ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3354

دوﺷﻨﺒﻪ

درﯾﭽﻪ

احمد میدري در نشست چالشهاي سیاستگذاري اجتماعي در ایران مطرح کرد

وزارت نیرو
تکلیف آب را روشن کند

شاه گفت فساد اداري مرا از پا درآورد

اضافهشدن واکسن HPV
به پروتکل واکسیناسیون کشور
 ایرنا :سرپرست وزارت بهداشت گفت :بهزودی
واکسن  HPVبه پروتکل واکسیناسیون کشور وارد
میشــود و بهدنبــال تولید این واکســن در داخل
هستیم .واکسیناســیون علیه بیماریهای آنکوژن
در کنار تغییر سبک زندگی بسیار اهمیت دارد.
سعید نمکی افزود :برای پیشگیری از سرطان،
اولین گام آموزش اســت .ورزش همگانی ،تغذیه
ســالم و کاهش اضطراب در پیشگیری از سرطان
مؤثر است.
سرپرســت وزارت بهداشــت گفــت :یکــی از
مشــکالت حال حاضر در نظام ســالمت ،مشکل
ســرطانها اســت .افزایش بار بیماریهــا تلنبار
ندیدنهای دیروز ما اســت .یعنی اگر دیروز ،امروز
را پیشبینــی میکردیم به ســیاهچاله بســیاری
از مشــکالت نمیافتادیــم و یکــی از مشــکالت
سرطانها است.
او گفت :اگر جامعه ســالمتری داشته باشیم،
ابتال به سرطان کمتر میشود .اینکه در پایان برخی
ســریالها در تلویزیون بنویسیم با تشکر از پزشکی
قانونی و بیمارســتانها و ...فضای افســردگی را
گســتردهتر میکند .در رشــته ایمونولــوژی گفته
میشود که استرس ما در امراض است و میتوان
منجر به نقص ایمنی شــود .درحالیکه با روحیه
شــاد میتوانیم در درمان بیمار مبتال به ســرطان
به نتیجه برســیم ۱۴ .والدت و  ۱۳وفات در تشیع
داریم .این یعنی یک پله بیشتر برای شادی وجود
دارد .در نتیجــه بهداشــت روان یکی از مهمترین
راههای پیشگیری از ابتال به سرطان است.
نمکی بیان کرد :با آغاز طرح تحول ســالمت،
گام جدیدی برای رسیدگی به فرودستان در زمینه
هزینههای کمرشــکن بســتری و تهیه دارو برای
بیماران خاص و صعبالعالج و فرستادن پزشک
به مناطق دورافتاده برداشــته شــد .امیدواریم با
جنبههای اقتصادی عاقالنهتر و توســعه خدمات
ســالمت در نظام بهداشــتی و درمانی کشــور و
اســتقرار نظام ارجاع ،پزشــکی خانــواده ،تکمیل
پرونده الکترونیک ســالمت و اجرای راهنماهای
بالینــی و اصــالح نظــام پرداخــت بــه DRG
بتوانیــم اســتمرار معقول طرح تحول ســالمت
را برنامهریــزی کنیم تا طرح تحول ســالمت نه با
تغییر وزیر بلکه با تغییر رئیسجمهوری نیز از باد
و توفان گزند نیابد.

