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سرمقاله

بسمه تعالی
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 

کشــور در حالی وارد سال جدید شده است که بسیاری از چالش های ایجاد 
شده طی دهه های گذشته به طرز نگران کننده ای انباشته شده اند. نرخ باالی 
بیکاری، کاهش قدرت خرید و افت وضعیت معیشــت مردم، فساد سیستمی 
و شــفافیت پایین اقتصادی، توزیــع ناعادالنه ثروت، ناکارآمــدی نظام اداری 
و بوروکراســی، بسته بودن فضای کســب و کار برای فعاالن بخش خصوصی، 
ناکارآمدی نظام مالیاتی، ناکارآمدی نظام گمرکی، کارشــکنی رانت خواران و 
پوپولیست ها  به منظور شکست اصالحات اقتصادی، بحران بانک  ها و موسسات 
اعتباری، ناپایداری ارزش پول ملی نســبت به ارزهای خارجی، نرخ سود نظام 
بانکی، بحران صندوق  های بازنشستگی، فربه بودن اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، 
حضور گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، پایین بودن نرخ سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در تولید، نوسانات قیمت نفت و بازار جهانی آن، مرگ 
و آسیب  های ناشی از سوانح رانندگی، تولید بی  رویه زباله، خشکسالی گسترده 
در کشور و بحران منابع آب و زیر زمینی، مرگ اکوسیستم مرتبط با دریاچه  ها، 
آلودگی هوا به ویژه در کالن شــهرها، مشکالت مربوط به ریزگردها، تخریب و 
تغییر کاربری جنگل  ها، مراتع و سایر منابع طبیعی، استفاده بی  رویه کشاورزان 
از سموم شــیمیایی و آلودگی محصوالت غذایی، مشــکالت سالمت ناشی از 
سبک زندگی جدید و تغدیه ناسالم، رشد روزافزون بیماری های قلبی و امراضی 
همچون ســرطان، سکته  های مغزی، کاهش ســالمت روان جامعه، باال رفتن 
سن ازدواج، رشد نرخ طالق، اعتیاد به مواد مخدر، حاکم شدن الگوهای نازل و 
مبتذل بر مصرف فرهنگی، سرانه اندک مطالعه، بدل شدن موقعیت  های علمی 
و دانشگاهی به رانت سیاســی، تداوم مهاجرت متخصصان و نخبگان علمی از 
کشور، بحران فرمالیسم دانشگاهی و تقلیل فضای علمی به محیط اداری،  تعدد 
فارغ  التحصیالن دانشگاهی با دانش و مهارت ناکافی، تمرکز فرصت  ها و امکانات 
در پایتخت، مهاجرت بی رویه  از روستاها و شهرهای کوچک به کالن شهرها، 
چالش  های قومی _ محلی، نزاع  های سیاسی جریان  های قدرت، ائتالف برخی 
کشورهای عربی منطقه علیه ایران، اسالم  هراسی در جهان غرب، ناامنی موجود 
در منطقه خاورمیانه و تقابل منطقه   ای ایران با عربستان، پایداری برجام، کاهش 
اعتماد مردم به مسوالن تنها بخشی از مواردی است که مدیریت آن ها در سال 

جدید نیازمند اراده ای استوار، عزمی ملی و مشارکتی جمعی است. 
بدون شک حصول به »مراد« و توفیق یافتن در شرایط دشوار کنونی، مسولیت 
هایی را متوجه جمع "ما" و همه می نماید به طوری که الزم اســت با یکدیگر 
عهد ببندیم تا درسال 1396  موارد زیر را جزو اولویت ها و در کانون توجهات 

ملی و همگانی قرار دهیم:
1. باور داشــته باشــیم که همه ما به عنوان یک انســان، مخلوق پرودگاری 
هستیم که هرچه آفریده زیباست )أَْحَسَن ُکلَّ َشيْ ءٍ َخلََقُه-سوره سجده آیه 7(، 
پروردگاری که بر همه ما از روح پاک و مقدس خود دمیده است ﴿َونََفْخُت فِیِه 
ِمن ُروِحي- ســوره حجر آیه 29﴾ و از این حیث هیچ برتری نسبت به یکدیگر 
نداریــم.  باور کنیم که هریک از ما و البته مجموعه "ما" به صرف برنامه ریزی 
هدفمنــد، تالش پایدار، صبر و توکل بر رب منعــم می توانیم ورق را حتی در 
ســخت ترین شــرایط برگردانیم و به باالترین مدارج ترقی در کشور، منطقه و 

جهان دست یابیم. 
2. همیشه به یاد داشته باشیم که فقط کار، تالش و عمل هدفمند )ونه صرفا 
ایده و ادعا( درکنار توکل به خالق هستی برای ما نتیجه ای پایدار، مشهود و  قابل 

لمس به ارمغان خواهند آورد. البته ایده پردازی، سوابق مثبت و نیت های 
خیر نیز به شکلی چشمگیر بر ارزش و نتیجه کارها خواهند افزود ولی قطعا 
هیچ چیز با تالش و عمل قابل قیاس نیســت و به تنهایی نتیجه ای دربر 
نخواهند داشت. واقعیت این است که درنهایت هریک از ما و البته جمع ما 
در قالب یک کشور، براساس نتایجی که ثبت نموده ایم، ارزیابی خواهیم 
شد. بدون شک از همین روست که خداوند نیز به بیان های مختلف می 
فرماید "برای انســان جز حاصل تالش او نیســت و ]نتیجه[ کوشش او 
به زودی دیده خواهد شــد" )نجم؛40-39( و "برای هر یک برابر اعمالی 
که انجام داده اند درجاتی اســت" )انعــام؛132(. روح این آیات وموضوع 
مهم دراین کالم گهربار پیامبر اکرم نیز متجلی است که می فرماید: "اگر 
انسان به همان چیزهایی که می داند عمل کند، اگر نیازمند راهنمایی باشد 
خداوند متعال خودش راهنماي او می گردد و خودش انســان را رشد مي 
دهد" و یا درکالم حضرت علی )ع( بدین مضمون که: "اگر دوست داری 
سعادتمندترین مردم باشی، به آنچه می دانی عمل کن". جنبه دنیوی این 
کالم های الهی و احادیث قدســی مهمترین عامل توفیق افراد و سازمان 
های پیشرو درهر سطح و هر کشوری به شمار می رود که به ویژه درسده 
حاضر دائما توسط دانشمندان علوم مدیریت، چهره های برجسته ومدیران 

موفق بین المللی به بیان های مختلف مورد  تاکید قرارگرفته است. 
3. تالش نماییم تا آنجا که ممکن اســت )امکان واقعی ونه محدودیت 
هــای تصنعی که خود بر خود اعمال می نماییم(، دانش خود را درزمینه 
های تخصصی و مورد نیاز ارتقاء دهیم و دانسته های خود را نیز به بهترین 
شــیوه به یکدیگر انتقال دهیم؛ بدون شک کار و پیشرفت "مجموعه ما"  
دانش  و تخصص نیاز دارد. حضرت علی )ع( تعابیر بســیار جالبی در این 
خصوص دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: "علم، تو 
را راهنمایی می کند و عمل، تو را به مقصد می رساند"، " دانش، ریشه و 
اساس هر خیر و نیکی است" و "دانش، برترین پیروزی است". واقعیت این 
است که امروزه توجه به ماهیت این مسئله عامل توسعه کشورها و سازمان 

های پیشرو به شمار می رود.
4. از تکرار خطاهای ســال های گذشته برحذر باشیم، به تعبیر زیبای 
حضرت خاتم االنبیاء مومن نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. متاسفانه 
»مجموعه ما« در کشــور هزاران بار گزیده شده است. از طرفی الزم است 
اقدامات موثر و مثبت خود را درابعاد بزرگ تر نیز تکرار نماییم اگر چه بهتر 
اســت به منظور افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد همواره درجستجوی 
راه های خالقانه و بهتری باشیم که حتما درخلقت شگفت انگیز پروردگار 
وجود دارند، ان شــاء اهلل بهترین گزینه برای پیشرفت و رفع مشکالت را 

خواهیم یافت.
5. ظرفیت خود را برای بهره مندی از نعمات خداوندی ازجمله رزق های 
معنوی ومادی رب جلیل افزایش دهیم. رحمت الهی بی منتهاست وشامل 
همه می شود )همه را از عطاء پروردگارت مدد می رسانیم ، اینها و آنها را 
و هرگز عطاءپروردگارت قابل جلوگیری نیست /سوره اسراء؛ آیه 20(. اگر 
ما مشــکلی داریم باید در طول زمان و با تالش و توکل درجهت افزایش 

ظرفیت بهره مندی خود ازنعمات حضرت حق به رفع اش اقدام نماییم. 

امید اســت درسال جدید با جدیت و کوشش و با مددجویی از خداوند 
متعال، درکنار یکدیگر "چراغ دل برافروزیم". 

سردبیر     
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"پرونده ویژه دریاچه ارومیه"
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تحلیل وضعیت اقتصادی واجتماعی حوضه دریاچه ارومیه

وضعیت اقتصادی
شــرایط کنونی دریاچــه ی ارومیه، پیامد چندین دهه توســعه ی نامتوازن و 
ناپایدار در حوضه ی آبریز و برداشــت بی رویه از منابع آب تجدیدپذیر حوضه 
می باشــد. مجموعه ی عوامل انسانی و طبیعی مختلف مانند اجرای طرح های 
متعــّدد توســعه ی منابع آب، توســعه ی روزافزون بخش کشــاورزی، تغییر 
الگوی کشــت و گرایش به تولید محصوالتی با مصرف باالی آب در ســطح 
حوضــه، بهره وری پایین مصرف آب و همچنیــن عدم حفاظت مؤثر از منابع 
زیســت محیطی و اکولوژیکی حوضه از یک طرف و از طرف دیگر نوســانات 
اقلیمی و کاهش میزان بارش ها و رواناب ها در ســطح حوضه، چنین شرایطی 
را برای پهناورترین دریاچه ی داخلی ایران رقم زده اســت. به عبارت بهتر، در 
سالیان اخیر عدم ورود آب کافی به دریاچه منجر به تشدید روند کاهش تراز، 
سطح و حجم دریاچه گردیده است. ادامه ی روند فعلی خشک شدن دریاچه ی 
ارومیه و اثرات منفی آن بر وضعیت اقلیم، منابع آب، تنّوع زیســتی و محیط 
طبیعی دریاچه و نواحی اطراف آن، خســارات محســوس و نامحسوسی را بر 
طبیعت منطقه، معیشــت های محلّی، بهداشت و سالمت ساکنین حوضه به 
دنبال خواهد داشــت. در این میان بهداشت و سالمت جوامع محلّی باالترین 
اهمیت را داشــته و طبق تجارب جهانی موجود، با خشک شدن دریاچه، طی 
ســالیان آتی آسیب باالیی را متحمل خواهد شد. بر اساس تجارب موجود در 
سایر دریاچه های مشابه، بیماری های مختلفی شامل عفونت های حاد دستگاه 
تنفسی، آســم، بیماری های انسدادی دستگاه تنفســی، بیماری های قلبی- 

عروقی و افزایش سقط جنین محتمل خواهند بود.
اهم چالشــهای اقتصادی پیش روی منطقه در ادامه برشمرده است. چالش ها 
مسائلی فرابخشی هســتند که در رفع آن ها همکاری چندین سازمان ملی و 
منطقه ای و نهادهای مردمی الزم اســت، لذا موارد ذکر شــده در زیر، عنوان 
چالش هــای کلی بر حوضه ی آبریز دریاچه ارومیه و خشــک شــدن دریاچه 
هســتند: نقش و تأثیر نابودی و کاهش ســطح دریاچــه ی ارومیه بر درآمد 
و اشــتغال منطقه ای،  تغییر اساســی به وجود آمده به دلیل شــرایط خاص 
دریاچه ی ارومیه در برنامه های آمایش سرزمین و برنامه ی توسعه ی اقتصادی 
و اجتماعی منطقه، نقش و تأثیر نابودی دریاچه ی ارومیه بر صنعت گردشگری 
منطقه، تغییر در مزیت های نسبی و مطلق منطقه، توسعه ی قاچاق و مفاسد 
اقتصــادی در منطقه، از بین رفتن صنایــع تبدیلی در منطقه، افزایش جدی 
هزینه های بهداشــت و درمان در منطقه، اثرات زیســت محیطی و بهداشتی 
خشک شدن دریاچه و گرد و غبار ناشی از بادهای نمکی و اثرات اقتصادی آن،  
کمبود منابع مالی در جهت اجرای سیستم های آبیاری نوین، رشد فزاینده ی 
جمعیت منطقه و نیاز به اشتغال ، آب و غذا، تخریب اراضی کشاورزی منطقه 
به لحاظ شوری زمین و تغییرات ایجاد شده در الگوی کشت ناشی از نحوه هی 

برداشت از آب های زیرزمینی منطقه و تغییرات تولید

در خصوص چالش های که در حیطه اقتصاد منطقه عنوان شــد، راهکارهایی 
نیز ارائه شده است. اهم راهکارهای اقتصادی ارائه شده عبارتند از تغییر مسیر 
توسعه ی منطقه از کشــاورزی به صنعت و بازرگانی، توسعه ی صنایع دستی 
مؤثر در کارآفرینی، اشــتغال و توسعه ی استان، ایجاد زیرساخت های مناسب 
جهت استفاده از منابع جدید انرژی جهت کاهش هزینه های تولید، توسعه ی 
مدیریت بیمه ی خانوار و کشــاورزی در نظــام بهره برداری نوین آب و زمین، 
تغییر سازمان تولید و بهبود کارآیی نهاده های بخش کشاورزی منطقه، تقویت 
نقش برنامه های آموزشــی و ترویجی در استفاده ی بهینه از منابع با تأکید بر 
منابع آبی در جهت تقویت تولید و افزایش درآمد کشــاورزان منطقه، اجرای 
برنامه های تشویقی )مالی و غیرمالی( در جهت توسعه ی سیستم های آبیاری 
نوین، جلب مشارکت مالی و انسانی ذی نفعان منطقه در احیای دریاچه، تدوین 
نظام بهره برداری آب )سطحی و زیرزمینی( منطقه با رویکرد اقتصادی نمودن 
فعالیت ها، تشــکیل بورس آب در جهت تقویت و رسمی شدن مبادالت آب و 
تولید آب مازاد )تقویت ارکان بازار آب(، تشــکیل بانک اطالعات بهره برداران 
آب و زمین کشــاورزی، خریداری چاه و حقابه ی کشــاورزی توسط دولت و 
مسدودی آن ها )مجاز و غیر مجاز(، تشکیل هیئت تنظیم مقررات بهره برداری 
آب در منطقه با مشــارکت ذی نفعان، تســریع در اجرای طرح های فاضالب و 
تولید پســاب شهرها و روســتاهای محدوده ی دریاچه، کاهش تخصیص آب 
کشاورزی پایاب ســدها، متوقف کردن کارخانجات قند و جلوگیری از کشت 
چغندر قند و سایر محصوالت کشاورزی پرآب(تغییر الگوی کشت که مصرف 
آب را کاهش دهد یا در راستای استفاده ی پایدار از منابع با تأکید بر منابع آبی 
منطقه باشد.، شناســایی راهکارهای مناسب در جهت بهبود راندمان آبیاری 
شبکه های آبیاری، زه کشی وکانال های سنتی در مزارع، تصویب قوانین خاص 
مدیریت منابع آب و کشــاورزی برای حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه)مطابق 
قانون توزیع عادالنه ی آب(، اســتفاده از مدیریت مشــارکتی در شــبکه های 
آبیاری و زهکشی، تغییر الگوی کشت، متناسب سازی قیمت آب با هزینه های 
واقعی آب، تخصیص مجدد بر اســاس ارزش واقعــی آب و ارزیابی اقتصادی 

انتقال آب و اجرای پروژه های زودبازده.
وضعیت اجتماعی

 تغییــرات جمعیتی در یک حوضه ی آبریز خواه تحت تأثیر مؤلفه های درونی 
و خواه تحت تأثیر عوامل بیرونی همچون جنگ و خشــونت، بالیای طبیعی، 
تغییرات فرهنگی، تغییر ســبک زندگی و تحوالت اقتصادی می تواند از طریق 
تغییر در الگوهای ســکونت، تغییر در ساختار اشــتغال و کاربری زمین و در 
نتیجه تغییر در تقاضای آب شرب، کشاورزی و صنعت و تغییر در میزان تولید 
پساب و فاضالب، بر کمیت و کیفیت منابع آب و شرایط زیست محیطی حوضه 
و در نتیجــه بر رفتار مدیریت آب حوضه اثر گــذارد. مدیریت آب حوضه نیز 

این متن برگرفته از گزارش "بررســی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه" است که از طرف کمیته ی تخصصی اقتصادی 

و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است.
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با واکنش های خود در پاســخ به تغییرات حوزه ی اجتماعی، به تناسب 
وضعیت موجود جامعه را دستخوش تغییرات می گرداند.

 پیامدهــای اقدامــات مدیریت آب میتواند به صــورت مثبت و یا منفی 
در محیــط اجتماعی بروز نماید. از این رو مطالعات اجتماعی در شــمار 
مهم تریــن مأموریت های مدیریــت آب قــرار دارد. مأموریت مطالعات 
اجتماعی عبارت است از شــناخت و تحلیل وضعیت جامعه و فشارهای 
ناشی از آن بر بخش آب و بررسی پیامدهای اجتماعی اقدامات مدیریت 
آب در پاســخ به این فشــارها. مســائل آبی جامعه ی ایران را نمی توان 
بــدون توجه به تغییرات اجتماعی رخ داده در دو دهه ی گذشــته ی آن 
تحلیل کرد. پر واضح اســت که تغییر اجتماعی، پدیده ای زمان بر است 
و به همین علت نشــانه های آن در فواصــل زمانی کوتاه و نزدیک به هم 
قابل لمس نیست. رشد امکانات، ارتباطات جمعی، گستره ی تکنولوژی، 
جمعیت جوان، سبک زندگی، رشد مصرف و فرهنگ مصرفی و توسعه ی 
شهرنشینی از جمله لوازمی است که در بحث اجتماعی مسائل آب، الزم 

می نماید.
ولی قبل از چنین شــناختی، نخســت باید به مفهوم تغییر اجتماعی از 
دیدگاه جامعه شناختی پرداخت. برنامه ها و اقدامات توسعه ای دولت ها در 
شــش دهه ی اخیر تغییرات عمده ای را در شاکله ی اجتماعی- اقتصادی 
جامعه ی ایرانی پدید آورده اســت. بــا مرور اجمالی اســناد برنامه ای، 
مهم ترین اقدامات توسعه ای دولت ها که اثرات عمده ای در تغییر شرایط 
اجتماعی ایران داشته است را می توان به دو دوره ی قبل و بعد از انقالب 
اسالمی تقســیم نمود. برخی مؤلفه های بنیادی که سیمای اجتماعی و 
اقتصادی حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه را رقم زده اســت، عبارتند از 
شرایط خاص جغرافیای سیاسی ناشی از موقعیت مرزی،  شرایط خاص 
تاریخی: پیشینه ی تمدنی، تاخت و تاز اقوام مختلف و وقووع جنگ های 
متعدد، مهاجرت های دسته جمعی و تبادالت فرهنگی با سایر ملل،  قرار 
گرفتن بر ســر راه های مهم تجاری، تنوع قومی و الگوی زیســتی شامل 
جوامع شــهری، روســتایی و عشایری،  وفور نســبی منابع آب و وجود 

 

 

 

 

 

دشت های حاصلخیز و تنوع آب و هوایی،  دسترسی به دریا، جنگل و مراتع 
وســیع،  اصالحات اراضی و فروپاشی نظام ارباب رعیتی، ایجاد قطب های 
صنعتی در تبریز و زنجان و زهکشی سفیدرود، زرینه رود و مغان، توسعه ی 
عشایر، افزایش آمار جمعیت و میزان باسوادی،  تنوع یابی منابع معیشت و 
فعالیت های اقتصادی،  افزایش نقش زنان و جوانان در عرصه های اجتماعی، 
تغییر ســاختار سنتی قدرت و خانواده در نقاب روستایی،  رشد فزاینده ی 
شهرنشــینی و استمرار مهاجرت های روستا-شهری، تغییر کاربری اراضی،  
تغییر الگوهای سکونت و ساخت وســاز مسکن روستایی و شهری،  تغییر 
ترکیب ســنی جمعیت به سود گروه های جوان و تغییر نگرش ها و باورها و 
نیز تغییر سبک زندگی و گسترش شهرگرایی و تنوع یابی الگوهای مصرف، 
بهبود قابل مالحظه ی شاخص های بهداشت و سالمت،  گسترش بازارهای 
مالی،  گســترش روابط متقابل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روســتا - 
شــهری و تأثیرپذیری متقابل آن ها از یکدیگر با غلبه ی نســبی شهر در 
زمینه ی سبک زندگی و فرهنگ،  افزایش مخاطرات زیست محیطی در اثر 
گسترش شهرنشینی و رشد فعالیت های صنعتی و کشاورزی و برداشت بی 

رویه از منابع تجدیدپذیر به ویژه آب .
 بــه طور خالصه  به دلیل میزان باالی شهرنشــینی، رواج شــهرگرایی و 
افزایش شــتاب تغییر ســبک زندگی )هم در نقاب شهری و هم در نقاب 
روســتایی( موضوع تأمین پایدار آب شهری سالم و ارتقاء کیفیت خدمات 
وابســته به آن، در ســال های آینده همچنان در برابر مدیریت آب حوضه 
قرار خواهد داشــت. این موضوع در دو کالن شــهر تبریــز و ارومیه دارای 
اهمیت بیش تری خواهد بود. با توجه به این مساله پیش بینی می شود که  
معضالت مرتبط با جمع آوری پســاب های شهری و تصفیه ی فاضالب های 

شهری و صنعتی هم تشدید شود. 
با توجه به جمیع مســائل عنوان شده، می بایست الگوهای مصرف آب هم 
در بخش آب شــهری و هم در بخش آب کشــاورزی رواج یابد و مطالعات 
گسترده تری هم در خصوص عوامل اجتماعی و فرهنگی اثرگزار بر مصرف 

آب صورت پذیرد.

مدل نظری نحوه ی ردیابي پیامدهای تغییرات اجتماعي در بخش آب

تغییر در الگوهای کاربری 
زمین و استفاده از آب

تغییر تقاضا برای 

آب بهداشتی

تغییرات بار آلودگی 

و تولید فاضالب

تغییرات جمعیت

تحوالت اقتصادی

تغییر سبک زندگی

ایستارها و آگاهی های 
عمو می

بالیای طبیعی 
جنگ و خشونت

تغییرات کمی و 
کیفی منابع آب
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ستاری: قبل از هر چیز از مدیران نشریه کارایی بخاطر دعوتی که از بنده 
نموده اند و همچنین بخاطر اهمیت و توجهی که به مســاله خشک شــدن 
دریاچه ارومیه دارند، بســیار متشکر و سپاســگزارم. متاسفانه در سال هایی 
نه چندان دور برخورد مناســبی با کسانیکه نسبت به خشک-شدن دریاچه 
ارومیه هشــدار می دادند، صورت نگرفت. چه بســا اگــر در دهه های اخیر 
به هشــدارهای دلســوزان به آب و محیط زیست توجهی بیشتری می شد، 
وضعیــت دریاچه ارومیه به این مرحله نمی رســید. بهرحال گذشــته دیگر 
گذشــته اســت. من در اینجا نمی خواهــم بدنبال مقصر بگــردم. چرا که 
معتقدم همگی ما بدون اســتثنا از کارشناســان شاغل در سازمان های آب، 
جهادکشــاورزی و مدیران سیاسی گرفته تا اساتید دانشگاه در پیدایش این 
وضعیت ســهم داریم. واقعیت اینســت که ما اساتید دانشــگاه نیز به موقع 
به دانشــجویان خود در مورد اهمیت بیشــتر به مسئله محیط زیست تذکر 
جدی نداده ایم. اما بایســتی بعد از این، »هم قسم« شویم که بخاطر زندگی 
خودمان و بچه های خودمان هم که شــده، موضوعات زیســت محیطی را 
جدی بگیریم. اگر محیط زیست ما آسیب ببیند در آنصورت همه ما متضرر 
خواهیم شد. اگر خدای نکرده حوضه دریاچه ارومیه به کویر و بیابان تبدیل 
شود این بیابان و مشــکالت زیاد آن فرقی بین هیچ کس نخواهد گذاشت. 
قبل از بحرانی شــدن بیشتر اوضاع بعنوان یک استاد دانشگاه همه و همه را 
به احساس مسئولیت بیشــتر دعوت می کنم. من سعی خواهم کرد در این 

گفتگوی اختصاصی کارایی با محمدتقی ستاری استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز

احیای دریاچه عزم فرهنگی می طلبد

براساس مطالعات صورت گرفته و مقاالت علمی-پژوهشی منتشر شده بخش های وسیعی از خاورمیانه، ایران و به 
ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در یک دوره خشکسالی قابل توجهی بسر می برند. خشکسالی های اخیر موجب 
شده ضرورت مدیریت بهینه از منابع آب بعنوان یک بحث جدی از ویترین تحقیقات صرف آکادمیک خارج شده 
و در سطح عمومی تری مطرح شود . تشدید روند خشکیدگی دریاچه ارومیه باعث پیدایش حساسیت قابل توجه 

به این موضوع بین نخبگان دانشگاهی و تحصیلکردگان جامعه گردیده است. 

براســاس مطالعات صورت گرفته و مقاالت علمی-پژوهشی منتشر شده 
بخش هــای وســیعی از خاورمیانه، ایران و به ویژه حوضــه آبریز دریاچه 
ارومیه در یک دوره خشکســالی قابل توجهی بســر می برند. خشکسالی 
های اخیر موجب شــده ضرورت مدیریــت بهینه از منابع آب بعنوان یک 
بحث جدی از ویترین تحقیقات صرف آکادمیک خارج شــده و در سطح 
عمومی تری مطرح شــود. تشدید روند خشــکیدگی دریاچه ارومیه باعث 
پیدایش حساســیت قابل توجه به این موضوع بین نخبگان دانشــگاهی 
و تحصیلکردگان جامعه گردیده اســت. اکنون بحث جلوگیری از خشک 
شــدن دریاچه ارومیه و احیای مجدد آن به مهمترین بحث محافل علمی 
مرتبط با مهندســی آب، محیط زیســت، کشــاورزی، آب و هواشناسی، 
عمران و علوم زمین در داخل کشــور تبدیل شــده اســت. ستاد احیای 
دریاچــه ارومیه بعنوان بازوی مطالعاتی و مشــاور دولت حســن روحانی 
عمل کرده و با انجام مطالعاتی نســبتا گسترده راهکارهای متعددی برای 
حل این بحران ارائه داده اســت. اما آنچه مشــهود اســت علیرغم تالش 
فراوان دست اندرکاران، معضل دریاچه ارومیه همچنان گریبان گیر مردم 
منطقه بوده و ضرورت توجه جدی به این مســئله در ســطح کالن و ملی 
احساس می شــود. ماهنامه کارائی با هدف واکاوی بیشتر این موضوع در 
نظر دارد پای صحبت متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان شاغل در 
جغرافیای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشسته و به دور از پیش داوری های 
معمول به زبانی ســاده، ضمن تبیین موضوع خشک شدن دریاچه بدنبال 
طرح راه حل هایی جهت احیا این دریاچه رفته و بعنوان یک نشریه محلی 
ِدیــِن خود را به آب و محیط زیســت در ایران ادا نماید. کشــاندن بحث 
خشک شــدن دریاچه ارومیه از فاز صــرف آکادمیک به الیه های عمومی 
جامعه و ایجاد احســاس مسئولیت به منابع آب، خاک و محیط زیست از 
اهداف این سلسله بحث ها خواهد بود. در این راستا در این شماره از نشریه 
پای صحبت دکتر محمدتقی ســتاری از اســاتید فعال در بخش مدیریت 
منابع آب دانشــگاه تبریز می نشینیم. آنچه می-خوانید ماحصل مصاحبه 

صریح و صمیمانه ای است که با ایشان انجام یافته است.

کارایی:یک پژوهش تازه می گوید تغییرات اقلیمی بیشتر ناشی 
از فعالیت های انسانی، دریاچه ارومیه را تهدید می کند. آیا با این 
نظر موافقید؟ آیــا کمبود آب در آینده کل منطقه را مورد تهدید 

قرار می دهد؟
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ساکنین حوضه دریاچه ارومیه و بعنوان بیشترین آسیب پذیر از این بحران 
بایستی آستین ها را باال بزنیم و با جان و دل شروع به کار کنیم.

کارایی: به نظر شما از میان علل عمده ای که برای به وجود آمدن 
وضعیت کنونی در دریاچه ارومیه برشــمرده می شود،  که عبارتند 
از خشکسالی، توسعه بیش از حد کشــاورزی با استفاده از روش 
در  عمیق  هــای  چاه  حفر  و  غرقابی 
کالنتری  شهید  بزرگراه  عبور  منطقه، 
احداث سد  و  ارومیه  دریاچه  از وسط 
بر روی یازده رود آب شــیرین که به 
یک  کدام  ریخت،  می  ارومیه  دریاچه 

مهم تر از بقیه هستند؟
ستاری: واقعیتــش اینست که جواب به 
این سوال ســخت است. به نوعی همه این 
عوامل در خشک شدن دریاچه ارومیه مهم 
و دخیل هستند ولی نگاهی به آمار مصرف 
آب در حوضه ســرنخ های خوبی بدســت 
میدهد. بیــش از 90 درصد آب حوضه در 
بخش کشــاورزی مصرف شده است. یعنی 
اینکه با توجه به وابســتگی اقتصاد منطقه به کشــاورزی و پارادایم توسعه 
کشــاورزی که در دستور کار دولت حداقل در بیست سال گذشته بود، پس 
از پایان جنگ تحمیلی در راســتای سیاست سازندگی سعی براین بوده که 
ســد سازی های گسترده در حوضه صورت گیرد. بعنوان فردی که اطالعاتی 
در خصــوص بهره برداری از مخازن ســدها دارم به جرات می گویم که در 
هیچ یک از مطالعات این ســدها حق آبه زیســت محیطی دریاچه ارومیه یا 
اصال در نظر گرفته نشــده و یا در عمل به هیــچ وجه برنامه تخصیص نیاز 
زیست محیطی و حق آبه دریاچه پیاده و رعایت نشده است. هدف صرفا مهار 
همه آب در رودخانه بمنظور توســعه کشاورزی بوده است. با بهره برداری از 
ســدها مخصوصا در دوره های پرآبی دهه هفتاد سطح زیرکشت در منطقه 
بخصــوص باغات افزایش گســترده ای یافت و بطور ســنتی آبیاری غرقابی 
بعنوان یک روش معمول بکار گرفته شــد. بعدها با کاهش آب ســطحی در 
حوضه بشدت تمایل به آب زیرزمینی گسترش یافت و چاههای غیرمجاز در 
منطقه حفر شــد. ماحصل این سیاست ها و رویکردها بهره برداری بی رویه 
از آب های ســطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است. این 
ها کشــف مهمی نیست که من انجام داده باشم. غلط بودن سیاست توسعه 
اراضی، سدسازی های گسترده و غیره دیگر بر همگان اثبات شده است. آنچه 
مهم است و بعبارتی سوالی که بایستی بدان پاسخ داده شود اینست که چرا 
سیاست کالن توسعه در کشور و بخصوص منطقه و به ویژه در مناطق غربی 
و جنوبی دریاچه ارومیه به سمت کشاورزی سوق داده شد؟ چرا ما توسعه را 
فقط از منظر کشاورزی دیدیم؟ ما با این رویکر یعنی گریز از توسعه صنعتی 
و روی آوردن به کشاورزی سنتی به شدت منابع آب، خاک و محیط زیست 
را تحت فشــار قرار دادیم. چه لزومی داشــت که مــا اقتصاد کل منطقه را 
بســمت کشاورزی ببریم تا مجبور شویم 90 درصد منابع آب مان را بصورت 
سنتی برای آبیاری باغات و ســیفی جات بکار ببریم؟ بحث آب مجازی در 
این مقوله قابل طرح اســت. ما آب بســیار ارزان را بدون هر گونه ضابطه و 
کنترلی در اختیار زارعین قرار دادیم و فرهنگ افزایش محصول به هر بهایی 
را نهادینه کردیم. اتفاقی نیست که هر سال با افت سطح آب زیرزمینی عمق 
چاهها نیز افزایش می یابد. چون ما بصورت غیرمستقیم به زارعین یاد دادیم 
که برای جلوگیری از خشک شدن مزارع و باغاتشان به هر قیمتی آب را به 

مصاحبه جواب سواالت شما را طوری بدهم که باعث خستگی مخاطبانتان 
نگردد. بعبارتی از بحث های آکادمیک فاصله خواهم گرفت تا بتوانم نظراتم 

را به زبانی ساده تر عرض نمایم. حال برگردیم به سوال شما.
تحقیقــات انجام یافته و بررســی روند بارش های جــوی و دما در حوضه 
دریاچه ارومیه به وضوح نشان می دهد که چیزی در حدود نیم درجه سانتی 
گراد دما افزایش یافته و حدود بیســت درصد از میزان بارش های جوی کم 

شده اســت. نتایج این تحقیقات که اغلب 
آنها توسط همکاران ما در دانشگاه تبریز و 
ارومیه صورت گرفته، در مجالت علمی-
پژوهشی داخل و خارج کشور چاپ شده 
بنابراین تهدید  و قابل دسترسی اســت. 
ناشی از تغییرات اقلیمی جدی است ولی 
این تهدیدات در حدی نیســت که بتواند 
منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شود. 
قطعا تغییر اقلیم نه تنهــا در ایران بلکه 
در کل جهــان روی منابع آب و مدیریت 
آنها تاثیر منفی داشته ولی این نمی تواند 
بهانــه ای برای طرح این بحث باشــد که 
باالخره در اثر تغییر اقلیم دریاچه ارومیه 

خشک خواهد شد و ما چاره ای جز پذیرش این واقعیت نداریم. این گزاره و 
این نگرش فوق العاده غیردقیق، غیرعلمی و خطرناک بوده و نمی تواند مورد 
پذیرش آکادمیسین ها، کارشناســان اهل فن و مردم آذربایجان باشد. این 
نگرش در واقع پاک کردن صورت مساله است. خوشبختانه فلسفه پیدایش 
و تاســیس ســتاد احیا نیز عدم باور و پذیرش همین گزاره بود. اگر امیدی 
به احیا دریاچه نبود در آنصورت ســتاد احیا نیز تشکیل نمی شد. پس بطور 
خالصه تاثیر بیســت درصدی کاهش بارندگی ها نمی-تواند مسئولیت ما را 
در مدیریــت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و پذیرش اشــتباهاتمان 
از بین ببرد. ســتاد احیای دریاچه ارومیه مطالعــات خوبی انجام داده ولی 
متاســفانه عدم وجود یکپارچه  نگری در بخش منابع آب و مدیریت آن باعث 
شده از زارعین گرفته تا مدیران بخش های مختلف هرکسی ساز خود را بزند 
و این موضوع آهنگ زیبا و هارمونی احیا دریاچه ارومیه را بهم زده اســت. 
بنظر می رســد، به ابعاد فرهنگی و اجتماعی قضیه خیلی بی توجهی شــده 
اســت. هنوز هم که هنوز هست بسیاری از انسانها درد را احساس نکرده اند. 
هنوز هم که هنوز هســت برای بعضی ها طرح این مباحث بیشــتر شبیه به 
شوخی است. من روانشناس نیستم ولی انگار روانشناسی ملت ما اینست که 
آنقــدر صبر می کند و موضوع یک بحران را جدی نمی گیرد تا به مرحله ای 
برســد که همه فرصت ها از بین برود و تــازه آنوقت یادش می افتد که چه 
خسارت جبران ناپذیری به خودش و نسل بعدی اش زده است. کار فرهنگی 
یعنی اینکه بایســتی موضوع به بین کشاورزان کشانده شود. یعنی اینکه در 
بســتر یک حرکت فرهنگی بزرگ با تبلیغات کافی به زارعین حوضه آبریز 
دریاچــه ارومیه بفهمانیم که خطــر و تهدید خیلی جدی بوده و بیخ گوش 
همه ماســت. نتیجه کار فرهنگی اینست که روحانیت محترم هم پای منبر 
خود، در مورد خشک شــدن دریاچه ارومیه هشدار دهد. معلم در روستاها 
و قصبه هــای زیرحوضه های دریاچه ارومیه بــه دانش آموزان اهمیت آب و 
محیط زیست را از کودکی بفهماند. کار فرهنگی اینکه دانشجویان شاغل به 
تحصیل در منطقه بعنوان ســفیران محیط زیست به خانه های خود بروند 
و در مــورد ضــرورت مصرف بهینه آب تبلیغ و اطالع رســانی کنند. اینکه 
بنشــینیم و منتظر دولت بمانیم که بیاید برای مــا کار فرهنگی کند، یک 
نگرش باطل اســت. کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما بعنوان 

اگر امیدی به احیا دریاچه نبود در آنصورت ستاد احیا 
نیز تشــکیل نمی شــد. پس بطور خالصه تاثیر بیست 
را  ما  نمی تواند مســئولیت  بارندگی ها  درصدی کاهش 
در مدیریــت منابع آب حوضه آبریــز دریاچه ارومیه و 
پذیرش اشــتباهاتمان از بین ببرد. ستاد احیای دریاچه 
انجام داده ولی متاســفانه عدم  ارومیه مطالعات خوبی 
وجود یکپارچه  نگــری در بخش منابع آب و مدیریت آن 
باعث شده از زارعین گرفته تا مدیران بخش های مختلف 
هرکسی ســاز خود را بزند و این موضوع آهنگ زیبا و 

هارمونی احیا دریاچه ارومیه را بهم زده است.
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آب مدنظر قرار گیرد. بایستی روی قیمت آب تجدیدنظر شده و آب براساس 
قیمــت واقعی اش عرضه شــود. دوره و زمان دادن بی حســاب و کتاب آب 
رایگان سپری شده است. نمی شود منابع نسل های آتی را رایگان در اختیار 
همه قرار داد. اصوال بایســتی مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه اعمال 
شــود و یا حداقل ســازمان های آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استانهای 
آذربایجان و کردســتان با هماهنگی زیادی با هم کار کنند. بهتر بود به جای 
تقسیمات سیاسی تقســیمات حوضه ای جهت مدیریت یکپارچه منابع آب 
صورت می گرفت. بایستی به دیپلماسی و مذاکره بر سر نحوه بهره برداری از 
آب بین استان ها و نهادهای مختلف اهمیت زیادی داد. البته در اینجا قصدم 
ایجاد حس مشارکت فعال همه ذینفعان در بهره برداری از آب و جلوگیری 
از مرگ دریاچه ارومیه است نه جلسات شیرینی خوری و ناهارخوری و کپ 

زدنهای آنچنانی.

