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«همدلی» از بحران مالی شهرداریها گزارش میدهد

همدلی| گروه اجتماعی -ســتاره لطفی:
بیپولی دامان شــهرداریها را گرفته و بحران مالی
به پشــت دروازههای شــهر رسیده اســت .سفره
شهرداریها کوتاه شــده و دخل شهر به خرجش
نمیرســد .اگر در گذشــته فروش تراکم بار مالی
شــهرداری را به دوش میکشــید و شهرداریها با
فروش تراکم امورات خود را میگذراندند ،امروزه با
تغییر سبد مالی شهرداری از عوارض ساخت و ساز
به عوارض نوسازی و همچنین کاهش ساخت و ساز
در کشور سبد درآمدی آنان کوچکتر شده است.
بحران مالی که ایــن روزها دامن بزرگترین نهاد
شهری کشــور را گرفته است ،آن قدر عمیق شده
کــه بیم آن میرود این نهاد حتی در ارائه خدمات
معمولی به شهروندان نیز دچار مشکل شود.
تنگناهای پولی و مالی نفس شهرداریها را بریده و
مدیران شهری را برآن داشته مرتباً برای چارهجویی
و انعکاس شرایط دشوارشان ،با دستگاههای مافوق
درحال مکاتبه و مذاکره باشــند .نامه «محمدعلی
افشــانی» شــهردار تهران به رئیس مجلس که از
علی الریجانی خواست تا از «تعمیق بحران کاهش
مالی شــهرداریها» جلوگیری کنــد و همچنین
نامه مرتضی الویری ،رئیس شورایعالی استانها و
دبیرخانه مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور به
رئیس مجلس برای اصالح الیحه «مالیات بر ارزش
افزوده» از این اقدامات است.
شــهرداریها کاملتریــن ســازمان محلــی و
خودگردان در ایران هستند و از طرف دستگاههای
دولتی بودجهای دریافت نمیکنند ،با این شــرایط
عهدهدار تعداد بیشماری خدمات موردنیاز ساکنان
شهر نیز هســتند .عملکرد و فعالیت شهرداریها
میتواند ســبب رشــد و بالندگی یا توقف و رکود
شهرها شــود .اما این ســازمان عریض و طویل با
مسئولیتهای متفاوت و متنوع همیشه از نظر مالی
و منابع درآمدی دارای مشکالت و ایراداتی شکلی و
محتوایی بوده است.
کســب درآمد پایدار حالل مشــکالت
شهرداری
شــاید بتوان ریشــه تمام نابســامانیهای مالی
شــهرداریها را در نبود درآمدهــای پایدار در این
نهاد دانســت .به نظر میرسد شــهرداریها برای
درآمدزایی همواره به مسکنهای مقطعی رو آورده
و به درآمدهای پایدار بهعنوان ریشه حل مشکالت
توجه درخور نشــان ندادنــد .در صورتی که امروزه
درآمد توســعه پایدار برای شــهرداریها یک نیاز
اجتنابناپذیر و ضروری اســت .واقعیت این است
که الزمه توســعه پایدار درآمد پایدار است .بررسی
تجارب کشــورهای مختلف نشــا ن میدهد منابع
مالی شــهرداریها را مالیات ،عوارض و کمکهای
ل میدهد ،در صورتی که در کشور ما
دولتی تشکی 

