این شماره دارای ضمیمه رایگان
نیازمندی ها می باشد

سال سوم شماره  -141شنبه  5تیر  26-1400ژون  15-2021ذوالقعده  4-1442صفحه 1500-تومان

ریشه مشکالت
اقتصادی مدیریتی
نیست

هفته نامه اقتصادی و اجتماعی(بخش خصوصی)استان کرمان

آموزش و تمرین گفت
وگو از سطح خانواده تا
جامعه یک ضرورت است

آسیبهای روانی و کاهش کیفیت زندگی پس از تصادفات جادهای
3

روایتی از اوضاع فالگیرها در روزهای کرونایی
3

دسترسی راحت به تبلیغات مواد مخدر در سایه گسترش تکنولوژی و کاهش سن اعتیاد
3

مصاحبه با جناب آقای مهندس ادریس اسدی
مدیریت مجموعه ماشین سازی آریا

برندینگ و مارکتینگ
در صنایع دستی نیاز به
تقویت دارد

2

سال سوم شماره  -141شنبه  5تیر  26-1400ژون  15-2021ذوالقعده 1442

مصاحبه با جناب آقای مهندس ادریس اسدی
مدیریت مجموعه ماشین سازی آریا

درود بر شما از اینکه دعوت نشریه طرح فردا را برای
انجام این مصاحبه پذیرفتید سپاسگزاریم.
 لطف بفرمایید بیوگرافی مختصری از خودتانبیان بفرمایید.
اینجانب ادریس اسدی هستم کارشناس ارشد مکانیک (
ساخت و تولید) ،تقریبا  ۱۶سال است در زمینه طراحی
و ساخت ماشین آالت صنعتی فعال هستم.
 لطفا بفرمایید با توجه به رکودی که درکشور حاکم است تقاضا برای ماشین آالت
چه روندی را طی می نماید؟
حجم کاری ما باالست همچنین به دلیل سابقه در
فعالیت کاری خود تاکنون مشکلی در جذب کار نداشتیم
و همیشه چند برابر ظرفیت کارگاهی مان کار داشته ایم
 ،تنها اثری که رکود اقتصادی بر فعالیت ما دارد نوسان
قیمت ها و عدم ثبات قیمت در بازار است که ضربه
سنگینی به کسب و کار ما وارد کرده است.
 شما می توانید رمز موفقیت خودتان را درسیستم ماشین سازی به ما بگویید؟
در هر کاری عالقه حرف اول را می زند سپس داشتن
پشتکار و انگیزه الزم که تالش بی وقفه شبانه روزی
را می طلبد که انسان به آن دیدگاه و هدف خود برسد.
 فکر می کنید نقطه قوت یک مدیر خوبچیست؟
در حرفه ماشین سازی ،ساخت و طراحی در زمینه
ماشین آالت صنعتی که تولید یک کشور را بر عهده
دارد دانش فنی حرف اول را می زند و در کنار آن می
طلبد که یک مدیر موفق با روابط عمومی بسیار قوی
و قدرت تصمیم گیری درست در لحظه را دارا باشد که
بتواند بهترین تصمیم را در هر موقعیتی بر اساس شرایط
اقتصادی روز اتخاذ کند.
 آیا بازار هدف شما بازار داخل کشور است؟در خصوص بازارهای صادراتی تا کنون چه
کارهایی انجام داده اید و برای آینده چه

برنامه ای دارید؟
با توجه به اینکه کشور ما چندین سال است که درگیر
تحریم می باشد تقاضای بازار داخلی جهت بومی سازی
و تامین قطعات به شدت افزایش یافته است که تولید
کننده نمی تواند به صادرات فکر کند،
در آینده نزدیک تصمیم داریم ماشین آالت به روز
تجهیز کنیم.
داشتن قِدمت،
 دیدگاه شما در موردِ
هیستوری و تخصص در رابطه با موضوع تولید
و فروش چیست؟
دیدگاه ما از اول این بود که به اصطالح آن قطعه ای
که تولید می کنیم و آن دستگاهی که مهندسی معکوس
می کنیم خود نمایانگر و سابقه ای برای شرکت است.
تنها دقت ،کیفیت ،رضایت و اعتماد کارفرما برقرار
باشد کار تداوم پیدا خواهد کرد ،می توان گفت سابقه و

پیشینه مهم ترین رکن تولید است.
 آیا در مجموعه ماشین سازی آریا به دالیلمختلف مبحث برون سپاری وجود دارد؟ آیا با
کارگاه های دیگر همکاری دارید؟
بله قطعا  ،با توجه به اینکه تولید ما نیاز به تجهیزات
و ماشین آالت متنوعی دارد و متاسفانه شرایط کشور
ما طوری نیست که بتوان از تعرفه خاصی برای فراهم
آوردن این امکانات استفاده کرد به همین دلیل در
بخشی از کارها خودمان تجهیزات و امکانات را نداریم
ولی دانش فنی این کار را داریم طراحی می کنیم ،
روش تولید تعریف می کنیم و بعد از طراحی از کارگاه
های دوستانی که دستگاه مورد نظر را دارند استفاده
می کنیم اما از نظر همکاری ما با خیلی از دوستان در
کرمان ،اصفهان و تهران در ارتباط هستیم ،وقتی شما
در بحث تولید شروع به فعالیت میکنید تولید مبحث

