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قلعههاي گنج؛ نقش حكمراني در توسعه مناطق محروم

ساعت  13تا 15

سخنرانان اصلي-1 :سيد فرهاد قادريان-معاون آبادانی بنياد علوي و -2دكتر روح اهلل حميدي مطلق-رئيس هيأت مديره
صندوق نوآوري اجتماعی
مكان :سالن همايشهاي صدا و سيما-سومين كنفرانس حکمرانی و سياستگذاري عمومی

قلعههاي گنج؛ نقش حكمراني در توسعه مناطق محروم
در اين نشست تخصصی با طرح موضوع چگونگی ايجاد ساختار مطلوب باالدستی براي مسئله محروميتزدايی ،ضمن بررسی كاستیهاي
مدلهاي پيادهشده توسط بنياد علوي در مناطقی چون قلعهگنج ،راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود حکمرانی مسئله محروميتزدايی به
بحث و تبادل نظر گذاشته شد .اهم مطالب بحث شده در اين نشست شامل موارد ذيل بوده است:


مدلهاي طراحی شده توسعه روستايی در مناطق محروم



چگونگی ورود به جوامع روستايی



پايداري مدلهاي توسعهاي



استراتژي خروج توسعهگران



ساختار نهاد پيشرفت



صندوقهاي خرد در جوامع روستايی



ارزيابی تاثيرات اجتماعی



نقش و جايگاه حاكميت ،سازمانهاي مردم نهاد و جامعه محلی در توسعه

دكتر قادريان ،معاون بنياد علوي:
پس از بررسی مداخالت و مطالعه ساختار پروژهها ،جمعبندي نکات جدي و ارزيابی آنها منجر به تهيه مدل مفهومی شده است .مسير
طراحی شده و تهيه الگوي جامع كه نشاندهنده يك مدل ساختاري و الگوي عملياتی بوده ،تفاوتهايی با مدلهاي پيشين داشته است.
اولين تفاوت ،عدم مداخله مستقيم بنياد علوي در مناطق محروم آتی است .تجربه مداخله قلعه گنج بهصورت مستقيم (به اين معنا كه
خود بنياد علوي داخل قلعه گنج ،سايت دارد ،راننده دارد ،نيرو ،كارشناس دارد) ،نشان داده كه عالوه بر افزايش هزينهها ،مردم و مسئولين
محلی منابع را مطالبه خودشان دانسته و ضرورتی به مشاركت و همکاري و همياري نمی ديدند ،و بر اين اساس اولين نقد جدي بر مدل
قلع گنج ،مدل «گران» توسعه در اين منطقه است و حتی در صورت داشتن موفقيت ،در «تکثير» و تعميم پذيري با چالشهايی مواجه
خواهد بود
نکته دوم ،اينکه باور پذيري هر نوع برنامهريزي مشاركتی و اجرايی مشاركتی در اين نوع مداخله مستقيم بسيار محدود است .بدين معنی
كه مردم و مسئولين به نياز بنياد به مشاركت آنها در جهت رسيدن به پايداري باور نداشتند.
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دليل سوم ،امکانپذيري خروج است؛ قرار بر اين بوده بعد از  5سال بنياد بتواند از قلعه گنج خارج بشود .ولی نوع مداخالت ،علی الخصوص
در «صندوقهاي خرد» ،به شکلی بوده كه حتی دور نمايی وجود ندارد كه نشاندهنده چشم انداز يا استراتژي خروج در آينده باشد(البته
بنياد در حال برنامهريزي جهت خروج از اين برنامه ها هست)
به طور خالصه ،تجارب يادگرفته حاصل از مداخله مستقيم را در سه مورد میتوان بيان نمود:
 -1افزايش هزينه و مدل گران توسعه
 -2مشاركت اندك مردم و مسئولين محلی
 -3به پايداري نرسيدن توسعه و وابستگی توسعهگران
بنا به داليل ذكر شده ،در ساختار جديد جمع بندي بر اين بوده كه ورود بصورت «غير مستقيم» باشد و از يك نهاد مردمی و محلی
استفاده شود .پيشنويس طرح تهيه شده است و ساختار طراحی شده بر اين قرار است كه يك نهاد پيشرفت داشته باشيم كه قبل از آن،
بنياد علوي ايستاده و قبلتر از آن ،بنگاههاي اقتصادي بنياد مستعضفان .يعنی بنگاهها و بنياد علوي بیواسطه و مستقأل ،تشخيص و
مداخلهاي در منطقه نکنند.
اين نهاد پيشرفت يك نها د مستقل ،مقيم ،مردمی و مشرف به موضوعات توسعه و محروميت زدايی و درد آشناي مردم محلی است .قرار
بر اين است نهادپيشرفت ذكر شده بعنوان محور مطالعه ،برنامهريزي و اجرا با مشاركت مردم باشد .بنياد علوي هم به صورت قرار دادي
و پروژهاي(نه به صورت رابطه كارمندي و روز مزدي) ،حمايت ها و اعتبارات و پشتيبانی از اين نهاد را انجام دهد .قاعدتأ اين نهاد هم
تسهيلگري در سمت مردم و هم تسهيلگري نهادي سمت دستگاه ها ،سازمان ها ،و خيرين را انجام خواهد داد و همه آن منابع را
در خدمت توسعه منطقه قرار خواهد داد .به اين شکل ،مأموريت جدي نهاد پيشرفت ،هم توانمندسازي تهيدستان براي تغيير و هم
توانمندسازي مسئولين و دستگاهها براي ادامهي فعاليتهاي آبادانی و پيشرفت خواهد بود و پس از بنياد فعاليتها را با شبکه «سفيران»
 كه افرادي با ابزارهاي تسهيلگري ولی با مسئوليت هاي جديتر در حوزه كارآفرينی ،اقتصادي و بحث هاي اجتماعی هستند -ادامهخواهد داد.
مبتنی بر پيشنهاد و مسير جديد قرار است نهاد پيشرفت اولين سازهي اجتماعی كه ايجاد میكند يك سازه اجتماعی -فرهنگی باشد.
«كانونهاي پيشرفت روستايی و محالت» متشکل از دهيار و شورا و نخبگان و خبرگان ان روستا است .اولين خروجی و برون داد اين
كانون(كه سفير و شبکه تخصصی نهاد كمك می كند به خلقش) ،توليد يك سند پيشرفت است .اگر طبق سند مطالعاتی كه مردم
خودشان انجام دادند ،به اين نتيجه رسيده باشند كه نياز به صندوق است ،در اين حال نهاد پيشرفت از تاسيس صندوق يا يك تعاونی
شغلی و كسب و كاري و  .....حمايت خواهد كرد .به عبارتی؛ از نتايجی كه در روستا و با مشاركت جامعه محلی گرفته شده حمايت خواهد
كرد و از آنجا به بعد نه نهاد پيشرفت ،نه بنياد علوي ،هيچ مداخله اي در روستا نخواهد كرد .در حالت فعلی اسنادي كه بنياد دارد اسنادي
است كه توسط مشاوران(بيرون از جامعه محلی و بدون مشاركت مردم) ،تهيه شده و متقاعد كردن جامعه محلی براي پيادهسازي اسناد
