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غالمرضا قدسی

یارانهافرادنیازمند
قطعنمیشود

شهیدشعر
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امــروز 21 ،آذرمــاه ،سالروز درگذشت
شاعر نا مآشنای خراسان ،غالمرضا
قدسی ،است .تولد و درگذشت قدسی
با برگریزان پاییز همراه بــوده است.
هرچند او زود از میان ما رفت ،بهواسطه
شکلدادن پایههای ادبیات و شعر امروز
خراسان برای...

رئیسکمیسیونخدماتشهری
شورایشهر:

سرانهواقعیفضایسبزمشهد
 4.5مترمربعاست
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ردیفهای الیحه بودجه 97هم گره کور طرحهای عمرانی مشهد را باز نمیکند

بخت بد پروژههای زخمی

کارگر اخراجی با جعل عنوان ،سر
 12دختر و پسر مشهدیکاله گذاشت

کالهبرداریمأمور
امنیتپروازقالبی
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برای رفاه شهروندان و کاهش
آلودگی هوا  ،خط ویژه اتوبوس ها
تا میدان استقالل ایزوله خواهد شد

مشاغلخانگی
نوشداروی بیکاری

بی.آر .تی
بدون توقف

صفحه 4

پیکرجانباختگان
حادثهاشترانکوه
درمشهدتشییعمیشود

وداع با کوهنوردان
در ورزشگاه تختی

صبح دیروز در اقدامی از سوی پلیس راهنمایی و
رانندگی ،قسمتی از فاز نخست مسیر ویژه سومین
خط بی.آر.تی مشهد که کمتر از یک ماه پیش میخ آن
به زمین کوبیده شده بود ،تخریب شد تا شهروندان و
زائرانی که این مسیر ایزوله را راهی برای فرار از ترافیک
وحشتناک بست باالخیابان میدانستند در بهت
و حیرت فرو روند .اجرای این خط براساس مصوبه
شورای عالی ترافیک کشور و همچنین مهر تأیید
شورای همتای استان بوده که دوره جدید مدیریت
شهری به دور از برخی از مصلحتاندیشیهای
زودگذر و با درنظرگرفتن منفعت عموم مردم ،پای
در آوردگاه اجرای آن گذاشته است؛ با این حال و با
وجود مصوبه صریح شورای هماهنگی...

شهرآرا ورزشی

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

صفحه 3

دبیر انجمنصنفیخدمات مسافرتی با اشاره به افزایش عوارض خروج از کشور
یادداشت روز
شهریار آلشیخ

پژوهش هم
به پژوهش نیاز دارد
در ســا لهــای اخــیــر و بــا نــفــوذ نگا ههای
غیرتخصصی ،پژوهش نیز مانند بسیاری از
مفاهیم دیگر ،مانند مدارک دانشگاه ،از درون
تهی شده و این مقوله حیاتی نیز به محلی
برای تسویهحساب روابط غیررسمی تبدیل
شده است.
رویههای موجود در شهردار یها کار را به
جایی رسانده است که امروز عالوهبر اینکه از
مطالعات و پژوهشهای پایه اشباع شدهایم،
خروجی کــاربــرد یای نیز از پژوهشهای
صــورتگــرفــتــه بــه دســت نــم ـیآوریــم زیــرا
مــوازیکــاری و توسعه مـــداوم حــوزههــای
پژوهشی عدم تمرکزگرایی و پژوهشهای
بدون مسئله و راهحل را حاصل کرده است.
نگاه به پژوهش در مراکز مــوازی با حوزه
تخصصی پژوهش و مطالعات راهبردی
در ادوار گذشته تخصصی نبوده و با این
مــوضــوع کــامــا سلیقهای بــرخــورد شده
است .موضوعی که باید دارای رویکرد و نگاه
مشخص مسئلهمحور بــرای حل معضالت
فــراوان شهری باشد ،بنا بر نظر اشخاص،
دستخوش تغییر شده است.
در این راستا بــوده که با روی کار آمــدن هر
دوره از نهاد شورا و با تداخل کاری در حوزه
پــژوهــش ،رویــکــردهــای پــژوهــشــی دچــار
تغییر شده و پژوهش به جای حل مسائل
شهری ،محلل روابط فردی بوده است بدین
صورت که اشخاص ذ ینفوذ برای جذب یا
تغییر نظر حلقه پیرامونی خود ،پژوهش را
وجهالمعامله قرار دادهاند .مرکز پژوهشهای
شــورای شهر نماد کامل این تجربه است و
مسیر پیمود هشده در این سا لها شاهدی
بر این مدعاست .تداخل عملکرد این نهاد
و مــواز یکــاری با نهادهای تخصصی در
شــهــرداری ،از عمده دالیــل کثرت تولید
پژوهشهای غیرکاربردی است.
ایـــن خـــط مــشــی نــهــایــتــا راهـــبـــردهـــا و
استراتژ یهای معین و مسئلهمحور در این
حوزه را نادیده انگاشته و به تولید انبوهی از
اوراق بیارزش به نام «پژوهش» منجر شده
است.
و حــال چــــارهای جــز بــازنــگــری و اصــاح
فرایندهای پژوهش و اتخاذ راهبردی معین

