــاچنــدزبــان
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ــل ــهایشــانتحمی ــاب ــهاینه ــهآنک ــد؛ن ــزاراســتفادهکنن ــواناب ــهعن ــگمیانجــیب وفرهن
شــودیــاتشــخیصدهنــدکــهاگــرازرونــدعمومــیتبعیــتودنبالــهروینکننــد،طــردخواهنــد
شــد.درایــنصــورت،هــرچنــدممکــناســتبــهنظــربرســدشــاهدیکــیشــدنفرهنگهــا
ــرژیمنفــیومقاومــتفرهنگــیمخــربذخیــرهمیشــود هســتیم،امــادرواقــعدرآنهــاان

ــهتنــشبیانجامــد. کــههــرآنممکــناســتب
ــا ــهب ــتدارد.اینک ــکسیاســت،بســیاراهمی ــتواســتفادهدرســتازی ــن،مدیری بنابرای
روشــیصــوری،قومیتهــاوزبانهــاوســبکزندگــیآنهــارابــهرســمیتبشناســیموهمــه
جــادرســخنرانیهایرســمیازآنهــادفــاعکنیــم،ولــیمــردمدرعمــلحــقنداشــتهباشــند
ــرقومــینادرســت ــکسیاســتتکث ــیی ــهمعن ــد،ب ــوارداســتفادهکنن ــنم ــکازای ــچی ازهی
ــی ــگغن ــانهفرهن ــتاییموآنرانش ــیرامیس ــایمحل ــالباسه ــرم ــت.اگ ــیبزااس وآس
خــودمیدانیــم،بایــدحــقاســتفادهازآنراهــمدرعمــلایجــادکنیــم.همیــنامــردربــاب
زبانهــایمحلــینیــزصــادقاســت.همیشــهآنچــهایــنآســیبهاراایجــادمیکنــد،
ســختگیریومحرومیــتاســت،نــهآزادیوتقویــتهویتهــایمحلــیوکوچــکدربرابــر

ــوی. ــزیوق ــایمرک هویته
شبیهســازیوازمیــانبــردناقــوامدرایــران،چــهامــروزچــهدرآینــده،غیرممکــناســت؛
ــایســرزمینیوســیعوتاریخــی ــیدارایریشــههاوپایهه ــایمحل ــاوزبانه ــراقومیته زی
هســتندوازهمیــنرویدواممیآورنــدوسیاســتهاییکسانســاز،بــااصــراروبدتــراز
ــی ــدتمل ــتوح ــیوتقوی ــازیفرهنگ ــاهمس ــرد.ام ــدک ــتخواهن ــاراتقوی ــازور،آنه آنب
ــب ــیارمناس ــروبس ــی،امکانپذی ــایمحل ــیفرهنگه ــناختنعمل ــمیتش ــهرس ــهب ــرپای ب
اســتحتــیدرحــوزهدینــیکــهدرمقایســهبــاحــوزهقومــیانســجامبســیارباالیــیوجــوددارد
نیــزانعطــافومالیمــتواعتــدالســببتقویــتانســجامووحــدتخواهــدشــدوبالعکــس،
زورگویــیوشــدتعمــلوخشــونت،ایــنانســجامرامخــدوشخواهــدکــرد.ایــنتجربــهبارهــا
ــاقاطعیــتمیتــوانازایــننظــردفــاعکــرد وبارهــادرسراســرجهــانتکــرارشــدهوامــروزب
ــهشــدتآســیبزااســتودرنتیجــهعــدمتوجــهکافــی ــه،ب ــنزمین ــودانعطــافدرای کــهنب
ــلها، ــادنس ــی،تض ــتفرهنگ ــون:گسس ــیبهاییهمچ ــیآس ــتفرهنگ ــایهوی ــهارتق ب

ــهدنبــالدارد. تحــوالتفزاینــده،فقــدانتمامیــتومهاجــرتوســیعراب
ــهمــواردیکــهاشــارهشــدوآســیبهاییکــهدرصــورتعــدمتوجــه ــاتوجــهب بنابرایــنب
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بــهفرهنگیهــایقومــی،محلــیپیــشمیآیــدلــزومتوجــهبــهتقویــتواحیــایمؤلفههــای
هویــتفرهنگــیبیــشازپیــشاحســاسمیشــود؛چــونتوجــهبــهخــردهفرهنگهــا،
ــر ــذاازتکث ــدل ــیشــدهوازتشــتتوپراکندگــیممانعــتمیکن ــتوانســجاممل باعــثتقوی
ــعتوســعهوانســجام ــهنف ــف،ب ــهفرهنگهــایمختل ــایتشــخصدادنب ــهمعن فرهنگــیب

ــرد. ــرهب ــوانبه ــیمیت مل

الف( وضع موجود
ــتفرهنگــیدراســتانآذربایجانشــرقیمیبایســت ــیهوی ــتفعل ــیوضعی ــرایارزیاب ب
ــن ــیقــرارداد.ای وضعیــتهرکــدامازمؤلفههــایهویــتفرهنگــیرامــوردســنجشوارزیاب
مؤلفههــاعبارتانــداز:1(زبــان)درمــورداســتانآذربایجانشــرقیزبــانفارســیوآذریبایــد
بهطــورهمزمــانمــوردارزیابــیقــرارگیــردچــونهرکــدامازایــنزبانهــابــهنوبــهخــودتأثیــر
وســیعیدرشــکلگیریهویــتفرهنگــیمــردماســتاندارنــد(،2(دیانــت،3(نظــاماجتماعــی
ــی(، ــامسیاســی-حقوق ــی،نظ ــامفرهنگ ــاماقتصــادی،نظ ــی،نظ ــامخانوادگ ــامل:نظ )ش
ــوی(. ــراثمعن ــادیومی ــراثم ــی)می ــهفرهنگ ــخوحافظ ــی5(تاری ــایفرهنگ 4(جغرافی

1 زبــان:میتــوانبــهجــرأتگفــتکــهزبــاندرشــکلگیریجهانبینــیهــرفــردو.
جامعــهمهمتریــننقــشراایفــامینمایــدوفرهنــگهــرملتــیدرزبــانآنملــتبازنمایــی
ــن ــیاســت.ای ــرملت ــتفرهنگــیه ــادهوی ــاننم ــتزب ــوانگف ــنرومیت میشــود.ازای
مؤلفــهشــاملمجموعــهایازشــئونعلمــی،آموزشــی،دینــیوتاریخــیاســت.درواقــع
ــل ــانعام ــت.زب ــیاس ــتفرهنگ ــبهوی ــیکس ــزیزبان ــربرنامهری ــزهه ــتوانگی غای
ــاطمــوزونبیــنزمینههــایعمومــی ــداروارتب ــرایپیشــرفتوتوســعهپای اســتراتژیکیب
ــتفرهنگــی،جــزء ــههوی ــهمقول ــاندربیشــتررویکردهــاینظــریب ــیاســت.زب ومحل
نخســتینمؤلفههــابشــماررفتــهاســت.ایــنمؤلفــهدرشــکلنوشــتاریوگفتــارینمــود
ــران ــورای ــتانهایکش ــیازاس ــوانیک ــهعن ــرقیب ــتانآذربایجانش ــد.اس ــدامیکن پی
ــیآن ــانمحل ــالزب ــنح ــیدرعی ــتول ــیاس ــمیواداریآنفارس ــانرس ــًازب طبیعت
یعنــیزبــانترکــیآذربایجانــینیــزبــهصورتــیوســیعنهتنهــادرمحــدودهجغرافیایــیایــن
ــنرودر ــاناســت.ازای ــورداســتفادهایرانی ــهوســیعکشــورم اســتانبلکــهدرسراســرپهن
بررســینقــشزبــانبهعنــوانمؤلفــههویــتفرهنگــیبایســتیهــردوایــنزبانهــامــورد
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ــمی ــانرس ــهزب ــتاینک ــهجه ــتانب ــانفارســیدراس ــرد.زب ــرارگی ــیق بررســیوارزیاب
بــودهمــورداســتفادهوســیعیدرمــدارس،ادارات،رســانههایمکتــوبومجــازیو
ــانترکــی ــرد.زب ــرارمیگی ــی)هــمسراســریوهــمشــبکهاســتانیســهند(ق رســانهمل
آذربایجانــیدرشــکلنوشــتاریآنمحــدودبــهبرخــیروزنامههــایمحلــیوانــدک
ــجهســت. ــاریآنبهصــورتگســتردهرای ــیشــکلگفت ــودهول ــبمنتشــرهب ــنکت عناوی
ــه ــردنب ــلنک ــدعم ــرمیرس ــهنظ ــتانب ــهدراس ــنرابط ــهدرای ــیک ــنچالش مهمتری
ــوزشآندر ــموآم ــیدرتعلی ــوناساس ــژهقان ــتیبهوی ــنباالدس ــیقوانی ــوصقانون نص
ســطحمــدارسودانشــگاههااســتکــهبــهمــرورزمــانتبدیــلبــهیــکمطالبــهعمومــی
گشــتهودربرخــیمــواردحتــیمنجــربــهبرخــیبحرانهــایاجتماعــیوسیاســیگشــته
ــهسیاســتگذاریدرســطحکالنکشــور ــازب ــننی ــنقوانی اســت.ازآنجــاکــهاجــرایای
ــودنآن ــینم ــرایاجرای ــوانب ــتاننمیت ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــوبس ــذادرچارچ داردل
ــراگذاشــت. ــهاج ــیوب ــاتخاصــیراپیشبین ــرقیاقدام ــتانآذربایجانش درســطحاس
ملــی ســطوح در اســالمی شــورای مجلــس در اســتان نماینــدگان پیگیــری البتــه
ــن ــینمــودنچنی ــهســمتاجرای ــیراب ــاحــدیسیاســتگذاریدرســطحمل ــدت میتوان

قوانینــیســوقدهــد.
2 دیانــت:دیانــتمفهومــیعامتــرازمذهــبرادربــرداردومنبــعمشــترکهــرســهمنبــع.

