همصدایی برای نجات ایران

جبهه نجات آب

س��ازمان ملل ،ش��عار روز جهانی آب را «آب و
اش��تغال» تعیین کرده اس��ت .گمان می كنم
این شعار بس��یار مناس��ب حال ماست .همین
شعار دو کلمه ای  ،می تواند اصلی ترین سواالت
استراتژیک فراروی كشور را در پنج سال آینده
 ،به طور مجمل و گویا بیان کند .در بین عوامل
*
محسن جاللپور
تهدیدکننده پایایی ای��ران  ،دو مورد به صورت
بارز خود را نش��ان میدهد .ای��ن دو عامل ،توانایی بی ثبات س��ازی کالن
سرزمینی فراتر از تأثير هر جنگ و دش��من خارجی ،کاهش قیمت نفت یا
هر تهدید دیگری را دارند .شاید تنها «کاهش سرمایه اجتماعی» بتواند هم
سنگ این دو تصور شود.
 .1انباشت خطرناک جمعیت بیکاران ،ناشی از اثر هم زمان دو پدیده ذیل
حاصل شد .از یکسو اقتصادسترون ،از زایش فرصت اشتغال در طول دولت
نهم و دهم عقیم ماند .از سوی دیگر ورود انبوهی از متولدین سالهای رونق
زاد و ولد به سن کار ،در دهه گذش��ته رخ داد .اثر تجمیعی این دو عامل به
ثابت ماندن قدر مطلق تعداد فرصت های شغلی ،در طول هفت سال انجامید
ولشکر بیکران بیکاران پدید آمد ...سپاهیان مظلوم بی ثباتی!
 .2بحران آب به چنان ابعادی رس��ید ک��ه :ایران در اضافه برداش��ت آب از
طبیعت ،مقام اول خود را با فاصله ای بزرگ از مصر که جایگاه دوم را دارد،
تثبیت کرد .دو سوم دشتهای کشور درگیر تنش آبی است واضافه برداشت
از منابع آب زیر زمینی  ،توان آبدهی را در بسیاری از دشتهای ایران بصورتی
غیر بازگشت ،ویران کرده یا می کند .اهداف تعادل بخشی برنامه های چهارم
و پنجم با شکس��ت فاحش روبروست .س��اختار مدیریت بحران ،به تمامی
فروپاشیده است .برای کاهش آثار مخرب هردو تهدید به شدت خطرناک ،به
یک وفاق ملی ،حرکت گسترده و مشارکت همگانی نیاز است  .الزمه چنین
فضایی شناخت اجزاي این بحران ،تدوین نقشه راه متفق علیه و از همه مهم
تر فرهنگ سازی با هدف اجماع ملی بر اولویت قطعی مساله و بسیج عمومی
است .از بسیجی شبیه بسیج اقوام ایرانی در دفاع مقدس ،سخن می گویم .
اتاق ایران در دهه اخیر به تدریج ،جایگاه «مساله آب» را در سياست گذاري
هاي خود ارتقا داده است .امروز «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی
و آب کش��ور» که بنا به تکلیف قانون ایجادش به اتاق سپرده شده ،فعالیت
موثری در سطح ملی دارد .صدها کار مبارک ،ثمره این تالش است .وقتی
طرح انتحاری فدک ،در دولت دهم ،در پی اختصاص بیس��ت میلیارد متر
مکعب آب برای گسترش کش��اورزی بود ،گزارش هاي علمی به باالترین
مقامات و تالش سیاس��ی رییس وقت اتاق -دکتر نهاوندیان -سبب توقف
آن فاجعه شد .ما با بازگشت به عصر بي برنامگي آبی یعنی فروگذاری دید
حوضه ای و بازگشت به استانی شدن تخصیص از یک طرف و عدم اولویت
تعادل بهشی و اجازه تخصیص جدید در مناطق بحرانی از دیگر سو ،مردانه
جنگیدیم .در مساله آب نه به مشارکت سود آور در بازتعریف غارت آب بلکه
همیشه به منفعت کشورو محوریت پایایی منابع ،پای بند بودیم .بحران آب
نه تنها سرمایه گذاري هاي کش��اورزی ،صنعتی ،گردشگری و شهرسازی
جامعه کس��ب و کار ایران راتهدید می کند بلکه س��بب بی ثباتی بوم ،در
گستره کشور است .این است که اتاق از هیچ کوششی در کمک به حل این
بحران ملی فروگذار نكرده و از هر تالش��ی برای اطالع رسانی الزم به مردم
و مسئولین اس��تفاده كرده اس��ت .ایران دوبرابر میزان آرمانی ،آب مصرف
می کند .برای س��اماندهی اضط��راری به بحران و جلوگیری از فروپاش��ی
آبی-محیط زیستی کشور  ،راهی جز کاهش سریع بیست درصد از مصرف،
پیش رو نیست .بر این اساس برای نجات ایران ،نبردی سهمگین در پیش
اس��ت و همه آحاد اقتصادي و مردم میتوانند در این حرکت سرنوشت ساز
مشارکت داشته باش��ند .در ماموریت «نجات آب  -نجات ایران» دست به
دست هم دهیم.
* رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

