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ــد"،  ــق تولی ــوان "رون ــه عن ــام گــذاری ســال 1398 ب ــا ن ب
ایــن ســوال بــه ذهــن متبــادر مــی شــود کــه رونــق تولیــد 
ــا  ــوان ب ــی ت ــه م ــت و چگون ــی اس ــه عوامل ــرو چ در گ
ــق  ــه شــکوفائی و رون مدیریــت ایــن عوامــل، تولیــد را ب
رســانید؟ بدیهــی اســت کــه ایــن امــر در یــک اقتصــاد آزاد 
و رقابتــی، در گــرو همــکاری همــه جانبــه بخــش خصوصــی بــه عنــوان متصدیــان 
ــذاران و  ــوان پشــتیبانان، سیاســت گ ــه عن ــی ب ــد و دســتگاه های دولت ــی تولی اصل
تســهیلگران تولیــد مــی باشــد. درعیــن حــال، بایــد بــه خاطــر داشــت کــه بــه رونــق 
رســانیدن تولیــد، فــی نفســه زمانبــر اســت و نبایــد انتظــار داشــت کــه در پایان ســال 
ــا نرخ هــای  ــر شــود. رشــد اقتصــادی ب 1398، ارزش تولیــدات ملــی ناگهــان دوبراب

یــک رقمــی و ندرتــًا دورقمــی شــروع مــی شــود و چندســال طــول مــی کشــد کــه 
حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ظرفیــت هــای بــاال دســت یابــد. بــه ویــژه، در 
ــد تحریم هــا و  ــه عوامــل خارجــی مانن ــد از ناحی ــه تولی ــران ک ــد ای اقتصــادی مانن
ــد سیاســت گذاری هــای ناصحیــح و ناهماهنگی هــا بیــن  ــی مانن ــا عوامــل داخل ی
دســتگاه های اجرایــی مســئول و غلبــه اقتصــاد رانتــی و ســوداگرانه آســیب دیــده 
اســت، ترمیــم آســیب ها و قرارگرفتــن مجــدد روی ســطح پایــه و ریــل توســعه بــرای 
شــروع یــک حرکــت متــوازن و متکــی بــر برنامــه، به ســال هــای بیشــتری نیــاز دارد. 
بــه هرصــورت، نفــس امــر یعنــی قــراردادن "رونــق تولیــد" در محــور تصمیمــات و 

اقدامات، نیکو و مبارک است ...                    

ادامه در صفحه بعد...
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مـطـالــب این شـماره
ـ ــِق تـولیــد )سر مقاله( رون

آب، خاک و نفت؛ محورهای توسعه منطقه

روند انجام مطالعات در منطقه آزاد َاروند به چه 
شیوه و مکانیسمی باید متکی باشد؟

گذار از بروکراسی یا پناه بردن به بروکراسی؟ 
)فروزان زیادلو(

آشنایی با سیستم های اطالعات مدیریت پروژه 
)علی انصاری(

مالحظاتی در باره الگوی تهیه طرح های شهرسازی 
در مناطق آزاد )سمیرا محمودی(

ــی  ـِ ماجـراِی تـوسـعه ُدب

)بخِش اّول: نقِش کاناِل آبــی در تـوسـعـه(
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ن 1398
سوم، فروردی

شماره 
سال دوم، 

ادامه از صفحه قبل
هــر یــک از دســتگاه هــای دولتــی بــه 
اعتبــار نقشــی کــه در بــاال بــرای آن هــا 
برشــمردیم، موظفنــد توجــه اساســی خــود 
را بدیــن امــر معطــوف داشــته و بــه ســهم 
ــات الزم را در  ــزی و اقدام ــه ری ــود برنام خ

ــد.  ــام دهن ــه انج ــن زمین ای
ســازمان منطقــه آزاد ارونــد نیــز بــه عنــوان 
یــک نهــاد دولتی بایــد در قلمــرو جغرافیائی 
خــود، برنامــه هــا و سیاســت های الزم برای 
رونــق بخشــیدن بــه تولیــد اعــم از تولیدات 
صنعتــی و تولیــدات دانــش پایــه و خــاق 
تــدارک ببینــد و برنامه هــای خــود را در 
ــی  ــکار عموم ــر اف ــرای تنوی ــه ب ــن زمین ای
ــه  ــادی ب ــن اقتص ــذب فعالی ــب و ج و جل
منطقــه، هرچــه زودتــر اعــان نمایــد. حتــی 
ــق  ــازمان های مناط ــه س ــت ک ــوان گف می ت
آزاد، هــم بــه اعتبــار قوانیــن و مقــررات 
تســهیل کننــده کــه قانونگــذار بــرای آن 
ــار  ــه اعتب ــه اســت و هــم ب ــا در نظرگرفت ه
منشــور  در  پیش تــر  سیاســت هایی کــه 
ــه  ــا در زمین ــرای آن ه ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــده  ــن ش ــد تعیی ــه تولی ــیدن ب ــق بخش رون
ــه ای ســنگین تر و پیشــگام  را  اســت، وظیف

ــد.  ــه عهــده دارن ب
ــی  ــش و وظایف ــه نق ــش از ورود ب ــا، پی ام
کــه ســازمان منطقــه آزاد ارونــد مــی توانــد 
در قلمــرو جغرافیائــی خــود بــه عهــده گیرد، 
ــه ســاختار تولیــد و  الزم اســت اشــاره ای ب
ــم  ــن قل ــه آن در محــدوده ای عوامــل محرک
ــی  ــه م ــیم. البت ــته باش ــار داش ــه اختص ب
تــوان در شــماره هــای بعــدی "رهونــد"، 
ــی  ــد، مبان ــد مــی آی در فرصتهائــی کــه پدی

نظــری ایــن امــر را مــورد کنــدوکاو و تحلیــل 
ــرار داد.    بیشــتر ق

عوامــل  از  تولیــد،  تابــِع  طورکلــی،  بــه 
دانــش   ،)L(کار نیــروی   ،)k(ســرمایه
فنــی)N( و اطاعات)I(تشــکیل مــی شــود. 
ایــن عوامــل یعنــی مقادیــر و کیفیــت آنهــا، 
تابــع تولیــد را تحــت تاثیــر قــرارداده و 
مقــدار آن را مشــخص می کنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، افزایــش تولیــد تحــت تاثیــر عوامــل 

زیــر رخ می دهــد:
ــین 	  ــذاری در ماش ــرمایه گ ــزان س می

تجهیــزات  و  ادوات  تهیــه  و  آالت 
)K فنــی )عامــل

انســانی 	  نیــروی  بکارگیــری 
متخصــص و افزایــش مهــارت هــای 
از طریــق اجــرای  نیــروی انســانی 
ــور  ــه منظ ــی ب ــای آموزش ــه ه برنام
نیــروی  بــازده  و  کارآئــی  بهبــود 

)L )عامــل  انســانی 
ــتفاده از 	  ــی و اس ــش فن ــعه دان توس

تکنولــوژی هــای روزآمــد و پیشــرفته 
)N ــد )عامــل در امــر تولی

اســتفاده از تکنولــوژی ارتباطــات و 	 
ایجاد سامانه های اطاعاتی 

)I )عامــل 
ــق  ــل از طری ــن عوام ــت ای ــدارک و مدیری ت
بخــش خصوصــی انجــام می گیــرد کــه 
تصــدی مســتقیم امــر تولیــد را در یــک 
دارد.  عهــده  بــه  رقابتــی  و  آزاد  اقتصــاد 
عنــوان  بــه  دولتــی  بخــش  مقابــل،  در 
ــد سیاســت هــا  پشــتیبان و تســهیلگر، بای
ــده و  ــدارک دی ــرح و ت ــی را ط و برنامه هائ
بــه مــورد اجــرا گــذارد کــه دسترســی بخــش 

خصوصــی را بــه عوامــل فــوق فراهــم و 
ــهیلگری  ــن تس ــوال، ای ــد. معم ــان نمای آس
و آســان ســازی بــرای دولــت از طریــق 
تنظیــم و اجــرای سیاســت هــای پولــی 
ــرخ  ــرل ن ــی، کنت ــره بانک ــرخ به ــد ن )مانن
ــت  ــرخ ارز و ...(، سیاس ــت ن ــورم، مدیری ت
بنــدی، سیاســت  هــای مالــی )بودجــه 
هــای مالیاتــی و ..(، بهبــود فضــای کســب 
و کارهــا و ایجــاد شــرایط رقابتــی رخ مــی 
دهــد. دو عامــل اخیــر یعنــی بهبــود فضــای 
ــی،  ــرایط رقابت ــاد ش ــا و ایج ــب و کاره کس
ــف  ــی تعری ــه هــا و متغیرهائ توســط مولف
مــی شــوند کــه از مهــم تریــن آن هــا 
بــرای اولــی، بوروکراســی زدائــی و بــرای 
دومــی، جلوگیــری از ایجــاد انحصــارات 
ــه  ــد ب ــه ازاد ارون ــازمان منطق ــد. س می باش
ــوب  ــی، در چارچ ــت محل ــک دول ــوان ی عن
امکانــات و محدودیت هــای خــود، وظایــف 
و مســئولیت هائــی را مــی توانــد در قلمــرو 
جغرافیائــی خــود بــه عهــده گرفتــه و مــورد 
پشــتیبانی قــرار دهــد کــه در ایــن شــماره به 
ذکــر عناویــن مهــم تریــن آنهــا بســنده کرده 
ــد، هریــک از  ــی رهون و در شــماره هــای آت
ایــن مباحــث را بــا فرصتــی بیــش تــر مــورد 

ــم.  ــی دهی ــرار م ــل ق ــی و تحلی بررس
هریــک،  کــه  عوامــل  و  وظایــف  ایــن 
در  خــاص  هــای  برنامــه  تدویــِن  بــه 
ســطح منطقــه بــه فراخــور ظرفیت هــا و 
ــت  ــه فوری ــاز دارد و ب ــتعدادهای آن نی اس
ــق تشــکیل کارگــروه هــای  بایســتی از طری
ــه  اجــرا  ــن و ب ــه تدوی تخصصــی نســبت ب
رســاندن آن هــا اهتمــام گــردد، عبارتنــد از: 

سازمان منطقه آزاد اروند 
نیز به عنوان یک نهاد 
دولتی باید در قلمرو 

جغرافیائی خود، برنامه ها 
و سیاست های الزم برای 
رونق بخشیدن به تولید 
اعم از تولیدات صنعتی 
و تولیدات دانش پایه و 

خاق تدارک ببیند.

تاسیس بانک منطقه ای و سایر نهادهای مالی در منطقه با هدف تسهیل در فراهم سازی منابع مالی اعم از منایع سرمایه ای در  
طرح های ایجادی یا توسعه ای و منابع سرمایه در گردش جهت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی فعال

تقویت نهادهای صنفی کارفرمائی در منطقه و بهره گیری از توان فکری مدیران 
بنگاه های خصوصی در امور برنامه ریزی و سیاست گذاری

اجرای پروژه های زیرساختی مهم و توسعه آفرین از طریق جلب مشارکت ها و تجهیز منابع بازار سرمایه

تقویت موسسات دانش بنیان و استارت آپ ها در منطقه و کوشش 
در جهت افزایش سهم این موسسات در ایجاد ارزش افزوده تولیدات 

صنعتی در منطقه.