در روستاها با دشواري همراه بوده است .اسناد و طرحهايی كه مردم هيچ ارتباط ذهنی و موضوعی با آن برقرار نکردند.
بنياد علوي اميدوار است در مسير جديد اسناد مردمیتر و با حمايتهاي تسهيلگري و تخصصی نهاد پيشرفت و شبکه سفيران توليد
شود و در نتيجه خود مردم و جامعه محلی مطالبه پيادهسازي سند توسعهروستايی در روستا را داشته باشند .از سوي ديگر به منظور
انسجام ستادي و بين دستگاهی و توانمندسازي مسئ ولين ،ستاد پيشرفت شهرستان كه متشکل از مسئولين و نمايندگان كانون هاي
پيشرفت(ذكرشده) شروع به توانمندسازي و فعاليت میكند.
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بعنوان مثال ،يکی از ماموريتهاي جدي بنياد در منطقه« ،آموزش» است؛ آموزشهاي تخصصی كسب وكار براي ارتقاي بهرهوري و
آموزشهاي موضوعی ديگر؛ يکی از موضوعات ،تجهيز هم به لحاظ امکانات و هم به لحاظ رشد توانمندي ذهن مديران و مسئوالن آن
دستگاه و شهرستان خواهد بود.
اين مسير هم به توليد سند جامع پيشرفت شهرستان منجر خواهد شد و باعث خواهد شد كه سندهاي خرد از سمت روستا تجميع شود
در سند جامع (شامل اسناد آمايشی و اسناد مطالعات توسعهاي كه وجود دارد) و در واقع در مطالعات جامع تر و توليد ،سر انجام،
پيشرفت شهرستان به وقوع میپيوندد و پروژه هاي پيشگام و بحث هاي عمومی و كالنتر در آن مطرح خواهد بود .چگونگی تدوين
ساختار ،انتخاب نهاد پيشرفت ،شروع فعاليت نهاد پيشرفت ،شبکه سفيران و  ...از مسائلی است كه بنياد علوي به آنها پرداخته است و
انشاهلل در فرصت مناسب ،جزئيات آن قابل ارائه است.
دكترحميدي مطلق ،رئيس هئيت مديره صندوق نوآوري اجتماعي:
حوزه توسعه مناطق محروم(يا كمتر توسعه يافته) از نظر اقتصادي يك مسأله شکست بازاري است .به اين معنا كه اگر سرمايه را رها كنيم
سرمايه به آن سمت نمیرود .يعنی اقتصاد به طور طبيعی به سمت آن حركت نمیكند .اگر برنامه اين باشد كه ،چون بخش خصوصی
در مناطق محروم سرمايه گذاري نمیكند ،دولت ،حاكميت ،بنياد علوي و مستعضفان سرمايهگذاري در اين مناطق را انجام دهند ،به اين
معنی كه بهعنوان حاكميت ،اين بخشها ،نقش بخش خصوصی را ايفا كنند ،شاهد بودهايم كه تجربه ناموفقی است .در اين حالت
حاكميت همان فعاليتهاي بخشخصوصی را با هزينه بسيار باالتر انجام میدهد و اساسأ موضوع به شکل اقتصادي جلو نمیرود و
ديناميك طبيعی اقتصادي در منطقه تشکيل نمیشود .در حضور مستقيم حاكميت ،همه عوامل به آن وابسته میشود و با خروج از
منطقه ،همه فعاليت ها از بين میرود و لذا فعاليتهاي توسعهاي حالت پايدار نخواهند داشت.
حال سوال اين است؛ مثال فرض كنيد امروز در كشور ما میخواهند جاده بزنند ،خود حاكميت كه نمیسازد .قراردادي با بخش خصوصی
می بندد ولی منابع مالی از حاكميت تامين می شود(چون در صورت ورود بخش خصوصی بايد منافعاش برگشت داده شود ،يا با آن قرار
داد بسته شود كه از محل عوارض جاده  20سال بگيرد يا بايد منابع مالیاش از ابتدا تأمين شود تا شروع به جاده سازي كند) .حال سوالی
كه مطرح است اين است كه چگونه میتوان پذيرفت بخش خصوصی ،بخش  NGOو بخش غير دولتی ،موسسات مختلف نوآور و دانش
بنيان ،پتانسيل كار در مناطق محروم را دارند؟ چه مکانيزم و انگيزشی جهت ورود اين بخشها به مناطق محروم الزم است؟
بهدليل اينکه اين بخشها خود به خود جهت سرمايهگذاري در مناطق محروم نمیآيند ،حاكميت مجبوربه ورود میشود .سوالی در اين
ارتباط مطرح است كه سوال همه ما در اين جلسه است :ما رفتيم جايی خودمان مستقيم حضور پيدا كرديم .االن گير ماندهايم و خيلی
وقت ها نگاه میكنيم راضی نيستيم از كارهايی كه كرده ايم .حاال ما می خواهيم پايمان را عقب بکشيم .آن وقت بايد با چه ساز و كاري
مردم را و بخش خصوصی را بفرستيم جلو كه سرمايه گذاري اتفاق بيفتد و كارهاي خوب بشود؟
همان حدي كه آقاي قادريان ارائه كردند ،نشان می دهند در واقع يك نهاد پيشرفت را تصور كردند كه آن جلو می افتد .اين سوال در
واقع سوال ايشان هم است كه با چه ساز و كاري و با چه مکانيزمی؟
مشکالتش را هم میدانيم .من نهادهاي توسعه زيادي را می شناسم كه رفتند با بخش دولتی قرارداد بستند كه كار توسعه اي بکنند ولی
چون با عدم قطعيت هاي اين مدل آشنا هستند ،مثال می دانند اگر قرارداد ببندند بعد سه ماه حاكميت می گويد چه كار كردي؟ بعد
من هم شاخص هاي قابل سنجش ندارم چون كار من كار توسعهاي است .من می خواهم با مردم كار بکنم چطوري می توانم بگويم مثال
من  10تا دانش آموز اين جا را توانمند كردم .نمی توانم بگويم؛ چون روشی ندارم براي ارزيابی اين ها .آنگاه مجبور می شويم برويم غالبا
به سمت چيزهايی كه بتوانيم ارزيابی كنيم .آن وقت نتيجه می شود مدلهايی كه خودمان از آفت هايش آشنا هستيم كه وقتی بخش
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خصوصی را میكنيم متولی يك امري در حوزه دولت ،آن بخش خصوصی مجبور است به يك سري «نمايش» هايی كه بگويد "من دارم
توسعه می دهم".
در دفاتر نوسازي شهرداري تهران(كه مشاور دولت اند با دولت قرارداد می بندند براي كار توسعهاي در بافت هاي فرسوده شهري) دوستان
تعريف میكردند ما براي اينکه گزارش عملکرد بدهيم ،يك بنر می زديم 40-30 ،نفر جمع می كرديم ،دو تا عکس می گذاشتيم و اين
را به عنوان كارنامه می داديم تا بتوانيم مبلغ قراردادمان را بگيريم.
اين ها مسايل تکنيکی است كه ارتباط حاكميت با بخش خصوصی را سخت می كند؛ از اين جهت كه كار توسعه اي ،فعاليتی «ناملموس»
