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 سياسي -ت تخصصيشسگزارش ن

 هاي گنج؛ نقش حكمراني در توسعه مناطق محرومقلعه

 1398دي  26تاريخ: 

 15تا  13ساعت 

أت مديره رئيس هي-روح اهلل حميدي مطلقدكتر -2بنياد علوي و  آبادانی معاون-سيد فرهاد قادريان-1 :اصلي سخنرانان

 صندوق نوآوري اجتماعی

 سومين كنفرانس حکمرانی و سياستگذاري عمومی-ا و سيماهاي صدسالن همايش مكان:

 

 هاي گنج؛ نقش حكمراني در توسعه مناطق محرومقلعه

 

هاي زدايی، ضمن بررسی كاستیبا طرح موضوع چگونگی ايجاد ساختار مطلوب باالدستی براي مسئله محروميتدر اين نشست تخصصی 

به  یزدايراهکارهاي پيشنهادي براي بهبود حکمرانی مسئله محروميت گنج،چون قلعه شده توسط بنياد علوي در مناطقیهاي پيادهمدل

 :شد. اهم مطالب بحث شده در اين نشست شامل موارد ذيل بوده است بحث و تبادل نظر گذاشته

 هاي طراحی شده توسعه روستايی در مناطق محروممدل 

 چگونگی ورود به جوامع روستايی 

 ايهاي توسعهپايداري مدل 

 گراناستراتژي خروج توسعه 

 ساختار نهاد پيشرفت 

 هاي خرد در جوامع روستايیصندوق 

  ارزيابی تاثيرات اجتماعی 

 هاي مردم نهاد و جامعه محلی در توسعهنقش  و جايگاه حاكميت، سازمان 

 دكتر قادريان، معاون بنياد علوي: 

. مسير مدل مفهومی شده است آنها منجر به تهيه ارزيابیو  نکات جديبندي جمع، هاپس از بررسی مداخالت و مطالعه ساختار پروژه

  ي پيشين داشته است.هامدلبا  هايیاوتفت ،مدل ساختاري و الگوي عملياتی بوده دهنده يككه نشانو تهيه الگوي جامع طراحی شده 

عنا كه )به اين م صورت مستقيم خله قلعه گنج بهمداتجربه است.  آتی عدم مداخله مستقيم بنياد علوي در مناطق محروم ،اولين تفاوت

ين مردم و مسئول ها،كه عالوه بر افزايش هزينهنشان داده  اننده دارد، نيرو، كارشناس دارد(،خود بنياد علوي داخل قلعه گنج، سايت دارد، ر

بر اين اساس اولين نقد جدي بر مدل  و ضرورتی به مشاركت و همکاري و همياري نمی ديدند،منابع را مطالبه خودشان دانسته و  محلی

واجه هايی مپذيري با چالش مميعو ت «تکثير»در  ،در صورت داشتن موفقيتحتی توسعه در اين منطقه است و  «گران»مدل  ،قلع گنج

 خواهد بود

دين معنی ب .است محدود بسيار ريزي مشاركتی و اجرايی مشاركتی در اين نوع مداخله مستقيمباور پذيري هر نوع برنامه، اينکه دوم نکته

 .به نياز بنياد به مشاركت آنها در جهت رسيدن به پايداري  باور نداشتند و مسئولين كه مردم
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علی الخصوص  ،ولی نوع مداخالت .سال بنياد بتواند از قلعه گنج خارج بشود 5بعد از قرار بر اين بوده  است؛ پذيري خروجامکان ،دليل سوم

 البته )باشد چشم انداز يا استراتژي خروج در آينده  دهندهكه نشان نمايی وجود ندارد  رحتی دوبه شکلی بوده كه  ،«ردهاي خصندوق» در 

 از اين برنامه ها هست( ريزي جهت خروج در حال برنامهبنياد 

 توان بيان نمود:حاصل از مداخله مستقيم را در سه مورد می يادگرفته تجارب، به طور خالصه

 ش هزينه و مدل گران توسعهافزاي -1

 مشاركت اندك مردم و مسئولين محلی  -2

 گران  به پايداري نرسيدن توسعه و وابستگی توسعه -3

 و از يك نهاد مردمی و محلیباشد   «غير مستقيم»بر اين بوده كه ورود بصورت جمع بندي  در ساختار جديد ،بنا به داليل ذكر شده

 ،بل از آنكه قداشته باشيم  يك نهاد پيشرفتبر اين قرار است كه ه است و ساختار طراحی شده طرح تهيه شدنويس پيش .استفاده شود

، تشخيص و واسطه و مستقألبی بنياد علويو  هاصادي بنياد مستعضفان. يعنی بنگاههاي اقت، بنگاهتر از آنبنياد علوي ايستاده و قبل

 د.ناي در منطقه نکنمداخله

ار قرد مستقل، مقيم، مردمی و مشرف به موضوعات توسعه و محروميت زدايی و درد آشناي مردم محلی است. يك نها اين نهاد پيشرفت

 وي هم به صورت قرار داديبنياد عل . باشد ريزي و اجرا با مشاركت مردممطالعه، برنامهذكر شده بعنوان محور  بر اين است نهادپيشرفت

اين نهاد هم  أاز اين نهاد را انجام دهد. قاعدت ، حمايت ها و اعتبارات و پشتيبانی(ز مزدينه به صورت رابطه كارمندي و رواي)و پروژه

و همه آن منابع را را انجام خواهد داد   خيرين و گري نهادي سمت دستگاه ها، سازمان ها، هم  تسهيل و  گري در سمت مردمتسهيل

سازي تهيدستان براي تغيير و هم هم توانمندفت، نهاد پيشريت جدي مأمور ،. به اين شکلخواهد داد در خدمت توسعه منطقه قرار

 «سفيران» با شبکه ها را پس از بنياد فعاليتو   خواهد بودبادانی و پيشرفت آهاي ي فعاليتها براي ادامهتوانمندسازي مسئولين و دستگاه

امه اد  -هستندبحث هاي اجتماعی و  اقتصادي ،ه كارآفرينیتر در حوزگري ولی با مسئوليت هاي جديكه افرادي با ابزارهاي تسهيل -

  خواهد داد.

اشد. فرهنگی ب -كند يك سازه اجتماعیمیي اجتماعی كه ايجاد نهاد پيشرفت اولين سازه قرار است مسير جديدمبتنی بر پيشنهاد و 

ان روستا است. اولين خروجی و برون داد اين  متشکل از دهيار و شورا و نخبگان و خبرگان «هاي پيشرفت روستايی و محالتكانون»

ه مردم سند مطالعاتی ك طبق ، توليد يك سند پيشرفت است.  اگر(كه سفير و شبکه تخصصی نهاد كمك می كند به خلقش)كانون

 یعاونيا يك تنهاد پيشرفت از تاسيس صندوق  در اين حال ،كه نياز به صندوق استباشند  به اين نتيجه رسيده، خودشان انجام دادند

به عبارتی؛ از نتايجی كه در روستا و با مشاركت جامعه محلی گرفته شده حمايت خواهد  .و ..... حمايت خواهد كرد شغلی و كسب و كاري

ي دناساسنادي كه بنياد دارد ادر حالت فعلی هيچ مداخله اي در روستا نخواهد كرد.  ،نه بنياد علوي ،نجا به بعد نه نهاد پيشرفتآاز كرد و 