کارایی: برخی کارشناسان در مقام مقایسه سرنوشت این دریاچه 
را با سرنوشت دریاچه آرال مقایسه می کنند که یکی چهار دریاچه 
بزرگ دنیا بود اما از دهه 196۰ این دریاچه رفته رفته آب رفت و در 
سال 19۸۷ به دو دریاچه کوچک آرال شمالی و آرال جنوبی تقسیم 
شــد و درصد شوری آب آن ۵۵ برابر شــد. آیا به نظر شما چنین 

مقایسه ای درست است؟
ستاری: مــن نمی توانم با چنین مقایسه ای موافق باشم. بنظر من طرح 
این نــوع بحث ها ایجاد بی انگیزگی در کارشناســان و مدیران بخش آب 
می کنــد. ما فعال تا آن نقطــه فاصله خیلی زیادی داریــم. بنظر من این 
بحث هــا ذهن ما را از نجــات دریاچه ارومیه منحرف مــی کند و تمرکز 
فکــری ما را از بین می برد. ما بایســتی روی نجــات دریاچه فکر کنیم نه 
مرگ دریاچه. ما بایستی انتقادپذیر باشیم و سعی کنیم اشتباهات خود را 
سریعا جبران کنیم. من اعتقاد قلبی دارم که دریاچه ارومیه قابل احیاست 
فقط بایستی اراده قوی پشت این باشد. کویر برای ما آذربایجانیها نامفهوم 
و نامانوس اســت. شاید برای آن دسته از آکادمســین ها و نظریه پردازانی 
که چشمشــان را با کویر و بی آبی باز کرده انــد، این دیدگاهها و نگرش ها 
معنا داشــته باشــد. ولی برای افرادی مثل بنده که در سواحل شرفخانه 
شــنا کرده اند و در زمانی نه چندان دور بــا لنج ها از این طرف دریاچه به 
آن طــرف دریاچه رفته اند، این حرفها خیلی بی معناســت. ما بایســتی با 
تمام انرژی روی احیا دریاچه تمرکز کنیم. بایســتی همه مان دســت در 
دســت هم دهیم و صرفا به شــعار اکتفا نکنیم. ما باید کالهمان را قاضی 
کنیم و به این ســوال اساســی جواب دهیم که آیا می خواهیم دست روی 
دســت بگذاریم تا آذربایجان کویر شود و ما شاهد و درگیر انواع بیماریها 
و بدبختی هــای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی باشــیم؟ یا از آذربایجان 
و دیــار آبا و اجدادیمــان مهاجرت کنیم؟ و یا نــه در همین منطقه مثل 
نیاکانمان آبرومندانه و شــرفتمندانه زندگی کنیم؟ زندگی و خوشــبختی 
در یک محیط زیســت ســالم معنا پیدا می کند. آلودگــی های اخیر در 
تبریز نشــان داد، هر چقدر هم امکانات داشته باشی اگر هوایی برای نفس 
کشیدن، آبی برای نوشــیدن و خاکی برای زیستن روی آن نداشته باشی 
در آنصورت زندگی با همه امکاناتش بی معناســت. ما نه می توانیم هوا، نه 
می توانیم آب و نه می توانیم خاک وارد کنیم. تنها یک راه چاره باقی است 
و آن استفاده بهینه و هوشمندانه از منابع خودمان است. بنابراین جا دارد 
روی کاهــش مصرف آب تبلیغ کنیم، نگاهمان به اقتصاد و کشــاورزی را 
تغییر دهیم و روش جدیدی را بنیان گذاری کنیم. چشــم ها را باید شست 
و جور دیگری باید دید. من مطمئن هستم اگر اراده ملی پشت این قضیه 

باشد اگرچه سخت هست ولی حتما به نتیجه می رسیم. 

سر مزرعه اشان ببرند. اگر ما اقتصاد منطقه را بسمت بخش صنعت معطوف 
می کردیم و بجای 90 درصد نصف آن یعنی حدود 50 درصد از آب حوضه 
را مصرف می کردیم و بصورت جدی برنامه گذر از آبیاری سنتی به آبیاری 
تحت فشــار را پیگیری می کردیم، هرگز آب دریاچه علیرغم خشکسالی ها 
بــه زیر تــراز اکولوژیک نمی افتاد. در این بین همواره در ســال های پس از 
جنگ جایگاه آگاهی بخشی و کار فرهنگی بر روی زارعین در بین سیاست 
های مدیریت منابع آب مخدوش و مبهم بود. ما بایستی می دانستیم که با 
نشســتن پشت میزها و صدور بخشنامه نمی توانیم فرهنگ مصرف آب و یا 
الگوی کشت را اصالح کنیم. ما می بایستی می رفتیم پیش کشاورز و باغدار 
و از نزدیــک با آنها ارتباط برقرار می کردیم و با لحن و ادبیات آنها ســخن 
می گفتیــم، با آنها چایی و نهار می خوردیم تا به آنها نزدیک شــویم و آنها 
نیز پیام ما را جدی بگیرند. بایســتی کارشناسان آب با روحانیون پرنفوذ و 
ریش سفیدان تعامل سازنده و جدی برقرار می کردند تا همه ی بخش های 
جامعه همگام با متخصصین اهمیت آب را هم خودشــان درک می کردند و 
هم به الیه های اجتماعی یادآور می شــدند. البته االن هم دیر نشده است. 
دولت و بخش خصوصی بایستی سرمایه گذاری گسترده ای در بخش صنعت 
ایجاد کند و منطقه در یک کالم بایســتی صنعتی شــود تا شاغالن سرریز 
شــده از بخش کشاورزی جذب بخش صنعت شوند. بایستی کار فرهنگی و 
اجتماعی را با احساس مسئولیت بیشتری انجام داد. صدا و سیما، شهرداری 
ها، مساجد و غیره بایستی پای کار بیایند. وقتی فردا حوضه به کویر تبدیل 
شد و ریزگردهای سرطانی به هوا برخاستند گلو و ریه های همه ما را بدون 

استثنا خواهند گرفت. هیچ کس از این بال در امان نخواهد بود.

کارایی: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی می گوید 
93 درصد دریاچه ارومیه خشــک شده و شوری آب آن تقریبا دو 
برابر میزان استاندارد شده و به حالت فوق اشباع رسیده است. آیا 

با این تفسیر شما امیدی به احیا این دریاچه دارید؟
ســتاری: من قطعا امیدوارم. حتما دریاچه ارومیه قابل احیاســت منتها 
بایستی هم دولت و هم ملت دست به دست هم داده و در این مسیر تالش 
کنند. ایده ها و راه حل هایی که ســتاد احیا دریاچه ارومیه داده ، اتفاقا خیلی 
خوب و کاربردی هستند. منتها بایستی اعتبارات در نظر گرفته شده بصورت 
هدفدار و به موقع تخصیص یابند. االن سازمان های آب مشکل اعتبار دارند. 
بایســتی اعتبارات به طرح های جامع احیا دریاچه تزریق شــوند. بایستی با 
مطالعه کارشناسی و بهره گیری از مشاوران زبده و با تجربه کارها را پیش برد. 
یک کار خوبی که ســال گذشته سازمان های آب منطقه ای آذربایجانشرقی 
و غربی انجام دادند، طرح بازگشــایی مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه 
ارومیه بود. این طرح به دریاچه هر چند در مقیاس کوچک جان داد. بایستی 
طرح هایی از این دســت تقویت شــوند. یکی از کارهای خوب دیگر در این 
زمینه طرح نصب اداوات اندازه گیری دقیق در انهار و نقاط برداشت و کنترل 
بود. این طرح هم خیلی جالب است و بایستی با مطالعه در همه رودخانه ها 
و انهار منشــعب از آن در حوضه آبریز دریاچه پیش رود. ما بایســتی دقیقا 
بدانیم که چقدر آب وارد حوضه می شود و چقدر در حوضه مصرف می شود. 
بدون داشتن داده های قابل اعتماد و دقیق هر گونه نسخه پیچی برای حوضه 
ایراد خواهد داشــت. همچنانکه یک پزشک براســاس نوار مغزی و قلبی و 
نتایج آزمایشات پزشکی نوع بیماری را تشخیص داده و دارو تجویز می کند، 
یک مدیر خوب هم براســاس این داده هاســت که می تواند بفهمد ورودی و 
خروجــی و میزان مصرف آب در حوضه آبریز چقدر اســت تا برنامه ریزی و 
مدیریت کند. آب یک کاالی فوق العاده ذی قیمت اســت. بنابراین بایستی 
بدانیم قطره قطره آب کجا مصرف می شود. بایستی مدیریت یکپارچه منابع 
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علل خشکی دریاچه ارومیه 
و تهدیدات

این متن برگرفته از گزارش »ضرورت احیای 
دریاچه ارومیه، علل خشــکي و تهدیدات« 
اســت که از طرف کمیته اجتماعي فرهنگي 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه تهیه و تدوین 

شده است.

شــرایط کنوني دریاچه ارومیه پیامد توســعه نامتوازن و ناپایدار در 
حوضه آبریز آن و برداشــت بي رویــه از منابع آب تجدیدپذیر حوضه 
به ویژه در دو دهه اخیر مي باشــنند. مجموعه عوامل انساني و طبیعي 
مختلف به  مانند اجراي طرح هاي متعدد توســعه منابع آب، توسعه ی 
روزافزون بخش کشــاورزي، تغییر الگوي کشــت و تولید محصوالت 
پرآب بر در سطح حوضه، بهره وري پایین مصرف آب و عدم حفاظت 
موثر از منابع زیســت محیطي و اکولوژیکــي حوضه و از طرف دیگر 
نوسانات اقلیمي و کاهش میزان بارش ها و رواناب ها در سطح حوضه 
چنین شــرایطي را براي پهناورترین دریاچــه داخلي ایران به همراه 
داشــته اســت. به عبارت بهتر عدم جریان آب کافــي به دریاچه در 
سالیان اخیر منجر به تشدید روند کاهش تراز دریاچه و کاهش سطح 

و حجم آن گردیده است.
 با توجه به قرارگیري دریاچه ارومیه در یک حوضه آبریز بســته، تنها 
عوامل بارش مســتقیم و رواناب ورودي از آبراهه ها و رودخانه ها به 
عنــوان منابــع آب ورودي به دریاچه و تبخیر بــه عنوان خروجي از 
دریاچه به حســاب مي آیــد. لذا کاهش مســتمر حجم آب دریاچه 
در اثــر تبخیــر و عدم ورود منابــع آب کافي به دریاچــه به منظور 
جبران و حفظ تعادل آبي آن، به عنوان عامل اصلي خشــکي دریاچه 
تلقي مي گردد. اما مســئله اصلي این اســت که چــه علل و عواملي 
منجــر به عدم جریان آب کافي به دریاچه و همچنین افزایش میزان 
تبخیر از ســطح آن گردیده و شرایط کنوني را براي دریاچه رقم زده 
است. بر اســاس بررسي هاي صورت گرفته، سه عامل اصلي موثر در 
خشکي دریاچه ارومیه عبارتند از: برداشت بیش از حد مجاز از منابع 
تجدیدپذیر حوضه، توســعه نامتوازن بخش کشــاورزي در حوضه و 

تغییرات اقلیمي و استمرار خشکسالي ها 
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مالت، بیماري هاي ناشي از کمبود عناصر، اسهال و بیماري هاي عفوني،  
تغییرات عصبي و رفتاري، آسیب هاي سیستم ایمني، عقب ماندگي هاي 

ذهني، بلوغ دیر رس، با خشــک شدن دریاچه، افزایش نشان داده اند.
البته الزم به ذکر اســت که در خصوص آســیب شناسي اثرات خشکي 
دریاچه ارومیه بر ســالمت جوامع محلي و مجاور آن مطالعات چنداني 
صــورت نگرفته و شــناخت دقیق این موضوع نیازمنــد انجام مطالعات 

دقیق و گسترده اي مي باشد.

بیابان زایی
بدون تردید یکي از مهمترین خطرات جدي ناشي از پس روي سطح قابل 
مالحظه ای از دریاچه ی ارومیه، بیابان زایي مي باشــد. در واقع تجربه ی 
تلخ دریاچه آرال موید این مطلب مي باشــد که تبدیل دریاچه ی ارومیه 
به کویر ارومیه، چندان مســئله دور از ذهني نمي تواند باشد. متاسفانه 
شــواهد و بررسي هاي میداني صورت گرفته نشان دهنده  ایجاد تپه هاي 
ماسه اي و پهنه هاي شن و ماسه روان در مناطق مختلف دریاچه ارومیه 
و مناطــق مجاور آن مي باشــد. حتي برخــي از مناطق داخل محدوده 
دریاچه به گونه اي جلوه مي نمایند که اگر بیننده شــناختي نســبت به 
موقعیت مکاني تصاویر نداشــته باشــد، آن منطقه را با مناطق کویري 

ایران اشتباه مي گیرد.
الزم به ذکر اســت که این خطر تنها محدود بــه منطقه غربي دریاچه 
ارومیه نبوده و بســیاري از مناطق مجاور آن به مانند شبستر، عجبشیر، 
سلماس، میاندواب و سا یر مناطق را نیز به صورت جدي تهدید مي نماید.

سایر تهدیدات و خطرات 
عــالوه بر خطــرات و تهدیدات جدي مورد اشــاره، از جمله ســایر 
تهدیدات ناشي از تداوم خشکي دریاچه ارومیه مي توان به موارد ذیل 
نیز اشــاره نمود: طبق مطالعات صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات 
ســنجش از دور دانشگاه صنعتي شــریف، از سال 2007 تا 2013 ، 
سطح آلبدوي یا همان بازتابش تشعشات خورشیدي از سطح دریاچه 
ارومیه تــا 4برابر و در مناطق مجاور آن تــا 2/5 برابر افزایش یافته 
است. در واقع همزمان با کاهش سطح دریاچه، میزان آلبدوي آن در 
طي این ســال ها افزایش قابل مالحظه ای داشته است. از پیامدهاي 
افزایش آلبدوي ســطح، افزایش شدت تشعشــعات فرابنفش خواهد 
بود. بیماري هاي حاصل از قرارگیري مکرر در معرض اشعه فرابنفش 
را به صورت زیر عنوان نموده اند.آســیب هاي اشــعه ماوراي بنفش،  
ســرطان، آسیب هاي چشمي،  تخریب ســیاهي چشم،  آب مروارید، 
ســوختگي یا برف کوري، گلمژه و آسیب های پوســتي. همچنین با 
تطبیق مطالعات جهاني دریاچه هاي خشــک شده مي توان پیش بیني 
نمــود. وضعیت ســالمت و بهداشــت جوامــع محلي تا چند ســال 
آینده با افــت کیفي باالیی همراه بوده و شــیوع بیماري هاي مزمن 
و حاد گوارشــي، تنفسي، ســرطاني، خوني و انواع عوارض جنیني، 
عقب افتادگي ها و ... دور از انتظار نمي باشد. لذا اهمیت پیش گیري از 
حادتر شــدن وضعیت دریاچه و درنتیجه پیش گیري از حادتر شدن 
وضعیت شــیوع بیماري ها در جوامع محلي به ویژه در روســتاهاي 
حاشیه دریاچه بســیار حائز اهمیت مي باشد. همچنین اثرات ادامه ی 
روند خشــکي دریاچه بر کشــاورزي منطقه نیز بــه صورت زیر قابل 
پیش بیني مي باشد: شورشدن خاک کشاورزي و کاهش حاصل خیزي 
خاک ناشــي از پراکنش نمک در سطح اراضي،  ورود ترکیبات سمي 
به زنجیره غذایي و تهدید ســالمت ساکنین منطقه، خشکي درختان 
مثمر در اثر پراکنش نمک در ســطوح آنها، کاهش توان تولید مراتع 
در اثــر پراکنش نمک بروي آنها، کاهــش توان تولید بخش دامداري 

و دامپروري منطقه.

اهم آسیب ها و تهدیدهاي ناشي از تداوم وضعیت کنوني دریاچه ارومیه :
وضعیت زیســت محیطي دریاچه ارومیه با تمام جوانب زمین شناسي، 
اقتصــادي، اجتماعي، منابــع آب، هوا، اقلیم و ... آن در طول ســالیان 
گذشــته دستخوش تغییر شــده و روند رو به نزولي را طی کرده است. 
بالطبع ادامه پذیرش اثرات منفي در هر اکوسیســتم طبیعي، در انتها به 
تخریب آن اکوسیســتم منجر مي شــود که این امر تبعاتي چون ایجاد 
اکوسیســتم هاي جدید با پتانسیل باالی ایجاد تخریب بر محیط زیست 
پیراموني را به همراه خواهد داشت. وضعیت دریاچه ارومیه و تاالب های 
اطــراف آن نیز خارج از این قاعده نمي باشــد؛ همان طــور که در حال 
حاضر بسیاري از کارکردهاي اکولوژیکي و اقتصادي - اجتماعي دریاچه 
ارومیه و تاالب های حاشــیه اي آن مختل گردیده و خســارت محسوس 
و نامحســوس این اختالل نه تنها معیشــت منطقه، بلکه معیشت هاي 
محلي و جوامع انســاني را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت. به طور کلي 
ادامه روند فعلي خشک شــدن دریاچه ارومیه بر محیط هاي ذیل تأثیر 
داشــته و خواهد داشــت:  بهداشت و ســالمت جوامع محلي،  وضعیت 
اقلیــم و منابع آب،  منابع اقتصادي منطقه )تولیدات کشــاورزي و... (، 
تنوع زیســتي و محیط طبیعي دریاچه و نواحي اطراف آن، و  وضعیت 

اجتماعي

ریزگردها و طوفانهاي گرد و غبار
 تجارب موجود از خشــک شدن دریاچه هاي مشــابه با دریاچه ارومیه، 
نشــان دهنده ی تبعات و آثار ناگوار و گاها فاجعه باري مي باشند. دریاچه 
آرال در آســیاي میانه مثال شــاخصي براي این موضوع مي باشد که به 
دلیــل عدم مدیریت مناســب منابع آب حوضه آبریــز آن بیش از 90 
درصــد حجم و ســطج خود را از دســت داده و از یــک دریاچه پرآب 
تبدیل به یک صحراي زرد تبدیل گردید. تداوم وضعیت موجود خشکي 
دریاچــه ارومیه، خطر بالقوه ی تبدیل ایــن دریاچه به یک کویر 5000 
کیلومترمربعــي را در آینده نه چنــدان دور بالفعل خواهد نمود. یکي از 
مهم ترین آثار خشــنکي بســیاري از تاالب ها و دریاچه ها در سطح دنیا، 
تبدیل شــدن آن ها به کانون هاي تولید گرد و غبار مي باشد. نکته قابل 
تامل در خصوص این طوفان ها، شــعاع تاثیرگذاري آنها مي باشــند که 
گاها چنــد صدکیلومتر را پیموده به طوری که نشــانه هایي از ترکیبات 
دریاچــه آرال در فواصل بســیار دور از آن تا 650 کیلومتر مشــاهده 
گردیده اســت. بدون شــک یکي از مهمترین نگراني هاي موجود ناشي 
از پســروي و خشــکي بخش قابل مالحظهای از دریاچه ارومیه، تبدیل 
شــدن آن به یکي از کانون هاي فعال ایجاد گرد و غبار نمکي در منطقه 
و تبعــات غیرقابل جبران ناشــي از این موضوع در آینده نه چندان دور 

مي باشد. 

ایجاد و افزایش انواع بیماریهاي صعب العالج
 متاســفانه از مهمترین آثار خشک شدن بسیاري از دریاچه  ها در سطح 
دنیا، ایجاد و گسترش فزاینده ی انواع بیماري ها مي باشد و در این زمینه 
تجارب بســیار ناگواري وجود دارد. افزایش میزان بیماري ها در مناطق 
مجاور دریاچه ی آرال، نمونه بارز این موضوع مي باشد.  مطالعه ی تجارب 
جهانــي از جمله دریاچه ی آرال نشــان مي دهد از آنجا که کشــاورزان 
براي حاصلخیزي محصول خود از علفکش، حشــره کش و کود شیمیایي 
اســتفاده مي کردند، ورود پســاب کشــاورزي به دریاچه و نشت آن به 
صورت رســوب، ذرات ریزگرد تولید شده از بســتر دریاچه را به شدت 
آلوده کرده اســت. از جمله ی این ســموم مي توان به بیکربنات سدیم، 
کلراید ســدیم، سولفات سدیم، و سایر ســموم اشاره کرد. همچنین در 
این منطقــه بیماري هایي چون مرگ و میر نوزادان، ســل، کم خوني، 
بیماریهاي تنفســي، آســم، بیماري هاي چنم، سرطان حلق و حنجره، 
بیماري هاي کلیه و کبد، به ویژه ســرطان، حصبــه، هپاتیت کبد، تب 
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کارایی: در رابطه با وضعیت فعلی ستاد احیا و این که در چه وضعیتی 
است لطفا بفرمایید

ساعی: ســتاد احیا دریاچه ارومیه در 17ام تیــر سال 1393 اولین جلسه 
شــورای فرهنگی اجتماعی اســتانی خود را شــکل داد.  قبل از آن فعالیت 
 های خود را از ماه های پایانی ســال 1392 آغاز کرده بود. در اولین جســله 
شــورای استانی، مدیر منطقه ای انتخاب شد و بعد از آن بر اساس برنامه هایی 
که از طرف ســتاد احیا دریاچه ارومیه با نظرخواهی از دســتگاه های اجرایی 
پذیرفته می شــود و اعتبار آن تامین می شــود، کارهای خود را در سال های 
93 و 94 آغــاز کرد که تا به امروز همچنان ادامــه می دهد. اقداماتی که در 
ســال اول انجام شــد، برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه بود اقداماتی که با 
همکاری هایی که دســتگاه های اجرایی انجام دادند صورت پذیرفت و عبارت 
بودند از برخی پروژه های عمرانی، فرهنگ ســازی، اطالع رسانی و آگاه سازی 
که از طرف دســتگاه های اجرایی، فرمانداران و سمن ها. می توان گفت تمامی 
افراد با برنامه های ســتاد احیاء دریاچه ارومیه همراه شدند. اعتباراتی که  در 
ســال 95 قرار بود از طرف دولت به ســتاد احیاء تعلق بگیرد، چیزی در حد 
1700 میلیارد تومان بود که تا به اینجا 300 میلیارد تومان برای ســه استان 
ابالغ شــده که سه استان براساس برنامه هایی که اولویت دار هستند مشمول 
این بودجه می شــوند. در ســال 1402 پیش بینی کرده ایم که دریاچه را احیا 
خواهیم کرد. همپای آن اعتبارات هم باید لحاظ شــوند هرگونه کاســتی در 
تخصیص اعتبار موجب خواهد شد که برنامه سال 1402  هم به تبع آن عقب 
بماند و برنامه  ی زمان بندی رعایت نشــود. دستگاه های اجرایی به امید تامین 
اعتبار و علی رغم این که اعتبار خاصی به آن ها ابالغ نشده، این پروژه ها را اجرا 
می کنند. تعدادی از این پروژه ها کلیدی هســتند؛ از جمله پروژه ی تاسیسات 
فاضــالب تبریز، احداث مدول دوم تصفیه خانــه تبریز که بین 120 الی 130 

گفتگوی اختصاصی کارایی با خلیل ساعی،  مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی

میلیون مترمکعب آب در ســال می تواند به پیکره دریاچه تزریق کند. اگر در 
طی سه ســالی که برای اجرای این پروژه، پیش بینی شده، برنامه های تامین 
اعتبار محقق نشــود، نبایستی انتظار داشته باشــیم که این قسمت پروژه ی 
آب آوری دریاچــه را محقق کند و برنامــه ی زمانی احیا دریاچه ارومیه هم به 

تعویق خواهد افتاد 

کارایی: در رابطه با چالش ها و موانع عمده ســتاد احیاء بفرمایید، 
این موانع به صورت عمده و به صورت تفکیک شــده بین کارگروه ها 
چیســتند؟ چون همیشه به اعتبارات اشــاره می شود ولی مشخصا 

تمامی مشکالت نمی تواند ناشی از عدم پرداخت اعتبارات باشد؟
ســاعی: ما اینجا یک اتاق فکر تشــکیل داده ایم و در این اتاق فکر به این 
نتیجه رسیده ایم که یک تعداد پروژه ها وجود دارند که بدون تامین اعتبار هم 
می توانند با برنامه ریزی اســتانی انجام پذیرند. امروز در اتاق فکرمان عمدتا بر 
روی ایــن موضوع تمرکز کرده ایم. به عنوان مثال اطالع رســانی که می تواند 
از طریق ســمن ها انجام پذیرد از جمله این موارد اســت. فعالیت سمن ها در 
فضاهای مجازی و حضور در جامعه ی روســتایی که بــه نوعی جامعه هدف 
محسوب می شود، نقش فراوانی در آگاهی بخشی دارد. در این راستا نقش صدا 
سیما بسیار زیاد است و این ها بدون این که دولت، اعتباری بپردازد قابل انجام 
است. اما برای پروژه های عمرانی باید حتما اعتبار تزریق شود تا بتوان تعهدات 

پیمانکار را برآورده کرد. 
به هرحال بهتر اســت افراد و جامعه را به طرف صرفه جویی در مصرف آب، 
اصالح الگوهای کشت و استفاده از فناوری های نوین دعوت نمود. درست است 
که بحث دریاچه هم اکنون پررنگ شده است، ولی بحث اصلی بحث آب است. 
وضعیت کشــور طوری نیســت که آب را بدون حساب و کتاب مصرف کنیم، 

دریاچه ای به وسعت یک سرزمین
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دریاچه را تشــکیل می دهد و پروژه ها هم در راستای آن 6 جز اصلی به اجرا 
در می آیند. در بخش انتقال حوزه ای, انتقال آب زاب کردســتان می تواند در 
سال حدود 600 الی 650 هزار متر مکعب آب بعد از اتمام پروژه برای دریاچه 
آب آور باشــد. بررسی کرده اند نیاز آبی دریاچه  حدود 2,6 میلیارد متر مکعب 
اســت و این باید با روش های مختلف به پیکره دریاچه وارد شود. اگر شصت 
سال گذشته را بازنگری کنیم در 48 سال اول هر سال حدود 4,9 میلیارد متر 
مکعب آب به پیکره دریاچه وارد می شد اما این میزان در 18 سال گذشته به 
چیزی در حدود 2,4 میلیارد متر مکعب رســیده است. از طرف دیگر حق آبه 
دریاچه که 2,6 دهم بود به اضافه تبخیری که تهدیدی برای دریاچه اســت. 
این آمار نشان می دهد که هرســال نزدیک 1میلیارد متر مکعب آب کمتری 
وارد دریاچه شده اســت و این باعث شده که تراز دریاچه هرسال کمتر شود 

و پایین بیاید.

کارایی: آیا ستاد احیا نسبت به عملکرد خود یک پایش درونی دارد؟
ساعی: دانشــگاه تبریز متولی ســنجش میزان اثربخشی این پروژه هاست 
و هر ماه و یا هر دوماه یک بار جلســات شــورای اســتانی فرهنگی اجتماعی 
برگزار می شــود. دســتور معاون عمرانی استاندار این اســت که گروه پایش، 
گزارشــی ارائه دهد که در آن مشخص می شــود که دستگاه های اجرایی چه 
کارهایی انجام داده اند. گروه پایش وظیفه دارد اثربخشــی پروژه های اجرایی 
دستگاه های اجرایی را بررسی کند و اعالم کند که کدام پروژه دارای اثربخشی 
قابل قبول و یا غیرقابل قبول اســت. براساس پایش می توان پروژه ی مذکور را 
حذف هر استان نســبت به ویژگی های خاص خود می تواند به جای پروژه ای 
که اثربخشی آن کم است، پروژه دیگری پیشنهاد کرده و این پیشنهاد از طرف 
دفتر منطقه ای به ســتاد احیاء مرکزی منعکس می شود. در آن جا تجدید نظر 
مورد نظر صورت می گیرد. در اســتان آذربایجان شــرقی این وظیفه دانشگاه 
تبریز و در اســتان آذربایجان غربی وظیفه ی دانشگاه ارومیه است. همان طور 
که می دانید استان آذربایجان غربی تامین کننده 90 درصد از حق آبه دریاچه 
ارومیه اســت و تنها 10 درصد از حق آبه دریاچــه یعنی چیزی حدود 270 
هزار متر مکعب به استان ما محول شده است. رهاسازی آب از پشت سد ها، از 
جمله برنامه هایی که ســتاد احیا دارد بدین ترتیب می بایست ساالنه 8 درصد 
کاهش مصرف در بخش کشــاورزی به وقوع بپیوندد که هم اکنون دو سال از 
التزام به این میزان ســپری شــده و امیدوارم با گذشت زمان جدیت راجع به 

انجام این قانون بیشتر و بیشتر شود.

باید برای تمامی قطرات آب برنامه  ریزی داشته باشیم و از آن ها بهینه استفاده 
کنیم. در اســتفاده از فناوری های نوین، دولــت حمایت هایی انجام می دهد 
ولی دیده می شــود که حمایت های دولت مشروط است. مثال دولت می گوید 
مســاحت جایی که شما می خواهید در آن از فناوری های نوین استفاده کنید، 
باید مشــخص و معین باشــد و یا برای استفاده از آن زمین باید صاحب سند 
باشــید. این یک الزام است. اگر مســاحت زمین کشاورز کم است، می تواند با 
زمین های مجاور به تفاهم برسد و یک سند دریافت کنند تا بتواند از 85درصد 
کمک هایی که دولت به صورت بالعوض برای بخش کشــاورزی اعطا می کند، 
بهره بگیرد تا با استفاده از فناوری های نوین از آن بهرمند شود. کشاورز را باید 
آگاه کرد تا به این آگاهی برسد که از آب استفاده بهینه کند. آب محدود است 
و با مدیریت می توانیم 20 الی 30 ســال از آن استفاده کنیم اما اگر مدیریت 
صورت نگیرد، طی 5 الی6 ســال آینده بخش کشــاورزی و حتی شاید بخش 
شرب هم با چالش جدی مواجه شود. خوشبختانه در سه سال اخیر که بخش 
اطالع رســانی دریاچه ی ارومیه که متولی آن استانداری است، انجام پذیرفته 
همه از آب صحبت می کنند و این جای امیدواری اســت چرا که در 5 ســال 
گذشته که ما بحران آب داشته ایم، بسیاری از افراد از آن خبری نداشته اند. به 
طوری که زمانی که از آب صحبت می شد، به عنوان یک صحبت بیهوده تلقی 
می شــد اما امروز همه نسبت به آب یک نگرش خاصی دارند و آگاهی بخشی 

هم انجام پذیرفته است.

کارایی: اعتبار و بودجه ای که به این ســتاد تخصیص یافته است، 
چگونه تفکیک می شود؟

 ساعی: تمامــی مردم، همکاران ســتاد احیا در بخش فرهنگی و اجتماعی 
هستند اما در بخش پروژه های عمرانی 5 الی 6 دستگاه  وجود دارد که جهاد 
کشاورزی، آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری، محیط زیست و منابع طبیعی 
از جمله ی آن هســتند. برای این ها بر اساس اولویت هایی که وجود دارد چک 
لیســت هایی از طرف دستگاه های اجرایی و با همکاری ستاد احیاء تهیه شده 
و به تهران فرستاده می شود تا در آن جا ارزیابی  شود که کدام پروژه بیشترین 
آب آوری و اثربخشــی را برای دریاچه دارد در بحث احیای دریاچه هم ابتدا 
26 الی 27 راهکار به تصویب هیات محترم وزیران رســیده که در یک بازه ی 
زمانی 9 الی 10 ســاله، با اســتفاده از این 27 راهکار دریاچه را احیا کنیم و 
این راهکارها در قالب شــش جزء اصلی قابل شناسایی اند که برای این اجزای 
اصلــی و برای هرکدام 5 الی 6 راهکار دیگر مهم مطرح اســت که برنامه های 
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بوم ســامانه دریاچه اثر زیادی داشــته و نیز نمود دیگری از مدیریت 
ســاخت و ساز به جای مدیریت راهبردی پایدار است. ساخت میانگذر 
در دریاچه توازن زیست شناختی و محیطی آن را به هم ریخته است. 
این میانگذر تصمیمی بود از ســوی دستگاههای عمومی راهسازی که 
بدون ارزیابی اقتصادی/اجتماعی/زیســت محیطــِی حقیقی و یا بدون 
برنامه ریزی وتحلیل به ســامان انجام شد. خط آهن کم هزینه ترین و 
کــم پیامد ترین روش بود. نگاهی بــه تجربه تلخ تخریب دریاچه آرال 
مــا را وا می دارد درباره پیامــد های تخریب دریاچه ارومیه بیشــتر 

بیاندیشیم.

گردشگری پررونق ارومیه با بحران روبه روست
در گذشــته هر تابستان میلیون ها گردشــگر از سراسر جهان به این 
شــهر می آمدند. خاصیت درمانی دریاچه سبب میشد که گردشگران 
ایرانی و اروپایی برای درمان به این شــهر بیایند و شهر با مهمانخانه ها 

مدیریت آب با رویکرد سازه ای- سخت افزاری

دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچِه داخلی ایران و دومین دریاچِه بزرگ آب شور دنیا است اما شاید بهتر 
باشد زمان این جمله را از حال ساده به ماضی بعید تغییر دهیم! حاِل دریاچه ارومیه به یک بیمار سرطانی 
شبیه است که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، پیامدهای جبران ناپذیر زیست محیطی متعددی به 

دنبال خواهد داشت.

مدیریت آب با رویکرد سازه ای-سخت افزاری
ما با مدیریت ســازه ای آب ، بدون برنامه راهبردی ســنجیده و جامع 
مبتنی بر توســعه پایدار، تنها به ســاخت و ساز بی رویه در حوزه های 
آبریــز و آبخیز، پرداخته ایم. تخریب دریاچه ارومیه به عنوان یک حوزه 
آبریز مهم کشــور، یکی از نمود های این گونه مدیریت است. تنها سه 
سد زرینه رود، سیمینه رود و باراندوز نزدیک به 1,1 میلیارد مترمکعب 
از آب ورودی به این دریاچه را کاهش داده اند. در ســاخت این سدها 
نیز غلو آمیز بودن فایده ها بســیار محتمل اســت. زهدار شدن اراضی 
پایین دســِت ســد زرینه رود در اثر ورود آب اضافی می تواند یکی از 
شواهد فایده غلوآمیز و ندیدن پیامد های ناسازگار باشد. سایر سدهای 
این حوزه آبریز ارزشــمند که تا بیش از40 ســد تخمین زده می شود، 
تخریب دریاچه را دامن زده و اینک دریاچه با خشــکی و کاهش حجم 
روبرو شده و هکتارها از آن به بیابانی خطرناک تبدیل شده است. جاده 
میان گذر که مانند زخمی عمیق بر پیکر دریاچه نشســته و در تخریب 

خدیجه قاصدی
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در زمینه احیای دریاچــه ارومیه عده ای هم معتقد بودند با روش هایی 
مانند طرح های انتقال آب، طرح نکاشت، بهکاشت، ایجاد بادشکن های 
زنــده و غیر زنده و باروری ابرها می توان دریاچه را تا 10 ســال آینده 
احیا کرد. اما به نظــر خانم مظفرنژاد انتقال حوضه به حوضه و باروری 
ابرها ، راهکارهای نســنجیده و ژرف اندیشــی نشــده ای هستند که 
دردی را درمان نمی کنند و بر مشــکالت می افزایند و خود پیامدهای 
گرانبارتری نیز دارند. هزینه گذاری برای ســاخت ســامانه انتقال هدر 
دادن پول محدود کشــور اســت. اینکه انتقــال آب از زاب یا دیاله یا 
... بتواند ســاالنه 500 میلیون متر مکعب انتقال دهد را باید با شــک 
کامل نگاه کنیم. اعداد و ارقامی که مشــاوران ســد ساز ارائه می دهند 
غالبا بیــش برآورد و کم برآورد های معنی داری را نشــان می دهند. 
این شــرکت ها ارقام سود سدها و یا آورد رودها یا ... را بزرگتر از آنچه 
هســت نشان می دهند. در رابطه با راهکار انتقال آب به حوضه ارومیه 
در نهایــت می توانیــم 500 میلیون مترمکعب آب بســیار پرهزینه را 
به این دریاچه انتقال دهیم که پاســخگوی نیــاز و حقابه 5/5 میلیارد 

مترمکعبی دریاچه نیست.
از روش تخیلی ناپایدار و ناموثر باروری ابرها نیز ســخن به میان آمده 
اســت تا 20 درصد آب دریاچه را تامین کند. 20 درصد حقابه دریاچه 
ارومیــه بیش از 1 میلیارد متر مکعب اســت. روش گراِن باروری ابرها 
گذشــته از اثرات ناشی از مواد شیمیایی به کار گرفته شده، در چندین 
دهه عمر شاید چند میلیون مترمکعب هم بازدهی نداشته است و نمی 

تواند سالی یک میلیارد مترمکعب آب نثار دریاچه کند. 
خانم مظفرنژاد معتقد اســت که، تمــام راههای ورود آب به دریاچه را 
بســته ایم و باید دوباره آنها را به حال نخســت بازگردانیم. الزم است 
دریچه ســدها باز کنیم که تنها راهکار حقیقی و درست و بدون هزینه 
بیشتر اســت. بازکردن دریچه سدها و انجام فوری بررسی های احیای 
حوضــه آبریز در کوتاه مدت و برچیدن ســدها در بلندمدت تنها چاره 

کار است.
در این میان در سال 93 هم یک اظهارنظر جنجالی در البالی موافقت 
ها و مخالفت ها منتشر شد که درآن پرویز کردوانی، “پدر کویرشناسی 
ایران” گفته بود دریاچه ارومیه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زیست محیطی و سیاسی باید “خشک” و تبدیل به یک “پارک گیاهی 
و حیوانــی” زیبا شــود! با این حال، کردوانی معتقد بود که مشــکل از 
سدســازی نیست، بلکه “مشکل از قوانین” است که آب شرب موردنیاز 
شهرها را در اولویت نخســت قرار داد و صنعت و کشاورزی در اولویت 
هــای بعدی قرار گرفتند و دســت آخر اگر آبی اضافــه ماند، به منابع 

طبیعــی اعم از باتالق ها و تاالب ها اختصاص پیدا کرد.
امــا در این بین دولتی هــا وعده امید می دهنــد ،حمید چیت چیان 
با اشــاره به برخی از فعالیت های مهم انجام شــده با محوریت احیای 
دریاچــه ارومیه، تصریح کرد: در ســال های نه چنــدان دور، وضعیت 
دریاچــه ارومیه حالت بحرانی و نگران کننده ای داشــت، ولی امروز با 

افتخار می گوییم که به ســمت احیای کامل در حال حرکت است!