هویتــیایرانیــانبــهحســابمیآیــد.اســتمرارمؤلفــهدیانــتدرهویــتفرهنگــیایرانیــان
ــد، ــیازعقای ــابخش ــامی ــرشتم ــتازپذی ــارتاس ــنداریعب ــت.دی ــکاراس ــلان غیرقاب
اخالقیــاتواحــکامدینــی،بهنحویکــهشــخصدیــندارخــودراملــزمبــهرعایــت
آنبدانــد.درواقــع،دیــنازیکســوبــهعنــوانیــکمنبــعاجتماعــی،همبســتگیو
دلبســتگیعاطفــیایجــادوتقویــتمیکنــدوازســویدیگــربــاایجــادوتقویــتمفاهیــم
اخالقــیمشــترکمیــانافــرادجامعــهومعنابخشــیبــههنجارهــا،افــرادراانســجامدادهو
نوعــینظــماخالقــیراایجــادوحفاظــتمیکنــد.بــاایــنتعریــفازدیــنداری،جامعــهای
رامیتــواندیــندارنامیــدکــهانســجاماخالقــیداشــتهوآموزههــایدینــیدررفتارهــای
ــروزعینــیداشــتهباشــد.ازایــنرو روزمــرهفــردیواجتماعــیافــرادآنجامعــهنمــودوب
ــرایســنجش ــکاءب ــلات ــدشــاخصیقاب ــیصــرفشــعائرومناســکدینــینمیتوان برپای
میــزاندیانــتیــکجامعــهباشــد.اســتانآذربایجانشــرقیهمســوبــادیگــرمناطــقکشــور
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ودربرخــیمــواردبــاشــدتوحــدتبیشــتریحضــورنمادهــاوشــعائردینــیرادرســطح
ــمو ــهمفاهی ــاک ــالازآنج ــااینح ــاهداســت.ب ــودش ــهروندانخ ــیش ــردیواجتماع ف
ــهنشــدهاســتوازطرفــیبرخــی ــهنهادین ــفجامع ــیدرالیههــایمختل آموزههــایدین
ــژهدرســطح ــهبهوی ــیازجامع ــلسیاســی،فرهنگــیواجتماعــیدرحــالدینزدای عوام
خانــوادهوجوانــانمیباشــد،لــذابــهنظــرمیرســدمؤلفــهدیانــتبــهجــزدرســطحقشــری
ــوان ــدمیت ــرمیرس ــد.بهنظ ــدوآســیبمیباش ــرضتهدی ــریآنبهشــدتدرمع وظاه
درچهارچــوبســندتدبیــرتوســعهاســتاناقداماتــیرادرجهــتتقویــتروحاصیــل
دینــداریدرســطحجامعــهطراحــیواجــرانمــودکــهانجــاماقدامــاتفرهنگــیمنبعــث
ازمنابــعاصیــلفرهنــگبومــیونیــزالگوســازیازنمادهــایدینــداریاصیــلدرمیــان

ــد. ــمارآی ــاتبهش ــندســتاقدام ــدازای ــتانمیتوان ــناس ــرمایههاینمادی س
3 ــرده. ــیازخ ــتفرهنگ ــایهوی ــاتمؤلفهه ــیدرادبی ــاماجتماع ــی:نظ ــام اجتماع نظ

نظامهــایمختلــفتشــکیلشــدهاســت.ارزیابــیآخریــنوضعیــتهرکــدامازایــن
ــد ــاتوســیعینیازمن ــهمجــالوامکان ــتانآذربایجانشــرقیب ــهاس ــادرپهن خردهنظامه
ــاایــنحــالبــهطــوراجمــالمیتــوانگفــتشــرایطهرکــدامازخردهنظامهــای اســت.ب
ــهخــوددچــارچالشهــا ــودهوهرکــدامبهنوب ــرازشــرایطکشــوریب فــوقدراســتانمتأث
در میتوانــد آســیبها ایــن حــل و رفــع عــدم کــه میباشــد جــدی آســیبهای و
کوتاهمــدتاســتانآذربایجانشــرقیرابــابحرانهــایعظیــمفرهنگــی،اجتماعــیو
سیاســیمواجــهســازد.اصــالحســاختارآموزشهــایرســمی،تقویــتباورهــایفرهنگــی
ــی ــاتکالن ــهاقدام ــردمازجمل ــهاقتصــادیومعیشــتیم ــتبنی ــواده،تقوی ــادخان ــهنه ب
اســتکــهمیبایســتدرســطوحملــیبــهآنهــاپرداختــهشــودوبدیهــیاســتخــارجاز

تــوانسیاســتگذاریوبرنامهریــزیاســتانیاســت.
4 ــطزندگــیخــود. ــامحی ــیب ــیومکان ــهلحــاظجغرافیای ــی:انســانب ــای فرهنگ جغرافی

ارتبــاطبرقــرارمیکنــد.ایــنوابســتگیجغرافیایــی،نقــشمهمــیدرشــکلگیریهویــت
فرهنگــیفــردایفــامیکنــد.همانطــورکــهشــرایطاقلیمــیدررفتارهــایفرهنگــی،آداب
ــن ــرالیههــایزیری ورســومواخالقیــاتافــراد،گروههــاوفرهنگهــاتاثیــرمیگــذارد،ب
فرهنگــیکــههویــتفرهنگــیرانیــزدربرمیگیــرد،مؤثــراســت.جغرافیــایفرهنگــیدر
حوزههــایزبــان)لهجههــاوگویشهــا(،هنــر)موســیقیمحلــی(،عرصههــایفرهنــگ
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عمومــی)نــوعغــذاوپوشــاکمحلــی(نمــودوبــروزدارد.ازایــنمنظــرارتبــاطعمیقــیبین
جغرافیــاونمودهــایمــادیومعنــویفرهنــگوجــوددارد.ازایــنروجغرافیــایفرهنگــی
یکــیازمهمتریــنمؤلفههــایهویــتفرهنگــیبشــمارمــیرود.جغرافیایفرهنگیاســتان
آذربایجانشــرقیدرزمینــهزبــانوادبیــاتمحلــی)زبــانترکــیآذربایجانــی(،هنــروآداب
ورســومبومــیومحلــیوبرخــینمادهــایفرهنــگعمومــیهمچــونغذاهــایمحلــیو
پوشــشهایبومــیومحلــیبــروزونمــودپیــداکــردهاســت.پرداختــنبــههرکــدامازایــن
نمــودونمادهــاوتضعیــفویــاتقویــتآنهــامیتوانــدتأثیــرمســتقیمیبــرهویــتفرهنگــی
مــردماســتانداشــتهباشــد.یکــیازاهــدافایــنهســتهتقویــتنمادهــایفرهنــگبومــی
ــژهنســل ــه،بهوی ــهجامع ــهآنب ــهبهین ــامستندســازیعلمــیوارائ ــوانب اســتکــهمیت
ــود. ــتفرهنگــیدرســطحاســتانرافراهــمنم ــتهوی ــظوتقوی جــوان،زمینههــایحف

5 ــوی(:انباشــتتاریخــی. ــراث معن ــادی و می ــراث م ــی )می ــه فرهنگ ــخ و حافظ تاری
ــای ــاوینموده ــهح ــدک ــکیلمیده ــهایراتش ــامحافظ ــکنظ ــعی ــتدرواق ــکمل ی
شــعائر، رســوم، و آداب از عبارتنــد نمودهــا ایــن میباشــد. مــردم آن فرهنگــی
ــع ــتمنب ــکمل ــهتاریخــیی ــگاه،حافظ ــنن ــاای ــل.ب ــنقبی ــطورههاوازای ــا،اس قصهه
از یــکملــت مهــمومؤلفــهاساســیدرهویــتفرهنگــیاســت.عناصــرهویتــی
ــتو ــهخالقی ــنب ــاینوی ــاانباشــتتجربهه ــدهوب ــلش ــرمنتق ــهدورهایدیگ دورهایب
پویایــیهویــتفرهنگــییــاریمیرســاند.ایــنعناصــرتاریخــیدردوبخــشکلــیمیــراث
معنــویومیــراثمــادیتجلــیمییابــد.اســتانآذربایجانشــرقیدرهــردوبخــشمیــراث
معنــویومــادیدارایگنجینــهایغنــیمیباشــدکــهبــاپررنــگنمــودنآنهــاوتقویــت
توجــهمــردمبــهآنهــادرجامعــه،میتــوانبــهتقویــتوحفــظوپویایــیهویــتفرهنگــی
ــه ــوانب ــویاســتانمیت ــراثمعن ــروفمی ــردماســتانکمــکنمــود.ازنمونههــایمع م
ــه ــزب ــکونی ــهدریونس ــودک ــارهنم ــیاش ــیدالدینهمدان ــهرش ــهفضلالل ــهخواج وقفنام
ــتان ــایاس ــدهدرموزهه ــداریش ــیاینگه ــیواش ــایتاریخ ــت.بناه ــیدهاس ــترس ثب
ــد. ــرقیمیباش ــتانآذربایجانش ــادیاس ــراثم ــراوانمی ــکاروف ــایآش ــمازنمونهه ه
ــن ــاطراحــیواجــرایاقداماتــیهمچــونشناســاییوتدوی ســندتدبیــرتوســعهاســتانب
ــد ــتانمیتوان ــناس ــلای ــتهاصی ــدهازگذش ــایمان ــویبج ــراثمعن ــازیمی ومستندس
احســاسخودبــاوریوقــوامفرهنگــیرابــهمــردماســتانبویــژهنســلجــوانبــهبــارآورد.
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ب( نکات مثبت
دارابودنادبیاتغنیفولکلورترکیآذربایجانی؛•
وجودپیشینهغنیدینیومذهبیدراستانوریشهداربودناعتقاداتدینیوهنجارهایاخالقی؛•
ــتان• ــینهتاریخــیاس ــدددرپیش ــیمتع ــایمذهب ــا،شــخصیتهاوچهرهه ــودنهاده وج