 اسناد سازيمتقاعد كردن جامعه محلی براي پياده و شده ، تهيه)بيرون از جامعه محلی و بدون مشاركت مردم(مشاورانتوسط است كه 

 كه مردم هيچ ارتباط ذهنی و موضوعی با آن برقرار نکردند.  هايی اد و طرحسنا با دشواري همراه بوده است. در روستاها

گري و تخصصی نهاد پيشرفت و شبکه سفيران توليد هاي تسهيلتر و با حمايتاسناد مردمیجديد در مسير  بنياد علوي اميدوار است

سوي ديگر به منظور از  در روستا را داشته باشند.روستايی ي سند توسعهسازمردم و جامعه محلی مطالبه پياده خود در نتيجه شود و

ولين، ستاد پيشرفت شهرستان كه متشکل از مسئولين و نمايندگان كانون هاي جام ستادي و بين دستگاهی و توانمندسازي مسئسان

  . كندتوانمندسازي و فعاليت میشروع  به )ذكرشده( پيشرفت
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وري و هاي تخصصی كسب وكار براي ارتقاي بهرهموزشآ ؛است «آموزش» ،در منطقهبنياد جدي هاي يکی از ماموريت بعنوان مثال،

ن آهم به لحاظ رشد توانمندي ذهن مديران و مسئوالن و به لحاظ امکانات هم تجهيز  ،يکی از موضوعات؛ رهاي موضوعی ديگآموزش

 دستگاه و شهرستان خواهد بود. 

د وكه سندهاي خرد از سمت روستا تجميع  شمنجر خواهد شد و باعث خواهد شد  اين مسير هم به توليد سند جامع پيشرفت شهرستان 

 ،و در واقع در مطالعات جامع تر و توليد، سر انجام  (دي كه وجود دارامطالعات توسعه اسنادآمايشی و اسناد   )شاملدر سند جامع 

چگونگی تدوين  مطرح خواهد بود.در آن  ترپروژه هاي پيشگام و بحث هاي عمومی و كالنو  پيونددبه وقوع میپيشرفت شهرستان 

 و از مسائلی است كه بنياد علوي به آنها پرداخته استو ...  شبکه سفيران  ،هاد پيشرفتن ساختار، انتخاب نهاد پيشرفت، شروع فعاليت

 .انشاهلل در فرصت مناسب، جزئيات آن قابل ارائه است

 :رئيس هئيت مديره صندوق نوآوري اجتماعي ،حميدي مطلقدكتر 

ت بازاري است. به اين معنا كه اگر سرمايه را رها كنيم شکس سألهاز نظر اقتصادي يك م (يا كمتر توسعه يافته)حوزه توسعه مناطق محروم

 ی چون بخش خصوصبرنامه اين باشد كه، كند. اگر حركت نمی به سمت آن رود. يعنی اقتصاد به طور طبيعینمی به آن سمتسرمايه 

ين به ا، اين مناطق را انجام دهنددر  گذاريسرمايه مستعضفان و  دولت، حاكميت، بنياد علوي كند،در مناطق محروم سرمايه گذاري نمی

است. در اين حالت  تجربه ناموفقیايم كه  ايفا كنند، شاهد بودهبخش خصوصی را نقش ها، اين بخش ،عنوان حاكميتبهمعنی كه 

 و ودرموضوع به شکل اقتصادي جلو نمی أ اساسدهد و نجام میاخصوصی را با هزينه بسيار باالتر هاي بخشحاكميت همان فعاليت

شود و با خروج از همه عوامل به آن وابسته می ،در حضور مستقيم حاكميتشود. ديناميك طبيعی اقتصادي در منطقه تشکيل نمی

 اي حالت پايدار نخواهند داشت.هاي توسعهفعاليتلذا رود و فعاليت ها از بين میهمه  ،منطقه

 خصوصیقراردادي با بخش   .سازدحاكميت كه نمیخود خواهند جاده بزنند، فرض كنيد امروز در كشور ما می مثال ؛حال سوال اين است

رار يا با آن قاش برگشت داده شود، بايد منافعبخش خصوصی  در صورت ورود  چوناز حاكميت تامين می شود)منابع مالی می بندد ولی 

والی سحال . (دسازي كن هتا شروع به جادابتدا تأمين شود اش از منابع مالیيا بايد  بگيردسال  20كه از محل عوارض جاده بسته شود  داد

دانش  و  آوروو بخش غير دولتی، موسسات مختلف ن NGO بخش خصوصی، بخش  پذيرفت توانچگونه می اين است كه كه مطرح است

  حروم الزم است؟ها به مناطق مو انگيزشی جهت ورود اين بخش چه مکانيزم ؟را دارندمحروم  بنيان، پتانسيل كار در مناطق

سوالی در اين  .شودحاكميت مجبوربه ورود می ،آيندگذاري در مناطق محروم نمیجهت سرمايهخود به خود ها دليل اينکه اين بخشبه

لی و خي ايم اندهما رفتيم جايی خودمان مستقيم حضور پيدا كرديم. االن گير م :است در اين جلسه ارتباط مطرح است كه سوال همه ما

يم. حاال ما می خواهيم پايمان را عقب بکشيم. آن وقت بايد با چه ساز و كاري ه اكنيم راضی نيستيم از كارهايی كه كردقت ها نگاه میو

 ؟مردم را و بخش خصوصی را بفرستيم جلو كه سرمايه گذاري اتفاق بيفتد و كارهاي خوب بشود

ن جلو می افتد. اين سوال در آدر واقع يك نهاد پيشرفت را تصور كردند كه نشان می دهند  آقاي قادريان ارائه كردند،همان حدي كه 

 ؟با چه مکانيزمیو واقع  سوال ايشان هم است كه با چه ساز و كاري 

نهادهاي توسعه زيادي را می شناسم كه رفتند با بخش دولتی قرارداد بستند كه كار توسعه اي بکنند ولی من دانيم. مشکالتش را هم می

مثال می دانند اگر قرارداد ببندند بعد سه ماه حاكميت می گويد چه كار كردي؟ بعد  ،ا عدم قطعيت هاي اين مدل آشنا هستندچون ب

اي است. من می خواهم با مردم كار بکنم چطوري می توانم بگويم مثال من هم شاخص هاي قابل سنجش ندارم چون كار من كار توسعه

م غالبا ويآنگاه مجبور می شويم برچون روشی ندارم براي ارزيابی اين ها.  ؛توانمند كردم. نمی توانم بگويمرا تا دانش آموز اين جا  10من 

هايی كه خودمان از آفت هايش آشنا هستيم كه وقتی بخش مدلآن وقت نتيجه می شود  به سمت چيزهايی كه بتوانيم ارزيابی كنيم.
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رم من دا"هايی كه بگويد  «نمايش»مجبور است به يك سري  آن بخش خصوصی، متولی يك امري در حوزه دولت يمكنخصوصی را می

 . "توسعه می دهم

تان دوس اي در بافت هاي فرسوده شهري(ی بندند براي كار توسعهكه مشاور دولت اند با دولت قرارداد مدر دفاتر نوسازي شهرداري تهران)

م و اين ذاشتيم، دو تا عکس می گردينفر جمع می ك 40-30يم، دبنر می ز كردند ما براي اينکه گزارش عملکرد بدهيم، يكتعريف می