و مهمانســراهای ساحلی اش هر تابستان رونقی دلپذیر داشت. و امروز 
نه از آن گردشگران نشــانی هست و نه از خاصیت درمانی ساحل و نه 
حتی از خود دریاچه. مهمانســرادارانی که در خط ســاحل دریاچه از 
گردشــگران پذیرایی می کردند امروز از دســت دادن معیشت خود را 

پیامد سدسازی می دانند.

آسیب شناسی وضعیت بحرانی دریاچه
آســیب شناسی وضعیت بحرانی دریاچه نشــان می دهد که ساخت و 
ســاز در آبخیزهای مشرف به دریاچه و سدسازی تنها عامل خشکیدن 
دریاچه اســت. نگاهی به سد های کشور و ســدهای این حوضه نسبتا 
کوچک اما مهم نشــان دهنده افراط در سدســازی در همه آبخیزهای 
مشــرف به دریاچه است. جدول زیر شمار زیاد ســدها در این حوضه 

نسبتا کوچک را نشان می دهد:

بازخورد ســاخت و ســازهای اجرایی در آبخیزهای منتهی به دریاچه 
ارومیه بــر این پیکره آبی مهم از دو دهه پیش پیش بینی شــده بود. 
بهرام سلطانی کارشناس ارشد محیط زیست در مقاله ای که در 1389 

نوشته است به این مساله اشاره می کند.

تارنمای شــرکت توسعه منابع آب کشــور روند شگفتی برانگیز ساخت 
بیش از 40ســد، ) همچنین 12 سد در دست ساخت و آبگیری و ... ( 
در این حوضه را نشــان می دهد. این همه سد در استانی که بارندگی 
مناسبی دارد و دیمزارهای آن با اندک سرمایه گذاری در اصالح شیوه 
های کشت و داشت و برداشت که می توانند غله و حبوبات دیم و حتی 

باغات دیم )انگور( پردرآمدی داشته باشند، شگفتی برانگیز است.

راهکار های برون رفت دریاچه از بحران 
بعد از طرح های نافرجامی که از ســال 92 بــرای احیای این دریاچه 
مطرح شد که می توان به انتقال آب از دریای خزر و رودخانه های حوزه 
آبریز ارس اشــاره کرد؛ درســال 94، طرح انتقــال آب زاب به دریاچه 
ارومیه به مرحله اجرا رســید که البته این طرح هم مخالفان و موافقانی 

داشت.
موافقــان این طرح می گفتند درصورت اجرای به موقع، این طرح یکی 
از بهترین طرح هاســت، زیرا زاب رودخانه ای است که از داخل ایران به 
عــراق می رود و حدود یک میلیارد و 200میلیون مترمکعب آب دارد و 
برنامه ایران این اســت که بتواند 50درصد آن را به عنوان حقابه ایران 
به کشــور بازگرداند. مخالفان اما معتقد بودند انتقال آب رودخانه زاب 
موجب بروز تنش های قومی خواهد شــد چراکه انتقال آب زاب باعث 
آســیب به کشور همسایه نیز خواهد شــد و حتی اگر اجرای این طرح 
منجــر به احیای دریاچه ارومیه شــود، در نقطه دیگــری باعث ایجاد 

ماخذ: تارنمای شرکت مدیریت منابع آب کشور، 1389

کلسد بهره برداریسد اجراییسد مطالعاتیحوضه اصلی
40124092ارومیه
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گفتگوی اختصاصی کارایی با پروفسوراحمد فاخری فرد، استاد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز

میزان و نحوه مصرف، عامل خشکیدن دریاچه

علت اصلی خشک شــدن دریاچه ارومیه، میزان و نحوه مصرف است 
ببینید نســبت به میانگین درازمدت در حوزه دریاچه ارومیه 1۸ درصد 
کاهش بارش داریم. منتها این کاهــش مربوط به تغییرات اقلیم جهانی 
است و این مقدارکاهش بارش معادل ۵۰۰ میلیون متر مکعب کاهش در 
ورودی آب به دریاچه  اســت در صورتی که 3/۵ میلیارد حق آبه ساالنه 
دریاچه بوده اســت و اگر این ۵۰۰ میلیون را کــم کنیم 3 میلیارد متر 
مکعب آب باقی می ماند و همین 3 میلیارد دریاچه را حفظ می کرد و ابدا 

خشکیدگی پیش نمی آمد  

فاخری فرد: ابتدا می خواهم در رابطه با تاریخچه خشــک شدن دریاچه 
مطالبی را عرض کنم وقتی به آمار سطح آب دریاچه نگاه می کنیم متوجه 
می شویم که از سال 1374 به این طرف که آب حداکثری را داشتیم یعنی  
چیزی حدود 32 میلیارد مکعب، اما متاســفانه امروز علیرغم اقداماتی که 
ستاد احیا انجام داده است و منجر به افزایش 26 سانتی متری آب دریاچه 
نسبت به سال گذشته شده نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب داریم یعنی 
می توان گفت که در طول 21 سال  30 میلیارد مکعب از آب دریاچه  را از 
دست داده ایم. در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه صحبت های زیادی 
شــده است و ما خودمان هم یک ســری علل را در رسانه ها اعالم کردیم. 
علت اصلی خشــک شدن دریاچه ارومیه،میزان و نحوه مصرف است ببینید 
نســبت به میانگین درازمدت در حوزه دریاچــه ارومیه 18 درصد کاهش 
بــارش داریم. منتهــا این کاهش مربوط به تغییرات اقلیم جهانی اســت و 
ایــن مقدارکاهش بارش معادل 500 میلیون متر مکعب کاهش در ورودی 
آب به دریاچه  اســت در صورتی که 3/5 میلیارد حق آبه ســاالنه دریاچه 
بوده اســت و اگر این 500 میلیون را کــم کنیم 3 میلیارد متر مکعب آب 

باقی می ماند و همین 3 میلیارد دریاچه 
را حفظ می کرد و ابدا خشکیدگی پیش 
نمی آمــد  منتها ایــن 3 میلیارد برای 
دریاچه باقی نماند و طبق تخمین فقط 
به  آب  میلیاردمترمکعــب  نیــم  حدود 
دریاچه می    رسید چون الیروبی رودخانه 
ها و کاهش مصارف از آبهای ســطحی 
خوشــبختانه وضعیت فعلــی دریاچه را 

بهبود بخشیده است و امید است با این اقدامات به تثبیت مطمئن رسید.
کارایی: اشــاره داشــتید که این 3 میلیارد مترمکعب آب برای 

دریاچه باقی نماند، در این مورد توضیح بفرمایید؟  
فاخری فرد: بیســت سال قبل سطح زیر کشت در حوضه تقریباً حول و 
حوش 120 هزار هکتار بــود امروز این عدد به 480 هزار هکتار به صورت 
رســمی و 600 هزار هکتار به صورت غیر رسمی می رسد. ما معموالً برای 
هر هکتار زمین یک لیتر در ثانیه حق آبه در نظر می گیریم. االن 480 هزار 
هکتار نشان دهنده این است که 360 هزار هکتار افزایش سطح زیر کشت 
داشتیم و از طرفی الگوی باغات ما تبدیل به الگوی درختان پرمصرف شده 

به طور مثال در کل حوضه 40 هزار هکتار درخت مو داشــتیم که تبدیل 
به سیب شــده است و همانطور که می دانید ســیب هم یکی از پرمصرف 
ترین محصوالت بین میوه جات اســت و در صورت نداشــتن آبیاری مرتب 
ســیب های کوچک و کم کیفیت تولید می شــود و به همین دلیل باید آب 
کافی به آن برسد پس ما با این حساب و کتاب تئوری متوجه می شویم که 
نزدیک به 3/6میلیارد مترمکعب آب را صرف توسعه کردیم در واقع حدود 
2/5 میلیــارد آن از حقابه دریاچه بوده و بقیــه از آبهای زیرزمینی تامین 
میشــود. پس میبینیــد که این کار را ما خودمان انجــام داده ایم و تقصیر 
طبیعت نیســت. ما سدها را احداث کرده ایم و آب ها را مهار کرده و صرف 
کشــاورزی نموده ایم خب طبیعتاً وقتی آب به دریاچه نرســد چنین بالیی 
سرش می آید. پس این که می گویند تغییرات 
اقلیم جهانی به صورت کلی بارش را کاهش 
داده و این کاهش باعث خشــکیدگی است 
منطقــی به نظر نمیرســد و در مقایســه با 
حق آبه 3/5 میلیــاردی قبلی خیلی درصد 
ناچیزی است و یک هفتم آن است و مابقی 

کسری را خودمان بوجود آورده ایم. 
کارایی: لطفا تاثیرات خشــک شدن 

دریاچه ارومیه را توضیح دهید.
فاخری فرد: در رابطه با تبعات خشــک شــدن دریاچه ارومیه می توان 
اشــاره نمود که این خشک شدن تبعات بســیاری دارد تبعات بهداشتی و 
تبعات اکوسیستمی که برای ما محرز است و ثابت شده است. امروز روستاها 
و شهرهایی که در اطراف دریاچه وجود دارند در معرض ریزگردهای ناشی 
از خشــکیدگی دریاچه هســتند و این را من نمی گویم، مسئولین ستاد و 
اکیپ های پزشــکی و بهداشتی که تشــکیل شده اند میگویند  واقعاً دیده 
میشــود  که در آنجاها بیماری های پوستی، سرطان، بیماری های کودکان 
همگی در حال افزایش هســتند که عامل آن طبیعتاً خشک شدن دریاچه 

ما ســدها را احداث کرده ایم و آب ها را مهار کرده و صرف 
کشاورزی نموده ایم خب طبیعتًا وقتی آب به دریاچه نرسد 
چنین بالیی سرش می آید. پس این که می گویند تغییرات 
اقلیم جهانی به صورت کلی بــارش را کاهش داده و این 

کاهش باعث خشکیدگی است منطقی به نظر نمیرسد
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ســتاد احیا چنین مساله ای دارد. شاید برخی به ســتاد احیا انتقاد داشته 
باشند که آمدند و می خواهند کشــاورزی را از بین ببرند و می بینم که در 
فضاهــای مجازی چنین مباحثی مطرح اســت در صورتی که اصاًل چنین 
نیست و سیاست ستاد احیا این است که 40 درصد آب مصرفی کشاورزی 
را کاهــش دهیم که هم منابع آبی خود را حفظ کنیم و هم دریاچه نجات 
دهیم و با ارتقای سیستم های آبیاری نه تنها به همان میزان قبلی محصول 
برداشــت می کنیم حتی محصول بیشتر 
هم خواهد شــد. ســتاد احیا در آبان 
ماه ســال 1392 که اولین جلسه اش 
را تشــکیل داده است که حقیر هم در 
آن جا حضور دارد از اولین جلسه، طی 
بحث های عمیق و طوالنــی که انجام 
شد و کمیته های تخصصی ایجاد شدند 
همه این ها  منجر شــد که 27 مصوبه 
نوشــته شــود و به هیات دولت تقدیم 
شود که متاســفانه ما تعداد زیادی از 
آن ها را نتوانســته ایم اجرا کنیم. آنطور 
که فکر می کردیــم روی کاغذ مصوبه 
می دهیم و بعد اجرا می شــود عماًل از نظر اجتماعی مشــکل داریم و این 
طبیعی هم هست چون ما تا به امروز به آب همچون یک منبع الیزال نگاه 
کرده ایم و احســاس کرده ایم که این آب منبعی اســت که هیچوقت تمام 
نخواهد شــد و هیچ  موقع کاهش نخواهد داشت و تمام برنامه هایمان را در 
این راســتا ریخته ایم زندگی کشاورز را با این دید و با استفاده غلط عجین 
کرده ایــم. کاش حداقل مصرف صحیح را آموزش می دادیم و از طرف دیگر 
بــه صنعت اهمیت ندادیــم. صنعتی که کمتر از یک دهم آب کشــاورزی 
مصــرف دارد اگر به صنعت فکر می کردیم یعنی پا به پای کشــاورزی که 
توســعه غلط داده ایم اگر صنعت را توسعه می دادیم و کشاورزی را صنعتی 
می کردیم مطمئنا دچار چنین بحرانی نمیشدیم .  ما به کشاورزی به عنوان 
مقوله ای  جدا از صنعت نگاه کرده ایم در صورتی که در دنیای پیشــرفته 
به آن به عنوان یک صنعت نگاه می کنند کشــت و زرع صنعتی و ربوتیک 
اســت که ما اصاًل با آن دید نگاه نکرده ایم و کاماًل سنتی نگه داشته ایم که 
البته این نگاه سنتی برای جمعیت 20 الی 30 میلیونی که داشتیم جوابگو 
بود ولی االن با رشــد جمعیت و اینکه هیچ گونه زمینه کاری صنعتی ایجاد 
نکرده ایم فقط زمین را کنده ایم و کشاورزی کرده ایم که مثاًل بیکاری را حل 

کرده باشیم، طبیعی است که دچار این وضع می شدیم.
کارایی: باالخره در وضعیت فعلی راه حل چیست؟ 

فاخری فرید:کشــاورزی را باید ارتقا و بهبود دهیم و الگوهای کشت را 
تغییر دهیم و همینطور سیستم های آبیاری را. ما یک جمعیت رشدیابنده 
داریــم که البته امروز برخی به این اعتقاد دارند که جمعیت باید از این هم 
بیشــتر شود متاسفانه این مساله بدون محاسبات منابع آبی مطرح می شود 
و ساختار کنونی کشــاورزی نه تنها جوابگونخواهد بود بلکه ما را سریع تر 
به فاجعه بحران آب خواهد برد. اگر االن هم کشــاورزی را اصالح کنیم و با 
فرض اصالح باز هم در آینده دچار مشکل خواهیم شد با این رشد جمعیت 

لذا نباید از صنعت غافل بشیم بویژه از صنایع روستایی. 
کارایی: به مشــکالت اجتماعی اشاره کردید در این خصوص چه 

فعالیت هایی صورت می گیرد؟
مشــکالت اجتماعی ما بسیار زیاد اســت طرح هایی که ستاد احیا داده 
است بالخره طرح هایی اســت که باید اجرا شوند اگر اجرا نشوند در آینده 
نمی دانیم این منطقه را به چه کسی بسپاریم یعنی عماًل باید اینجا را ترک 

اســت. شما اگر در اطراف دریاچه باشید و بادی بیایید متوجه شدت قضیه 
می شوید. خب تبعات بهداشــتی تقریباً محرز شده است آسم زیادتر شده 
است و مشکالت تنفسی وجود دارد. تبعات کشاورزی و اینکه چه تاثیری بر 
روی کشاورزی ما گذاشته است. خب باغاتی که در آنجا وجود دارد در حال 
خشک شدن است و ریزگردهایی که تولید میشوند روی زمین می نشینند 
و شــوری خاک را زیاد می کنند و درخت هایی که شــور دوست نیستند و 

حساس به شوری هســتند رو به خشکی و از 
بین رفتن می روند و ما این را می بینیم.

در رابطــه بــا اثــرات اکوسیســتمی که 
دانشجویان ما در پایان نامه هاشان تحقیقاتی 
انجام داده انــد عماًل می بینیم که خشــک 
شدن دریاچه در دمای مینیمم و ماکسیمم 
منطقه تاثیر گذاشــته است میدان تغییرات 
دما زیادتر شده اســت یعنی شدت سرما و 
گرما در روزهای ســرد و گرم در شــهرهای 
اطراف بیشــتر شده و باالتر رفته است. خب 
در عین حال می دانید که زمین، زمین سیاه 
یــا قهوه ای اشــعه را جذب نمــوده و آن را 

تبدیل به چیز مفیدی می کرد که باعث رشد گیاه می شد امروز زمین سفید 
و نمکی نمایان شــده است و اشعه ماورای بنفشی که می آمد و زمین آن را 
جذب می کرد با یک سطحی مواجه شده است که آن را پخش می کند که 
عماًل عامل انواع بیماری هاست و خود سطح نمکی نیز دارای تشعشع مضر 
می باشد. تبعات اقتصادی هم کاماًل مشخص است در روستاهای ما عملکرد 

محصوالت کاماًل کاهش پیدا کرده است.
کارایی: آیا این کاهش، برایند سیاســت های ســتاد احیاست یا 

نتیجه طبیعی خشک شدن دریاچه است؟
فاخری فرد: این ربطی به ســتاد احیا ندارد و خود اکوسیستم و شوری 
خاک باعث کاهش عملکرد محصوالتمان شده است و از طرف دیگر مصرف 
زیــاد آب های زیرزمینی که خود این آب های زیرزمینی اثرات مســتقیمی 
دارند بر آب دریاچه. می دانید که آب زیرزمینی هرچقدر باالتر باشــند و به 
زمین نزدیک باشند افت ســیالب کم خواهد شد. دیده شده است که آب 
زیرزمینی 100 متر و در جاهایی 250 متر پایین رفته اســت خب ســیلی 
که از رودخانه ها می آید در زمین نشســت خواهد شد و نخواهد توانست به 
دریاچه برســد یک موقعی هم هست که این آب ها باال باشند در این حالت 
تلفات ســیل کم خواهد شــد و در نتیجه جریان سطحی ما بیشتر خواهد 
شــد و به سمت دریاچه خواهد رفت پس علی رغم اینکه آب های زیرزمینی 
که جز منابع هســتند را از دست می دهیم آب های سطحی را هم از دست 
می دهیم پس عامل کاهش محصول که خیلی مهم است و از آب زیرزمینی 
که اســتفاده می کنند االن شور شده اســت. و خاک های شور ایجاد کرده 
است. می توان گفت که ما از دو طرف در معرض هجوم شوری هستیم یکی 
از طرف ریزگردهای نمکی و دیگری از طرف شور شدگی سفره ها که پمپاژ 
از آنها خاکهــای زراعی را از بین میبرد. اقدامات ســتاد احیا هیچ گونه به 
کاهش محصول نمی انجامد اتفاقاً ستاد احیا روی این مساله دست گذاشته 

است که ما با آب کمتر می توانیم بهترین محصول را داشته باشیم. 
کارایی: چرا این عمل توسط شما انجام نمی شود؟ 

فاخری فرد: خب در گروه مهندســی آب این مســاله در تحقیقات و 
پایان نامه ها مطرح اســت واقعیت این اســت که بــا آب کمتر می توانیم 
محصول بیشــتری برداشت کنیم ما با سیســتم های تحت فشار محصولی 
به مراتب بهتر از سیســتم غرق آبی خواهیم داشت چرا  آب را هدر بدهیم 

این خشک شــدن تبعات بسیاری دارد تبعات بهداشتی و 
تبعات اکوسیســتمی که برای ما محرز است و ثابت شده 
است. امروز روستاها و شهرهایی که در اطراف دریاچه وجود 
دارند در معرض ریزگردهای ناشــی از خشکیدگی دریاچه 
هستند و این را من نمی گویم، مسئولین ستاد و اکیپ های 
پزشکی و بهداشتی که تشکیل شــده اند میگویند  واقعًا 
دیده میشــود  که در آنجاها بیماری های پوستی، سرطان، 
بیماری های کودکان همگی در حال افزایش هســتند که 

عامل آن طبیعتًا خشک شدن دریاچه است
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داشــته باشند و آن ها را جایگزین کشت های مزرعه ای کنند در این راستا 
مقاومت می شــود. ما باید امروز به الگوهای جدید همچون کشت عمودی 

روی بیاوریم خب در این مسائل ضعف داریم.
دســتگاه های اجرایی ما هنوز در ســاختار قدیم هستند االن یک سری 
نشانه های مثبت می بینیم و انصافا تالش دارند ساختار را اصالح کنند و در 
حد توان خود پیش میروند ولی ساختار آنقدر پیچیده است که حل آن در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست البته  آن ها هم تقصیری ندارند و با مشکالت 
اجتماعی طرف هســتند امروز سعی می کنیم در خود دانشگاه نیز که گروه 
پایش را داریم در تغییر ســاختار کمک دستگاه های اجرایی باشیم  گروه 
پایش مختص طرح های ستاد احیا دریاچه ارومیه می باشد و طرح های ستاد 
احیا را از نظر پیشرفت کاری، مالی و فنی بررسی، پایش و گزارش می کنند 

که در تصمیم گیری های ستاد احیا و هیات دولت موثر است. 
کارایی: چه باید کرد؟ آیا  امید به احیا دارید؟

فاخــری فرد: ما یک ســری برنامه های بلندمدت داریم و یک ســری 
برنامه هــای کوتاه. خب برای کوتاه مدت مهمترین پروژه ای که ســتاد احیا 
ارائه داده و اجرا شــده اســت و نتایجش را می بینیم کــه البته در آن هم 
یک ســری ایرادات وجود دارد ولی کوتاه مدت تر از بقیه اســت الی روبی 
رودخانه ها بود مــا از الی روبی نتیجه گرفته ایم. افرادی که می گویند باران 
می آید و دریاچه را پر می کند و چه ربطی با شما دارد ؟ ما در سال های قبل 
مشــاهده می کنیم که باران حتی بیشتر بود اما به دریاچه اثر نگذاشته بود 
حال چطور شــده است که به دریاچه چنین تاثیری گذاشته است؟ موضوع 
اینســت که االن جریان این بارش ها  راه خــود را از طریق رودخانه هایی 
که الیروبی شــده اند به دریاچه پیدا کرده اند و این تاثیر را می بینیم. ولی 
مشکالتی هم در ســر راه الیروبی داریم اینکه یک سری باورهایی از قدیم 
به مردم القا شــده است که حتی در وسط زمستان هم نمی گذارند این آب 
به دریاچه بپیوندد و ســیالبهای خارج از فصل زراعی را روانه دشــت می 
نماینــد که در نهایت به تبخیر می انجامد چون فکر می کنند که به آب های 
زیرزمینی آن ها اضافه می شــود در حالی که محاسبات علمی نشان میدهد 
اگر عمق چاه هایمان بیشتر از 10 متر باشد این آب اثری ندارد و یا اثر آن 
فوق العاده ناچیز اســت. نفوذ به آب زیرزمینی عمدتا از دو منطقه صورت 
می گیرد یکی از خود رودخانه ها اســت دیگری هم از آبرفت هاست . این 
باورها را دستگاه ها، متخصصین  و کارشناسان باید سعی کنند که با توضیح 
و آموزش از بین ببرند. دانش عمومی کشاورزهای ما باید خیلی باال برود و 
خودش مبصر خودش باشــد ما نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم. چنانچه 
ما بتوانیــم جریانات خارج از فصل زراعی را بــه دریاچه رها کنیم ممکن 
است به تراز اکولوژیک دریاچه نرسیم ولی دریاچه زنده را خواهیم داشت و 

اجرای پروژه های دیگر احیا را کامل خواهد نمود.
کارایی: با توجه به گفته های شما اینجا نقش رسانه ها اهمیت پیدا 

می کند آیا بنظرتان رسانه ها در جهت احیا حرکت می کنند؟
فاخــری فرد: ببینید طرح های فنی روی کاغــذ خوب جواب می دهند 
هرچقدر یک طرح فنی پیچیده باشــد متخصصیــن ما به نوعی آن را حل 
می کنند ولی اجرا چنین نیســت و خیلی فرق می کند چون ما با خانواده ها 
و مردم طرف هســتیم. االن مشکالت اصلی ما در مسائل فنی نیست چون 
تمامــی متخصصین اینجا حضــور دارند و گاهــی از متخصصین خارجی 
هم بهتر هســتند و این برای ما ثابت شــده است ولی در مسائل اجتماعی 
مــا مانده ایم االن باید بیشــتر روی آن کار کنیم. در مســائل اجتماعی ما 
سرگردان هســتیم و نتوانسته ایم اهدافی را مشخص کنیم و انگار همچون 
دریایــی ما را احاطه نمــوده برای اینکه هدف روشــنی نداریم باید هدف 
مشخص شود و پکیجی ارائه شود که مسائل اجتماعی به راحتی حل شوند. 

کرد و رفت. ریزگرد از یک طرف و شــوری زمین از طرف دیگر عماٌل این را 
نشــان می دهد که آینده شما این اســت که از اینجا بروید چون اینجا یک 

کویر خواهد شد.
متاســفانه امروز برخی به خصوص کســانی که در زمینه فرهنگ سازی، 
در زمینــه ترویج و در زمینه آموزش و اطالع رســانی کار می کنند اهداف 
برایشــان به خوبی جا نیافتاده اســت و خوب جلــو نمی  روند و نمی توانند 
کشــاورزهایمان را توجیه کنند که خودشان مبصر خودشان شوند ایده آل 
ما این اســت که کشــاورز بداند یک لیوان آب چه ارزشی دارد اگر خودش 
مبصر خودش باشــد منابع آبی ما نجــات پیدا می کنند این همه هم هزینه 
اضافی نمیگذاریم و اینقدر هم با تنش های اجتماعی مواجه نمی شــویم ما 
نتوانســته ایم این کار را انجام دهیم افــرادی که در این حوزه کار می کنند 
به مســاجد می روند سخنرانی می کنند ولی هدف برایشان مشخص نیست 
و به قولی تــور ماهیگیری را به آن ها نمی دهند باید زمینه های کاری را به 
این  افراد آموزش داد امروز در روســتاهای ما انســان هایی با پتانسیل باال 
وجود دارد اگر ما این ها را با صنایع مختلف مثاًل صنایع دســتی آشنا کنیم 
مقدار زیادی از آب کشــاورزی ما آزاد می شــود در ایــن زمینه ما ضعیف 
عمل می کنیم می بینیم که در پیاده کردن اهداف ســتاد احیا، مثل انسداد 
چاه های غیرمجاز که خب این یک اصل اســت امروز 100 هزار چاه مجاز 
و غیرمجاز در حوضه داریم که اگر هرکدام از آن ها تنها روزی 10 ســاعت 
کاری با متوســط دبی 6 لیتر بر ثانیه و چهار ماه کار کنند ســاالنه بیش از 
2 میلیارد مترمکعب مصرف از آبهای زیرزمینی خواهیم داشت من بعنوان 
مثال گفتم مصرف بیش از این اســت با این وضعیت چکار می توانیم انجام 
دهیم؟ خب باید انســداد چاه غیرمجاز انجام شود  و در مقابل انسداد چاه 
ما باید کارآفرینان اجتماعی داشته باشیم که به این  افراد راه درست نشان 
دهند. باید یک شغل دیگر برای این افراد ایجاد کنند صنایع ساده ما قابلیت 
این را دارند که به روستاها بروند در کمیته معیشت و مشاغل جایگزین ما 
150 شــغل پیدا کردیم که در روستاها می توانند پیاده شود و در روستاها 
هــم این توان وجود دارد که البته ما در این حوضه خوب عمل نکرده ایم و 
جوی ایجاد کرده ایم که کشــاورز حس می کند که آمدیم حق آبه وی را از 
او بگیریم و این یک معضل اجتماعی ایجاد می کند و کشــاورز منافع آتی 
خــود را در نظر نمی گیرد و آینــده فرزند خود را در نظر نمی گیرد که قرار 
اســت در این منطقه زندگی کند و توجه نمی کند که در صورت ادامه این 
وضعیت باید حاشیه نشین شــهرهای دیگر شود اما کدام شهرها؟ وضعیت 
اصفهان، کرمان و ... گاهی از این  جا هم بدتر اســت. االن دچار یک بحران 
ملی شــده ایم تمام دشت هایمان نشست می کند. از دشت سراب تصاویری 
داریم و افت دشت را ثبت کرده ایم تا دشت شبستر و متوجه نشست زمین 
شده ایم. نشست زمین شاید در ابتدا خیلی مورد بی اهمیتی باشد و بگوییم 
به ما که خسارتی نزده است ولی باید به این توجه کنیم که خسارت بزرگی 
زده اســت خسارت فقط این نیســت که زلزله بیاید و یک سری خسارات 
فیزیکی ایجاد کند. برخی خسارات ابدی و همیشگی هستند چون ما خیلی 
چیزها را از دســت می دهیم زمین به قدری فشــرده شده است که بارانی 
که قرار بود بیاید و برای ما ذخیره شــود به دلیل این فشردگی خاک قابل 
جذب نیست یعنی ما فضاهای ذخیره سازی خود را از دست داده ایم و ابدی 
از دســت داده ایم چون این دیگر قابل بازگشــت نیست وقتی با وزن خود 
نشســت کند هرچقدر هم از طبیعت آب بیاید هیچگاه آن نیروی باال برنده 

را ایجاد نخواهد کرد تا الیه ها به وضع اولیه برگردند.
ما در مقابل صنعت مدرن  کشاورزی مقاومت می کنیم حتی به خود ستاد 
احیا هم انتقادات زیادی داریم به جای اینکه بیایند و در رابطه با گلخانه ها 
تحقیق کنند و ضرردهی آن را بســنجند و برای بازار محصوالت آن برنامه 
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دست بیاوریم اشکال ندارد تعویض شود و به عنوان کارشناس به آن مساله 
یک دید آتی بدهیم و ببینیم که این اکوسیســتم در آتیه چگونه می تواند 
به یک سیستم جدید وارد کنیم ایرادی ندارد ممکن است ما که زرینه رود 
و ســیمینه رود را به هم وصل کرده ایم در قره قشالق یک سری اثرات سو 
هم به وجود آمده اســت امــا در عوض می بینیم که بــرای دریاچه خیلی 
خوب شده است و 700 کیلومتر مربع امروز به حدود 2000 کیلومتر مربع 
رســیده است و این طبیعی است و نشان می دهد که جلوی نمک را تا حد 
زیادی گرفته ایم. حاال در منطقه قره قشــالق یک سری مشکالت به وجود 
آمده اینجاســت که من باید یک اکوسیستم جدید تعریف کنم برای اینکه 
جلوی ریزگردها گرفته شود الزم است گیاهان خاص این اکوسیستم کاشته 
شــوند و بعد که دریاچه انشاهلل احیا شــد خود اکوسیستم به جای قبلی و 
اصلــی خود باز می گردد. ما نباید به دلیل این ترس که مبادا اکوسیســتم 
قدیم آســیب ببیند دست روی دســت بگذاریم و کاری نکنیم ما به عنوان 
کارشناس باید بهینه فکر کنیم نمی توانیم همیشه به ایده آل فکر کنیم. ما 
باید جلوی اکوسیســتمی که برایمان مضر است را با آینده پژوهی بگیریم 
حاال با گیاهانی که می کاریم و یا با عملیات پیش گیری که انجام می دهیم 
خســارت را نزدیک به صفر برســانیم و به اهدافمان برسیم. متاسفانه عذر 
می خواهم که این را به کار می برم اما دریاچه ارومیه باعث شــده است که 
خیلی از افراد دانشمند شــده اند این که در تلگرام مطلبی بر علیه طرح یا 
پروژه ای می نویسیم همانجا نمی ماند و از گروه های مختلف سردر می آورد 
و باعث جوســازی می شــود و این ها اثرات ســوء اجتماعی خواهند داشت 
بــدون اینکه مبانی فنی و آثار عدم اجرای آن طرح ذکر شــود  وقتی ما از 
انســداد چاه صحبت می کنیم خب طبیعی اســت که افراد و صاحبان چاه 
های غیرمجاز ناراحت شوند ولی راجع به لزوم اجرای آن صحبتی نمیشود 
و اینکه اگر چنین طرحی اجرا نشــود چه اتفاقی خواهد افتاد. بهر حال اگر 
راجع به اثرات ســوء طرحی بحث میشــود جایگزین مناسب با اهداف نیز 

ارائه شود.
کارایی: بنظرتان دولت عالوه بر کارهایی که انجام میدهد چه کار 

دیگری می تواند در راستای این موضوع انجام دهد؟
فاخری فرد: دولت باید در ســاختار کارآفرینی حرکت کند و اگر در پی 
چنین ســاختاری باشد حتما موفق خواهد شــد چنانکه بیخ گوشمان در 
کشــور ترکیه برخی از صنایع همه گیر و جهانی شده اند. خب این فقط با 
مدیریت صحیح ممکن است. آب در ترکیه زیاد است ولی مصرف آب آن ها 
از ما کمتر اســت ترکیه به ســه دریا وصل است بیشترین بارش را دارد اما 
مصرفشــان از ما کمتر است چرا که مدیریت کرده و روی به صنعت آوردند 
در آینده احتماال ترکیه صادرکننده آب به ما باشــد ما همین امروز هم اگر 
درســت فکر کنیم 45درصد آب تجدید پذیرمان کفاف کشاورزی و صنعت 
را می دهد و  به عنوان یک متخصص می گویم که اگر مصرف از آب تجدید 
پذیرمــان را برســانیم به 40 الی 45 درصد، هم منابــع آبی خود را حفظ 
خواهیم کرد و هم دریاچه را احیا خواهیم کرد و هم جوابگوی کشاورزی و 
صنعت خواهیم بود. ما االن 75 درصد  از 7 میلیارد متر مکعب آب تجدید 
پذیری را که داریم مصرف می کنیم و همیشه مقروض منابع آبمان هستیم 
رساندن سطح مصرف به 45 درصد  آب تجدید پذیر با وجود اینکه باز هم 
زیاد است اما برای ما مناسب است در این صورت می توانیم برخالف نظرات 
یک عده با همین میزان کشــاورزی را حتی بهبود هم بدهیم و دریاچه را 
هم پر کنیم مشــروط بر اینکه هم از نظر اجتماعی درست حرکت کنیم و 
هم از نظر فنی طوری جلو برویم که منجر به توســعه و مصرف زیاد نشود. 
البته من توسعه را ازدیاد مصرف آب میدانم اگر توسعه تولید محصول بدون 

ازدیاد مصرف آب صورت گیرد بسیار هم ایده آل و آرزوی ماست. 

اگر ما سیستم تحت فشار را می خواهیم پیاده کنیم باید هدفمان این باشد 
که مزایای این سیســتم، آموزش فنی این سیستم را نشان دهیم و توضیح 
دهیم و با ابزارهای جدید و رســانه ای اشــاعه بدهیم در روستاها و آن فرد 
روســتایی متوجه مزایا و تفاوت ها می شود در موارد دیگر نیز همینطور. ما 
نتوانســته ایم چنین کارهایی انجام دهیم رسانه هایمان در دایره محدودی 
هــم از نظر موضوع و هم از نظر افراد حرکت میکند و نمی دانم چرا آگاهانه 
و یا ناخودآگاه همیشــه باند تشــکیل داده ایم در حالی که مسائل ملی ما 
بســیار با اهمیت تر از باند است. رسانه هایمان به جای اینکه از متخصصین 
اســتفاده کنند و آن ها را فرا بخوانند تا آگاه ســازی کنند. یک سری افراد 
همیشگی و تکراری را دعوت می کنند که بدون هدف و بدون مبنای علمی 
یک سری مسائل تکراری بیان می شود که طبیعتا برای مردم خسته کننده 

خواهد بود.
رســانه های ما در مسیر درســت احیا نیســتند و متخصصینی که امور 
اجتماعی و آموزش بر عهده آن هاســت پکیج های کامل و آموزشی ندارند و 
ما همانند یک قطره در اقیانوس شده ایم و سرگردانیم. امروزه دستگاه های 
اجرایی ما بــه تنهایی و بدون وحدت و هماهنگی بــا همدیگر و نهادهای 
علمی قادر به اصالح خود نیســتند به این دلیل که کارشــناس های ما در 
همان تفکر پیشین هســتند و باید اول خود این کارشناسان اصالح شوند. 
قدیم جایزه را  به تولید بیشــتر و ســطح کشت بیشتر می دادند. االن هم 
همین کار را می کنند ولی بایســتی االن به تناژ باالی محصول با احتساب 
آب کمتر جایزه بدهند و مورد تشویق قرار دهند. پس اصل قضیه این است 
که باید به آب بها دهیم و آب در زندگیمان باید ارزشــمند شــود در تمام 
تصمیم گیری هایمان آب باید در اولویت باشــد برای اینکه یک مســاله ای 
اســت که شوخی بردار نیست و کشــورها را جنگ نمی تواند شکست دهد 
ولی آب می تواند. با نبود آب به راحتی می توان یک منطقه را تخلیه کرد که 
شــاید با جنگ قابل انجام نباشد. وقتی آب پیدا نشود فرد خودش داوطلب 
خواهد شــد که منطقه را ترک کند پس باید برای آب برنامه داشته باشیم. 
واقعاً مصوبات ســتاد احیا در جای خود خیلی خوب اســت منتها نباید به 
آن ها با سیاســی کاری نگاه کرد. واقعاً به صورت اکوسیستمیک و تخصصی 

به آن باید نگاه کرد.
کارایی: برای من جالب بود که شــما علی رغم تخصص و دانشی 
که در این حوزه دارید نگاهتان بیشــتر حول مسائل اجتماعی و 

ابزارهای فرهنگی برای حل این موضوع است.
فاخری فرد: برای اینکه معتقدم مسائل فرهنگی و اجتماعی اصل است و 
صد البته نباید از مســائل فنی غافل بود اصوال مسائل اجتماعی بایستی در 
بطن مســائل فنی مطرح شود و پس از حصول نتیجه از مطالعات فنی نیز 
چهار چوب مطالعات اجتماعی بعدی را مشخص کند تا مطالعات اجتماعی 

جهت دار و دریای متالطم نباشد.
مــن یک انتقــادی هم که به این کارشناســان محیط زیســت دارم در 
فضاهــای مجازی آنطور که می بینیم هر اقدامی که می شــود متخصصین 
محیط زیســت و یا افرادی که خودشــان را ســبز می دانند که خیلی هم 
خوب اســت چون همیشه افراد خوش فکری هستند به همین دلیل با تمام 
احترامی که نسبت به آن ها قائل هستم فقط یک توصیه دارم که به مسائل 
تک بعدی نگاه نکنند به طور مثال در مســاله الیروبی انتقاداتی را مبنی بر 
این که رودخانه ها از بین رفت درخت ها از بین رفتند و ... داشتند خب چکار 
کنیم؟ الیروبی نکنیم ؟ توجــه نمی کنند که اگر دریاچه را نمک بگیرد نه 
تنها کل اکوسیستم از بین می رود بلکه همه چیز از بین خواهد رفت ما چرا 
ماکــرو را فدای میکرو می کنیم یک بعدی نگاه نکنیم. خب اگر الزم باشــد 
یک جایی یک اکوسیستمی تعویض شود ولی در قبال آن خیلی چیزها به 
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جمله خواهند بود.
در حــال حاضر مهمتریــن نگراني ما باید از همیــن مهاجرت و خالي 
شدن روستاها باشد ، مهاجرت جوامع روستایي یعني  راحت شدن خیال 
مســیولین دولتي از تعطیل شدن پروژه احیاي دریاچه اورمیه  و شکستن 

سأختارهاي بومي ،اجتماعي ، فرهنگي و هویتي منطقه. 
مهاجرت روســتاییان یعنــي از بین 
رفتن اقتصاد و ایجاد دهها هزار بیکاري 
پنهان وآشــکار که نتایجي جز فجایع 
وگسســت هــاي اجتماعــي را در پي 

نخواهند داشت. 
بنابرین مــا باید در وهلــه اول  ) با 
تامین معیشــت جایگزین و پایدار در 
روستاهایي که امکان زراعت و باغداري 
بدلیل نبود آب، فرســایش خاک و شــور شدن آن در آنها وجود ندارد ( و 
) اصالح الگوي مصرف آب در روســتاهایي که میتــوان با ایجاد تغییرات 
مثبت در نوع، نحوه و میزان کشــت کشــاورزي و باغداري را حفظ نمود( 
تمام اهتمام خود را در حفظ جوامع روســتایي و پیشــگیري از مهاجرت  

داشته باشیم. 
بــا در نظر گرفتن موارد فوق که بطور ســرفصل ارایه گردید و مباحث 
تشــریحي آنها متعاقباً تقدیم خواهد شد ، میتوان ضرورت مطلق توجه به 
احیاي دریاچه اورمیه را از منظر اقتصادي و اجتماعي بیش از پیش مورد 

توجه قرار داد .
  بد نیســت توجه مردم ، فعالین مدني و مسئولین محترم را به ساخت 
شــهرک هاي مســکوني با از بین بردن زمینهاي زراعي و انتقال آب جلب 
نماییم که هدفي جز نابودي روســتاها و کشــاندن مردم روستایي به این 
شــهرک ها ندارند. از نمایندگان مجلس و مدیران ارشــد اســتاني انتظار  
مي رود به چشم انداز دور طرحهاي این چنیني بیش از پیش دقت نمایند 

زیرا تخریب هاي همه  جانبه این طرح ها ،از هر بابي که باشد غیر قابل
جبران خواهد بود.