ــی؛ ــتدین ــیهوی ــعمعرفت ــوانمناب بهعن
وجودزمینههایالزمبرایتقویتهویتملیوبومیدرمیاننسلجوان؛•
وجودزیرساختهایآموزشیوفرهنگیمناسبدراستان؛•
وجــودپیوندهــایعمیــقبیــنالیــههــایاصیــلجامعــهونمادهــایمربــوطبــهجغرافیــای•

ــتان؛ فرهنگیاس
وجودنمودهایتاریخیومنابعغنیتاریخیفرهنگیدرنقاطمختلفاستان؛•

ج(نکات منفی
عدماجرایقوانینباالدستیدررابطهباآموزشوتعلیمزبانهایمحلی؛•
سوءاســتفادههایسیاســیجریانهــایضدفرهنگــیداخلــیوخارجــیازکمتوجهــیبــه•

مقولــهتعلیــمرســمیزبــانترکــیآذربایجانــی؛
ضعیــفشــدنپیوندهــایفرهنگــیناشــیاززبــانمــادریودرنتیجــهبــروزبحرانهــای•

هویتــیواجتماعــیدرســطحاســتان؛
کمرنگشدنروحیاتاصیلمذهبیدررفتارهایفردیآحادجامعه؛•
ــرای• ــعب ــیجام ــدانطرح ــوزانوفق ــودندانشآم ــهب ــتچندزبان ــهواقعی ــیب کمتوجه

ــده؛ ــنپدی ــعنمــودنای مرتف
ــوادهو• ــیاعضــایخان ــنیداریوفیزیک ــداری،ش ــی،دی ــاتکالم ــدنارتباط ــگش کمرن

ــواده؛ ــناعضــایخان ــلیمابی ــکافبیننس ــقش تعمی
ــتبرد• ــهدس ــیقالرودرنتیج ــیقیعاش ــلموس ــیمث ــایبوم ــتالزمازهنره ــدمحمای ع

ــدن ــوشش ــدنوفرام ــگش ــاکمرن ــاوی ــلودولته ــرمل ــطدیگ ــاتوس ــیآنه فرهنگ
ــان؛ ــژهجوان ــتانبوی ــردماس ــانم ــادرمی آنه

گاهیبخشـیوفرهنگسـازیالزمنسـبتبـهوجودمواریـثمعنویومادیاسـتان• عـدمآ
وعـدمبرقـراریپیوندهـایفرهنگـیمابینمواریـثمعنویومـادیبازندگیروزمـرهمردم؛
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تبیین هسته
هویـتفرهنگـی،طبـقتعریـف،بـهاحسـاستعلـقیـکفـردبـهیـکفرهنـگخـاص
نیـاکان، دیـن، زبـان، تاریخـی، میـراث پذیـرشسـنتها، در فراینـد ایـن اطـالقمیشـود.
گاهی الگوهـایفکـریوسـاختارهایاجتماعـیتجلـیمییابـد.ایناحسـاسبخشـیازخودآ
ودرکشـخصیفـردبـودهومربـوطبـهتابعیـت،قومیـت،دیـن،طبقـهاجتماعـیویـاهـر
گـروهاجتماعـیدارایفرهنـگمتمایـزخـوداسـت.هویـتفرهنگـیهـممشـخصکنندهفرد
وهـمگـروهافـرادیکـههویـتفرهنگـییکسـاندارنـدمیباشـد.بـابررسـیاجمالـیمیـزان
هویتپذیـریایرانیـانازمؤلفههـایفـوقمیتـوانبهجـراتگفـتهویـتفرهنگـیدرایـران
وبالتبـعدرمیـانمـردماسـتانآذربایجانشـرقیبویـژهنسـلجـوانبـاچالشهـایمتعـددی
مواجـههسـت.بنظـرمیرسـدبایسـتیمهمتریـنچالـشهرکـدامازایـنمؤلفههـاشناسـایی
واهـدافواقدامـاتمتناسـبیبـرایرفـعواصـالحآنهـاطراحـیوبـهاجـراگذاشـت.بطـور
مثـال،بـرایبهرهگیـریازمؤلفـهزبانبهِویژهزبـانترکـیآذربایجانیدرراسـتایتقویتهویت
فرهنگـیمـردماسـتانرویکردهایـیهمچـونمستندسـازیوآمـوزشوترویـجزبـانمـادری
مناسـبترینراهـکارمیتوانـدباشـد.ترویـجوشناسـاندنشـیوههایزندگـیاسـالمیوایرانی،
راسـتای در اجتماعـی مؤلفـه از بهرهگیـری بـرای کـهمیتوانـد اسـت راهکارهایـی ازجملـه
تقویـتهویـتفرهنگـیمـردماسـتانمؤثرباشـد.همچنینتقویـتدانشعمومـیواطالعات
رویکـرد میتوانـد اسـتان، گذشـته فرهنگـی تاریخـی غنـی پیشـینه زمینـه در اسـتان مـردم
مؤثـریدرراسـتایبهرهگیـریازمؤلفههـایجغرافیـاوتاریـخوحافظـهفرهنگـیبشـمارآیـد.

اهداف کلی
تقویتفرهنگوادبآذربایجان•
شناسایی،احیاءوتکریممیراثمادیومعنویآذربایجان•

اقدامات اساسی
- احیای مکاتب هنری و ادبی تبریز

تبریــز،خاســتگاهبســیاریازهنرهــایاصیــلوســنتیایــراناســتودربرخــیازآنهــا
صاحــبســبکومکتــباســت.مکتــبنگارگــریومکتــبادبــیتبریــزازمهمتریــنمکاتــب
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هنــریوادبــیایــرانهســتندوازپشــتوانههایهویــتفرهنگــیایــندیــاربــهحســاب
ــج ــدیتوســعهوتروی ــیهســتهکلی ــوانیکــیازاقدامــاتاجرای ــنموضــوعبهعن ــد.ای میآین
فرهنــگ،هنــر،آدابورســومبومــیاولیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانبــودهوالزماســتدر

دومیــنســندتدبیــرتوســعهنیــزمــوردتوجــهجــدیقــرارگیــرد.

- تدوین دانشنامه آذربایجان
دانشــنامههایفرهنــگوتمــدنمناطــقبومــیایــران،ثــروتملــیجامعــهومنبــعبســیار
ــت. ــیاس ــیوزبانشناس ــی،تاریخ ــناختی،مردمشناس ــایجامعهش ــرایپژوهشه ــیب غن
ــه ــدمتوج ــتع ــهعل ــفانهب ــهمتأس ــتان،ک ــگاس ــدنوفرهن ــینهتم ــناختپیش ضــرورتش
ــدی ــردآوریوطبقهبن ــرایگ ــالشب ــیاســتوت ــرضفراموش ــهآن،درمع ــدینســبتب ج
ــارهمیــراثفرهنگــیوطبیعــیونیــزمعرفــیهمگانــیچهــرهتمدنــیوفرهنگــی اســناددرب
ــار ــه،درکن ــعهاقتصــادیمنطق ــرایتوس ــدیب ــتوانهتوانمن ــوانپش ــهعن ــرقیب آذربایجانش
شــناختراهکارهــاورمــزورازتــالشپیشــینیانوارائــهآنبــهزبــانامــروزی،ازجملــهنکاتــی

اســتکــهکمتــربــهشــکلیعلمــیوجامــعمــوردتوجــهقــرارگرفتــهاســت.
ــه ــهب ــهتوج ــنک ــنای ــون،ضم ــایگوناگ ــراثدرعرصهه ــنمی ــفای ــردآوریوتوصی گ
ایــنثــروتملــیوکوشــشبــرایحفــظورشــدآنراهمــراهدارد،میتوانــدتــاحــدزیــادیاز
مشــکالتپژوهشــیرابرطــرفونکاتــیازابهامــاترادرعرصههــایمختلــفروشــننمایــد
ــهمعاصــرانو ــراث،جهــتمطالع ــنمی ــیای ــرایدرکتاریخــیوتطبیق ــدگارب وســندیمان

ــانوگردشــگرانوســیاحانباشــد. ــرایجوان آینــدگانوبسترســازیفرهنگــیب

- تدوین دانشنامه ربع رشیدی
ــه ــعرشــیدیکــهدرنیمــهنخســتقــرنهشــتمب مجموعــهعظیــمعلمــی-آموزشــیرب
ــه، ــیدالدینفضلالل ــهرش ــی،خواج ــزرگایران ــمندب ــاودانش ــتمدارتوان ــروسیاس ــتوزی دس
ــشومحــل ــددان ــیازبزرگتریــنمراکــزتولی ــدیک ــزبنیــاننهــادهش دردارالســلطنهتبری
ــتدر ــمومعرف ــونعل ــتههایگوناگ ــمندانرش ــاعدانش ــقازاجتم ــقوعمی ــناختدقی ش
جهــانکهــنبشــمارمــیرود؛ودرحقیقــتهــمنســلســهدانشــگاهباســتانیجهــان)دانشــگاه
کســفوردوکمبریــج(اســتکــهبــابرخــورداریازباالتریــنوپیشــرفتهترینسیســتم بولونیــا،آ