گسترده ای است .ریخته گری  ،ماشین کاری ،عملیات
حرارتی و آبکاری قطعات دریایی از علم است که نیاز به
تجهیزات زیادی دارد .ماشین افزارهایی که به اصطالح
کارهای مختلف انجام میدهند و اغلب کمتر می توان
این ماشین آالت را یکجا جمع کرد.
 مشخصات و ویژگی های کار شما چیست؟وظیفه ما طراحی  ،تعریف روش تولید و دانش فنی
ساخت است ،اگر بخواهیم به طور مختصر بگوییم با
یک نقشه از قطعات مختلف باید روش ساخت و کارکرد
قطعه در ذهن طراح تداعی شود و بتواند کارکرد آن را
درک کند و از کنارهم قرار دادن قطعات یک ماشین
بسازد که یک کار خاص انجام دهد.
 از نقطه نظر شما چه عواملی در حفظ و بقاءیک کسب و کار حائز اهمیت است و موجب
ماندگاری و دوام می شود؟
مشتری مداری و تامین نیاز مشتری ،خدمات پس از
فروش و تعهد داشتن در قبال مشکالت مشتری ،یکی
از عوامل اصلی تداوم یک کسب و کار می باشد و از
طرفی مشکالت دست و پا گیری که از طرف ارگانها و
سازمان های دولتی بخصوص تامین اجتماعی و اداره
دارایی و اداره کار و امور اجتماعی که وجود دارد باعث
دلسردی کار آفرینان می شود.
 دورنمای اقتصاد را در حوزه فعالیت خودچگونه ارزیابی می کنید؟
اقتصاد امروز کشور ما دقیقا مانند یک کشتی است که
در دریای مواج رها شده و هر لحظه با هر موجی به
هر سمت و سویی احتمال دارد پرتاب شود و با این بی
ثباتی ،رکود هیچ دورنمایی نمی توان حتی از فردا داشت
چه برسد به آینده نزدیک یا دور .به امید روزهای بهتر و
با ثبات که حداقل بتوان آینده را پیش بینی کرد.
خبر نگاران نشریه طرح فردا:
هانی زمانی
مطهره پورتکابی

بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات در جامعه ما

جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل
آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پروندهها در دستگاه قضایی و
وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است .وجود میلیونی پروندهها
و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی
و ضعف دستگاههای اجرایی حکایت دارد و امروزه اهمیت پیشگیری از
جرم در جامعه ،بیش از پیش مشخص شده است.
در کشور ما طبق بند پنجم اصل  156قانون اساسی ،وظیفه پیشگیری
از وقوع جرم و اصالح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شد و نا
گفته پیداست که این قوه به تنهایی و بدون یاری و همکاری قوای
دیگر قادر به انجام این وظیفه مهم نیست و بر این اساس در سال ۹۴
قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسالمی تصویب شده
و دستگاههای اجرایی را مکلف به همکاری با دستگاهها قضایی در این
حوزه کرده است.
واقعیت این است که پیشگیری از وقوع جرم ،نیاز به هماهنگی میان قوا
و طراحی کیفیت ارتباط و پیشبینی راه حلها و سازوکارهای مناسب و
مفید در این زمینه دارد و در حقیقت یک امر فرا قوهای است که در کنار
همراهی و هماهنگی قوا ،نیازمند همکاری مردم ،مسئوالن و همچنین
استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد است.
سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان کرمان با بیان اینکه برابر اصل  ۱۵۶قانون اساسی یکی از وظایف
مهم دستگاه قضائی پیشگیری از وقوع جرم است اظهار داشت :بر این
اساس در سال  ۹۴قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای
اسالمی تصویب شده و دستگاههای اجرایی را مکلف به همکاری با
دستگاهها قضایی در این حوزه کرده است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاه
قضایی بوده و همه دستگاهها مکلفند در این حوزه همکاری داشته باشند
گفت :اصل پیشگیری ،اصل پذیرفته شده علمی و یک اصل عقالیی
است که اگر در حوزه پیشگیری برنامهریزی و اهتمام داشته باشیم خیلی
از هزینهها کاهش پیدا میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با
بیان اینکه بر اساس سند تحول دستگاه قضائی موضوع پیشگیری یکی
از ماموریتهای این سند است افزود :در این راستا چالشها شناسایی و

راهبردها و راهکارها بیان شده است.
وی با عنوان اینکه  ۴۴برنامه از برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضائیه منطبق با سند تحول است بیان کرد۱۲ :
مأموریت مستقیم و  ۲۴مأموریت غیرمستقیم در فرایند تحول قضایی به
این معاونت محول شده است.
قویدل با بیان اینکه در این سند تحول تأکید شده که ب ه جای رسیدگی
به پروندهها ،به دنبال رفع بسترهای فسادزا و تعامل سازنده با سایر قوا
برای شناسایی بسترهای وقوع جرم باشیم افزود :از سوی دیگر مدیریت
مشارکت جو و جلب افزایش مشارکتهای مردمی در دستورکار است.
وی عنوان کرد :ارتقای مسئولیت اجتماعی ،اصالح مجرمین ،حمایت از
تولید ،مانع زدایی و پشتیبانی از جمله برنامهها و مأموریتهای معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برابر سند تحول قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با

بیان اینکه در این معاونت  ۶اداره فعال داریم ادامه داد :اداره برنامه ریزی
و مطالعات اجتماعی که  ۱۰اتهام اول و دعاوی اولویتدار را شناسایی
کرده ،سیمای جرائم و اهداف عینی ترسیم شده و به سایر ادارات و
حوزههای قضائی در شهرستانها ابالغ میشود.
وی با بیان اینکه شعبه پیشگیری از وقوع جرم نیز در همین اداره برنامه
ریزی و پیگیری میشود گفت :سال گذشته  ۲۱۲شورای پیشگیری از
وقوع جرم در سطح استان داشتیم که تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی
عضو آن هستند که  ۸۶۵مصوبه داشته و  ۱۰تفاهمنامه با سایر دستگاهها
ترسیم و تدوین شده که در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
قویدل با اشاره به اینکه اداره دوم ،مشارکتهای مردمی و سرمایه
اجتماعی است که در این راستا دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکتهای
مردمی با دستگاههای قضائی ترسیم و بانک اطالعاتی تدوین شده است
ادامه داد ۳۰۰ :سمن در کل استان شناسایی شده و بیش از  ۵هزار و ۳۵