ﻋﮑﺲ :ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺎﮐﯽ ،ﺷﺮق

 رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت:
وزارت نیرو باید حداکثر تا شــش ماه آینده تکلیف
آب را مشــخص کند تــا مردم درگیر مســائل آب
نشوند و همگان به مصرف آب کمتر عادت کنند.
عیســی کالنتــری با بیــان اینکه منابع کشــور
ازجمله آب محدود اســت ،اظهار کرد :بر اساس
نتیجه اجالس ریو در سال  ۱۹۹۲هیچ کشوری حق
نــدارد بیش از  ۴۰درصــد از منابع آب تجدیدپذیر
خود استفاده کند که در ایران در سال آبی گذشته
 ۹۵میلیارد مترمکعب مصرف شده است.
معاون رئیسجمهــوری ادامه داد :فشــار بر
طبیعت پاســخ دارد؛ بهنحویکــه اکنون از ۳۰۷
هزار هکتار جنگل کشــور ۸۰ ،هزار هکتار در حال
خشکشدن است .درحالحاضر  ۱۲۲میلیون واحد
دامی در کشور وجود دارد که این امر پیامد دارد و
هر زمان غیرعلمی کار شود ،در بلندمدت آثار خود
را نشــان خواهد داد .تصمیمــات غلط اقتصادی
اجازه نداده تا ســوخت با کیفیت بهتر تولید شود؛
زیرا ضرر اقتصادی آن جبران نمیشود ،پس مردم
باید خسارت آن را متحمل شوند.
او درباره مسائل آب در کشور اظهار کرد :تمام
کشــور حتی پربارانترین استان مشــکل آب دارد
و وزارت نیــرو مطابق قانون باید آب تمام کشــور
را تخصیــص دهد و باید همواره در نظر داشــت
کــه ایران با مصــرف بیــش از  ۴۰درصد آبهای
تجدیدپذیر قوانین بینالمللــی را رعایت نکرده و
چوب این اقدام را خورده و خواهد خورد.
معــاون رئیسجمهوری گفــت :نباید بیخود
بــه جنــگ میــان اســتانهایی ماننــد اصفهان،
چهارمحالوبختیاری ،خوزستان و ...دامن زد؛ زیرا
آب محدود اســت و باید وزارت نیــرو آن را توزیع
کند و بهعنــوان رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست کشور وظیفه دارم پروژههای محیطزیستی
را نظارت کنــم تا در چارچوب توســعه پایدار به
محیط زیست خسارتی وارد نشــود .اکنون اختیار
آب از دست اشــخاص بیرون آمده است و وزارت
نیرو باید تکلیف آب را مشخص کند.
او تأکیــد کرد :بیش از  ۸۵درصد آب در بخش
کشاورزی مصرف میشــود که باید در آینده کمتر
شود؛ زیرا از نظر محیطزیستی قابل تحمل نیست
و بایــد حتما آب بخش کشــاورزی کاهش یابد تا
حقابه تاالبها محقق شــود .درحالحاضر تقریبا
منابع آبهای زیرزمینی کشور از بین رفته است و
وضعیت خوبی ندارند .بارشهای کشــور به ۲۰۰
میلیمتر کاهش یافته و تبخیر نیز به بیش از ۲۵۰۰
میلیمتر رسیده است؛ بنابراین باید مصرف کاهش
یابد تا جامعه حفظ شود .وزارت نیرو باید حداکثر
تا شــش ماه آینده تکلیف آب را مشــخص کند تا
مردم درگیر مسائل آب نشوند و همگان به مصرف
آب کمتر عادت کنند.