ایجاد ساختار تشکیاتی چابک برای سازمان منطقه آزاد اروند از طریق تبدیل مراکز هزینه به مراکز 
سود، سبک کردن بار وظایف تصدی گری سازمان، ساده کردن روند اجرای کارها و مقررات زدائی 

همراه با کاهش هزینه های جاری.

توسعه سامانه های مدیریت اطاعات در منطقه

پیش به سوی
تشکیل این کارگروه ها

به عنوان گاِم آغازین .......
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رونق تولیدسر مقاله
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آب، خـاک و نـفـت ؛
محورهای توسعه منطقه

توســعه اقتصــادی اســتان خوزســتان از 
دیربــاز تاکنــون، حول ســه محــور آب، خاک 
و نفــت چرخیــده اســت. دارســی بــا کســب 
پــای صنعــت  نفــت،  اســتخراج  امتیــاز 
نفــت را بــه اســتان خوزســتان کشــانید. گــو 
اینکــه ســهم ایــران از منافــع حاصله بســیار 
ــود و اســتعمار فرتــوت و حیله گــر  ناچیــز ب
انگلیــس، ارزش هــای اقتصــادی را بــه 
یغمــا می بــرد، امــا بــا ملــی شــدن صنعــت 
نفــت و ســایر وقایــع پــس از آن، حاکمیــت 
ایــران بــر منابــع داخلــی خــود تثبیــت شــد 
ــت  ــه دس ــت ب ــت نف ــای صنع ــرخ ه و چ
رونــد  در  درآمــد.  بــه گــردش  ایرانیــان 
احــداث صنایــع نفــت در خوزســتان، آبــادان 
ــد  ــل ش ــی تبدی ــن الملل ــهر بی ــک ش ــه ی ب
ــه  ــز ب ــی نی ــی و فرهنگ ــعه اجتماع و توس
مــوازات توســعه صنعــت نفــت بــه جامعــه 
ــعه،  ــن توس ــو ای ــرد. در پرت ــوذ ک ــی نف محل
لقــب ســرزمین طــای ســیاه یعنــی نفــت 
ــی  ــگاه ب ــران جای ــی ای ــاد نفت ــه در اقتص ک
ــته  ــه گذاش ــر منطق ــود، ب ــه ب ــی یافت بدیل
ــش  ــوازات افزای ــه م ــز ب ــهر نی ــد. خرمش ش
ــزرگ  ــه ب ــران ب ــاری ای ــای تج ــت ه ظرفی
ــد و  ــل ش ــور تبدی ــاری کش ــدر تج ــن بن تری
حمــل ونقــل کاال از ایــن بنــدر در محــور راه 
آهــن سرتاســری و جــاده ترانزیتــی تــا اقصا 
ــار توســعه  ــران کشــیده شــد. درکن ــاط ای نق
صنایــع نفتــی، بــا تاســیس ســازمان عمران 
ــت  ــه وق ــازمان برنام ــط س ــتان توس خوزس
ــام  ــاج و انج ــن ابته ــت ابوالحس ــه مدیری ب
مهندســان  توســط  میدانــی  مطالعــات 
الگــو  بــا  و  "کاب"  و  مشــاور"لیلینتال" 
بــرداری از برنامــه هــای عمرانــی دره تنســی 
ــیاری  ــی بس ــای عمران ــرح ه ــکا، ط در امری
ازجملــه احــداث 41 ســد بتونــی و مخزنــی 
)شــامل ســد بــزرگ دز(، طرح هــای آبیــاری 
ــاورزی،  ــای کش ــن ه ــازی زمی ــاده س و آم
ــاک،  ــذر و خ ــای ب ــگاه ه ــیس پژوهش تاس
نیــروگاه و خطــوط انتقــال بــرق، راه انــدازی 

صنایــع پتروشــیمی، خدمــات بهداشــت 
همگانــی، خانــه ســازی، تاســیس یــک 
شــرکت بــزرگ دولتــی کشــت نیشــکر و 
ع کشــت نیشــکر و کارخانــه  ایجــاد مــزار
بیــن  فــرودگاه  ایجــاد  نیشکرخوزســتان، 
ــای  ــدی خاک ه ــه بن ــادن، طبق ــی آب الملل
زراعتــی، تنظیــم برنامــه وســیعی بــرای 
حاصلخیــزی زمیــن، تعییــن و آزمایــش 
نــوع کــود مــورد نیــاز منطقــه و غیــره و 
ع کشــت و صنعــت بــه  همچنیــن مــزار
اجــرا درآمــد و محــور کشــاورزی و صنایــع 
ــی محورهــای آب و خــاک در  ــی یعن تبدیل
کنــار محــور نفــت، توســعه چشــمگیر ایــن 
قطعــه از جغرافیــای ایــران را رقــم زد. بایــد 
اشــاره کنیــم کــه رود کارون پرآب تریــن 
ــاک  ــه و خ ــمار رفت ــه ش ــه ب رود خاورمیان
خوزســتان نیــز بــه لحــاظ بافــت و جنــس و 
امــاح آن یکــی از بهتریــن خاک هــای دنیــا 
در تولیــدات کشــاورزی بــه شــمار مــی رود. 
بــه هرحــال، آب و خــاک و نفــت، همچنــان 
کــه تشــخیص داده شــده بــود، مزیــت هــا 
و پتانســیل هــای توســعه ای ایــن اســتان 

ــد. ــی دادن ــکیل م ــر را تش زرخی

ــت؟  ــن اس ــز چنی ــروزه نی ــا ام آی
ســازمان منطقــه آزاد ارونــد کــه متولــی 
جنوبــی  بخــش  توســعه  و  بازســازی 
ــا ســایر  اســتان خوزســتان شــده و همپــا ب
ــوی  ــاد الگ ــور ایج ــور، مام ــق آزاد کش مناط
توســعه ای بــرای کشــور از طریــق پیونــد بــا 
اقتصــاد جهانــی گردیــده اســت، مــی توانــد 
همیــن محورهــا را تعقیــب کــرده و نســخه 
توســعه بخــش جنوبــی خوزســتان را بســان 

ــد؟ ــته بپیچ گذش
تردیــدی نیســت کــه بــه علــت جنــگ 
تحمیلــی و تخریــب وســیع نخلســتان ها و 
کشــت های میانــکاری آنهــا، پدیــده خشــک 
ســالی پــی درپــی و سیاســت هــای اجرائــی 
ــت  ــدها در باالدس ــداث س ــد اح ــط مانن غل
پــرورش  ع  مــزار ایجــاد  اجــازه  کارون، 

میگــو و غیــره و همچنیــن کــوچ کــردن 
ــه  روســتاییان و خشــک شــدن تاالب هــا ب
عنــوان آبشــخور و غلتــگاه گاومیشــان و 
بــه ویــژه بــا نفــوذ جذرومــد خلیــج فــارس 
ــن  ــه کارون و باالرفت ــت رودخان ــه باالدس ب
ــا  ــراه ب ــاک هم ــدن خ ــی ش ــزان قلیای می
ــئول و  ــای مس ــازمان ه ــت س ــدم مراقب ع
اســتفاده از کودهــای شــیمیایی نامناســب، 
توســعه  امــر  در  خــاک  و  آب  محــور 
کشــاورزی، جایــگاه توســعه آفرینــی قدیــم 
اکنــون،  اســت.  داده  دســت  از  را  خــود 
بایــد بــه فکــر ترمیــم و جبــران صدمــات و 
آســیب ها بــود تــا حیــات کشــاورزی بخــش 
ــن  ــش از ای ــتان بی ــتان خوزس ــی اس جنوب
ــتراتژی  ــن، اس ــد. بنابرای ــره نیفت ــه مخاط ب
ــه  ــن بره ــد در ای ــه آزاد ارون ســازمان منطق
ــظ  ــم و حف ــر ترمی ــی ب ــد مبتن ــان بای از زم
بقــاء از گــذر اجــرای پــروژه هایــی باشــد کــه 
ــد.  ــته باش ــی داش ــات را در پ ــم صدم ترمی
تردیــدی نیســت، کــه توســعه پتروشــیمی 
بــه  توجــه  بــا  آن  زیردســت  صنایــع  و 
ایجــاد ارزش افــزوده و دامنــه گســتردگی و 
ــته های  ــایر رش ــعه س ــذاری آن در توس اثرگ
از محورهــای  صنعتــی، همچنــان یکــی 
رشــد اســتان بــه شــمار مــی رود و جــا دارد 
ــت  ــن صنع ــر ای ــوان آغازگ ــه عن ــا ب ــه م ک
درخاورمیانــه، جایــگاه اولــی خــود را کــه بــه 

بازســتانیم. عربســتان واگذاشــته ایم، 
در زمینــه تجــارت و توســعه بــر محــور 
نقــل،  و  حمــل  صنعــت  و  لجســتیک 
بندرخرمشــهر بــه علــت قابلیــت رســوب 
ــل  ــی از حم ــد ناش ــه ارون ــذاری در دهان گ
رســوبات آبرفتــی از باالدســت بــه ایــن 
نقطــه و هزینــه گــزاف الیروبــی و لــزوم 
تکــرار آن در هــر دو ســال یکبــار و هــم 
چنیــن محدودیــت عمــق آبخــور در مصــب 
رود ارونــد بــرای پهلوگیــری شــناورهای 
بــزرگ، دیگــر بســان گذشــته از محورهــا یــا 
مدارهــای توســعه محســوب نمی شــود. 

استراتژی سازمان منطقه 
آزاد اروند در این برهه از 
زمان باید مبتنی بر ترمیم 
و حفظ بقاء از گذر اجرای 
پروژه هایی باشد که ترمیم 
صدمات گذشته را در پی 

داشته باشد.