 قراردادمان را بگيريم. مبلغ يم تا بتوانيم ادرا به عنوان كارنامه می د

 «ناملموس»فعاليتی  ،از اين جهت كه كار توسعه اي ؛اين ها مسايل تکنيکی است كه ارتباط حاكميت با بخش خصوصی را سخت می كند

به اين معنی كه  .ان خواهد شداثراتش نماي می شود و در واقع در آيندهن قابليت مشاهده و درك بستر زمان است كه نتايج آ درو  است

فرهنگ مردم را و ، اي گذاشتهسعه اي درست كرده، يك ريشه توسعهتا آدم تو 50بنياد مستضفان ببينيم، سال ديگر  5اگر در قلعه گنج 

 ازه می فهميم موفق است. سال ديگر ت 5 ،ارتقا داده

منش جديد،  يك بهنياز  ،اگر هم برويم سراغ كارهاي نمايشی همه ما می دانيم امروز قلعه گنج بيشتر از اينکه هتل كپري نياز داشته باشد

 با مدل كه ستسخت ا اين موارد را نمی توان ارزيابی كرد، دليل اينکه و به در آن منطقه ساخته شودكه  دارد روح جديد، فرهگ جديد

طرح موضوع است. حاال چالش ارتباط بخش خصوصی و حاكميت كه حاكميت عقب بايستد و بخش  ،بخش خصوصی جلو برود. اين

ال يك مث ؟ سوالی كه بسيار بسيار مهم است.خصوصی جلو باشد و واقعا بشود در عمل كار كرد اين چالش را چگونه می توان حل كرد

سال پيش يادم است در رفرنس ها می خوانديم اكثرا می گفتند نمی شود تاثير اجتماعی را ارزيابی كرد.  10زنم االن مثال من هم می

م كه از آكادمی هاي وابسته به حاكميت اند. از مجموعه هاي دانشگاهی مثل يبينها آكادمی میاالن ما در دانشگاه هاي مختلف دنيا ده

رابطه وانيم تنمی ،ست اگر ما نتوانيم تاثير اجتماعی فعاليت هاي بخش خصوصی را بسنجيمكمبريج كه اين ها حرفشان اين او آكسفورد، 

 . سازگار كنيم بخش حاكميت و بخش خصوصی را

نيز مفاهيمی مانند اوراق قرضه اجتماعی  و (Social impact assesment)ارزيابی تأثيرات اجتماعی  مفهومی ساخته شده به ناملذا 

( Social impact band ) ها اي اطراف شهرهاي بزرگ مثل منچستر با همين مدلمناطق حاشيهو انگلستان  مورد مطالعاتی . امروز در

هاي شما تحت قيموميت دولت تحت من اجازه می دهم پروژهگيرد. بخش خصوصی پروژه را می. چگونه؟ دهنداقداماتی را انجام می

خش ام است. ب ژهمن يك ميليارد هزينه پرو ،من می خواهم قلعه گنج كار كنم. می گويم هاي مالی اوراق منتشر كند. مثالنظارت دستگاه

د ندارم. اتفاقی كه می  افت براي اين كار پول من اوراق منتشر كن و پولش را از مردم بگير وبرو  خصوصی هم هستم. حاكميت می گويد 

بعد يك نهاد مستقل پژوهشی كه تخصصی  .وم در منطقه كار می كنمبخش خصوصی با پولی كه از مردم جمع كرده ام می ر اين است منِ

اي كرده ندارد و دستگاه می آيد در منطقه و هيچ تعارض منافعی با آن نهادي كه كار توسعهكارش بررسی تاثيرات اجتماعی است، 

   د.كنتأثير اجتماعی شركت را از مشاور پيگيري میحاكميت 

ی كند كه می آيد در منطقه نگاه معلم رو به توسعه اي است. يعنی من خوشبينم به اين تکنيك  ،جام شوداينکه تاثير اجتماعی چگونه ان

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 و 

آزمون برگزار می كنند يا مصاحبه می كنند و... بعد كه تاثير اجتماعی من مشخص است. حاال يا اين تغييرات را كرده لحاظ كيفی امروز 

آقاي حاكميت وارد عمل می شود. می گويد مردمی كه اوراق اين شركت را خريده اند هرچقدر اين شركت اوراقش تاثير اجتماعی  ،شد

دهم. بنابراين نگران نباشيد همانقدر كه شما می توانيد از اش باالتر باشد من حاضرم بابت كاري كه انجام می دهيد سود به اوراقتان ب

من به عنوان حاكميت حاضرم از  ،اطقنهمان قدر اگر سرمايه گذاري كنيد در توسعه اين م يد،طريق خريد سهام در بورس، سودآور باش

 نند به سودآوري اين پروژه ها. كمی كند بدون اينکه بخواهند، نگاهبراين مردم هيچ فرقی برايشان نمیسهم خودم بگذرم. بنا
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ارد يعنی مثال اگر يك ميليآيد؛ اجتماعی به اضافه سود اقتصادي میاز سود اقتصادي شان نمی آيد، بلکه از سود  ،سود آوري اين پروژه ها

 اين كار تاثير اجتماعیميليون است ولی دولت با يك پروتکل با من توافق كرده، اگر  500بازگشت اقتصادي پروژه قلعه گنج  ،كنمخرج می

ميليارد تومان. بنابراين اگر مردم خريدند  5/1داشته باشد من حاضرم يك ميليارد بعدي را بدهم. بنابريان تاثير اجتماعی سرجمع ميشود 

 صد در سال در اوراق سود می كنيد.در 50و حميدي كارش خوب بود، شما 

بر  ود ش امروز بيشتر از اينکه در بحث هاي كالن گفتگو كه اين است بحث ؟ی كنداين مدل در ايران كار می كند يا نمتوان گفت نمی  

ی . پس اگر نمشدنمی توان به عنوان حاكميت مستقيم وارد مسئله توسعه  كه و آن موضوع اين است وجود دارد سر يك موضوع توافق 

سر همان فرستاد دم و بخش خصوصی را چگونه می توان مراين كار را انجام دهند. ،  NGO يا بخش خصوصی، يستی در مردم با ، توان

 ارزيابی تاثيراتد نبتوانو مردم يك نهاد مستقل باشد كه  حاكميتآن هم اين است بين  ؛يك كليد دارد ؟كاري كه بايد انجام شود

حاكميت، نهادهاي ارزياب، بخش كه پياده كرد؛  مدلی را در كشور چنين بتوان  كه  اجتماعی را انجام دهند و شايد اين يك فرصتی باشد

 شوركدر حال حاضر . از نظر من دبو شاهد يك نظام حکمرانی بتوان  و هر كسی كار خودش را بکند تاو ... حضور داشته باشند  خصوصی 

)قبلی( د مدلتجاربی مانن، با صرف هزينه زياد به همين دليل يا حاكميت ؛نداردمداخله موثر در مناطق محروم  يك سيستم حکمرانی براي

مشکل  وردر كش تواند در مقياس بزرگ كار كند.نمی به دليل محدويت منابع،  اينکه بخش خصوصیكند و يا  را اجرا میقلعه گنج  توسعه

  وجود دارد. مقياس پذيري 

ت با اميد اس دهيم. دولتی و مردمی مقياس ببه تجربيات بخش غيراين است كه مناطق محروم  در حکمرانیاصلی مسئله  ،به عقيده من

ارتقاء در بحث محروميت دستور كارهايی رسيد كه باعث بتوان به در كنار نهاد حاكميتیچنينی و تعامل و همفکري ادامه جلسات اين

  زدايی شود.