شــرق ،گروه جامعه» :خاطرات علم را که بخوانیم در
ســال  ۵۴ميگوید به دلیل فســاد اداري ،آخرهاي رژیم
شاه است زیرا شاه و اطرافیانش از این نظام فاسد خسته
شــده بودند .در گذشته شــاه به قدري درآمد داشت که
حتي به شــهرداري انگلســتان پول قرض ميداد ،ولي
اعالم کرد که فساد اداري مرا از پاي درآورد« .این بخشي
از صحبتهاي احمد میدري معاون رفاه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعي در نشســت تخصصي چالشهاي
سیاســتگذاري اجتماعي در ایران اســت که صبح روز
یکشنبه در سالن شهید رجایي وزارت کشور برگزار شد.
لزوم ویرایش نظام سیاسي و اجتماعي
در این نشســت معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي ســخنان خود را پیرامون لزوما اصالح فســاد
اداري مطرح کرد و گفت» :راهکار اصالح فســاد اداري
در گرو ویرایش نظام سیاســي و اجتماعي کشور است و
هیچ اصالحي بدون اصالح سیســتم اداري امکانپذیر
نیست .سیاستهاي اجتماعي و کیفیت آنها بستگي به
نظــام اداري دارد که در ایران به دالیل مختلف ازجمله
تعارض میان دستگاهها ناکارآمد است«.
احمد میدري در ادامه افزود» :اکنون تعارض منافع
بین سازمانها باعث جداگانهعملکردن آنها شده و نیاز
است شبکهاي براي حل معضالت ایجاد شود که راهکار
اصالح فســاد اداري نیز در گرو ویرایش نظام سیاسي و
اجتماعي اســت .خاطرات علم را که بخوانیم در سال
 ۵۴ميگوید به دلیل فســاد اداري ،آخرهاي رژیم شــاه
اســت زیرا شــاه و اطرافیانش از این نظام فاسد خسته
شــده بودند .ما باید ببینیم چرا فرمان در دست مدیر یا
سیاســتگذار نیست .به طور مثال رضاشاه ميخواست
خودش افسار کار را در دست بگیرد و گزینشها را انجام
دهد که نتوانست«.
وي افــزود :تعارضــات ســازماني از عوامل اصلي
ناکارآمدي هستند و اگر در هر پدیدهاي بنگریم ميبینیم
که چند دستگاه اداري با یکدیگر در حال جدال هستند،
به طور مثال وزارت بهداشــت با وزارت رفاه یا...؛ حدود
 ۴۰ســال اســت که آموزش و پرورش و بهزیستي بر سر
مهدهاي کودک ســر جنــگ دارند که بر اثــر این دعوا
پول زیادي هزینه ميشــود و از بین ميرود .ســتادها در
شهرســتانها حضور پررنگي ندارند ،به طور مثال ستاد
مبارزه با مواد مخدر و ســایر ســتادها در شهرســتانها
کارایي خاصي ندارند.
وي افزود :بودجه جاري امسال براي کل کشور ۳۲۰
هزار میلیارد تومان است که تنها  ۶۳هزار میلیارد تومان
آن به صندوقهاي بازنشســتگي براي پرداختهایشان
اختصاص ميیابد .بنابراین پولي که براي سایر بخشها
وجود دارد ،کافي نیســت .دشــتهاي ما بــه این دلیل
خشک شدند که به کشاورزان اعالم شد مختارید هر قدر
آب احتیاج دارید بردارید که همه کشــاورزان به کاشت
هندوانه یا حتي کاشت برنج در استانهاي جنوبي روي
آوردند که نتیجهاش همین خشکسالي پیشروست.
میدري بیان کرد» :در گذشــته شــاه به قدري درآمد
داشــت که حتي به شــهرداري انگلســتان پول قرض
مــيداد ،ولي اعــالم کرد که فســاد اداري مــرا از پاي
درآورد .زماني که فردي وارد سیســتم اداري ميشــود،
باید تابع دستورالعملها باشد و در صورتي که اعتراضي
بــه وضعیت کنند ،از آن سیســتم حذف خواهند شــد.
همچنین تعارض منافع بین ســازمانها وجود دارد که
بر اســاس آن دســتگاهها جداگانه عمل ميکنند و نیاز
است شبکهاي براي حل معضالت ایجاد شود و راهکار
اصالح نظام اداري و فســادهاي موجــود در آن در گرو
ویرایش نظام سیاسي و اجتماعي کشور است و باید براي
آن فکري اساسي کرد«.
وي تأکیــد کــرد» :اقتصاددانان و جامعهشناســان
ميگویند رســیدن به توســعه پایدار بیشتر یک تصادف
اســت تا یک قاعده و مثال اگر ميخواهیم موضوعي را
حل کنیم ،بخشي از حل مشــکل درگیر مسائل اداري و
بخش دیگر از آن نیز درگیر مسائل اجرائي است؛ بنابراین
هیچ اصالحي ممکن نیســت مگر اینکه سیستم اداري
اصالح شود«.
وي افزود» :به طور مثال در سیاســتهاي اجتماعي
شهر تهران سه فوریت اجتماعي وجود دارد که یکي از
آنها براي بهزیســتي ،دیگري نیروي انتظامي و یکي نیز
براي شــهرداري است .تقسیم کاري در میان آنها وجود
ندارد و ســه دســتگاه موازيکاري ميکنند .در حقیقت
در هــر مســئلهاي تعارضات ســازماني زیــادي وجود
دارد که این امر مانع کار سیســتم اجرائي ميشود .این
عوامل باعث ميشــود که نتوانیم سیاســتگذار موفق
اجتماعي شــویم .راهکار نیز این است که در واقع افراد،
سیاســتگذاران و نمایندگان مجلس کــه ميخواهند
مشــکالت را حل کنند ،باید بتوانند شــبکهاي از افرادي
را که به دنبال حل مســئله هســتند ،ایجاد و با یکدیگر
همکاري کنند تا مسئله حل شود«.
گردش میان دولت رفاه و دولت رانتي
در ادامه محمدحسین شریفزادگان ،استاد دانشگاه
شهید بهشتي ،با بیان اینکه شستا یک فریب بزرگ براي
این کشــور است ،گفت :ما همواره یک قانون مادر یعني
قانون رفاه و تأمین اجتماعي داریم.
او با اشــاره به اینکه سیاستهاي اجتماعي در ایران
ســه خصلت دارد ،گفــت :اول اینکه اجــراي هر نوع
سیاســت اقتصادي داراي افــکار و زمینههاي خارجي
اســت که نتیجه اجــراي ایــن طرحها افزایــش فقر،
نابرابري و آســیبهاي اجتماعي است .ویژگي دوم این
سیاســتهاي اجتماعي ،این اســت که این سیاستها
مســتقال پاســخگوي بخش مهمي از نیازهاي توسعه
در حوزه اجتماعي اســت؛ مثل سیاستهاي آموزشي،
سالمت و بیمههاي اجتماعي که مستقال موجبات ارتقا،
سطح کیفیت زندگي را فراهم ميکند.
شــریفزادگان ویژگي سوم سیاســتهاي اجتماعي