رقابت تنگاتنگ استانها برای جذب سرمایهگذاری

فرصت طالیی سال 95

سال  1394با تمامی فراز و نشیبهای اقتصادی
که به همراه داشت ،به پایان رسید .در این سال
اقتصاد کشور از مرحلهی تحریمهای هدفمند
وارد پساتحریم و سپس دوران پسابرجام شد.
این گش��ایش را باید به فال نیک گرفت و امید
* داش��ت که در این برهه از زمان ،فرصتی برای
محمدرضا دهقانپور
خروج از رک��ود آزاردهندهی س��الهای اخیر
فراهم شود و اقتصاد ،دوران رونق و پویایی خود را آغاز کند.
با توجه به ش��رایط به وجود آمده ،انتظار می رود س��ال  1395سال ورود
س��رمایهها و س��رمایهگذاریهای جدید داخلی و خارجی باشد .به نوعی
میتوان سال جدید را سال س��رمایهگذاری تلقی کرد به شرط آنکه فضای
کسب و کار و فضای سیاسی از ثبات مطلوبی برخوردار بوده و نامالیمات در
آن به حداقل ممکن برسد .قاعدتاً هرگونه جریان سازی ،تصمیم گیری خلق
الساعه ،رفتارهای هیجانی و تبلیغاتی نامطلوب در سال جدید میتواند برای
اقتصاد کشور گران تمام شود و موجبات فرار سرمایه و عدم سرمایهگذاری
را فراهم آورد و نکته مهمتر اینکه ممکن است خسارات احتمالی به قدری
سنگین باشد که نتوان به سادگی از پس جبران آن برآمد.
طبیعتاً با فرض مطلوب ی��ا ثابت بودن ش��رایط ،در س��ال جدید ،جریان
سرمایهگذاریها به سمت استانهایی خواهد رفت که از قبل زمینهی جذب
و هدایت س��رمایه گذاری های داخلی و مهمتر از آن خارجی را مهیا کرده
باشند .اینکه صرفاً در لفظ و بیان به ظرفیت ها و قابلیتهای فراوان استان
کرمان اشاره بشود کفایت نمی کند و جذاب نخواهد بود .گرچه این شرط
الزم است اما کافی نیست .در واقع شرط کافی برای سرمایهگذاران به ویژه
خارجیان زمانی تداعی می ش��ود که بس��تر الزم برای جذب آنان در قالب
انداختن فرش قرمز مهیا گردد ،همان فرش قرمزی که در این سالها سخن
زیادی پیرامونش گفته شده اما به صورت واقعی و عملیاتی.
سال  95ش��رایطی بسیار اس��تثنایی دارد و ش��اید نتوان به راحتی چنین
فرصتی را به دس��ت آورد .زمانی که ش��رایط اقتصادی استثنایی می شود
قطعاً نحوهی برنامهریزی ،مدیریت ،تصمیمگیری و اجرا هم باید استثنایی
باش��ند .با همان رویهی قبل نمی توان انتظار تغییرات عمدهای داشت .در
واقع اگر بستر الزم برای هدایت و جذب سرمایهها در استان کرمان در سال
جدید فراهم نشود ،امکان دارد استانهای دیگر گوی سبقت را از این استان
بربایند .منظور از بستر مناسب لزوماً برنامهریزی آن هم به شکل سنتی آن
یعنی به شکل جامع و استراتژیک نیست! چرا که این سیستم برنامهریزی
به دنبال شکار فرصتها نیست و تنها روزمرگی را در قالب برنامه نشان می
دهد .مضافاً اینکه رفع همهی مشکالت به ش��کل موازی و همزمان ،امری
غیرممکن خواهد بود .منظور از بس��تر مناسب این اس��ت که ابتدا کانال یا
مسیری برای جریان سرمایهها در جهت توسعه استان تعریف شود سپس
از طریق ابزارهای قانونی و اجرایی انگیزشی ،سرمایه گذاران را به سمت این
کانال هدایت نمود.
تحقق چنین موضوع مهم��ی در گرو همدلی ،پش��تکار و همکاری تمامی
بخشهای استان اعم از دس��تگاههای اجرایی ،بخش خصوصی ،دانشگاه،
رسانه و غیره است که همگی باید در هموارسازی این مسیر تالش خود را
بکنند تا این استان از مواهب آن برخوردار شود.
در آخر ضمن تبریک س��ال نو به مخاطبان معزز رسانه تخصصی «اقتصاد
کرمان» امید داریم که در سال جدید هم این نشریه بتواند در انجام رسالت
خود ،هر چه بهتر عمل نماید و با پرداختن به مس��ائل اقتصادی اس��تان از
دریچه های مختلف ،زمین ه س��از نگرش��ی نو و تغییر و تحوالت اساسی در
مسیر توسعه اقتصادی استان بشود.
* دبیر شورای سیاستگذاری «اقتصاد کرمان»
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