 

 پرسش و پاسخ و نظرات حضار
 

ازمان مردم نهاد تکرا در مطالعات قلعه گنج س :در حوزه توسعه روستاييفعال  « تكرا» نهادسازمان مردم ابوالفضل ميرقاسمي، ازدسي

كه ) ياد علوي پيشنهاد داده بودم در ساختار جديد مطرح شدهبه دوستان بنكه نکته اي  14، 95سال  حاضر بوده و خوشحالم كه در 

 ل از آقاي حميدي ميپرسم. سوال دارم از آقاي قادريان و يك سوال از آقاي حميدي. اول سوا برطرف شده. من دو  ( آقاي قادريان فرمودند

تمهيدي در  جهت مقابله با فساد و سوءاستفاده انديشده شده است؟ چه  ايده مطرح شده ايده خوبی است ولی چه سوال از دكتر حميدي:

و نشان  صوري عددسازي كند بصورت كه ؟ سازوكاري در جهت اطمينان از عدم تبانی كارشناس ارزياب با بخش خصوصی وجود دارد

 بخش خصوصی هم پورسانتی به مشاور ارزياب بدهد. د كه تاثيرات اجتماعی داشته و ده

ود ايده هيه شكه سند پيشرفت روستا توسط خود آن ها ته يك روستا توجه شود بيا به يك نقطه اينکه سوال اول:   :قادريان آقاياز سوال  

 بحثو جوار و شهرهاي اطراف ارتباط اين روستا با روستاهاي هم ،باشداي خوبی است ولی مشکل اين است اگر  قرار بر توسعه منطقه

ان كاري كه شما از مشاورتتواند پاسخ دهد؟ به عبارتی؛ می آن نهاد پيشرفت  هم مهم استو آيااين روستاها مزيت نسبی و مزيت رقابتی 

. حاال اينکه چقدر موفق بودند يا برود  سراغ مردم اي بکند يك مشاور همريزي منطقهاين بود كه مشاور مطالعه برنامه خواسته بوديد

بنظرم  وظاهرا نقطه است مطرح شد، به عنوان راه حل  اينجا اي كهمسأله. ه استاي بودفلسفه اين كار مبتنی بر توسعه منطقهنبودند ولی 

 دهد و مامطمئنا جواب نمیع نداشته باشد هاي روستاي همجوار اطالاز بده و بستانروستا كه يك زمانیدليل اينکه به ؛دهدجواب نمی

 اي شده ايم كه نامطلوب است.اينجا متمركز بر اقدام نقطه
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ربه و از نظر دانش و تجايده خوبی است منتهی به شرايطی. تا اين نهاد پيشرفت شکل بگيرد، ساخته شود،  نهاد پيشرفت :دومسوال 

و رشد گري هايش را جاي ديگر پياده كرده و ناشیاوري كه خراب كاري كرده مش شما  در مثال قلعه گنج، زمان می برد. مجرب شود

اي از قلعه گنج بکند. ولی اگر قرار است اين هايی كه داشتی كه يك مطالعهرا انتخاب كردي از نظر شاخص روشاآمدي بهترين مكرده را 

 یپيشرفت به آن پختگی برسد كه بتواند همه اين انتظارات كشد تا اين نهادچقدر زمان طول می ،گنج شکل بگيرد مشاور در داخل قلعه

 كه شما داريد را برآورده بکند.؟

 يرونیبه هر حال يك نهاد ب در بحث هاي قلعه گنج، :مديريت توسعهداراي تخصص  از موسسه نوانديشان توسعه و ، شفيعيمهدي 

ورود زيادي صورت  ايزياد كار شده ولی درمورد توسعه منطقهدر بحث توسعه محلی در كشور كند. اي كار میراجع به توسعه منطقه

تاي راي اينکه بتوانم در راسب كنند. ند االن دارند بازبينی میخيلی خوب است و تمرينی كردنگرفته است. به هر حال اينکه ورود شده، 

هاي عنوان مدافع حکمرانی در بحث ت بههاي آقاي قادريان و حميدي صحبت كنم چيزي كه مهم است حداقل از لحاظ مديريصحبت

ا هخواهيد ورود كنيد و خروج. اصطالحأ شما در برنامه ريزيبحث استراتژي است كه شما می  ،خواهيم ورود كنيمكه می ايتوسعه منطقه

ي ای قرار است مداخلهگر بيرونكنيد. وقتی شما به عنوان مداخله مداخله انجام می دهيد يك استراتژي خروج را بايد از همان اول طراحی

ه بايد از همان اول يك استراتژي داشت د پيش بروي د و كنيبه توسعه منطقه كمك  دخواهيديگر می كمك مردم يا نهاد با بارا انجام دهيد 

 سال ديگر نيستم.  5كه من  دباشي

. سال ديگر نيستيم در ذهنمان است 5که اين، اين است كه از همان اول گري كه ورود می كنيم به مناطقهاي تسهيلحداقل ما در بحث

ت كه اي اسد. من فکر ميکنم اين مسئلهكنيد را تنظيم ورود بکني داز اول شما ساز و كاري كه می خواهي ،اگر به اين شکل  طراحی شو

ما سازوكارها را وقتی ش سال تجربه قلعه گنج بود كه هم مداخله مستقيم كه خودشان فرمودند هم استراتژي خروج. 5چالش اصلی 

ون می گيريد از بيرون )چمثال اين كه فرض كنيد مشاور  د ،طراحی كنيد به شکلی می توانيها، د مثال راجع به صندوقكنيطراحی می

ين ؟ اگرفت ( و اين مشاور كه ورود می كند كی بايد خروج كند؟ دو سال يا سه سالمی آدم توانمندي داشت توسعه شکل  منطقه اگر

سازمانی  ندنش در سال سوم با آساختار محلی تقويت شود يا اگر نيست تشکيل شود بعد از تشکيل ش سال اول كمك كند تا بايد دو

ن نهادي كه تشکيل شده كار ما را انجام را ادامه بدهيم. كه سه سال بعد آ كه تشکيل شود جايگزين مشاور بيرونی شده باشد كه كار

 دهد. 

تشکيل بدهيد اين را بايد خيلی رعايت كنيد به هر حال  دخواهينون آبادانی و پيشرفتی كه شما میه كادو تا موضوع ديگر يکی اينک

اره ب. بحث دوم اين است كه ما نبايد دوكنم باز هم مردمی نيستمن هم انتخاب می و سيج و... بياييدمداخله می كنيد. شورا، رييس ب

يزي كشور ربه اين اسم در ساختار مديريت و برنامه «رگروهیكا» ،ريزي شهرستانامهدر كميته برنبرويم ستاد پيشرفت تشکيل بدهيم. 

افزايی ايجاد شود بين اين سازو ساختاري كه وجود دارد تقويت شود و همن هيم مداخله بکنيم بايد كمك كنيم آوجود دارد. ما اگر بخوا

خواهيم تشکيل بدهيم هم اين انسجام سازمانی را كه می ز يك طرفدهيم اطرف كه توانمندي مردم را شکل می كارها. يعنی ما از آن

 را تقويت كنيم يعنی دوباره نهادگيري الزم نيست. عالوه بر انسجام اجتماعی است بايد اين نهاد 

ن سند تري كه آقاي مهندس قاسمی فرمودند كامال درست است يعنی شما نمی توانيد سند توسعه روستايی بدون در نظر گرفگيمسئله د

هايی كه از باال می آيد برنامه به بنويسيم يا ك مردمساله يعنی توسعه محلی را به كم 5توسعه شهرستان و بدون در نظر گرفتن برنامه 

 اين را بايد در سند توسعه پيشرفت ببينيم.بی توجه باشيم. 