است و در بستر زمان است كه نتايج آن قابليت مشاهده و درك می شود و در واقع در آينده اثراتش نمايان خواهد شد .به اين معنی كه
اگر در قلعه گنج  5سال ديگر ببينيم ،بنياد مستضفان  50تا آدم توسعه اي درست كرده ،يك ريشه توسعهاي گذاشته ،و فرهنگ مردم را
ارتقا داده 5 ،سال ديگر تازه می فهميم موفق است.
اگر هم برويم سراغ كارهاي نمايشی همه ما می دانيم امروز قلعه گنج بيشتر از اينکه هتل كپري نياز داشته باشد ،نياز به يك منش جديد،
روح جديد ،فرهگ جديد دارد كه در آن منطقه ساخته شود و بهدليل اينکه اين موارد را نمی توان ارزيابی كرد ،سخت است كه با مدل
بخش خصوصی جلو برود .اين ،طرح موضوع است .حاال چالش ارتباط بخش خصوصی و حاكميت كه حاكميت عقب بايستد و بخش
خصوصی جلو باشد و واقعا بشود در عمل كار كرد اين چالش را چگونه می توان حل كرد؟ سوالی كه بسيار بسيار مهم است .يك مثال
هم میزنم االن مثال من  10سال پيش يادم است در رفرنس ها می خوانديم اكثرا می گفتند نمی شود تاثير اجتماعی را ارزيابی كرد.
االن ما در دانشگاه هاي مختلف دنيا دهها آكادمی میبيني م كه از آكادمی هاي وابسته به حاكميت اند .از مجموعه هاي دانشگاهی مثل
آكسفورد ،و كمبريج كه اين ها حرفشان اين است اگر ما نتوانيم تاثير اجتماعی فعاليت هاي بخش خصوصی را بسنجيم ،نمیتوانيم رابطه
بخش حاكميت و بخش خصوصی را سازگار كنيم.
لذا مفهومی ساخته شده به نام ارزيابی تأثيرات اجتماعی ( )Social impact assesmentو نيز مفاهيمی مانند اوراق قرضه اجتماعی
(  . ) Social impact bandامروز در مورد مطالعاتی انگلستان و مناطق حاشيهاي اطراف شهرهاي بزرگ مثل منچستر با همين مدلها
اقداماتی را انجام میدهند .چگونه؟ بخش خصوصی پروژه را میگيرد .من اجازه می دهم پروژههاي شما تحت قيموميت دولت تحت
نظارت دستگاههاي مالی اوراق منتشر كند .مثال من می خواهم قلعه گنج كار كنم .می گويم ،من يك ميليارد هزينه پروژه ام است .بخش
خصوصی هم هستم .حاكميت می گويد برو اوراق منتشر كن و پولش را از مردم بگير و من پول براي اين كار ندارم .اتفاقی كه می افتد
اين است منِ بخش خصوصی با پولی كه از مردم جمع كرده ام می روم در منطقه كار می كنم .بعد يك نهاد مستقل پژوهشی كه تخصصی
كارش بررسی تاثيرات اجتماعی است ،می آيد در منطقه و هيچ تعارض منافعی با آن نهادي كه كار توسعهاي كرده ندارد و دستگاه
حاكميت تأثير اجتماعی شركت را از مشاور پيگيري میكند.
اينکه تاثير اجتماعی چگونه انجام شود ،علم رو به توسعه اي است .يعنی من خوشبينم به اين تکنيك كه می آيد در منطقه نگاه می كند
و می گويد آقاي حميدي كه دو ميليارد خرج كردي من نگاه می كنم تو آمدي در مدارس كار كردي ،من مدارسم وضعشان اين بود به
لحاظ كيفی امروز اين تغييرات را كرده است .حاال يا آزمون برگزار می كنند يا مصاحبه می كنند و ...بعد كه تاثير اجتماعی من مشخص
شد ،آقاي حاكميت وارد عمل می شود .می گويد مردمی كه اوراق اين شركت را خريده اند هرچقدر اين شركت اوراقش تاثير اجتماعی
اش باالتر باشد من حاضرم بابت كاري كه انجام می دهيد سود به اوراقتان بدهم .بنابراين نگران نباشيد همانقدر كه شما می توانيد از
طريق خريد سهام در بورس ،سودآور باشيد ،همان قدر اگر سرمايه گذاري كنيد در توسعه اين مناطق ،من به عنوان حاكميت حاضرم از
سهم خودم بگذرم .بنابراين مردم هيچ فرقی برايشان نمیكند بدون اينکه بخواهند ،نگاه میكنند به سودآوري اين پروژه ها.
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سود آوري اين پروژه ها ،از سود اقتصادي شان نمی آيد ،بلکه از سود اجتماعی به اضافه سود اقتصادي میآيد؛ يعنی مثال اگر يك ميليارد
خرج میكنم ،بازگشت اقتصادي پروژه قلعه گنج  500ميليون است ولی دولت با يك پروتکل با من توافق كرده ،اگر اين كار تاثير اجتماعی
داشته باشد من حاضرم يك ميليارد بعدي را بدهم .بنابريان تاثير اجتماعی سرجمع ميشود  1/5ميليارد تومان .بنابراين اگر مردم خريدند
و حميدي كارش خوب بود ،شما  50درصد در سال در اوراق سود می كنيد.
نمی توان گفت اين مدل در ايران كار می كند يا نمی كند؟ بحث اين است كه امروز بيشتر از اينکه در بحث هاي كالن گفتگو شود بر
سر يك موضوع توافق وجود دارد و آن موضوع اين است كه نمی توان به عنوان حاكميت مستقيم وارد مسئله توسعه شد .پس اگر نمی
توان ،مردم بايستی در بخش خصوصی ،يا  ، NGOاين كار را انجام دهند .مردم و بخش خصوصی را چگونه می توان فرستاد سر همان
كاري كه بايد انجام شود؟ يك كليد دارد؛ آن هم اين است بين حاكميت و مردم يك نهاد مستقل باشد كه بتوانند ارزيابی تاثيرات
اجتماعی را انجام دهند و شايد اين يك فرصتی باشد كه بتوان چنين مدلی را در كشور پياده كرد؛ كه حاكميت ،نهادهاي ارزياب ،بخش
خصوصی و  ...حضور داشته باشند و هر كسی كار خودش را بکند تا بتوان شاهد يك نظام حکمرانی بود .از نظر من در حال حاضر كشور
يك سيستم حکمرانی براي مداخله موثر در مناطق محروم ندارد؛ به همين دليل يا حاكميت با صرف هزينه زياد ،تجاربی مانند مدل(قبلی)
توسعه قلعه گنج را اجرا میكند و يا اينکه بخش خصوصی به دليل محدويت منابع ،نمیتواند در مقياس بزرگ كار كند .در كشور مشکل
مقياس پذيري وجود دارد.
به عقيده من ،مسئله اصلی در حکمرانی مناطق محروم اين است كه به تجربيات بخش غيردولتی و مردمی مقياس بدهيم .اميد است با
ادامه جلسات اينچنينی و تعامل و همفکري در كنار نهاد حاكميتی بتوان بهدستور كارهايی رسيد كه باعث ارتقاء در بحث محروميت
زدايی شود.