را افزایــش کارآمدي اقتصــادي دانســت و گفت :این
کارآمدي با رویکردي مبتني بر توسعه اقتصادي همراه
است .سیاســتهاي اجتماعي بخش مهمي از عوامل
غیراقتصادي توســعه اقتصادي است و بدون پرداخت
این عوامل رسیدن به کارایي اقتصادي متصور نیست.
شــریفزادگان با اشــاره به اینکه هدف چپگرایان
برابري ،مســاواتطلبي و انصاف اســت ،گفت :رویکرد
توســعه برابري در دسترســي به خدمــات اجتماعي و
کارایي بــراي تولید و توزیع خدمــات عمومي همگاني
بــه طــور مســاوي و منصفانه اســت .از طــرف دیگر
اهداف راســتگرایان و میانهروهــا برابرکرد نتایج براي
مردم و رویکرد توســعه آنهــا ،آزادي انتخاب در همه
راهبردهاي توسعه است .بهعالوه نوع سیاست توسعه
راســتگرایان ،نظارت پایدار به نحوهاي است که ضامن
حق آزادي انتخاب باشد.
او با اشــاره به اینکه سیاســت رفاهي ایران بین دو
رویکرد دولت رفاه و دولت رانتي در گردش است ،گفت:
سیاست رفاهي ایران از همه خصوصیات این دو رویکرد
تأثیر گرفته اســت .البتــه در ایران با وجــود یک تجربه
۵۰ســاله ،آنچه در عمل از رویکــرد دولت رفاه توضیح
ميدهند ،با برداشتي ناقص یا با اشاره به محدودیتها و
نواقص دولت رفاه در اروپا همراه بوده است و دولتها
از ایــن طریق با نقش مداخلهگرانــه خود در همه امور
اجتماعي و اقتصادي موجب ناکارآمدي در سیاستهاي
رفاهــي بهویــژه در آموزشوپرورش ســالمت و توزیع
یارانهها شدهاند.
شــریفزادگان در ادامه افزود :دولت رانتي در ایران
از زماني که نفت ،در اقتصاد ایران نقش مسلط به خود
گرفت ،کارکرد خود را داشــته است ،مهمترین عملکرد
دولت رانتي زماني است که قیمت نفت افزایش ميیابد
و بــا این افزایش قیمت ،دولت رانت را در کشــور رواج
ميدهد .سال  ۱۳۵۲با افزایش چندبرابري قیمت نفت
برنامه پنجم توســعه با وجود مخالفت سازمان برنامه
و بودجه تغییر یافت و درآمــد و هزینه برنامه برخالف
ناکافيبودن ظرفیتهــاي اجرائي و اجتماعي کشــور
چند برابر شــد و در نتیجه شاهد یک کارنامه نادرست و
ناموفق از توسعه در آخرین سالهاي حکومتي پهلوي
بودیم.
او گفــت :بعد از انقــالب و بعــد از افزایش قیمت
نفت در آخر دهه  ۸۰شمســي و در دولت نهم و دهم،
با پرداخت یارانهها به شــکل مســاوي بین همه مردم
سیاستهایي انجام شد که بعدها به یکي از بزرگترین
مشکالت مالي دولتها تبدیل شد و اجراي سیاستهاي
رفاهي مثل سالمت و آموزش را به خاطر کمبود بودجه
تحت تأثیر قرار داد.
او درباره سیاســتهاي اجتماعي و رفاهي در ایران
گفــت :از خصوصیــات دولت رانتي ميتــوان به غلبه
درآمدهــاي نفتي بر بودجه و رانتجویي دولت اشــاره
کــرد و از خصوصیــات دولت رفاه ميتــوان به تقویت
دولت در مواجه با رانت اشاره کرد.
شــریفزادگان با بیان اینکه پرداخــت یارانهها یکي
از بدترین سیاســتهاي اجتماعي در ایــران بود ،گفت:
دولت دهم ســعي کرد یارانههــا را به صورت هدفمند
پرداخت کند ،البته توزیع یارانــه را هم ميتوان به قبل
از ســال  ۸۸و بعد از آن تقســیم کرد .براساس گزارش
بانک جهاني در ســال  ۱۳۸۰سهم دهک باالي درآمدي
از مصرف بنزین در ســال  ۳۳درصد و سهم دهک پایین
درآمــدي ۰/۸درصد بوده یعني دهک باال  ۴۱برابر بیش
از دهک پایین مصرف داشته است .سهم مصرف گاز در
دهک باالي درآمــدي به دهک پایین درآمدي ۵/۴برابر،
در مصرف برق۷/۳برابر و در مصرف دارو  ۵/۴برابر بوده
است ،در مجموع در سال  ۱۳۸۰از کل یارانه فراوردههاي
نفتي ،کاالهاي اساســي و دارو سهم دهک اول درآمدي
 ۸.۳درصد ،دهک دوم  ۹.۴و دهک سوم  ۶.۴بوده است.
شریفزادگان در ادامه افزود :روحاني در دولت خود
تصمیم بــر اصالح یارانهها به صــورت هدفمند گرفته
اســت؛ بهگونهايکه در همه رسانهها اعالم شد افرادي
که درآمد باالیي دارنــد ،به صورت خودجوش از گرفتن
یارانه صرفنظر کنند .متأســفانه امروز  ۴۵هزار میلیارد
تومــان یارانه پرداخت ميشــود و عمــده پرداخت این
یارانههــا از وزارت نفت اســت .این در حالي اســت که
عملکرد عمراني کشور ميتواند نقش مؤثري در ایجاد
رونق اقتصادي در کشور داشته باشد .در سال  ۹۲ما ۲۵
هزار میلیارد تومان براي پروژههاي عمراني داشتهایم که
در سال  ۹۳این میزان تا  ۱۳هزار میلیارد تومان تلورانس
داشته است.
او درباره صندوقهاي بیمه تأمین اجتماعي نیز گفت:
تراز مالي تأمین اجتماعي به شــکل تعهدي ،تراز خوبي
است ۲۱ .میلیون نفر تحت پوشش این سازمان بودهاند و
بودجه امسال این سازمان  ۴۷۰هزار میلیارد تومان بوده