همان طور متمركزي در حوزه بشاگرد داريم. ما تجربه كار  :مشكات حوزه علميهگروه جهادي شهيد حججي و از  ،واراميد محسن

. نقد بزرگی است يبيشتراش داراي مشکالت به دليل فيزيك خاص. البته اين منطقه همسايه است دانيد، منطقه بشاگرد با قلعه گنجمی

 «.علت»است و نه « معلول»د از ناحيه داشتيد، ورودر قلعه گنج  ورودي كه شماكه به ذهن من می رسد، اين است كه 
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هاي علت اين است ما به خاطر سياستاز نظر ما علت محروميت در اين مناطق چيست؟ سوالی كه بايد بيشتر به آن بپردازيم، اين است كه 

( داشتيم، مسائلی روي اين ببرمرا كه می خواهم تمركزم وظايف حاكميت است مثل حوزه آموزش)هاي مختلفی كه از كالنی كه در حوزه

حاكميت نتوانسته عدالت است.  کی بحث محروميت اقتصاديهايی توليد شده كه يمعلولاين مناطق پديد آمده است و  در ارتباط با

مناطق مشابه شان عقب افتاده اند. مثال ما دبيرهايی از شهرتهران  ازاين مناطق در طول زمان ا در اين مناطق به وجود بياورد. آموزشی ر

آيند يم با بعضی نهادها. دبيرها كه میسال است كه هماهنگ هست 15امی در توسعه بشاگرد داريم. فرستيم طرح عبه صورت جهادي می

 چگونهما توانند حل كنند. راديکال ساده را نمیيا كسر ساده  ،يیآموزان راهنمامثال فرض كنيد دانش كه كنندبراي ما تعريف می

وش ركنم از تالش بنياد، اما دقت كنيم كه رغم اينکه تقدير میعلی ؟يدخواهيد دوپينگ كنمی ؟خواهيم اين مشکل را حل كنيممی

اتوري تواند بکند. كامال به صورت كاريکكند بعد هيچ كار ديگري نمیيك بازوي بزرگی پيدا میاين تشکيالت، دهد. دوپينيگ جواب نمی

 گردد. ي برمیمانند فنر ،به محض اينکه خارج شويم می دهيم وك منطقه را رشد می آئيم و ي

نشگاه اند؟ يا بايد دابتوچگونه  !نمی تواندخب، را حل كند. خواهيم مشکل اقتصادي اش را حل كنيم بايد خودش مشکل اقتصادش اگر می

هيچکدام از اين ها را بهش  .يك مهارت خوب كاري داشته باشند و خوب قبول شود يا بايد در فنی و حرفه اي خوب درس خوانده باشد

 . اين حاال به عنوان بحث علت و معلول است كه سعی كرديم خالصه عرض كنم. نداديم

 يسد؟نوتشکيل می دهيد...خب، چه كسی براي شما سند می وستار ها را درهسته آييد اينها. ببينيد شما میرسيم به اين مدلحاال می

ولی مردم بايد فعاليت اقتصادي بکنند تا رشد  ؛رشد بکندنويس هستند؟ ما قبول داريم كه اقتصاد بايد مردمی سند ،مگر مردم عادي

كالن ستند مصالح نمی تواناصال  ...گفتيم بياييم يك چيزي بنويسيم ؛يمه اامتحان كرداين را نه سند نويسی. ما  .نه فعاليت فکري .بگيرند

ند سند مردم بيايكه است  بزرگیو كال اين توقع گردد باز هم به آموزش برمیاين البته، ظر بگيرند. حتی مسايل منطقه خودشان را در ن

ميليارد  8هست روستايی  ؛كنميگر اين صحنه هستند. مثال عرض مینويسد و مردم بازگذار میيسند. سند توسعه را سياستتوسعه بنو

ايد جاده كه دولت بياست  مطالبه شان اين هانفر. همه روستايی 1000در جمعيت دارد ؟چق ي اش است. ومتركيل 4هزينه جادهء  تومان 

 ميليون تومان.  8ميليارد تومان می شود چند ميليون تومان سرانه؟  8فره ن 1000ي. اين روستابکشد

د. چرا؟ چون آن سند می نويسد. ميليون هم بايد به بشاگرد بده 8ميليون تومان يارانه غير مستقيم اش است. دولت  10 ساالنه ،هر ايرانی

تا روستا هستيد بشويد  4دارد. می گويم تجميع كن نزا هيچ دغدغه اي هم در توسعه درون ؛راه من را فالن بکنی به من می گويد بايد

روستا  400بيرون  روستا تحويل گرفت، آمد 800سال كار كرد  23رفت در بخش بشاگرد  61سال نفر. مرحوم حاج عبداهلل والی،  5000

 ،خواهم با يك بيان ديگر عرض كنم. اصال اين مدلنه اينکه من بروم انجا كارخانه بزنم. میكارهاي حاكميت است.  ،هاتحويل داد. اين

فس ي در اين مناطق ناصال كسی يك مقدار .كنماين است كه برا مستضعفان خدمت میاسمش  سياستگذاري حکمرانی خوبی نيست...

  ...!زا است. خروج كه چه عرض كنميد چقدر توقعروفهمد كه ورود شما با عنوانی كه در آن مناطق میمی ،باشد هكشيد

ه مهم نسبت به فرمايش جناب دهيم. يك نکتبرسيم كه مناطق محروم را رشد ما بايد به يك مدل سياستگذاري و حکمرانی جامعی 

را  را جبران كند. اينضرر اقتصاد بنگاه  ،«دولت»در توسعه و اينکه  مبحثی كه فرمودند سهامداري و اينکه مردم را دخيل كنيحميدي؛ 

بخشی از كار، حتما با  !آن هم در جمهوري اسالمی ...هاي مادي و دنيوي برد جلوها را با انگيزهداشته باشيم كه نبايد همه انگيزهدر نظر 

ين ا يب نمی بيند؟آسهاي اخروي مردم انگيزهو نوع، كمك به همنظير تماعی، هاي اجانگيزه ،اين كار آيا باانگيزه هاي اجتماعی است...

 يك مقدار می تواند مشکل زا باشد به نظرم.

ميدي در باب قاي حدرمورد نکته  آ : پژوهشگر حوزه تاثيرات اجتماعيكز بررسي استراتژيک رياست جمهوري و از مرفكري، محمد 

 Social impact) يرات اجتماعی )تأث در توضيح ارزيابی عجيب بود. چيزي كه اقاي حميديبراي من خيلی ارزيابی تاثيرات اجتماعی، 

assessment  گفتند، در واقع توانمندسازي اجتماعی بود. در Social impact assessment  ،)اتفاقا  )ارزيابی تاثيرات اجتماعی
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، جامعه رگدهيم كلی پااليشگاه و پتروشيمی ساختيم اين كار عمرانی بزا يك پروژه عمرانی انجام می. فرضا ميمبينابعاد منفی را می

ه رويم مطالعاست . ما می ارزيابی تاثيرات اجتماعی قوميتی، مذهبی اين  هاي اجتماعی، سياسی،محلی آنجا را نابود كرده. انواع آسيب

دو دنياي  ها، شود توانمند سازي اجتماعی. ايندكتر حميدي گفت آن میآثار منفی گذاشته اما چيزي كه  ،كنيم كه مثال پروژهمی

 است.متفاوت 

عذرخواهی می كنم از اين جمله ولی همه :   عتباري خرد در كشوري ااهصندوق انگذاربنياناز مافي، ارزياب پروژه قلعه گنج و فرزانه 

توانم بيند. من میهر كسی از يك نظر می می گوييم همه چيز را بلديم ولی وقتی وارد كار می شويم  خيلی با همديگر متفاوت هستيم.