پرسش و پاسخ و نظرات حضار
سيدابوالفضل ميرقاسمي ،از سازمان مردمنهاد «تكرا» فعال در حوزه توسعه روستايي :سازمان مردم نهاد تکرا در مطالعات قلعه گنج
حاضر بوده و خوشحالم كه در سال  14 ،95نکته اي كه به دوستان بنياد علوي پيشنهاد داده بودم در ساختار جديد مطرح شده (كه
آقاي قادريان فرمودند) برطرف شده .من دو سوال دارم از آقاي قادريان و يك سوال از آقاي حميدي .اول سوال از آقاي حميدي ميپرسم.
سوال از دكتر حميدي :ايده مطرح شده ايده خوبی است ولی چه تمهيدي در جهت مقابله با فساد و سوءاستفاده انديشده شده است؟ چه
سازوكاري در جهت اطمينان از عدم تبانی كارشناس ارزياب با بخش خصوصی وجود دارد؟ كه بصورت صوري عددسازي كند و نشان
دهد كه تاثيرات اجتماعی داشته و بخش خصوصی هم پورسانتی به مشاور ارزياب بدهد.
سوال از آقاي قادريان :سوال اول :اينکه به يك نقطه يا به يك روستا توجه شود كه سند پيشرفت روستا توسط خود آن ها تهيه شود ايده
خوبی است ولی مشکل اين است اگر قرار بر توسعه منطقهاي باشد ،ارتباط اين روستا با روستاهاي همجوار و شهرهاي اطراف و بحث
مزيت نسبی و مزيت رقابتی اين روستاها هم مهم استو آيا آن نهاد پيشرفت میتواند پاسخ دهد؟ به عبارتی؛ كاري كه شما از مشاورتان
خواسته بوديد اين بود كه مشاور مطالعه برنامهريزي منطقهاي بکند يك مشاور هم سراغ مردم برود  .حاال اينکه چقدر موفق بودند يا
نبودند ولی فلسفه اين كار مبتنی بر توسعه منطقهاي بوده است .مسألهاي كه اينجا به عنوان راه حل مطرح شد ،ظاهرا نقطه است و بنظرم
جواب نمیدهد؛ بهدليل اينکه زمانیكه يك روستا از بده و بستانهاي روستاي همجوار اطالع نداشته باشد مطمئنا جواب نمیدهد و ما
اينجا متمركز بر اقدام نقطهاي شده ايم كه نامطلوب است.
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سوال دوم :نهاد پيشرفت ايده خوبی است منتهی به شرايطی .تا اين نهاد پيشرفت شکل بگيرد ،ساخته شود ،و از نظر دانش و تجربه
مجرب شود زمان می برد .در مثال قلعه گنج ،شما مشاوري كه خراب كاري كرده و ناشیگري هايش را جاي ديگر پياده كرده و رشد
كرده را آمدي بهترين مشاور را انتخاب كردي از نظر شاخصهايی كه داشتی كه يك مطالعهاي از قلعه گنج بکند .ولی اگر قرار است اين
مشاور در داخل قلعه گنج شکل بگيرد ،چقدر زمان طول میكشد تا اين نهاد پيشرفت به آن پختگی برسد كه بتواند همه اين انتظاراتی
كه شما داريد را برآورده بکند.؟
مهدي شفيعي ،از موسسه نوانديشان توسعه و داراي تخصص مديريت توسعه :در بحث هاي قلعه گنج ،به هر حال يك نهاد بيرونی
راجع به توسعه منطقهاي كار میكند .در كشور در بحث توسعه محلی زياد كار شده ولی درمورد توسعه منطقهاي ورود زيادي صورت
نگرفته است .به هر حال اينکه ورود شده ،خيلی خوب است و تمرينی كردند االن دارند بازبينی میكنند .براي اينکه بتوانم در راستاي
صحبت هاي آقاي قادريان و حميدي صحبت كنم چيزي كه مهم است حداقل از لحاظ مديريت به عنوان مدافع حکمرانی در بحثهاي
توسعه منطقهاي كه میخواهيم ورود كنيم ،بحث استراتژي است كه شما می خواهيد ورود كنيد و خروج .اصطالحأ شما در برنامه ريزيها
مداخله انجام می دهيد يك استراتژي خروج را بايد از همان اول طراحی كنيد .وقتی شما به عنوان مداخلهگر بيرونی قرار است مداخلهاي
را انجام دهيد با با كمك مردم يا نهاد ديگر میخواهيد به توسعه منطقه كمك كنيد و پيش برويد بايد از همان اول يك استراتژي داشته
باشيد كه من  5سال ديگر نيستم.
حداقل ما در بحثهاي تسهيلگري كه ورود می كنيم به مناطق ،اين است كه از همان اول اينکه  5سال ديگر نيستيم در ذهنمان است.
اگر به اين شکل طراحی شو ،از اول شما ساز و كاري كه می خواهيد ورود بکنيد را تنظيم كنيد .من فکر ميکنم اين مسئلهاي است كه
چالش اصلی  5سال تجربه قلعه گنج بود كه هم مداخله مستقيم كه خودشان فرمودند هم استراتژي خروج .وقتی شما سازوكارها را
طراحی میكنيد مثال راجع به صندوقها ،می توانيد به شکلی طراحی كنيد  ،مثال اين كه فرض كنيد مشاور می گيريد از بيرون (چون
اگر منطقه آدم توانمندي داشت توسعه شکل می گرفت ) و اين مشاور كه ورود می كند كی بايد خروج كند؟ دو سال يا سه سال؟ اين
بايد دو سال اول كمك كند تا ساختار محلی تقويت شود يا اگر نيست تشکيل شود بعد از تشکيل شدنش در سال سوم با آن سازمانی
كه تشکيل شود جايگزين مشاور بيرونی شده باشد كه كار را ادامه بدهيم .كه سه سال بعد آن نهادي كه تشکيل شده كار ما را انجام
دهد.
دو تا موضوع ديگر يکی اينکه كانون آبادانی و پيشرفتی كه شما میخواهيد تشکيل بدهيد اين را بايد خيلی رعايت كنيد به هر حال
مداخله می كنيد .شورا ،رييس بسيج و ...بياييد و من هم انتخاب میكنم باز هم مردمی نيست .بحث دوم اين است كه ما نبايد دوباره
برويم ستاد پيشرفت تشکيل بدهيم .در كميته برنامهريزي شهرستان« ،كارگروهی» به اين اسم در ساختار مديريت و برنامهريزي كشور
وجود دارد .ما اگر بخواهيم مداخله بکنيم بايد كمك كنيم آن ساختاري كه وجود دارد تقويت شود و همافزايی ايجاد شود بين اين سازو
كارها .يعنی ما از آن طرف كه توانمندي مردم را شکل میدهيم از يك طرف هم اين انسجام سازمانی را كه میخواهيم تشکيل بدهيم
عالوه بر انسجام اجتماعی است بايد اين نهاد را تقويت كنيم يعنی دوباره نهادگيري الزم نيست.
مسئله ديگ ري كه آقاي مهندس قاسمی فرمودند كامال درست است يعنی شما نمی توانيد سند توسعه روستايی بدون در نظر گرفتن سند
توسعه شهرستان و بدون در نظر گرفتن برنامه  5ساله يعنی توسعه محلی را به كمك مردم بنويسيم يا به برنامههايی كه از باال می آيد
بی توجه باشيم .اين را بايد در سند توسعه پيشرفت ببينيم.
محسن اميدوار ،از گروه جهادي شهيد حججي و حوزه علميه مشكات :ما تجربه كار متمركزي در حوزه بشاگرد داريم .همان طور
میدانيد ،منطقه بشاگرد با قلعه گنج همسايه است .البته اين منطقه به دليل فيزيك خاصاش داراي مشکالت بيشتري است .نقد بزرگی
كه به ذهن من می رسد ،اين است كه ورودي كه شما در قلعه گنج داشتيد ،ورود از ناحيه «معلول» است و نه «علت».
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سوالی كه بايد بيشتر به آن بپردازيم ،اين است كه علت محروميت در اين مناطق چيست؟ از نظر ما علت اين است ما به خاطر سياستهاي
كالنی كه در حوزههاي مختلفی كه از وظايف حاكميت است مثل حوزه آموزش(كه می خواهم تمركزم را روي اين ببرم) داشتيم ،مسائلی
در ارتباط با اين مناطق پديد آمده است و معلولهايی توليد شده كه يکی بحث محروميت اقتصادي است .حاكميت نتوانسته عدالت
آموزشی را در اين مناطق به وجود بياورد .اين مناطق در طول زمان از مناطق مشابه شان عقب افتاده اند .مثال ما دبيرهايی از شهرتهران
به صورت جهادي میفرستيم طرح عامی در توسعه بشاگرد داريم 15 .سال است كه هماهنگ هستيم با بعضی نهادها .دبيرها كه میآيند
براي ما تعريف میكنند كه مثال فرض كنيد دانشآموزان راهنمايی ،كسر ساده يا راديکال ساده را نمیتوانند حل كنند .ما چگونه
میخواهيم اين مشکل را حل كنيم؟ میخواهيد دوپينگ كنيد؟ علیرغم اينکه تقدير میكنم از تالش بنياد ،اما دقت كنيم كه روش