است .شــریفزادگان با بیان اینکه این صندوقها رابطه
خطي و مســتقیمي با رونق اقتصادي در کشــور دارند،
گفت :متأســفانه وضعیت اقتصادي در دو ســال آینده
وخیمتر ميشــود .حال این ســؤال پیش ميآید که در
صورت وخیمشــدن وضعیت اقتصادي ،کارکنان مرتبط
با این صندوقها اعم از بازنشســتگان کشوري و لشکري
چه باید بکنند.
او درباره راهحلهاي کوتاهمدت در حل بحران کمبود
بودجه صندوقهاي گفت :نسبت منابع به مصارف در
ســال  ۱/۵۲ ،۱۳۹۵تعهدي و  ۰/۹۶نقدي است .این به
آن معني است که عاملي در این ماجرا مداخله ميکند
و آن دولت اســت .دولت ســاالنه بیــش از  ۲۵هزار
میلیارد تومان دستور خرج خدمات بیمههاي اجتماعي
را به سازمان تأمین اجتماعي خارج از قواعد محاسبات
بیمهاي ميدهد .شریفزادگان در ادامه افزود :سازمان
تأمین اجتماعي ســعي دارد از طریق مدیریت داخلي،
این فشــارها را با دریافت وام و فروش دارایيها جبران
کند؛ زیرا تعهدات سازمان ،لحظهاي است و نميتواند
به آینده موکول شــود .بههمینخاطر بدهي دولت به
ســازمان هم نميتواند همانند پیمانکاران باشد؛ چون
تعهدات آن روزانه اســت .وصول حاصل از دارایيها
در سال  ۹۱به مقدار دوهزارو  ۵۰۰میلیارد تومان و سال
 ۹۶به مقدار هشــتهزارو  ۵۰۰میلیــارد تومان بوده و
بهعالوه دریافت تسهیالت از طریق وام  ۱۵هزار میلیارد
تومان بوده است.
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید توجه به
مسائل کشــور را جزء دستورالعملهاي کاري خود قرار
دهد ،گفت :سیاستهاي اجتماعي جزء کار دولت است
و رسیدگي به کارخانههاي پتروشیمي و کارخانههایي از
این دست بر عهده دولت نیست.
عدالت اجتماعي و همبستگي اجتماعي
رضــا امیدي ،عضــو هیئت علمي دانشــکده علوم
اجتماعي دانشــگاه تهــران ،نیز در نشســت تخصصي
چالشهاي سیاستگذاري اجتماعي در ایران به بررسي
سیاستگذاري اجتماعي در برنامههاي توسعه در ایران
پرداخت و گفت :براي سیاستگذاري اجتماعي تعاریف
بســیاري وجود دارد؛ اما همه تعاریــف در حداقل یک
یا دو مفهوم مشــترک هســتند و آن مفهوم هم عدالت
اجتماعي یا کاهش نابرابري در تمام حوزهها است و این
موضوعي است که در تمام دنیا و حکومتهاي مختلف
جاري است.
او ادامه داد :مفهوم دیگري که عدالت اجتماعي را
هم در بر ميگیرد ،همبستگي اجتماعي است .به لحاظ
تاریخي سیاستگذاري براي عدالت اجتماعي برخاسته
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از همبســتگي و بــه نوعــي تقویتکننده همبســتگي
اجتماعي اســت؛ یعنــي همبســتگي اجتماعي صرف
انسجام اجتماعي نیست؛ بلکه ترکیب انسجام و عدالت
است.
عضــو هیئت علمــي دانشــکده علــوم اجتماعي
دانشــگاه تهران اضافه کرد :موضوع دیگر این است که
در همه برنامهها و همچنین در اصالح سیاستها باید
چهار محور را مدنظر قرار داد و بهعنوان ســؤال پرسید.
اول اینکه زمینههاي شــکلگیري سیاست یا اصالح آن