خرد  رغم اينکه اولين صندوق اعتباراتكند. علیست كه موالنا در تاريکی ترسيم میدر كشور شبيه فيلی ا «اعتبارات خرد» بگويم بحث

رات اعتباگاهشان به پروژه نگاه به آن فيل است. روي ن ،شوندنوز افرادي كه وارد اين پروژه میولی ه، تشکيل شد  78در سال در كشور 

ها هر كدام مباحث كالنی اين ،ريزي محلیبرنامه و ايريزي منطقه. بحث توانمند سازي برنامهد بحث كنيمبايخرد وتامين مالی خرد 

، نمتان عرض كتوانم در مورد پروژه قلعه گنج و كال پروژه بنياد خدمتكنند ما بلديم اما آنچه كه میادعا میهستند كه در كشور  ما همه 

 ی كه انجام شده باالخره اشکاالتی كه هست كه بايد برطرف شود. در كنار كار بسيار خوب اين است كه

اد كند. می تواند توسعه ايج «دم توسعه يافتهآ»گويند در اين شکل كاري معموال میيکی اش اينکه كنيم  اشکاالتی كه می توانيم وارد

جود كار وچقدر تخصص براي اين  ،دهندیارند انجام مايی كه اين كار را دها در ساختار بنياد علوي و مديريتيست آاولين سوال من اين ا

كند كسی كه نگاهش فرق می :گويمن را میسال كار كردم اي 4من چون  !اين مهمترين مشکل است ؟شناسندرا می «توسعه»چقدر  ؟دارد

؛ ين استا كه بايد بيفتد در بنياد علوي یاولين اتفاق ؟در اين پروژه موفق شودتواند ا میآيست، يداند توانمندسازي چبا نگاه توسعه و نمی

از توسعه وجود  اخصیشچه  ،كند. در ساختار بنياد علوياي بايد ساختار خودش را توسعه ،بکند ياخواهد كار توسعهسازمانی كه می

ها درد ينا !با مردم كار نکرده اندو اسند نمنابع انسانی را نمی ش و  اندببخشيد معموال همه مهندس ؛نيستند مديرانی كه متخصص ؟دارد

تار اين است كه ساخ نکته دوم  ،ت كه متاسفانه هست. پسدانند چطور بايد با مردم برخورد كنند و اين ناشی كاري اساصال نمی !است

 اصالح شود. 

در حدود  .فائو دعوت كرديمكارشناس از  4براي سازمان و جهاد  ،من روزي كه می خواستم صندوق هاي خرد را در كشور بنا بکنيم

خواهيم بکنيم كه اتفاقا موفقيت ما همين می يخواهيم و چه كاریرا آموزش داديم كه چه م نفر در سطوح صف و ستاد سازمانی 1200

. واهدخانجام دهند. پس كار با مردم، آدم هاي توسعه يافته می ستاد همه موافق بودند بود كه همين مديران و كارشناسان در سطوح صف و

توسعه  ايهخواهيم آدمالگويی داريم كه می  ؟شود الگوي توسعه يافتهمی «هتوسعه يافت»آنکه ساختار نکته اساسی اين است كه بعد از 

ين شهر آيا ما ب ؟كنندريزي منطقه اي شود مردم محلی برنامهمیبعد از الگوي توسعه، يا اين اتفاق افتاد؟ خير. يافته آن را اجرا بکنند. آ

 تايی باشد.اشد از جامعه روسبتوسعه بايد از پايين  ؟كند كه ثروتمندان وام بيشتري بگيرند؟  يا بنياد پول خرج میستا تفاوت قايليمرو

دهد. ري در خصوص آينده پژوهی انجام میتا االن كار سياستگذا 82سال از بنياد توسعه فردا   ، از بنياد توسعه فردا:پيرصوفيحمد م

 .نکته عرض می كنمن سه م

  اگر دوستان كنندمینتيجه يا محتوا صحبت  در خصوص  ،مطرح شود «عنوان مدل»معموال در همه جاي دنيا به جاي اينکه .

د شد. شايمعرفی می ه براي رسيدن به اين مدل طی شده، معرفی می كردند و فرايندي كه اين مدل رسيده را ساختاري كه ب

 مورد مدل و ابعادش صحبت بکنيم. توانستيم دربهتر می

 رسد كه يك مدل از همين ابتدا شايد بتواند حداكثر براي يك ، به نظر میبا توجه به مناطق هدفی كه اين پروژه در نظر دارد

 ديجاد كننات همکارش است كه اين توانمندي را فکر ميکنم در بنياد علوي و مؤسسا يا چند منطقه هدف متمركز باشد. من

 د. نبرس اند به اهدافشنكه بتوان دند مدل جايگزين داشته باشكه چن
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  هاي زمانی مدل را حاال در يك مقاطع و بازه ؛گيرنددر بحث توسعه معموال اين گونه است كه افق بلندمدتی را در نظر می

 چيزي نشنيدم.، بکنندكنند. من امروز از آن افق زمانی براي آن كاري كه در مناطق می خواهند تعريف می

من فکر ميکنم اول بايد تعريف  ؟اينکه فرموديد ما كی بايد خارج شويم از موسسه تحقيق و توسعه دانشمند: ،حسين انتظاريحمد م

 كنندگذاري میدر يك جا سرمايهاد دهم اين است باالخره چند سالی خواهم پيشنهچيزي كه می ؛ج شدن داشته باشيمدرستی از خار

شت گيرد بايد به بازگشت سرمايه برسد. اين بازگه بشود. كسب و كارهايی كه شکل میبه يك روالی بيفتد كه بازگشت سرماينجا بعد آ

ی خوريد يه شما شکست مسرمايه ضمانت می كند امتداد آن حركتی كه آنجا شکل گرفته و اگر بازگشت شکل نگيرد حتما به لحاظ سرما

 ريق كنيد. شويد دوباره سرمايه تزو مجبور می

اناتشان شناسند و با امکاين كه نهاد پيشرفت را برديد داخل محله اتفاق خوبی بود. نکته دقيق است مردم شايد نيازهاي خودشان را خوب ن

دي ركت همه جانبه شکل بگيرد. اينکه آقاي حميپس بايد براي نهاد پيشرفت يك ساختار دقيق در نظر بگيريم و اين مشا ؛شنا نباشندآ

 .تواند بزرگتر شوداين است بخش خصوصی از يك حدي نمیواقعيت  ،(scale)قياسش را بزرگ كندمتواند بخش خصوصی نمی گفتند

بخش  .اينکه ما همه جا بخواهيم بخش خصوصی را اصالت دهيم من می گويم اين درست نيست. مهم اين است كه مسئله حل شود