یادداشت

جیب خالی شهرداری

این 3منبع درآمدی چندان مورد توجه قرار نگرفته
است.
بــا وجــود اینکه شــهرداریها از طــرف دولت
بودجــهای دریافت نمیکنند ،اما مشــکالت مالی
شــهرداریها در بازههایی که بحرانهای اقتصادی
دامن دولتها را گرفته بیشتر شده است ،بهطوری
که بحرانهای مالی دولتها بهطور مستقیم عملکرد
شهرداریها را مختل کرده است .دلیل این امر نیز به
ارتباط زنجیروار اقتصاد با تمامی بنگاههای انتفاعی
و غیر انتفاعی برمیگردد .اقتصاد یک کشور تمامی
بنگاههــای مالی را به هم گره زده اســت .بنابراین
در شــرایط بحران ،از شرکتهای بزرگ و بازارهای
کالن گرفته تا سوپرمارکت محله و دستفروش نبش
چهارراه و همه و همه متأثر از فضای رکو د میشوند.
چند سالی است که شهرداریها نیز از تحریمهای
گسترده همچون سایر بخشهای جامعه متاثر شده
اســت و آنان نیز مانند اغلب بخشها با انباشــت
بدهیهای ادواری ،بدهی پیمانکاران ،حقوق پرسنل،
بیمه و ســـایر مخارج جـــاری دست و پنـجه نرم
میکنند.
داستان خودکفایی شهرداری
اگر کمی به گذشته برگردیم و نگاهی به موضوع
خودکفایــی و خوداتکایی شــهرداریها بیندازیم
بــا فرازونشــیبهای زیادی در ایــن زمینه مواجه
میشــویم .در کشــور ما موضــوع خودکفایی و
خوداتکایی شهرداریها درسال  ١٣٦٢مطرح و مقرر
شد طی یک برنامه ٣ساله شهرداریها به خودکفایی

برسند .به تدریج سهم شهرداریها در بودجه کمتر
شــد تا اینکه در سال  ١٣٨٥به میزان کمتر از یک
درصد رســید .این قانون باعث شد شهرداریها از
منابع مســتمر درآمدیِ حداقل برای پاســخگویی
به هزینههای دانمی خود محروم و شــهرداریهای
کشور به-خصوص شهرداریهای شهرهای کوچک
با مشکالت فراوانی روبهرو شوند.
در سالهای اخیر به دلیل نبود منابع مالی مناسب
و ضرورت خدماترســانی و هزینههای باالی اداره
شــهر بخش عمده درآمد شــهرداریها از طریق
عوارض صدور پروانه و فروش تراکم بوده است که از
درآمدهای ناپایدار به شما ر میآید.
در این شــرایط در صورت رکود ساختوســاز،
شــهرداریها با چالش جدی برای کســب درآمد
روبهر و میشدند ،اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن
است و رکود ساخت و ساز از یک سو و متوقف شدن
فروش تراکم از سوی دیگر این نهاد شهری را دچار
بحران مالی کرده است .به واقع دراغلب شهرهای ما
کسب درآمدهای پایدار به دست فراموشی سپرده
شده اســت و در برخی اوقات شاهد هستیم برای
جبران کســری بودجه برخی از شــهرداریها به
منافع نسل آینده دست درازی میکنند و با فروش
فضاهای ســبز یا تغییر کاربریها به دنبال پاســخ
گفتن به نیازهای مالی خود هستند.
شهرداری چشم انتظار مجلس
اقتصاد تکبعدی شهرداریها که وابسته به فروش
تراکم بود و همچنین کاهش ساخت و ساز ،درآمد

کشورداری بر اساس اصل غافلگیری

شهرداری را این روزها به شدت کاهش داده است.
حاال مدیران شهرداری برای حل تنگناهای مالی به
مجلس چشم دوختهاند و امیدوارند با تصویب الیحه
«مالیات بر ارزش افزوده» و «الیحه درآمدهای پایدار
شهری» بر مشکالت کنونی مالی فائق آیند.
شهردار تهران و رئیس شــورایعالی استانهای
کشــور و دبیرخانه مجمع شهرداران کالنشهرهای
کشــور تنها یک درخواست مشترک دارند .انتظار
آنان از مجلس این اســت که اشکاالت مهم الیحه
مالیــات بر ارزش افزوده اصالح شــود .از دید آنها،
شهرداریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و
باید در قالب «عوارض» بتوانند بهای خدماتی را که
در شهرها ارائه میکنند ،دریافت کنند.
یک تغییر در متن الیحــه مالیات تبعات زیادی
برای شــهرداریها داشــته اســت .در متن الیحه
عنوان «عوارض» به «مالیات» تغییر کردهاســت.
همین تغییر یک کلمهای باعث شده که هزینه تمام
خدماتی که شــهرداری به شهروندانش میدهد ،به
خزانه دولت واریز شود .در این شرایط شهرداریها
ناچارند برای اداره شــهر به دستهای دولت چشم
بدوزند تا با واریزهــای دولتی بتوانند از عهده اداره
شهرهای خود برآیند.
چنــد وقت پیش نیــز مدیــر دبیرخانه مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران با اشاره به نامه رئیس
شــورایعالی اســتانها و همچنین نامه دبیرخانه
مجمع شهرداران کالنشهرها به رئیس مجلس گفت:
براساس تأکیدات شهردار تهران در نود و ششمین