نفر به عنوان مصلح و حکم قرآنی آموزش دیدند.
وی با بیان اینکه برای صلح و سازش پروندههای خانواده ،نخبگان
فعال حوزه اجتماعی در سطح جامعه شناسایی شده و بانک اطالعاتی
در این ارتباط ترسیم شده است افزود :اورژانس قضائی راه اندازی شده
و پروندههای خانوادگی قبل از اینکه به نیروی انتظامی ،دادسرا و دادگاه
ارجاع شود در اختیار مصلح قرار میگیرد تا پروندههایی که ماهیت
اجتماعی دارند ماهیت قضائی پیدا نکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان
کرد :سامانه سجام و مشارکتهای مردمی نیز راهاندازی شده در استان
کرمان  ۸هزار و  ۶۲۴نفر عضو سامانه سجام هستند.
وی به اداره فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت :این اداره در
موضوعاتی در ارتباط با زنان و خانوده و اطفال فعالیت کرده و برای
مدارس ،اولیا و مربیان ،کودکان ،مراقبت از دانش آموزان در معرض
آسیب و برنامه باز اجتماعی کردن معتادان و مجرمین برنامههایی را دارد.
قویدل با بیان اینکه اداره پیشگیریهای حقوقی و قضائی این معاونت
مواردی چون پیشگیری از حاشیهنشینی ،تصرف اراضی ملی ،تغییر و
تثبیت کاربری اراضی و پیگیری طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی،
احکام جایگزین حبس و  ...را به عهده داشته و اقدامات خوبی نیز در
این حوزهها انجام شده است افزود :آرای جایگزین حبس در سطح استان
کرمان در سال  ۹۹حدود  ۲۵درصد افزایش داشته و استان کرمان هم در
سال  ۹۹و هم در سه ماهه  ۱۴۰۰در بخش آرای جایگزین حبس ،رای
برتر را در کشور گرفته است.
وی با بیان اینکه اداره پیشگیریهای وضعی ،امنیتی و انتظامی را در
این معاونت داریم افزود :کارگروههای مختلفی چون کارگروه مبارزه با
قاچاق کاال ،کارگروه کاهش تصادفات و شناسایی نقاط حادثه حادثه خیز،
کارگروه کاهش و پیشگیری از سرقت زیرمجموعه این اداره است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه
داد :اداره اطالعرسانی و آگاهی سازی عمومی هم زیر مجموعه این
معاونت فعالیت میکند که در بحث تولید محتوا و برنامههای مرتبط
همکاری دارد.
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«این حرفها را بریز دور؛ اینکه فال برای افراد کمسواد است
زنان خانهنشین»؛ اینها را فالگیری میگوید که مدعی است
و ِ
کسانی پای بساط فالگیریاش نشستهاند که هم تحصیلکرده
بودند و هم اینکه اساسا هیچ اعتقادی به فال نداشتند.
«فال» برای هیچ کدام از ما واژه غریبی نیست .شاید در
فرهنگ ما به هر دلیلی فال حافظ را جدا از دیگر انواع و
اقسام فالها میدانند اما در نهایت تفألزدن به غزلیات شاعر
شیرازی هم ناشی از نگاه پرسشگرانه ما به آینده است .حال
برخی غزلهای حافظ را راهنما و نشانه میدانند ،برخی خط و
خطوط فنجان قهوه و برخی هم اشکال عجیب و غریب تاروت
را! در نهایت شاید خیلی هم فرقی نمیکند؛ به هرحال هر کدام
از ما گاهی نیاز به نشانه داریم.
بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتهایم که فال خوب نیست
و نباید به سراغش برویم .بارها و بارها در گوشمان گفته و
تکرار کردهاند کسانی که فال میگیرند و به قول معروف اهل
جادو و جنبلند ،عقل درست و حسابی ندارند یا اینکه دنیا را به
آخرتشان فروختهاند .برخی میگویند خطرناک است و برخی
هم از اساس باور ندارند .البته گاهی هم ژست روشنفکری
اجازه نمیدهد که حداقل در محافل عمومی پا به این
داستانها بگذاریم.
به هر حال چه خوشمان بیاید و چه نیاید ،فال با تاریخ و
فرهنگ نه فقط ما ،بلکه بسیاری از کشورهای جهان عجین
شده است .فال قهوه که اتفاقا در ایران خیلی باب شده است،
اساسا در کشورهای عربی ،ترکیه و یونان ریشه تاریخی
دارد .فال تاروت هم بر اساس چهار تصویر اصلی «جام»،
«چوبدستی»« ،شمشیر» و «سکه» ایتالیایی است .در این
میان به لطف نظریه جهانیشدن و به کمک شبکههای
اجتماعی به خوبی میتوان متوجه شد که این فالها هنوز
هم نهتنها در این کشورها ،بلکه در بسیاری از کشورهای
غربی زنده ماندهاند؛ انواع صفحات فال به زبان انگلیسی و
اپلیکیشنهایی که فال تاروت میگیرند و با ارسال عکس از

دسترسی راحت به تبلیغات
مواد مخدر در سایه گسترش
تکنولوژی و کاهش سن اعتیاد

روایتی از اوضاع فالگیرها در روزهای کرونایی
فنجان ،آینده را تفسیر میکنند.
در ایران نیز بازار فال و فالگیری همیشه گرم بوده و حتی
کرونا هم از گرمی این بازار کم نکرده است .فقط با کمی
تفاوت سیستمهای نوبتدهی دستخوش تغییر شدهاند یا
اینکه به صورت تلفنی یا حتی به واسطه ارسال پیام صوتی
در واتساپ و تلگرام همچنان کار پیش میرود!
یکی از همین فالگیرها که خانم میانسالی است و در خانه
خودش کار میکند ،در روزگار کرونا کار و بارش را به واتساپ
برده و البته تاکید دارد که اگر حضوری باشد ،فال خیلی بهتر
از آب درمیآید .خودش میگفت کرونا بازارش را گرمتر کرده
است .چون هر مقدار مشکالت و سردرگمیهای مردم بیشتر
باشد ،عالقهشان به فالگرفتن هم بیشتر است.
نام مادر ،اولین سوالی است که میپرسد و بعد به سراغ اسم
خودم میرود .قهوه را میخورم و همانطور که میگوید رو
به قلبم فنجان را برمیگردانم .طبق روال معمول سرکی به
گذشته میکشد و بعد هم از آینده نامعلوم میگوید .شنیدن
اسامی آشنا در میان صحبتهایش توجهم را جلب میکند
اما اطالعات درست در حجم عظیمی از اطالعات بیربط گم
میشود .در نهایت متوجه میشوم که طلسم شدهام و بختم را
بستهاند و برای بازکردنش باید حداقل  ۹۰۰هزار تومانی پول
بدهم! بخت بسته را ترجیح میدهم و با یک خداحافظی گرم،
خانه عجیبش را ترک میکنم.
اطالعات خانم فالگیر بهانه خوبی است که به سراغ طلسمها
و دعاها بروم .صفحات متعددی در اینستاگرام وجود دارد اما
برخی از آنها به شکل عجیبی فعال و پرطرفدارند .به یکی
از همین صفحات مشهور پیام میدهم و در خواست کمک
میکنم .بختم را بسته عنوان میکنم و برای داغتر شدن قصه
از معشوقی حرف میزنم که سالها پیش من را ترک کرده و
به خارج رفته است.
پاسخدهنده ناشناس که به گفته خودش سنگهای دعاخوانده
شده یک «سید» را به فروش میرساند ،بعد از ابراز نگرانی