 باالست.  براي موفقيت،ضمانتش  چون اين ؛خصوصی و دولتی نداريم و اينکه سرمايه ما بازگشت داده شود

هاي استخدامی، بررسی جايگاه سازمان-يدر سازمان اداريکی از موضوعات مورد بررسی   استخدامي: يمكي، از سازمان ادارپريسا 

ي توسعه هادر برنامه اي . قوانين  جسته گريختهشونداست كه معموال سازمان توسعه ناميده میدر قوانين و مقررات  ،كشورسعه متولی تو

نون منسجم يك قا طالعات ما نشان می دهد كه در اين زمينه مشکالت ساختاري زيادري داريم.م. وجود دارد  44نون اجراي اصل و قا

؟ ستن ها چيبحث نظارت بر آ يا اينکه ؛ش چيستتالتزاما و اي نداريم كه دولت چطور بايد با اين ها رفتار كندبراي سازمان هاي توسعه

شايد  يمرستفاهم نمین كه در جلسه با هم به اي ؛اي بسيار متنوع استهاي توسعهگستره سازمان كه نشان داده ،انجام شده هايبررسی

حتی يك قانون مستقل  ،هااجماع همه اين . واقعاهم هستاي مدنظر هر كدام از عزيزان هاي توسعهاز سازمان طيف متنوعاين به دليل 

 «تنوع» ،وسعه بخشیهاي محلی با هدف توسعه محلی يا تهاي بين المللی بگيريد تا سازمانمشکل است. از سازمانيا يك عبارت مستقل 

هاي خودم بررسی كردم ما قانون سازمانهاي قانونی موجود در كشور. من خواستم توجه را معطوف كنم به خأل. من میوجود دارد

ا ن راهگشآيا تدوين آ كه مطمئن نيستمولی در كشور ما نيست.  ؛هستاين قانون  ،در كشورهاي مختلف .اي نداريماي منطقهتوسعه

 هاي توسعه اي وجود ندارد. دهد تعريف جامعی از سازمانه قانون نشان میفه می كند و اينکبه مشکالت اضا يخواهد بود؟ يا مشکل ديگر

 .دبپردازيدر بررسی هايتان هم به يك اجماعی درباره الزامات تدوين قانون مربوط به اين حوزه مندم عالقه

ی يدر بحث هاي توسعه روستاكه اي بنا به تجربه .(نهاد در خراسان جنوبياز بنياد توسعه فرهنگي سپهر)سازمان مردمنوربخش ناصر 

 : كه است كه دارد اين اشکالی. اما خيلی مدل خوبی استاند، مدل نهاد پيشرفت كه دوستان به آن رسيده ،ماهداشت

  ند. اهول شدپبی اين پيام را می دهند كه، هاي حاكميتی كه اين نظريه را دارند ستاد پيشرفت شکل بگيردنهادفکر می كنم من

نهاد بيايد اين كار را هاي مردمسازمانگويند ن همه نهادهاي حاكميت میتوسعه داشتيد. اال «گران»اشاره كرديد يك الگوي 

كند نمیكه خوب عمل  واهد شدخساختاري درست اگر به اين علت اين ايجاد شده،  !دنچون پول ندارشايد چرا؟  ؛انجام دهد

نهاد مردمی اين كار را بکند اما عمال آن خواهيم می بنا بر تصميم حاكميت،  ،افتد. و اتفاقی كه میهم ندارددرستی  و منطق

 . است شده حاكميت  ردمی برده تصميماتنهاد م

 هاي انديشه ورزي و.. در روستا وجود دو سه بخشنامه از شورا، هيأتام و كرده در بخشنامه هايی كه در حد روستا است مطالعه

وافق تقويت ساختارهاي من خيلی م را تقويت كنيم. نهادهاي موجود بياييم آن؛ ايجاد نکنيمجديد ديگر نهاد نظرم هدارد. ب

 ايجاد ساختار جديد.تا  موجود هستم
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انی كه حتی معلم ؛اندشان اين است كه آموزش نديدهدرصد محروميت 50منطقه محروم شايد  :(نوبت دوم صحبت)مافي فرزانهانم خ

ن روزي كه وارد منطقه می شويم در آن ن افزايی جامعه محلی؟ قرار نيست آموزش داده اند ضعيف هستند. چرا می گوييم تواآنجا آ

سال برنامه  5سال برنامه توسعه )در دنيا مرسوم است  5.  طی مرور توانمندي ايجاد كنيماين هستيم به ما در پی !روستا سند بنويسيم

هاي مختلف براي سال آموزش مداوم در زمينه 5افتد. یي اتفاق نمط رويکرد معيشتی است. هيچ توسعه در سال اول فق ،توسعه باشد(

نطقه زي كه در مما رو .تازه شکوفا شد ،شد پروژه واردوقتی  بود،  دانشگاه زنجانشاگرد اول ري داشتم دانشجوي گتسهيل. ندي افرادتوانم

الدران االن در شهرستان چ .بيرون مان نيست خانم ها بيايندگفتند رسمگفتيم چرا هيچ خانمی در خيابان نيست؟ میمی ،چالدران رفتيم

هايی كه ديدند. آموزشو  ...!؟ در اثر آگاهیق در اثر چه افتاد ين كار توسعه اي است ولی اين اتفاخانم داريم. نمی خواهم بگويم ا بازاري

 . سال بکنند دو سال هم براي نظارت 7ما در بنياد شنيده ايم كه می خواهند  .سال خروج است ،سال پنجم

ارش بدهند خودمان هم متولی ماهانه بيايند گز، قاي قادريان بگيريمخواستم از آقولی كه می :(نوبت دوم صحبت)حميدي مطلقكتر د

بنده  عرض .ند خيلی در كلمات نمی خواهيم وارد شويمجلسات ادامه پيدا كند. بحث جناب فکري و اميدوار دو نکته داشتاين بشويم تا 

بنديم و براي ،  داريم ماليات میهم منفی است هم مثبت. ما درباره تاثيرات اجتماعی منفی Social impact assesmentهم از 

در مورد اين سوال ما ايش دهيم. فزااثار مثبت ماليات را كاهش دهيم و يارانه را ر متقابل انجام دهيم. يعنی براي آها هم بايد رفتامثبت

اينکه  ابز نظر من هيچ ايرادي ندارد و منافاتی ندارد ا اقتصادي يا سودآوري داشته باشيم؟مادي توانيم تفکر می ،آيا ما در حوزه توسعهكه 

 يهاسازمانحاليکه در كنيم. را ازهم جدا میكه ما اين دو تا  روح اجتماعی حاكم باشد بر توسعه. ولی اتفاقا در كشور مشکل اين است

خودخواهی و معيشتی(. هر انسانی همزمان با عاليق اقتصادي و اجتماعی و  -)اجتماعی انهاي توأمهستند با انگيزهنسل جديدي هم 

دمت سهامداران. در اقتصاد اينگونه طراحی شده كه مفهومی خودخواهانه است در خ firmكند. ساختار اش حركت میدگرخواهی

 همزمان منافع اقتصادي اجتماعی را با هم پيگيري می كنند.كه ی هستند هايناسازم ،يبريديههاي سازمان

توانمند شدن خود  ، در مورد توسعهکته مهم عرض كنم. نراجع به بحث ها نکته كوتاه را  ن چندم :(نوبت دوم صحبت)قادريان ايآق