گوشه

نشست شــهرداران کالنشهرها با همکاری و تعامل
شورایعالی اســتانها اشکاالت مهم الیحه مالیات
بر ارزش افزوده مشــخص و برای ریاســت محترم
مجلس شورای اسالمی ارســال شدهاست .آنگونه
که همشــهری گزارش داد« ،کمال مرادی» گفت:
شــهردار تهران نامهای مشــابه به ریاست مجلس
مبنی بر جلوگیــری از تعمیق بحران کاهش مالی
شــهرداریها از طریــق رفع ایرادات مــورد نظر و
تصویب الیحه مذکور ارسال کرد.
مدیر دبیرخانه مجمع شــهرداران کالنشهرها در
قســمتی دیگر به ماده ( )5این الیحه اشاره کرد و
گفت :درصورت اجرایی شدن ماده ( )5الیحه مالیات
بر ارزش افزوده اختیار قانونی شــورای اسالمی در
تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات شهرداریها
لغو خواهد شــد .همچنین مــواد ،34 ،33 ،32 ،9
44 ،42 ،43و 50الیحــه مربوطه با اصول 55 ،53و
100قانون اساســی و بسیاری از سیاستهای کلی
نظام درخصوص اقتصاد مقاومتــی و قانون برنامه
ششم مغایرت دارد و نیازمند اصالح و رفع اشکاالت
و ایرادات است.
مرادی با اشــاره به نشســت اخیر شــورایعالی
اســتانها با ریاســت مجلس شــورای اسالمی و
قول مســاعد علی الریجانی مبنی بر رسیدگی به
پیشــنهادات قانونی اظهار امیــدواری کرد که این
الیحه مسیر اصالحی خود را بهصورت کارشناسانه
طی کند و پــس از تصویب ،آثــار مثبت آن برای
پیشرفت و آبادانی شهرها و تأمین آسایش و آرامش
شهروندان متجلی شود.
شهرداریها دوســت دارند مردم تخلف
کند
بحران مالی شــهرداری به حدی رســیده است
که یکی از اعضای شــورای شهر تخلف شهروندان
را آرزوی شهرداریها دانست .ایلنا به نقل «محمد
ساالری» نوشت که شهرداریها دوست دارند مردم
تخلف کنند .وی گفت:رویکرد شهرداری همچنان
درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است .وی افزود:
به نظر میرسد که اهتمام و توجه شهرداری در اصل
به سمت عدم شکلگیری تخلف نیست .در حقیقت
خو ِد شهرداریها برای آنکه درآمدشان بیشتر شود
دوست دارند مردم تخلف کنند ،تا خودشان بیایند
و روبهروی ســاختمانها موانعی مانند نیوجرسی
بســازند و از این راه درآمدی کســب کنند .عالوه
بر عــوارض ،جریمه هم دریافــتمیکنند ،لذا ما
در این ســتاد این فرآیند و رونــد را با یک رویکرد
آسیبشناسانه مورد بررسی قرار میدهیم ،تا بتوانیم
تغییراتی در راستای پیشگیری از تخلف ایجاد کنیم.
سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری بسیار
عالقهمند و مشتاق هستند که در این رابطه اتفاقات
مثبتی صورت بگیرد.