بررسیتوسعهمشاغلخانگی
درمناطقکمبرخوردارمشهد

وجود ندارد .در مسیر پیش رو و برای کاربردی
شــدن پژوهشهای آتــی ،راهــکــاری وجود
ندارد جز اینکه رویکرد عملیاتی را جایگزین
نــگــا ههــای پیشین کنیم .پژوهشهای
مسئلهمحور و راهبردی ،که برای حل یک
مشکل خاص راه حل عملیاتی ارائه دهند،
نیاز امــروز حــوزه مطالعات و پژوهشهای
راهبردی است .وجود فعالیتهای موازی و
تکراری و بیکیفیت معضل بزرگ این حوزه
است .بر این اساس ،حذف نهادهای موازی،
و متمرکز کــردن فعالیتهای پژوهشی در
حوزه تخصصی از الزامات اصالح در روند
پژوهش است.
هر نوع برنامهریزی مجدد در مقوله پژوهش
مستلزم معطوف کردن فعالیت ها به هدف
و نتیجه است.
تمرکز در مطالعات راهبردی ،میانرشتهای
کـــردن طــر حهــای مــوضــوعــی و تفویض
طر حهای عملیاتی به حوزههای تخصصی
راهــبــرد شناختهشده مدیریت پژوهشی
در ســازمــا نهــای چندعملکردی مانند
شهرداریهاست.
نهاد پژوهش شــورای شهر نیز خارج از این
مجموعه نیست و بایستی با ایجاد و تهیه
راهبردها و رویکردهای مشخص مبتنیبر
معضالت شهری ،در حــوزه وظیفه خود
متمرکز گــردد و چــراغ راهنمای حرکت
کمیسیو نها و طر حهای مطروحه در شورا
باشد تا از اعمال سالیق فصلی در عملکرد
حوزه تخصصی پژوهش و مطالعات راهبردی
جلوگیری شود.
پــژوهــش فقط بــا تخصصمحور شــدن و
تمرکزگرایی و با داشتن راهبرد معین مبتنیبر
مسائل شهری به نتیجه خواهد رسید.
در حال حاضر ،لزوم بازنگری در این رویهها
باعث شده است تعریف طر حهای پژوهشی
جدید متوقف شود و تمام تــوان مجموعه
در ارزیابی عملکرد ،نتایج و کاربستهای
اجرایی متمرکز گردد .این بازنگری همزمان
با بررسی نتایج مراکز سایر شهردار یها و
از سوی مجموعه پژوهشگران شهرداری و
بخش دانشگاهی انجام میشود.
در هفته پژوهش ،ضمن تبریک انتصاب مدیر
مرکز پژوهشهای شورا ،پیشنهاد میکنم
این مجموعه و سایر مراکز پژوهشی مرتبط
با شهرداری و پژوهشگران محترم همزمان به
ارزیابی عملکرد گذشته بپردازند تا با شناخت
عارضهها و آسیبهای گذشته راهبردهای
جدید و کارامدتر حاصل شود.
به قول داستان معروف هیزمشکن ،زمان تیز
کردن ارهها فرا رسیده است.