دوپينيگ جواب نمیدهد .اين تشکيالت ،يك بازوي بزرگی پيدا میكند بعد هيچ كار ديگري نمیتواند بکند .كامال به صورت كاريکاتوري
می آئيم و يك منطقه را رشد می دهيم و به محض اينکه خارج شويم ،مانند فنري برمیگردد.
اگر میخواهيم مشکل اقتصادي اش را حل كنيم بايد خودش مشکل اقتصادش را حل كند .خب ،نمی تواند! چگونه بتواند؟ يا بايد دانشگاه
خوب قبول شود يا بايد در فنی و حرفه اي خوب درس خوانده باشد و يك مهارت خوب كاري داشته باشند .هيچکدام از اين ها را بهش
نداديم .اين حاال به عنوان بحث علت و معلول است كه سعی كرديم خالصه عرض كنم.
حاال میرسيم به اين مدلها .ببينيد شما میآييد اين هستهها را در روستا تشکيل می دهيد...خب ،چه كسی براي شما سند مینويسد؟
مگر مردم عادي ،سندنويس هستند؟ ما قبول داريم كه اقتصاد بايد مردمی رشد بکند؛ ولی مردم بايد فعاليت اقتصادي بکنند تا رشد
بگيرند .نه فعاليت فکري .نه سند نويسی .ما اين را امتحان كرده ايم؛ گفتيم بياييم يك چيزي بنويسيم ...اصال نمی توانستند مصالح كالن
حتی مسايل منطقه خودشان را در نظر بگيرند .اين البته ،باز هم به آموزش برمیگردد و كال اين توقع بزرگی است كه مردم بيايند سند
توسعه بنويسند .سند توسعه را سياستگذار مینويسد و مردم بازيگر اين صحنه هستند .مثال عرض میكنم؛ روستايی هست  8ميليارد
تومان هزينه جادهء  4كيلومتري اش است .چقدر جمعيت دارد ؟ 1000نفر .همه روستايیها مطالبه شان اين است كه دولت بيايد جاده
بکشد .اين روستاي 1000نفره  8ميليارد تومان می شود چند ميليون تومان سرانه؟  8ميليون تومان.
هر ايرانی ،ساالنه  10ميليون تومان يارانه غير مستقيم اش است .دولت  8ميليون هم بايد به بشاگرد بدهد .چرا؟ چون آن سند می نويسد.
به من می گويد بايد راه من را فالن بکنی؛ هيچ دغدغه اي هم در توسعه درونزا ندارد .می گويم تجميع كن  4تا روستا هستيد بشويد
 5000نفر .مرحوم حاج عبداهلل والی ،سال  61رفت در بخش بشاگرد  23سال كار كرد  800روستا تحويل گرفت ،آمد بيرون  400روستا
تحويل داد .اينها ،كارهاي حاكميت است .نه اينکه من بروم انجا كارخانه بزنم .میخواهم با يك بيان ديگر عرض كنم .اصال اين مدل،
سياستگذاري حکمرانی خوبی نيست ...اسمش اين است كه برا مستضعفان خدمت میكنم .اصال كسی يك مقداري در اين مناطق نفس
كشيده باشد ،میفهمد كه ورود شما با عنوانی كه در آن مناطق میرويد چقدر توقعزا است .خروج كه چه عرض كنم!...
ما بايد به يك مدل سياستگذاري و حکمرانی جامعی برسيم كه مناطق محروم را رشد دهيم .يك نکته مهم نسبت به فرمايش جناب
حميدي؛ بحثی كه فرمودند سهامداري و اينکه مردم را دخيل كنيم در توسعه و اينکه «دولت» ،ضرر اقتصاد بنگاه را جبران كند .اين را
در نظر داشته باشيم كه نبايد همه انگيزهها را با انگيزههاي مادي و دنيوي برد جلو ...آن هم در جمهوري اسالمی! بخشی از كار ،حتما با
انگيزه هاي اجتماعی است...آيا با اين كار ،انگيزههاي اجتماعی ،نظير كمك به همنوع ،و انگيزههاي اخروي مردم آسيب نمی بيند؟ اين
يك مقدار می تواند مشکل زا باشد به نظرم.
محمد فكري ،از مركز بررسي استراتژيک رياست جمهوري و پژوهشگر حوزه تاثيرات اجتماعي :درمورد نکته آقاي حميدي در باب
ارزيابی تاثيرات اجتماعی ،براي من خيلی عجيب بود .چيزي كه اقاي حميدي در توضيح ارزيابی تأثيرات اجتماعی ( (Social impact
 assessmentگفتند ،در واقع توانمندسازي اجتماعی بود .در ( Social impact assessmentارزيابی تاثيرات اجتماعی) ،اتفاقا
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ابعاد منفی را میبينيم .فرضا ما يك پروژه عمرانی انجام میدهيم كلی پااليشگاه و پتروشيمی ساختيم اين كار عمرانی بزرگ ،جامعه
محلی آنجا را نابود كرده .انواع آسيبهاي اجتماعی ،سياسی ،قوميتی ،مذهبی اين ارزيابی تاثيرات اجتماعی است  .ما میرويم مطالعه
میكنيم كه مثال پروژه ،آثار منفی گذاشته اما چيزي كه دكتر حميدي گفت آن میشود توانمند سازي اجتماعی .اين ها ،دو دنياي
متفاوت است.
فرزانه مافي ،ارزياب پروژه قلعه گنج و از بنيانگذاران صندوقهاي اعتباري خرد در كشور  :عذرخواهی می كنم از اين جمله ولی همه
می گوييم همه چيز را بلديم ولی وقتی وارد كار می شويم خيلی با همديگر متفاوت هستيم .هر كسی از يك نظر میبيند .من میتوانم
بگويم بحث «اعتبارات خرد» در كشور شبيه فيلی است كه موالنا در تاريکی ترسيم میكند .علیرغم اينکه اولين صندوق اعتبارات خرد
در كشور در سال  78تشکيل شد  ،ولی هنوز افرادي كه وارد اين پروژه میشوند ،نگاهشان به پروژه نگاه به آن فيل است .روي اعتبارات
خرد وتامين مالی خرد بايد بحث كنيم .بحث توانمند سازي برنامهريزي منطقهاي و برنامهريزي محلی ،اينها هر كدام مباحث كالنی
هستند كه در كشور ما همه ادعا میكنند ما بلديم اما آنچه كه میتوانم در مورد پروژه قلعه گنج و كال پروژه بنياد خدمتتان عرض كنم،
اين است كه در كنار كار بسيار خوبی كه انجام شده باالخره اشکاالتی كه هست كه بايد برطرف شود.
اشکاالتی كه می توانيم وارد كنيم يکی اش اينکه در اين شکل كاري معموال میگويند «آدم توسعه يافته» می تواند توسعه ايجاد كند.
اولين سوال من اين است آيا در ساختار بنياد علوي و مديريتهايی كه اين كار را دارند انجام میدهند ،چقدر تخصص براي اين كار وجود
دارد؟ چقدر «توسعه» را میشناسند؟ اين مهمترين مشکل است! من چون  4سال كار كردم اين را میگويم :كسی كه نگاهش فرق میكند
با نگاه توسعه و نمیداند توانمندسازي چيست ،آيا میتواند در اين پروژه موفق شود؟ اولين اتفاقی كه بايد بيفتد در بنياد علوي اين است؛
سازمانی كه میخواهد كار توسعهاي بکند ،بايد ساختار خودش را توسعهاي كند .در ساختار بنياد علوي ،چه شاخصی از توسعه وجود
دارد؟ مديرانی كه متخصص نيستند؛ ببخشيد معموال همه مهندساند و منابع انسانی را نمی شناسند و با مردم كار نکرده اند! اينها درد
است! اصال نمیدانند چطور بايد با مردم برخورد كنند و اين ناشی كاري است كه متاسفانه هست .پس ،نکته دوم اين است كه ساختار
اصالح شود.
من روزي كه می خواستم صندوق هاي خرد را در كشور بنا بکنيم ،براي سازمان و جهاد  4كارشناس از فائو دعوت كرديم .در حدود
 1200نفر در سطوح صف و ستاد سازمانی را آموزش داديم كه چه میخواهيم و چه كاري میخواهيم بکنيم كه اتفاقا موفقيت ما همين
بود كه همين مديران و كارشناسان در سطوح صف و ستاد همه موافق بودند انجام دهند .پس كار با مردم ،آدم هاي توسعه يافته میخواهد.
نکته اساسی اين است كه بعد از آنکه ساختار «توسعه يافته» میشود الگوي توسعه يافته؟ الگويی داريم كه میخواهيم آدمهاي توسعه
يافته آن را اجرا بکنند .آيا اين اتفاق افتاد؟ خير .بعد از الگوي توسعه ،میشود مردم محلی برنامهريزي منطقه اي كنند؟ آيا ما بين شهر
روستا تفاوت قايليم؟ يا بنياد پول خرج میكند كه ثروتمندان وام بيشتري بگيرند؟ توسعه بايد از پايين باشد از جامعه روستايی باشد.
محمد پيرصوفي ،از بنياد توسعه فردا :بنياد توسعه فردا از سال  82تا االن كار سياستگذاري در خصوص آينده پژوهی انجام میدهد.
من سه نکته عرض می كنم.