از سرنوشت تلخی که دارم ،لیست طویلی از
قیمتها را میفرستد« :عزیز ،سنگ به نامتون
میخوره و کارتون از طرف ما انجام میشه.
بقیهش دیگه بستگی به انرژی مثبت و اعتقاد
و حس خودت داره که به مرور نتیجه رو میبینی
و حس میکنی .هزینه سنگها  ۶میلیون تومن
بوده که تخفیف خورده شده  ۳میلیون .اگه سنگ
قربانیشده بخواین هم  ۵میلیون تومن .اما
پیشنهاد ویژه ،سنگ موکلدار هست که متناسب
با میزان بستهبودن بخت ،قیمتش تغییر میکنه».
برای مشخصشدن میزان دقیق بستهبودن بختم
باید به سراغ «سید» بروم تا با حضور «موکل»
امکان بازگشت معشوق را بررسی کنم .اما طبیعتا این مورد را
هم به دلیل باالبودن قیمت ،رها میکنم.
در این میان اما با واسطه ،به خانه فالگیری میروم که
سالهاست دیگر کار نمیکند یا اینکه برای فالی که میگیرد،
هزینهای دریافت نمیکند .میگوید «از کودکی استعداد داشتم
و در دوران جوانی از همین طریق درآمدزایی میکردم .آشنایی
با رمز و رموز فال ندارم و فقط احساسم را از کارتهای تاروت
میگویم که اغلب هم درست از آب در میآید .اما از چند سال
پیش احساس کردم که بار روحی تمام فالهایی که گرفتم،
روی زندگی خودم سنگینی میکند و به همین خاطر هم دیگر
ادامه ندادم».
به اصرار راضی میشود که با یک نیت کلی و خالصه،
ورقهای تاروت را روی میز بچیند .نه نام خودم را میخواست
و نه مادرم .خبری هم از طلسم و معشوق نبود .به گفته
خودش اساسا در فال تاروت خبری از اسم و نشان و شمایل
نیست ،برای همین هم میزان اشتباه تاروت یا بدبینی نسبت
به آن کمتر است .او باور داشت که فال حقیقت دارد و برای
درآمدزایی و تبیلغ چنین حرفهایی نمیزند.
«نمیگویم هر آنچه که کارتها میگویند ،درست هستند؛ اما

معتقدم که چه کارتهای تاروت و چه کتابی که شما از روی
دلشکستگی باز میکنید یا حتی تصویری که به صورت اتفاقی
در یک روز میبینید ،میتواند نشانهای برای شما باشد .من
همیشه به مشتریهایم میگفتم که این کارتها سرنوشت
االن شما است ولی ممکن است فردا با یک تصمیم شما ،کل
سرنوشت شما هم تغییر کند».
از او میپرسم آیا برای خودش هم فال میگیرد؟ «اصال
خوشیمن نیست که کسی برای خودش فال بگیرد .اما پیش
آمده که در سالهای جوانی بارها و بارها به سراغ فالگیرهای
مختلف بروم اما از میان هر  ۱۰نفر ،تنها شاید یک نفر
حرفهایی میزد که به واقعیت نزدیک بود».
کارتها را جمع میکند و با لبخندی تلخ میگوید« :سالهاست
که جماعتی برای ردکردن فال تالش میکنند و عدهای هم
برای اثباتش و برخی هم که کال مسخره میکنند .اما با وجود
تمام این حرفها هنوز هم فال هست هم فالگیر و هم
مشتری ثابتش».
راست میگوید؛ اصرار بر درست یا غلطبودن فال ،حداقل
تا االن نتیجه مطلوبی جز برای آنها که از سردرگمی مردم
سوءاستفاده میکنند ،به دنبال نداشته است.

آموزش و تمرین گفت وگو از سطح خانواده تا جامعه یک ضرورت است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به
مطالعات و پیمایشهای انجام شده در سطح جامعه گفت :ما
به این جمع بندی رسیدیم که آموزش و تمرین گفت وگو از
سطح خانواده تا جامعه یک ضرورت است چراکه لکنت زبانی
در گفت وگو وجود دارد و ما حتی گفت وگوی درونی با خود
را بلد نیستیم.
حتی بعضا بلد نیستیم با خود چگونه گفت وگو کنیم و این
گفت وگو را به گفت وگوی موثر در سطح خانواده تعمیم دهیم
و فضای داخل خانواده را تلطیف کنیم.
باید با تقویت مهارتهای زندگی ،ارتباطی ،درک متقابل و
تفکر نقادانه فضای خانواده را از تنش ،خشونت و قهر دور
کنیم .سفیران فرهنگی داشنجویی این نقش را دارند که این
مسائل را به سطح جامعه آورند حتی ممکن است اساتید به این
مهارتها نیاز داشته باشند و شاید بتوان گفت این مهارتها
ضرورت عمومی و اجتماعی ما است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت
نقش تشکلهای دانشجویی در راهبری فعالیت اجتماعی
و صنفی دانشجویان و توجه بیشتر دانشگاهها به آموزش
مهارتهای نظیر مهارتهای زندگی ،ارتباطی و تحکیم
خانواده تصریح کرد :باید گفت وگوی بین نسلی را میان
اساتید و دانشجویان و مسئولین و دانشجویان برقرار کنیم .با
توجه به اینکه ما جامعهای متکثر هستیم ،مهارتهای خوب
شنیدن ،تحمل نقد و تحمل دیدگاه مخالف ،تحمل یکدیگر،
حل و فصل اختالفات و همزیستی مسالمت آمیز با مخالفانی
که لزوما با ما همفکر و سلیقه نیستند برای انسجام اجتماعی
مهم است.
ابتکار ادامه داد :اگر نتوانیم این گفت وگو را در سطح فردی و
خانوادگی برقرار کنیم ،در سطح ملی نیز با لکنت زبانی مواجه
میشویم .در سطح ملی و انتخابات ممکن است با پدیده قهر
مواجه شویم که شاید دلیلش این باشد که راه برای گفت وگو
و شنیدن و تاثیر گذاری در مناسبات کالن باز نبوده که چنین
احساس و تلقی به وجود آمده است.
به گفته وی تحکیم خانواده ایرانی بدون مهارت های یاد شده
و برقراری گفت وگوی خوب بین اعضای خانواده امکان پذیر