احتمالگرانی25درصدی
سفرهایخارجی

موسویزاده -بر پایه الیحه بودجه سال  97که رئیس
جمهور تقدیم مجلسکرد،عوارض خروج از کشور با
رشدی بی سابقه ،از  75هزار تومان به  220هزار تومان
رسید که افزایش سه برابری را نشان میدهد.براساس
یکی از ردیفهای جدولهای مربوط به هزینههای
خدمات مجموعه نیروی انتظامی و در بخش درآمدها
آمدهاست عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای
زائران حج (عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر
تن 110 ،هزار تومان و برای سفرهای دیگر 220 ،هزار
تومان در نظر گرفته شده است اما این تنها بخشی از
تغییر بزرگی است که دولتمردان به دنبال آن هستند!
این تعرفههای گران شده برای مرتبه نخست خروج از
کشوراست و عوارض خروج از کشور درمرتبه دوم 50
درصد افزایش خواهد یافت و در نوبت سوم به بعد،
افزایش  100درصدی خواهد یافت،تبصرهای عجیب
که عوارض خروج از کشور را به  440هزار تومان افزایش
میدهد؛ یعنی رشد ششبرابری این تعرفه به نسبت
میزان کنونی که احتماال در بررسی لوایح بودجه در
سالیان متمادی ،به نوعی رکوردشکنی باشد.
دبیرانجمن صنفی خدمات مسافرتی خراسان رضوی
درباره افزایش عوارض خروج از کشورگفت :اگر این
کار محقق شود،احتماال هزینه سفرهای خارجی
20تا25درصد افزایش مییابد.مجید فرقانی با بیان
اینکه این کار تأثیر منفی بر صنعت گردشگری دارد
افزود:نباید مردم را به دلیل سفرهای خارجی جریمه
کرد و هزینه آ نهــا را افزایش داد .همچنین نباید
شهروندان را مجبور کنیم که به جای سفرهای خارجی
به سفرهای داخلی بروند.وی با بیان اینکه افزایش
هزینه خروج از کشور نمیتواند به رونق گردشگری
داخلی کمک کند گفت :اینکه هزینه خروج را صرف
توسعه گردشگری داخلی میکنیم پــاک کردن
صورت مسئله است.مسئوالن باید بررسی کنند چرا
هزینه سفرهای داخلی گرانتر از سفرهای خارجی

تمام میشود.فرقانی ادامه داد :راه رونق گردشگری
داخلی کاهش هزینههای تمامشده توریسم در داخل
است .از این رو با گران کردن سفرهای خارجی توریسم
داخلی رونق نمیگیرد.دبیرانجمن صنفی خدمات
مسافرتی خراسان رضــوی گفت :از زمانی که این
موضوع مطرح شده با وجود اینکه هنوز به تصویب
نرسیده نگرانی در بین مردم زیاد شدهاست و آنها با
تماس با ما سؤال میکنند که وضعیت قیمت تورهای
فعلی چگونه است.با این حال ،به مردم اعالم میکنیم
تا زمانی که این مسئله قانونی نشدهاست روند فعلی
خدمات دهی ادامه مییابد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیزگفت :واقعی
نبودن قیمت ارز سبب شده است مسئوالن با اخذ
عوارض مختلف سعی کنند این تفاوت را تا حدودی
جبران کنند.محمدمهدی سیادت افــزود :قیمت
واقعی ارز بیشتر از نرخ بازار است اما محدودیت دولت
در جبران دستمزد حقوق بگیران و کاهش قدرت خرید
آنها به دلیل تأثیرات افزایش نرخ ارز سبب میشود
تا مسئوالن در واقعی کردن نرخ ارز بیشتر احتیاط
کنند اما با در نظرگرفتن عوارض مختلف مانند همین
عوارض خروج از کشور بخشی از هزینه هایی که بابت
خروج ارز بر کشور تحمیل می شود را جبران کنند.وی
بیان کرد:بهتر است که دولت قیمت ارز رابه مرور واقعی
کند تا نیاز به چنین تصمیم گیریهایی نباشد.
همچنین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :بعید
میدانم ردیف بودجه مربوط به عوارض خروج از کشور
در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه
به شکلی که دولت پیشنهاد داده است تصویب شود.
فاطمه ذوالقدر افزود:افزایش سه برابری عوارض خروج
از کشور که در الیحه بودجه دولت آمده است ،منطقی
نیست .اصال این استدالل که مسافرانی که به خارج سفر
میکنند .پول دارند و باید هزینه بیشتری برای این کار
بپردازند استدالل درستی نیست.