گفتار آب، خاک و نفت؛ محورهای توسعه منطقه
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سوم، فروردی

شماره 
سال دوم، 

ــش  ــه بخ ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ام
جنوبــی اســتان خوزســتان یعنــی محــدوده 
ارونــد فاقــد پتانســیل های  آزاد  منطقــه 
توســعه آفریــن در ایــن زمینــه باشــد. ایجاد 
یــک پــارک مــدرن و پیشــرفته لجســتیکی 
درشــلمچه، همــراه بــا احــداث شــبکه هــای 
ریلــی و جــاده ای ماننــد اتوبــان خلیــج 
فــارس و خــط ریلــی بندرامــام- خرمشــهر- 
ــراق  ــن ع ــه راه آه ــال آن ب ــلمچه و اتص ش
دریــای  بــه  رســیدن  بــرای  ســوریه  و 
ــی  ــن الملل ــدور بی ــاد کری ــه و ایج مدیتران
حمــل و نقلــی در ایــن مســیر و نهایتــًا 
احــداث مگاپــورت در پیــش آمدگــی آب در 
"اروندکنــار" کــه دسترســی بــه عمــق بیــش 
از 20 متــر را بــرای شــناورها بــه وجــود مــی 
ــم را  ــق قدی ــد روزگاران رون ــی توان آورد، م
ــی  ــر آن پیش ــه ب ــد البت ــرده و ص ــاء ک احی
جویــد و عــاوه بــر توســعه منطقــه ای، بــه 
ارتقــاء نقــش ایــران در لجســتیک فرامــرزی 

بیانجامــد.
در زمینــه توســعه صنعتــی، در بداهــت امــر 
بــه نظــر مــی رســد کــه بهــره گیــری از مزیت 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــت و گاز طبیع ــای نف ه
ــع  ــور "صنای ــر مح ــت ب ــن دس ــع پائی صنای
فوالدســازی ها،  قبیــل  از  بــر"  انــرژی 
تولیــد ســیمان، آلومینــوم ســازی و غیــره، 
توســعه  محورهــای  از  یکــی  می توانــد 
صنعتــی در منطقــه بــه شــمار رود. امــا، بــا 
ــدم بســندگی زیرســاخت ها از  ــه ع توجــه ب
ــزرگ  ــادر ب ــدان بن ــرق، فق ــود ب ــه کمب جمل
نیــاز  آهــن مــورد  واردات ســنگ  بــرای 
ــن  ــوالت ای ــدور محص ــازی ها و ص فوالدس
ــع و همچنیــن نارســائی شــریان های  صنای
جــاده ای موجــود و فشــارهای ترافیکــی 
وارده بــر آن هــا و بــه خصــوص آلوده ســازی 
بســیار شــدید ایــن صنایــع و بهــم ریختــن 
ایــن  توســعه  اهالــی،  زندگــی  کیفیــت 
دســته از صنایــع در ایــن بخــش مطلقــٌا 

صحیــح بــه نظــر نمی رســد. در مقابــل، 
فعالیــت  نفــت،  صنعــت  درحاشــیه 
صنایــع  نــام  بــه  جدیــدی  اقتصــادی 
"فراســاحلی" بــه منظــور تامیــن تجهیــزات، 
قطعــات و خدمــات موردنیــاز ســکوهای 
نفتــی در خلیــج فــارس بــه وجــود آمــده کــه 
محــور توســعه ای  جدیــدی را بــرای منطقــه 
گشــوده اســت. ایــن فعالیــت می توانــد 
ــی  ــات فنی-مهندس ــدور خدم ــورت ص بص
بــه کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج 
ــی  ــد و درآمدزای ــترش یاب ــز گس ــارس نی ف

ــود.  ــب ش ــه را موج ــرای منطق ارزی ب
ایــران، کشــوری اســت کــه علیرغــم داشــتن 
ــوب  ــود در جن ــاحلی دور و دراز خ ــه س خط
و شــمال، از پتانســیل ها و اســتعدادهای 
دریایــی خــود چنــدان بهــره ای نگرفتــه 
ــا  ــیل ه ــتعدادها و پتانس ــن اس ــت. ای اس
ــر آن  ــور" ب ــا مح ــاد دری ــوان "اقتص ــه عن ک
را  متعــددی  فعالیت هــای  نهاده انــد، 
ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــوند ک ــی ش ــامل م ش
ــرات  ــازی، تعمی ــتی س ــه کش ــوان ب ــی ت م
گردشــگری  کانتینرهــا،  و  کشــتی ها 
)کشــت  دریایــی  کشــاورزی  دریایــی، 
شــیات،  دریائــی(،  ع  مــزار در  آلک هــا 
زیســتی  فنــاوری  گســترده  دانــش 
ــدد  ــای متع ــاخه ه ــا ش ــوژی( ب )بیوتکنول
آن، اســتخراج منابــع دریائــی، بهــره گیــری 
و  کیترینــگ  خدمــات  دریــا،  انــرژی  از 
داشــت کــه  اشــاره  غیــره  و  بانکرینــگ 
در تمامــی خطــه هــای ســاحلی ایــران 
مغفــول مانــده اســت و منطقــه آزاد ارونــد 
می توانــد در ایــن زمینــه پیشــگام و تحــول 
ــاره  ــت اش ــی اس ــط کاف ــد. فق ــن باش آفری
ــره  ــام فجی ــه ن ــم کــه شــیخ نشــینی ب کنی
ــان،  ــای عم ــاده ای از دری ــه دورافت در گوش
ســالی 7 میلیــارد دالر از ارائــه خدمــات 
تعمیــرات  و  کیترینــک  و  بانکرینــگ 
شــناورها و کانتینرهــا، بهــره پولــی خالــص 

ــی آورد! ــت م ــه دس ب
بهــره گیــری از ظرفیت هــای موجــود در 
جامعــه محلــی در محورهایــی همچــون 
و  خــاق   اقتصــاد  فرهنگــی،  صنایــع 
گردشــگری نیــز مــی توانــد یکــی دیگــر 
از محورهــای رشــد و توســعه منطقــه را 
ــی  ــه اســت، یعن ــه دوطرف تشــکیل دهــد ک
ــه  ــم هزین ــود ک ــای موج ــت ه ــم ظرفی ه
و زود بــازده ای را در اختیــار مــی گــذارد 
ــا  ــه ه ــد خوش ــرات رش ــود از ثم ــم خ و ه
ــورت  ــه ص ــعه ای ب ــد و توس ــی چین ــر م ب
داخــل  در  پایــدار  و  یکپارچــه  جامــع، 
منطقــه شــکل مــی گیــرد کــه از ضروریــات 
اقتصــادی-  توســعه  هــای  برنامه ریــزی 

اجتماعــی محســوب مــی شــود. 
نکتــه  بدیــن  بایــد  مقــال،  ختــِم  در 
نیــز اشــاره داشــته باشــیم کــه اجــرای 
ــود  ــت موج ــعه ای در حال ــای توس برنامه ه
ســازمان های  شــدن  تکــه  تکــه  یعنــی 
عــدم  و  ارونــد  آزاد  منطقــه  در  اجرایــی 
منطقــه  ســازمان  بــا  آنهــا  هماهنگــی 
آزاد ارونــد، از مهم تریــن موانــع توســعه 
انجــام  مطالعــات  مــی رود.  شــمار  بــه 
توفیــق  کــه  اســت  داده  نشــان  شــده 
ــا  ــتان ب ــران خوزس ــازمان عم ــمگیر س چش
آن پیشــینه درخشــان، عــاوه بــر اخــذ 
ــی  ــای طراح ــی و برنامه ه ــوی مطالعات الگ
ــان  ــه همزم ــود ک ــن ب ــرو ای ــح، در گ صحی
ــا تاســیس ایــن ســازمان، کلیــه ســازمان  ب
ــر  ــی در ام ــه نوع ــه ب ــز ک ــی نی ــای محل ه
ــتان  ــعه ای در اس ــای توس ــرای برنامه ه اج
ــواب  ــه اب ــا کلی ــد، ب ــر بودن ــتان درگی خوزس
خــود  اعتبــارات  و  تشــکیات  جمعــی، 
ادغــام شــدند و یــک  ایــن ســازمان  در 
ــوی،  ــی ق ــا فرمانده ــه ب ــت یکپارچ مدیری
عهــده دار اجــرای برنامه هــای توســعه ای 

گردیــد.

ایجاد یک پارک مدرن 
و پیشرفته لجستیکی 

درشلمچه، همراه با احداث 
شبکه های ریلی و جاده ای 
و ایجاد کریدور بین المللی 

حمل و نقلی و احداث 
مگاپورت در پیش آمدگی 

آب در "َاروندکنار" ، می تواند 
روزگاران رونق قدیم را 

احیاء کرده و صد البته بر 
آن پیشی جوید و عاوه بر 
توسعه منطقه ای، به ارتقاء 
نقش ایران در لجستیک 

فرامرزی بیانجامد.

آب، خاک و نفت؛ محورهای توسعه منطقهگفتار
یی

نیا
لی 

ی ع
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ر ا
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روند انجام مطالعات در منطقه آزاد اروند،
باید بر چه  شیوه  و مکانیسمی متکی باشد؟

فرض کنید که در سال 98، در نظر داریم که 20 پروژه را در یک نقطه جغرافیایی مفروض مورد مطالعه قراردهیم تا پس از 
اتمام مطالعات، آن ها را به اجرا درآوریم. سوالی که مطرح می شود اینست که با درنظر داشتن محدودیِت منابع مالی 
و بودجه ای خود، درگام نخست کدامین پروژه یا پروژه ها را انتخاب کرده و منابع خود را هزینه کنیم که نهایتًا بیشترین 

بازده از اجراِی آن پروژه یا پروژه ها به دست بیاید؟ 

اصــِل مهــم در اقتصــاد، کمیابــی منابــع 
ــد  ــروژه هــا بای ــن انتخــاب پ اســت. بنابرای
در چارچوبــی انجــام پذیــرد کــه بازدهــی 
ــرای  ــع، ب ــرف مناب ــده از ص ــت آم ــه دس ب
ــدن  ــینه ش ــا، بیش ــردد. ام ــینه گ ــا بیش م
بــازده چگونــه حاصــل مــی شــود؟ معمــواًل، 
ــوان  ــا عن ــا عــددی ب ــازده ب ــرخ مناســب ب ن
"آیکــور" تعریــف مــی شــود. عــدد آیکــور در 
دامنــه ای از 3 تــا 7 قــرار دارد. عــدد 3، 
ــی  ــان م ــقف آن را نش ــدد 7، س ــف و ع ک
ــروژه  ــد پ ــن عــدد، مــا بای ــق ای دهــد. مطاب
ــرف  ــذاری و ص ــرمایه گ ــرای س ــی را ب های
منابــع انتخــاب کنیــم کــه حداقــل بــازده آن 
برابــر 3 باشــد؛ یعنــی از هــر واحــد ســرمایه 
ــم.  ــگ آوری ــه چن ــازده ب ــر ب ــذاری، 3 براب گ
بدیهــی اســت کــه هرچــه عــدد آیکــور بــزرگ 
تــر بــوده و بــه 7 نزدیــک تــر باشــد، صرفــه 
اقتصــادی مــا در اجــرای پــروژه بیشــتر 
خواهــد بــود. ایــن صرفــه اقتصــادی یعنــی 
ــزوده"  ــوان "ارزش اف ــی ت ــازده را م ــرخ ب ن

ــد.  ــز نامی نی
حــال ســوال دیگــری مطــرح مــی شــود و 
آن اینســت کــه آیــا صرفــه اقتصــادی یــا بــه 