197 دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

ــازرااز ــیممت ــهدورانمعاصــر(جایگاه ــود)وبلک ــمعصــرخ ــوزشعل ــدوآم ــیتولی مدیریت
ــدیســال،از ــهنحــویکــهپــسازگذشــتبیــشازهفتصــدوان آنخــودســاختهاســت،ب
ــر ــیوپشــتیبانیازام ــانیومال ــعانس ــنمناب ــیوههایتأمی ــیوش ــایمدیریت ــثبرنامهه حی
تبــادلعلــوموفرهنــگبینالملــلآنعصــربــهعنــوانســندیبرجســتهوارزشــمند،بــهســال

ــد. ــیســازمانیونســکوثبــتگردی 1386درحافظــهجهان
شــناختدقیــقوعمیــقربــعرشــیدی،گذشــتهازامــکانبهــرهگرفتــنازتجــاربارزنــده
وبســیارکارآمــدرشــیدالدینفضلاللــهدرامــرتأســیسوتوســعهمراکــزآمــوزشعالــی
ونهادهــایدانشبنیــان،میتوانــدبــهعنــوانیکــیازغنیتریــنواصیلتریــنمنابــع
ــت ــرایتقوی ــژهســرزمینآذربایجــان،ب ــهوی ــران،ب ــومای ــرزوب ــاعم فرهنگــیونقطــهاجتم

بنیادهــایتقویــتهویــتفرهنگــیملــیومنطقــهایبهشــماررود.
معرفــیروشــمند)سیســتماتیک(وعمیــقتاریــخرشــیدالدینفضلاللــهومجموعــهعظیــم
ربــعرشــیدیتبریــزبــهنســلمحتــاجومشــتاقامــروزیوارائــهنمونــهایبــهاجــرادرآمــدهاز
ــت ــد،روزگاریبهدس ــهاشرامیپروراندن ــرانآرزوواندیش ــردیگ ــهاگ ــهری)ک ــرآرمانش تفک
ــدنقشــی ــراوعمــلپوشــید(میتوان ــهاج ــار،جام ــندی ــدانشایســتهای ــاییکــیازفرزن توان
چشــمگیردرارتقــاءســطحدانــشعمومــیوتخصصــیگروههــایمختلفمردمداشــتهباشــد.
ــی ــیواجرای ــبعلم ــیجوان ــهتمام ــنب ــاپرداخت ــزب ــیدیتبری ــعرش ــنامهرب ــروژهدانش پ
ــی ــیوعمل ــایعلم ــودمعرفته ــدب ــادرخواه ــدر،ق ــهگرانق ــنمجموع ســازمانگســتردهای
ــق ــترستحقی ــتاندردس ــاراس ــروپرافتخ ــی،معتب ــینهغن ــارهپیش ــیدرب ــتاول ــابودس ن
ــارب ــردنتج ــردیک ــاوریوکارب ــایخودب ــانمؤلفهه ــتبنی ــاتقوی ــدوب ــرارده ــرق وتدب
گرانبهــایگذشــتگان،گامــیســترگومانــدگاردرمســیرحفــظوتقویــتارزشهــایملــیو

ــردارد. ــیب ــننبوم ــیوآدابوس دین

- راه اندازی دارالفنون مکاتب تبریز
ــود ــزوج ــفونی ــتههایمختل ــزدررش ــریتبری ــیوهن ــیادب ــینهغن ــهپیش ــهب ــاتوج ب
مکاتــبمختلــفهنــریازجملــهمکتبنگارگــری،خوشنویســی،فــرشو...درتبریــز،ضرورت
ــینمــودنو ــقهمگان ــنســابقهدرخشــانفرهنگــیازطری ــایای ــرایاحی ایجــادمرکــزیب
نیــزآموزشهــایعمومــیایــنرشــتههایهنــریاحســاسمیشــود.مجموعــهتاریخــیدو
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کمــالکــهمحــلآرامــگاهدوهنرمنــدبــزرگکمالالدیــنخجنــدیشــاعربنــاموکمالالدیــن
بهــزادنقــاشمعــروفاســتمیتوانــدبهتریــنمــکانبــرایایجــادایــنمرکــزتحــتعنــوان
ــراث ــارســازمانمی ــالحاضــردراختی ــکاندرح ــنم ــز«باشــد.ای ــبتبری ــونمکات »دارالفن
ــدازیدارالفنــون ــرایراهان ــهب ــعدســتیاســتواقدامــاتاولی فرهنگــی،گردشــگریوصنای

انجــامیافتــهاســت.

- راه اندازی موزه مفاخر آذربایجان
یکــیازمظاهــرفرهنــگوشــاخصههایهویتــیهــرجامعــهاینمادهــایملــیومذهبــی
ــای ــودوازآفته ــجش ــظوتروی ــتهایحف ــویشایس ــهنح ــتیب ــهبایس ــتک ــهاس آنجامع
احتمالــیپیرایــشوحفاظــتشــودلــذاالزماســتبــاتوجــهشایســتهوبرنامهریــزیدرســتو
دقیــقحفــظمیــراثفرهنگــیجامعــهوجلوگیــریازمصــادرهآن،بــهتعمیــقهویــتقومــیو
ــهنمادهــایموجــوددربیــن ــرآموزههــایدینــیومطالعــهدقیــق،نســبتب ــاتأکیــدب ملــیب
ــت، ــردمپرداخ ــومم ــنتهاوآدابورس ــوانس ــهعن ــجآنب ــرقیوتروی ــردمآذربایجانش م
ــت ــادس ــایرفرهنگه ــومازس ــیمذم ــایواردات ــافرهنگه ــهب ــهمقابل ــقب ــنطری وازای
یافــت.ازایــنروراهانــدازییــکمــوزهکــهمحــلنگهــداریومعرفــیمفاخــرمعنــویومیــراث
هنــریبازمانــدهازگذشــتهدرخشــانآذربایجــاناســتمیتوانــدضمــنآشــنایینســلجــوان
وامــروزیبــاداشــتههاوســرمایههایبومــی،احســاسخودبــاوریوتقویــتهویــتفرهنگــی

آحــادجامعــهبویــژهنســلجــوانراموجــبگــردد.

-  تدوین دانشنامه حسن پادشاه
ــوردار ــیبرخ ــتباالی ــرانازاهمی ــخای ــاندرتاری ــرک،برخــیازآن ــایت ــاندولته درمی
هســتند.ایــناهمیــتدرحقیقــتتنهــابــهلحــاظپیوندهــایفرهنگــییــکملــتنیســت،بلکه
بــهدالیــلسیاســی،قومــیومذهبــینیــزبســتگیدارد.دونمونــهازایــندولتهــاآققویونلوهــا
ــری ــارناوجگی ــنســرزمین)مق ــخای ــهدربرهــهحساســیازتاری وقراقویونلوهــامیباشــندک
شــتابدارامپراتــوریعثمانــیودورانپرحادثــهتیمــوریدرایــران(بــهظهــوررســیدندوبیشــتر
ازیــکقــرندرتمــامشــئوناتسیاســی،اجتماعــیوفرهنگــیایــرانتاثیرگــذاربودنــد.برخــی
ــو ــاهآققویونل ــنپادش ــوواوزونحس ــاهقراقویونل ــدجهانش ــلههامانن ــنسلس ــالطینای ازس
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توانســتندبخشهایــیگســتردهوگاهحتــیتمــامقلمــروایــرانآندورهوقســمتهاییاز
ســرزمینهایمجــاورعثمانــیراتحــتســلطهخــوددرآورنــد.صاحبنظــرانوسیاســتمداران
ــن ــاه،مقتدرتری ــنپادش ــهابوالنصــرحس ــدک ــاوربودن ــنب ــرای ــندورانب ــرای ــیمعاص اروپای
ــی ــتعثمان ــرایدول ــاکب ــدیوخطرن ــیج ــله،رقیب ــندوسلس ــروایای ــنفرمان والیقتری
ــن ــوب)روزگارانایران/جلد3/صفحــه26(ایرانیتری ــرزرینک ــولدکت ــهق ــاب ــهبن میباشــدک
پادشــاهآنعصــروچنــانفرمانــروایممتــازوفعالــیبــودکــهدرآنروزگار،همتایــینداشــت.
ــه ــکنحل ــوانی ــهعن ــتوب ــاگرف ــجپ ــهتدری ــیعیب ــتش ــد،نهض ــنعه ــالوهدرای بع

اعتقــادیوسیاســیواردگســترهسیاســیآنروزگارگردیــد.
امــاشــایدمهمتریــنتاثیــرایــنحکومتهــارادرعرصــهفرهنــگواجتمــاعونمودهــای
ــاداشــتنعنــوانپنجمیــن ــدکــهب ــزدی تمــدنومدنیــت،بتــواندرشــهر)دارالســلطنه(تبری
شــهربــزرگوپرجمعیــتجهــانآنعصــر،صاحــبچنــانموقعیــتوجایــگاهممتــازیبــود
کــهحتــیامــروزنیــزپــسازگذشــتســدههایطوالنــیوپرماجــرا،مایــهغــرورومباهــاتو