امید به تغییر در کاربردیسازی
پژوهشهای شهری

در طول تاریخ ،علم و دانــش همواره نقطه فصل
تمدنها از یکدیگر بوده است .تمدن یونان ،تمدن
چین ،تمدن ایران ،تمدن اسالمی و باألخره تمدن
صنعتی اروپــا و غرب ،به معنی عام آن ،مبتنیبر
شکلگیری علم و دانش در آن تمدنها بودهاند.
تمد نها عمدتا با میزان و کیفیت عرضه دانش
به جامعه بشری شناخته و ارزیابی میشوند ،نه
با میزان فتوحاتی که از طریق جنگها حاصل
کردهاند .دانش نهتنها باید چون خون در شاهرگ
اصلی جامعه که در واقــع همان بخش نخبگانی
جامعه است جریان داشته باشد ،که باید در تمامی
مویرگهای جامعه جریان پیدا کند تا اثربخشی
خود را بیابد و جامعهای پویا و فعال و بانشاط شکل
دهد .جوامعی تمدنساز خواهند بود که اهتمام به
این امر مسلم داشته باشند .به بیان دیگر ،پژوهش
میبایست پاسخگوی رشد اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی بالقوه و بالفعل مبتنیبر نیازهای
سیاسی و
ِ
حال و آینده جامعهای با گوناگونی افکار ،سلیقهها و
معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
شگل گیرد .بنابراین مراکز علمی و پژوهشی کشور
میبایست از تحقیقات بدون برنامه و از هر باغی
گلی چیدن بپرهیزند .پژوهشهاباید در نقشه
جامع علمی کشور به مقتضای شرایط هر مرکز
علمی-پژوهشی و مأموریت تعریفشده آن مرکز،
مسیر خاص خود را بپیماید تا از هدررفت هزینهها و
نیروی انسانی جلوگیری کند.تحقیقات و پژوهشها
نباید چنان فاصلهای با نیازهای جــاری و پیش
روی جامعه داشته باشد که میان مراکز پژوهشی
(به معنای عام آن) و نیازهای جامعه جدایی افتد و
بخشهای اجرایی ،صنعتی و خدماتی از بهرهگیری
از رو شهــای نتیجهبخش پیشنهادی مطالعاتی
ناامید گردند ،و شرایط به گونهای پیش رود که
سالیانه صدها مقاله علمی-پژوهشی ،رساله دکتری
و طرح در مراکز علمی پژوهشی منتشر شود بیآنکه
این تحقیقات ارتباط وثیقی با نیازهای جامعه داشته
باشد .البته نگارنده قصد نفی کلی این ارتباط را
نــدارد و معتقد است که تنها همین مراکز علمی
پژوهشی هستند که با حضور محققان ،نخبگان،
صاحبنظران و استادان فرهیخته ،و بهرهگیری از
این ظرفیت عظیم ،میتوانند نیازهای سازمانهای
نظارتی و اجرایی را پاسخگو باشند ،کما اینکه هر
زمان کشور توفیقاتی در حوزه کاربردیسازی علم
به دست آورده است ،از سوی همین قشر فرهیخته
پژوهشگر صورت پذیرفته است؛ اما صد افسوس که
سیاستهای علمی کشور و رفتار نهادهای اجرایی
اعم از دولتی و خصوصی در چند دهه گذشته بهگونه
ای رقم خــورده که شکاف میان مراکز پژوهشی
به مثابه متولیان تولید علم ،و نهادهای نظارتی و
اجرایی به مثابه متقاضیان تحقیقات علمی کاربردی
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حمایت از طرح های
پژوهشی حوزه
مدیریتشهری
صفحه 4