عبــارت دیگــر "نــرخ بــازده اقتصــادی" و یــا 
ــاب  ــرای انتخ ــادی" ب ــزوده اقتص "ارزش اف
ــروژه کافــی  و ســرمایه گــذاری روی یــک پ
اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه اگــر از منظــر 
ــن  ــم، ای ــگاه کنی ــادی ن ــگاه اقتص ــک بن ی
ــه فرصــت  ــراه بررســی هزین ــه هم ــار ب معی
ــی  ــذاری کاف ــرمایه گ ــات س ــرای تصمیم ب
ــی  ــاِد اجتماع ــر اقتص ــا، از منظ ــت. ام اس
ایــن معیــار بــه تنهایــی کافــی نیســت. 
ارونــد کــه  آزاد  منطقــه  ســازمان  مثــًا 
نمــی  اســت،  توســعه ای  یــک ســازمان 
ــازده بســنده کنــد.  ــه معیــار ب ــد تنهــا ب توان
بلکــه درچارچــوب اقتصــاِد اجتماعــی بایــد 
پارامترهــای توســعه ای دیگــر را را نیــز 
خــود  ســرمایه گــذاری  تصمیمــات  وارد 
نمایــد. ایــن پارامترهــا چــه هســتند؟ مهــم 
تریــن ایــن پارامترهــا، پیوندهــای پســین و 

ــت. ــروژه اس ــک پ ــین ی پیش
ایــن پیوندهــا بــه مــا مــی گوینــد کــه 
ــی  ــت های ــه فعالی ــروژه روی چ ــراِی پ اج
در باالدســت و پائیــن دســت خــود اثرگــذار 
اســت و اثــرات القائــی آن تــا کجــا کشــیده 
مــی شــود. درواقــع، اثــرات القائــی، دامنــه 

اثرگــذاری یــک پــروژه را بــه صــورت ایجــاد 
یک"منظومــه" روشــن مــی کنــد. بدیــن 
ترتیــب، یــک ســازمان توســعه آفریــن 
ــرای  ــدی اج ــت بن ــاب و اولوی ــرای انتخ ب
ــازده و  ــرخ ب ــار ن ــد دو معی ــا بای ــروژه ه پ
اثــرات القائــی آن هــا را همزمــان مــورد 
بررســی قــرار داده و پــروژه هائــی را در گام 
نخســت در دســتور کار خــود قــرار دهــد کــه 
مقادیــر ایــن دو متغیــر را بیشــینه مــی 
ــه از صــرف  ــن اســت ک ــن چنی ســازند و ای
منابــع کمیــاب اقتصــادی خــود بیشــترین 

ــی آورد. ــت م ــه دس ــره را ب به
جامــع  طــرح  در  بایــد  مطالعــات  ایــن 
ســازمان هــا توســعه ای انجــام گیــرد و 
نقشــه راه بــرای اجــرای پــروژه هــای مــورد 
ــه تصمیــم گیــری  نظــر تهیــه شــود. هرگون
ــع  ــم، هــدر دادن مناب ــن پارادای خــارج از ای

ــود. ــی ش ــی م تلق

گفتار شیوه انجام مطالعات در منطقه آزاد اروند
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ن 1398
سوم، فروردی

شماره 
سال دوم، 

گریز از بوروکراسی یا پناه بردن به بوروکراسی؟

سیزِیف 
شخصیتی در 
اساطیر یونان 

است که به عنوان 
مجازاتی برای 

فریبکاری هایش  مجبور 
به حمل تخته سنگی بزرگ 
به باالی شیبی تند گردید. 

زئوس زیرکی خود را در طلسم 
کردن صخره نشان می دهد 

تا قبل از رسیدن به قله دوباره 
به پایین بغلتد. به این ترتیب به 

عقوبتی بی حاصل و بی پایان محکوم 
شد که در آن می بایست سنگ بزرگی را تا 

نزدیک قله ای ببرد و قبل از رسیدن به پایاِن 
مسیر، شاهد بازغلتیدن آن به اوِل مسیر 

باشد؛ و این چرخه تا ابد برای او ادامه دارد.
بوروکراسی منفی، حکایت سیزیف و چرخه باطِل 

تالِش بیهوده و هدر ساختن منابع را به ذهن 
متبادر می سازد.

ماکــس ِوِبــر، جامعــه شــناس بــزرگ آلمانــی، در ســال 1910 میــادی 
ــی  ــگ جهان ــش از جن ــی پی ــتم )اندک ــرن بیس ــل ق ــی در اوی یعن
اول( کــه جهــان درگیــر برخــورد قــدرت هــای سیاســی، مســتعمره 
ــری  ــدم و شــکل گی ــرمایه داری متق ــام س ــش نظ ــازی، پیدای س
ســازمان هــای بــزرگ بــود، مفهــوم بوروکراســی یــا دیوانســاالری را 
فرمــول بنــدی کــرد.. در تعریــف ماکــس وبــر، بوروکراســی، دانشــی 
بــرای اداره ســازمان هــا بــه طــور "معقــول" اســت. ســازمان معقــول، 

واجــد خصلــت هــای زیــر اســت:
تخصصی شدن کارها در حد عالی )تقسیم کارپیشرفته(	 
ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب. 	 
اصــول و قواعــد شــکل یافته رفتــاری )حاکمیــت قوانیــن و 	 

مقــررات و غیرشــخصی بــودن اداره امــور(
جدایــی اعضــای دســتگاه اداری از مالکیــت ســازمان یــا وســایل 	 

تولیــد.
اســتخدام کارکنــان بــر اســاس توانایــی و دانــش فنــی )شایســته 	 

ساالری( 
ضبــط و نگهــداری ســوابق تصمیمــات، اقدامــات و مقــررات 	 

اداری
هیچیــک از مختصــات مذکــور در یــک نظــام فئودالــی وجــود 
ــاب- رعیتــی"، ســاختار  ــی "ارب ــی یعن ــدارد. در یــک نظــام فئودال ن
قــدرت مبتنــی بــر سلســه مراتــب و غیــر شــخصی بــودن اداره امــور 
)حاکمیــت قانــون و مقــررات( نیســت. اربــاب، تمامــی ســپهر 
قــدرت را در دســتان خــود دارد و رعایــا مســتقیما از او آویخته انــد. 
در ایــن نظــام، موقعیــت شــغلی افــراد تثبیــت شــده نیســت و در 
ــب  ــله مرات ــی سلس ــرای ط ــخصی ب ــه" مش ــده، "کارراه ــیر آین مس
ــان  ــرای آن ــتگی ب ــل و شایس ــه، تحصی ــر تجرب ــی ب ــاء مبتن و ارتق
وجــود نــدارد. بلکــه، موقعیــت افــراد در هــر لحظــه بــه تصمیمــات 

ــرار  ــاب بســتگی دارد و مــورد ارزشــیابی منطقــی ق ــه ارب دلبخواهان
نمــی گیــرد. بدیهــی اســت کــه در ایــن سیســتم، مناســبات و روابــط 
خویشــاوندی و گروهــی جایگزیــن شایســته ســاالری و اســتخدام 
ــًا کارآیــی  افــراد براســاس دانــش فنــی آن هــا مــی شــود و نتیجت
ــه پاییــن درجــه مــی رســد. در نظــام فئودالــی،  و بازدهــِی کارهــا ب
ــه  ــد از حیط ــی توان ــز نم ــد، هرگ ــزار تولی ــر اب ــازمان ب ــت س مالکی
ــت  ــت و مدیری ــن مالکی ــی بی ــده و جدائ ــه درآم ــاب ب ــرف ارب تص
ــط  ــت  فق ــد از مالکی ــزار تولی ــی اب ــع، جدای ــد. درواق ــود آی ــه وج ب
در نظــام ســرمایه داری رخ مــی دهــد و بــزرگ شــدن ســازمان 
هــا همــراه بــا تخصصــی شــدن و توســعه اســتفاده از دانــش 
فنــی اســت کــه مدیریــت ســازمان هــا را از مالکیــت آن هــا جــدا 
مــی ســازد و مدیــران حرفــه ای، اداره ســازمان هــا را در دســت 
می گیرنــد. درعیــن حــال بــا بــروز اشــکال مختلــف مالکیــت ماننــد 
ــه مالکیــت  ایجــاد شــرکت هــای ســهامی عــام، مالکیــت عمــده ب
هــای خــرد نیــز تجزیــه مــی شــود و بدینســان امــکان حضــور و بــروز 

ــد. ــی آی ــد م ــی پدی ســرمایه داری مردم
ــا تحــوالت  ــرات، ب ــای بوروک ــه ایجــاد ســازمان ه ــی اســت ک بدیه
اجتماعــی نیــز همــراه مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر، ایجــاد مفهــوم 
بوروکراســی و پیدایــش ســازمان هــای بــزرگ، بــا تحــوالت و تغییــر 
در قشــربندی و نظــام اجتماعــی همــراه مــی گــردد: بــا پیدائــی قشــر 
بوروکــرات و دیوانســاالران در جامعــه و رســوخ آن هــا بــه ســاختار 
ــش  ــب دان ــات و کس ــه تحصی ــردم ب ــه م ــش عام ــی و گرای سیاس
فنــی بــرای خــود و فرزندانشــان، بــه تدریــج دیوانســاالران در نظــام 
ــه  ــدان ب ــه کارمن ــد و طبق ــی یابن ــزون م ــی روزاف ــی منزلت اجتماع
وجــود مــی آیــد کــه واجــد قــدرت در ســاختار اداری کشــور هســتند.

ــل  ــیم کار را در داخ ــتین تقس ــه نخس ــان ک ــران، از دوره صفوی در ای
مانوفاکتورهــا )کارگاه هــای بزرگــی کــه در آن تقســیم کار بــه 

مسئله بروکراسی اداریگفتار
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ــه  ــروی محرک ــوز نی ــا هن ــده، ام ــود آم وج
نــه  و  دســتی-  کار  بــر  مبتنــی  تولیــد 
ــد  ــکل دادن ــود( ش ــین- ب ــتفاده از ماش اس
ــاغل را  ــدی مش ــه بن ــام طبق ــن نظ و اولی
در دنیــا ایجــاد کردنــد، گروهــی از افــراد بــا 
ــه وجــود  ــرزا" ب ــا "می ــوان "مســتوفی" ی عن
ــوم  ــا مفه ــه ب ــا مواج ــن، م ــد. بنابرای آمدن
دیوانســاالری در ایــن ایــام و دوره هــای 
امــا،  بوده ایــم.  آن  از  پــس  حکومتــی 
در  هنــوز  ایــران  در  قشــر  ایــن  پیدایــی 
داخــل یــک نظــام ارباب-رعیتــی اســت 
قــدرت  در ســاختار  و مســتوفیان هنــوز 
سیاســی واجــد اهمیــت نیســتند. ایــن، 
فقــط در دوران اصاحــات امیــر کبیــر اســت 
ــون"  ــاد "دارالفن ــق ایج ــید از طری ــه کوش ک
)مرکــزی بــرای ایجــاد دانــش هــای فنــی( 
و اعــزام اولیــن محصلیــن بــه خــارج، افــراد 
واجــد صاحیتــی را تربیــت کــرده و وارد 
ــد.  ــور نمای ــی کش دســتگاه اداری و سیاس
ــعه  ــور و توس ــد تط ــه در رون ــی" ک "بورکراس
خــود بــه مفهــوم "تکنوکراســی" تبدیــل 
شــد، اقشــار بــه شــدت تحصیلکــرده ای 
در چارچــوب توســعه و غلبــه دانــش و 
ــد آورد  ــی را پدی ــام جهان ــوژی در نظ تکنول
ــگاه اقتصــادی،  کــه هــم در داخــل یــک بن
ــر اســتفاده از نــرم  توســعه بنــگاه مبتنــی ب
افزارهــا و دانــش فنــی را در شــرایط رقابتــی 
شــکل دادنــد و هــم در داخــل دســتگاه 
ــزی  ــه ری ــر برنام ــور، ام ــی کش ــای عموم ه
توســعه اقتصــادی- اجتماعــی کشــور را 
بــا اســتفاده از رویکردهــا و مــدل هــای 
پیشــرفته ماننــد آمایــش ســرزمین، برنامــه 
ــع،  ــزی جام ــه ری ــزی اســتراتژیک، برنام ری
ــو  ــه جل ــره ب ــوری و غی ــزی مح ــه ری برنام
بردنــد کــه توســعه صنعتــی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و بــه طورکلــی ایجــاد 