شهر

پتروشیمیهای پاک از پرداخت عوارض آالیندگی معاف میشوند

ی را بگیرند از پرداخت
مجتمعهای پتروشــیمی که جلوی آالیندگــ 
عوارض یک درصد معاف میشوند .به گزارش ایلنا ،مدیرکل پایش فراگیر
سازمان حفاظت محیطزیست با اعالم این خبر اظهار کرد :این سازمان
در دورههای مالیاتی ســه ماهه بر اساس نتایج پایش خروجی آالیندگی
واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی فهرست را به سازمان مالیاتی کشور
اعالم میکند و درصورتی که واحد رفع آلودگی کند ،موضوع به سازمان
امــور مالیاتی اعالم و آن صنعت از شــمول پرداخت عوارض یک درصد
خارج میشود.
شینا انصاری افزود :بر اساس ماده  ٣٨قانون مالیات بر ارزش افزوده که
سال  ١٣٨٧به تصویب رسید ،واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی ماهیتا
آالینده تلقی شدهاند .مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست
افزود :براین اساس نام این واحدها خود به خود در فهرست صنایع آالینده
قرار میگیرد و برای دیگر واحدهای تولیدی صنعتی ،ســازمان حفاظت
محیطزیست در دورههای مالیاتی سه ماهه براساس نتایج پایش خروجی،
فهرست را به سازمان مالیاتی کشور اعالم میکند و واحدهای مشمول باید
یک درصد از فروش خود را تحت عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند.
انصاری ادامه داد :درباره واحدهای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی برای

خروج از فهرست صنایع آالینده ،به بررسی کارشناسی و پایش نیاز است
که ازســوی معاونتهای نظارت و پایش ادارات کل استانها یا از طرف
آزمایشگاههای معتمد استانها از طریق پایش خوداظهاری ،بررسی انجام
میشــود و درصورتی که واحد رفع آلودگی کند موضوع به سازمان امور
مالیاتی اعالم و آن صنعت از شــمول پرداخت عوارض یک درصد خارج
میشود .مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد:
این موضوع میتواند به عنوان یک ابزار تشویقی برای صنایع نفت به شمار
میآید تا به جای پرداخت عوارض آالیندگی برای بهبود سیســتمهای
کنترل آلودگی خود مثال احداث و بهینهســازی سیســتمهای تصفیه
فاضالب یا نصب و ارتقای فیلتراســیون دودکش و مدیریت پسماندهای
ویژه یا نصب سامانههای پایش آنالین اقدام کنند.
وی عنوان کــرد :در الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که هماکنون
در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی در درست رسیدگی
است ،تفکیک صنایع نفت از سایر صنایع برداشته شده و همه واحدهای
تولیدی صنعتی بر مبنای پایش خروجی خود و احراز آالیندگی و بسته
به شــدت ،نوع و مدت آلودگی ،باید  ۱,۵درصد مالیات به ماخذ فروش
پرداخت کنند.

شــاهد بهرهبرداری از پروژه پردیس تئاتر صبا به عنوان
یکی از ســازه مدرن در حوزه تئاتر باشیم .رحمان زاده
مرمت خانههای مشاهیر را از دیگر اولویتهای مدیریت
شهری در این دوره معرفی کرد و گفت :با توجه به رویکرد
مدیریت شهری از مناطق درخواست کردهایم ،لیستی از
خانههای تاریخی را در اختیار ما قرار دهند تا در صورت
طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای الزم ،شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی اقدامات مربوط به مرمت را انجام دهد.
وی با بیان اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هیچ
مســئولیتی در قبال خرید امالک ندارد و این امر باید از
مجرای شهرداری مناطق یا سازمان امالک پیگیری شود،
تاکیــد کرد :در حال حاضــر ،اولویت اصلی برای مرمت
بنای تاریخی آرامگاه شــهدای مشروطه است که طبق
پیشبینیها قرار اســت در آینده به شرکت تحویل داده
شــود .مرمت خانه نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث نیز
از دیگر برنامههایی اســت که امیدواریم با رفع مشکالت
حقوقی در آینده نه چندان دور محقق شود.