یادداشت
ابراهیمی ساالری*

روزبـــهروز ژرفتــر شــده است.مرکز پژوهشهای
شورای اسالمی شهر مشهد در دوره مدیریت جدید
مصمم است که با نگاه به تجربه گذشته و نیز اهتمام
به سیاستهای کــان شــورای پنجم ،با توجه به
محدودیت فرصت و ضیق زمان ،مسئولیت شورا و
مدیریت شهرداری از نظر قانونی و نظر به فوریتها
و الزامات ،در حل مسائل و مشکالت عدیده پیش
روی شهر و شهروندان در کوتاهمدت از موجهترین
رو شهـــای پژوهشی کــاربــردی مبتنیبر دانش
فرهیختگان دانشگاهی و تجربه مدیران مجرب
و حضور ذینفعان در تصمیمات شورا بهره گیرد.
همچنین تالش مرکز پژوهشهای شورا بر آن خواهد
بود که با بهرهگیری از تجربیات سایر کالنشهرهای
داخلی و خارجی ،و بومیسازی دستاوردهای علمی
آنها ،از فعالیتهای پژوهشی صرف پرهیز نماید.
از همین آغازین روز شرو عبهکار مدیریت جدید مرکز
پژوهشهای شورا ،از همکاران علمی در دانشگاهها،
پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و سایر مراکز
پــژوهــشــی بـــرای حــل مشکالت متنوع شهری
مشهد مقدس یــاری میطلبیم .از تمامی مراکز
بخش خصوصی نظیر مهندسان ،حقو قدانان،
اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،شهرسازان و ...
دعوت میکنیم ارتباط خود را با مرکز پژوهشها
بیشازپیش تقویت نمایند.
همچنین از ســازمــا نهــای مــرد منــهــاد و فعاالن
اجتماعی نیز دعوت میشود برای طرح مشکالت
مــردم و ارائــه راهحـلهــای پیشنهادی خــود ،برای
هماندیشی با مرکز پژوهشهای شــورا ارتباط
مستمر داشته باشند .بیشک مراجعه به سمنهای
دغدغهمند راهــکــاری عملیاتی بــرای طــرح در
کمیسیونهای تخصصی شورا فراهم خواهد آورد.
از مدیران و کارشناسان باتجربه بدنه شهرداری
نیز که در طی سالیان فعالیت خود دانش و تجربه
را در حوزههای اجرایی با هم در آمیختهاند دعوت
میکنیم ضمن بــرقــراری ارتــبــاط مؤثر بــا مرکز
پژوهشها ،شرایط تعامل دوسویه را بین این مرکز و
حوزه اجرایی شهری فراهم آورند.امیدواریم مرکز
پژوهشهای شــورا با همراهی گــرو ههــای مرجع
یادشده بتواند حساسیت الزم همراه با ارائه راهحل
مفید را برای قانونگذاران در شورای شهر و نهادهای
باالدستی فراهم آورد .همچنین با شناختی که از همه
اعضای فرهیخته شورای اسالمی شهر وجود دارد،
امید است نقطهنظرات خود را در ارائه طر حها و تقنین
قوانین براساس پژوهشها و نظرات کارشناسی این
مرکز ارائه نمایند.همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس/
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.
* رئیس مرکز پژوهشهای شورا