ــود. ــد آن ب ــاه" پیام ــه رف "جامع

بوروکراســی  عنــوان  کــه  بینیــم  مــی 
ــت و  ــت اس ــار مثب ــود دارای ب ــت خ درکلی
بــه ســازمان هــای معقــول اطــاق مــی 
ــه  ــوم ب ــن مفه ــه ای ــا چــه شــد ک شــود. ام
ــه  ــت و ب ــود گرف ــه خ ــی ب ــار منف ــج ب تدری

عــدم کارآئــی ســازمانی تبدیــل شــد؟
بوروکراســی، هنگامــی کــه بــا غلبــه مقررات 
خشــک و زایــد و طوالنــی شــدن مســیر 
اجــرای کارهــا بــه دلیــل گســترش ســازمان 
ــن ســپردن کارهــا  ــی و همچنی از نظــر طول
بــه دســت افــراد ناکارآمــد همــراه مــی 
ــه  ــردد و ب ــی گ ــی م ــت ته ــود، از بارمثب ش
ــازی( مــی  ــازی" )کاغذب ورطــه "قرطــاس ب
ــای  ــدی ه ــتم، توانمن ــن سیس ــزد. در ای لغ

ســازمانی ماننــد چابکــی، کارآئــی و روحیــه 
خدمــت از بیــن مــی رود و بــا ســازمانی رو 
ــنگین،  ــت و س ــه لخ ــویم ک ــی ش ــه رو م ب
مصــرف کننــده و تلــف کننــده منابــع اســت 
و از نهــاده هــا فقــط بــرای بقــاء و گســترش 
خــود اســتفاده مــی کنــد و تولیــد اجتماعــی 
ــه پائیــن تریــن ســطح  و محصــول در آن ب

تنــزل مــی یابــد.
در رونــد اصاحــات ســازمانی و تبدیــل 
آن از یــک تشــکیات َلخــت و ســنگین 
ســاده  پویــا،  و  چابــک  تشــکیاتی  بــه 
مراحــل  حــذف  و  کارهــا  مســیر  کــردن 

ــا  ــراه ب ــان هم ــرای مراجع ــرالزم ب کاری غی
ــد از اقدامــات اساســی  ــررات زای حــذف مق
و از نخســتین گام هــا محســوب مــی شــود. 
ــه  ــط ب ــازمانی فق ــازی س ــک س ــه چاب البت
ــه  ــود، بلک ــی ش ــدود نم ــل مح ــن عوام ای
ــد،  ــز درآم ــه مراک ــه ب ــز هزین ــل مراک تبدی
بــرون ســپاری کارهــا و بــه ویــژه شایســته 
ــه  ــدی ب ــی بع ــای اساس ــاالری از گام ه س
شــمار مــی رونــد. تردیــدی نیســت کــه 
اجــرای برنامه هــای توســعه اقتصــادی- 
اجتماعــی فقــط و فقــط از گــذر ایجــاد 
ســازمان های چابــک و کارآمــد و گــذر از 
بوروکراســی حامــل بــار منفــی امــکان پذیــر 

ــت. اس
ــری،  ــی انتظام پذی ــت یعن ــی مثب بوروکراس
ــد  ــکیات و کار آم ــه و تش ــازگاری برنام س
ســازی ســازمانی، از ضروریــات و بدیهیــات 

امــر توســعه بــه شــمار مــی  رود. 

بوروکراسی مثبت - یعنی 
انتظام پذیری، سازگاری 

برنامه و تشکیات و 
کارآمدسازی سازمانی- از 
ضروریات و بدیهیات امر 
توسعه به شمار می رود. 

در روند اصاحات سازمانی 
و تبدیل آن از یک 

تشکیات َلخت و سنگین 
به تشکیاتی چابک و پویا، 
ساده کردن مسیر کارها و 

حذف مراحل کاری غیرالزم 
برای مراجعان همراه با 
حذف مقررات زاید از 

اقدامات اساسی و نخستین 
گام ها محسوب می شود.

گفتار مسئله بروکراسی اداری
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شماره 
سال دوم، 

)PMIS( آشـنـایی بـا سـیسـتـم هـای اطالعات مدیریت پروژه
پــروژه  یــك  انجــام  بــرای  امــروزه، 
ــا،  ــه كارفرم ــددی از جمل ــازمان های متع س
ــكاران عمومــی  مهندســین مشــاور و پیمان
و جــزء درگیــر هســتند و بــا توجــه بــه 
نیــاز  پروژه هــا،  افــزون  روز  پیچیدگــی 
ــژه  ــی وی ــه سیســتم هــای اطاعات ــرم ب مب
ســازمان هــای پــروژه محــور بیــش از پیــش 

می شــود. احســاس 
ــروژه  ــر پ ــتاندارد PMBOK،  ه ــق اس مطاب
ــن،  ــل آغازی ــان دارای مراح ــا پای ــاز ت از آغ
و  مانیتورینــگ  اجــرا،  ریــزی،  برنامــه 
اختتــام می باشــد. هــر سیســتم اطاعاتــی 
بتوانــد  بایســتی  شــود،  طراحــی  كــه 
مراحــل 5 گانــه فــوق را پیشــتیبانی نمایــد. 
بنابرایــن، سیســتم هــای اطاعاتــی خــاص 
 Management(  PMISیعنــی پــروژه  
 )Information  Systems  Project
سیســتم های  بــا  مشــابه  نمی تواننــد 

 Management  ( MIS اطاعات مدیریت
حتــی  یــا  و   )Information  Systems  

 Planning              ( ERP سیستم های
 Resource Enterprise( در نظــر گرفتــه 
ــرای  ــر ب ــای اخی ــتم ه ــرا سیس ــوند. زی ش
ســازمان هــای عملیاتــی طراحــی می شــوند 
ــرای انجــام  و پاســخگوی اجــزاء ســازمان ب

ــتند . ــروژه نیس ــك پ ی
 ،PMIS سیســتم اطاعــات مدیریــت پــروژه
ــهیل  ــدف آن تس ــه ه ــت ك ــتمی اس سیس
ــن  ــی بی ــی و ارتباط ــای اطاعات ــان ه جری
اركان و اجــزاء پــروژه اســت و بــه طــور 
اخــص جهــت تســریع در امــور تصمیــم 
ــات  ــه اطاع ــی ب ــران، دسترس ــری مدی گی
پروژه هــا  روزآمــد  و  صحیــح  دقیــق، 

طراحــی شــده اســت.
اهــداف سیســتم اطاعــات مدیریــت پــروژه 

PMIS عبارتنــد از:
ایجاد یك سیستم اطاعاتی یكپارچه	 
تهیــه و تــدارك اطاعــات مفیــد جهــت 	 

تصمیــم گیــری مدیریتــی
بــه 	  دسترســی  تســهیل  و  تســریع 

كاربــران توســط  پــروژه  اطاعــات 
باال بردن سطِح امنیِت اطاعات	 
بــه گزارش هــای متنــوع و 	  دسترســی 

ایجــاد سیســتم مســتند ســازی
باالبــردن كارایــی و اثــر بخشــی پــروژه و 	 

تمرکــز زدایــی
ــازمان 	  ــای س ــا فرآینده ــری ب تطبیق پذی

ــتم ها ــایر سیس ــا س ــاط ب وارتب
ــتفاده از 	  ــت اس ــی جه ــتوانه اطاعات پش

اطاعــات بقیــه پروژه هــا
اســتفاده از سیســتم اطاعــات مدیریــت 
پــروژه )PMIS( در ســازمان هــای پــروژه 
ــر دارد کــه  محــور، منافــع و فوایــدی را در ب
ــجام و  ــه انس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
وحــدت رویــه در طــول زمــان اجــرای پــروژه 
در ایــن ســازمان هــا اشــاره داشــت کــه 
ــگ  ــور هماهن ــه ط ــروژه ب ــرای پ ــرای اج ب
بیــن کلیــه واحدهــای ســازمانی درگیــر، 
حــال،  درعیــن  اســت.  ضــروری  بســیار 
سیســتم اطاعــات مدیریــت پــروژه، تحــت 
ــه  ــه، ب ــدت روی ــی وح ــکل یعن ــن پروت ای
رشــد فرهنــگ جامــع مدیریــت پــروژه نیــز 
ــن،  ــردد. همچنی ــی گ ــر م ــازمان منج در س
ــن  ــروژه ای ــت پ ــات مدیری ــتم اطاع سیس
قابلیــت را نیــز دارد کــه مــی توانــد بــا ســایر 
ــی،  ــژه مال ــه وی ــازمان ب ــای س ــتم ه سیس
بازرگانــی و سفارشــات ارتبــاط و هماهنگــی 

ــد. ــرار نمای برق
بــه طورکلــی، مــی تــوان گفــت کــه سیســتم 
سیســتم  مدیریــت)MIS(و  اطاعــات 

 )ERP(ســازمانی منابــع  ریــزی  برنامــه 
محورجوابگــوی  پــروژه  ســازمان های  در 
نیازهــای مدیریــت پــروژه نیســتند و کاربــرد 
و اســتفاده از سیســتم اطاعــات مدیریــت 
ــا  ــازمان ه ــن س ــرای ای ــروژه )PMIS( ب پ