آثار فاجعه بار خشک شدن دریاچه

مهناز اسالمي
 فعال حوزه محيط زيست 

 و احياي درياچه اروميه

بــا در نظر گرفتن اقتصاد مبتني بر کشــاورزي روســتاهاي اطراف 
دریاچــه-  که تعداد قابل توجهي را شــامل میشــود و باغات بومي و 
باغات جدید و حتي باغ شــهرهاي حوضه ، خشــک شــدن دریاچه و 
وجــود ریزگردهاي نمک در بادهاي منطقه و پخــش آن با هر اندک 
نســیمي که موجب نابودي زراعت و باغات خواهند شد ، رقم زیانهاي 

احتمالي بســیار بیش از حد تصور بوده 
و ساالنه میلیاردها دالر را شامل خواهد 
شــد ؛ اما این تنها قسمت قابل مشاهده 
این عواقب اقتصادي اســت ، بخشي که 
تابعي از متغیرهاي اقتصادي است همان 
عوارض اجتماعي ، فرهنگي و ساختاري 
است که در صورت بروز آنها ،عواقبشان 
غیر قابل جبران خواهد بود و شاید قرنها 

و نسلها طول بکشد که بتوان آنرا تعدیل نمود! 
ما در تجارب مختلف چند ســاله از دهه هفتاد به این طرف شــاهد 
نوســانات اقتصادي بوده ایم کــه تاثیرات عمیقي را بر ســأختارهاي 
اجتماعــي و فرهنگي جامعه داشــته اندو حتــي در مدیریت رفتار و 

کنشهاي اجتماعي نقش مهمي را إیفا نموده اند. 
نوسانات اخیر اعم از حذف سوبسیتهاو دادن یارانه ، تورم و بحرانهاي 
مبتني برسیاستهاي قبض و بسط غیر علمي بازار ، عدم ثبات سیستم 
بانکي و آســیب پذیري بازار هاي بورس و خارج شدن هزاران میلیارد 
دالر از گردش پول کشــور؛  با ســرعتي غیر قابل پیش بیني توانسته 
است سأختارهاي اساســي و زیر بنایي اجتماعي و فرهنگي و اخالقي 

جامعه را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.
بخشــي از این تاثیرات در تغییرات منفي رفتارهاي اجتماعي خود را 
نشــان میدهد از جمله افسردگي ،خشونت ، بي اعتمادي عمومي و بي 
تفاوتي نسبت به مشــکالت اجتماعي و بخشي در آسیبهاي اجتماعي 
از جمله فقر، فســاد ، اعتیاد ، فحشــا ، نابودي ســأختارهاي فرهنگي 
اجتماعي و مهاجرت جوامع روســتایي و خالي شــدن روستاها از این 

اکنون که بخش بزرگی از دریاچه بی آب است، 
کم کم امیــد به تحقق مصوبــات نه چندان 
احیاء رنــگ می بازد و  کامل ســتاد مرکزی 
دریاچه  بازگرداندن  فراینــد  در  مردم  حضور 
بــه حیات، اهمیــت بیش از پیــش می یابد.
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ســرعت پروژه های احیا تامین گردد. اما متاســفانه بررسی عملکرد 3 ساله 
دولــت و بودجه های اختصاص یافته، نشــان می دهد بــا وجود تالش های 
صورت گرفته ، با حد مطلوب اقدامات فاصله  ی بســیاری داریم و خطر مرگ 
دریاچه هنوز رفع نشــده اســت. درچنین موقعیتی مردم ضمن حمایت از 
اقدامات دولت برای بهبود وضعیت کشــور در طی ســه ســال گذشته، از 
نمایندگان مجلس؛ اســتانداران و فعاالن رســانه انتظار دارند که با استفاده 
از اهرم های الزم از دولت و شــخص آقای روحانــی  بخواهند که با اصالح 
ســاختار کارگروه احیا دریاچه و تذکر به مســوالن امر خواستار در اولویت 
قرار گرفتن و در اولویت ماندن موضوع احیا دریاچه باشــند تا بلکه در سال 
آخر دولت یازدهم شاهد سرعت گرفتن اقدامات اجرایی برای نجات دریاچه 
باشــیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، شاید سال بعد و سال های بعد برای اقدام 

دیر شده باشد.
یکی دیگــر از مقوالت مغفول مانده در خصوص مدیریت این بحران و دیگر 
موضوعات زیســت محیطی در کشور، عدم توجه به لزوم حضور مردم است. 
دولت و دیگر فعاالن این عرصه باید به یاد داشته باشند که دولت به تنهایی 
نمــی توانــد از پس مدیریت این بحران برآید و الزم اســت  با اســتفاده از 
چارچــوب انجمن های مردم نهاد محیط زیســتی از حضــور مردم در این 
عرصه بهره گرفته شود. الزم به تذکر است حضور مردم و تشکل های محیط 
زیســتی نباید محدود به همایــش ها و نمایش ها باشــد، بلکه در عمل از 
پتانسیل های مردمی برای نجات دریاچه و محیط زیست بهره گرفته شود.

هم چنین همانطور که بارها در گذشــته اعالم کرده ایم الزم است دولت و 
تشــکل های محیط زیســتی از ظرفیت های بین المللی برای تامین منابع 
مالی وفنی نجات دریاچه استفاده کنند ، به نظر می رسد  در فضای جدیدی 
کــه پس از برجام در جهان نســبت به ایران ایجاد شــده، می توان با کمی 
تدبیــر و پیگیری یک ائتــالف جهانی برای نجات دریاچه ارومیه متشــکل 
از کشــورهای طرفدار محیط زیســت، بانک جهانی، یونسکو و سازمان ملل  
تشــکیل داد و در این راستا الزم است از تجربه های بین المللی موجود در  

دریاچه آرال و بوردور ترکیه استفاده کرد.
در پایان به نظر می رســد مردمان همچنان عالقمند باشند تابا وجود تمامی 
بی مهری های صورت گرفته در ســال های گذشــته  در این مســیر سخت 
مشــارکت نمایند  در همین راستا در سال 92 طرح های نخبگان که شامل 
اقدامات فوری برای نجات دریاچه می باشــند در اختیار مســوالن دولت  از 
جمله وزارت نیرو قرار گرفت. انتظار می رود در راســتای انجام این ماموریت 

تاریخی فضای کافی دراختیار مردم و فعالین مدنی قرار گیرد.

نگین فیروزه ای ایران در ورطه فراموشی 

رضا کهولی
دبير انجمن نخبگان آذربايجان

دریاچه ارومیه در بدترین وضعیت خود در طی میلیون ها ســال عمر خود 
قرار دارد و با خشــک شــدن 70 درصد آن چیزی که باقیمانده بیشــتر از 
آنکه شــبیه دریاچه واقعی باشد،کاریکاتوری از نگین فیروزه ای ایران است 
و با وجود افزایش بارش های اخیر، به دلیل بســته بودن سد ها ،عدم انجام 
الیروبی رودخانه ها و نبود منابــع مالی برای انجام پروژه های نجات پیش 
بینی کارشناســان حکایت از وضع بدتــر آن در آینده دارد. روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید با قول احیا دریاچه امیدها را در دل مردمان استان های 
حاشیه دریاچه  زنده کرد و حداقل در کوتاه مدت سبب شد فضای امنیتی 
محور موضوع دریاچه ارومیه تغییر یابد و کارشناسان و رسانه ها  با آسایش 

خیال بیشتر به  بررسی ابعاد این بحران بپردازند.
تشــکیل کارگروه نجات دریاچه و سخنرانی رییس جمهور در اولین جلسه 
هیئت دولت و شروع برخی پروژه های نجات بذر امید را در بین ما آب داد 
و این فضای خوش بینی ادامه پیدا کرد اما گذر زمان و عادی شدن موضوع 
ســبب شــد که اولویت نجات دریاچه برای دولت مردان یازدهم کم رنگ 
تر شــود و این وضعیت در حالی رخ داد کــه توجه به کمبود زمان،کلیدی 
ترین نکته نجات عروس آذربایجان است. مسوالن ، مردم و کارشناسان باید 
همیشــه به یاد داشته باشند که ما تا ابد برای نجات دریاچه فرصت نداریم 
و زمان ما برای کنترل و بهبود وضع موجود رو به اتمام است و با ادامه این 
وضعیت در چند سال آتی  به جای دریاچه ارومیه با کویری مواجه خواهیم 
بود که سونامی نمک آن چرخ کشاورزی منطقه را در باتالق فرو خواهد برد 
و زندگی را در حاشیه دریاچه به تعطیلی خواهد کشید. در چنین وضعیتی 
الزم اســت که همه ما از مســوالن گرفته تا مردم، رســانه ها، کارشناسان 
عکســی از این تراژدی در اتاقمان نصب کنیم تا گذر زمان این تهدید بالقوه 

را برای ما عادی نکند.
انتظار مردم و کارشناســان از دولت آن بود که با توجه به عمق این فاجعه 
و قــول ها و تاکیدات ریاســت محتــرم جمهوری  به مردم ، در طی ســه 
ســال گذشته  با اجتناب از اقدامات شعاری  و غیر نمادین اقدامات اساسی 
بیش تری برای نجات دریاچه صورت گیرد و بودجه های الزم برای تســریع 
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در مراســم تودیع بنده، شــاه بیت عرض و موضوع صحبتــم این بود که 
در صنعــت کشــور باید بدانیم به کجا می رویم، باید نقشــه راه داشــته 
باشــیم و راهبردهایمان مشخص باشد؛ این که چه می خواهیم و در پی به 
دست آوردن چه چیزهایی هســتیم. نمونه هایی که در ادامه به آن اشاره 
می کنم، از جمله مسائلی هســتند که به واسطه ی عدم وجود نقشه راه و 
راهبرد منســجم و جامع گریبان گیر ما شده اســت. ما نمی توانیم به طور 
همزمان هم در رشــت، هم در تبریــز، هم در اصفهان، هم در کرمان، هم 
در بندرعباس و هم در اهواز، صنایع فوالد داشــته باشیم. چون به عنوان 
مثــال در مواردی همچــون تهیه ی مواد اولیه و دسترســی به منابع آب 
مشــکالتی وجود خواهد داشــت. یا در زمینه ی دیگر سرمایه گذاری های 
بزرگ و مادر همچون اتومبیل ســازی، هم مســاله به همین منوال است. 
اشکاالت دیگری هم در اثر عدم وجود نقشه ی جامع برای حوزه ی صنعت 
به وجود می آید. از جمله جالب اســت بدانید ظرفیتی که برای رب سازی 
در کشــور  وجود دارد و جواز تاســیس صنایع مرتبط  توسط  وزارتخانه 
داده شده است، بیش از میزان تولید گوجه فرنگی در کل خاورمیانه است. 

رحمانی: مدت ها بود که آرزوی حضور در میان مدیران صنعت و تولید، 
اســاتید و پژوهشگران اســتان آذربایجان شرقی  را داشتم. خدا را شاکرم 
که امروز توفیق حاصل شــده تا در این جا حضور یابم. دوســت داشتم از 
دیدگاه ها و نظرات بزرگواران و حاضرین بهره مند شــوم ولی بنا به توصیه 
دوســتان، ابتدا گزارش عملکرد سال جاری به جمع حاضر ارائه می گردد.
در این جــا می خواهم چند مطلب بیان کنــم، از آنجائی  که به خدمت 
در حــوزه ی صنعت عالقمند بودم و خــود را موظف به خدمت در وزرات 
صنایع می دانســتم، در نهایت در این وزارتخانه کار را شــروع نمودم. در 
روزهای نخســت، یکی از مشــاورین وزیر به بنده گفتند: »خیلی زود در 
جریان امور قرار گرفته اید«. به ایشــان عرض کردم که پیش تر هم در این 
مجموعه بوده ام. اما در آن طرف میز و در مجلس، در کمیســیون صنایع 
مشــغول خدمت بودم. در آن جا هم همین مســائل وجود داشت اما نوع  
و ماهیت کار از ســنخ قانون گذاری و نظارت اســت. لــذا همان مطالباتی 
کــه در مجلس مطرح بود را، هم اکنــون در وزارت خانه پیگیری می کنیم. 
یکــی از مهم ترین موارد و ملزومات برای صنعت، تدوین راهبردها اســت. 

گزارش خانه مدیران

نوسازی صنایع ، ره آوردی برای سال نو

دکتر رضا رحمانی قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت در سیزدهمین نشست 
خانه مدیران ســازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد  
رویکرد استراتژیک نسبت به صنعت و تولید کشور، اقدامات اساسی دولت در آذربایجان شرقی 
و کل کشور را تشریح نموده نقش های حمایتی دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیان کرد 

و از اولویت نوسازی صنایع در سال آتی خبر داد.



25

13
96

ن 
ردی

رو
. ف

 29
ره 

ما
 ش

ی .
رای

 کا
ت

س
ش

ن

انجــام پذیرد. برای ایــن کار، 60 هزار واحد ثبت نــام کرده اند و بعد از 
بررسی، کارگروه های مربوطه مشــخص شده و تمامی مراحل مربوطه از 
معرفی به بانک تا مرحله پرداخت به صورت آنالین انجام خواهد پذیرفت. 
هرکسی که دارای کد دسترســی ست، می تواند از این گزارشات استفاده 
کند. این سامانه ها به عنوان مکملی برای تحقق امور مشابه مورد استفاده 
قــرار می گیرد. بعضی ســامانه ها هــم وجود دارد اما بــا یکدیگر لینک 
نیســتند. مثال ســامانه ی اصناف که اطالعات مربوط به سه میلیون واحد 
صنفی در کشــور را در خود دارد اما این ســامانه بایستی با سایر سامانه 
های مشــابه لینک گردد.  لینک کردم این ســامانه ها با یکدیگر یکی از 
اقداماتی اســت که ما در پی انجام آن هســتیم. بدیــن ترتیب در آینده، 
زمانی که مردم در نظر دارند  در حوزه ای ســرمایه گذاری نمایند و نیاز به 
اطالعــات کامل دارند، می توانند به این ســامانه مراجعه نمایند. به عنوان 
مثال اگر فردی قصد ســرمایه گذاری در صنعت نســاجی را دارد، بایستی 
بداند واحدهای موجود و فعال کدام واحدها و واحدهای در حال تاســیس 
کدام ها هستند. اندازه ی بازار و میزان صادرات در این حوزه به چه میزان 
اســت؟ این موارد اطالعات ارزشــمندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار 

می دهد تا بتوانند کاِر خود را با علم و اشــراف به پیش ببرند. 
در کنار این مباحث، مباحث دیگری نیز توسط دولت مطرح می شود که 
از جمله ی مهم ترین آن ها مساله ی ثبات در محیط کالن اقتصادی اصالح 
و بهبود فضاهای کســب و کار اســت. درست اســت که در زمینه ی فضای 
کســب و کار رتبه ما بسیار پایین آمده و بین 117 تا 120 قرار گرفته ایم. 
گرچه مسئول این بخش وزارت اقتصاد است ولی همه باید به فضای کالن 
اقتصاد کمک کنند تا شرایط بهبود یابد. می توان گفت اقتصاد تنها بخشی 
اســت که با بخش نامه پیش نمی رود لذا برنامه و راهبرد و سیاســت های 
درست مورد نیاز است تا اقدامی اساسی صورت پذیرد. گزارش اخیر بنیاد 
مکنزی در رابطه با ایران نشان می دهد که در این کشور فرصت رشد یک 

تریلیون دالری و فرصت های درون سیستمی وجود دارد.
در مورد آذربایجان شــرقی مــی توان این را گفت کــه از تبریز انتظار 
و توقــع ویــژه ای وجود دارد به طوریکــه انتظار می رود این شــهر در هر 
حیطه ای، به ویژه در مســائل فرهنگی و اجتماعی پیشــرو باشــد. تاریخ 
دویســت ساله ی اخیر نیز به روشنی نشان می دهد که در تمامی اتفاقات 
مهمــی که در مملکت روی داده؛ تبریز و آذربایجان پیش رو بوده اســت. 
گفته می شود مجلس شورای ملی که بعد از مشروطه تشکیل یافت، سهم 
آذربایجان را در تعداد نمایندگان به دو برابر ارتقاء داد و برای این منطقه 
حق بیشــتری در قانون گذاری قائل شــدند. به نظر من در حوزه اقتصاد، 
به ویژه اقتصاد مقاومتی انتظار بیشــتری از تبریز وجود دارد و در مباحث 
مرتبــط با صادرات صحبت های جدی در خصوص اینکه شــهرهایی مثل 
تبریز و مشــهد و چند شهر دیگر در این حوزه بیش تر فعال شوند، صورت 
گرفته اســت. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برای سال جدیدافزایش 10 
میلیارد دالری در حوزه ی صادرات اســت. پیشــنهاد من برای تحقق آن 
این بود که این شــهرها بیش ترفعال شوند. با این جایگاه و موقعیت شهر 
تبریز امروز پروژه های ما نیاز به توجه بیشــتری دارند. اگر به یاد بیاورید 
وقتــی که ایران خــودرو را به این منطقه آوردیــم، تحلیل هایی برای آن 
صورت گرفت؛ از جمله این که خودرو لوکوموتیو و محرک صنایع  اســت. 
ارزیابــی ما در صنعت همیــن االن هم همینطور اســت که چند صنعت 
پیشــران داریم که حتما یکی از آن ها خودروسازی است. ما در آن مقطع 

همچنیــن ظرفیتی که برای تولید موکت و فرش وجود در کشــور وجود 
دارد، بســیار باالست. به طوری که فقط در کاشــان حدود هزار کارخانه و 
واحد نســاجی تولید موکت و فرش ماشینی وجود دارد؛ بدیهی است که 
در چنین شــرایطی یک اشکال اساسی وجود دارد. نتیجه این خواهد بود 
که تعداد واحدهای نیمه تمــام صنعتی از 58هزار واحد به 98هزار واحد 
رســیده اســت. از جهت دیگر مشــکل فقط در صنعت نیست، مثاًل وضع 
فرودگاه ها در کشــور از این هم بدتر اســت. متخصصین امر عقیده دارند 
از کل فرودگاه های کشــور که حدود 70 تاســت، تنها ســاخت 5 الی 6 
فرودگاه توجیه پذیر اســت؛ به  طوری که حــدود 50 فرودگاه هم اکنون در 
حالت تعطیلی به ســر می برد. به عنوان مثال در همین منطقه ی خودمان 
در خوی فرودگاهی ایجاد شــده که تنها یک پرواز به مقصد مشهد دارد. 
در مراغــه هم فرودگاه  در حالت نیمه تعطیل قرار دارد. همچنین در مغان 
یا حتی اردبیل و ارومیه و ســایر شهرهای بزرگ همچون زنجان مشکالتی 
از این دست وجود دارد. اما با وجود تمام این مسائل، هنوز این اشتباهات 
در حال تکرار اســت، به عنوان مثال با وجود شــرایطی که فرودهگاه های 
ســنندج و کرمانشــاه درگیر آن هســتند، اما هم اکنون در سقز در حال 
تاســیس فرودگاه هســتند. لذا ضروری اســت در ذهن های ما یک سری 
تغییرات ایجاد شود. شــاعر می گفت؛ چشم ها را باید شست و جور دیگر 
باید دید. البته ما چشــم هایمان را نه، بلکه باید کاری کرد که مغزهایمان 

جور دیگری فکر کنند در تمامی حوزه ها این گونه است. 
روز اولی که بــه وزارت خانه رفتم، وزیر صنایع به من گفتند دوره ای در 
مجلس پیگیر مســائل مرتبط با صنعت بوده اید اما هم اکنون در عرصه ی 
اجــرا ورود خواهید کرد. خوشــبختانه ما هم اکنون تدویــن راهبردهای 
صنعتــی را تمــام کرده ایم و در این ره بی تردید تجارب گذشــته هم به 
کاِر ما آمده اســت. برنامه ششــم در مجلس پیگیری شــد و در ماده 54 
بند 1 نوشــته شده اســت که وزارت صنعت موظف است تا شش ماه بعد 
از ابالغ برنامه، راهبردهای صنعتی را به تصویب دولت برســاند. هم اکنون 
پیگیــر این موضوع هســتیم و تا به حال 12 رشــته صنعتی را به عنوان 
پیش ران هــای صنعتی انتخاب کرده و در اولویت گذاشــته  قرار داده ایم. 
عالوه بر این مســاله، آمایش ســرزمینی و مزیت های منطقه ای، نیز مورد 
توجه قرار گرفته است. این که منطقه واجد چه ویژگی هایی است تا دولت 

بتواند اولویت ها را تصویب کند.  
وقتــی نماینده بودم از من ســوال می کردند که ما که این همه امکانات 
و منابــع داریــم اما چرا به این وضع دچار هســتیم؟ من آن زمان هم در 
جلســه ی مشــترک مجلس و دولت توضیح دادم که دلیــل این موضوع 
چیســت و یا تفاوت بین ما و کره در کجاســت؟ ما برنامه های توسعه  ای 
را هم زمان بــا کره ای ها آغاز نموده ایم. همچنیــن در خصوص ترکیه که 
اشــتراکات منطقه ای و فرهنگی زیادی با ایران دارد، نیز وضعیت به لحاظ 
توســعه یافتگی بسیار متفاوت است. این مســاله به طور همزمان هم به 
برنامه ریزی و هم به مدیریت ربط پیدا می کند. من امیدوارم در کشــور ما 
هم چنین حرکتی آغاز گردد. اما در کنار این مســاله، اتفاقات دیگری هم 
در حال وقوع اســت؛ به عنوان مثال زمانی که به وب سایت وزارت صنعت 
مراجعه می کنید، ســامانهی این وزارت خانه را در حال تکمیل شــدن می 
بینید. تکمیل این ســامانه انجام بســیاری از امور را تسهیل خواهد کرد.  
به طوری که دولت در نظر دارد 1,5 میلیارد دالر تســهیالت برای اشتغال 
روســتایی اعطا کند و مقرر شــده که این امر در بستر این سامانه جدید 
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الزم اســت، این قطعه باید در داخل استان ســاخته شود. اگر کارگر نیاز 
اســت، این کارگر باید در داخل اســتان تامین شــود نه این که از جاهای 
دیگر  کارگر وارد کنیم. هم اکنون شــرکت چرخشــگر سی هزار گیربکس 
تولید می کند و ما ســاخت گیربکس های ال نود را هم به داخل اســتان 
منتقل کرده ایم و از این طریق ظرفیت تولید کارخانه های داخل اســتان 
را افزایــش داده ایم. این کارخانه ها بعضی از قطعات مورد نیاز خود را نیز 
از داخل اســتان تهیه خواهند کرد و خواهند توانست نیروی انسانی خود 
را افزایش دهند. در واقع این کارها، نمود تفکری ســت که در حال حاضر 

تالش داریم این تفکر را در ســطح کشوری به بسط دهیم.
بعضی از دوســتان موقع آمدن به این جا در مورد مس ســونگون از من 
ســواالتی داشــتند که باید بگویم در این چند روز اخیر بــه اتفاق آقای 
وزیر و هیات همراه برای بازدید از مس ســونگون عازم شــدیم.  در مرود 
مس ســونگون هم دقیقا همان مدل ایران خودرو را پی گرفته ایم. من در 
این راســتا تالش بســیاری کرده ام و وزیر محترم هم به طور بسیار جدی 
پیگیر این مســاله بوده اند. از جمله ی فعالیت هایی که برای مس سونگون 
انجام داده ایم، همین اواخر بــرای تولید صدهزارتن مس به روش کاتدی 
مناقصه ای محدود و بین المللی آگهی کرده ایم. بارها مردم و مســئولین از 
بنده ســوال میکردند که چرا مس در محل سونگون تولید نمی شود و چرا 
کنسانتره منتقل شده و در جای دیگری استحصال می شود؟ خوشبختانه 
در ســایه  پیگیری ها و حمایت های وزیر صنعت این اتفاق در حال انجام 
است. پیشــنهادهای شــرکت کنندگان در مناقصه ها به دست ما رسیده 
و براســاس ســفارش وزیر محترم، برنده مناقصه باید تا اردیبهشــت ماه 
ســال 96 اعالم گردد. تولید صد هزار تن مس به چه معناست؟ در تولید 
کنســانتره ی مس از گلوله های فوالدی اســتفاده می شــود؛این گلوله ها 
از جاهــای دیگری وارد می شــود امــا هنوز عزم جدی بــرای تولید این 
گلوله هــای فوالدی کــه تولید آن از تکنولوژی پیچیــده ای هم برخوردار 

زمانی این مســاله که سهم اســتان در تولید ناخالص ملی چقدر است، را 
مورد توجه قرار دادیم. بررســی وضعیت سایر اســتان ها نشان می داد که 
ســهم اصفهان در اقتصاد ملی زیاد اســت.یکی از دالیل ایم امر این است 
که فوالد مبارکه در آن جا راه اندازی شــده اســت و میزان فروش فوالد 
مبارکه به تنهایی نزدیک به تولید کل استان آذربایجان شرقی است. بنده 
در زمان افتتاح ایران خودرو در تبریز تبدیل شــدن به چنان جایگاهی را 
مدنظر داشــتم و حتی پیشنهاداتی در خصوص انتقال کل ایران خودرو به 
تبریــز نیز ارائه دادیم و حاضر به واگــذاری زمین رایگاه هم بودیم. هدف 
این بود که روند توســعه ی ایران خودرو در تبریز پیش برده شــود و پس 
از چندین ســال یک مجموعه ی عظیــم در تبریز ایجاد گردد. تمامی این 
تصمیمات مبنای منطقی و اساسی داشت. البته ما برای سایر استان ها هم 
پیشــنهادات متناسب با شرایط هر یک را داشتیم. ما در آن زمان توافقی 
برای تولید دویســت هزار خودرو امضاء کــرده بودیم. اگر قیمت میانگین 
خودرو را سی میلیون تومان در نظر می گرفتیم، تولید این خودروها شش 
هزار میلیارد تومان گردش مالی داشــت. در حالی که تراکتورسازی تبریز 
با آن ســابقه و گســتره، پانصد میلیارد تومان ارزش داشــت. اما در ادامه 
و به دلیل موانعی که بر ســر راه ما قرار گرفت، متاســفانه  نتوانستیم به 
صورت کامل به اهداف خود برســیم. اگرچه در سایه پیگیری های مداوم 
توانســتیم ساخت گیربکس ها را به شرکت چرخشگر منتقل نماییم. هدف 
ما از انتقال شــرکت ایران خودرو به تبریــز، صرفا بحث مونتاژ نبود. البته 
بســیاری از ســر ناآگاهی نقد می کردند که چرا خط تولید وانت به تبریز 
منتقل شــده است. وانت خودرویی ست که صد در صد قطعات آن ساخت 
داخل است در حالی که آن زمان 55% قطعات پژو وارداتی بود. از این روی 
وانت ارزش افزوده ی زیادتری نســبت به سایر خودروها داشت و این امر 
می  توانست رونق قابل توجهی را نصیب مجموعه های قطعه سازی صنایع 
اســتانی کند. البته در حال حاضر نیز پیگیر این موضوع هستم. اگر قطعه 
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این سازمان توانایی آن را دارد ضمن شناسایی و تامین نیازهای آموزشی، 
بخش دیگــری از نیازهای تحقیقاتی و آموزشــی را نیز به ســوی مراکز 
آموزشــی با ماهیت آکادمیک تر هدایت کند. امید اســت به مدد مراکزی 
همچون ســازمان مدیریت صنعتی، انتظــاری که از آذربایجان و تبریز در  

توسعه ی صنعت کشور وجود دارد، برآورده گردد.
امســال در سطح کشــور 121 پروژه ی مرتبط بااقتصاد مقاومتی تعریف 
شــده که هفت پروژه در حوزه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. 
توانمند ســازی صادراتی واحدهای تولیدی یکــی از این پروژه ها و ایجاد 
5400 واحــد تولیدی یکی دیگر از آنهاســت. ایــن پروژه ها هر کدام در 
حدود شصت درصد پیشرفت داشــته اند. کنترل واردات نیز یکی دیگر از 
پروژه هــای مرتبط با حوزه ی اقتصاد مقاومتی اســت. در حوزه ی صادرات 
با 10 میلیارد دالر افزایش درآمد داشــته ایم. ســال گذشــته توانسته ایم 
میزان صادرات را بیشــتر از واردات کنیم و ایــن برتری، یعنی باال بودن 
میزان صادرات نســبت به واردات را امســال هم حفظ کردیم. یکی دیگر 
از پروژه ها، پروژه ی زنجیره فوالد و پروژه زنجیره مس اســت که بصورت 
راهبردی پیش برده می شود و بصورت جدی پیگری می شود. در این دو 
حوزه تناســب ســرمایه گذاری در بین بخش های مختلف رعایت شده و 

سعی بر این است تا از خام فروشی جلوگیری شود. 
در مورد طرح رونق تولید که بیشــتر درگیِر آن هستم، در هدف گذاری 
اولیــه قرار بود 7500 واحد کوچک و متوســط فعال گــردد. اهمیت این 
مساله تا بدان پایه بود که در ابتدای سال زمانیکه مقام معظم رهبری  نیز 
در ســخنرانی خود در مشــهد مقدس  تاکید کردند که بایستی اقداماتی 

جدی برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی کوچک صورت پذیرد.
در ســال های گذشته و در برخی مقاطع میزان تورم به 40درصد رسید 
و شــرایط به گونه ای رقم خورد که تورم ماهانه از تورم ساالنه بسیاری از 
کشــورهای دیگر باالتر رفت. نرخ ارز چند برابر شد و این ها همگی سبب 
آســیب دیدن واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک شد. به 
همین دلیل دولت بسته هایی در راستای اعطای وام به صاحبان واحدهای 
تولیدی کوچک و متوســط طراحی و تدارک دید تــا این واحدها بتوانند 
خود را احیاء کنند. با پیگیری های جدی و شــبانه روزی، امکان هماهنگی 
واحدهــای تولیــدی و بانک ها فراهم شــده تا این واحدها از تســهیالت 
برخوردار شــوند. خوشبختانه علی رغم مشکالت و موانع زیاد به تاکیدات 
رهبری در این راســتا عمل شــد. به  طوریکه تاکنون تعداد 25300 واحد 
تولیدی توانســته اند از این تســهیالت و حمایت های بسته ای برخوردار 
شوند. البته واحدهای تولیدی سایر وزارت خانه ها همانند جهادکشاورزی 
هم برای این کار به کمک آمده اند. در ســال جدید نوسازی صنایع و ارائه 
بســته های حمایتی به واحدهایی که نتوانســته اند از این بسته برخوردار 
شــوند، در اولویت قرار دارد. بــا هماهنگی هایی که از طریق بانک مرکزی 
صورت گرفته اســت، برخی از موانع پیش روی دریافت تســهیالت مانند 
داشــتن چک برگشتی برداشته شــده و تالش شده اســت تا بانک ها از 
برخوردهای سلیقه ای بپرهیزند تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای رونق 

بخشیدن به واحدها در اختیار صاحبان آن ها قرار گیرد.
در برنامه ســال آینده نوســازی صنایع و معادن و 100 هزار صنف در 
اولویت قرار دارد. کل این برنامه توســط آقای جهانگیری مورد تایید قرار 
گرفته و به ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع شده تا پس ازتصویب 

به مرحله اجرا وارد شود.

نیســت، وجود ندارد. برعکس،افرادی که پا پیش نهاده و اقدامات موثری 
انجــام داده اند، بیش تر مورد نقد قرار گرفته اند؛ ولی باید در نظر داشــت 
که عموم مردم در نهایت و همیشــه از اقدامات مثبت اســتقبال می کنند 
و تجربه ی شــخص من و افزایش متوالی آرای من در ســه دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی گواهی بر این مدعاست.
مس ســونگون بزرگترین پروژه ی اقتصادی آذربایجان است به طوری که 
مقرر اســت این مجموعه صدهزارتن مس تولید خواهد کرد. اگر ارزش هر 
تن شــش هزار دالر باشد، مجموِع گردش مالی مجموعه رقمی برابر با دو 
هزار و چهارصد میلیارد تومان خواهد شــد. با توجه به این که میزان تولید 
ناخالص داخلی اســتان چیزی در حدود شــش هــزار میلیارد تومان می 
باشــد، با اعمال تغییر و تحوالت مورد نظر در مس سونگون، تولید ناخالص 
استان ده درصد افزایش پیدا خواهد کرد. هم زمان با این تغییر و تحوالت؛ 
به شرکت شهرک های صنعتی اســتان ماموریت داده شده تا برای ایجاد 
شــهرک صنعتی اختصاصی فرآورده های مس، مکان یابی نماید. همچنین 
اقدامات حقوقی مورد نیاز برای اســتقالل شــرکت مس آذربایجان نیز در 
حال انجام اســت. تبدیــل مس به فرآورده های مختلــف می تواند هزاران 
شــغل در اســتان ما ایجاد کند. از این طریق زنجیــره ای از فعالیت های 
تولیدی در منطقه راه می افتد. در واقع با گسترده شــدن زنجیره ی تولید، 
پیگیری هایــی که برای ایجاد و راه اندازی شــهرک صنعتی بعثت صورت 
می گیــرد، موجه تر به نظر می رســد. صنایع مس و خــودرو چون دارای 
زنجیره های تولید طوالنی هســتند، می توانند صنایع اســتان را متحول 
کرده و درآمد ســرانه را در اســتان افزایش دهند. بــرای حصول به این 
هدف مســئولین و مردم باید در چارچوب وظایف خود کوشا باشند. البته 
نبایســتی فراموش کرد که همه ی  مردم را نمی توان وارد چرخه ی تولید 

مس کرد، بلکه باید ســایر زمینه های کسب و کار نیز شناسایی گردد. 
البته در این میان، دانشــگاه ها هم باید اهداف آموزشی خود را متناسب 
با ظرفیت هــای آتی تولیدات در اســتان هماهنگ نمایند و رشــته های 
متناســب با نیازهای صنعت ایجاد کنند. از این طریق خواهیم توانســت 
میزان اشــتغال را افزایش داده و خانواده هــا را از گرفتاری های مرتبط با 
بیکاری جوانان رهانید از طرفی این زنجیره ها خواهند توانست نیاز انسانی 
صنعت را نیز تامین کنند. بایســتی میان تمامی واحدها هماهنگی برقرار 
باشد تا اهداف مشــترک تحقق یابد و گرنه نتایج مطلوبی حاصل نخواهد 
شــد. نباید مســائل را به مثابه ی جزیره های تک افتاده و مجزا از یکدیگر 
ببینیم بلکه مســائل اجتماعی همانند قطعات پازل در کنار هم قرار دارند 
فلذا راه حل هایی هم که برای مرتفع نمودن آن ها ارائه می شــود، بایستی 

متاثر و مشــتق از یک دید کالن نگرانه و وسیع باشد.  
من به شخصه دوره های آموزشی در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان 
شرقی گذرانده ام و حســب تجربه  شخصی این دوره ها را در مسیر مرتفع 
نمــودن نیازهــای صنعت و تولید بســیار مفید و موثر مــی دانم. چنین 
دوره هایی باعث می شــوند تا فکر خود را همگام بــا تغییراتی که در عالم 
واقع روی می دهد، متناســب و موزون نماییم. در همین راستا الزم است 
مطالعات و دانســته های خود را به روز کنیم. خود من نیز علی رغم تراکم 
کاری باال، همچنان مطالعه را در ردیف های اول اولویت های کاری ام قرار 

داده ام تا از اطالعات جدید در حوزه ی کاری خود آگاه شوم.
به جرات می توانم بگویم که سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، 
نزدیک ترین مرکز آموزشی به حوزه ی صنعت استان است؛ در همین راستا 
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در انجام امــور مزبور، تذکرات 
الزم داده شده است.