چیســت؟ سؤال دیگر این اســت که زماني که سیاستي
گذاشته ميشود ،چه کســاني قرار است برنامه را ارائه
کنند؟ آیا دولت ،خانواده یا خیریهها متولي آن هستند؟
همچنین باید پرسید که قرار است تأمین مالي این برنامه
چگونه باشــد و چه کسي آن را تأمین ميکند؟ و در آخر
نیز ميتوان پرســید که مصرفکنندگان و جامعه هدف
چه کساني هستند و آیا برنامه همگاني و گزینشي بوده یا
صرفا تعداد محدودي را در نظر دارد؟
او بــا بیان اینکه بایــد این چهار ســؤال در مقابل
هر سیاســت گذاشته شــود و راجع به آن بحث شود،
گفت :اگر این ســؤاالت را در مقابــل همه برنامههاي
توسعه قبل و بعد از انقالب بگذاریم ،ابهامات بسیاري
ایجاد خواهد شد .امیدي تصریح کرد :اگر بخواهیم از
همه مدلها صرفنظر کنیــم و به مدلي واحد توجه
کنیم ،باید بپرســیم که در هر حوزه سیاستگذاري آیا
برنامههاي مــا برنامههاي ترمیمــي و حداقلي بوده
یا برنامههاي نهــادي؟ در حقیقت منظــور از برنامه
ترمیمي برنامههایي اســت که صرفا با هدف ترمیم و
جبران پیامدهاي منفي سیاستهاي اقتصادي طراحي
ميشوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگري از صحبتهایش
با اشــاره به اینکــه پیوند نهادي میان سیاســتگذاري
اجتماعي و اقتصادي ضروري است ،گفت :ميتوان گفت
سیاستگذاري اجتماعي حکشــده در سیاستگذاري
اقتصادي است .منطق کلي برنامههاي توسعه نیز نشان
ميدهد که دوگانهاي میان رشــد اقتصــادي و عدالت
اجتماعي وجود داشته است؛ یعني در تمام برنامههاي
توسعه اولویت با رشد اقتصادي بوده و عدالت اجتماعي
جزء اولویتهاي ثانویه است ،منطقي که درحالحاضر
نیز در برنامهها به چشم ميخورد.
او در ادامه با تأکید بر اینکه سیاستگذاري بخشي از
اجرا است ،گفت :اینگونه نیست که سندي تبیین و گفته
شود که سیاستگذاري به اتمام رسید؛ بلکه اجراي آن
هم از اهمیت بسیاري برخوردار است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگري از صحبتهایش
به تفکرات موجود در حوزه سیاســتگذاري اجتماعي
اشــاره کرد و گفت :برخي سیاســتگذاري اجتماعي را
امري فانتزي ميداننــد و معتقدند نباید به آن پرداخته
شود؛ اما برخي ميگویند مداخله قیمتي دولت مشکل
اصلي است و اگر دولت سوبسید ندهد و مداخله نکند،
تمام مســائل درســت ميشــود .گروهي هم معتقدند
موضوع منطق ســرمایه اســت و تا تغییر ساختاري در
اقتصــاد رخ ندهد ،سیاســتگذاري بيفایــده خواهد
بود .عدهاي نیز ميگویند نبایــد مطالبه زیادي از دولت
داشت و باید به موفقیتهاي کوچک بسنده کرد و دوره
موفقیتهاي بزرگ گذشته و ظرفیت نیز باال نیست و این
اقدامات از طریق نهادهاي مدني صورت خواهد گرفت.
عضو هیئت علمي دانشــگاه تهران تصریح کرد:
سیاستگذاري اجتماعي ميتواند دریچهاي به سوي
دموکراســي باز کند .سیاستگذاري اجتماعي امکان
گفتوگــوي عمومــي را حول حوزههــاي عمومي
فراهم ميکند.