ــدازهموجــبعبــرتوافســوسمیباشــد. ــههمــانان ب
بدیهــیاســتپرداختــنبــهایــنشــهر،بــاتمــامجزئیــاتتاریخــیوبازآفرینــیآن
افتخــارات،چــهازلحــاظنظــریوچــهبــهلحــاظهنــریوآثــارباقیمانــدهازآندورهباشــکوه،
ــنآب ــدانای ــتعدادهایفرزن ــاواس ــهتواناییه ــانب ــاوریوایم ــرایخودب ــیب ــیاساس گام
ــمند ــایارزش ــازیآنیادگاره ــتوبازس ــدبازگش ــهاوبای ــندغدغ ــهکمتری ــتک ــاکاس وخ
باشــد.مجموعــهحســنپادشــاهمشــتملبــربخشهــایمختلفــیاســتکــهدرداخــلمیــدان
ــن ــرانواقــعشــدهاســت.تدوی ــخای ــهعنــوانبزرگتریــنمیــدانحکومتــیتاری ــادب صاحبآب
یــکدانشــنامهجامــعوعلمــیکــهمشــتملبــرمجموعــهمعــارفتاریخــی،هنــریوفرهنگــی
ــزدرعصــرمغــوالنو ــختبری ــدبخــشاعظمــیازتاری ــایتاریخــیمیتوان ــنبن ــاای ــطب مرتب
شــکوههنــریآندورانرابــرنســلجدیــدتبییــننمایــدوازایــنرهگــذرپیشــینهغنــیتبریــز
ــته ــهگذش ــکاءب ــاات ــروزیراب ــلام ــینس ــتفرهنگ ــودهوهوی ــاننم ــشنمای ــشازپی رابی

ــد. ــتنمای درخشــانفرهنگــیوهنــریتقوی

- تدوین تاریخ شفاهی 200 ساله آذربایجان
تاریــخیــکملــتامــروزشرامتحــولمیکنــدوآینــدهآنرامــیســازد.آذربایجــانوتبریــز
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نقــشبســزاییدرتاریــخ200ســالهایــرانایفــاکــردهودرتحــوالتمعاصــرازجملــهبازیگــران
اصلــیبــودهانــد.بــیتوجهــیبــهایــنتاریــخوکاهلــیدرثبــتوضبــطآنعــالوهبــرآنکــه
خســرانعظیمــیبــهشــمارمــیرودوضربــههولناکــیبــههویــتوجایــگاهآنواردمــیکنــد،
ازســویدیگــرســهمایــنمنطقــهرادرتاریــخملــیکشــورکاهــشخواهــددادهــمچنــانکــه
نبــودمنابــعدســتاولتاریخــیزحمــاتمــردانوزنــانآذربایجانــیرادربرهههــایمختلــفو
حســاسبــهفراموشــیســپردهاســت.طــرحپژوهشــیتاریــخشــفاهی200ســالهآذربایجــاندر
پــیآناســتکــهبــااســتفادهازمنابــعواســنادموجــودومهمتــرازآنمراجعــهبــهاشــخاص
ــفاهی ــخش ــایتاری ــاسروشه ــراس ــندورهراب ــخای ــات،تاری ــدحی ــرودرقی ــعومؤث مطل

گــردآوریومســتندســازد.
بــاعنایــتبــهایــنکــهچنیــنکاریتــابــهحــالدررابطــهبــاتاریــخ200ســاله
آذربایجانشــرقیانجــامنشــدهاســتبیشــکبــهســرانجامرســیدنآن،گاممهمــیدر
ــی ــتمبان ــزسببســازتقوی ــودهونی ــخمعاصــرآذربایجــانب ــقتاری ــزارشدقی شناســاییوگ
ــخ ــهتاری ــینســبتب ــشعموم ــایدان ــقارتق ــدوجــوانازطری ــتفرهنگــینســلجدی هوی

درخشــانایــنخطــهازکشــورایــرانمیگــردد.
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جدول شماره 41: پروژه های اقدام »حفظ و احیای هویت فرهنگی«
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مقدمه
گردشــگریمجموعــه ،)UNWTO( گردشــگری جهانــی ســازمان تعریــف بــه بنــا
ــود ــیخ ــادیزندگ ــکانع ــرازم ــیغی ــهمکان ــهب ــتک ــرادیاس ــااف ــردی ــایف فعالیته
مســافرتکــردهوحداقــلیــکشــبوحداکثــریــکســالدرآنجــااقامــتمیکننــدوهــدف

ــت. ــتاس ــاتفراغ ــدناوق ــزگذران ــاننی ــافرتآن ازمس
ــی ــزانمل ــهبرنامهری ــتک ــیاس ــنراههای ــیازمؤثرتری ــگرییک ــتگردش ــعهصنع توس
ــد ــعیمیکنن ــایاقتصــادی،س ــهفعالیته ــیدنب ــوعبخش ــاتن ــکآنوب ــهکم ــیب ومحل
ــتمالحظــاتزیســت ــارعای ــردهوب ــاک ــیره کشــورراازاقتصــادآســیبپذیروتکمحصول
محیطــیوازطریــقبرنامهریــزیواعطــایانــواعمشــوقهاوتســهیالت،فرصتهــای
شــغلیجدیــدیایجــادکننــدورشــدورفــاهاقتصــادیکشــورراارتقــاءدادهوتعامــالت

فرهنگیراگسترشدهند.
صنعــتگردشــگریدارایپیامدهــایمثبــتاقتصــادی،فرهنگــی،اجتماعــی،سیاســیو
زیســتمحیطیاســت.ازنظــراقتصــادی،تاثیــرگردشــگریدردوبخــشدرآمدهــاوهزینههــا
قابــلبررســیاســت؛بطوریکــهتوســعهاینصنعــتمیتوانــددرآمدهــایحاصــلازهتلهــا،

هسته کلیدی
توسعه گردشگری
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ــافرتی ــایمس ــی،آژانسه ــیورفاه ــزتفریح ــک،مراک ــایکوچ ــتورانهاومهمانپذیره رس
ــیراافزایــش ــعدســتیومــوادغذای وشــرکتهایحمــلونقــل،فــروشمحصــوالتصنای
دهــد.همچنیــنمیتوانــددرآمدهــایمســتقیموغیرمســتقیمدولتــی،درآمدهــایارزی،تــراز
ــی ــیوخارج ــرمایهگذاریهایداخل ــیوس ــایبینالملل ــددثروته ــعمج ــاوتوزی پرداخته

راتحــتتاثیــرخــودقــراردهــد.
ــاتگردشــگریدر ــی،ارزشصــادراتخدم ــکجهان ــایتبان ــزارشرســمیس ــهگ ــاب بن
ــساز ســال2016حــدود1/4تریلیــوندالربــودهوصنعــتگردشــگریازایــنلحــاظپ
صنعــتپتروشــیمیونفــت،باالتــرازصنایعــیماننــدخودروســازیومــوادغذایــی،درجایــگاه
ســومجهــانقــرارگرفتــهاســت.درآمدهــایصادراتــیکشــورهادرحــوزهگردشــگریدرفاصلــه
ســالهای2010تــا2015تقریبــا25درصــدرشــدداشــتهوصنعــتگردشــگریازایــننظــر،
ــن،گردشــگریدرحــالحاضــراز ــرای ــهخــوداختصــاصدادهاســت.عــالوهب ــهاولراب رتب
ــع ــگاهدومصنای ــتارتباطــاتدرجای ــسازصنع ــرخرشــدســرمایهگذاریخارجــیپ لحــاظن
ــارددالرســرمایهدرسراســرجهــان جهــانایســتادهاســت.درســال2016حــدود806میلی
جــذبصنعــتگردشــگریشــدهاســت؛درحالیکــهصنعــتنفــتوگازدرســالمذکــورتنهــا

680میلیــارددالرســرمایهجــذبکــردهاســت.
صنعــتگردشــگریمیتوانــدفرصتهــایشــغلیبســیاریمتنوعــیراایجــادکنــد.
نخســتینگــروه،شــغلهایمســتقیمیاســتکــهدراثــرگســترشفعالیتهــایگردشــگری
دومیــن میشــود. ایجــاد مســافرتی آژانسهــای و پذیرایــی تأسیســات هتلهــا، نظیــر
گــروه،شــغلهایغیرمســتقیمیاســتکــهدراثــررونــقفعالیتهــایپشــتیبانیکننــده
ــومین ــد.س ــودمیآی ــهوج ــتیو...ب ــعدس ــاوصنای ــدبانکه ــگریمانن ــایگردش فعالیته
گــروهنیــزشــغلهایتشــویقیاســتکــهناشــیازخــرجکــردنپــولبدســتآمــدهازدرآمدهای
ــود. ــادمیش ــادیایج ــایاقتص ــهفعالیته ــی،درهم ــاکنانمحل ــطس ــگریتوس گردش

ــدو ــهدرآم ــععادالن ــروتوزی ــدموجــبکاهــشفق ــنتوســعهگردشــگریمیتوان همچنی
درنتیجــهبهبــودکیفیــتزندگــیوافزایــشرفــاهاجتماعــیشــود.عــالوهبــرآنگردشــگری
عاملــیبــرایگفتگــویبیــنفرهنگهــاوتمدنهــابــودهوازنظــرسیاســینیــزروابــطبیــن

ملــلودولرامتعادلتــرونزدیکتــرمیســازد.
بانــکجهانــی،توســعهگردشــگریراموجــببهبــودزیرســاختهامیدانــد.بــرایــن
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اســاس،دراغلــبکشــورهایگردشــگرپذیر،توســعهگردشــگریبــهبهبــودقابلتوجــه
زیرســاختهاییماننــدفرودگاههــا،راههــا،سیســتمآبرســانی،انــرژی،خدمــاتدرمانــی،