ــی رود.  ــمار م ــرورت بش ــک ض ی
از سیســتم اطاعات  ایــران  در  متاســفانه 
بســیار  ســازمانهای  در  پــروژه  مدیریــت 
اكثــرًا  و  می شــود  اســتفاده  محــدودی 
اطاعاتــی  سیســتم های  همــان  بــه 
معمــول بســنده كــرده و مابقــی كارهــا 
روش هــای  و  كاغــذی  بصــورت  نیــز  را 
ــه در  ــد، در حالیك ــی دهن ــام م ــنتی انج س
ــای  ــرم افزاره ــه ن ــعه یافت ــورهای توس كش
 Building  Information(  BIM پیشــرفته 
Modeling( طراحــی و اســتفاده می شــود 
ــان  ــا زم ــروژه ت ــن پ ــل آغازی ــه از مراح ك
تحویــل پــروژه بــه كارفرمــا را در برگرفتــه و 
گــردش اطاعــات پــروژه از طریــق سیســتم 
جامــع مدیریــت پــروژه بیــن ســازمان های 
كارفرمــا، مهندســین مشــاور و پیمانــكار  
میســر می گــردد. باتوجــه بــه حجــم بــاالی 
بودجــه عمرانــی ســازمان منطقــه آزاد ارونــد 
در ســال 1398 و تامیــن بخشــی از بودجــه 
ســال جــاری از منابــع برونــی ســازمان 
ــد فاینانــس  و انتشــار اوراق صکــوک،  مانن
ــات  ــت اطاع ــتم مدیری ــتفاده از  سیس اس
پــروژه در واحــد کنتــرل پــروژه یــک ضرورت 
بــه شــمار می   آیــد تــا قابلیــت کنتــرل 
آن  تحلیل هــای  و  بودجــه ای  مصــارف 
همــراه بــا نمایــان کــردن شــکاف و فاصلــه 
بیــن منابــع پیــش بینــی شــده و مصــارف 
ــده  ــع باقی مان ــذب مناب ــده و ج ــام ش انج

گــردد. امکان پذیــر 

نوسازی

برنامه ریزی

طراحی مفهومی
طراحی جزئیات تحلیل

مستند سازی

ساخت

ساخت و ساز
4 بعدی و 5 بعدی

تدارکات
ساخت و اجرا

بهره برداری و
تخریبنگهداری

آموزش
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مالحـظاتی در باره الگوی تهیه
طـرح های شـهـرسـازی در مـنـاطـق آزاد

مقدمه
تفکــر تهیــه طــرح هــای شهرســازی طــی برنامــه ســوم عمرانــی کشــور )ســال های 1341 تــا 1346( مطــرح گردیــد. در اردیبهشــت ســال 1342 
نیــز وزارت آبادانــی و مســکن تاســیس شــد و اجــرای طــرح عمــران شــهری و آبادانــی روســتائی کًا از دفاتــر فنــی وزرات کشــور و ســازمان 
ع شــد و بــه وزارتخانــه جدیدالتاســیس محــول گردیــد. امــا، اقدامــات شهرســازی در طــول برنامــه ســوم و در نهــاد تــازه  برنامــه وقــت منتــز
تاســیس همچنــان بــا تاثیــر پذیــری از ســابقه تاریخــی خــود حــول اجــرای طــرح هــای عمــران شــهری از قبیــل آســفالت معابــر، احــداث 
ــه وزارت  ــی و مســکن ب ــام وزارت آبادان ــر ن ــا تغیی ــا، ب ــد. تنه ــا مــی چرخی ــر آنه غســالخانه ها، کشــتارگاه ها، ســیل بندهای شــهری و نظای
مســکن و شهرســازی، تیرمــاه 1353، و گنجانیــدن وظیفــه تهیــه طــرح هــای شهرســازی تحــت عناویــن "طــرح جامــع" و "طــرح تفصیلــی" 
در قانــون تغییــر نــام وزارتخانــه مذکــور اســت کــه تهیــه و اجــرای طرح هــای شهرســازی بــه عنــوان یــک نظــام یکپارچــه و سلســله مراتبــی 
شــکل می گیــرد و از اقدامــات پــروژه ای منفــرد یعنــی اجــرای پروژه هــای عمــران شــهری بــه نظامــی هدفمنــد و یکپارچــه بــرای تمشــیت 

امــور شــهر در قالــب ســازمان فضایــی متحــول می شــود. 
در برخــی از مناطــق آزاد کشــور کــه بــا هــدف ایجــاد "ســکوی توســعه صــادرات" بــه صــورت قلمروهــای گمرکــی مســتقل ایجــاد شــده انــد، 
پدیــده ای اســتثائی نیــز بــه وجــود آمــده اســت. ایــن مناطــق ماننــد ارونــد، قشــم و ماکــو، در قلمــرو قانونــی خــود، شــهرهایی را پوشــش 
می دهنــد کــه حــدود وظایــف بنیــادی آنهــا را فراتــر مــی بــرد و بــا تهیــه و اجــرای طــرح شهرســازی بــرای شــهرهای تحــت پوشــش نیــز 
درگیــر مــی ســازد. بــه ویــژه، ســازمان منطقــه آزاد ارونــد بــا دربرگرفتــن شــهرهای آبــادان و خرمشــهر کــه از زمــره شــهرهای مهــم محســوب 
مــی شــوند، بــه علــت صدمــات و آســیب های وارده بــه ایــن شــهرها طــی جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله، خدمــات ترمیــم و بازســازی ایــن 
شــهرها را نیــز بــه عهــده دارد. مســاله از اینجــا آغــاز مــی گــردد و آنچــه مــی خواهیــم بگوییــم ایــن اســت کــه تهیــه طرح هــای شهرســازی 
در مناطــق آزاد کشــور از قالــب تهیــه یــک طــرح شهرســازی تحــت اســتانداردها و شــرح خدماتــی کــه از آن مــی شناســیم و دربــاره آن مــی 
دانیــم، فراتــر مــی رود و حیطــه وســیع تری را در برمــی گیــرد. بــه زبــان دیگــر، شــهرهای واقــع در محــدوده قانونــی مناطــق آزاد فقــط بــه 
عنــوان یــک ســازمان فضایــی جهــت اســکان "جمعیــت" و انجام"فعالیــت" مطــرح نیســتند. بلکــه، تمشــیت امــور آن هــا بایــد بــا ماهیــت 
و وظیفــه اصلــی مناطــق آزاد و دیدمــان و فلســفه تاســیس ایــن مناطــق یعنــی ایجــاد ســکوهای توســعه صــادرات نیــز پیونــد بخــورد تــا 
بتوانــد تحقــق ماموریت هــا، اهــداف و اســتراتژی های تعییــن شــده بــرای منطقــه و توســعه اقتصــادی آن را تســهیل نمایــد. لــذا بــه مــدل 
و ابــزار دیگــری بــه نــام "برنامــه ریــزی منطقــه ای" نیــاز داریــم کــه بتوانــد ایجــاد یــک ســازمان فضایــی کارآمــد شــهری را بــا ویژگی هــا 
و اهــداف کل منطقــه پیونــد داده و بیــن آنهــا ارتبــاط متقابــل و هــدف مشــترک ایجــاد کنــد. نگارنــده مقالــه زیــر، ســعی کــرده اســت ایــن 

نکتــه را مطــرح کــرده و بــه تهیــه طــرح هــای شهرســازی در قلمــرو فضائــی مناطــق آزاد، شــکل و بویــی تــازه بدهــد.
سردبیر      

ــهری  ــزی ش ــه ری ــات برنام ــد مطالع فرآین
در مناطــق آزاد بــه چــه صــورت بایــد باشــد 
ــیر  ــه در مس ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
ــه  ــخ ب ــم؟ پاس ــته ای ــدم برداش ــت ق درس
ایــن پرســش، نیازمنــد شــناخت گام هــای 
فراینــد مطالعــات  مختلفــی اســت کــه 
ــرای  ــه و اج ــی و تهی ــزی فضای ــه ری برنام
طــرح هــای شهرســازی بــا آن درگیــر اســت؛ 

در گام اول، تعریف ساختار
نظام شهرسازی کشور قرار دارد.

َامــر آمایــش )مدیریــت اســتفاده از منابــع 
و ظرفیت هــای کشــور در قالــب اهــداف 
راهبــردی بلنــد مــدت( پــس از انقــاب 
اســامی بــه دو وظیفــه مجــزا تقســیم 
شــد: ســازمان برنامــه و بودجــه موظــف 
ــع و  ــن مناب ــه از ای ــه اســتفاده بهین شــد ک
ظرفیت هــا را بــا رویکــرد توســعه اقتصــادی 
اجتماعــی تعریــف نمایــد و وزارت مســکن 
فیزیکــی  برنامــه  تدویــن  شهرســازی  و 
و مطالعــات کالبــدی بــرای تحقــق ایــن 
ــکن و  ــت. وزارت مس ــده گرف ــه عه ــر را ب ام
شهرســازی در ادامــه آمایــش ســرزمین و در 
ــت در  ــکونت و فعالی ــیت س ــتای تمش راس
ســاختارهای شــهری کشــور، وظیفــه تهیــه 
طــرح هــای جامــع شــهری بــه عنــوان 

طرحــی کــه نحــوه اســتفاده از زمیــن بــرای 
مراکــز ســکونتی و فعالیتــی را مشــخص 
ــات و  ــن خدم ــن تعیی ــد و همچنی مــی کن
ــن  ــرای انجــام ای تاسیســات شــهری الزم ب
کارهــا را نیــز بــه عهــده دارد. از ســویی 
تهیــه طــرح تفصیلــی شــهری را شــهرداری 
هــای کشــور بــه عهــده دارنــد. جــدا از 
مســائل مربــوط بــه تفکیــک طرح هــای 
دو  بیــن  تفصیلــی  طرح هــای  و  جامــع 
نهــاد حاکمیتــی و عمومــی و تعارضــات و 
ناهماهنگــی کــه بیــن ایــن دو دســتگاه در 
امــر تهیــه و اجــرای طــرح هــای شهرســازی 
ــا توجــه  پیــش آمــده اســت و همچنیــن ب
بــه جــو حاکــم بــر شــهرداری هــای کشــور 
جهــت تامیــن منابــع مالــی الزم بــرای 
ارائــه خدمــات شــهری، تراکــم فروشــی 
در طــرح هــای تفصیلــی بــه یــک امــر 
غالــب و مســلط تبدیــل شــده و معیارهــای 
شهرســازی را در حــوزه میــزان تراکــم بهینــه 
جمعیــت و ســاختمان در محــات شــهری 
شــهری  هــای  چالــش  و  ریختــه  بهــم 
متعــددی را بــه وجــود آورده اســت. حالیــه 
ایــن بحــث موضــوع گفتــار مــا نیســت. امــا 
خــود موضوعــی بــس مهــم اســت کــه بایــد 
ــق  ــوان مناط ــی ت ــه م ــه چگون ــید ک اندیش

آزاد را کــه شــهرهائی در قلمــرو خــود دارنــد 
نهادهــای تمشــیتی  ایــن شــهرها،  در  و 
مســتقلی بــه نــام شــهرداری هــا نیزحضــور 
ــا  ــد. طبع ــه رهانی ــن دام و بلی ــد از ای دارن
ــر  ــتاری دیگ ــوع را در نوش ــن موض ــد ای بای