نیست و اکنون ما با چالشهای زیادی در جامعه و در ارتباط
با این موضوع مواجه هستیم.
معاون امور زنان و خانواده افزود :این معاونت در راستای ارتقای
مهارتهای خوب زیستن ،مهارتهای ارتباطی و موضوع تاب
آوری اجتماعی و با توجه به اهمیت این مهارتها در انسجام
اجتماعی و تحکیم خانواده تالشهای بسیاری کرده است.
ابتکار افزود :در این دوره در راستای تحقق وظایفمان برای
تحکیم خانواده و عدالت جنسیتی همکاری خوبی با دستگاهها
از جمله وزارت علوم داشتیم .در همکاریهای خود با وزارت
علوم طرحهایی نظیر توان افزایی سفیران فرهنگی دانشگاه
ها و طرح کمند (کار ،مهارت و نوآوری دختران دانشجو) که
در حدود  ۷۰دانشگاه اجرا شده است را پیاده سازی کردیم.
وی همچنین این را هم گفت که از جمله همکاریهای
مشترک این معاونت با وزارت علوم برگزاری نمایشگاه
تولیدات دختران دانشجو در عرصه مد و لباس و صنایع دستی
است که اکنون به صورت مجازی برگزار میشود و نشان
دهنده به نتیجه رسیدن این همپیمانیها است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر
سخنان خود ،برگزاری جشنواره “زن در علم” و جشنواره
“پروین اعتصامی” را از جمله سایر همکاریهای این معاونت
با وزارت علوم برشمرد و تصریح کرد :مهمترین طرح در
میان طرح های متعدد ما با وزارت علوم ،طرح “توانمندسازی
سفیران فرهنگی” است .معاونت با همکاری دانشگاهها
و مراکز علمی و پژوهشی کشور گفت وگوی بین نسلی و
گفت وگوی ملی خانواده را انجام داد که هدف نهایی آن بهتر
زندگی کردن است تا بتوانیم از دردها و رنجهایی که ممکن
است پیش آید ،بکاهیم و زندگی بهتری را برای خود و جامعه
تعریف کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این معاونت
در راستای افزایش تاب آوری پرداخت و یادآور شد :معاونت
امور زنان و خانواده طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی را در
بیش از  ۱۱۰۰نقطه پر آسیب کشور با کمک تشکل ها و
سازمانهای مردم نهاد اجرا و به جوامع مختلف از طریق این
آموزشها برای اعتماد به خود ،خود باوری ،اعتماد به نفس،

پیدا کردن راه حل و تغییر شرایط کمک کرده است.
به گفته ابتکار ،ارتقای تاب آوری برای تمام جوامع و جامعه
ما مهم است ،به ویژه در شرایط فعلی که تمام دنیا متاثر
از شرایط پاندمی کووید  ۱۹دچار بحران اقتصاد و افسردگی
هستند ،ضرورت توجه به این مساله بیش از هر زمان دیگر
مطرح است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان گفت:

انتظار ما این است نهالی که در دانشگاه های منطقه دو
آموزش عالی با این توان افزایی سفیران فرهنگی میکاریم
تبدیل به نهالستان و باغ ایرانی شود و این کار ادامه پیدا کند.
این آغاز کار و الگویی است که انتظار داریم استمرار پیدا کند
تا دانشجویان از دورههایی نظیر مهارتهای زندگی استفاده
کنند و این آموزشها فراگیر شود.

آسیبهای روانی و کاهش کیفیت زندگی پس از تصادفات جادهای

پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری نظاممند ،کیفیت
زندگی افراد آسیبدیده را پس از حوادث جادهای مورد بررسی
قرار دادند.
سوانح رانندگی یکی از دالیل اصلی مرگومیر جوانان است
و بخش اعظم قربانیان حوادث رانندگی را نیروهای سازنده و
فعال جامعه تشکیل میدهند .بدون شک از دست دادن نیروی
انسانی فعال که عامل اصلی توسعه هر جامعهای هستند،
عوارض و خسارتهای مالی ،اقتصادی و اجتماعی وسیعی را
متوجه جامعه خواهد کرد.
پیامدهای ناشی از این حوادث نیز یکی از عمدهترین عوامل
ناخوشی در جامعه است و از ابعاد مختلفی میتواند برای
خانوادهها و کل افراد جامعه مسالهآفرین باشد .این حوادث
نهتنها به طور مستقیم آسیب جسمی به افراد وارد میکنند،
بلکه به طور غیرمستقیم نیز بر روی عملکرد روانی-اجتماعی
و کارکرد وی تاثیر دارند.
باید توجه داشت که صدمات جسمی با مراقبتهای پزشکی
و بازتوانی درمان میشوند؛ اما فشارهای روانی-اجتماعی آن
گاهی از چندین هفته یا ماه تا چندین سال و گاهی سراسر
عمر ادامه مییابند و وضعیت زندگی فردی ،شغلی ،اجتماعی و
عاطفی را دچار اختالل می کند.
بر همین اساس ،پژوهشگران با انجام مطالعهای مروری و
نظاممند ،کیفیت زندگی افراد آسیبدیده را پس از حوادث
جادهای و رانندگی مورد بررسی قرار دادند.
برای انجام این مطالعه توصیفی ،مقطعی و نظاممند ،کلیه
مقاالت علمی مرتبط با این موضوع به زبان انگلیسی و فارسی،
از طریق جستجوی کلمات کلیدی در پایگاههای داده استخراج