جامع  دانشگاه  اســتانی  واحد 
علمی کاربردی مصمم اســت 
جلوی فعالیت های آموزشی و 
غیرآموزشی بی کیفیت و بد را 
بگیرد و به مدیران مراکز تابعه، 
تاکید شــده که الزمــه ادامه 

فعالیت، توجه جدی به کیفی بودن آموزش هاست.
وی با بیان این که شــرایط جذب دانشــجو در زمان حاضر رقابتی بوده و مثل 10 ســال 
گذشــته نیست اکنون دانشــجو برای انتخابش با مراکز دانشگاهی متعدد روبروست و تنها 

رمز موفقیت در جذب دانشجویان، ارتقای کیفیت آموزشی است.
افزایــش تعامل با ارگان های دولتی و غیردولتی در ســطح اســتان از رویکرد اولویت دار 
مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در دوره جدید مدیریتی است مساله مهارت، 
مســاله فراگیر و بین بخشــی بوده و موفقیت در این زمینه که هدف کالن دانشگاه جامع 
علمی کاربردی به حســاب می آید، نیازمند همکاری و تعامل گســترده اســت تا فرهنگ 

صحیح کاری در جامعه نهادینه شود.
توجه به حوزه پژوهش

در دوره جدید مدیریت دانشــگاه ســعی بر این است که اساتید و دانشجویان خالق با ایده 
های برتر شناسایی شده و با یک برنامه ریزی اصولی از آنان حمایت شود.

با توجه به اینکه اغلب دانشــجویان دانشگاه جامع، شاغالن حوزه صنعت و تولید هستند و 
مشــکالت صنعت را به خوبی لمس می کنند، بهترین گزینه ها برای ایجاد تحول در حوزه 
کاری خود هســتند که این تحول در ســایه عملیاتی شــدن ایده های ناب و بها دادن به 

پژوهش امکان پذیر است.
مسایل فرهنگی و ورزشــی از اولویت های دیگر دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان 
شرقی می باشــد؛ دانشگاه محل بسیار خوبی برای آشناکردن دانشجویان با مقوله فرهنگ 
و چگونگی خوب زیســتن است و دانشگاه جامع استان درصدد است خالء تعلیم چگونگی 
خوب زیســتن را در کنار تعلیم علم آموزِی خوب پر کند و این امر تنها از رهگذر اهمیت 

دادن به مسایل فرهنگی قابل تحقق است.
تنها در نمیســال دوم سال تحصیلی 96-95 بیش از 500 برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی 

در سطح مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی برگزار می شود.
برنامه های سال 96

برگــزاری کنگره ملی فضای مجازی و شــهدای دانشــجو، برگزاری گردهمایی روســای 
واحدهای اســتانی دانشگاه در تبریز، انجام نشست های هماهنگی با مدیران و کارشناسان 
منطقه ســه دانشــگاه با دبیری آذربایجان شــرقی، اجرای دوره های بازآموزی مدرسان با 
محوریت تقویت مهارت های تدریــس و اخالق حرفه ای، بهره گیری از ظرفیت کارگاهی 
و آزمایشــگاهی واحدهای صنعتی و تحول در شــیوه آمــوزش دروس عمومی، کاربینی و 

کارورزی از مهم ترین این برنامه هاست.
ســال آینده همچنین تالش خواهد شــد اجرای برنامه های درســی و اموزشی در مراکز 
تابعه اســتان با نیازهای اقتصادی، کشــاورزی، صنعتی و خدماتی آذربایجان شرقی بیش 
از گذشــته منطبق شــود ضمن اینکه در برگزاری رویدادهای ایده تاپ اقدامات جدی به 

عمل خواهد آمد.
با پیگیری های انجام شده در سال آینده نخستین نشریه علمی پژوهشی با صاحب امتیازی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان منتشر خواهد شد.
وی توانمندســازی کارکنان واحد استانی و مراکز تابعه دانشگاه، افزایش شاخص های رفاه 
دانشــجویان، وجذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توســعه آموزش های علمی 
کاربردی به ویژه در صنایع نســاجی، کفش، چرم، ســنگ های قیمتــی، معادن و صنایع 
دســتی را دیگر برنامه های اولویت دار مدیریت دانشــگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان 
شرقی در سال 96 عنوان کرد. در حال حاضر 37 مرکز آموزش علمی کاربری در آذربایجان 

شرقی با 11 هزار دانشجو و نزدیک به هزار و 900 مدرس فعالیت می کنند.
* به نقل از پایگاه خبری نصر نیوز

قبل از انتصابم در دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان و به ســبب عضویتم در هیات 
نظارت بر دانشــگاه های آذربایجان شــرقی، گزارش های واصلــه درباره وضعیت برخی از 
دانشــگاه های استان از جمله دانشــگاه جامع علمی کاربردی، گزارش های جالبی نبود و 
از وجود کاســتی هایی حکایت داشــت که فضای نه چندان خوش بینانه ای نسبت به این 

دانشگاه ایجاد کرده بود.
اگر بعد از پیروزی انقالب اســالمی در حوزه آموزش عالی تصمیم خوبی گرفته شده باشد 
تاســیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت دانشگاه نسل سوم بود. این که درست 
بعد از جنگ تحمیلی و حدود 25 سال قبل، فکر خوب تاسیس دانشگاهی با هدف ارتقای 
ســطح مهارت های شغلی عملیاتی شد، تصمیم بسیار درســت و قابل اعتنایی بود که در 

سطح کالن نظام اتخاذ و اجرایی شد.
به رغــم این تصمیم اصولی و مانند اغلب حوزه ها که معموالً تصمیم گیری های ما خوب 
اســت ولی در اجرا به خاطر محدودیت های ســخت افزاری و ســوءمدیریت ها به اهداف 
طراحی شــده، دســت پیدا نمی کنیم در مورد دانشــگاه جامع علمی کاربردی هم با این 

نقص مواجه بوده ایم.
در بسیاری از حوزه ها که مدیریت صحیحی اعمال شده و افراد در صف، افراد باایمان بوده 
اند موفقیت های خوبی حاصل شــده اســت .نمونه ای از توفیقات حوزه دانشگاهی، تحقق 
شایســته توصیه مقام معظم رهبری در زمینه نهضت نرم افزاری و تولید علم بوده که چند 

وقت پیش منجر به رشد علمی کشورمان شد.
با همه این اوصاف می شد در بحث کیفی سازی رشد علمی، به اساتید و محققان دانشگاه 
ها جهت دهی کرد و با فاصله گرفتن از تولید مقاله های صرفاً نظری، رفع مشکالت داخلی 

کشور به ویژه در حوزه اقتصادمقاومتی مورد توجه جدی تر قرار می گرفت.
حدود 10 ســال قبل در رشــد علمی به جایگاه خوبی در سطح منطقه و جهان دست پیدا 
کرده بودیم و اگر این جهت دهی به درســتی و با حساســیت صورت می گرفت، امروز آن 

جایگاه خوب نه تنها حفظ که ارتقاء پیدا کرده بود.
گسستگی صنعت و دانشگاه

فاصلــه گرفتن واحدهای صنعتی از مراکز تولید علم و دانشــگاه هــا و عدم تحقق ارتباط 
صنعت با دانشــگاه را زمینه ساز افزایش شــکاف بی اعتمادی به تولیدات داخلی است بی 
توجهی به حوزه پژوهش و منطبق نبودن تولیدات صنعتی با تکنولوژی های روز آســیبی 

است که دانشگاه جامع درصدد رفع آن است.
در برقرار شــدن ارتباط صنعت با دانشگاه، گاهاً مراکز دانشگاهی هم قصورهایی داشته اند 
متاســفانه طی ســال های گذشته روند حرکتی دانشــگاه جامع علمی کاربردی به عنوان 
دانشــگاه نسل سوم و مهارت محور، در امتداد حرکت دانشگاه های سنتی بوده و این آفت 

بزرگی است که دانشگاه جامع را تهدید می کند.
خوشبختانه آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان کشور که دانشگاه جامع در آن راه 
اندازی شــده، گام های خوبی در مســیر تحقق اهداف کالن پیش بینی شده برداشته ولی 

مطابق با این ظرفیت ها و انتظارات عمل نکرده است.
اقتصاد مقاومتی و دانشگاه

در برهــه زمانی فعلی، یکی از ملزومات تحقق اقتصــاد مقاومتی و رونق اقتصادی، حرکت 
در مــدار مهــارت آموزی و تقویت دانش کار در بین دانشــجویان و شــاغالن بخش های 
مختلف اقتصادی و خدماتی است و این مساله حساسیت نقش آفرینی دانشگاه جامع علمی 

کاربردی به عنوان تنها متولی نظام آموزش عالی مهارتی را نمایان می کند.
بیشــترین تمرکز مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان طی چند ماه اخیر، زمینه 
ســازی برای ارتقای کیفیت ارائه آموزش های مبتنی بر مهارت و کارآفرینی توسط مراکز 

تابعه بوده است.
با همفکری کارشناسان کاربلد و مسئولیت پذیر واحد استانِی دانشگاه طی جلسات مکرر با 
مدیران و کارشناسان مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی در آذربایجان شرقی، برنامه 
های کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدتی که منجر به بهبــود کیفیت آموزش ها خواهد 
شــد، تبیین گردیده است ضمن اینکه نظارت واحد استانی بر این مراکز به صورت مستمر 

و جدی در دستور کار قرار گرفته است.
در این بازدیدها بر کاهش خطاهای آموزشی، تشکیل منظم کالس ها، بهره گیری از اساتید 
و مدرسان باکیفیت و اجرای صحیح مقررات آموزشی تاکید شده و درباره هرگونه کوتاهی 

»فرزان قالیچی« رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

کیفیت بخشی به آموزش اولویت دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی است
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به این ترتیب تاریخ اقتصاد مقاومتی را در تاریخ الگوی معشیت ایرانی 
باید جســت  وجو کرد . الگوی معشیت ایرانی ، همان کدآمایی است. 

مسیر طی شده اقتصاد مقاومتی
حال به مرور روند شــکل گیــری ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشــور 
خواهیــم پرداخت . عبــارت » اقتصاد مقاومتی « اولین بــار در بیانات 
رهبرمعظــم انقالب در دیدار جمعی از کارآفرینان کشــور در تاریخ 16 
شــهریور 1389 طرح شد . با شــرایط درهم ریخته اقتصادی که در آن 
سال ها به خصوص از ســال 1390 به دنبال تحریم نفتی و تحریم بانک 
مرکزی در کشــور ایجاد شــد و اوضاع اقتصادی به  نوعی از دست دولت 
خارج شــده بود ، وقت و انرژ ی الزم برای پرداختن به این سیاست مهم 

باقی نماند .
چنــد مــاه پــس از روی کار آمــدن دولــت جدید ، سیاســت های 
اقتصادمقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه ســال 92 ابالغ شــد . دقیقاً یک 
روز پس از ابالغ این سیاســت ها به دولت یازدهم ، در یکم اســفندماه 
رئیس جمهور این سیاســتهای ابالغی را به معاون اول خود ابالغ می  کند 
تا دولت با بســیج تمام امکانات خود بســته اجرایی برای آن تدوین کند 
. بعد مقرر شــد طرح و برنامــه درباره اقتصاد مقاومتی در کمیســیون 
هایی در ســطح دستگاه ها و وزارتخانه  ها تهیه شود . 9 روز بعد ، یعنی 
دهم اســفندماه ســال   92 ، معاون اول رئیس جمهور سیاست ها را به 
پانزده دســتگاه اجرایی ابالغ می کند . ســال 92 به این ترتیب گذشت 
و در تابســتان 93 یک گزارش 324 صفحــه   ای در معاونت برنامه ریزی 

تعریف اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی را مقاوم  سازی اقتصاد خوانده  اند ؛ مقاوم  سازی اقتصاد 
، یک مؤلفه  ی استراتژیک است ، زیرا با استحکام درونی اقتصاد می  توان 
به اســتحکام درونی جامعه رســید . اســتراتژی علم بقاء جامعه است ؛ 
هرآنچه که موجب مقاوم  ســازی و استحکام بنیان  های جامعه شود ، یک 

گزاره  ی استراتژیک محسوب می  شود .

قدمت اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی ، یک دکترین اقتصادی بومی اســت و ریشه در تاریخ 
اقتصاد ایران دارد . اقتصاد ایرانی با مفهوم » کدآمایی» شناخته می شود 
؛ کدآمایی ، الگوی ایرانی معشــیت اســت ، که قدمت آن به تاریخ ایران 
باستان می رســد . تاریخ اســتراتژیک ایران به  ویژه ایران باستان حاکی 
از بهره   مندی ایرانیان از تلقی اســتحکام اقتصــادی به عنوان مؤلفه  ای 

استراتژیک است . 
» آما « و » آمایش « معشــیت ، در واقع آماده  ســازی و تدارک معاش 
با منابع موجود اســت که مؤلفه  ی اصلی آن » خودکفایی « و اســتقالل 
اســت . کدآمایی ، تدارک و آماده  سازی معشیت عمومی با منابع موجود 
و بدون وابســتگی به منابع بیرونی است . در فرهنگ ایرانی ، دو مفهوم 
کدخدا بــرای مردان و کدبانو بــرای زنان ، با همین حکمت شــناخته 
می  شــود . حکمت کدبانویی و حکمت کدخدایی ، از قوه و توان کســی 
حکایــت می  کند که می  تواند بدون بهره  گیری از منابع بیرونی ، و تنها با 

اکتفا به منابع درونی ، معشیت را برآورده کند . 

نگاهی به تاریخ و عملکرد اقتصاد مقاومتی در ایران

پريسا زارع
کارشناس ارشد اقتصاد 
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از دیدگاه های سیاســی و صرفا از دید اقتصــادی می پردازیم . یکی از 
ابزارهــای مهم و مؤثر دولت ها به منظور ایفای نقش در اقتصاد ابزارهای 
سیاســتی آنهاســت که با توجه به برنامه  آنها به کار گرفته می شود . در 
اقتصــاد مقاومتی ، از بعــد حمایت از تولید داخلــی دو مطلب مهم به 
نظر می رســد.  ابتدا اینکــه از لحاظ سیاســت گذاری ، ایجاد تعرفه ها و 
موانع سیاســتی برای واردات کاالهای مصرفی و تولیدی در داخل برای 
مدیریت و تحرک محاسبه شــده ی این ســرمایه در کشور اولین رکن از 
وظایــف دولت در این زمینه اســت . دومین وظیفــه ی دولت در ایفای 
نقش خود در حمایت از تولید داخلی را می توان در بحث فرهنگ ســازی 
و تالش برای تغییر ذائقه ی مصرفی به ســمت تولیدات داخلی و حمایت 
از آن ها برشــمرد . این فرهنگ سازی و سیاست گذاری دو بال حمایت از 
تولید داخلی هســتند که قدرت و هماهنگی این دوبال برای ایجاد قوام 

در تولید داخلی و حمایت از آن بســیار مؤثر است .
اقدامات دولت که در قسمت قبل بدان اشاره شد را می توان گام های 
مثبت و رو به جلویی در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به شــمار آورد که خط مشی دولت را در حرکت به سمت اهداف و نتایج 
اقتصاد مقاومتی ، مشــخص می کند . اما سایر اقدامات دولت از ابتدای 
ســال 95 تاکنون ، بعضا اثر مثبت اقدامــات فوق را کمرنگ و بی فایده 
نموده اســت . از جمله این اقدامات می توان به بی توجهی دولت نسبت 
بــه ارائه الیحه اصالح نظام بانکی ) اثرگذاری بــر تولید داخلی از کانال 
عدم تخصیص تسهیالت به بخش تولید(، درخواست توقف بررسی طرح 
اصالح نظام بانکی ابتدا از ســوی رئیس بانک مرکزی و ســپس مدیران 
عامل برخــی از بانک ها و نمایندگان اتــاق بازرگانی تبدیل بانک ها به 
مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، حمایت های الزم دولت از ســرمایه 
گذاران خارجی حتی بیش از ســرمایه گــذاران ایرانی ، اعطای مدیریت 
قراردادهای نفتی به شرکت های خارجی و فقدان ضمانت طرف خارجی 
در زمینــه تولید و انتقال تکنولوژی ، بی اعتنایی نســبت به انحصار در 
بازار روغن ، بی توجهی نســبت به بنگاه داری بانک ها ، ورود شــرکت 
های خارجی به صنعت برق ایران در صورت وجود شــرکت های توانمند 
داخلــی ، طرح افــزودن 19 منطقه آزاد و ویژه که با اســتناد آمارهای 
موجود 7 منطقه آزاد کشــور که سه معضل تسهیل قاچاق ، فرار مالیاتی 
و واردات لجام گســیخته را دارا هســتند ، فقدان عزم جدی در برخورد 
بــا واردات قاچاق کاال ، امضای قرارداد فروش ســهام کارخانه ســایپای 
کاشــان به شــرکت پژو   ســیتروئن و دامن زدن به انحصــار در صنعت 
خودرو ، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران ، حذف کارت ســوخت 
و ایجاد بستر مناســب برای قاچاق بنزین  و ضربه زدن به تولید داخلی 
آن ، امضای قرارداد ســاخت هشت کشتی با کشــور کره و عدم اعتماد 
به توان داخلی ، کاهش تعرفه واردات هشــت کاالی پرمصرف شب عید 
جهت تنظیم بازار در این ایام ، تســهیل و رشد واردات به شکل کاهش 
تعرفــه واردات اقالم غذایی ، واردات لوازم خانگی و پوشــاک از ترکیه ، 
معافیت مالیاتی واردکنندگان مواد اولیه ، رشــد واردات از آلمان و هلند 

و فرانسه اشاره کرد .
البته گفتنی اســت این نشــانه ها و گزاره ها به معنای این نیســت که 
دولت یازدهم ، به طور کل در مســیر مخالــف اقتصاد مقاومتی حرکت 
عمل می کند ، اما واقعیت امروز این اســت که این ضعف ها و رفتارهای 
خالف تدبیر در مسیر رو به پیشرفت کشور و بالندگی اقتصادی و اتکای 
به درون اخالل ایجاد کرده و رســیدن به ســر منزل مقصود را به تأخیر 

انداخته است . 

و نظــارت راهبردی رئیس جمهور آماده شــد. بعد در تاریخ هجدهم و 
نوزدهم مردادماه سال 93 شــورای اقتصاد در قالب 19 مصوبه، 181 
سیاســت اجرایی و 687 برنامه عملیاتــی را تصویب می کند و پس از 
آن این سیاســت ها به دســتگاههای اجرایی مرتبط ابالغ می شود. هر 
مصوبــه هم حاوی کاربــرگ برنامه عملیاتی اقتصــاد مقاومتی بود که 
مجری ، شــیوه اجرا ، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی ، شاخص 
هــا و واحدهای اندازه   گیــری ، نتایج مورد انتظار برنامــه عملیاتی ، 
میزان عملکرد در سال های 92، 93 و 94 و حتی متوسط دوره برنامه 
ششم توسعه ، منابع مالی و شیوه تأمین آن و اصالحات پیشنهادی در 

قوانین و مقررات در آن مشخص شده بود .
این برنامه با این دقت تصویب و ابالغ شــد اما متأســفانه گزارش و 

بازخوری درباره اجرای این 687 برنامه عملیاتی وجود ندارد .
در دی مــاه 1393 معاونــت برنامه  ریــزی و نظــارت راهبــردی 
رئیس جمهور یک گزارش با عنوان » گزیده  ای از اقدامات کوتاه- مدت 
دولت در اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی « تدوین کرد . این 
گزارش ضمن اشــاره به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در 
قالب » بسته سیاســتی خروج از رکود « ، بیشتر درصدد بود اقدامات 

جاری مربوط به هشت دستگاه دولتی را گزارش کند .
در تاریخ هفدهم آبان 94 چهار نکته از سوی رهبر انقالب به معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شد . این ، در پاسخ به گزارش ارسالی آقای معاون 
اول بــه رهبر معظم انقالب بود که حــاوی برنامه های یازده گانه طرح 
ها وپروژه های دولت برای اجرای سیاســت های کلی اقتصادمقاومتی 
بود. در این نامه رهبــری تأکید کردند که برنامه های اقتصاد مقاومتی 
باید در تمامی فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم شود ؛ همچنین 
مرقوم فرمودند این برنامه ها مجزا از برنامه ششم نباشد ؛ نقش دستگاه 
هــای اجرایی و زمان بندی اجرای پروژها به همراه اهداف کوتاه  مدت ) 
پایــان دولت یازدهم ( میان  مدت ) پایان برنامه ششــم ( و بلندمدت ) 

انتهای چشم انداز بیست ساله ( مشخص شود .
در نیمه دوم ســال 94 ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشــکیل 
گردید . در بهمن  ماه سال 94 طبق گزارش های این ستاد ، 12 برنامه 
ملی تعریف شــد . در این دوره 687 برنامه عملیاتی ســال 93 تبدیل 
به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی و 10 دســتگاه مسئول می  شود . در 
سال 94 دولت » نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) نیپا 
( « را هــم با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی تدوین کرد . بنابراین دولت تا پایان ســال 94 تعداد 920 
برنامــه عملیاتی اجرایی تدوین کرده و با این مصوبات وارد ســال95  

می شود .
در16 فروردین ماه 95 ، ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی دولت 
27 مصوبه را به تصویب می  رســا ند که در آن 121 پروژه الویت   دار با 
توجه به بحث و بررسی درخصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های 
برنامه ملی اقتصادمقاومتی برای اجراء در ســال 95 تعیین شده است . 
بنابراین برنامه های عملیاتی اقتصادمقاومتی از 687 به 233 و ســپس 
بــه 121 پروژه الویت دار تبدیل می  شــود . بنابراین پروژه های اقتصاد 
مقاومتــی به تعداد 121 پــروژه تقلیل پیدا کرده و به دســتگاه های 

اجرایی ابالغ می شود .

اقدامات عملی دولت 
در این قســمت به ذکر برخــی از اقدامات عملی دولــت یازدهم با 
تمرکز بر حل مشــکالت تولید داخلی و حمایــت از تولید ملی ، فارغ 
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بنده با این پیش فرض که همه می دانیم تفکر چیست عالقه دارم بر الگوهای 
تفکر و نقش آن در تصمیم گیری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته 
شود. معموال رویکردهائی که در علومی همچون اقتصاد و مدیریت برای نظریه 
پردازی انتخاب می شد رویکردی بود که انسان و نظام های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی را از منظر نگاه دکارتی ـ نیوتنی به تصویر می کشــید. به عبارت 
دیگر الگوی فکری غالب در علوم انســانی، تحت تاثیر علوم طبیعی و باالخص 
مکتب پوزیتیویســم الگوئی مکانیکی یا غیر نیت مند بود. در این الگو انسان 
ها و نظام های انســانی، ماشــین های قاعده مندی هستند که بی اراده، بی 
احســاس وفاقد توان تصمیم گیری می باشند.  تصور انسان به عنوان دستگاه 
مکانیکی قانون مند)موجود غیر نیت مند( منجر به تالش برای مدل ســازی 
رفتار انســان و شــکل دادن به آن شــد. رویکردهای تجویزی و هنجاری در 
برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی نمونه ای از این تعریف از انسان است. 
در حالی که انســان ذاتا موجودی هدفمند و نیت مند اســت. بنابراین برای 
چنین انسانی نیت مندی شاید تحمیل سبک زندگی، برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی آثاری چون مقاومت در برابر سیاســت ها، آشوب ها و انقالب ها را 
خواهد داشــت. فون هایک اقتصاد دان برند جایز نوبل تقریبا چهل سال پیش 
به این محدودیت نگاه مکانیکی به سیســتم اجتماعی داشتن اشاره می کند. 
خالصه اینکه نیت مندی  به نظر می رســد مربوط به ذات انســان است. اگر 
انســان موجودی متفکر ، الجرم نیت مند نیز اســت. به نوعی تفکر در درون 
خود حامل نیت مندی اســت. هر چند برای مفهــوم نیت مندی مراتبی نیز 

شاید بتوان قائل بود. 
حمیدی: تفکر در درون خود از نیت مندی برخوردار است، فقط جهت نیت ها 

می تواند متفاوت باشد.
بافنــده: اینکه انســان می تواند جهت نیت ها را خــود انتخاب کند،  بر نیت 

مندی تفکر صحه می گذارد. 
اسمعیلی: ویتگنشتاین بر این باور بود که “مرزهاي زبان من، نشانگر مرزهاي 
جهان من است” و هیچ واقعیتي خارج از حدود زبان، ناظر بر امر واقع نیست. 
حدود زبان من، حدود جهان من اســت. اگر زبان زایا نباشد، تفکر ما محدود 
می شــود. در مورد بعضی از نویســندگان گفته می شود  که دارای اندیشه ی 

بخش اول
حاجی زاده:  یکی از مباحثی که وجود دارد این اســت که اساســاً موقعیت، 
نقش و جایگاه تفکر در کجاســت؟ آیا عرصه ی دولت اســت؟ عرصه ی جامعه 
اســت؟ عرصه ی کار است؟ عرصه ی دانشگاه اســت؟ عرصه ی احزاب است؟ 
برای ورود به این بحث شاید برخی بگویند که ابتدا باید تعیین نمود که خود 
تفکر چیســت؟ و منظور از تفکر چیست؟ بطور خالصه و کلی می توان گفت؛ 
وجود دســتگاه زبان در انسان خواه ناخواه او را حامل تفکر کرده است و بقول 
اگزیستانسیالیست ها انسان، این موجود برخوردار از دستگاه زبان تنها موجود 
شناســنده و صاحب تفکر است و بدون انسان صحبت از وجود عالم و کائنات 
بی معنی است. تفکر چگونه خود را نشان می دهد؟ تفکر زمانی خود را آشکار 
می کند که انســان در مســیر هدفی و یا حل مســئله ای  قرار می گیرد. در 
مقطعی از زمان، انســان در پِی »فضیلت« تفکر نموده تا خود را بدان فضیلت 
برســاند. در دنیای مدرن نیز انسان برای رسیدن به »قدرت« که هدف غایی 
اش است تفکر نموده است.  موضوع دیگری که در این موضوع می تواند مورد 
مباحثه باشد این است که آیا تفکر نیت مند است؟ یا اصال تفکر غیر نیت مند 
وجود دارد؟ منظور از »نیت مندی« آن نوع حرکت فکری اســت که می تواند 
در مقابل تفکر جبرگرایانه مطرح شــود. یعنی انسان ماشین تفکر نیست و در 

واقع برای تفکر امکان طرح خواست و تغییر را دارد.
میرزایــی: می توان موجودات را به دو گروه زیســت مند و غیر زیســت مند 
تقســیم کرد که تفکر، مخصوِص موجودات زیســت مند است در موجودات 
زیســت مند نیز مراتب تفکر برحسب تکامل سیستم های عصبی متغیر است. 

سیستم عصبی انسان چون متکامل تر است لذا تفکر نیز با معناتر است.
بافنده: به نظر می رســد تمرکز بر این سوال که تفکر چیست بیشتر از آن که 
راهنمای ما باشــد، ما را در دام اندیشه انتزاعی گرفتار خواهد کرد. این سوال 
که تفکر چیســت، تا آنجائی مناســب پرداختن اســت که در عمل برای حل 
مســاله هایمان راه گشا باشد و گرنه این سوال می تواند در مجالی دیگر و در 
محضر اســاتید فلسفه ذهن و روانشناسی شناخت مورد بررسی قرار گیرد. هر 
چنــد برای بحث در مورد تفکر نیت مند و نقش آن در نظام های سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی بی نیاز از مفهوم سازی تفکر نیستیم. بنابراین 

نقش و کارکرد »تفکر« نیت مند انسان در جهان

ماهنامه کارایی در دومین میزگرد از سلسه بحث های »معیارهای ارزیابی سیستم های اجتماعی«، نقش 
و کارکرد »تفکر« نیت مند انسان در جهان را با حضور اساتید دانشگاه، آقایان دکتر علیرضا بافنده)هیأت 
علمی گروه مدیریت دانشــگاه آزاد اسالمی(، دکتر مقصود اســمعیلی)هیأت علمی گروه زبان و ادبیات 
انگلیســی دانشگاه آزاد اسالمی(، دکتر علی ستاری)هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه نبی اکرم(، دکتر 
داود حمیدی رزی)دانشــجوی دکترای توسعه ی اقتصادی از دانشگاه تبریز، مدرس دانشگاه و عضو بنیاد 
ملی نخبگان(، حبیب اهلل آقامحمدی)مدرس دانشــگاه، محقق و نویسنده(،دکتر شهرام میرزائی دریانی 
)هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی(، ســعید رمضانیان پور )مدرس دانشگاه های پیام نور(، 

آصف حاجی زاده ) مدرس دانشگاه الغدیر( به شرح ذیل مورد بحث، بررسی و نقد قرار داد. 



33

13
96

ن 
ردی

رو
. ف

 29
ره 

ما
 ش

ی .
رای

 کا

مانند مســتی اُفتان و خیزان، به هر  اندیشه ی خَردگریز یا خَرد ستیزی دخیل 
می بندد و بر آستاِن  اندیشه  های پُست مدرنیستی و ساخت شکنی و بن فکنی 
و... سر می ساید و مانند قطره ای ُمحال اندیش که خیاِل حوصله ی بحر می پزد 
“دون کیشــوت” وار به جنِگ واقعیت  های متصلّــب و عینی می رود و فقداِن 
عقل را به ســور می نشیند و خود را ســرآمد و فعاِل مایشاء و برتِر این میداِن 

موهوم می شمارد!
بافنــده: دیوید بوهم فیزیکدان برجســته، در کتاب »گفتگــو« می گوید: در 
مواجهه با مســاله از تفکرمان استفاده می کنیم. اما در واقع مساله اصلی خود 
تفکر اســت. ما با فکر غلط مشکالتی درست می کنیم و بعد از همان فکر می 
خواهیم کــه راه چاره 
ای برای این مشکالت 
فارســتر  ارایــه دهد. 
بنیــان گــذار پویائی 
سیســتم  شناســی 
جملــه زیبائــی دارد: 
از مشکالت  بســیاری 
بزرگ از حل مشکالت 
کوچک بوجود می آید. 
اگــر بــه مشــکالتی 
هوای  آلودگــی  چون 
شدن  خشک  شهرها، 
ارومیــه،  دریاچــه 
ترافیــک و آشــفتگی 
های اجتماعی همچون اعتیاد و فحشــا به دقت نگاه کنیم، متوجه می شویم 
این ها عوارض جانبِی راه حل هائی هســتند که با الگوی تفکری خطی، تقلیل 
گرایانه، تحلیلی و ســاده انگارانه صورت بندی شــده اند. خواستیم در حوزه 
اقتصاد کشاورزی به خود کفائی برسیم، برکه ها و دریاچه ها را از دست دادیم. 
خواســتیم اقتصاد را متحول کنیم، اما ارمغان توســعه، تضادهای اجتماعی و 
ظهور طبقات نوکیســه از یک طرف و اعتیاد، فحشا، خودکشی، سرقت و ... از 
طرف دیگر بود. اولین قدم برای حل مشــکالت، اصالح الگوی تفکر است. این 
موضوع تحت عنوان یادگیری نوع دوم شــناخته شده است. یادگیری نوع دوم 
یعنی تمرکز بر تغییر مدل های ذهنی متناسب با ویژگی های مساله. اما مدل 
های ذهنی حاصل دیالکتیک بین ذهن و دنیای واقعی اســت. به عبارت دیگر 
مــا آنگونه فکر می کنیم که زندگی می کنیــم و آنگونه زندگی می کنیم که 
فکر می کنیم. تعادل دیالکتیکی بین ذهن و هستی چنان صلب و محکم است 
که انســان ها در مقام تصمیم گیری هر گونــه تردیدی را در خصوص تغییر 
مــدل های ذهنی خود برنمی تابند. مدل های ذهنی خود را حقیقت مســلم 
می پندارند. اینجا شاید بنا به اظهار “بوهم”  گفتگو می تواند راه گشای تغییر 

باشد. گفتگو می تواند بین دانشمندان، جوامع یا تمدن ها باشد.      
حمیدی: می توان گفت که واقعیت های بیرونی ســریع اتفاق می افتند و ذهن 
انســان شاید نتواند به همان سرعت تغییر یابد)یا بعبارت دقیق تر خود را بهوز 

کند( و این می تواند در انسان ها پریشانی ایجاد کند.
بافنده: گاهی فروپاشــی سیســتم های اجتماعی مانند بنگاه های اقتصادی، 
ساختارهای سیاســی و حتی تمدن ها در نتیجه تاخیر در یادگیری نوع دوم 
است. یاد گیری که با تغییر الگوهای تفکری، تغییر نگرش ها و رویکردها سرو 
کار دارد. البته آن روی سکه نیز هست کسانی یا جوامعی که تغییرات هستی 
را ســریع تر از دیگران پیش بینی می نمایند و مدل های ذهنی خود را با آن 
هماهنگ می سازند تبدیل به رهبران دنیای آتی می شوند. و از هیچ به همه 
چیز می رســند. نمونه بارز آن کشور چین است. جمله ای مشهور منتسب به 

عمیق بود ه اند اما زبان قاصر دارند. وقتی به ســبک های نویســندگان نگاه 
می کنــم بعنوان مثال به آثار »همینگوی« نگاه می کنیم، می بینم که  او با به 
کارگیری جمــالت کوتاه خود را  تاحدی از این مخمصه ها می رهاند. جیمز 
جویــس با به کارگیری واژه های کهن و اما عمیق با ترکیب واژه های آلمانی 
و انگلیســی در متن هایش، و بعضا ســاختن واژه های جدید با ترکیب ریشه 
کلمات با منشــاء یونانی والتین در انتقال تفکر خود به مخاطبان خود تالش 
می کند. فلسفه در آلمان برخالف انگلیسی ها که بیشتر در حوزه ی کاربردی 
فعالیت دارند رشد بیشــتری دارد چون وجود » بازی های زبانی« در دستگاه 

کالمی آلمانی ها امکان تفکر محض عمیق را ممکن می نماید. 
الواتــر  کاســپار  یوهــان 
خردمند  را  کسی  می گوید 
تفکــرش،  کــه  بنامیــد 
گفته هایــش  کارهایــش، 
یک  همگی  گام هایــش  و 
یک  بــرای  روشــن  چون 
چرای روشن باشد. سرآغاز 
تفکر مبتنــی برخردمندی 
نهفته  کــردن  تردیــد  در 
کردن  تردید  با  ما  اســت، 
با  و  به پرسش ها می رسیم 
جستجو شــاید به حقیقت 
دســت  یابیم. بقول میشل 
نقطه ضعف  این  دومونتنی 

انســان است. ما راسخ ترین عقیده را به چیزی داریم که از آن کمترین آگاهی 
داریم. تفکر یعنی در تمامی موضوعات بد نیست. گاه گداری جلوی چیزهایی 

که مدت هاست بدیهی انگاشته ایم عالمت سؤالی بگذاریم.
در حال حاضر این موضوع مطرح اســت که چگونه تفکر می تواند تجربه های 
گذشــته را با نیازهای آتی درهم آمیزد. تفکر می توانــد دو رویکرد متفاوت 
داشــته باشــد. فرض کنید یک صفحه متحرک وجود دارد که چند نفر روی 
آن ایســتاد اســت و وقتی افراد روی آن حرکت می کنند، تعادل صفحه بهم 
می خورد. یک رویکرد این است که در مواقعی که تعادل صفحه بهم می خورد، 
یکــی از این افراد مدیریت کرده و تالش کند کــه با جابجایی خود تعادل را 
بازگرداند و رویکرد دیگر این اســت که یکی از افراد با نیت بد با اســتفاده از 
ایــن عدم تعادل افراد را تک به تک حذف کنــد. اگر در یک جامعه جهت و 
هدف تفکرها همســو باشــد، تعادل  حفظ خواهد شد وگرنه عکس آن اتفاق 

خواهد افتاد.
متوسل شــدن به “گفته می شود یا چنین می گوید ها” و یا توسل به تخیل 
های رمانتیِک ایده الیســتی، ما را از تفکر انتقادی دور کرده است و متاسفانه 
تفکر انتقادی مورد غفلت واقع شــده و صاحبان این نوع تفکر به حاشیه رانده 
می شــوند و به هشــدارهای آن ها در خصوص پیش بینی مشکالت توجهی 
نمی شــود مشــکالتی مثل مشــکالت آب ومحیط زیست ، شــکاف طبقاتی 
روزافزون. ... دکترعبدالحمید ضیایی در کتاب »غیاب عقل« مشــکل اساسی 

ما رابه  درستی مطرح کردند: 
یکی از دالیل عدم رشــد تفکر انتقادی، رابطــه عرفانی مرید و مرادی و عقل 
کل دانســتن مراد و مرشد بوده است. این پدیده ی نامبارک، جرأت اندیشیدن 
را ســلب و هــر گونه خالقیت علمی را نابود کرده اســت. وجود این مســاله 
در تمامیت فرهنگ ما، ما را اســیر فرهنگی هیجــان محور کرده به گونه ای 
که با  اندیشــیدن و نقد به هیچ وجه سِر ســازگاری و مماشات نداریم. نوعی 
هیجان زدگی کاذب و کور که تا بُِن اســتخوان نفوذ کرده و سالِک این وادی، 
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می شــود؛ چون این سیستم)یک( صد در صد عقالنی عمل نمی کند و خطا 
در این مرحله بســیار است. کاهنمن در این رابطه 48 خطا را بر می شمارد 
کــه از آن به عنوان مکاشــفه)Heuris tic(  ها نام می بــرد. وقتی خطاها از 
سیستم یک به سیســتم دو منتقل شدند سیستم دو نیز به طبع نمی تواند 
کاماًل عقالنی عمل کند و پس از این خطاهای سیستم دو شروع می شوند.
میرزایی: تفکر افراد وابسته به موقعیت های افراد است. کارگر از منظر خود 
سرمایه دار از منظر خویش و معلم هم از منظر خودش به مسائل می نگرند 
آقامحمــدی: بدون زبان در واقع تفکر فاقد معنا می شــود. اگر رابطه دال و 
مدلول نباشــد تفکر هم وجود ندارد. انسان به واسطه نمادها تفکر می نماید 
و زبان عنصر اجتماعی در درون روابط اجتماعی شــکل می گیرد رابینسون 
کروزوئه اگر زبان را باخودش به جزیره نمی برد نه زبانی وجود داشــت و نه 
تفکری. اســاس تفکر زبان است و اساس زبان هم روابط اجتماعی می باشد؛ 
در واقع روابط اجتماعی انســان ها، زبان و در نهایت تفکرشــان را مشخص 
می کند. سبک زندگی یعنی روابط دینی، نمودهای دینی را در عرصه های 
مختلف ظاهر می کند. علی رغم آنکه تکنولوژی وارد شــده اســت و سبک 
زندگی ما در وجوه مختلف سنتی می باشد و شاید به همین خاطر است که 
هنوز تفکر ما با ادبیات چند قرن پیش مانوس اســت. به نظر می رســد اگر 
جامعه می خواهد در حوزه تفکر تحولی اتفاق بیافتد بایســتی سبک زندگی 
و روابط اجتماعی و به تبع آن زبان و در نهایت تفکر انســان ها و نمودهای 

این تفکر متحول گردد. 
رمضانیــان پور: تفکر می تواند هم نیت مندانه و هم غیر نیت مندانه باشــد 
هر دو حال از تفکر می تواند خالق سیستم های مربوط به خود باشد و خوِد 
این سیســتم ها بازتولید کننده همان تفکرها باشد. موضوع تفکر را بایستی 
در متن تجربه زیســتی بررســی کرد. تفکر در سایه برخورد انسان با جهان 
صورت می پذیرد. دانشگاه ها معلوماتی در اختیار افراد قرار می دهد که این 
معلومات نمی تواند با تجربه زیســتی ارتباط برقرار کند و چون این داشته 
های ذهنی با جهان زیســتی نامونس اســت نمی تواند در تاثیرگذاری نیت 
مندانه بر روی آنها نقش داشته باشد. با توجه به اندیشه های فروید باید این 
موضوع را در نظر داشــت که تفکر انسان تا چه اندازه ای می تواند از حوزه 
های غریزی و نیازهای ضــروری روزمره رهایی یافته و به مرحله فراخودی 
ارتقــاء یابد. جامعه شناســی نیت منــدی را در زمینــه خودآگاهی مطرح 
می کند. بایســتی در نظر داشــت که تفکر محاسبه گرایانه همان تفکر نیت 
مندانه نیســت. انســان ها غالبا در جهت رسیدن به اهداف خود از محاسبه 
گری اســتفاده می کنند که نمی توان به آن نام نیت مندی اطالق کرد. در 

بحث نیت مندی در واقع »معنا« نقش اساسی را ایفا می کند
بافنده: آیا نمی توان گفت؛ تعیین هدف خود بخشی از معنایابی است؟ وقتی 
چشــم انداز را تعیین می کنیم در واقع در مقام »انتخاب« هستیم. داشتن 

آزادی انتخاب همان نیت مندی و معنا دادن به هستی است.
حاجی زاده: آیا می توان گفت که جامعه ای که چه در ســطح دولت و چه 
در ســطح مدنی در مسیر تمدن ســازی پیش می رود، در واقع تفکر را به 

تحرک می کشاند؟
ســتاری: زبان بازتاب واقعیتهای اجتماعی انسان هاست. و حرکت ها ناشی 
از تضادهاســت و تفکر هم از این قاعده تبعیت می کند و زمانی به حرکت 
در می آید که در برابر دیگر تفکرها قرار گیرد. اگر شــناخت های نیت مند 
قداســت پیدا کند و مانع حرکت دیگر تفکرها شود، نمی تواند قابل پذیرش 
باشــد. تفکرهای غالب معموال بر روی ســایر تفکرها سایه می اندازد و مانع 
رشد دیگر تفکرها در حوزه های متنوع می شود تفکرهای نیت مند می تواند 
سّد  دیگر تفکرهای غیر نیت مند شود بایستی به نوعی گشودگی فضا برای 

زایش تفکرهای آزاد باشد. 