معموال در همه جاي دنيا به جاي اينکه «عنوان مدل» مطرح شود ،در خصوص نتيجه يا محتوا صحبت میكنند .اگر دوستان
ساختاري كه به اين مدل رسيده را معرفی می كردند و فرايندي كه براي رسيدن به اين مدل طی شده ،معرفی میشد .شايد
بهتر میتوانستيم درمورد مدل و ابعادش صحبت بکنيم.



با توجه به مناطق هدفی كه اين پروژه در نظر دارد ،به نظر می رسد كه يك مدل از همين ابتدا شايد بتواند حداكثر براي يك
يا چند منطقه هدف متمركز باشد .من فکر ميکنم در بنياد علوي و مؤسسات همکارش است كه اين توانمندي را ايجاد كنند
كه چند مدل جايگزين داشته باشند كه بتوانند به اهدافشان برسند.
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در بحث توسعه معموال اين گونه است كه افق بلندمدتی را در نظر می گيرند؛ حاال در يك مقاطع و بازههاي زمانی مدل را
تعريف میكنند .من امروز از آن افق زمانی براي آن كاري كه در مناطق می خواهند بکنند ،چيزي نشنيدم.

محمد حسين انتظاري ،از موسسه تحقيق و توسعه دانشمند :اينکه فرموديد ما كی بايد خارج شويم؟ من فکر ميکنم اول بايد تعريف
درستی از خارج شدن داشته باشيم؛ چيزي كه میخواهم پيشنهاد دهم اين است باالخره چند سالی در يك جا سرمايهگذاري میكنند
بعد آنجا به يك روالی بيفتد كه بازگشت سرمايه بشود .كسب و كارهايی كه شکل میگيرد بايد به بازگشت سرمايه برسد .اين بازگشت
سرمايه ضمانت می كند امتداد آن حركتی كه آنجا شکل گرفته و اگر بازگشت شکل نگيرد حتما به لحاظ سرمايه شما شکست می خوريد
و مجبور میشويد دوباره سرمايه تزريق كنيد.
اين كه نهاد پيشرفت را برديد داخل محله اتفاق خوبی بود .نکته دقيق است مردم شايد نيازهاي خودشان را خوب نشناسند و با امکاناتشان
آشنا نباشند؛ پس بايد براي نهاد پيشرفت يك ساختار دقيق در نظر بگيريم و اين مشاركت همه جانبه شکل بگيرد .اينکه آقاي حميدي
گفتند بخش خصوصی نمیتواند مقياسش را بزرگ كند( ،)scaleواقعيت اين است بخش خصوصی از يك حدي نمیتواند بزرگتر شود.
اينکه ما همه جا بخواهيم بخش خصوصی را اصالت دهيم من می گويم اين درست نيست .مهم اين است كه مسئله حل شود .بخش
خصوصی و دولتی نداريم و اينکه سرمايه ما بازگشت داده شود؛ چون اين ضمانتش براي موفقيت ،باالست.
پريسا مكي ،از سازمان اداري استخدامي :يکی از موضوعات مورد بررسی در سازمان اداري-استخدامی ،بررسی جايگاه سازمانهاي
متولی توسعه كشور ،در قوانين و مقررات است كه معموال سازمان توسعه ناميده میشوند .قوانين جسته گريختهاي در برنامههاي توسعه
و قانون اجراي اصل  44وجود دارد .م طالعات ما نشان می دهد كه در اين زمينه مشکالت ساختاري زيادري داريم .يك قانون منسجم
براي سازمان هاي توسعهاي نداريم كه دولت چطور بايد با اين ها رفتار كند و التزاماتش چيست؛ يا اينکه بحث نظارت بر آن ها چيست؟
بررسیهاي انجام شده ،نشان داده كه گستره سازمانهاي توسعهاي بسيار متنوع است؛ اين كه در جلسه با هم به تفاهم نمیرسيم شايد
به دليل اين طيف متنوع از سازمانهاي توسعهاي مدنظر هر كدام از عزيزان هم هست .واقعا اجماع همه اينها ،حتی يك قانون مستقل
يا يك عبارت مستقل مشکل است .از سازمانهاي بين المللی بگيريد تا سازمانهاي محلی با هدف توسعه محلی يا توسعه بخشی« ،تنوع»
وجود دارد .من میخواستم توجه را معطوف كنم به خألهاي قانونی موجود در كشور .من خودم بررسی كردم ما قانون سازمانهاي
توسعهاي منطقهاي نداريم .در كشورهاي مختلف ،اين قانون هست؛ ولی در كشور ما نيست .مطمئن نيستم كه آيا تدوين آن راهگشا
خواهد بود؟ يا مشکل ديگري به مشکالت اضافه می كند و اينکه قانون نشان میدهد تعريف جامعی از سازمانهاي توسعه اي وجود ندارد.
عالقهمندم به يك اجماعی درباره الزامات تدوين قانون مربوط به اين حوزه هم در بررسی هايتان بپردازيد.
ناصر نوربخش از بنياد توسعه فرهنگي سپهر(سازمان مردمنهاد در خراسان جنوبي) .بنا به تجربهاي كه در بحث هاي توسعه روستايی
داشتهام ،مدل نهاد پيشرفت كه دوستان به آن رسيدهاند ،خيلی مدل خوبی است .اما اشکالی كه دارد اين است كه:


من فکر می كنم نهادهاي حاكميتی كه اين نظريه را دارند ستاد پيشرفت شکل بگيرد ،اين پيام را می دهند كه بیپول شدهاند.
اشاره كرديد يك الگوي «گران» توسعه داشتيد .االن همه نهادهاي حاكميت میگويند سازمانهاي مردمنهاد بيايد اين كار را
انجام دهد؛ چرا؟ شايد چون پول ندارند! اگر به اين علت اين ايجاد شده ،ساختاري درست خواهد شد كه خوب عمل نمیكند
و منطق درستی هم ندارد .و اتفاقی كه میافتد ،بنا بر تصميم حاكميت ،میخواهيم نهاد مردمی اين كار را بکند اما عمال آن
نهاد مردمی برده تصميمات حاكميت شده است.



در بخشنامه هايی كه در حد روستا است مطالعه كردهام و دو سه بخشنامه از شورا ،هيأتهاي انديشه ورزي و ..در روستا وجود
دارد .بهنظرم ديگر نهاد جديد ايجاد نکنيم؛ بياييم آن نهادهاي موجود را تقويت كنيم .من خيلی موافق تقويت ساختارهاي
موجود هستم تا ايجاد ساختار جديد.
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خانم فرزانه مافي(نوبت دوم صحبت) :منطقه محروم شايد  50درصد محروميتشان اين است كه آموزش نديدهاند؛ حتی معلمانی كه
آنجا آموزش داده اند ضعيف هستند .چرا می گوييم توان افزايی جامعه محلی؟ قرار نيست آن روزي كه وارد منطقه می شويم در آن
روستا سند بنويسيم! ما در پی اين هستيم بهمرور توانمندي ايجاد كنيم .طی  5سال برنامه توسعه (در دنيا مرسوم است  5سال برنامه
توسعه باشد) ،در سال اول فقط رويکرد معيشتی است .هيچ توسعه ي اتفاق نمیافتد 5 .سال آموزش مداوم در زمينههاي مختلف براي
توانمندي افراد .تسهيلگري داشتم دانشجوي شاگرد اول دانشگاه زنجان بود ،وقتی وارد پروژه شد ،تازه شکوفا شد .ما روزي كه در منطقه
چالدران رفتيم ،میگفتيم چرا هيچ خانمی در خيابان نيست؟ میگفتند رسممان نيست خانم ها بيايند بيرون .االن در شهرستان چالدران
بازاري خانم داريم .نمی خواهم بگويم اين كار توسعه اي است ولی اين اتفاق در اثر چه افتاد ؟ در اثر آگاهی! ...و آموزشهايی كه ديدند.
سال پنجم ،سال خروج است .ما در بنياد شنيده ايم كه می خواهند  7سال بکنند دو سال هم براي نظارت.
دكتر حميدي مطلق(نوبت دوم صحبت) :قولی كه میخواستم از آقاي قادريان بگيريم ،ماهانه بيايند گزارش بدهند خودمان هم متولی
بشويم تا اين جلسات ادامه پيدا كند .بحث جناب فکري و اميدوار دو نکته داشتند خيلی در كلمات نمی خواهيم وارد شويم .عرض بنده
هم از  Social impact assesmentهم منفی است هم مثبت .ما درباره تاثيرات اجتماعی منفی ،داريم ماليات میبنديم و براي
مثبتها هم بايد رفتار متقابل انجام دهيم .يعنی براي آثار مثبت ماليات را كاهش دهيم و يارانه را افزايش دهيم .اما در مورد اين سوال
كه آيا ما در حوزه توسعه ،میتوانيم تفکر مادي اقتصادي يا سودآوري داشته باشيم؟ از نظر من هيچ ايرادي ندارد و منافاتی ندارد با اينکه
روح اجتماعی حاكم باشد بر توسعه .ولی اتفاقا در كشور مشکل اين است كه ما اين دو تا را ازهم جدا میكنيم .در حاليکه سازمانهاي
نسل جديدي هم هستند با انگيزههاي توأمان (اجتماعی -معيشتی) .هر انسانی همزمان با عاليق اقتصادي و اجتماعی و خودخواهی و
دگرخواهیاش حركت میكند .ساختار  firmدر اقتصاد اينگونه طراحی شده كه مفهومی خودخواهانه است در خدمت سهامداران.
سازمانهاي هيبريدي ،سازمانهايی هستند كه همزمان منافع اقتصادي اجتماعی را با هم پيگيري می كنند.
آقاي قادريان(نوبت دوم صحبت) :من چند نکته كوتاه را راجع به بحث ها عرض كنم .نکته مهم در مورد توسعه ،توانمند شدن خود
مردم است .تا مردم براي تغيير خودشان و با اراده خودشان برنخيزند ،شاهد بازيها و بهانههايی خواهيم بود كه در مسيرش قرار است كه
اين مردم توانمند شوند.
آموزش ها هم مبتنی بر عملکرد و اقدامات داده میشود .به نظر رسيد بهترين روش احياي خود اگاهی ،خود باوري ،و انزوا شکنی مردم
شريف اين باشد كه در يك اقدامی كه اتفاقأ جزو مراحل توسعه است ،اينها توانمندتر شوند .شبکه سفيرانی كه متصل به كارگروههاي
تخصصی نهاد هستند ،در كنار مردم هستند كه هم آموزشها را بدهند هم هدايتگري و تسهيلگري كنند .كمك كنند اولين اقدام
جمعی مردم بتواند موفق شوند كه تدوين سندي است كه در بخش ساختاري توضيح میدهم.
بحث ديگر راجع به اين سوال كه آيا اين استراتژي دوران ركود اقتصادي و بی پولی نهادهاست؟ با شرايط مالی خوبی كه منابع درآمدي
بنياد علوي دارد ،عرض می كنم كه قطعا چنين نيست.