ه قرار است كش خواهيم بود كه در مسيرهايی ها و بهانهاراده خودشان برنخيزند، شاهد بازيت. تا مردم براي تغيير خودشان و با مردم اس

 د. نين مردم توانمند شوا

مردم  انزوا شکنیو ی، خود باوري، احياي خود اگاهشود. به نظر رسيد بهترين روش داده می اتی بر عملکرد و اقدامموزش ها هم مبتنآ

اي هشبکه سفيرانی كه متصل به كارگروهوند. ش ها توانمندتراين ،أ جزو مراحل توسعه استشريف اين باشد كه در يك اقدامی كه اتفاق

اولين اقدام گري كنند. كمك كنند تسهيل گري وها را بدهند هم هدايتدر كنار مردم هستند كه هم آموزش ،هستندتخصصی نهاد 

 دهم. كه در بخش ساختاري توضيح می تدوين سندي استمردم بتواند موفق شوند كه  یجمع

مدي آا شرايط مالی خوبی كه منابع درب؟ هاستران ركود اقتصادي و بی پولی نهادن استراتژي دويا ايآديگر راجع به اين سوال كه ث بح

  عرض می كنم كه قطعا چنين نيست.، بنياد علوي دارد

كشد. كه اين نهاد، نهاد تخصصی و مجرب و ماه طول می 3اب اين نهاد پيشرفت انتخبايد گفت كه ، مورد صالحيت نهاد پيشرفتدر 

ند می شود و خدمات مشاوران فعلی بهرم از ،ن نهاد استآحراز شد كه يا خير. اگر اين اهست وم داراي سيستم متناسب با مناطق محر

سال پيش بينی  5گيريم. بحث برنامه هم اين طور است كه یمما و مجريان و همکاران ما بيشتر نقش حمايتی و پشتيبانی را برعهده 

دي جی فشار عملياتی پشتيبانی ما خيل ،شود. سال دوم و سومآموزش و مقدمات و تهيه اسناد می . سال اول كه بيشتر صرفاست شده

از منطقه خارج شويم. ولی اميدواريم كه نهاد پيشرفت چون بومی  ،ا اگر اجازه خروج بدهدهعی بر اين بوده شاخصس 5سال  ؛تر است

را كار توسعه  ،رسمی و غير رسمی ين جا به بعد يتواند با حمايت هاي بقيه نهاد هاآخودش را داشته از دغدغه توسعه منطقه  ،بوده

 امتداد دهد.
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هت در ج بتدا اينکهاندارم و تنها هدف به اشتراك گذاشتن نظرم را دارم،  وزهحاي در اين تجربه من :مديريت مالي يدانشجوي كارشناس

تواند دولت می . ابتدأ،به نظرم مفيد خواهد بود ،ويژگی باشند 3طراحی اوراق بهادار كه داراي  ،گذاران خردگذاري از طريق سرمايهسرمايه

. بايد سود متغير هم . اما فقط سود ثابت كافی نيستثابت داشته باشدساله سود1تا  ماهه6 هايتواند دورهابت را تعيين كند. میثسود

 ويژگی سومداران پيش بيايد. شود مزيت نسبی براي سهامباعث می ،حالتدر اين و بعد شروع شودبه  2سال  تواند ازداشته باشد كه می

ساله حسابرسی بشود. بگويد از كجا خرج شده مثال در چه كارهاي مولدي. ماهه يك  6ماهه  3هاي مالی شان هم اين باشد حتما صورت

 كند. گذاري میيد سرمايهآر كس میويژگی را داشته باشد ه 3اگر اين 

طه واس . ولی بهاست در شهرستان بشاگردو موزشی هاي گروه ما در حوزه آبيشتر فعاليت  :از گروه جهادي شهيد حججي روزانفر،فعلي 

را چ ؟اينکه ما كارخانه توليد رب بزنيم يا... ؟دانيمتوسعه را در چه می . ما اساسأکته اي را عرض می كنمنكه داشتم،  رفت و آمدهايی

نجا كارخانه آ اينکه ؛ديگر خبر از مرغ بومی نيستبينم كه یو مروم در روستا وستايی هستم كه میمن خودم ر ؟خيلی كوچکتر نگاه نکنيم

ا اي باين است آيا طرح كالن و كارخانه سوالم؟ شود توسعهمی، ين حالت فرضیاآيا  ،ر خبري از مرغ محلی نيستم و ديگداري زديمرغ

 شود توسعه؟چند تا كارگر می

كنند. مطرح میرا رب دوستان بحث كارخانه ام، به همراه تيم بودهها من در پروژه د علوي معاونت آباداني و پيشرفت:از بنيااي، حمزه

 ،. حاال اگر آنجا به ثمر نشسته يا هر اتفاق ديگرياندازي شده استراه با حمايت بخش حاكميتی «بخش خصوصی»نه توسط اين كارخا

ان در بنياد علوي و است. ما خودم NGO ،ما با هزينه خودمان احداث نکرديم. بحث ديگرو ما بخش خصوصی را حمايت كرديم 

ي از اين اتجربه .خانم مافی خودشان از مشاوران ما بودند .صی استفاده بکنيموبخش خصرو بوديم كه در اين زمينه از پيش ،مستضعفان

NGO م ه ما ؛متاسفانه نتيجه خوبی نگرفتيم. به ما حق بدهيد ،واگذار كرديمها است كه؛ ما كارهايی كه به اين سازماناين ها داريم

كسانی كه اين ، ی شدن برنامه جديدي كه وجود داردحث اجرايها دارم. ببعضی جاها احتياط كنيم. من تأكيد زيادي روي اجراي برنامه

خواهيم آن نقاط ضعف احتمالی به ما داده شود كه كار خراب اند ما میهزدايی چندين سال كار كردبرنامه را نوشتند در حوزه محروميت

 نشود.

ه ك اينکه بنياد علوي احساسش اين استخواهم بگويم. اول یسه نکته م :لدرانپيشرفت شهرستان چا و مجري طرح آبادانيحبيبي، 

قاعدتا بايد در حوزه مسايل اجتماعی اين اتفاق بايستی بيفتد روندها به تدريج تکامل پيدا كنند و  .ترين راه اولين راه استهميشه اشتباه

ادي افتاده ته اتفاقات زيفکر كنيم درموردش. در طی چند سال گذشنويسی را بايد داشته باشد. نکته دوم نگاه نسخه قابليت پياده شدن

ستايی بگوييم اين فرد روكالم زشتی است كه  ،شتيم. اين كالمنويسی براي جامعه محلی دايکی از آفات اين است كه نگاه نسخهاست. 

ارائه  تر از تحليل منقوي ايی هرفتم. روستاييان بعضی وقت تحليل . من خودم كسی هستم كه در كف روستايچی تشخيص نمی دهده

اشتباه است. نکته سوم  ،قدرت فکر و قدرت مولد بودن را ندارد به خاطر اينکه در مناطق محروم است كسی  ،. اين كه در روستادهندمی

ت. به هاسمانافزايی سازهم و خألنهادحکومتی است  شته باشد. متاسفانه اين خأل يك ظرفی وقتی توانايی ريزش دارد كه گنجايش دا

 ؟ينفعان و مردم محلی چه نقشی داردنظر من نقش نهاد حکومتی بايد پررنگ باشد، دولت چه نقشی دارد، ذ