دنگ شــیائو پنگ رهبر پیشین چین اســت: »گربه باید موش بگیرد، سیاه و 
ســفید آن فرقی نمی کند«. تغییر مدل ذهنی از اقتصاد برنامه ریزی شده و 
سوسیالیســتی به سمت اقتصاد آزاد در یک بازه زمانی کوتاه پس از فروپاشی 
بلوک شــرق چهار صد میلیون چینی را از فقر نجات داد و چین را به یک ابر 

قدرت اقتصادی تبدیل کرد. 
اســمعیلی: و دقیقا به همین خاطر است که  بایستی سیستم آموزشی  احیاء 
شــود. در بســیاری از موارد دوقطبی های غلط  در ذهن انسان ها جا گرفته 
اســت که تفکر را بطور غالب مشــغول خود کرده است که برای رهایی از آن 
بایــد راه حلی یافت. وقتی به چند نفر به یک حادثه ی حادثه واحد می نگرند 
از آن حادثه تحلیل ها و نگرش های متعددی ظاهر می شــود و این ناشی از 
پیش فرض هایی اســت که خود را در قضاوت های ما آشــکار می کند. غالبا 
نســل جدید با الگوهای فکری گذشــته تربیت می شوند که به نظر می رسد 
این امر مفید نخواهد بود. در بعضی موارد تالش شــده اســت که »پرورش« 
محور یادگیری قرار گیرد تا امکان کســب مدل های ذهنی منطبق با واقعیت 
های هســتی میسر شود. می توان گفت پژوهش محوری  می تواند گامی در 
این جهت باشــد. الگوهای فکری در دوره های معین، هژمونی ایجاد کرده و 
مانع وصول انســان ها به مدل های جدید فکری می شــوند گالیله مثال بارز 

این موضوع است.
حاجی زاده: چه مکتب باســتان که هدف غایی اش فضیلت است و چه مکتب 
مدرنیته که هدف غایی اش حصول قدرت اســت و چه مکت اصالت وجود که 
با طرح هدف های مداوم در حال آشکارشــدگی است، هر سه دارای تفکرند و 
تفکرشان درست است و تفکر دیگری در خطاست در این میان تنها هابرماس 
است که می گوید هرسه فکر دارای تفکر و عقالنیت هستند یکی دارای تفکر 
و تعقل »ابزاری« و دیگــری دارای تفکر و تعقل »ارتباطی« و آن یکی دارای 
تفکر و تعقل »رهایی بخش« می باشــد و از این طریق به وجوه مختلف تفکر 
وحدت می بخشــد. به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که می توان در بحث 

تفکر مطرح کرد این است که چه چیزی تفکر را به حرکت در می آورد؟
حمیدی: اگر در مورد هدف انســان صحبت شود، در دین اسالم هم هدف از 
آفرینش انســان بندگی و وصول به فضیلت)آیه 56 سوره ذاریات( ذکر شده و 
دولت جمهوری اسالمی هم موظف  است تا زیرساخت ها را در این مسیر فراهم 
نماید. در پاســخ به این سوال که تفکر نیت مند)یا زمینه مند( کجا خودش را 
آشکار می کند، بایستی گفت: این مهم در »برنامه ریزی« و »نحوه بهره برداری 
از منابع« خود را نمایان می سازد. در این راستا برخی دغدغه ها مطرح می شود 
که نیازمند تأمل اســت. برای مثال چرا توسعه پایدار به طور عملیاتی محقق 
نمی شود و همه چیز بخاطر منافع آنی شخصی مورد تخریب قرار می گیرد. به 
نظر اینجانب در مورد نحوه تفکر نیت مند)یا زمینه مند( در سطح عامل مشکل 
وجود دارد چون خروجی برنامه ها در بعضی مواقع مطلوب نیستند. انگاره ها و 
پیش فرض ها نحوه تفکر را تحت تأثیر قرار می دهند و آن هم باعث تغییر رفتار 
مصرف کننده و تولیدکننده می شود. این مواردی که اشاره شد، مورد بحث در 

»اقتصاد شناختی« و »اقتصاد رفتاری« می باشد. 
کاهنمن)یا کانمن( روان شناس آمریکایی که در سال 2002 به خاطر کارهای 
علمی اش در زمینه روانشانســی قضاوت و تصمیم گیــری و همچنین اقتصاد 
رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را کســب کرد،  در کتــاب معروف خود با عنوان 
»فکر کردن، آهســته و سریع« با لحاظ  کردن جنبه های ایدئولوژیک، دو نوع 
سیســتم تفکر 1 و 2 را مطرح می کند. سیستم یک شهودی است و سیستم 
دو اســتداللی. قدرت و عملکرد هر کدام از سیستم ها)1 و 2( از هر جامعه به 
جامعه ی دیگر  و از فردی به فرد  دیگر متفاوت اســت. وقتی یک مســئله ای 
طرح می شــود، سیستم یک ســریع )و به طور ناخودآگاه( برون یابی می کند، 
مسئله با تجربه قبلی مطابقت داده می شود و دقیقاً مشکل از همین جا ناشی 
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شاهد بودیم، در این صورت مشخصه های فنی، اقتصادی، سیاسی وضع کنونی 
چگونه ادامه خواهد یافت؟ 

اقتصاد ایران در معرض “بحران کنترل ناپذیری” مســاله نوع نقش آفرینی 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران بسیار بااهمیت 
اســت این درآمدهای ارزی عمدتا از یک مدخل وارد اقتصاد ایران می شدند و 
از دو مجرا، بخش عمده ای از این اقالم ورودی خارج می شد. یک ورودی و دو 
خروجی داریــم. از خروجی آغاز می کنیم. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفت و گاز عمدتــا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ایران تزریق می شــدند، 
پس صــرف نظر از جزئیات پر پیچ و خم این قضیــه، درآمدهای ارزی دولت 
کــه به بانک مرکزی ارائه می داد و با افزایش خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی مســبب افزایش منابع پایه پولی می شد و متناسبا معادل ریالی آن را 
در اختیار قــرار می گیرد. از اینجا به بعد این معــادل ریالی درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات نفت و گاز که در اختیار دولت قرار داشــت، در بستر امواج 
مناســبات در هم تنیده طبقاتی و غیر طبقاتی به چهار شــکل به طرز عمیقا 
نابرابــر الیه های گوناگون جمعیتی و مناطــق جغرافیایی گوناگون در اقتصاد 
ایران توزیع می شود. یک، به شــکل انوع دریافتی ها و درآمدهای قانونی؛ دو، 
به شکل انواع دریافتی ها و درآمدهای غیرقانونی؛ سه، به شکل انواع تسیهالت 
متشــکل و غیرمتشــکل؛ چهار، به شــکل انواع دارایی ها به شکلی که عرض 
خواهم کرد. مهمتریــن عامل الگوی مخارج دولت اســت؛ انواع دریافتی ها و 
درآمدهــای قانونی را از کامال نابرابر میــان مناطق جغرافیایی گوناگون توزیع 

پرســش این نشست این بود که آیا چشم اندازی برای اقتصاد ایران در سال 
95 متصور است ؟

در پاســخ بایستی گفت تاجایی که به اســتراتژی دولت یازدهم برمی گردد 
اقتصــاد ایران در آینده بلندمدت احتماال تالشــی نافرجــام خواهد بود برای 
بازگشــت به گذشته پیش از آغاز تحریم های بین المللی. با این حال حتی اگر 
دولت فعلی و دولت بعدی موفق شوند گذشته ی پیش از تحریم ها را در آینده، 
بازآفرینی کنند. بحران های ماندگار درونی در اقتصاد ایران را کماکان شــاهد 
خواهیم بود؛ اما این بار در سطحی کنترل ناپذیر از این رو بسیار محتمل است 
که اقتصاد ایران در معرض “بحــران کنترل ناپذیری” قرار بگیرد. این خالصه 
ی پاســخ من به پرسش مزبور در خصوص چشــم انداز اقتصاد ایران در سال 

آتی است.
اســتداللم را در چهار قســمت مطرح می کنم ابتدا تصویــر اجمالی از طرز 
کار اقتصاد ایران در ســال های منتهی به آغاز تحریم های بین المللی را ارائه 
می دهم. البته فقط از لنز و دریچه نقش و کارکرد درآمدهای حاصل از صادرات 

نفت و گاز در اقتصاد ایران.
 دوم استدالل می کنم چنان وضعیتی از چه زوایایی بحران زا بود و هنوز نیز 
هست. در قسمت سوم شــرح می دهم وضعیت بحران زای پیش از تحریم ها 
به مدد چه عواملی کنترل پذیر بود. در نهایت توضیح خواهم داد چناچه تغییر 
اساســی در الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران به وقوع نپیوندد و استراتژی 
اقتصادی دولت بعدی در ادامه ی همان خطی باشــد که در ســه سال گذشته 

چشم انداز اقتصاد ایران با محوریت
 کنترل ناپذیری بحران ها 

سمینار چشــم انداز اقتصاد ایران که در موسســه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش 
برگزار شد دکتر محمد مالجو، استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی به بررسی بحران 

کنترل ناپذیری در ایران پرداخت:
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الیه ی دوم از کسانی که کارگزار فرار از سرمایه هستند، صاحب سرمایه های 
کالن نیســتند، بلکه صاحبان سرمایه ی خرد هستند که به هوای  دسترسی 
به حداقل های قابل اطمینان از حقوق اجتماعی، مدنی و سیاســی شهروندی، 
که در کشور ما کمرنگ تر است. دســت به مهاجرت می زنند و بواسطه ی این 

مهاجرت، مبالغی غیر قابل تخمین از سرمایه خارج می شود. 
الیه ی سوم از کارگزاران فرار یا خروج سرمایه، الیه ی خاکستری است بین 
بخش خصوصی و بدنه ی تکنوکراسی دولتی. هم در بدنه ی تکنوکراسی نظام 
سیاسی هســتند و هم در شرکت های خود. 
این افراد در عین حال به دلیل ارتباط وسیع 
با نظام سیاسی هم به خاورمیانه ی سال های 
اخیــر نگاه می کنند هم بــه تاریخ دهه های 
گذشته و هم به ایران معاصر. چنین کسانی 
این احتمال را در نظر می گیرند که چه بســا 
در آینــده ی نزدیک بحران سیاســی ایجاد 
شود و با در نظر گرفتن این احتمال همه ی 
تخم مــرغ ها را در یک ســبد نمی گذارند و 
بخشی از سرمایه های  خود را در چهارچوب 
فرستادن نسل بعدی خود، در اقتصاد منطقه 

و اقتصاد جهانی برای روزهای مبادا سرمایه گذاری می کنند 
الیه ی چهارم از خروج ســرمایه به بخش خصوصی یا بدنه ی تکنوکراسی بر 
نمی گردد. بلکه به پرقدرت ترین هســته های قدرت سیاسی حاکم، برمی گردد. 
نظام سیاسی ما در منطقه و جهان خواسته هایی دارد که برای تحقق آنها باید 
منابع مالی ایجاد کنیم. تحقق این خواسته ها یا تالش برای آن همانا و خروج 

ارز همانا که این امر البته صور و حالت های گوناگون دارد.
دو الیه ی اول، فرار سرمایه و دوالیه ی بعدی، خروج سرمایه، در حقیقت مهم 
ترین مجرای خروج همان ارزهایی هســتند که از مدخل بودجه ی دولت وارد 

اقتصاد ایران شدند و از آن خروجی خارج می شوند.
درآمدهــای نفتــی در زنجیره ی درآمدهای حاصل از صــادرات نفت و گاز، 
در زنجیره ی انباشــت سرمایه در اقتصاد ایران نشســت نمی کند و عمدتا به 
مدارهای باالتری از زنجیره ی انباشــت ســرمایه در اقتصاد منطقه و اقتصاد 
جهانی نشســت می کنند. این هایی که من گفتم توضیح سازوکارها بود، توجه 

کردید که هیچ شواهد تجربی ای توضیح ندادم.
شــاخصی ارائه می کنم که تمام این ها، یعنــی ورود نفت به  اقتصاد ایران و 
خروج نفت در حوزه ی تجارت خارجی و تراز منفی حساب سرمایه را یکجا در 
خود نشان می دهد. این شاخص یک نسبت است که صورِت آن، واردات کاالها 
و خدمات به عالوه ی تراز منفی سرمایه است، البته بهتر آن بود که در صورت 
صرفا خروج سرمایه لحاظ می شد نه برآیند ورود و خروج سرمایه، اما چون در 
دوره ی مورد بحث، ورود سرمایه زیاد نبوده است. برآیند ورود و خروج سرمایه 
تقریبا همان رقم خروج ســرمایه اســت. پس صورت کسر درواقع دو خروجی 
درآمدهای ارزی نفتی اســت. اما مخرج کسر، ورودی درآمدهای نفتی است، 

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز.
در سال84 این نسبت 97درصد است، به عبارت دیگر 97 درصد درآمدهای 
نفتی که در آن سال، وارد اقتصاد ایران شده، عمدتا از مجرای بودجه ی دولت 
از حوزه ی تجارت خارجی و جابه جایی ســرمایه از اقتصاد ایران خارج شــده 
اســت و به همان جایی رفته اســت که از آن آمده بود؛ یعنی اقتصاد جهانی. 
ســال85 این رقم 105درصد، ســال 86 و 87 به ترتیب هرکدام 103 درصد، 

می کند. در بدنه ی تکنوکراســي دولتي که انواع دریافتي ها و درآمدهای غیر 
قانوني را به طرزي کامال نابرابر و درجه بندي شــده میان مجموع اشخاص و 
گروه ها و شخصیت ها ي حقیقي و حقوقي توزیع می کند، به درجات گوناگون 
به فرصت هاي فسادآلود در بدنه تکنوکراسي نظام سیاسي دسترسي دارد. چه 
با اتکا بر دریافتي ها و درآمدهاي قانوني، چه با اتکا بر دریافتي ها و درامدهاي 
غیرقانوني، انواع هویت هاي حقیقي و حقوقي در بخش هاي دولتي و خصوصي 
شبه دولتي در نقش ســپرده گذار هم در بازار متشکل پولي شبکه بانکي هم 

بازار غیر متشکل پولي ایفاي نقش مي کنند 
با اتکا بر این سپرده ها، شبکه بانکي و بازار 
غیر متشــکل پولي  به طور غیر مستقیم ما 
به ازاي ریالي درآمدهاي ارزي را به شــکل 
تســهیالت، به طرزي نابرابر به خانواده ها، 
بنگاه ها و شخصیت هاي حقیقي و حقوقي 
توزیع مي کند، بخش دیگري از درآمدهاي 
نفتي به شــکل دارایي میان جمعیت توزیع 
مي شــوند. اینجــا صحبــت از درآمدهاي 
جاري نیســت. درآمدهــا و دریافتي هاي 
قانوني و غیــر قانوني و نیز غیر مســتقیم 

تســهیالت از شبکه بانکي عمدتا مبتني بر درآمدهاي جاري نفتي هستند، اما 
درآمدهاي نفتي تاریخ دارند. درآمدهاي نفتي گذشته در فعالیت هاي عمراني 
و سرمایه گذاري دولت مصروف شده اما در گذر ایام متراکم و به شکل دارایي 
هاي دولتي در اختیار دولت قرار داده مي شــوند. این ها مهمترین مکانیســم 
براي توزیع میان بخشــي در عرصه خصوصی سازی هستند، خصوصي سازي، 
ســپردن دارایي هاي دولتي به نیروهاي غیردولتي است به گمان من به لحاظ 
ســاختاري تفاوت مادي بیــن این انواع نیروها وجود نــدارد. در حقیقت این 
خصوصي ســازي ها بخشي از دارایي هایي هســتند که ترجمان  درآمدهاي 
نفتي است. و شــکل واگذاری آن ها نیز کامال قانوني است. عمال مال مردم را 
به غاصبان دارایي ها و داشته هاي مردم واگذار مي کنند. وقتي از فساد صحبت 
مي کنیم. بخش مهمي از ضربه هاي اساســي از طریق قانون به وجود مي آید ، 
تمام مشــکل بر سر فعالیت هاي غیر قانوني نیست و بخش عمده ی مشکل در 
چارچوب قانون تحقق پیــدا مي کند. بخش عمده ایي از درآمدهاي حاصل از 
نفت و گاز، از دو مجراي خروجي هم نشــتی دارد. از دو مجرا بخش عمده ی 
این درآمدهاي نفتي دوباره از اقتصاد ایران خارج مي شــوند. مجراي اول حوزه 
تجارت خارجي اســت، ترکیبي از واردات وســیع و قاچاق به کشور بخشی از 
خروجی ها را رقم می زند. به اضافــه کاالهاي مصرفي که براي تامین نیازها و 
خواســته هاي مصرفي جمعیت نه چندان همگن و یکســان به طرزي کامال 
نابرابر در چارچوب واردات به کشــور مي آید و ما بــه ازاي ارزي آن به خارج 
مي رود. واردات رسمي را اگر با صادرات ببینیم تراز مزمن منفي تجارت کشور 
در همه این ادوار گذشــته مهم ترین سمبل این مساله است. در اقتصاد ایران 
یک مکشــي وجود دارد و واردات به اضافه قاچــاق یکي از مهمترین مجاري 
خروج درآمدهاي واردشده به ایران اســت. دومین مجراي خروجي، خروجي 
سرمایه برداري است. سرمایه برداري از اقتصاد ایران 4 الیه از کارگزار گوناگون 
دارد، الیه اول صاحبان سرمایه در بخش خصوصي هستند که به دالیل عدیده 
که مهمترین آن فضاي نامساعد کسب و کار در داخل کشور است، سرمایه های 
خود را به بیــرون از اقتصاد ایران . فراتر از مرزهاي ایران می برند. الیه دوم از 

کساني که کارگزارفرار سرمایه هستد.

تاجایی که به اســتراتژی دولت یازدهم برمی گردد اقتصاد 
ایران در آینده بلندمدت احتماال تالشــی نافرجام خواهد 
بود برای بازگشت به گذشته پیش از آغاز تحریم های بین 
المللــی. با این حال حتی اگر دولــت فعلی و دولت بعدی 
موفق شــوند گذشــته ی پیش از تحریم ها را در آینده، 
بازآفرینــی کنند. بحران های مانــدگار درونی در اقتصاد 
ایران را کماکان شــاهد خواهیم بود؛ اما این بار در سطحی 
کنترل ناپذیر. از این رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران 

در معرض”بحران کنترل ناپذیری” قرار بگیرد
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در بازتوزیع اجتماعی نیروی کار هم شــدند. این افراد به این معنای مشخص 
از تربیت نســل اتی خود ناتوان هســتند. یک شاخص حداقلی، سهم حداقلی 
دستمزد از پوشــش هزینه های متوسط خانوار شهری در چهار دهک فقیرتر 
جامعه اســت که این رقم به طور مستمر کمتر و کمتر شده است. هرچه این 
رقم کمتر شــود، به معنای شدت بیشــتر اختالل در ضریب جینی است. این 
نســبتی که عرض کردم، هر چه قدر کمتر باشــد، به معنای فشــار بیشتر بر 
معیشــت خانوار است. این شــاخص در چهار دهه گذشته برای دهک فقیرتر 
جامعه طی ســال های 84 تا 92 یعنی سال 
هــای منتهی بــه آغاز تحریــم های بین 
المللــی به طور تقریبی، رو به کاهش بوده 
است. از باب نمونه، در فقیرترین دهک این 
شاخص ها از 137% به 107% رسیدبحران 
ســوم، بحران تخریــب فزاینده ی محیط 
زیست اســت. وقتی از سلب مالکیت توده 
ها به دســت اقلیت غالباً نزدیک به منابع 
سیاسی ســخن می گوییم، وقتی از تراکم 
یابی ثروت در دستان آن ها از طریق انواع 
ســلب مالکیت ها صحبــت می کنیم آن 
تراکم یابی ثروت به انواع حقوق مالکیت تبدیل می شــود. حق مالکیت وقفی، 
حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت های محیط زیست و نیز حق تصرف دولتی 
بر ظرفیت های محیط زیســت، گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود 
نظارت دموکراتیک ایران امروز، اصلی ترین عامل سومین بحران است. بحران 
تخریب فزاینده ی محیط زیست که برای به حد کفایت روشن و ملموس است.
به گفته ی رئیس ســازمان محیط زیســت معاون رئیــس جمهور، ظرفیت 
محیط زیســت در ایران از حالت شــکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی 
رسیده است. اما به نظر من وضعیت بحران محیط زیست ما بسیار عمیق تر از 

توصیفی است که از قول ایشان نقل شد.
چهارمیــن بحران، بحران تولید ارزش در محل کار و به زبان ســاده بحران 
تولید کاالها و خدمات اســت. همان مجموعه ای که از اقلیت ســلب مالکیت 

کردند. خود واجد انواع حقوق مالکیت شدند.
ایــن طیف چه در نقش دولت و چه در نقش بخش خصوصی و چه در نقش 
بخش شــبه دولتی باشــند، عمده ی منابع خود را به دالیل عدیده به سمت 
فعالیت های نامولد هدایت می کنند. ما شاهد غلبه ی سرمایه نامولد بر سرمایه 
ی مولد در بخش خصوصی هستیم. شاهد غلبه ی فعالیت های نامولد معطوف 
به گسترش ســاز و بند های ایدئولوژیک بر فعالیت های مولد دولتی در نظام 

سیاسی هستیم و به همین مقیاس در زمینه ی بخش های شبه دولتی .
در فاصله ی ســال های 84 تا 90، تعداد کارخانه های صنعتی دارای 10 نفر 
کارکن و بیش تر طی این دوره ی شــش ســاله با شیب منفی بسیار شدیدی 
مواجه بوده اســت. بحران پنجم، بحران تحقــق ارزش در بازار کار و خدمات 
اســت. یعنی بخش هایــی که در دولت در بخش خصوصی یا در بخش شــبه 
دولتی مولد هستند و کاال ها و خدمات تولید می کنند. باید در بازاهای ملی یا 
بین المللی موفق عمل کنند، چنانچه این عملکرد موفق نباشد، به این بحران، 
بحران تحقق ارزش می گویند. بحران تحقق ارزش در ایران مربوط به امســال 
و ســال بعد نیست. یک بحران ساختاری است و به رابطه قدرت بر می گردد، 

به غلبه ی سرمایه ی تجاری بر تولید کنندگان داخلی.
اگر بخواهم یک شــاخص ارائه کنم، رقم معادل ریالی کاالهای ساخته شده 

سال 88 ، 156 درصد و ســال 89، 130 درصد بوده است. یعنی بحث، فقط 
بحث خروج تمام عیار درآمدهای وارد شده به اقتصاد ایران نیست، بلکه کندن 
چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج از آن اســت. نســبت همواره، جز در سال 

84، باالی یک بوده است.
این نوع تقســیم کار در اقتصاد جهانی که برعهده ی ایران گذاشــته شــده 
اســت، در پیوند با عوامل دیگــری که در صحنه ی اقتصاد سیاســت در کار 
هستند، همواره مســبب وضعیتی بحران زا بوده اند. موضوع دوم این است که 

چرا وضعیتی که شــرح دادیم، وضعیتی بحران 
زا بوده و هســت. در شــرایط کنونی ما در 
کهکشــانی از بحران ها قرار دادیم. شناسایی 
بحــران های اصلــی که به لحــاظ تحلیلی 
در دنیــای واقع در هم تنیده و شناســایی 
بحران هــای کلیدی که ســایر بحران ها به 
لحــاظ منطقــی و تحلیلــی از دل آنها در 
می آید، اهمیت فراوان دارد. من متناسب با 
درک محدود خودم شــش بحران کلیدی را 

برای این نوع اقتصاد ایران برمی شمارم.
بحــران اول، بحران نابرابــری در ثروت و 

درآمد و مصرف اســت. درباره ثروت شــاخصی وجود دارد که صورت کســر، 
نرخ مالکیت مســکن در ثروتمندترین دهک جامعه و مخرج کسر نرخ مالکیت 
مســکن در فقیرترین دهک جامعه است. البته می دانیم مسکن ثروتمندترین 
افراد و مســکن فقیرترین افراد هم، کجا به لحاظ متراژ و هم، به لحاظ جایگاه 
جغرافیایــی و هــم، به لحاظ کیفیت بنا و هم، ســایر مــوارد مثل معماری و 
مشــخصات و غیره بسیار متفاوت اســت که آن ها را نادیده می گیریم و فقط 
دارای مســکن بودن را در نظر می گیریم. صرف نظر از این که چگونه مسکنی 
اســت. این نسبت در ســال 84، 112 درصد و در سال نود در یک دوره شش 
ســاله به 138 درصد افزایش پیدا کرده است. رقم 26 درصدی افزایش برای 
یک دوره شش ساله در مقام تشریح، چیزی کمتر از زلزله در زندگی  اجتماعی 
نیســت. مورد دیگر از مصرف و یکی از مهم ترین های آن که توانایی الزم برای 
تعیین جایگاه طبقاتی نســل آتی را به دســت می دهد، آموزش است. در این 
راســتا به تحقیقی که آقای دکتر راغفر انجام داده است اشاره می کنم. در این 
تحقیق ضریب جینی آموزش در مناطق شــهری محاسبه شده است این رقم 
در ســال 84 معادل 0,62 بوده است در سال 88 این رقم به رقم حیرت انگیز 
هشــتاد و 0,84 رسیده اســت. هرچه ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد به 
معنای نابرابری بیشــتر و عدد یک به معنای نابرابری مطلق اســت. در مقابل 
هرچــه این ضریب نزدیک تر به صفر یا خود صفر باشــد، یعنی برابری مطلق. 
گرچه عوامل عدیده ای همچون بحران نابرابری در ثروت ها، درآمدها، مصرف 
خانوارها در این مســاله دخیل هستند، اما به نظر می رسد مهمترین عامل آن 
سلب مالکیت های قانونی و غیرقانونی از توده هاست. خصوصی سازی ها، توزیع 
پول و اعتبار، خلق پول و فساد اقتصادی تا جایی که به نفت برمی گردد. و نیز 
کاالیی سازی انواع خدمات اجتماعی، دولت، بهداشت، درمان و... سازوکارهایی 
هستند که به شــیوه هایی غیر از تولید ســرمایه دارانه باعث تمرکز ثروت در 

دستان اقلیت و به زیان اکثریت توده ها می شود.
بحــران دوم، اختــالل در بازتولید نیروی اجتماعی اســت؟ کســانی که به 
شــیوه های قانونی و غیرقانونی دچار ســلب مالکیت شدند و داشته ها یشان از 
آن ها گرفته شده است در سالهای گذشته به طرز فزاینده دچار بحران اختالل 

خصوصي سازي، ســپردن دارایي هاي دولتي به نیروهاي 
غیردولتي اســت. به گمان من به لحاظ ســاختاري تفاوت 
مادي بین ایــن انواع نیروها وجود نــدارد. در حقیقت این 
خصوصي سازي ها بخشي از دارایي هایي هستند که ترجمان  
درآمدهاي نفتي است و شکل واگذاری آن ها نیز کامال قانوني 
اســت. عمال مال مردم را به غاصبان دارایي ها و داشته هاي 
مردم واگذار مي کنند. وقتي از فساد صحبت مي کنیم. بخش 
مهمي از ضربه هاي اساسي از طریق قانون به وجود مي آید. 
تمام مشکل بر ســر فعالیت هاي غیر قانوني نیست و بخش 

عمده ی مشکل در چارچوب قانون تحقق پیدا مي کند.
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با این چهار نوع اثرگذاری درآمد نفتی می توانســت شــکاف بین دو ســویه 
ناهمسو و برهم زننده در اقتصاد ملی را کنترل کند؛ که عبارت است از تقویت 
مناســبات طبقاتی ســرمایه دارانه، همزمان با تضعیف تولید ســرمایه درآمد 
نفتــی و کمبود تولید ســرمایه دارانه را برای ما پر کرده اســت. موضوع آخر 
و چهارم اینســت که چرا تالش دولت برای بازگشــت به گذشــته ی پیش از 
تحریم ها بدون مبادرت به تغییرات اساســی در حوزه سیاست و اقتصاد ایران 
را احتمــاال در معرض بحران کنترل ناپذیری قرار می دهد. مهمترین عامل آن 
اســت که به دالیل عدیده فنی، سیاسی و اقتصادی امکان تحقق آن میزان از 
درآمدهای نفتی را که ســابق بر تحریم های نفتی داشــتیم، از اکنون به بعد 
نخواهیم داشــت. ما با سرعت فزاینده درحال نزدیک شدن به اولین مرحله از 
تراز نفتی صفر هســتیم. این بدان معنا نیســت که ما صادرات نفت نداریم اما 
معادل آن واردات مشــتقات و انواع نیازهایی از این دست نیز خواهیم داشت. 
عوامل متعددی دست اندرکار هستند که برخی از آن ها عبارتند از چشم انداز 
قیمت هــای جهانی نفت در بازارهای جهانی برای ده الی پانزده ســال آینده، 
ســرمایه گذاری های ناکافی در مجموعه ی تاسیســات نفت و گاز که به صور 
مختلف یا هزینه اســتخراج را بسیار باال می برد و یا امکان استخراج را منتفی 
می ســازد و ذخایر مانده در زیر زمین با این سطح از تکنولوژی احتماالً برای 
همیشــه محبوس بماند. سوم، رشــد میزان تقاضای داخلی برای نفت و گاز و 

مشتقات آن ها.
عامل چهارم، مناسبات ناروشن در عرصه دیپلماسی خارجی  است. به طوری 
که ذلیل ســازی نظام سیاسی در ایران احتماال اصلی ترین پروژه کاخ سفید در 
دســت کم چهارسال آتی خواهد بود. همه ی این ها دست به دست هم داده و 
عواملی می شوند که ما را با سرعتی بیش از گذشته به تراز نفتی صفر نزدیک 
می کنــد. بدین ترتیب نفت دیگر آن نوع اثرگــذاری چهارگانه که باعث مهار 
و کنترل بحران های شــش گانه مورد بحث را داشــت، دیگــر ندارد. به عنوان 
جمع بندی بحث عرض کنم که دولت یازدهم در مواجهه با  نزدیک شــدن به 
واقعیِت تلخ پایان عصر اقتصاد نفتی به دالیل سیاســی توانایی و عزم ندارد و 
بــه دالیل اقتصادی هم چون در خالف جهت رفع موانع تولید و کم رنگ کردن 
و تضعیف ِتولید ِســرمایه دارانه حرکت می کند، امید چندانی نیســت. چون 
موانع تولید عمدتا موانع سیاســی و مستقر در پرقدرت ترین الیه های سیاسی 
ِحاکم هســتند. دولت، دولت اعتدال است و منافع صاحبان قدرت را زیر سوال 
نمی برد، در عوض اســتراتژی ســه ساِل گذشــته دولت یازدهم این بوده که 
بکوشد آنچه را که با درآمد های رانتی نفتی نمی تواند به دست بیاورد، از طریق 
افزایش نرخ اســتثمار، استثمار انسان بر انســان و انسان بر طبیعت به دست 
آورد این یعنی هدایت کردن فشــارها به سمت کاهش سهم بری نیروهای کار 
که  بحران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروهای کار را تشــدید می کند و هر 
چه ارزان تر کردن و دسترس پذیرتر کردن ظرفیت های محیط زیست از رهگذر 
گســترش انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت ها. این مســائل در کنار هم خصلت 
دیگر اقتصاد ایران یعنی تقویت مســتمر مناسبات ســرمایه داری را پررنگ تر 
می کند، ایــن وضعیت همان بحــران کنترل ناپذیری اســت. کنترل ناپذیری 
اشــاره به وضعیتی مشخص نیست. بحران کنترل ناپذیری یعنی ِرنج گسترده، 
یعنی، دامنه ی وســیعی از انواع وضعیت های غیرقابل پیش بینی، تالش برای 
پیش بینــیِ چنین وضعیتی نیاز به این دارد که من از بحث ســاختاری ای که 
مطرح کردم خارج بشوم و وارد بررسی عاملیت های گوناگون درجامعه ی ایران 

بشوم. بحثی که موضوع سخن امروز نیست.

در کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشــتر که در کارگاه هایشان 
مشغول به کار هستند، می باشد.