خبر
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشت خبر داد:

رییس مرکز مدیریت پیونــد و امور بیماریهای وزارت بهداشــت از راهاندازی اورژانس
تخصیص عضو در کشور خبر داد و گفت :در عین حال در حال تدوین پروتکلهای مربوط به
ترابری عضو هستیم و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
دکتر مهدی شادنوش در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت ایران در حوزه اهدای عضو،
گفت :در دنیا با شاخصی به نام  PMPنسبت اهداکنندگان عضو در میلیون را میسنجد
که در کشور ما این شاخص در سال  ۹۶نزدیک به  ۱۰.۸بوده است .البته ما نسبت به برخی
از کشــورهای آسیایی مانند چین و روســیه آمار باالتری را به خود اختصاص دادهایم و در
این حوزه در سالهای گذشته رشد خوبی را داشتیم ،اما سرعت رشدمان نسبت به برخی
کشورها کمتر بوده است .به هرحال سرعت رشدمان در حوزه اهدای عضو باید بیشتر شود
و باید فرهنگسازی در این زمینه ادامه یابد ،زیرا یک اهدای عضو هم میتواند آرامشی را به
یک خانواده اهدا کند.
راهانداز ی اورژانس تخصیص عضو؛ بزودی
وی با بیان اینکه تیمهای پیوند در کشور ما به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند ،گفت:
به زودی قرار اســت اورژانس تخصیص عضو را در وزارت بهداشت راهاندازی کنیم .اورژانس
تخصیص عضو مجموعهای اســت که در  ۲۴ساعت شبانهروی در کل کشور رصد میکند
و در هر نقطهای از کشــور که اهداکنندهای وجود داشته باشد ،شناسایی و او را به دریافت
کننده عضو مرتبط میکند .هدف از راهاندازی این اورژانس این است که فرایند اهدا با سرعت

ی

پردیس«ناتمام تئاتر صبا» پس از  ۱۱سال هنوز بالتکلیف قانونی است
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری
تهران از تالش مدیریت شــهری بــرای اتمام عملیات
عمرانی پردیس تئاتر صبا تا پایان سال خبر داد.
به گزارش ایلنا ،جعفر رحمان زاده ( مدیرعامل شرکت
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران) گفت :پردیس
تئاتر صبا همچون پروژههای تکمیل باغ کتاب ،مسجد
 ۷۲تن و سردرب پردیس تئاتر خاوران از جمله طرحهایی
است که بخشهایی از آن در دوره گذشته مدیریت شهری
انجام شده و در این دوره باید به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل پردیس تئاتر صبا اظهار
کرد :اجرای این پروژه حدود  ۱۱ســال پیش آغاز شد و
در این مدت پیشــرفت فیزیکی باالی  ۹۰درصد داشته
است ،اما به دلیل یک سری مشکالت حقوقی امکان بهره
برداری وجود نداشت.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری
تهران ادامه داد :با این وجود ،امیدوار هســتیم تا با رفع
این مشــکالت و اتمام عملیات عمرانی تا پایان ســال