ــم. ــی بگیری پ
گام دوم، درختچه نظام
برنامه ریزی و شهرسازی

نظــام  درختچــه  نمایــش  از  هــدف 
شــناخت  شهرســازی،  و  برنامه ریــزی 
ــق  ــازی در مناط ــات شهرس ــگاه مطالع جای
ضــروری  نکتــه  ایــن  ذکــر  اســت.  آزاد 
ــه عنــوان  اســت کــه مناطــق آزاد از ابتــدا ب
راهــکاری بــرای توســعه کشــورها در قالــب 
ــه  ــادرات و تکی ــعه ص ــتراتژی های توس اس
بــر تولیــد داخلــی بــه جــای واردات کاال 
مقیــاس  بنابرایــن،  شــده اند.  تاســیس 
عملکــرد مناطــق آزاد از تعریــف طرح هــای 
ــزی  ــه برنامه ری ــهری در درختچ ــعه ش توس
و شهرســازی فراتــر مــی رود و اثرگــذاری 
آن، ســمت و ســوی منطقــه ای مــی گیــرد. 
البتــه، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نیــازی 
ــه  ــرای تهی ــص ب ــات اخ ــام مطالع ــه انج ب
طــرح هــای توســعه شــهری نیســت.بلکه، 
برنامــه ریــزی منطقــه ای کــه کانــون توجــه 

فرآیند مطالعات برنامه ریزی 
شهری در مناطق آزاد به چه 
صورت باید باشد تا اطمینان 

حاصل شود که در مسیر 
درست قدم برداشته ایم؟

پژوهش الگوی تهیه طرح های شهرسازی مناطق آزاد
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سوم، فروردی

شماره 
سال دوم، 

ــادل در  ــراری تع ــه برق ــت و ب ــا اس آن فض
ــوان  ــه عن ــد ب ــردازد، بای ــی پ ــن فضــا م ای
ــه  ــر گرفت ــات درنظ ــی مطالع ــوی اصل الگ
شــود. برنامــه ریــزی منطقــه ای بــا هــدف 
کاهــش نابرابــری بیــن منطقــه ای و درون 
منطقــه ای از یــک ســو و ایجــاد تعــادل در 
میــزان توســعه در تمامــی زمینه هــا بیــن 
راســتای  در  و  منطقــه ای  درون  نواحــی 
عــدم تمرکزگرایــی و نزدیــک کــردن ســطوح 
ملــی و محلــی بــه یکدیگــر بــه کار مــی رود. 
گســتره ی برنامــه ریــزی منطقــه ای در 
ســطح میانــی اســت، ســطح باالتــر آن 
ــه ای اســت. ــر ناحی ــی و ســطح پایین ت مل

تاکیــد بــر این نکتــه کــه تفکــرات پیدایش 
ــه ای از  ــزی منطق ــه ری ــه هــای برنام نظری
امریــکا و شــوروی ســابق آغاز شــده اســت، 
ــوع  ــودن ایــن ن ــا و نوظهــور ب ــه درک نوپ ب
ــا  ــد. ت ــی نمای ــک م ــزی کم ــه ری از برنام
ــزی  ــگاه برنامــه ری ــل از ســال 1963 ، ن قب

نگاهــی »ارزش گــذار« بــود. ولــی 
ــرف،  ــن ط ــه ای ــال 1963 ب از س

نــگاه برنامــه ریــزی »ارزش 
ــدان  ــن، ب ــت. ای ــر« اس پذی
معنــا اســت کــه برنامــه ریــز، 
بایــد برنامــه ریــزی را حاصــل 

ــی  ــی تلق ــد اجتماع فرآین
ریــز،  برنامــه  نمایــد. 
نقــش هماهنــگ کننــده 

بیــن دیــدگاه هــای مختلــف 
ــدگان،  ــم گیرن ــئولین، تصمی مس

مجریــان و مــردم را بــر عهــده دارد و 
ــق  ــه تحق ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای تنه
امکان پذیــر مــی شــود.  اهــداف طــرح 
ــه بعــد  ــی کــه از ســال 1963 ب ــن معن بدی
عنــوان تحــول طبیعــی شــاخص ارزش 
ــوده  ــه ای نب ــزی منطق ــذاری در برنامه ری گ
و تحــوالت شهرنشــینی و توســعه کالبــدی 
ــه  ــاز منطق ــخگوی نی ــت پاس ــر جه ــه ه ب
نیســت و نظام هــای دیگــر توســعه بــر 
ــعه  ــدند. توس ــع ش ــر واق ــزی موث برنامه ری
بــود  مدت هــا  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
کــه بــا برقــراری نظام هــای مالیاتــی و 
ســایر مقــررات سیاســی در نظــام کشــورها 
ــر  ــده و دیگ ــارج ش ــی خ ــت طبیع از حال
امــکان نداشــت کــه توســعه فضایــی، جــدا 
و مســتقل از سیاســت های اقتصــادی-

اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود و انتزاعــی 
ــاد  ــن رو، ایج ــود. از ای ــرض ش ــرد ف و مج
ــادی و  ــعه اقتص ــی، توس ــادل اجتماع تع
ــد در  ــه بای ــر س ــی ه ــزی فضای ــه ری برنام
ــه ای  ــزی منطق ــات برنامه ری انجــام مطالع
مــورد اســتفاده و در تلفیــق بــا یکدیگــر بــه 

ــوند. ــه ش کار گرفت
ــای  ــاب نظریه ه ــدی در کت ــه ماج ــه گفت ب
ــه ای،  ــردی شــهری و ناحی ســاختاری راهب

ــو،  ــن نگــرش را در کان شــهرهای توکی ای
بارســلونا ، نیویــورک و پاریــس مــی تــوان 
برنامــه  بنــای مطالعــات  دیــد، ســنگ 
ریــزی فضایــی، انجــام صحیــح مطالعــات 
ــون  ــکان و پیرام ــادی در م ــعه اقتص توس
آن اســت. افزایــش قــدرت رقابــت پذیــری 
ــاختار  ــردن س ــزه ک ــی و مدرنی ــن الملل بی
از صنایــع ســنتی  انتقــال  اقتصــادی و 
ارزش  بــا  تولیــدی  هــای  بخــش  بــه 
ــازار بیشــتر،  ــت جــذب ب ــاال جه ــزوده ب اف
مطالعــات  پارامترهــای  اساســی ترین  از 
هــم  اســت.  منطقــه ای  برنامه ریــزی 
ــن  ــر بی ــادل بهت ــاد تع ــر ایج ــن، تفک چنی
ــی  ــای پیرامون ــوزه ه ــزی و ح ــوزه مرک ح
و  صنعــت  بخــش  توامــان  توســعه  و 
خدمــات جهــت جلوگیــری از بــورس بــازی 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــن بای زمی
از دیگــر پارامترهایــی کــه در حــال حاضــر 
بــدان توجــه زیــاد مــی شــود ، توجــه 
بــه زیرســاخت هــای نهادینــه شــده در 
ــن زیرســاخت هــا  یــک منطقــه اســت، ای
ــش  ــون را افزای ــا پیرام ــاط ب ــی ارتب توانای
ــدن آن  ــد ش ــد و ثروتمن ــبب رش داده و س
ــدی در  ــی شــود، کریســتوفر کن ــه م منطق
کتــاب ارزیابــی برتریــن شــهرهای جهــان 
عمیقــًا بــه این موضــوع بــاور دارد »اقتصاد 
سیســتم های  و  مناطــق  و  شــهرها 
ــده  ــم تنی ــوری در ه ــا ط ــاختی آنه زیرس
ــوان  ــی ت ــه ســختی م ــب ب ــه اغل اســت ک
ــام شــده  ــک زیرســاخت تم ــت کجــا ی گف

و دیگــری شــروع مــی شــود.« تعریــف 
از جاده هــا  فراتــر  زیرســاخت  از  کنــدی 
کــه  دارد  عقیــده  او  اســت،  پل هــا  و 
ــی  ــد م ــه رشــد جدی ــی ب ــدی منته خردمن
شــود و رشــد هوشــمند، نفــوذ و انگیــزه را 
بــرای موج هــای جدیــد ســرمایه گــذاری در 

آورد. زیرســاخت ها فراهــم مــی 
جهــت تاکیــد بــر ایــن موضــوع، اشــاره ای 
بــه نگــرش پیتــر هــال در کتــاب »شــهرها 
ــور  ــه فاکت ــال، س ــود. ه ــدن« می ش در تم
پایه هایــی  و  مقدمــات  را کــه  اساســی 
بــرای ایجــاد ثــروت در شــهر و منطقــه 
بــه حســاب مــی آینــد، چنیــن بیــان مــی 
کنــد: »فرهنــگ، نــوآوری و زیرســاخت ها، 
اقتصــادی  رشــد  کــه  ترکیب هایی انــد 
ــز  ــن جیکوب ــد«. جی ــی آورن ــار م ــه ب را ب
در مقالــه اقتصــاد شــهرها بدیــن نکتــه 
می پــردازد کــه خاقیــت و نــوآوری و قــوه 
اختــراع ضرورتــی بــرای ایجــاد ثــروت در 

ــت. شهرهاس
ــه  ــزی منطق ــه ری ــطح برنام س
برقــراری  دلیــل  بــه  ای 
کاهــش  و  تعــادل 
برقــراری  و  نابرابــری 
و  درونــی  ارتباطــات 
بــه  منطقــه ای،  بــرون 
جــای مطالعــات توســعه 
ــردد  شــهری پیشــنهاد می گ
ــام  ــه آن انج ــاس تهی ــه اس ک
مختــص  اقتصــادی  مطالعــات 
ــود  ــع خ ــه تب ــه ب ــت ک ــه اس آن منطق
و  دارد  دنبــال  بــه  را  اجتماعــی  تعــادل 
ــهودی آن  ــه ش ــتن و نتیج ــر نشس ــه ثم ب
ــی  ــی رخ م ــزی فضای ــه ری ــق برنام از طری
دهــد. پارامترهــای افزایــش رقابــت پذیری 
المللــی و تمرکززدایــی صنایــع و  بیــن 
مدرنیــزه کــردن صنایــع در بخــش تولیــد به 
اضافــه فاکتورهــای امــروزه نظیــر نــوآوری 
از  زیرســاخت ها  تقویــت  و  خاقیــت  و 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــن پارامترهای مهم تری
در عصــر حاضــر در مطالعــات برنامه ریــزی 
ــا توجــه شــود. مناطــق  ــه آنه ــه ای ب منطق
آزاد بایــد ایــن ســطح از مطالعــات را در 
برنامه ریــزی توســعه شــهری خــود پــی 

بگیرنــد.

انواع طرح ها و برنامه های توسعه ای کشور

الگوی تهیه طرح های 
توسعه شهری،  در مناطق 

آزاد باید با الهام از مطالعات 
برنامه ریزی منطقه ای به 

تعادل و یکپارچگی فضایی 
منجر شود.