از ســال 84 تا 90 را اگر نگاه بکنیم. ارزش کاالهاي تولید شده ي مانده در 
انبار 227درصد ارزش اســمي افزایش یافته است بخشي از این افزایش، ناشي 
از تورم و بخش عمده ي آن ناشي ازحجم و میزان و کمیت کاالهاست این یکي 

از شاخص هاي بحران تحقق ارزش در بازار کاال ها و خدمات است
ششمین بحران، بحران انباشت زدایي است. سرمایه برداري از اقتصاد ایران 
بر ســرمایه گذاري در این اقتصاد غلبه دارد. طبقات فرادســت اگر از فعالیت 
هاي اقتصادي چه مولد چه نامولد مازادي به دست بیارند، این مازاد در سطح 
اقتصاد جهاني،  وارد زنجیره ي انباشــت ســرمایه مي شــود و کمتر در سطح 
اقتصاد ملي منجربه انباشــت سرمایه می شــود . ما با پدیده و بحران انباشت 
زدایي مواجه هســتیم ، این شــش بحران به گمان من به لحاظ تحلیلي نه به 
لحاظ نظم و تقدم تاخر تاریخي، بحران هاي مادر در اقتصاد ایران هســتند که 
کهکشــاني از بحران ها را در نظام سیاسي اجتماعي فرهنگي پدید مي آورند. 
چرا این وضعیت بحراني کنترل پذیر اســت؟ سه بحران اولي که عرض کردم؛ 
یعني بحــران نابرابري ها؛ بحران اختالل در بازگویــي اجتماعي نیروي کار و 
بحران تخریب فزاینده محیط زیســت، بازتاب یکــي از دو ویژگي اصلي نظام 
اقتصادي در ایران اســت که به طور مســتمر مناسبات طبقاتي سرمایه داران 
را تقویت می کند. ســه بحران بعدي یعني بحــران تولید ارزش، تحقق ارزش 
و انباشــت زدایي بازتــاب ویژگي دوم نظام اقتصادي در ایران اســت. نظامي 
که به طور مســتمر تولید ســرمایه داران را تضعیف می کنــد و در جایي که 
مناســبات طبقاتي ســرمایه داران تقویت مي شــوند، اما تولید سرمایه داران 
تضعیف مي شــود، شرایط، شرایط بحراني اســت. اما این شرایط بحراني را ما 
در همه ي دهه هاي گذشــته به سبب درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز 
داشــته ایم. درواقع درآمدهاي نفتي باعث چهار مورد در اقتصاد ایران شده اند. 
اول ایجاد درجاتي از توان تولید غیرنفتي متکي بر درآمدهاي نفتي در اقتصاد 
ایران یعني برخالف آنچه که گفته مي شــود، اقتصاد ایران فقط نفتی اســت، 
اما اینطور نیســت. ما تولید سرمایه دارانه هم در اقتصاد ایران داریم که حالت 
غلبه ندارد و به طرزي نامتناسب نسبت به کل اقتصاد ایران کوچک است. این 
بخش به شــدت بر درآمدهاي نفتي تکیه دارد. خود این با تکیه بر درآمدهاي 
نفتي از جمله واردات انواع کاالهاي ســرمایه اي و واســطه اي بوده است. اثر 
دوم اینکه افزایش متوســط ســطح متعارف زندگي میان جمعیت به طرزي 
کامال نابرابر اســت. اینکه پدربزرگ هاي ما انواع و اقسام خدماتي که امروز ما 
از آن برخورداریم را نداشته اند و ما امروز داریم، فقط به این خاطر نیست که 
در آن دوران این تکنولوژي ابداع نشــده بود، درآمدهاي بیشتر نفتي نسل ما 
هم تاثیرگذار بوده اســت. درآمدهاي نفتي متوسط سطح زندگي ما را با وجود 
همه ي این بحران ها باال برده اســت. سوم افزایش میزان حق مالکیت اقلیتي 
از جمعیت چه در داخل کشــور، چه در خارج کشــور اســت. فرار سرمایه اي 
دست کم به شکل سرمایه ي اولیه بیرون از مرز هاي ملي، متعلق به ایرانیان و 
همان هایي است که کارگزار فرار سرمایه اي هستند. در درون کشور هم درجه 
ي مالکیت ها و انــواع ظرفیت هاي محیط زیســت را مالکیت هاي خصوصي 
افزایش مي دهد. چهارمین تاثیرگذاري در فرایند ورود و خروج نفت به اقتصاد 
ایران عبارت اســت؛ از پاسخگویي به نیاز دولت براي کنترل سیاسي جمعیت 
در داخل کشور و نیز تامین مالي درجاتي از تحقق خواسته هاي نظام سیاسي 

در سطح منطقه و جهان.
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افق چشــم اندار باید 8 درصد  باشــد. تا در سال 1404 بتوانیم به کشور 
اول منطقه تبدیل شویم. اما برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
رشد سال 94 ، 0.9 بوده است هر چند که گفته می شود برآوردهای مرکز 
آمار از این هم منفی تر است و در واقع رشد در سال 94 منفی بوده است.
تحت چنین شرایطی است که صحبت از یک تحول ساختاری می کنیم. 
همه می بینید که در ایران انقالبی با هدف یک تحول بزرگ، تحقق عدالت 
اجتماعــی و رونق اقتصادی صورت گرفته اســت. اتفاقا یکی از بحث های 
دوران انقالب  این بود که از وابســتگی به  نفــت نجات پیدا کنیم و یک 
کشــور پیشرو در جهان باشــیم. کارنامه این چهل سال نشان می دهد که 
تقریبا در بین مســئولین و کارشناســان نظام بر ســر این که اقتصاد ما  
اقتصاد موفقی نبوده اســت، اجماع وجود دارد. چهل ســال گذشــته و با 
این شــرایط نمی توان ادامه داد. به نظر من مــا اگر می خواهیم چیزی را 
به دســت آوریم که تاکنون نداشــته ایم، باید کاری را بکنیم که  تاکنون 
نکرده ایم. تمام کارشناسان در حوزه های مختلف بر سر لزوم تغییر اجماع 
دارند. به عنوان مثال همکاران ما در رشــته حقوق بســیار نگران  هستند. 
چراکه حجم زیاد خالفکاری ها در جامعه برای آنان شــگفت آور اســت و 
نگران این هســتند که جامعه به کدام طرف در حال حرکت است،  گویی 
زنگ هــای خطر در عرصه های مختلف به صدا درآمده و آنقدر بلند شــده 
که گوش ما به آن عادت کرده اســت. اما خوشبختانه اهالی اقتصاد به این 
نظر رســیدند که این وضع قابل دوام نیست و ما نیاز داریم که اندیشه ها 
و افکار با یکدیگر جمع شــوند و صدای بلندتری ایجاد کند و درعین حال 
نهادی،که به نظر می رســد "مجمع تشــخیص مصلحت نظام" اســت، به 

من درباره  فضای کسب وکار  یعنی فضایی که اقتصاد ما را در بر گرفته 
اســت، مطالبی را طرح می کنم .تجربه ی تاریخی نشــان می دهد که اگر 
در بین کشورهای رقیب، کشــوری عقب بماند و کشورهای دیگر دائم به 

ســمت جلو حرکت کنند؛ دو وضعیت به وقوع خواهد پیوست. 
1(کشوری که عقب مانده است، رو به افول خواهد رفت، زیرا کشورهای 
دیگر به جلو می روند و کشــور عقب مانده به دلیل ضعف ساختاری نمی 
تواند با آن ها همراهی کند. در دهه ی 1970 رقیب ما کره ی جنوبی بوده 
اســت اما اکنون می بینیم که ما راهی برای رسیدن به آن کشور نداریم و 

شکاف دائما بیشتر و بیشتر می شود.
2(تحول ساختاری، این واقعیت جامعه ی ما است. همه ی ما می دانیم 
که انقالب ایران بــا هدف یک تحول بزرگ، یعنی تحقق عدالت اجتماعی 
و رونق اقتصادی شــکل گرفته است. از طرفی ما هدف بهترین شدن را در 
ســر می پروراندیم اما کارنامه این چهل سال نشان می دهد که اقتصاد ما 
موفق نبوده است و با این شرایط نمی توان ادامه داد. پس اگر می خواهیم 
چیزی را بدســت بیاوریم که تا کنون نداشــته ایم باید کاری را بکنیم که 

تاکنون نکرده ایم.
ما نیاز به این داریم که اندیشــه ها و افکار با هم جمع بشــوند و صدای 
بلندتری ایجاد شــود و در نهایت یک نهادکه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام از همه بهتر اســت، ارتباط دهنده ی نهاد های مختلف و زمینه ساز 

این تحوالت باشد.
از جمله علل ضعف اقتصاد کــه تقریباً همگان بر روی آن اجماع دارند،  
شــاخص هایی مانند عملکرد بد تولید و اشتغال است. رشد اقتصادی در 

تحوالت ساختاری در گرو تفاهم و عزم ملی

در همایش بزرگ اصلی ترین مشــکالت اقتصاد ایران که در بیست و ششم بهمن ماه در محل  
مصّلی امام خمینی برگزار شد، دکتر زهرا کریمی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور  گفت: ما برای 
رشد اقتصادی به یک هم افزایی ملی نیازمندیم؛ تحت چنان شرایطی است که سرمایه دار باید 
احساس کند که در این کشــور امنیت دارد و از این که  هر لحظه آشوبی شکل بگیرد، هراسی 

نداشته باشد.
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این ســال ها افزایش پیدا کرده است. مردم حتی زمانی که رشد اقتصادی 
وجود دارد، نمی توانند بیکار بمانند و در عوض مشــاغلی ایجاد می شــود 
که منجر به تولید ناخالص داخلی نمی شــوند. شرکت های هرمی و واردات 
کاالی قاچــاق کــه به صورت کاذب ایجاد می شــود. لذا اشــتغالی ایجاد 
می شــود که روی تولید اثر ندارد و ناپایدار است. موضوع نگران کننده هم 
این اســت که رشد فرصت های شــغلی برای زنان بیش از مردان است و 
بیشترین مشــاغل هم در بخش خدمات ایجاد شده است یعنی مشاغل در 
حوزه ای ایجاد شده که در رشــد تولید و ایجاد ظرفیت های پایدار نقشی 
ندارد. نگــران کننده تر هم آن اســت که 
علی رغم ایجاد همین فرصت های شــغلی،  
بیکاری هــم افزایش یافته اســت چرا که 
آقای  افزایش است.  نرخ مشارکت درحال 
دکتر نیلی بسیار تاکید می کنند که درآمد 
سرانه ی  ما در ســال 94، هشتاد و هشت 
درصد ســال 90 است، در حالی که نگران 
کننده تر این اســت که درآمد سرانه  ی ما 
در ســال 94 هفتاد درصد سال 55 است! 
این ها هــم از آمارهای بانــک مرکزی به 
صورت ســری زمانی و به صورت بســیار 
روشــن دردسترس است، این وضع غیرقابل دوام است. برآورد آقای دکتر 
نیلی به عنوان مشــاور ارشد رئیس جمهور این است که ما در سال 97 به 
سال 90 خواهد رسید. بحث بعدی به تکنولوژی های فرسوده، توان رقابت 
اندک بنگاه ها و واگذاری بازارهای داخلی به رقبایی که به اشــکال مختلف 
قانونی و غیرقانونی وارد بازارهای ایران می شــوند، مربوط می شــود. تمام 
این عوامل باعث می شــود تا  بخش خصوصی ما گرایش ســرمایه گذاری 
مولد نداشــته باشــد و همه در صبر و انتظار به سرمی برند که ببینند چه 
خواهد شــد. ما  سال هاســت در این وضعیت به سر می بریم و عواقب این 
وضعیت در سال های آتی نمایان تر و پیچیده تر خواهد شد. به نقل از وزیر 
صنایع در آن دوره در فاصله ســال های 85 تــا 92 بیش از هفتاد درصد 
واحدهای صنعتی ما تعطیل شــدند و اگر بــه آمارهای واحدهای صنعتی 
باالی ده نفر در مرکز آمار مراجعه کنید، می بینید که این واحد ها ناپدید 
شــده اند. این است که اکنون تحول ساختاری مدنظر الزم و واجب است؛ 
چراکه دیگر درآمــد نفتی هم وجود ندارد. هیچ جــای دنیا بدون انگیزه 
میلیون هــا نفر بخش خصوصی و دولت مقتــدر و کارآمد که اقتصاد را به 

حرکت  در بیاورد موفقیت حاصل نشده است.
پس اگر ما می خواهیم تحوالت ســاختاری را تجربــه کنیم باید قبول 
کنیم که جای بخش خصوصی ما کجا است و بخش شبه دولتی ما به چه 
اندازه باید باشــد و سازوکارهای آن چقدر باید شفاف شود . آن چیزی که 
االن ما را گرفتار کرده اســت، این نیست که کسی به این اندیشه نرسیده، 
پس حرف تازه ای نمی زنیم تمام این حرف ها همان موقع هم تکرار شــده 
است و االن دیگر برایم سخت است که آن را دوباره تکرار کنم ولی مشکل 
این است که تنش بین جناح های داخلی آن چنان جدی است که هرگونه 
اصالح ســاختاری را برای دولت یا جناح های مختلف به شــدت پرهزینه 
و غیرقابل انجام کرده اســت. پس شــرط الزم تحول ساختاری در اقتصاد 
ایران، تفاهم و عزم ملی اســت. اگر مــا از دولت آقای روحانی می خواهیم 
که این کار ســخت ساختاری باشد، باید تفاهم وجود داشته باشد.  بایستی 

ایجاد ارتباط بین نهادهای مختلف بپردازد و زمینه ســاز این تحول باشد.
بعضی از شــاخص ها نشــان دهنده خطرناک  بودن شــرایط هستند که 
خیلی ســریع به آن ها اشاره می کنم، مشکالت ما اعم از عملکرد بد تولید، 
ســرمایه گذاری و اشــتغال به نحوی اســت که در ایجاد آن ضرورتا علل 
اقتصادی و غیراقتصادی درهم تنیده اند. رشــد اقتصادی ما براســاس سند 
چشــم انداز می بایست 8 درصد باشد تا بتوانیم به کشور اول منطقه تبدیل 
شویم اما بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال 94 گفته می شود 
بانک مرکزی برآورد منفی دارد وجای تاســف بســیار اســت که اگر وارد 

قســمت آمار بانک مرکزی بشوید ، آمار 
ســال های  94 و 95 غیر قابل دسترسی 
اســت. چون هنوز ما به این اجماع نظر 
نرســیده ایم که این آمــار باید در جهت 
منافــع ملی مورد اســتفاده قــرار گیرد. 
بانک مرکزی آن ها را منتشر نمی کند. به 
همین علت من بر اســاس آنچه که مرکز 
آمار منتشــر کرده است، نشان می دهم 
که در ســال 94 رشــد تقریبا صفر و در 
شش ماه اول ســال 95، 6,5 )طبق امار 

منتشر شده مرکز  آمار ایران ( است.
ولی این یک وضعیت کامال ناپایدار و شــکننده است چون با استفاده از 
ظرفیت های موجود و شــرایط خاص  بعد از برجام حاصل نشــده است. 

بنابرین این وضعیت ممکن اســت که اصال ادامه پیدا نکند. 
آنچه که در جامعه بسیار محسوس است، شروع  تداوم رکود است. فرض 
کنید براســاس آمارها رشــد ما 6 درصد رویGDP است اما احساسی که 
در جامعه وجود دارد، احســاس تداوم رکود است. اگر آمارها را نگاه کنید، 
اوضاع در بخش ســاختمان ما بسیار بد است. همچنان در شهرهای بزرگ 
پروانه های ســاختمانی کمتری در حال صادر شــدن است. کارخانه های 
مصالح ســاختمانی و به تبع آن افرادی که به این بخش ها وابسته بودند، 
به شــدت در معرض آسیب هســتند. همچنین بخش تقاضا نیز به شدت 
آســیب دیده اســت یعنی هم در طرف عرضه بحران داریم هم در طرف 
تقاضا. قســمتی از رشد بخش صنعت و معدن بواســطه درآمدهای نفتی 
بوده  اســت و بخشی هم بواسطه خودرو ســازی و فلزات اساسی. اما  در 
بقیه ی بخش ها  عملکرد امیدوار کننده ای نداشته اند. میزان سرمایه گذاری 
واقعا نگران کننده اســت. از سال 93 و روی کار آمدن دولت آقای روحانی 
و امیدواری برای به نتیجه رســیدن برجام و تاثیــرات اقتصادی آن، این 
احســاس در جامعه به وجود آمد که فضا بهتر خواهد شــد. اما بعد از آن 
مســایلی پیش آمد و رشــد ســرمایه ثابت منفی پانزده و منفی ده بوده 
است  البته برای سال های انتهایی، آمار های بانک مرکزی موجود نیست. 
در ماشــین آالت و ســاختمان وضعیت همچنان قرمز است. در بازار کار، 
برای ایجاد شــغل باید بنگاه های جدید ایجــاد کنیم یا بنگاه های قدیم 

را گســترش دهیم اما در عمل هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهیم.
،جمعیت فعال در سال های اخیر به نحو قابل توجهی زیاد شده است. از 
سال 85 به بعد، تعداد دانشجویان از 2,5 میلیون به 5 میلیون نفر رسیده 
اســت. این یعنی بخش قابل توجه ای باید وارد بازار کار می شدند اما در 

عوض صندلی های دانشگاه را اشغال کرده اند.
 عرضه کار که روی بیســت و ســه میلیون  نفر ثابت باقی مانده بود، در 

از ســال 93 و روی کار آمدن دولت آقای روحانی و امیدواری 
برای به نتیجه رســیدن برجام و تاثیرات اقتصادی آن، این 
احســاس در جامعه به وجود آمد که فضا بهتر خواهد شد. 
اما بعد از آن مســایلی پیش آمد و رشد سرمایه ثابت منفی 
پانزده و منفی ده بوده است. البته برای سال های انتهایی، آمار 
های بانک مرکزی موجود نیست. در ماشین آالت و ساختمان 
وضعیت همچنان قرمز است. در بازار کار، برای ایجاد شغل باید 
بنگاه های جدید ایجاد کنیم یا بنگاه های قدیم را گسترش 

دهیم اما در عمل هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهیم.
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کمونیســت بســیاری از چین فرار کردند و در تایوان که کشوری بود که 
با حمایت و پشــتیبانی امریکا شــکل گرفت، ساکن شدند. چین بعد از به 
روی کار آمدن حزب کمونیســت 1949 تا ســال 1979 در حدود ســی 
ســال با یک رشد فاجعه بار منفی مواجه بود و سی تا چهل میلیون نفر از 
جعیت این کشور در قحطی  مردند . کشورهای رقیب چین همه پیشرفت 
می کردند،  موفقیت ژاپن چینی ها را به شدت آزرده کرده بود. آنچه چین 
را تــکان داد، اجمــاع نظر در رهبری حزب کمونیســت چین بود. اجماع 
نظری راجع به اینکه رشــد اقتصادی اولویت ما است در فاصله ی دهه ی 
80 تا اوایل دهه ی 90، بیش از 80 درصد ســرمایه گذاری مستقیم چین 
از هنگ کنگ و تایوان می آید. پس از آن ســیل سرمایه های خارجی دیگر 
هم وارد می شــود. درحالی که مهاجران ایرانی بســیارکارآفرین هستند 
صاحــب فکر، دانش و پول هســتند تعلق زیادی به کشــور دارند. تعریف 
توســعه بسیج تمامی منابع کشف نشده است. ما منابع کشف شده خود را 
هــم پس می زنیم. ما باید برای اعمال و تحقق این تحوالت ســاختاری به 
یک اجماع نظری برســیم، بدون این اجماع نظر هیچ وقت ســرمایه گذار 
خارجی پیدا نخواهد شــد . یک شــرکت آلمانی فقط زمانی به ایران می 
آید که مدیران و کارشناســان ایرانیانی مقیم آلمان باشــند. اما ما هنوز با  
ایرانیان دو تابعیتی مشــکل داریم به طوری که یکی از نمایندگان مجلس 
گفته بود ایرانیان دو تابعیتی حق داشــتن امــوال غیر منقول ندارند. این 
قانون باعث می شــود فردی که ملکی در ایران دارد، آن را بفروشــد و از 

ایران خارج شود. 
ما برای رشد اقتصادی به یک هم افزایی ملی نیازمندیم سرمایه دار باید 
احساس کند که در این کشور امنیت دارد و از آشوب نهراسد. در واقعیت، 
نقش ایرانیان خارج از کشور بسیار تعیین کننده است. امیدوارم به زودی 
راه برای حل مشــکل اقتصادی ایران باز شــود. امیدوارم زنگ خطرها در 
زمینه های مختلف شنیده شود و در این میان انجمن های صنفی و جامعه 
مدنی نقش موثری دارند. به خصوص دانشگاه ها که ارتباط شان با جامعه 

بسیار محدود است. 

تفاهمی بین جناح های مختلف وجود داشته باشد و عزم ملی برای اصالح 
در کل نظام باید وجود داشته باشد. همان طور که در برجام وجود داشت. 
بــدون تقویت بخش خصوصــی واقعی و  بدون تعامل بــا دنیا و بدون 
تغییرات اساسی که روز به روز حیاتی تر می شوند، ما کم کم مثل بیماری 
می شــویم که بدون جراحی ســرانجام خواهد مرد. بــدون این اصالحات 
نخواهیم توانســت به حداقل رشــد مورد نیاز برای رقابت با کشــورهای 
همســایه بپردازیم . پــس به نظر من مهم ترین چیزی کــه تقریبا در آن 
اختالف نظری هم نیســت لزوم شکل گیری یک عزم ملی برای انجام یک 
کار دشوار در سال 96 است. متاسفانه آن چیزی که ما امروزه با آن مواجه 
هستیم، از یک سو نیاز به یک تغییر ساختاری دشوار و از سوی دیگر عدم 
تقابل های شــدید و تنش های شــدید داخلی است که این دو را هیچ گونه 
به هم نزدیک نمی کند به مســائل مهمی کــه ما در اقتصاد،  با آن مواجه 
هستیم، اگر آن دو مورد اساسی که یکی نقش بخش خصوصی در اقتصاد 
و دیگــری روابط بین المللی ما اســت را در نظر بگیریم ببینیم. اختالفات 
عمیقی وجود دارد این که با  شــبه دولتی ها چه کار کنیم، با سازمان های 
قرض الحســنه ای که هر کدام به عرصه ای از قدرت تعلق دارند چه کار 
کنیم  و یا هدفمندی یارانه ها، از یک ســو از دولــت می خواهند یارانه ی 
اقشــار ثروتمند را قطع کنند و از یک ســو این مســاله علیه دولت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد در مــورد برونگرایی در اقتصــاد مقاومتی، ایران 
کشــوری معرفی می شــود که برون گرا و درون نگر است م و ما اصال نمی 
خواهیم اقتصاد بســته ی کره ی شمالی گونه ای باشیم که مردم روزبه روز 
با شرایط دشــوارتر مواجه شوند. مردم ایران این را نمی خواهند. نظام هم 
ایــن را نمی خواهد.. اگر می خواهیم در عرصــه ی بین المللی روبط پویا و 
سودآورداشته باشــیم و تکنولوژی ، سرمایه و پول جدید وارد کشور شود 

می بایست با کدام کشورها باید رابطه داشته باشیم؟ 
اگــر بخواهیم تحولی جدی صورت بگیرد، بایــد جناح های مختلف  به 
تفاهمی که ، البته به معنای اینکه همه یکســان فکر کنند نیست، برسند.
 من اشــاره ای به تجربــه ی چین بکنم، بعــد از روی کار آمدن حزب 

تولید نا خالص ملی ایران )بر اساس آمار بانک جهانی(

ش
ر
زا

گ



42

13
96

ن 
ردی

رو
. ف

 29
ره 

ما
 ش

ی .
رای

 کا

بودن اساسا مسئله ذات را منتفي خواهد کرد. دیگر نمي توان از ذات یا ماهیت 
تکنولوژي و انســان ســخن گفت. به نظر التور چیزي با عنوان ذات تکنولوژي 
وجــود ندارد، آن چه ما تکنولوژي مي گوییم وصف یک چیز اســت نه ذات آن. 
ما در میان اشــیا موجوداتي نداریم که در برابر انسان و دیگر اشیا »تکنولوژي« 
خوانده شــوند. آن چه مي توان از آن ســخن گفت وصف »تکنیکال« است نه 

تکنولوژي.
اما »تکنیکال« به چه چیزي اشــاره دارد؟ در نظر التور وصف تکنیکال یا فني با 
مفاهیمي چون »میانبر« و »انحراف از مســیر مستقیم« بیان مي شود. اگر من 
براي کوبیدن یک میخ بــدون چکش پنج دقیقه وقت مي گذارم و چند میخ را 
کــج مي کنم و هدر مي دهم، با چکش، یا حتي یک ســنگ تراش خورده این 
مسیر مستقیم منحرف مي شود و مسافت طوالني و پرهزینه آن را به شکل قابل 
مالحظه اي کاهش مي دهد، در این جا یک مصنوع فني )چکش، ســنگ تراش 
خورده( یک مسئله تکنیکي )مصرف هزینه زیاد و وقت زیاد( را حل کرده است.
در این جا و هرجایي که التور از واژه تکنولوژي استفاده مي کند، باید در معنایي 
»وصفي« آن در نظر گرفته شــود. ما بر این اساس به مصنوعاتي چون اتومبیل 
»تکنیکال« مي گوییم چرا که این مصنوعات آمده اند تا یک مسئله تکنیکي )یا 
تکنولوژیکي( را حل کنند. بر این اساس مصنوعات فني مانند اتومبیل، موبایل و 
تفنگ، موجودات چندرگه اي هســتند که وقتي با آن ها پیوند مي یابید شما را 
وارد میان بر یا تغییر مســیر مي کنند، چرا که تغییر مسیر هنر یا ویژگي اصلي 

آن هاست.
     در این جا پرســش مهم دیگري مطرح مي شــود: آیا ما به نحوي از وسیله 
صرف بودن مصنوعات دفاع نمي کنیم؟براي پاســخ به این ســوال باید نخست 
معناي وســیله ی صرف را بیش تر بشــکافیم. چنانکه خواهیم دید این پرسش 
هنوز نتوانســته اســت مصنوعات را بــه مثابه جزئي از وجود انســان )رگه اي 
از وجود انســان( به رســمیت بشناســد. چنان که خواهیم گفت انسان فقط از 
مصنوعات اســتفاده نمي کند بلکه با مصنوعات، موجود دیگري اســت. معناي 
این »دیگرشــدن« با تحلیل دو مفهوم وسیله صرف و واسطه روشن خواهد شد. 
همچنین وساطت علت چند رگه بودن انسان و مصنوعات را توضیح مي دهد.  

مصنوعات؛ واسطه یا وسیله صرف؟
     وسیله صرف و واسطه، هر دو در میان شما و هدفي که دارید قرار مي گیرند، 
اما فرق مهمي با هم دارند؛ وســیله صرف موجودي است که چیزي را بدون این 
که تغییــري در آن ایجاد کند منتقل مي کند )انجام مي دهد(، اما واســطه در 
حالــي که آن را منتقل مي کند آن را تغییــر مي دهد. در نظر التور مصنوعات 
واســطه هستند نه وســیله صرف. آن ها فقط منتقل کننده و انجام دهنده یک 
نیرو یا کار نیســتند، بلکه تغییر دهنده نیز هستند. به عبارتي دیگر، و چنان که 
خواهیم دید، انســان با پیوند با مصنوعات صرفا وارد یک تغییر مسیر نمي شود 
تا به هدفش برســد بلکه خوِد وي نیز تغییر مي کند و تبدیل به موجود دیگري 

خواهد شد.
وساطت و معاني آن

     التور مي گوید هر مصنوعي چهار وســاطت زیر را دارد، در نتیجه مصنوعات 
واسطه هستند نه وسیله صرف. در واقع التور مي خواهد نشان دهد که به لحاظ 
وســاطت، هیچ فرقي میان انسان و غیرانســان نیست، و تالش مي کند با مثال 

در فلســفه تکنولوژي، تکنولوژي به مثابه موجــودي خودمختار و تکنولوژي به 
مثابه وســیله صرف دو رویکرد مختلف در این زمینه هســتند. در واقع این دو 
نظریه دو ســر یک طیف را تشــکیل مي دهند، یکي تکنولوژي را امري مستقل 
از انســان و مسلط بر آن و دیگري تکنولوژي را وسیله اي صرف در دست انسان 
قلمداد مي کند. در میان این دو قطب، رویکردهاي دیگري نیز وجود دارند که به 
اندازه دوري از یک قطب به قطب دیگري نزدیک مي شوند. برونو التور، فیلسوف 
و مردم شــناس علم و تکنولوژي معاصر که از مدافعان اصلي نظریه کنشــگرـ 
شبکه است، براي پایان دادن به وضعیت سلطه در رابطه انسان و غیر انسان، به 
صراحت تز تکنولوژي خودمختار و تکنولوژي به مثابه وســیله صرف را به عنوان 
دو نوع سلطه اساسي در فلسفه تکنولوژي رد مي کند. وی در جدیدترین نظریه 
خود مدعي است که مي بایست تقابل میان انسان و تکنولوژي از میان برداشته 

شود و این کار نیز جز با تحلیل ماهیت تکنولوژي و انسان میسر نخواهد شد.
باز فهمي تکنولوژي و انسان: چند رگه ها

     براي التور، تکنولوژي و انسان، موجوداتي چندرگه )hybrid(  هستند، هم 
تکنولولوژي موجودي انساني )و طبیعي( است و هم انسان موجودي تکنولوژیک 
)طبیعــي(. در نظــر التور، انســان بخشــي از ماهیت تکنولــوژي و تکنولوژي 
بخشــي از ماهیت انسان است. تکنولوژي و انســان در طول تاریخ هم دیگر را 
ســاخته اند و مي ســازند. و با هم یک اجتماع )Collective( و نه یک جامعه 
خالص انساني را ســاخته اند. تکنولوژي ها همانند، انســان ها عضوي از جامعه 
هســتند. به همین علت التور به تکنولوژي و انســان، موجوداتي اجتماعي فني 
)Sociotechnical( مــي گوید که واژه اجتماعي بــه جنبه هاي )رگه هاي( 
انســاني )فرهنگي، سیاسي، سمبلیک و ....( اشــاره می کند و واژه فني به جنبه 
هاي تکنولوژیکي این موجودات اشــاره دارد. بنابراین ســخن گفتن از ماهیت 
و ویژگي هاي تماما انســاني یا تمامــا فني یا طبیعي معنایي ندارد. انســان و 
تکنولوژي در هر دوره اي دربرگیرنده یک تاریخ هســتند؛ تاریخي از انسان ها و 
غیر انســان ها. بنابراین هر تاریخي هم اجتماعي است و هم طبیعي و هم فني. 
چون انســان و تکنولــوژي چندرگه )اجتماعي فني( هســتند، تاریخ آن ها هم 
چند رگه )اجتماعي فني( اســت: این گزاره که »هیــچ مجموعه تواریخ موازي 
وجود ندارد، مثال تاریخ زیربنا و روبنا، بلکه فقط یک تاریخ اجتماعي فني وجود 
دارد«. بي معناســت، مثال می توان تاریخ اجتماعي زمان پاستور را نوشت ولي از 
وضعیت ســالمت و بهداشــت، بیماري ها، میکروسکوپ ها و همچنین از رابطه 
میان پاســتور، پزشکان و متخصصان بهداشــت، کلیسا، قدرت حاکمه، وضعیت 

اقتصادي، فرهنگي و تکنولوژي هاي درگیر و غیره چیزي نگفت.  
   بر اساس آنچه گفتیم روشن است که هر تبییني باید یک تبیین اجتماعي فني 
باشــد. همان طور که تاریخ جداگانــه و مختص جامعه، علم و تکنولوژي ممکن 
نیســت، تبیین ها ي جداگانه و خالــص نیز امکان ندارد، چون موجودات داخل 

اجتماع چندرگه هستند، هر نوع تبییني نیز باید چندرگه باشد.
تکنیک به مثابه ذات یا به مثابه وصف؟

     چندرگه بودن انســان و تکنولوژي نتیجه مهمي دارد و آن این که چندرگه 

انسان حاکم برتکنولوژي یا تکنولوژي حاکم برانسان؟

اکرم حبي
جامعه شناس- مدرس  و محقق دانشگاه

بهمن محمدبخش
جامعه شناس- مدرس و محقق دانشگاه
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جاي چند ســاعت کار پلیس را مي گیرد )تغییر زمان(، حضور همیشگي و ثابت 
جاي حضور چند ســاعت کار پلیس را مي گیرد )تغییــر مکاني(، و ماده اظهار 
)مثال حرکت دست پلیس( بدل به مثال چند سانت سازه سیمان در خیابان شده 

است )تغییر مادي(. 
گذر از متافیزیک سلطه

     وساطت و چندرگه بودن ما را از متافیزیک سلطه خارج مي کند، واسطه ها 
بر یک دیگر سلطه ندارند، رابطه واسطه ها از نوع شراکت است نه اربابیت. انسان 
و مصنوعات فني اعضاي یک جامعه اند. البته این به معناي آن نیست که انسان 
و مصنوعات هیچ فرقي با هم ندارند، البته که آن ها با هم متفاوت هســتند، اما 
این تفاوت به معناي شــکاف و تقابل نیســت. به نظر التور نوعي تقارن وجودي 
میان انســان  و غیرانسان برقرار اســت، هر دو عامل اجتماعي هستند و علیت 
و عاملیت در میان آن ها توزیع شــده اســت. در فعالیتي که انسان و غیرانسان 
بــا هم انجام مي دهند )مثال کار رانندگي، کار آزمایشــگاهي، صحبت کردن با 
تلفن( انســان علت اصلي یا واقعي نیســت، علیت در میان کنش گران انساني و 
غیرانســاني توزیع مي شود. هرگاه پاي یک غیرانسان در میان است انسان هیچ 

گاه به تنهایي عامل یا علت یک کنش نیست.
نتیجه گیري

   التور با دفاع از چندرگه اي انسان و غیرانسان، و وساطت هر دو، تالش کرد تا 
از دوگانگي تکنولوژي به مثابه وســیله صرف و تکنولوژي خودمختار خارج شود. 
اطالق وســاطت به مصنوعات در کنار انســان ها باعث مي شود که بپذیریم که 
وقتي کار با چند واســطه انساني و غیرانساني انجام مي شود، نتیجه کار و حتي 
مسئولیت آن به تمام آن ها تعلق دارد، برخي از واسطه ها تحت برخي دیگر قرار 
نمي گیرند، برخي اصلي و برخي فرعي نیســتند. مثال وقتي شــما با سرعت باال 
رانندگي مي کنید، این کنش فقط معلول اراده شــما براي سرعت رفتن نیست 
)نفي ســلطه شــما بر دیگر واســطه ها(، همچنین معلول اتومبیل نیست )نفي 
ســلطه اتومبیل بر شما(، هیچ کدام از این دو وسیله اي صرف در دست دیگري 
نیســتند، بلکه کنش با سرعت باال رانندگي کردن معلول شما، اتومبیل و اجزاي 
آن، جاده، دیگر اتومبیل ها، وضعیت آب و هوا، و غیره است. این کنش محصول 
همکاري این عوامل اســت. ایــن کنش یک نقطه توافق اســت. هر یک از این 
عوامل اگر بخواهند مي توانند سرعت ماشین شما را کم کنند. چنان که دیدیم، 
وساطت برابري و تقارن را به میان انسان و غیرانسان برمي گرداند و به ما اجازه 
مي دهد در فهم علم و فناوري جایگاه و نقش واقعي اشیا و ماشین ها را در کنار 
انسان ها لحاظ کنیم و آن ها را به وسایلي صرف و ماده کور فرونکاهیم. وساطت 
با تقارن وجودي و علیت توزیع شــده ما را از فضاي سلطه انسان بر غیرانسان و 

غیرانسان بر انسان خارج مي کند.