شــبکههایتلفــنهمــراه،بهداشــت،امنیــتو...منجــرمیشــود.
مختلــف، معیارهــای بــه توجــه بــا بینالمللــی ســازمانهای و صاحبنظــران
ــا ــهتقاضاه ــد.ازآنجائیک ــهکردهان ــگریارائ ــتگردش ــددیراازصنع ــتهبندیهایمتع دس
وخدمــاتمــوردنیــازگردشــگرانمختلــف،یکســاننیســتلــذاجهــتبرنامهریــزیصحیــح
ــی،گردشــگری ــکتقســیمبندیکل ــتاساســیدارد،.دری ــواعگردشــگریاهمی شــناختان
ــی– ــاریومذهب ــی-تج ــالمت،تفریح ــت-س ــی،طبیع ــی-تاریخ ــوع)فرهنگ ــارن ــهچه ب
زیارتــی(تقســیممیشــود.ولــیدرتقســیمبندیهایجزئــیبــهبیــشاز22نــوعگردشــگری
ــح شــاملگردشــگریفرهنگــی،گردشــگریهنــری،گردشــگریتاریخــی،گردشــگریتفری
ــی، ــاریوبازرگان ــگریتج ــردی،گردش ــگریطبیعتگ ــی،گردش ــگریدریای ــرج،گردش وتف
گردشــگریشــهری،گردشــگریروســتایی،گردشــگریقومــیوعشــایری،گردشــگری
ــگری ــی،گردش ــگریجنس ــه،گردش ــگریماجراجویان ــی،گردش ــگریورزش ــی،گردش مذهب
گردشــگری مجــازی، گردشــگری الکترونیکــی، گردشــگری فضــا، گردشــگری کاری،
ــگری ــالمتوگردش ــگریس ــیوگردش ــیوگردهمای ــیوعلم ــگریآموزش ــی،گردش بیابان

غذااشارهشدهاست.
بســیار تأمیــن زنجیــره یــک از گردشــگری صنعــت گفــت میتــوان مجمــوع، در
گســتردهایبرخــورداراســتوحوزههــایتولیــدیوخدماتــیمختلفــیازقبیــلحمــلو
نقــل،اســکان،مــوادغذایــی،محصــوالتکشــاورزی،تأمیــنانــرژیوآب،جاذبههــای
ــراثفرهنگــی، ــعدســتی،می ــاوصنای ــایتفریحــیوفرهنگــی،هنره گردشــگری،برنامهه
کســبوکارهــایخــرد،ســاختمانونوســازیو...راشــاملمیشــود.بــهنظــرمیرســد
بــاتمرکــزبــرانــواعخاصــیازگردشــگری)کــهجامعــهمحلــیدرآنازمزیــتنســبی
ــر ــادیفراگی ــداقتص ــاترش ــوانموجب ــی،میت ــترقابت ــادمزی ــاایج ــت(وب ــورداراس برخ
رافراهــمآوردوبــهعنــوانیــکلوکوموتیــو،فعالیتهــایاقتصــادیمتعــددیرارونــق
ــی ــعاصل ــوانمنب ــهعن ــاراب ــتپوی ــنصنع ــی،ای ــیومحل بخشــید.بســیاریازاقتصــادمل
ــی ــاتخوب ــهتوفیق ــدوب ــراردادهان ــودق ــیخ ــاختارزیربنای ــعهس ــتغالزاییوتوس ــد،اش درآم

دستیافتهاند.
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شناخت وضعیت هسته
الف( وضع موجود 

ــگاهگردشــگریدرنظــاماقتصــادیواجتماعــی ــهشــدهازجای ــبارائ ــهمطال ــاتوجــهب ب
کشــورها،شــناختوتبییــنوضعیــتگردشــگریایــرانواســتانونیــزتوجــهبــهاصلیتریــن
مســائلپیــشرویتوســعهگردشــگری،ازاهمیــتزیــادیبرخــورداراســت.بــراســاسگــزارش
رســمیســایتســازمانجهانــیجهانگــردیدرســال2016،رتبــهایــراندربیــنکشــورهادر

حــوزهگردشــگری،79اعــالمشــدهاســت.
ازســویدیگــربراســاسآمــارواطالعــاتارائــهشــدهتوســطادارهکلمیــراثفرهنگــی،
ــهنقــلازرتبهبنــدی ــعدســتیوگردشــگریآذربایجانشــرقیدرابتــدایســال1396ب صنای
ــدهبخــش ــناســتانهادرشــاخصهایعم ــهآذربایجانشــرقیدربی ــزی،رتب ســازمانمرک

بــهشــرحذیــلاســت:

جدول شماره 42: سیمای گردشگری استان آذربایجان شرقی و کل کشور در سال 1396
رتبه استانکشوراستانشاخص

46100050000004تعدادگردشگرانخارجی
5710388تعدادهتلهاوهتلآپارتمان

--5624تعدادتختهتلهاوهتلآپارتمان
336میزانماندگاری)اقامتشبانه(

1728320006تعدادثبتآثارتاریخی
--2تعدادبنایتاریخیواگذارشدهبهبخشخصوصی
--44تعدادبنایتاریخیواگذارشدهبهبخشدولتی

-222تعدادآثارثبتجهانی
529647تعدادروستاهایهدف

--14تعدادرشتههایصنایعدستی

منبع:ادارهکلمیراثفرهنگیاستانآذربایجانشرقی1396

ــن ــزمیانگی ــرقیونی ــتانآذربایجانش ــرانواس ــیای ــگرانخارج ــدادگردش ــهتع مقایس
ــا20میلیــوننفــرگردشــگروبیــشازیــک اقامــتایرانیهــادرهتلهــایکشــورترکیــه،)ب
هفتــهاقامــتکــه2/5میلیــوننفــرآنفقــطایرانــیبــودهاســت(بــرایســال2016میــالدی
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ــت. ــتاناس ــطحاس ــعآندرس ــهتب ــوروب ــگراندرکش ــدادگردش ــودنتع ــزب ــانازناچی نش
شــایانذکــراســتتعــدادگردشــگرانکشــورفرانســهدرهمیــنزمــانبیــشاز80میلیــوننفــر

وتعــدادکلگردشــگرانجهــانبالــغبــریــکمیلیــاردو100میلیــوننفــربــودهاســت.
ــه ــایظالمان ــی،تحریمه ــگتحمیل ــالجن ــتس ــیازهش ــوارضناش ــتع ــیاس بدیه
ــل ــهتحلی ــرب ــیو...منج ــایسیاس ــور،تنشه ــعکش ــایصنای ــدنچرخه ــوروبازمان کش
بنیــهاقتصــادیوتــورمفزاینــدهناشــیازنابســامانیهایاقتصــادیشــدهوبالطبــعبــهشــدت

ــرقــراردادهاســت. بخــشگردشــگریرانیــزتحــتتأثی
ــن ــیبی ــایضــروری،ناهماهنگ ــودتأسیســاتوزیربناه ــتکمب ــهجه ــرب ــویدیگ ازس
عوامــلمســتقیمدرگیــردرامرگردشــگریونیــزبــهدلیــلضعــفوکیفیــتناچیــزفعالیتهــای
ــیو ــیوخارج ــدفداخل ــایه ــنبازاره ــگریدرخصــوصتعیی ــاتگردش ــیوتبلیغ بازاریاب
محــدودشــدنآنبــهتولیــدکتابچــه،لــوحفشــرده،بروشــورونقشــهومهمتــرازآنهــافقــدان
ــز ــهناچی ــرب ــهمنج ــان،ک ــازیایش ــانوفرهنگس ــهمیزب ــوزشجامع ــرایآم ــتراتژیب اس
شــدنســهمگردشــگروپائیــنبــودنمــدتاقامــتآنشــدهاســتکــهبــهعنــواناصلیتریــن

چالــشبخــشقابــلمعرفــیاســت.

ب ( نکات مثبت
قابلیــتبــاالیگردشــگریتاریخــی-فرهنگــیبــاوجــودآثــارارزشــمندثبــتجهانــیشــده-

ــازار،کلیســاهاومجموعــههــایفرهنگــیشــاملموزههــا،خانههــایقدیمــیو شــاملب
ــایتاریخــی قلعهه

ــهوجــودروســتاهای- ــاتوجــهب ــاالیگردشــگریروســتایی،قومــیوعشــایریب قابلیــتب
ــوزقو...( ــدوان،اشــتبین،ســور،زن ــرد)کن ــهف ــاویژگیهــایمنحصــرب شــگفتانگیرب
ــه ــهگردشــگری،52روســتایهــدفگردشــگری،اســتقرارجامع ــهنمون وجــود46منطق

ــاآدابورســوممنحصــربــهفــرد عشــایریب
وجــودمناطــقبکــرطبیعتگــردیازجملــهذخیــرهگاهزیســتکرهارســبارانومنابــعآبــی-

ــرمو...(و ــایگ ــا،آبه ــا،رودخانهه ــواحلرودارس،درهه ــماندازهایس ــوع)چش متن
غارهــایمنحصــربــهفــردوتنــوعآبوهوایــی

پتانســیلوزیرســاختهایمناســببــرایگردشــگریســالمتبــاتوجــهبــهوجودپزشــکان-
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ــول،طــبمکمــل ــلقب ــااســتانداردهایقاب ــیوتشــخیصیب متخصــصومراکــزدرمان
ســنتی)گیــاهدرمانــی،آبدرمانــی،لجــندرمانــی،حجامــتو...(وتنــوعگیاهــاندارویــی

ــزدر- ــهقرارگرفتــنشــهرتبری ــتب ــاعنای ــیب ــاالیگردشــگریتجــاری-بازرگان قابلیــتب
ــتکاالو ــیرترانزی ــندرمس ــرارگرفت ــهآزادارسوق ــودمنطق ــادهابریشــم،وج ــیرج مس
مســافربــاکشــورهایهمجــواروهمچنیــنوجــودفــرودگاهبیــنالمللــیتبریــزبــهعنــوان

ــور ــمالغربکش ــگریدرش ــیگردش ــاختهایاساس ــیاززیرس یک
همجــواریبــاکشــورهایآذربایجــان،ارمنســتانونخجــوانبــهعنــوانکشــورهایهــدف-