در مورد صالحيت نهاد پيشرفت ،بايد گفت كه انتخاب اين نهاد پيشرفت  3ماه طول میكشد .كه اين نهاد ،نهاد تخصصی و مجرب و
داراي سيستم متناسب با مناطق محروم هست يا خير .اگر اين احراز شد كه آن نهاد است ،از خدمات مشاوران فعلی بهرمند می شود و
ما و مجريان و همکاران ما بيشتر نقش حمايتی و پشتيبانی را برعهده میگيريم .بحث برنامه هم اين طور است كه  5سال پيش بينی
شده است .سال اول كه بيشتر صرف آموزش و مقدمات و تهيه اسناد میشود .سال دوم و سوم ،خيلی فشار عملياتی پشتيبانی ما جدي
تر است؛ سال  5سعی بر اين بوده شاخصها اگر اجازه خروج بدهد ،از منطقه خارج شويم .ولی اميدواريم كه نهاد پيشرفت چون بومی
بوده ،دغدغه توسعه منطقه خودش را داشته از آن جا به بعد يتواند با حمايت هاي بقيه نهاد هاي رسمی و غير رسمی ،كار توسعه را
امتداد دهد.
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دانشجوي كارشناسي مديريت مالي :من تجربهاي در اين حوزه ندارم و تنها هدف به اشتراك گذاشتن نظرم را دارم ،ابتدا اينکه در جهت
سرمايهگذاري از طريق سرمايهگذاران خرد ،طراحی اوراق بهادار كه داراي  3ويژگی باشند ،به نظرم مفيد خواهد بود .ابتدأ ،دولت میتواند
سودثابت را تعيين كند .میتواند دورههاي 6ماهه تا 1ساله سودثابت داشته باشد .اما فقط سود ثابت كافی نيست .بايد سود متغير هم
داشته باشد كه میتواند از سال  2به بعد شروع شود و در اينحالت ،باعث میشود مزيت نسبی براي سهامداران پيش بيايد .ويژگی سوم
هم اين باشد حتما صورتهاي مالی شان  3ماهه  6ماهه يك ساله حسابرسی بشود .بگويد از كجا خرج شده مثال در چه كارهاي مولدي.
اگر اين  3ويژگی را داشته باشد هر كس میآيد سرمايهگذاري میكند.
علي فروزانفر ،از گروه جهادي شهيد حججي :بيشتر فعاليتهاي گروه ما در حوزه آموزشی و در شهرستان بشاگرد است .ولی به واسطه
رفت و آمدهايی كه داشتم ،نکته اي را عرض می كنم .ما اساسأ توسعه را در چه میدانيم؟ اينکه ما كارخانه توليد رب بزنيم يا...؟ چرا
خيلی كوچکتر نگاه نکنيم؟ من خودم روستايی هستم كه میروم در روستا و میبينم كه ديگر خبر از مرغ بومی نيست؛ اينکه آنجا كارخانه
مرغداري زديم و ديگر خبري از مرغ محلی نيست ،آيا اين حالت فرضی ،میشود توسعه؟ سوالم اين است آيا طرح كالن و كارخانهاي با
چند تا كارگر میشود توسعه؟
حمزهاي ،از بنياد علوي معاونت آباداني و پيشرفت :من در پروژهها به همراه تيم بودهام ،دوستان بحث كارخانه رب را مطرح میكنند.
اين كارخانه توسط «بخش خصوصی» با حمايت بخش حاكميتی راهاندازي شده است .حاال اگر آنجا به ثمر نشسته يا هر اتفاق ديگري،
ما بخش خصوصی را حمايت كرديم و ما با هزينه خودمان احداث نکرديم .بحث ديگر NGO ،است .ما خودمان در بنياد علوي و
مستضعفان ،پيشرو بوديم كه در اين زمينه از بخش خصوصی استفاده بکنيم .خانم مافی خودشان از مشاوران ما بودند .تجربهاي از اين
 NGOها داريم ايناست كه؛ ما كارهايی كه به اين سازمانها واگذار كرديم ،متاسفانه نتيجه خوبی نگرفتيم .به ما حق بدهيد؛ ما هم
بعضی جاها احتياط كنيم .من تأكيد زيادي روي اجراي برنامهها دارم .بحث اجرايی شدن برنامه جديدي كه وجود دارد ،كسانی كه اين
برنامه را نوشتند در حوزه محروميتزدايی چندين سال كار كردهاند ما میخواهيم آن نقاط ضعف احتمالی به ما داده شود كه كار خراب
نشود.
حبيبي ،مجري طرح آباداني و پيشرفت شهرستان چالدران :سه نکته میخواهم بگويم .اول اينکه بنياد علوي احساسش اين است كه
هميشه اشتباهترين راه اولين راه است .قاعدتا بايد در حوزه مسايل اجتماعی اين اتفاق بايستی بيفتد روندها به تدريج تکامل پيدا كنند و
قابليت پياده شدن داشته باشد .نکته دوم نگاه نسخهنويسی را بايد فکر كنيم درموردش .در طی چند سال گذشته اتفاقات زيادي افتاده
است .يکی از آفات اين است كه نگاه نسخهنويسی براي جامعه محلی داشتيم .اين كالم ،كالم زشتی است كه بگوييم اين فرد روستايی
هيچی تشخيص نمی دهد .من خودم كسی هستم كه در كف روستا رفتم .روستاييان بعضی وقت تحليلهايی قويتر از تحليل من ارائه
میدهند .اين كه در روستا ،كسی قدرت فکر و قدرت مولد بودن را ندارد به خاطر اينکه در مناطق محروم است ،اشتباه است .نکته سوم
يك ظرفی وقتی توانايی ريزش دارد كه گنجايش داشته باشد .متاسفانه اين خأل نهادحکومتی است و خأل همافزايی سازمانهاست .به
نظر من نقش نهاد حکومتی بايد پررنگ باشد ،دولت چه نقشی دارد ،ذينفعان و مردم محلی چه نقشی دارد؟
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