هایي نشــان دهد که ماشین و انســان به یک اندازه وساطت دارند و هیچ کدام 
در ســلطه دیگري نیستد. از آن جایي که التور هیچ تمایز ذاتي میان مصنوعات 
و دیگــر موجودات قائل نیســت، این چهار معنا، معناي وســاطت هر موجودي 

هستند.
)Translation( وساطت ترجمه

     در این جا بحث این اســت که شــما مي خواهید به هدف x برسید اما وقتي 
که با یک مصنوع پیوند مي یابید هدف شما به y تغییر مي کند یا به قول التور 
ترجمه مي شود. اگر شما بدون اسلحه در حالت عصبانیت یا انتقام باشید ممکن 
اســت یک ســیلي به شــخصي بزنید یا حداکثر وي را زخمي کنید، ولي وقتي 
اسلحه در دســت دارید، اسلحه هدف شــما را از زخمي کردن به چیز دیگري 
ترجمه مي کند؛ »شــما فقط مي خواستید کسي را زخمي کنید اما با تفنگ در 

دستانتان شما مي خواهید او را بکشید«.
وســاطت تشــکیل )Composiation(: کنش جمعي واسطه ها براي 

رسیدن به هدف جمعي
     وقتي از طریق وســاطت ترجمه اتحادي میان انسان و مصنوع شکل گرفت، 
کنشي که واسطه ها با هم براي رسیدن به هدف مشترک شان انجام مي دهند 
دیگر کنش خود آن ها نیســت بلکه کنشي وساطتي است. این کنش به واسطه 
واســطه ها انجام مي شــود. کنش مرد مسلح فقط کنش وي نیست بلکه کنش 

اتحاد وي و اسلحه است. 
:)Blackboxing( وساطت جعبه سیاه سازي

     موقعیت هاي زماني و مکاني و کنش گران سازنده جعبه سیاه در جعبه سیاه 
تجمع یافته اند و »اکنون« و »این جاي« آن را ســاخته اند. جعبه سیاه یا پوشه 
این توان را به انسان مي دهد که با در دست گرفتن آن امکانات نامحدودي را به 
دســت آورد، شما با در دست گرفتن تلفن همراه، چندین سال فیزیک، چندین 
فیزیک دان، چندین مهندس، مهارت ها، دســتگاه هــا و امثالهم را به خدمت 
مي گیرید. بدون تلفن همراه، بدون این میان بر یا تغییر مســیر، اگر شما مسیر 
مســتقیم را طي مي کردید و براي کاري که اکنون با صرف یک دقیقه زمان آن 
را انجام دادید شاید ناچار مي شدید چند هفته زمان و مقدار زیادي انرژي صرف 
کنید. با این حــال این مزیت مي تواند به یک تصور خطرناک دامن بزند. وقتي 
کل شــبکه )زمان، مکان، و واسطه ها( درون یک جعبه سیاه جمع شد و جعبه 
ســیاه خود همچون یک موجود واحد کارکرد، کنش، و هدف مشخصي داشت، 
کاربران آن ها دو وســاطت قبلي را نادیده مي گیرند. آن ها تصور مي کنند که 
با یک وســیله صرف روبه رو هســتند، آن ها احساس مي کنند که هدف آن ها 
ترجمه نشــده است و کنش فقط متعلق به آن هاست. تنهادر برخي مواقع است 
کــه ما از این حالت غفلت ناخودآگاه بیرون مي آییم و کنش و وســاطت جعبه 
سیاه ها را احساس مي کنیم و آن وقتي است که مشکلي براي جعبه سیاه پیش 
بیاید. به محض اینکه کار جعبه ســیاه مختل شود، کنش ما تغییر قابل مالحظه 

اي خواهد کرد. 
 وساطت نمایندگي )Delegation(: گذر از شکاف اشیا و نشانه ها

     جهان نشانه ها )گفتمان ها( جهان معناست و جهان اشیا )اشیا و مصنوعات 
و حتي حیوانات( فاقد معناســت. التور مي خواهد این شکاف را بردارد. وي مي 
گوید: »سرعت گیر« را به عنوان یک مصنوع در نظربگیرید؛ سرعت گیر مي تواند 
کار پلیس را انجام دهد، مانند کاستن سرعت اتومبیل ها که خواسته وي را بیان 
مي کند. هیچ مرز ذاتي میان عالئم، گفتار پلیس، حرکت دست پلیس و سرعت 
گیر وجود ندارد. چنین نیســت که مورد آخر به جهان  فاقد معنا تعلق داشــته 

باشد و موارد نخست به جهان سخن و معنا. 
     تکنولوژي مي تواند نماینده شــما شــود، اما چهار نوع تغییر یا جابه جایي 
ایجاد خواهد کرد. تغییر کنشــي، زماني، مکاني و مادي. در مثال ســرعت گیر، 
سرعت گیر جاي پلیس را مي گیرد )تغییر کنشي(، کار شبانه روزي سرعت گیر 
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از دیدگاه اقتصادی اصلی ترین کارکرد صنعت گردشــگری کســب درآمدهای 
ارزی، توزیع مناسب درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال ، سرمایه گذاری و ایجاد ارزش 

افزوده همچنین فروش کاالها و خدمات مورد نیاز گردشگران است.
توجه سیاســتگذران و برنامه ریزان کشورها به صنعت گردشگری به عنوان یک 
اســتراتژی توســعه اقتصادی، فرهنگی ، امنیتی و سیاسی بیش از پیش معطوف 
این امر شــده و آثار مثبت اقتصادی و فرهنگی آن مورد توجه جدی دولت ها و 
ملل گوناگون قرار گرفته اســت. بسیاری از کشورها با بهره گیری از این صنعت 
به نقطه اوج اهداف مورد نظر دست یافته اند به نحوی که بیشترین درآمد خود 
را از طریق آن تامین می کنند و در زمره کشــورهای توسعه یافته جهان مطرح 

شده اند.
اقتصاد کالن گردشگری معموالً به مطالعه ی رشد اقتصادی، توازن در پرداخت ها، 
اشتغال زایی و مخارج در حوزه گردشگری می پردازد. چون گردشگری به میزان 
قابل توجهی بر تمــام این حوزه ها تأثیر می گذارد، گزینه جذابی برای بیشــتر 
دولت هاســت. با این حال، منافع اقتصادی باید با هزینه های زیســت محیطی و 
اجتماعی انطباق داده شود. امکان کسب ارز خارجی )باالخص ارزهای قوی مانند 
دالر آمریکا، پوند انگلیس یا یــورو( که تأثیر مثبت فراوانی بر توازن پرداخت ها 
دارد، دولت ها را به ســمت توســعه ی گردشگری ســوق می دهد. با این حال، 
دیدگاه های دولتی نســبت به توسعه اقتصادی و روش های پژوهشی ای که برای 
اندازه گیری منافع کالن اقتصادی گردشگری به کار می روند، تا حدودی پیچیده 
هستند. گردشگری از نظر اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی 

تبریز 2018 و تاثیرات اقتصادی آن
مرتضی کرمی

کارشناس ارشد گردشگری

صنعت گردشــگری با ویژگی های خاص خود، صنعتی پویا با آینده ای روشــن 
تلقی می شــود. ســرمایه گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه  
توریستی روبه افزایش است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده 
در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت 
نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، بلکه صنعتی پاکیزه 
و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشــاغل جدید اســت. با نگاهی 
گذرا به در آمدهای گردشگری کشورهای مختلف این چنین می توان استنباط 
کرد که اهداف کشــورهای مختلف جهان از توسعه گردشگری با اهداف مختلف 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و... کامال متفاوت بوده، اما اکثر کشــورها ، توسعه 
اقتصادی را در درجه اول اهمیت قرار داده اند ، بدلیل اینکه گردشگری به سرعت 
رشــد یافته و بــه بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شــده و منافع عمده اقتصادی 
را به اقتصاد ملی کشــورها وارد کرده اســت. اینکه امروزه مشاهده می شود که 
کشــورهای صنعتی اروپا و آمریــکا تمام نیرو و توان خــود را در جهت جذب 
گردشگر به کار می گیرند، موید جایگاه این صنعت در اقتصاد است، چون درآمد 
های حاصل از گردشگری پایدار بوده و در عین حال امکان بهره برداری از آن در 
کوتاه مدت فراهم اســت. همچنین اشتغال زایی در این صنعت باال بوده و نیروی 
انسانی موردنیاز آن محتاج به آموزش بلندمدت نمی باشد. از طرفی درآمد های 
حاصل از گردشگری به طور متوازنی در سطح جامعه پخش می شود که تمامی 
آحاد جامعه از کوچک تا بزرگ می توانند از این درآمد بهره مند شوند و نیازی 

به هدفمند کردن و تقسیم مجدد درآمد در جامعه نیست.
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بسیاری از کشورهای توریستی دنیا با ایجاد جشنواره های خرید و نمایشگاه های 
بین المللــی، همچنین تخفیف ویژه ای در زمینــه حمل و نقل و امکانات اقامتی 
تالش می کنند تا گردشگران را به منظور خرید صنایع داخلی خود و همچنین 
فروش خدمات به کشورشان بکشــانند. متاسفانه در ایران اکثر این جشنواره ها 
فقــط برای خریداران داخلی بر پا می شــود. در حال حاضر فعالیت های خدماتی 
مانند حمل و نقل، هتلداری و مراکز تفریحی و سیاحتی در ابتدایی ترین وضعیت 
ممکن نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد. به همین دلیل ما باید با بستر سازی 
مناســب از نظر فرهنگی و اجتماعی و با سیاست های تشویقی از نظر اقتصادی 
و ایجاد نمایشــگاه های بین المللی در تمام زمینه ها بتوانیم شــرایط مناســب 
ســرمایه گذاری خارجی را فراهم ســازیم و در نتیجه باعث توسعه گردشگران 
و افزایش میزان ســرمایه گذاری های خارجی در داخل کشورمان شویم. صنعت 
گردشــگری همواره در پی ایجاد فرصت هایی برای جذب افراد بیکار و از جمله 
جوانان هر جامعه اســت و این به معنای مقابلــه با یکی از بزرگ ترین معضالت 
کشــورهای در حال توسعه یعنی بیکاری می باشد. اغلب فعالیت ها و تالش هایی 
که در جهت به وجود آمدن مشاغل جدید به کار بسته می شوند ، توام با یکسری 
دگرگونــی و تغییراتی بــوده و اغلب در جهت کمتر کــردن هزینه های مربوط 
به تولیدات بخش کشــاورزی، رهایی از بخش های تولیــدی بیمار یا ضعیف یا 
بخش های جنبی و خدماتی اســت که تمامی موارد برشــمرده شده نیز در کنار 
مشکالت خاص و مربوط به خود می باشند. صنعت گردشگری، دنیای مربوط به 
خود را دارد و به لحاظ شکل و محتوای کار، چشم اندازها و امتیازات ، برتری هایی 
نســبت به مشــاغل دیگر دارد. در صنعت گردشگری و مشــاغل وابسته به آن 
می توان شــاهد بکارگیری افراد متخصص تا رده های بســیار پایین شغلی بود. 
دراین راســتا افراد جوان امکان جذب بیشــتری در این بخش دارند. همچنین 

که صنایع معدودی دارند، بســیار جذاب است؛ این امر به وابستگی بیش از حد 
آنها به این صنعت انجامیده اســت. سهم گردشگری در GDP کشورهایی که به 

این صنعت وابستگی فراوانی دارند به 50 درصد و حتی بیشتر می رسد. 
درآمد های حاصل از صنعت گردشــگری نوعی ســرمایه گذاری غیر مســتقیم 
خارجی در داخل کشور است و اثرهای انبساطی آن در کلیه بخش های اقتصادی، 
اثرهای توســعه ای دارد. به همین دلیل برنامه ریزی عامل مهمی  برای دستیابی 
به موفقیت در بخش گردشــگری اســت که مجریان امر را بر آن می دارد تا بر 
اســاس محدودیت زمانی ، خود را به نقطه عطف دیدگاه سیاست گذاران نزدیک 
کنند. صنعت گردشــگری و ســهم آن در اقتصاد ملی  کشورها از جمله مباحث 
مهمی  اســت که مورد توجه صاحبان امر قرار گرفته است و ارتباط تنگاتنگی با 
صنایع دیگری مانند هتلداری، حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، صنایع دستی، 

رستوران داری، صنایع غذایی، کشاورزی و... دارد. 
در حال حاضر، اقتصاد و صنعت ایران یکی از اســتثنایی ترین شــرایط اقتصادی 
دنیا را دارا اســت، از طرفی شــرایط اولیه برای تولید مانند نیروی کار و انرژی 
بســیار ارزان و ... در وضعیت بســیار مناســب قرار دارد اما دخالت های بیشتر 
دولت در فعالیت های اقتصادی، مدیریت بسیار ضغیف مدیران مربوطه، تبلیغات 
منفی خارجی و تحریم اقتصادی باعث شــده است که سرمایه گذاران خارجی از 
ســرمایه گذاری در ایران اســتقبال نکنند. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و 
کشــورهای عربی نشان می دهد که تنها با اتکا بر دو معیار گسترش گردشگری 
و سرمایه گذاری خارجی می توان اقتصاد یک کشور را با تحوالت اساسی رو به رو 
کرد. از طرفی دیگر بنابر تحلیل کارشناسان، جذب سرمایه گذاری خارجی، کلید 
تحول صنعتی و اقتصادی کشــور محسوب می شود. معموال گردشگران بهترین 
و در دســترس ترین صادرکنندگان صنایع هر کشــور محسوب می شوند و حتی 
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تدابیری نیز برای متنوع سازی گردشگری و توزیع منافع اقتصادی آن باید اتخاذ 
شــود. از طرف دیگــر، برخی مکان ها از لحاظ محیطــی و فرهنگی به اندازه ای 
آســیب پذیرند که نمی توانند توسعه گردشگری خود را ادامه دهند. بنابراین، در 
این مقصدها نباید منافع اقتصادی را همواره در صدر اولویت ها قرار داد. روی هم 
رفته می توان گفت که تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی به طور جدایی ناپذیری 
با تأثیرات اقتصادی گره خورده اند. دولت و شرکت های خصوصِی توسعه باید این 

موضوع را درک کرده و به آن بها دهند.
از جمله راههای توسعه گردشگری در کشورهای مقصد در کنار سایر گزینه ها، 
اســتفاده از رویدادها و اتفاقات با دامنه و برد گسترده در عرصه جهانی است که 
رویداد تبریز 2018 نیز نمونه بارزی از این رویدادها می تواند باشد. رویدادی که 
در صورت برخورداری از برنامه ای جامع، صحیح و کارشناسانه می تواند سکوی 
پرتاپی برای حرکت و پیشرفت گردشگری شهر تبریز محسوب شود. حرکتی که 
مد نظر ســازمان OIC از انتخاب شهرهای کشورهای اسالمی به عنوان پایتختی 
کشــورهای جهان اسالم می باشــد. رویداد تبریز 2018 در کنار سایر تاثیرات 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی می تواند فصل آغازینی بــرای تاثیرات اقتصادی 
در شــهر تبریز نیز باشد. تاثیرات اقتصادی که در وضع موجود شهر کامال به آن 
احساس نیاز می شود. اغلب نگاهها به رویداد تبریز 2018 عمدتا فرهنگی است 
در صورتی که چنانچه خواهان ورود گردشگران انبوه به شهر تبریز هستیم باید 
برنامه ای با رویکردی اقتصادی داشــته باشیم. داشتن رویکرد اقتصادی نیازمند 
حضور و مشارکت ســرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت های 
گردشگری است که برای رویداد تبریز 2018 جذب سرمایه گذار بسیار پایین تر 

از حد انتظار است.

افرادی کــه نمی توانند جذب کارهای تمام وقت شــوند در این صنعت فرصت 
جذب خواهند داشت. صنعت گردشگری با گسترش فراگیر و همه جانبه، فرصت 
انتخاب بیشــتری برای جویندگان کار فراهم می ســازد و افراد قادر هستند در 
مراکز مختلف شــهری و یا روستایی حســب میل و اراده خود جذب این بخش 

شوند.
با وجود اهمیت بی بدیل صنعت جهانگردی در توســعه و شــکوفایی اقتصادی، 
سیاســت گذاری های مناســبی در خصــوص ارتقاء آن در کشــورمان صورت 
نپذیرفته و عمده تالش های مربوط به توســعه صنعت جهانگردی در دهه های 
اخیر ، معطوف به رهیافت های تشــویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور 
بوده اند. در این راســتا بیشــتر هدفگذاری ها و وضع دستورالعمل های اجرایی 
معطوف به خصوصی ســازی واحد های اقامتی، تبلیغــات جهانگردی، آموزش 
نیروی انسانی، سیاست های تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، 
تخفیف های مالیاتی و ... بوده که بیشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، 
در حالی که چالش های پیش روی این صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بیشتر 
سیاســت های جاذب تقاضا را طلب می کند، بلکه سیاست گذاری ابعاد عرضه و 

سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را می طلبد.
از طرفی عوامل بســیاری وجود دارند که بر اقتصاد گردشگری تأثیر می گذارند 
از قبیل وسعت کشــور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگری، حجم و میزان 
مخارج گردشگران و فصلی بودن آن. مقصدهای بسیاری به دالیل اقلیمی مانند 
سرمای شــدید، زمســتان هایی با روزهای کوتاه، گردبادها و فصل های پرباران، 
گرمای شــدید و... نمی توانند در تمام طول ســال گردشگران را جذب کنند یا 
اشتغال زایی دائم و تمام وقت داشته باشند. طرح های توسعه گردشگری نیز گاه 
در یک بخش از کشــور متمرکز هستند و ســایر مناطق، کمتر توسعه یافته اند. 
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مســائل مهم در حوزه حفظ محیط زیست اســت و مدیریت نامناسب در این 
زمینه می تواند تاثیرات نامطلوب زیســت محیطی فراوانی را به همراه داشته 
باشد. بنابراین انجام مدیریت و برنامه ریزی برای سامان دهی پسماندها و مواد 
زائد شهری که زیر مجموعه مدیریت شهری محسوب می  گردد، امری ضروری 
اســت. توسعه پایدار به عنوان راهکاری که طی آن نیازهای فعلی بدون خدشه 
دار کردن امکانات نسل آینده فراهم می  آید، درحوزه مدیریت پسماند در قالب 
ســه مفهوم حداقل تولید پســماند، بازیافت ماده و انرژی، بی خطرسازی دفع 

پسماند مورد بررسی قرار می  گیرد. 

بررسی چالش هاي زیست محیطي کیسه هاي پالستیکي

بهناز السادات واعظ مدنی
کارشناس ارشد محيط زيست

مقدمه:
حفظ محیط زیســت، پاســخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگهداری 
بیش تــر آن و رعایت حقوق عمومی اســت و تخریب محیط زیســت معلول 
نابرابریهای اجتماعی و اســتفاده های غلــط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع 
حقوق انسانهاســت. با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می یابیم که 
انسانها در بهره برداری از طبیعت و محیط زیست به مسؤولیت خود در حفظ و 
حراست از آن به درستی عمل نکرده اند و در داد و ستد خود با محیط زیست، 
راه خطرنــاک و مهلکی را در پیش گرفته اند که نتیجه آن چیزی جز به خطر 

افتادن سالمت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود. 
اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه در مورد وضعیت محیط زیست 
بیان می  شــود، کافی است تا انســان خود را بر لب پرتگاهی احساس کند که 

ساخته و پرداخته خود اوست.

با افزایش رشــد جمعیت کالنشــهرها و بــه تبع آن افزایش تولید پســماند، 
نگرانیهای فراوانی در خصوص کاهش و آلوده شــدن منابع طبیعی وجود دارد. 
امروزه مدیریت پســماند و سیاســتهایی در جهت کاهش تولید زباله یکی از 
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بعضي از گزارش ها در این زمینه تخمین زده اند که متوســط طول عمر مفید 
یک کیســه پالستیکي در دست مصرف کننده بین 12 تا 20 دقیقه است، در 
حالي که مدت زمان الزم براي تجزیه یک کیسه پالستیکي هنوز هم به شکل 

دقیق قابل تخمین دقیق نیست.
آلوده سازي  پالســتیکي،  هاي  کیسه 

منظر و تهدیدی برای کشاورزی
کیسه هاي پالستیکي یکي از عوامل مهم 
آلوده ســازي منظرهاي طبیعي و شهري 
هستند. آنها سبک بوده و از همین رو به 
راحتي با جریان هوا و وزش باد جا به جا 
مي شوند. از همین رو این پسماندها مي 
تواننــد مناظر و مناطق گســترده اي را به خود آلــوده کنند. این گونه مناظر 
حداقل در کشــور ما فراوان دیده شــده اند. سرشــاخه درختــان و بوته هاي 
روییده در دشت ها گاهي مملو از کیسه هاي پالستیکي هستند. از آن جا که 
فرایند تجزیه این پسماندها بسیار آهسته است، این مناظر در صورت مدیریت 
نشدن تا سال ها به همین شکل خواهند ماند. عالوه بر موارد فوق کیسه هاي 
پالستیکي مي توانند تهدید مهمي براي کشورها و مناطق داراي فعالیت هاي 
گسترده کشاورزي محسوب شوند. محصوالت کشاورزي نمي توانند در خاکي 
که در آن کیســه پالستیکي وجود داشته باشد رشد کرده و ریشه بدوانند زیرا 
ریشه ها به علت ســختي پالستیک نمي توانند از آن عبور کنند. حتي کیسه 
هاي پالستیکي نازک به قدري مقاومند که ریشه هاي درختان نیز نمي توانند 
آن را گسســته و از آن عبور کنند. از جمله مهم ترین آثار مخرب کیسه هاي 
پالســتیکي در بخش کشــاورزي مي توان به کاهش باروري خاک، پراکندگي 

محصوالت و از دست رفتن نیتروژن خاک اشاره کرد.

کیسه هاي پالستیکي، اقیانوس ها و حیات دریایي
کیســه هاي پالستیکي به همراه سایر پالستیک ها بیشترین سهم را در تولید 
پســماندهاي دریایي دارند. پسماندهایي دریایي مشتمل بر تمام اشیایي است 
که به شــکل طبیعي در دریاها و اقیانوس ها وجود نداشته اند و بر اثر فعالیت 
هاي انســاني به آن ریخته شــده اند. و هم اکنون یکــي از مهم ترین چالش 
هاي بین المللي محســوب مي شوند. پسماندهاي دریایي که بخش اعظم آنها 
را پســماندهاي پالســتیکي تشــکیل مي دهند هم اکنون جان 267 گونه از 
جانداران دریایي را تهدید مي کنند. بر اساس گزارش هاي موجود پسماندهاي 
پالستیکي ساالنه جان یک میلیون پرنده دریایي، 100,000 پستاندار دریایي 
و تعداد بي شــماري ماهي را مي گیرند. این گونه هاي جانداران دریایي بر اثر 
خوردن این پســماندها و یا به دام افتادن در آن ها جان خود را از دســت مي 
دهند. خطر به دام افتادن در اینگونه پســماندها حیات بســیاري از گونه هاي 
دریایی از جمله شــیرهاي دریایي، الک پشت هاي دریایي، پرندگان دریایي و 
نهنگ ها را تهدید کرده است. در صورت به دام افتادن در پسماندهاي دریایي 
معموالً این جانداران بر اثر خفگي یا غرق شدن جان خود را ازدست مي دهند. 
بســیاري از جانداران دریایي تکه هاي پســماندهاي پالســتیکي را به اشتباه 
شــکار فرض کرده و آن ها را مي خورند. براي مثال، الک پشــت هاي دریایي 
در بسیاري از موارد کیسه هاي پالستیکي را با عروس هاي دریایي اشتباه مي 
گیرند. خورده شــدن پسماندهاي پالستیکي توسط جانداران دریایي منجر به 
تجمع این پســماندها در دســتگاه گوارش این جانداران شده و آن ها را دچار 
بي اشــتهایي کاذب مي کند این پدیده خصوصٌا در پرندگان به کرات مشاهده 
شــده است. بي اشتهایي کاذب منجر به از دست رفتن چربي هاي بدن حیوان 
و در نهایــت عدم توانایي براي مهاجرت فصلي و مرگ او خواهد شــد. بعالوه 
مواد شــیمیایي پسماندهاي خورده شده به بدن حیوان نشت کرده و این مواد 

مفاهیم توسعه پایدار در حوزه مدیریت پسماند
 در ســال هــاي اخیر تولید روزافزون زائدات پالســتیکی بخصوص "کیســه 
های پالســتیکی" بعنوان مهم ترین معضل زیســت محیطی مطرح شده که 
محیط زیســت و ســالمت جامعه را تهدید و مدیریت پســماند را در راستای 

دستیابی به توسعه پایدار با مشکالت جدی 
روبه رو ســاخته اند. در این میان مدیریت 
بهینه ی کیســه های پالستیکی به دالیلی 
چون تولید از منابــع تجدید ناپذیر نفت و 
گاز طبیعي، نرخ پاییــن بازیافت در پایان 
عمــر، عدم وجود روشــی صحیح و اصولی 
برای دفع، آلودگي هاي بصري قابل توجه و 

تهدیدات گسترده براي حیات دریایي بسیار حائز اهمیت می باشند.
پالســتیک ها مواد پلیمري انســان ساز هســتند که از مولکول هاي آلي بلند 
زنجیره اي تشکیل شــده اند. مواد اولیه ساخت پالستیکها نفت، ذغال سنگ 
و گاز طبیعــي اســت. انعطاف پذیري و ماندگاري پالســتیک ها آنها را تبدیل 
بــه یکي از پر مصرف ترین مواد در جهان کنوني کرده اســت. مصرف جهاني 
پالســتیک ها از 1/5 میلیون تن در ســال 1950 به 245 میلیون تن در سال 
2008 افزایش یافته اســت. این رشد 163 برابری در طول حدود شصت سال 
نشان از محبوبیت روز افزون پالستیک ها دارد. در این میان مصرف کیسه هاي 
پالستیکي یکي از اقسام پالستیک ها؛ روز به روز فزوني یافته بطوریکه این مواد 

جزء جدایي ناپذیري از زندگي روزانه ما شده اند. 
کیســه هاي پالستیکي مســاله نوین، همه گیر و چالش برانگیز جهان مصرف 
گراي ما هســتند. و راه خود را به تمام عرصه هاي زندگي و طبیعت اطراف ما 
باز کرده اند، از مراکز دفن و دشــت هاي اطراف آن گرفته تا جنگل ها، زمین 
هاي کشــاورزي و مناطق دور دست اقیانوسها . این محصوالت اگرچه خواص 
منحصر به فردي دارند که منجر به افزایش رغبت و اســتفاده ما از آن ها شده 
است اما از سوي دیگر آســیب هایي جبران ناپذیري به محیط زیست ما وارد 

کرده اند. 

چالش هاي زیست محیطي کیسه هاي پالستیکي:

طول عمر کیسه های پالستیکی
ســوال اول در این زمینه این خواهد بود که طول عمر یک پسماند پس از دور 

ریز شدن چگونه محاسبه خواهد شد؟ 
معموالً از بین رفتن و تجزیه یک پســماند بر اســاس درصدي که مشــخصه 
هاي مفید خود را از دســت مي دهد محاسبه مي شود. یک قانوني عمومي و 
عامیانه در حوزه پســماندهاي پالستیکي به ما مي گوید هنگامي یک پسماند 
پالستیکي تجزیه شده، محســوب مي شود که 90 % از قابلیت کششي خود 
را از دست داده باشــد، زیرا همین میزان کافي است تا شيء پالستیکي مورد 
نظر غیر قابل اســتفاده شــود. نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن اســت که 
تجزیه پالستیک از جمله کیســه هاي پالستیکي در محیط آبي ممکن است 
صدها ســال طول بکشد. حال روند تجزیه این مواد در مراکز دفن بسیار بسیار 
طوالني تر خواهد بود. دنیاي مدرن در بازه زماني کوتاهي پســماندهایي را به 
طبیعت تحمیل کرده اســت که در وضعیت طبیعي؛ تجزیه آنها بسیار به طول 
مي انجامد. به بیان دیگر ســرعت تولید پسماندها هم اکنون بیش از ظرفیت و 
زمان مورد نیاز طبیعت براي تجزیه آن هاست. در مورد کیسه هاي پالستیکي 
این مســاله بســیار قابل توجه و چالش برانگیز است. مصرف و دورریز جهاني 
این محصول به شکل تأسف باري بر قدرت تجزیه طبیعت پیشي گرفته است. 
طول عمر مفید یک کیسه پالستیکي در دست مصرف کننده بسیار کوتاه است 

اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی کــه همه روزه در مورد 
وضعیت محیط زیست بیان می  شود، کافی است تا انسان 
خود را بر لبه پرتگاهی احساس کند که ساخته و پرداخته 

خود اوست.
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که برای تولید 9 عدد کیسه پالستیکي به اندازه اي مواد خام مصرف مي شود 
کــه مي تواند انــرژي الزم براي حرکت یک خودرو به انــدازه یک کیلومتر را 
فراهم کند. و یا در آمریکا به تنهایي 12 میلیون بشــکه نفت برای تولید 100 
میلیارد کیسه پالســتیکي مورد نیاز، ساالنه مصرف مي شود. بر اساس بعضي 
از برآوردها، انرژی مورد نیاز براي تولید، اســتفاده و دفع 1000 عدد کیســه 
پالستیکي معادل 457 مگاژول محاسبه شــده است. بنابراین می توان اظهار 

داشت که اینگونه مواد تهدیدی برای منابع طبیعی تجدید ناپذیر می باشند.

حال سوال این جاست:
در پاســخ به این تهدیدات مستند چه راهکارها و سیاست هایي باید 

اتخاذ شوند؟
اگرچه هدف از تحقیق بررســي انواع سیاست ها و اثربخشي آن ها نبوده است 
اما بدون شــک بعد از درک گســتره خطرات و تهدیدات این پسماندها، قدم 
بعدي اتخاذ تصمیم درست در مواجهه با این چالش است. تصمیم درست بدون 
شک باید بر اساس بررســي هاي بومي و چرخه عمر این مواد در کشور ایران 
و حتی در هریک از شهرها و مناطق بطور جداگانه صورت گیرد. در این میان 
ارائه راهکارهایی چون کاهش پســماند در مبدأ،  تفکیک از مبدأ، وضع مالیات 
بر روي این محصوالت براي مصرف کننده، اندیشیدن تمهیداتي براي افزایش 
نرخ بازیافت و مهم تر از همه جایگزین کردن کیســه های پالســتیکی زیست 
پذیر که مي توان از یکي از آن ها و یا ترکیبي از آن ها براي کاهش آثار زیست 

محیطي کیسه هاي پالستیکي بهره برد.

ارمغان بیوتکنولوژی برای محیط زیست
پالستیکهای زیستی ارمغان بیوتکنولوژی برای محیط زیست که با جایگزینی 
بر پالســتیکهای نفتی عالوه بر حفظ سوختهای فسیلی از آلوده شدن محیط 
زیست جلوگیری کرده و راه مؤثری برای رسیدن به توسعه پایدار در مدیریت 

پسماند خواهند بود.

خطرناک سالمتي حیوان را تهدید مي کند. اگرچه این تهدید تنها منحصر به 
حیوانات نیست و با وارد شدن مواد سمي نشت کرده به بدن حیوانات این مواد 
در نهایــت به چرخه غذایي مــا راه پیدا مي کنند زیرا این مواد در برابر تجزیه 
مقاوم هســتند و در بافت هاي چربي بدن حیوانــات تجمع مي کنند. بعالوه 
مواد شــیمیایي خطرناک آزاد شده از کیسه هاي پالستیکي منجر به تغییرات 
هورموني در حیوانات شده و ممکن است باعث ایجاد ناهنجاري در حیوانات و 
یا از بین رفتن جمعیت گونه هاي در معرض خطر پسماندهاي پالستیکي شود.

نرخ پایین بازیافت کیسه هاي پالستیکي و سناریوي دفن
یکي از چالش هاي اساســي کیســه هاي پالســتیکي نرخ پایین بازیافت آن 
ها در سرتاســر دنیاســت. نرخ پایین بازیافت کیســه هاي پالســتیکي بدین 
معناســت که بخش عمده اي از کیسه هاي پالستیکي دورریز شده یا در زباله 
ســوزها خاکستر شده و یا سر از مراکز دفن در مي آورند. بازیافت کیسه هاي 
پالســتیکي معموالً به دلیل هزینه بر بودن فرایند جمع آوري جداگانه، نیاز به 
دســته بندي گسترده و دستي و ارزش غیر اقتصادي مواد بازیافتي در مقایسه 
با مواد دســت اول به صرفه نیستند. کیسه هاي پالســتیکي در میان جریان 
پســماندهاي جامد به لحاظ اقتصادي یکي از کم ارزش ترین دورریزهاي قابل 
بازیافت هســتند. هزینه و قمیت تمام شده باالي پالستیک هاي بازیافتي در 
مقایســه با مواد دســت اول یکي از مهم ترین عوامل بازدارنده صنایع بازیافت 
پالستیک هاست این مورد به ویژه در مورد کیسه هاي پالستیکي بیشتر صدق 
مــي کند. با توجه به وضعیت موجود، دفن ناگزیــر رایج ترین و معمول ترین 
روش براي دفع پســماندهاي کیسه هاي پالستیکي است. این گزینه بسیاري 
از زمین هاي ســیاره ما را اشــغال کرده و نتیجه آن تولید آالینده هاي گازي، 
آلودگي هاي بصري و آزاد شــدن بسیاري از مواد شیمیایي سمي و خطرناک 

در شیرابه حاصل از دفن است.

کیسه هاي پالستیکي، تهدید منابع تجدید ناپذیر
همانطور که ذکر شــد کیسه هاي پالستیکي از منابع تجدید ناپذیر چون نفت 
و گاز طبیعی تولید مي شوند. گزارشات حاصل از تحقیقات مختلف نشان داده 
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طی آیینی در اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس، از کتاب 
"آنسوی مرز"، خاطرات سرهنگ ستاد ارتش حسین افتخاری رونمایی شد.

این مراســم که در خالل برنامه های ماهانه رونمایی از کتاب های حوزه دفاع 
مقدس با مشــارکت سازمان فرهنگی هنری و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دقاع مقدس برگزار شده بود، از نقش سرهنگ حسین افتخاری در تدوین 
و گردآوری خاطرات خود در خالل هشت سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی 

به عمل آمد.

در این مراسم شماری از فرماندهان ارتش با قدردانی از نقش وی در گردآوری 
خاطرات خود در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت گرداوری خاطرات فرماندهان 

ارتش در دوران دفاع مقدس تاکید کردند.

در این نشســت با اشــاره به اینکه ارتش و سپاه هر دو در پاسداری از تمامیت 
ارضی و دفاع از مرزهای کشــور نقش موثر و غیرقابل انکاری داشتند، خواستار 

توجه جدی به این بخش شدند.

حســین افتخاری نویسنده کتاب، نیز در این نشســت در معرفی کتاب خود 
گفت: این کتاب رشــادت یک رزمنده ارتش جمهوری اســالمی ایران را بیان 
میکند که برای انهدام امکانات دشــمن در منطقه مرزی شمال غرب کشور در 

جنگ تحمیلی حضور داشت.

وی با قدردانی از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از حمایت 
از انتشــار این اثر گفت: این نهاد حمایت خوبی از نویســندگان خاطرات دفاع 

مقدس را دارد و الزم اســت رســانه ها نیز نسبت به معرفی و اطالع رسانی 
پیشکســوتان یادگاران هشت ســال دفاع مقدس، اقدام نمایند و نسبت به 

انتقال آنها به نسل آینده اقدام نمایند.
وی اصلی ترین انگیزه خود در تدوین، نگارش این کتاب را ارائه تصویری از 
ایثارگری، شــهادت طلبی، قدرت و جسارت رزمندگان در هشت سال دفاع 
مقدس عنوان کرد که به حفظ حراست و امنیت کشور اسالمی را برای نسل 

آینده به ارمغان می آورد.

ســرهنگ افتخاری افزود: خانواده های شــهدا و جانبــازان و ایثارگران و 
یادگاران هشت سال دفاع مقدس با بشتیبانی و دلگرمی رزمندگان را برای 
دفاع و بیرون راندن دشمن سهم بسزایی داشتند که ضرورت دارد نقش آنها 

بیشتر و ارزنده تر ترسیم شود.

کتاب "آنسوی مرز"

کتاب "آنسوی مرز"

طی آیینی در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، از کتاب "آنسوی مرز"، 
خاطرات سرهنگ ستاد ارتش حسین افتخاری رونمایی شد.

این مراســم که در خالل برنامه های ماهانه رونمایی از کتاب های حوزه دفاع مقدس با 
مشــارکت ســازمان فرهنگی هنری و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دقاع مقدس 
برگزار شــده بود، از نقش سرهنگ حسین افتخاری در تدوین و گردآوری خاطرات خود 

در خالل هشت سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
در این مراسم شماری از فرماندهان ارتش با قدردانی از نقش وی در گردآوری خاطرات 
خــود در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت گــرداوری خاطرات فرماندهان ارتش در دوران 

دفاع مقدس تاکید کردند.
در این نشســت با اشاره به اینکه ارتش و ســپاه هر دو در پاسداری از تمامیت ارضی و 
دفاع از مرزهای کشــور نقش موثر و غیرقابل انکاری داشــتند، خواستار توجه جدی به 

این بخش شدند.
حســین افتخاری نویسنده کتاب، نیز در این نشســت در معرفی کتاب خود گفت: این 
کتاب رشــادت یک رزمنده ارتش جمهوری اسالمی ایران را بیان میکند که برای انهدام 

امکانات دشمن در منطقه مرزی شمال غرب کشور در جنگ تحمیلی حضور داشت.
وی با قدردانی از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از حمایت از انتشار 
این اثر گفت: این نهاد حمایت خوبی از نویسندگان خاطرات دفاع مقدس را دارد و الزم 
اســت رسانه ها نیز نسبت به معرفی و اطالع رســانی پیشکسوتان یادگاران هشت سال 

دفاع مقدس، اقدام نمایند و نسبت به انتقال آنها به نسل آینده اقدام نمایند.
وی اصلــی ترین انگیزه خود در تدوین، نگارش ایــن کتاب را ارائه تصویری از 
ایثارگری، شــهادت طلبی، قدرت و جســارت رزمندگان در هشت سال دفاع 
مقدس عنوان کرد که به حفظ حراســت و امنیت کشور اسالمی را برای نسل 

آینده به ارمغان می آورد.
ســرهنگ افتخاری افزود: خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس با بشتیبانی و دلگرمی رزمندگان را برای دفاع و بیرون 
راندن دشــمن سهم بسزایی داشتند که ضرورت دارد نقش آنها بیشتر و ارزنده 

تر ترسیم شود.

نظر به جایگاه بسیار حساس مدیران در سازمان ها، تشکیالت دولتی و خصوصی و سطوح کالن و خرد، و نقش تعیین کننده 
آنان در تحول، توسعه و بالندگی سیستم های انسانی که بدین سان مسئولیت عمده شان بهره برداری بهینه از سرمایه های 
انســانی و ســایر منابع می باشــد؛ مولفین تالش نموده اند تا با مطالعه کتاب ها و مقاالت نزدیک به 830 منبع، مرتبط با 
توانایی هــا و مهارت های مدیران دایره المعارفی از مهارت های عمومی مدیران را گردآوری و تدوین نمایند. در این کتاب 
43 مهارت در 4 جلد تشریح شده است. در فصل اول مطالبی در مورد لزوم کسب و بکارگیری انواع مهارت ها برای انجام 
بهینه وظایف و ایفای مطلوب نقش ها بحث شــده اند. تشریح مهارت ها ار فصل دوم آغاز شده است. برای برخی مهارت ها 
پرسشــنامه مهارت سنجی آورده شده اســت. مطالعه مجموعه حاضر به یقین خودشناســی، خودآگهی و خود پرورشی 
خوانندگان و بویژه مســئولین با عناوین گوناگون مدیر، رئیس، سرپرســت و متصدی را تقویت خواهد نمود که می تواند 
همان بازآفرینی و توســعه فردی، گروهی و ســازمانی تلقی گردد. در نهایت، بهبود و بالندگی زندگی فردی و سازمانی و 

اجتماعی خوانندگان و عالقمندان استفاده کننده از این کتاب بیشتر، ملموستر و عینی تر خواهد بود.

کتاب "مهارت های عمومی مدیران"
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کارایی: با توجه به اختیارات و وظایف انجمن صنفی، ابزار در دســترس این انجمن برای استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا 
چه می باشد؟

حســن زاده: انجمن در حال حاضر براســاس دســتورالعمل ها و بخشــنامه ها و به موجب قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار مصوب 
1391/01/15 در مراکز متعدد از جمله شــورای فنی استان، شورای مسکن استان، کمیته پیمان نظام فنی و اجرائی استان، شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی و سایر مجامع دیگر بعنوان مدعو و یا عضو حضور داشته و با بهره گیری از دانش و تخصص اعضاء و همچنین ظرفیت 

های قانونی اهداف و منویات انجمن را به پیش می برد. 
کارایی: انجمن چه اقداماتی در راستای ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا انجام داده است؟

حسن زاده: انجمن با بهره گیری از کمیته ها و کمیسیون های متعدد از جمله کمیسیون فنی و آموزش نسبت به برگزاری دوره های آموزشی 
مورد نیاز و همچنین بررسی آخرین بخشنامه ها و اطالعات مورد نیاز در ارتقای دانش و طالعات اعضاء انجمن قدم برمی دارد. 

کارایی: اقدامات انجمن در راستای حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا چیست؟
حســن زاده: با توجه به عضویت متعدد انجمن در مجامع تصمیم گیری مرتبط در اســتان و حضور در هیات های مربوطه از جمله  هیات های 
حل اختالف  مالیاتی بدوی و تجدید نظر، هیات های حل اختالف اداره کار با استفاده از حق رأی قانونی خود در راستای دفاع از حقوق صنفی 

و حرفه ای اعضاء قدم بر می دارد. 
کارایی: آیا در راستای شکستن انحصارات موجود در زمینه پروژه های عمرانی اقداماتی توسط این انجمن صورت می گیرد؟

حســن زاده: در حال حاضر به موجب ماده 22 قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار انجمن با پیگیری های الزم جهت برداشتن انحصارات 
موجود اقدامات الزم را انجام داده ولی بعلت حضور بلند مدت و پر قدرت نهادهای دولتی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی است. 

حســن زاده،  محمدرضا  بــا  کارایی  اختصاصــی  گفتگــوی 
دبیــر انجمــن پیمانــکاران عمرانــی آذربایجان شــرقی
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