راهاندازی اورژانس تخصیص عضو در کشور

بیشــتری اتفاق افتد .به عبارتی اورژانس تخصیص ،یک اتاق رصد عضو است که به صورت
شبانهروزی فعالیت میکند.
تدوین پروتکل مربوط به ترابری اعضای اهدایی
شادنوش درباره وضعیت ترابری اعضا از شهرهای مختلف نیز گفت :در این زمینه در حال
تدوین پروتکلهای مربوط به ترابری عضو هستیم و امیدواریم به زودی هم اجرایی شود .در
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گذشته تفاهمنامهای در زمینه ترابری هوایی اعضا با سپاه پاسداران بسته شده است و چند
عملیات هم در این زمینه با ســازمان هوا و فضای سپاه پاسداران انجام شد .در حال حاضر
هم با این تجربه قبلی ،با مجهز شدن سازمان اورژانس کشور به امکانات هوایی و با همکاری
پلیس راهور ،قرار است پروتکلی درباره زنجیره کامل حملونقل در زمینه اهدای عضو تدوین
شود و امیدواریم در آینده در این حوزه اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در برخی اهدای عضوها مانند اهدای قلب ،یک زمان طالیی وجود دارد
و کل این عملیات اهدا باید زیر سه ساعت انجام شود ،ادامه داد :حال با توجه به گستردگی
کشور ما باید از نیروهای هوایی ،سیستمهای ترافیک زمینی و ...در این زمینه کمک بگیریم تا
با فعال شدن همه این بخشها بتوان یک قلب را در زمان مناسب به گیرنده رساند.
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشت همچنین گفت :راه دیگر
هم آمایش مراکز پیوند است .ما باید در حوزه پیوند و مراکز پیوند عضو ،نقشه کاملی داشته
باشیم و در فواصل مناسب در جاهای مختلف کشور این مراکز را ایجاد کنیم .بنابراین باید
یک آمایش در این زمینه اتفاق افتد تا مراکز پیوند به طور متناسب در کشور پراکنده شوند
و دسترسی به آنها آسانتر شود .البته اکنون هم اینطور نیست که تمرکز مراکز پیوند در
تهران باشد .به عنوان مثال در حال حاضر  ۱۸مرکز پیوند مغز استخوان در کشور وجود دارد
که همه هم از کیفیت مناسبی برخوردارند ،اما باید در همه حیطههای مراکز پیوند ،آمایش
مناسب را در کشور انجام دهیم.