هیچکــدام از حضــرات روشــنفکر ،فیلســوف،
سیاســتمدار ،عالمان ،ســخنوران و اقتصاددانان به
صراحــت نميگویند کــه آنچه ميخواهنــد و بیان
ميکنند ،چه تبعاتي در بر دارد .با این اوصاف نگارنده
تمایلي ندارد در زمره واعظان غیرمتعظ باشــد .باید با
واقعیات روبهرو شــد و براي چــه باید کرد ،به نتیجه
رسید .البته قبل از آن الزم است برخي مفروضات را که
نوعا از سوی رهبر فرزانه انقالب به آنها صراحتا اشاره
داشــتهاند ،بهعنوان فرضیات مطرح کرده و پذیرفت.
سپس راه را بیان کرد.درباره ویژگيهاي سیاسي کشور،
نظام و مردممان انقالبياند ،آمریکا و اسرائیل با ایران
دشــمني کردهاند ،ظرفیتهاي کشور و جوانان کشور
بسیار اســت و اتکا به منابع داخلي باید سرلوحه کار
قرار گیرد .ایران از نهضتهاي انقالبي و مردم مظلوم
فلسطین دفاع ميکند )البته رهنمودهاي مقام معظم
رهبري به این چند مورد خالصه نميشود؛ ولي آنچه
به نظر ميرســد در سیاستهاي کشــور تعیینکننده
باشد؛ تا حدودي این مطالب هستند(.وضعیت موجود
کشــور و اقتصــاد آن چنین اســت:دولت هزینههاي
ســنگین را تحمل ميکند و درآمد آن کفاف نميدهد
و محاصره اقتصادي کشور به صورت جدي در جریان
اســت .دولتهاي اروپایي در اجــراي مقررات وعده
دادهشده مشــکل دارند ،ارتباطات بانکي با دنیا دچار
مشــکل اســت و اگر لوایح مربوط به  FATFتصویب
نشود ،دچار مشــکل کلي خواهد شد .وضع صادرات
نفــت از جنبههای مختلف مطلوب نیســت ،اوضاع
تولیــد کارخانجــات رضایتبخش نیســت و از همه
مهمتر موضوع آب و بهویژه آب کشــاورزي تهدیدي
بــراي جامعه ،چه از لحاظ تولید کشــاورزي و چه از
لحاظ بروز مسائل اجتماعي خواهد بود.دراینباره چه
باید کرد؟ باید دولت ،مجلس و مردم واقعبین باشــند
و در شــرایط فعلي برعکس آنچه آمریکا ميگوید که
مصر به حفظ و بقاي
ميخواهــد ایران را از پا درآوردّ ،
ایران و مردم ایران بوده؛ گرچه داروي تلخ براي همه
ما تجویز شود.
 -۱مقامات مسئول کشــور با صراحت و صداقت
مســائل را براي مــردم بازگــو کنند و همــگان را به
صرفهجویي ،مصرف کمتر و قناعت بخوانند.
 -۲بودجه کل کشــور را به صورت ریاضتي تدوین
کنند و پرداختهاي سال آینده دولت را کامال انقباضي
در نظر بگیرند و از هر نوع افزایش در هزینهها و حتي
حقوق و دســتمزد جلوگیــري کننــد .پرداختهایي
ماننــد یارانه نقدي را قطع و تنها به محرومان واقعي
کمکهاي الزم را انجام دهند.
 -۳آنچــه مهــم اســت ،تأمین مســائل عمومي
کشور است .تأمین برق ،گاز ،ســوخت ،بیمارستانها،
آموزشوپرورش و دانشگاهها و البته بنیه دفاعي باید
در اولویت قرار گیرد.
 -۴بدهيهــاي برعهــده دولــت به مشــاوران و
پیمانــکاران پرداخت و ایشــان تشــویق بــه اجراي
طرحهاي نیمهتمام تحت شرایط سهل شوند تا رونق
به کارخانجات تولیدي مصالح ســاختماني برگردد و
اشتغال در کشور صورت گیرد.
 -۵کاالي اساسي به صورتي توزیع شود تا مناصفه
به همه برسد و قیمتها کنترل شود.
 -۶به مســئله آب کشــاورزي و سیستمهاي نوین
آبیاري به صورت بسیار ضربتي و فوقالعاده رسیدگي
شود تا مسائل اجتماعي ناشي از بيآبي و کمآبي سر
برنیاورد.
 -۷وعدهدادن به مردم ممنوع شود و همگان براي
حفظ و اعتالي کشور آماده باشند.