گردشــگریمنطقــه

ج( نکات منفی
فقــداننظــامبازاریابــیواطالعرســانیمناســبوعــدمتوجــهبرندســازیبــرایگردشــگران-

استان
آموزشناکافیجوامعمحلیدرخصوصفرهنگمهمانپذیری-
ــی- ــیوخارج ــابخــشخصوصــیداخل ــتگاهب ــتگاههاودس ــندس ــیبی ــفهماهنگ ضع

ــبکههای ــهش ــیب ــدمدسترس ــهع ــگری)ازجمل ــاختهایگردش ــمآوردنزیرس وفراه
ــهای ــایمنطق ــارقب ــالارز(درمقایســهب انتق

فقداننظاممدیریتواحدگردشگریسالمت-
ضعفدرحفاظتوصیانتازآثارتاریخی-فرهنگیوسایرجاذبههایدیگر-
استمرارتحریمهایظالمانهبینالمللیوارائهچهرهمخدوشازامنیتگردشگریدرایران-

تبیین هسته
نگاهــیاجمالــیبــهوضعیــتگردشــگریاســتاننشــانمیدهــدکــهاســتانازجاذبههــای
ــاها، ــازار،کلیس ــدهب ــتش ــارثب ــهآث ــودمجموع ــت.وج ــورداراس ــددیبرخ ــگریمتع گردش
ــار ــتاهایشــگفتانگیزدرکن ــارروس ــایتاریخــیدرکن ــی،قلعهه ــایقدیم ــا،خانهه موزهه
ــه ــف)ک ــایمختل ــهارسوآبگرمه ــواحلرودخان ــباران،س ــایزیســتکرهارس ذخیرهگاهه
خاصیــتدرمانــیدارنــد(حاکــیازقابلیــتبــاالیاســتاندرگردشــگریتاریخــی،فرهنگــیو

نیــزگردشــگریروســتایی،عشــایریوطبیعتگــردیاســت.
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ــراهطــبســنتی ــههم ــیب ــزدرمان ــزمجه ــیحــاذقومراک ــنوجــودکادردرمان همچنی
ســببشــدهاســتکــهگردشــگریســالمتازپتانســیلهایمهــمگردشــگریاســتانباشــد.
ــش، ــنبخ ــدهدرای ــزودهایجادش ــهارزشاف ــگریازجمل ــردگردش ــاخصهایعملک ش
ــیوخارجــینشــانمیدهــداســتاننتوانســتهاســتازقابلیتهــاو ــدادگردشــگرانداخل تع
توانمندیهــایخــودبــهطــورکامــلاســتفادهکنــد.بخشــیازایــنمشــکلبــهچالشهایــی
ــی ــکسیســتمبازاریاب ــودی ــهنب ــوانب ــهمیت ــهاســتک ــاآنمواج ــتانب ــهاس ــرددک برمیگ
ــدم ــری،ع ــبمهمانپذی ــگمناس ــودفرهن ــف،نب ــانیضعی ــالعرس ــات،اط ــب،تبلیغ مناس
ــی، ــیوخارج ــگریداخل ــایگردش ــاتوره ــفب ــاطضعی ــتگاهی،ارتب ــندس ــیبی هماهنگ
بینالمللــی اعتبــاری کارتهــای صــدور و ارز انتقــال جهــت زیرســاختهایی نبــود

اشارهکرد.
ــیکــه ــاهماهنگیهای ــاراتاســتانی،ب درایــنهســتهســعیخواهــدشــددرحیطــهاختی
بیــنذینفعــان،ذیربطــانوکارگــزارانگردشــگریصــورتخواهــدگرفــتونیــزبــاتقویــت
زیرســاختهایژئوتوریســم،اکوتوریســموایجــادبازارچههــایعرضــهصنایــعدســتیاز
پتانیســلوظرفیتهــایموجــودبخصــوصدرزمینــهگردشــگریســالمت،گردشــگری

ــیم. ــتهباش ــریداش ــرداریمؤثرت ــیبهرهب ــیوفرهنگ تاریخ

اهداف توسعه گردشگری در چشم انداز چهار ساله )افق 1400(
افزایشوجذبگردشگرانخارجی1.5میلیوننفر-
افزایشوجذبگردشگرانداخلی4.5میلیوننفر-
افزایشتختمراکزاقامتیبه13هزارتخت-
افزایشهتلهای4و5ستارهبه9واحد-
توسعهبومگردیبه200واحد-
توسعهصادراتصنایعدستیبه1.5میلیوندالر-
افزایشموزهتخصصیوخصوصیبه56موزه-
واگذاریبناهایتاریخیوتبدیلبهمکانهایگردشگری20مورد-
آموزشعمومیگردشگری-
آموزشتخصصیفعالینصنعتگردشگری-
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اقدامات اساسی 
ــه  ــل بناهــای ارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی ب ــا، معرفــی و تبدی - مطالعــه، مرمــت، احی

ــی ــی و پذیرای ــی، اقامت ــز فرهنگ مراک
تاریــختمــدنوفرهنــگآذربایجــاننزدیــکبــه8هــزارســالاســتوبــهمقتضــایهمیــن
دورانتاریخــی،دســتاوردهایمــادیومعنــویشــگرفیرابــاخــودبــههمــراهداشــتهوهمــواره
بــهعنــوانیکــیازمراکــزبــااهمیــتسیاســی-اجتماعــیایــرانمطــرحبــودهاســت.دراقصی
نــکاتایــناســتانآثــاروابنیــهتاریخــیوفرهنگــیمختلفــیقابلمشــاهدهاســتکــهحفاظت
ــهمیباشــد. ــریجامع وحراســتازآنهــادرحقیقــتنگهــداریازتاریخچــهفرهنگــیوهن
بناهــا،خانههــا،کاروانســراها،حمامهــا،قلعــههــا،مســاجدوکلیســاهاوآثــارتاریخــیمنحصــر
بــهفــردیوجــوددارنــدکــهضمــنصیانــتواحیــاءآنهــا،بــاتغییــرکاربــریوتبدیــلآنهــا
ــود. ــقنم ــروتخل ــتغالوث ــواناش ــگریمیت ــیوگردش ــی،فرهنگ ــایآموزش ــهمکانه ب
ارائــهخدمــاتگردشــگریدردرونوازطریــقخانههــاوابنیــهتاریخــیازمهمتریــنعوامل
ایجــادجاذبــهودرعیــنحــالابــزاریبــرایتبلیغــاتجاذبههــایگردشــگریاســت.درســطح
اســتانآذربایجانشــرقینزدیــکبــه40بنــایتاریخــیثبــتشــدهواجــدارزشواگــذاریبــه
بخــشخصوصــیاســت.ازســویدیگــرهمــکاریوهمراهــیبخــشوســیعیازخانههــاو
اقامتگاههــایتاریخــیازجملــهکرانهــایروســتایکنــدوانوچراغیــلو....کــهدراختیــار
بخــشخصوصــیاســتونیــزســایراقامتگاههــایروســتائیوعشــایریکــهدراختیــارمالکیــن
شــخصیاســت،ظرفیــتبزرگــیبــرایتوســعهگردشــگریاســتانمحســوبمیگــردد.

- ایجاد و راه اندازی بازارچه  و فروشگاه های صنایع دستی و توسعه صادرات
ــر ــردمه ــرم ــاندهندهذوقوهن ــاکانونش ــرنی ــتوهن ــانگرصنع ــتینش ــعدس صنای
ــی ــاتفرهنگ ــدگاری،حی ــزمان ــرانرم ــدهصاحبنظ ــهعقی ــت.ب ــوراس ــککش ــهازی منطق
ــعدســتیاســت. ــهصنای ــیب ــگاهکیف ــرون ــیشــدن؛درگ ــدجهان واقتصــادیکشــوردررون
صنایــعدســتی،بــاایجــادرابطــهپویــاوخــالقبیــنطبیعــت،انســان،دانــشوفرهنــگیــک
منطقــهبــاگردشــگران،جریــانجدیــدیرادرآینــدهبــرایارتقــاءگردشــگریوتوســعهپایــدار
اقتصــادیوحفــظواشــاعهارزشهــایفرهنگــیایجــادمیکنــد.همچنیــنایجــاداشــتغال
وکســبدرآمــد،جلوگیــریازمهاجــرتبــیرویــهبــهشــهرها،افزایــشدرآمــدارزیوتوســعه
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صــادراتغیرنفتــی،تقویــتروحیــهابتــکاروخالقیــتدرافــرادوافزایــشمشــارکتزنــاندر
تولیــدمیتوانــدازپیامدهــایرونــقصنایــعدســتیدرمنطقــهباشــد.لــذاراهانــدازیبازارچــه،
ــژهایدر ــعدســتیازاهمیــتوی نمایشــگاههایدائمــیوایجــادفروشــگاههایعرضــهصنای

توســعهگردشــگریدارد.
اســتانآذربایجانشــرقیدرحــالحاضــربیــشاز20رشــتهفعــالصنایــعدســتیازجمله:
ــنتی ــیس ــرامیک،طراح ــفالوس ــک،س ــاپباتی ــی،چ ــیباف ــی،ورن ــمباف ــی،گلی قالیباف
ونگارگــری،پارچهبافــی،نقرهســازی،ســوزندوزی،ســبدبافی،تــراشســنگ،زیــورآالت
ســنتی،مینــاکاری،مرصــعکاری،ممقــاندوزیو...رادرخــوددارد.طــیســال1396تعــداد
125نشــانملــیدررشــتههایفعــالصنایــعدســتیاســتانبــهفعالیــنبخــشاهــداگردیــده