محمد فاضلی

عضو هیئت علمی
دانشگاهشهیدبهشتی

جنگ که شروع شد من پنج و وقتی پایان یافت
سیزده ســاله بودم ،اما خوب به خاطر میآورم که
گوینده اخبار جنگ برخی مواقع چیزی شــبیه به
این جمله میگفت« :رزمندگان اســام با استفاده
از اصــل غافلگیری به مواضع دشــمن حمله کرده
و موفق شــدند  .»...اصل غافلگیری خوب اســت
امــا برای حمله به دشــمن و آن هم بعد از اینکه
گفتوگو و هماهنگی کامل در درون ارتش خودی
صورت گرفته است .غافلگیر کردن خودیها فاجعه
اســت .ربط غافلگیری با مشکالت کشور این است
که کیفیت سیاستگذاری عمومی در کشور پایین
و ریشه عمده مشکالت است ،و این خیلی جدی با
«اصل غافلگیری» ارتباط دارد.
اگر قرار است هر اقدام توسعهای نظیر هدفمندی
یارانهها ،توســعه کشاورزی ،ســاخت بیمارستان،
تغییر الگوی فضای سبز ،سیاست قیمتگذاری ارز
یا ایجاد سد و شبکه آبیاری صورت گیرد ،پیشنیاز
آن گفتوگویــی مبتنــی بر شــاخصهای قابل
سنجش میان همه کسانی است که تحت تأثیر این
اقدامات قرار میگیرند یا بر سرنوشت این اقدامات
مؤثرند .رویه فعلی این اســت کــه بوروکراتها و
سیاستمداران تحت تأثیر شناختهای خود ،سلیقه
– حتی خیرخواهانه  -یا منافع سیاسی و اقتصادی
درباره همــه اینها تصمیم میگیرنــد .اطالعات
درباره افکار ،منافع و مقاصد سیاســتها و طرحها،
ذره ذره و گاه بــر اثر نشــت اطالعــات و نه حتی
قصدی برای انتشــار و شفافیت در اختیار ذینفعان
قرار میگیــرد .ذینفعان در غالب موارد «غافلگیر»
میشوند .گاهی احســاس میکنم سیاستگذاری
کشــور بر اســاس «اصل غافلگیــری» بازمانده از
دوران جنگ است.
مصادیق غافلگیری را بسیار دیدهایم .صنعتگران،
تولیدکننــدگان ،بیماران داروهــای خاص و بقیه
مردم بــه یکباره میفهمند کــه قیمت ارز 4200
تومان تثبیت شــده است؛ کشاورزان دشت یکباره
میفهمند که قرار اســت در باالدست رودخانه سد
بسازند؛ مردم شــهرها یکباره متوجه میشوند که
قوانین ساختوساز تغییر کرده؛ و استادان دانشگاه
به یکباره خبردار میشوند که قوانین ارتقا متحول
شده و همینطور الی آخر .برخی زرنگتر هستند
خودشــان را فوری تطبیق میدهند مثل آنها که
یکشبه اساسنامه شرکتهایشان را عوض کردند
و ارز  4200تومانــی بــرای واردات غیرمرتبط با
تخصص شرکتشــان گرفتند؛ و بقیه ذینفعان هم
حیران میمانند.
نظام سیاســتگذاری فاقــد نظــام ارتباطی و
گفتوگــوی مؤثــر اســت؛ و برخــی وقتها هم
نمیخواهد داشته باشد تا سیاستها پنهان بمانند.
طراحــی فرایند گفتوگو با ذینفعان ،به اشــتراک
گذاشــتن مســتندات کارشناســی درباره منطق
تصمیمــات ،تحلیل هزینههای هــر تصمیم برای
گروههای مختلف و متقاعد ساختن گروهها نسبت
به منافع و مضار هر اقدام انجام نمیشود.
نظــام سیاســتگذاری گاه «غافلگیرانه رادارش
روی یک هدف قفل میکند ».برای مثال اگر شما
 200میلیارد تومان پول داشــته باشید و بخواهید
برای مردم منطقهای توســعه ،رضایت و رفاه ایجاد
کنید ،باید بپرســید بین گزینههای مختلف نظیر
توسعه صنایع کوچک و متوســط (و انتخاب بین
همین صنایع) ،ساختن جاده ،توسعه شبکه آبیاری،
ســاماندهی زنجیره ارزش محصوالت ،ساخت سد
یا توسعه گردشــگری (و چند انتخاب دیگر) کدام
گزینــه برترین اســت؛ نه اینکه مثــ ً
ا رادار روی
ساخت جاده یا توسعه کشاورزی قفل شود.
اعمال اصل غافلگیری ،یعنی گفتوگو و ارزیابی
گزینههای مختلف صــورت نمیگیرد ،و ذینفعان
از اهداف اطالع نداشــته باشــند .یکی از عوارض
خطرناک این وضعیت آن است که «به جای آنکه
اهداف ،پولها را هدایت کننــد؛ پولها ،اهداف را
تعیین میکنند ».این تفاوت خیلی ظریفی اســت.
ســؤال برای مثال این اســت« :آیــا میخواهیم
به هــدف الف برســیم و بــرای آن  200میلیارد
تومــان پول میخواهیم؟ یا مــا  200میلیارد پول
میخواهیــم و برای آن یک هدف میتراشــیم؟»
اعمال اصل غافلگیری اســت که «هدف تراشیدن
بــرای پول» به جــای «پول بــرای تحقق هدف»
را ممکن میسازد.
سیاســتگذار و به تبع آن مجری سیاســتها
نبایــد مــردم و ذینفعــان را غافلگیــر کند .اصل
غافلگیری ،نظام سیاســتگذاری را به سمت یکی
از خطرناکترین بیماریهای این کشــور میبرد:
پوپولیســم .این بیماری تا حــدی محصول وجود
ظرفیت اعمال اصل غافلگیری اســت .پوپولیســم
معانــی مختلــف دارد و بایــد دربــاره آن مفصل
بحث کرد ،اما تعریفی خالصه از آن چنین اســت:
«سیاستگذاری به اســم مردم ،بدون حضور خود
مردم ».پوپولیســتها دائم از ایــن میگویند که
فــان کار را برای منافع مــردم انجام میدهند اما
نمیتوانند پاسخ دهند که کجا ،چگونه ،چه زمانی و
با چه کیفیتی درباره این کارها با مردم حرف زدهاند
و به اندازه کافی اطالعات درباره آنها به مردم داده
و آنها را قانع کردهانــد و درباره گزینههای دیگر
بحث کردهاند.