شدند و ارزیابی شدند.
پس از بررسی مقاالت استخراج شده ۲۴ ،مقاله مرتبط با
موضوع که معیارهای ورود به این مطالعه مروری را داشتند،
انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند .از بین مطالعات انجام
شده ،سه مطالعه در فرانسه ،سه مطالعه در ایران ،دو مطالعه در
استرالیا ،دو مطالعه در تایوان ،دو مطالعه در کلمبیا ،دو مطالعه
در آمریکا و یک مطالعه در هر یک از کشورهای ژاپن ،غنا،
سوئد و هلند انجام شده بود.
در این بین ،دو مورد از مطالعات ،حوادث رانندگی موتور سواران

را بررسی کرده بودند و بقیه مربوط به حوادث خودرویی بودند.
همچنین دو مطالعه مربوط به کیفیت زندگی کودکان پس
از حوادث رانندگی بود و دیگر مطالعات بر روی بزرگساالن
انجام شده بود.
بررسی یافتههای این مطالعات نشان داد که کیفیت زندگی
افراد بعد از حوادث رانندگی کاهش مییابد .همچنین با بیشتر
شدن این آسیبها ،کیفیت زندگی ،بیشتر کاهش مییابد.
در مطالعه حاضر« ،اختالل استرس پس از حادثه» یا PTSD
به عنوان یکی از اصلیترین فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش

کیفیت زندگی افراد ،مطرح شد .این موضوع در مطالعات دیگر
نیز به عنوان اصلیترین عامل به وجود آمده پس از سوانح
رانندگی ،گزارش شده است.
در یکی از مطالعات بررسیشده در این مطالعه مروری ،عنوان
شده است که پیگیریهای تلفنی بیماران پس از ترخیص،
منجر به بهبودی آنها در مقایسه با دیگر افراد میشود.
پژوهشگران با بهرهگیری از نتایج مطالعات بررسیشده،
پیشنهاداتی را به منظور کاهش میزان بروز تصادفات جادهای
و بهبود کیفیت زندگی قربانیان ،پیشنهاد کردند:
 فرهنگسازی برای کلیه سازمانهای ارائهکننده خدمتدرخصوص در نظر گرفتن امر سالمت در اجرای تمام
پروژهها(سالمت در تمام سیاستها)؛
 آموزش و اطالعرسانی به عموم جامعه در جهت رعایتاصول رانندگی؛
 ارتقای فرهنگ کار تیمی در جهت بهبودی هرچه سریعتربیماران و قربانیان حوادث جادهای
 ارائه مشاورههای رایگان در مراکز دولتی و یا تحت پوششقرار دادن خدمات مشاورهای توسط بیمه ،به منظور حمایت
روانی از آسیبدیدگان.
در انجام این تحقیق فرزاد رحمانی پژوهشگر تیم پژوهشی
طب اورژانس ،نفیسه واحد؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی
مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علی سیففرشد
از اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ،مشارکت داشتند.
یافتههای این مطالعه بهار سال جاری ،به صورت مقاله علمی با
عنوان «کیفیت زندگی افراد آسیبدیده پس از حوادث جادهای:
مرور نظاممند» در مجله طب اورژانس ایران ،منتشر شده است.

یک روان درمانگر اعتیاد با اشاره به اثر گسترش
تکنولوژی در دسترسی جوانان و نوجوانان به فیلم،
موسیقی و  ...که محتوای مرتبط با مصرف مواد مخدر
دارند ،گفت :دسترسی به مواد اعتیادآور منجر به کاهش
سن اعتیاد در کشور شده است .از سوی دیگر با توجه
به اینکه نسل جوان با تکنولوژی پیش میرود ،دیدن
فیلمها ،گروههای موسیقی و تبلیغاتی که در آنها
استفاده از مواد مخدر ترویج میشود ،زمینه ساز کاهش
سن اعتیاد به نوجوانی و جوانی است.
حسین بهلولی در آستانه روز جهانی مبارزه با مصرف
مواد مخدر ،اظهار کرد :تکنولوژی بستر دسترسی به
فیلم ها و تبلیغات استفاده از مواد مخدر و گروههای
موسیقی که مواد اعتیاد آوری همچون “گل” را تبلیغ
میکنند ،گرایش افراد به مصرف مواد را افزایش داده
اما افرادی که در این محتوای تبلیغاتی مشغول ترویج
مصرف مواد هستند ،بعضا خود ورزشکارانی هستند که
هیچ گاه مواد مصرف نمیکنند.
این روان درمانگر اعتیاد با بیان اینکه سیگار سکوی
پرتاب اعتیاد است ،درباره اهمیت نقش گروههای
دوستی جوانان و نوجوانان در اعتیاد فرزندان به مواد،
ادامه داد :خانواده نقش اصلی فرآیند درمان اعتیاد را
دارد .خانواده میتوان در درمان و یا گرایش فرد به
سمت اعتیاد نقش داشته باشد .عدم حمایت خانواده و
بیتفاوتی خانواده نسبت به فرزندان اوج آسیب پذیری
فرزندان محسوب میشود .حتی پس از درگیری فرد با
مصرف مواد ،بیتفاوتی خانواده شروع استیصال برای
فرد معتاد است.
این روانشناس ادامه داد :اصلیترین دغدغه جوان،
نوجوان و به طور کلی فردی که درگیر اعتیاد شده،
مصرف مواد و رسیدن به حس آرامش و حال خوش
پس از مصرف مواد است .با گذر زمان ،پس از اینکه
فرد متوجه میشود تمام زندگی خود را صرف مصرف
مواد و اعتیاد کرده است ،از وصعیت خود خسته شده و
این خستگی از مواد منجر به کنار گذاشتن آن میشود.
بهلولی معتقد است :مصرف کنندگان مواد اعتیادآور به
مرور زمان فراموشکار شده و افت حافظه پیدا میکنند.
از سوی دیگر عزت نفس و اعتماد به نفس خود را از
دست میدهند و توجه به همین شرایط میتواند در
نهایت انگیزهای برای ترک مواد باشد .زمانی افراد
درگیر مصرف مواد اعتیادآور تصمیم به کنار گذاشتن
مواد میکنند که جایگاه اجتماعی و ...خود را با جایگاه
پیشین مقایسه کرده و متوجه میشوند تا چه میزان
افت کردهاند.
به گفته این روان درمانگر اعتیاد ،شکستهای پیاپی
و ناکامیها منجر به کنار گذاشتن مواد اعتیاد آور
میشود .در عین حال افرادی که ترک میکنند همیشه
در معرض لغزش و بازگشت هستند ،از این رو باید با
دوستان مصرفی خود مراوده نداشته باشند ،در محیطی
که مصرف داشتند حاضر نشوند ،ابزار مصرفی خود را
دور بریزند و حتی شماره فردی که از او مواد تهیه
میکردند را از ذهن و گوشی خود پاک کنند چراکه
ممکن است فرد بلغزد و به مصرف مواد بازگردد.
بهلولی با تاکید بر اینکه ترک کامل مواد اعتیادآور
امکان پذیر است اما این ترک کامل به منزله عدم
بازگشت دوباره نیست ،تصریح کرد :چون فرد درگیر
اعتیاد اعم از جوان و نوجوان کار اشتباهی انجام داده،
طبیعتا خانواده نمیتواند به او اعتماد کند و الزم است
اعتماد خانواده مجددا جلب شود ،به شرطی که افراد
قدمهای نخستین ترک اعتیاد را بردارند ،انگیزه این
ترک در آنها ایجاد میشود.
این روانشناس با اشاره به اهمیت حمایت خانوادهها در
ترک مواد ،ادامه داد :الزم است خانوادهها از فررندان
خود حمایت کنند .مصرف کنندگان مواد پس از ترک
نوسانات خلق دارند پس خانواده به بازگشت روحیه آنها
باید کمک کند .خانواده و فردی که تصمیم به ترک
اعتیاد گرفته باید با یکدیگر هماهنگ باشند به طوری
که خانواده یک قدم در راستای ترک اعتیاد فرزند بردارد
و خود فرد نیز قدم دیگر را بردارد.
این روان درمانگر اعتیاد در پایان توصیه کرد :الزم است
آموزشهایی به خانوادهها داده شود ،مخدرهای جدید و
آسیب هایشان به خانوادهها معرفی شوند .خانوادهها باید
مراقب فرزندان و دوست آنها باشند ،با فرزندان صحبت
و در مسائل خانه و خانواده از آنها مشورت بگیرند تا
نوجوان و جوان تصور نکند از خانواده دور شده است.
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برندینگ و مارکتینگ در صنایع دستی نیاز به
تقویت دارد