اســت،کــهحاکــیازجایــگاهصنایــعدســتیاســتاندرســطحملــیاســت.
ــی،نقرهســازی،چــاپباتیــک،ســفالو ــهورنیباف ــوانب ــنرشــتههایمذکــورمیت ازبی
ســرامیکوممقــاندوزیبــهعنــوانرشــتههایدارایمزیــتنســبیدراســتاناشــارهنمــود.
فلــذاایجــادوراهانــدازیبازارچــههــایدائمــیصنایــعدســتیدرهــابمنطقــهایبســیار

ــااهمیــتوضــروریمیباشــد. ب

- سرمایه گذاری، ایجاد و توسعه ظرفیت های اقامتی، پذیرایی و توسعه بوم گردی 
توســعهگردشــگریفرآینــدویــکجریــاننظــاممنــدمبتنــیبــراندیشــهمیباشــدکــهبــه
دنبــالجایگزینــیوضــعموجــودبــهوضــعمطلــوبازطریــقاحیــاءوتأثیرپذیــریظرفیتهــای
ــای ــخیصنیازه ــهتش ــدارمتوج ــعهیپای ــتتوس ــگریدرجه ــروزهگردش ــت.ام ــوهاس بالق
گردشــگراناســت.درکنــارتقویــتمشــارکتبخشهــایخصوصــی،ایجــادزیرســاختهای
ــل ــی،کمپهــایگردشــگری،مجتمعهــایبینراهــی،هت ــزاقامت گردشــگریشــاملمراک
ــای ــاداقامتگاهه ــگری،ایج ــانیگردش ــزاطالعرس ــادمراک ــک،ایج ــلبوتی ــتان،هت بیمارس
بومگــردیجهــتجــذبورونــقگردشــگری،ایجــادکســبوکارونشــاطاجتماعــیضــروری
ــهخدمــاتمناســب میباشــدکــهایــنامــرنیازمنــدتوســعهزیرســاختهایگردشــگریوارائ
ــو، ــپآینال ــدی،کم ــهدرهمکی ــیوخارجــیاســت.ازجمل ــهمســافرینوگردشــگرانداخل ب
ــتان ــگریاس ــایگردش ــرایجاذبهه ــیب ــایطبیع ــوو...ازظرفیته ــیفندقل ــارکجنگل پ
محســوبمیگردنــدکــهنیازمنــدایجــادزیرســاختهایاساســی،رفاهــیوتفریحــیهســتند.
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- آموزش، بازاریابی و تبلیغات
ــوزش ــفآم ــتان،ضع ــتگردشــگریاس ــاییهادرصنع ــننارس ــیتری ــنواساس مهمتری
عمومــیوتخصصــی،بازاریابــیوتبلیغــات،عــدمبررســیومشــخصنبــودنبازارهــایهــدف

گردشــگریداخلــیوخارجــیاســت.
درخصــوصتبلیغــاتوبازاریابــیبــهرغــمتالشهــایصــورتگرفتــه،برنامــهواســتراتژی
ــی ــذاســعیخواهــدشــداســتراتژیتبلیغــاتوبازاریاب ــدارد.ل ــهوجــودن ــنزمین ــیدرای مدون
ــکازپتانســیلهایگردشــگریاســتان)ژئوتوریســمواکوتوریســم،روســتاییو ــری ــرایه ب

عشــایری،ســالمت،فرهنگــی-تاریــخوگردشــگریخارجــی(تدویــنواجــراگــردد.

جدول شماره 43: پروژه های اقدام »مطالعه، مرمت، احیا، معرفی و تبدیل بناهای ارزشمند 
تاریخی و فرهنگی به مراکز فرهنگی، اقامتی و پذیرایی«

ف
عنوان پروژهردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

دستگاه زمان اجراء
مسئول

دستگاه های همکار

 برآورد اعتبار
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1
مطالعهوتهیهطرح

مرمتواجرایطرحهای
مرمتبناهایتاریخیو

ارزشمند
175

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستی
وگردشگری

دانشگاهها،
شهرداریها،

سازمانمنظقهآزاد
ارس

473473

2
واگذاریبناهایتاریخی
مرمتشدهدارای

ظرفیتاقتصادیورفع
موانعقانونیمسیر

20

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستی
وگردشگری

دانشگاهها،
شهرداریها،سازمان
منظقهآزادارس

-241

3
تملکبناهایتاریخی
واجدارزشتاریخی،
محوطههاوحرایمابنیه

تاریخی
40

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستی
وگردشگری

شهرداری،جهاد
کشاورزی،سازمان
منظقهآزادارس،
سایرارگانهایذیریط

متغیر330

تقویتپایگاههایجهانی4
4وملیمیراثفرهنگی

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستی
وگردشگری

محیطزیست،جهاد
کشاورزی،سازمان
منظقهآزادارس،
سایرارگانهای

ذیریط

245.25178.25

5

تهیهمقدماتوثبت
آثارتاریخی،فرهنگی
وطبیعیواجدارزش
درفهرستآثارملیو

جهانی

59

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستی
وگردشگری

شهرداری،محیط
زیست،جهاد

کشاورزی،سازمان
منطقهآزادارس،
سایرارگانهای

ذیریط

145-



213 دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی | جلد سوم | اسناد بخشی و فرابخشی

 جدول شماره 44: پروژه های اقدام
»ایجاد و راه اندازی بازارچه  و فروشگاه های صنایع دستی و توسعه صادرات«

ف
عنوان پروژهردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه های همکاردستگاه مسئول

برآورد اعتبار 
)میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1
ایجادبازارچههاو
فروشگاههایعرضه

صنایعدستی
24

ان
ست
حا
سط

13971400
میراثفرهنگی
صنایعدستیو
گردشگری

شهرداریها،
سازمانمنطقهآزاد

ارس
255305

 جدول شماره 45: پروژه های اقدام
»سرمایه گذاری، ایجاد و توسعه ظرفیت های اقامتی، پذیرایی و توسعه بوم گردی«

ف
عنوان پروژهردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

دستگاه مسئولزمان اجراء
غیردولتی

دستگاه های همکار

 برآورد اعتبار
 )میلیارد ریال(

غیردولتیدولتیدولتیشروع

ایجادوتوسعه1
18ظرفیتمراکزاقامتی

ان
ست
حا
سط

13971400
میراثفرهنگی
صنایعدستیو
گردشگری

شهرداریها،اداره
6620-اماکن

2

ساماندهی،تکمیل
واحداثکمپهای
گردشگریو

مجتمعهایبین
راهی

65

ان
ست
حا
سط

13971400
میراثفرهنگی
صنایعدستیو
گردشگری

محیطزیست،
جهادکشاورزی،
سازمانهایآب-
برق-گاز،ادارهراه

66.6566.65

3
ایجاداقامتگاههای
بومگردیوهتل

بیمارستان
12

ان
ست
حا
سط

13971400
میراثفرهنگی
صنایعدستیو
گردشگری

محیطزیست،
جهادکشاورزی،
سازمانهایآب-
برق-گاز،ادارهراه،
شهرداریوعلوم

پزشکی

420530

4

ایجادمراکز
سرگرمی،تفریحی
وراهاندازی
هتلبوتیکو

سفرهخانههایسنتی

34

ان
ست
حا
سط

13971400
میراثفرهنگی
صنایعدستیو
گردشگری

شهرداریها،ورزشو
جوانان،ادارهاماکن،
بهداشتمحیط

-21835
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جدول شماره 46: پروژه های اقدام »آموزش، تبلیغات و بازاریابی«

ف
عنوان پروژهردی

حجم 
عملیات

محل 
اجراء

زمان اجراء
دستگاه مسئول

دستگاه های 
همکار

برآورد اعتبار )میلیارد 
ریال(

غیردولتیدولتیخاتمهشروع

1

تولیدبرنامههایتلویزیونی،
مولتیمدیا،کلیپ،تیزر
جاذبههایگردشگریو
پخشازکانالهایداخلی

وخارجی

5

لی
لمل
نا
/بی

لی
/م
نی
ستا
ا

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستیو
گردشگری

ما،
سی
او
صد

ی،
صنف

ی
لها

شک
ت


س،

دار
آزا
طقه

من
ان
ازم
س

یها
دار
هر
ش

1515

2
طراحیوچاپوتوزیع

نقشههایمعرفیجاذبهها
ومسیرهایگردشگری

4

لی
لمل
نا
/بی

لی
/م
نی
ستا
ا

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستیو
گردشگری

ما،
سی
او
صد

ی،
صنف

ی
لها

شک
ت


س،

دار
آزا
طقه

من
ان
ازم
س

یها
دار
هر
ش

12.512.5

3
برگزاریوحضوردر
رویدادهایبینالمللیو

ملیومنطقهای
4

لی
لمل
نا
/بی

لی
/م
نی
ستا
ا

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستیو
گردشگری

ما،
سی
او
صد

ی،
صنف

ی
لها

شک
ت


س،

دار
آزا
طقه

من
ان
ازم
س

یها
دار
هر
ش

115115

4
برگزاریتورهایاینفوبرای
اصحابرسانههایخارجی

وداخلی
4

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستیو
گردشگری

ما،
سی
او
صد

ی،
صنف

ی
لها

شک
ت


س،

دار
آزا
طقه

من
ان
ازم
س

یها
دار
هر
ش

5050

5

برنامهریزیوبرگزاری
دورههایآموزشتخصصی
برایعواملاجراییو

آموزشهایعمومیبرای
آحادجامعه

متغیر

ان
ست
حا
سط

13971400
میراث
فرهنگی

صنایعدستیو
گردشگری

ما،
سی
او
صد

ی،
صنف

ی
لها

شک
ت


س،

دار
آزا
طقه

من
ان
ازم
س

یها
دار
هر
ش

21502150