Ö»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³M

نوب

ت
دوم

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با رتبه
 ۵رشته راه و ترابری واگذار نماید.
ردیف

موضوع

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

مدت اجرای پروژه

۱

ﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﻗﻴﺮﭘﺎﺷﻲ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۱ﻭ  ۲ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ

۹۹/۴۹۰/۹۵۱/۰۴۰

۴/۹۷۴/۵۴۷/۵۵۲

۴ﻣﺎﻩ

۲

ﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﻗﻴﺮﭘﺎﺷﻲ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۳ﻭ  ۷ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ

۹۹/۴۹۰/۹۵۱/۰۴۰

۴/۹۷۴/۵۴۷/۵۵۲

۴ﻣﺎﻩ

از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به مدیریت قراردادها به نشانی :اهواز -خیابان انقالب -نبش خیابان غزنوی -ساختمان
شماره سه شهرداری -مدیریت قراردادها تلفن  ۳۳۷۹۹۱۶۰-۳۳۷۷۴۰۶۲مراجعه نمایند.
 -۱مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ،از تاریخ انتشار آگهی به مدت  ۱۰روز کاری است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس فوقالذکر
میباشد).حداکثر تحویل پاکات :ساعت  ۱۵/۳۰روز سهشنبه مورخ  ۹۷/۱۱/۲۳میباشد(.
 -۲شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -۳مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق میباشد که به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود:
الف -فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا  ۰۲۰۳۹۹۴۳۹۸۰۰۱شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز
ب( به صورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری اهواز و به مدت  ۳ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه
ج -چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز
تبصره :محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شــهرداری)منابع داخلی( بوده و فقط ضمانتنامههای بانکی یا عنوان شــرکت در مناقصه مورد قبول میباشد .در غیر
این صورت پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد).ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمیباشد(
 -۴تاریخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ســاعت  ۱۵:۳۰ظهر روز چهارشــنبه مورخ  ۹۷/۱۱/۲۴در محل اداره قراردادهای شهرداری به آدرس فوقالذکر میباشد .حضور
پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز میباشد.
 -۵نتیجه کمیسیون برابر ماده  ۱۸آیین نامه معامالت کالنشهرها به برندگان اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
 -۶به استناد بند ماده  ۵ماده  ۱۱آئیننامه معامالت کالنشهرها از برنده مناقصه  ٪۱۰مبلغ پیشنهادی پیمانکار ،تضمین حسن انجام تعهدات اخذ میگردد.
 -۷به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 -۸برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -۹بر اساس ماده  ۱۰آیین نامه معامالت کالنشهرها شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
 -۱۰کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا دریافت اسناد مناقصه به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی  peymankar.ahvaz.irمراجعه
نمایند.
است.
شده
مندرج
مناقصه
اسناد
در
جزئیات
و
اطالعات
سایر
-۱۱
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