رئیس اتاق کرمان ،یکی از چالشهای حوزه صنایع دستی را بیتوجهی به
صادرات میداند و معتقد است برای توسعه بیشتر این حوزه باید تجاریسازی،
برندینگ و مارکتینگ تولیدات تقویت شود.
رئیس اتاق کرمان گفت :برای توسعه بیشتر صنایع دستی استان باید تجاری
سازی ،برندینگ و مارکتینگ تولیدات انجام شده تقویت شود و با حضور در
بازارهای جهانی ،ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده ،در آئین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی ضمن
تبریک این روز به فعاالن این حوزه ،افزود :شاید آنچه تا کنون باعث شده صنایع
دستی استان با وجود قدمت و تنوع ،نتواند چندان حرکت رو به جلویی داشته
باشد توجه نکردن به افزایش صادرات است.
او ادامه داد :کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق و انجمن صنایع دستی
استان بسیار فعال مباحث مربوط به صنایع دستی را پیگیری می کنند و امیدواریم
این صنعت بزودی جایگاه خود را باز یابد.
طبیب زاده ،اظهار کرد :در همه گفت و گوها و مذاکرات خود با نمایندگان
سفارت های خارجی و میهمانان خارجی ،ظرفیت های کرمان را معرفی کردهایم
اما تنها با همت مدیران و دست اندرکاران می توان از این معرفی ها برای استان
استفاده کرد.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از مشاغل خانگی
محسوب می شود ،گفت :به تازگی تصمیم گرفته شده  12هزار شغل طی دو
سال با همکاری شبکه بانکی و معین های اقتصادی منطقه ایجاد شود تا اقتصاد
استان طبق اقتصاد مبتنی بر دانش پیش رود.
او خاطرنشان کرد :جمعه گذشته با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت تفاهم
نامهای برای احداث  6پایگاه صادراتی در کشورهای ارمنستان ،هندوستان،
روسیه ،اندونزی ،مالزی و افغانستان منعقد شد که مراکز عرضه خدمات برای

بازاریابی خواهند بود.
طبیب زاده ،تصریح کرد :حفظ کیفیت ،تنوع ،کمیت و توجه به سالیق روز دنیا
می تواند به رشد صنایع دستی کمک کند که در این زمینه ها دوره های آموزشی
برگزار خواهد شد.
در ادامه این آئین مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کرمان
با اشاره به فعالیت  ۷۰هزار هنرمند در  101رشته صنایع دستی در استان ،گفت:
براساس گزارش های موجود ۲۸۲ ،هزار دالر صادرات چمدانی صنایع دستی از
استان داشتهایم که از کانالهای گمرکی سایر استانها انجام شده و بهعنوان
صادرات کرمان به ثبت نرسیده است.
فریدون فعالی خاطرنشان کرد :از همراهی اتاق کرمان و شهرداری در حوزه
آموزش صنایع دستی و مشارکت در انعقاد تفاهمنامههای مؤثر در حوزه حمایت
و توسعه صنایع دستی قدردانی میکنیم.
همچنین در ادامه این آئین شهردار کرمان ضمن تبریک روز صنایع دستی به
فعاالن این حوزه گفت :صنعتگران باید از تجارب مفید در دنیا استفاده کنند و
همچنین هنر در قالب بروز خالقیت فردی و صنایع دستی در قالب استفاده از
ابزارها در این حوزه معرفی شوند.
مهران عالم زاده ،افزود :صنایع دستی نقش هویتی ،فرهنگی و هنری دارد که
باید به آن توجه کرد و عدم نیاز به سرمایه گذاری کالن در ایجاد مشاغل مربوط
به صنایع دستی می تواند به افزایش اشتغال بیشتری منجر شود.
او ادامه داد 100 :رشته صنایع دستی در  25مرکز فرهنگی شهرداری آموزش
داده می شوند که با هدف کاربردی و ایجاد اشتغال صورت می گیرند.
شهردار کرمان با اشاره به راه اندازی بازارچ ه های محلی و راهاندازی بازارچه
صنایع دستی “قلعهمحمود” با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی استان ،بیان
کرد :یکی از بزرگ ترین فروشگاه های صنایع دستی کشور با عنوان “دست
آفرین” با همکاری صندوق ملی کارآفرینی و شهرداری کرمان ،ظرف روزهای
آینده به بهرهبرداری میرسد که راهاندازی این فروشگاه به فروش بیشتر تولیدات
صنایع دستی و تبادل آثار در سطح ملی و تقویت بازار صنایع دستی کرمان کمک
خواهد کرد.
در ادامه ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در این نشست با اشاره
به همکاری های مشترک اتاق بازرگانی ،میراث فرهنگی و شهرداری در حوزه
گردشگری و صنایع دستی ،اظهار کرد :یکی از این موارد ،تالش ها برای احیای
بازار قلعهمحمود است که اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی افزود :هدف از احیای این بازار در اختیار قرار
دادن این فضا به فعاالن صنایع دستی استان برای عرضه و فروش تولیدات
آنهاست.
گفتنی است در آئین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی از پیشکسوتان و
فعاالن حوزه صنایع دستی استان کرمان تجلیل شد.
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ریشه مشکالت اقتصادی مدیریتی نیست