الگوی تهیه طرح های شهرسازی مناطق آزادپژوهش
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ـِــی ماجـراِی تـوسـعه ُدب
)بخِش اّول: نقِش کاناِل آبــی در تـوسـعـه(

مقدمه
ــت.  ــین اس ــر نش ــا امی ــین ی ــیخ نش ــی ش ــه معن ــارات" ب واژه" ِام
ــه  ــت در آن ب ــی کــه عمــر اســتقرار دول کشــور امــارات متحــده عرب
ــی،  ــین ابوظب ــد، از 7 امیرنش ــی رس ــدی م ــه و ان ــار ده ــدود چه ح
دبــی، شــارجه، عجمــان، راس الخیمــه، ام القویــن، فجیــره و العیــن 
تشــکیل شــده اســت. امــارات متحــده عربــی توانســته اســت طــی 
ســالهای اخیــر از طریــق پیونــد بــا شــبکه هــا و زنجیــره هــای ارزش  
بیــن المللــی و بــه تعبیــری دیگــر جهانــی کــردن اقتصــاد خــود و 
در غیــاب نقــش آفرینــی پیشــرو ایــران طــی ســالهای دهــه هفتــاد 
ــه ســرعت گام هــای توســعه را طــی کــرده و  میــادی در منطقــه، ب
ــدود 500  ــه ح ــته ب ــال گذش ــود را در س ــی خ ــص داخل ــد ناخال تولی
ــه  ــا را در طبق ــتم دنی ــت و هش ــه بیس ــاند و رتب ــارد دالر برس میلی
بنــدی هــای دو نهــاد بیــن المللــی پولــی و بانکــی یعنــی صنــدوق 
ــود  ــه خ ــاخص ب ــن ش ــی در ای ــک جهان ــول و بان ــی پ ــن الملل بی

اختصــاص دهــد.
ــر  ــبقت را در ام ــوی س ــی، گ ــوق، دب ــای ف ــین ه ــان امیرنش درمی
ــت.  ــوده اس ــه رب ــن اتحادی ــین های ای ــیخ نش ــایر ش ــعه از س توس

ــی  ــی مبتن ــعه دب ــتراتژی های توس اس
بــر" تجــارت آزاد"،" بندر آزاد" و" آســمان 
ــن اســتراتژی ها،  ــوده اســت.  ای ــاز" ب ب
خــود را در برنامه هــای و پروژه هــای 
مختلفــی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن 
اســتراتژی هــا دارنــد ماننــد بندرســازی 
ــد  ــام چن ــار در احج ــی ب ــه جای ــا ب و ج
توســعه  کانتینــری،  میلیونــی  ده 
و  حمــل  و  مواصاتــی  شــبکه های 
ــوردی، ایجــاد هاب هــای  ــی و دریان نقل
اقصــا  لجســتیکی و گســترش آن در 
نقــاط جهــان، ایجــاد خطــوط هوانوردی 
ــرت آور در  ــام حی ــا ارق ــی ب ــن الملل بی
غیــره  و  مســافر  جا به جایــی  زمینــه 

بازتــاب داده اســت. همچنیــن اثــرات القائــی توســعه در ایــن 
زمینه هــا، بــه توســعه تجــارت و گردشــگری درابعــاد وســیع و 

ــت. ــده اس ــر ش ــین منج ــیخ نش ــن ش ــمگیر در ای چش
 توســعه دبــی، بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق بــا بازدهــی حداکثری 
و در زمــان ســریع، بــرای مناطــق آزاد کشــورمان قابــل توجــه و بهــره 
گیــری در چارچــوب شــرایط و سیاســت های بومــی آنهــا اســت. از 
ــده،  ــد شــماره آین ــا چن ــد" ت ــن "رهون ــن شــماره بولت ــن رو، از ای ای
ــش  ــه نق ــب را ب ــن مطل ــم. اولی ــی کنی ــال م ــارب را دنب ــن تج ای
احــداث کانــال آبــی و اثــرات آن در توســعه خدمــات واســطه گــری 
ــین  ــیخ نش ــن ش ــازی در ای ــگری و شهرس ــعه  گردش ــی، توس مال
ــا از  ــی، م ــاالت آت ــه و مق ــن مقال ــم. در طــی ای اختصــاص داده ای
ــودداری  ــعه خ ــاس توس ــا و اس ــناختن پایه ه ــل و ش ــل عوام تحلی
ــت.  ــد داش ــی خواهن ــه توصیف ــده جنب ــه ش ــاالت ارائ ــرده و مق ک
ــی از  ــدی کامل ــاالت، جمع بن ــه مق ــان ارائ ــه در پای ــی اســت ک بدیه
ــی توســعه و نگرش هــا و دیدمان هــای حاکــم  ــل و عوامــل اصل عل

بر آن به عمل خواهیم آورد.            ادامه در صفحه بعد...

تجربه ماجرای توسعه دبی



تصویر پروژه خور دبی؛  بزرگ ترین کانال انسان ساخت جهان

ادامه از صفحه قبل
رودخانــه  )پیشــرفتگی  دبــی  خــور  پــروژه 
ــه  ــی( ك ــاحل صحرای ــا در س ــان آب دری همس
ــده  ــی Creek Dubai نامی ــوان انگلیس ــا عن ب
می شــود و عرب هــای اماراتــی آن را "خــون 
ــی  ــد، كانال ــی می دانن ــای دب ــی" در رگ ه زندگ
اســت كــه در ابتــدا، شــیخ راشــد معمــار اّولیــه دبــی، بــه طــول 14 کیلومتــر آن را در مصــب 
شــرقی بنــدر الراشــد بــه نــام خــود ســاخت و در انتهــای آن تــاالب عظیــم دبــی ایجــاد 
ــری  ــی 26 كیلومت ــق آن، پیمایش ــر و تعمی ــر دیگ ــداث 12 کیلومت ــا اح ــدا ب ــد و بع گردی
ــام  ــه ن ــی ب ــور دب ــب خ ــی مص ــرف غرب ــت آورد. ط ــه دس ــی را ب ــرزمین  دب ــل س در داخ
"رأس الخــور" اســت كــه ایــن كانــال آبــی، دبــی را بــه دو قســمت بــه نام هــای "دیــره" و 
ــداث  ــدد اح ــای متع ــی، پل ه ــن راه  آب ــف ای ــاط مختل ــد. در نق ــیم می كن ــی" تقس "بردب
ــی  ــد. اراض ــول آن می پیماین ــی را در ط ــك، راه آب ــتی های كوچ ــا و كش ــده و قایق ه ش
شــنی دو طــرف ایــن آبــراه ، اكنــون بــه بزرگتریــن مراكــز تجــاری، خدماتــی و بانكــی دنیــا 
تبدیــل شــده كــه باالتریــن قیمت هــای زمیــن چــه بــه صــورت خریــد و چــه بــه صــورت 
ــول 26  ــه ط ــی ب ــور دب ــداث خ ــت. اح ــاص داده  اس ــود اختص ــه خ ــان را ب ــاره  در جه اج
کیلومتــر بیــش از 1800 میلیــارد دالر ســرمایه جــذب نمــوده و پانصــد هــزار شــغل ایجــاد 
کــرده اســت کــه در ســاخت و ســاز پــروژه هــای مختلــف آن نیــروی کار ارزان قیمــت از 
شــبه قــاره هنــد و فیلیپیــن ســهم زیــادی داشــته اند. اجــرای ایــن پــروژه، دســتاوردهای 

زیــر را بــرای دبــی بــه همــراه داشــته اســت: 
1-ایجــاد 52 كیلومتــر خــط ســاحلی )2	26( و تبدیــل ریگــزار دو طــرف خــور بــا عــرض 
متوســط دو كیلومتــر بــه گران تریــن زمین هــای تجــاری خاورمیانــه بــا مســاحت 

ــع ــر مرب ــی 104=2	2	26 كیلومت تقریب
2-تلطیــف هــوا و تبدیــل بیابــان مــرده و خشــك داخلــی بــه مكانــی بــا چشــم انداز زیبــا  

کــه بــه عنــوان »انرژی  ســبز« نام گــذاری شــده اســت.
ــای راه  ــگری در كناره ه ــی و گردش ــاری، اداری، تفریح ــدرن تج ــات م ــاد تأسیس 3-ایج

ــا دبــی  ــه ومارین ــر نخــل ســه گان ــی از قبیــل جزای آب
موفقیت هایــی كــه از اجــرای ایــن پــروژه عایــد شــده اســت، دبــی را بــر آن داشــته كــه 
كانــال مشــابهی را بــا مقیــاس كان تــر در دســتور كارهــای اجرایــی خــود قــرار دهــد.  ایــن 
پــروژه ، حــاوی حفــر كانالــی بــه طــول 75 كیلومتــر، عــرض 150 متــر و عمــق 6 متــر اســت 
كــه از دریــا در نزدیكــی بنــدر »جبــل علــی« آغــاز شــده و پــس از دور زدن آن در خشــكی، 
ــال  ــن کان ــه احــداث ای ــه اولی ــدد. هزین ــا می پیون ــه دری ــره« ب ــره »بصی در نزدیكــی جزی

حــدود 11 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. بدیهــی اســت چندیــن ده برابــر ایــن ســرمایه 
ــد! در  ــد ش ــین خواه ــن شیخ نش ــب ای ــد نصی ــاحل جدی ــر س ــتحصال 150 كیلومت از اس
ــا و  ــی مارین ــی، دب ــق جبل عل ــس از برنامه هــای موف ــد پ ــروژه جدی ــن پ ــا ای ــت، ب حقیق
نخل هــای دبــی كــه بــا اســتحصال زمیــن از دریــا انجــام شــده، اكنــون دو بلــوار جدیــد 
ســاحلی و از هــر طــرف بــه عمــق حداقــل یــك كیلومتــر در دســت احــداث قــرار گرفتــه 
اســت. بدیــن شــكل، بخــش جدیــدی از اراضــی شــنی بیابانــی، تبدیــل بــه حداقــل یكصــد 
و پنجــاه كیلومتــر مربــع مرغوب تریــن اراضــی ســاحلی خاورمیانــه شــده كــه كارشناســان 
بهــای ایــن مقــدار زمیــن اســتحصالی را 150 میلیــارد دالر تخمیــن زده انــد. بــا اجــرای ایــن 
پــروژه، 20 هــزار هكتــار زمین هــای صنعتــی و تجــاری در دو ســوی ســاحل ایــن كانــال 
ــدود  ــر در آن ح ــورد نظ ــازهای م ــازی و ساخت وس ــه آماده س ــه هزین ــود ك ــاد می ش ایج
50 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. اجــرای ایــن پــروژه عظیــم، عــاوه بــر فرصــت هــای 
ساخت وســاز جدیــدی كــه بــرای دبــی در طرفیــن ایــن كانــال آبــی )150 كیلومتــر ســاحل 
جدیــد( و محوطــه میانــی كانــال بــه وجــود خواهــد مــی آورد،  ســرویس  های مــورد نیــاز 

بــرای جزایــر بازیافتــی و دست ســاز »نخــل« امــارات را نیــز شــكل خواهــد داد.  

ـی ـِ خورِ  ُدب
فاز اول

فاز دوم

ماجرای توسعه دبیتجربه