چالشهای اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران
مدیریتی .خشکاندن ریشه معلولهایی چون تورم ،بیکاری ،فقر و فساد با
سیاستگذاریهای مبتنی بر تئوری علمی امکانپذیر است.
فرض کنیم االن سال  ۱۴۰۴است و کارنامه دولتی که بهزودی تشکیل
خواهد شد در معرض قضاوت عموم گذاشته شده است .آیا این دولت خواهد
توانست ناکارآمدیهای اقتصاد ایران را که بهصورت تورم باال ،رشد پایین و
بیکاری گسترده نمود یافته است ،برطرف کند؟
پاسخ را در دو سناریوی متفاوت میتوان بررسی کرد .بهصورت پیشفرض،
نیت همه دولتها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم دانست؛
اما مساله آن است که خروجی اقتصاد ،تابع نیتهای سیاستمداران نیست،
بلکه تابع «کیفیت سیاستگذاری» است.
کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر یعنی از اواخر دهه
 ۴۰به نازلترین سطح ممکن سقوط کرده و تالشهای مقطعی دولتها
برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دالیل مختلف ناپایدار و ناکام مانده
است .علت اصلی این ناپایداری و ناکامی ،ریشه دواندن یک الیه «محافظ
رانت» در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب،
یک دستورالعمل رانتساز روی میز دارد .دولتها میآیند و میروند اما این
الیه میانی همیشه هست و هر نوع اصالحی را بهگونهای استحاله میکند
که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.
آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ
مثبت است؛ بهدلیل اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور ،بستر
این امکان را فراهم آورده است .اما از نگاه واقعبینانه ،پاسخ به این پرسش
بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در الیه
اصلی تصمیمگیران انعکاسی نداشته است .بدون توجه به این صدا ،بیهیچ
تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با بهترین نیتها و قدرتمندترین
ارادهها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.
این صدا و اندیشه چیست که میتواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه
بیافریند اما بدون آن ،سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری
و بیرشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچوجه
پاسخ تکجملهای ندارد؛ اما یک قاعده طالیی وجود دارد که چنانچه
سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانتآفرینان
واکسینه خواهد شد« .پرهیز از نگاه پروژهای به مسائل اقتصادی» عصاره
این قاعده طالیی است .نگاه پروژهای به چالشهای اقتصادی که طی نیم
قرن اخیر باعث زمینگیر شدن اقتصاد ایران شده است ،مسائل اقتصادی
را بهصورت جزیرههای مجزا از هم میبیند که نتیجه تبعی آن تجویز
تکنسخههای پروژهای -جزیرهای و بیارتباط با هم برای حل آنهاست.
این نوع نگاه معکوس به چالشهای اقتصادی که معلولدرمانی را جایگزین
علتدرمانی میکند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای
ناسازگاری درونی بر تصمیمگیران میشود ،همان تلهای است که پنجاه
سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیمگیران کار گذاشته میشود.

نکته عجیب این است که عموم دولتهای دهههای اخیر با گرایشهای
سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولتهای قبلی را تکرار کرده و
جملگی در این تله افتادهاند که نتیجه محتوم آن ،شوکهای ویرانگر در
بازارهای مختلف بوده است .تنها تفاوت ،عمدتا در شروع به کار دولتها
ظهور میکند که معموال تصور میشود دولتهای قبلی بهدلیل ناتوانی
یا فقدان اراده یا احیانا فساد برخی مدیرانش در این تله گرفتار شدهاند و
یک دولت مبرا از این عارضهها بهطور قطع و یقین ،مصون از این نتیجه
تلخ خواهد بود؛ در حالی که اصوال مساله این نیست .این نوع سادهسازی
مسائل معموال ازسوی الیههای میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی میشود
که همان گونه که در ابتدا توضیح داده شد خود ذینفع این نگاه به
چالشها هستند.
خروج از تله نگاه پروژهای و جایگزین کردن نگاه منظومهای به چالشهای
اقتصادی تنها راه رستگاری دولت و ملت است .نگاه منظومهای نیازمند یک
چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علتها نه معلولهاست
که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی اقتصادی و
تئوریهای علم اقتصاد در اختیار میگذارد که در مقاالت پیشین این قلم و
این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.
به عبارت خالصه باید گفت چالشهای اقتصاد ایران ریشه در بحران
تئوریک دارد نه بحران مدیریتی .مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان
بهترین تکنوکراتها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد
دارد که در خأل تئوریک اصال امکان ورود به این مرحله وجود ندارد.
خشکاندن ریشه معلولهایی چون تورم ،بیکاری ،فقر و فساد صرفا در این
منظومه و با سیاستگذاریهای مبتنی بر تئوری علمی امکانپذیر است که
در عین حال ،جایگاه هزاران پروژه سیاستی و اجرایی را در «تصویر بزرگ»
پازل تعیین میکند و بدون داشتن این تصویر بزرگ (،)Big Picture
هر حرکتی و اقدامی میتواند شبیه انداختن تیر در تاریکی باشد.

