اقتصاد آب رانتی است
گفتوگو با انوش نوری اسفندیاری

«ما نمیتوانیم مسائل را
بهصورت جزیرهای حل کنیم».

کســو
ب ــا تــوجــه ب ــه ای ـن ـکــه ک ـشــور از یـ 
درگ ـیــر خشکسالی و ب ـحــران بــرداشــت
به ـ ــای ز یــرزم ـی ـنــی و
یضــاب ـطــه از آ 
بـ 
بــه ــرهب ــرداری نــاپــایــدار اسـ ـ ـ ــت ،بحث
انـتـقــال آب از خــزر و عـمــان بــه مناطق
م ــرک ــزی ب ــا چ ــه انــگــی ــزهه ــای ــی م ـطــرح
میشود؟

وجود داشته باشد؛ اما اینکه آب پرهزینه،
مثل آبــی را که از طریق انتقال حوضه به
حوضه تأمین شده ،به تولیدات کمارزش
اخـتـصــاص دهـیــم فقط مـیتــوانــد در یک
اقتصاد رانـتــی اتـفــاق بیفتد .چــون رانــت
ً
وجـ ــود دارد طـبـیـعـتــا مــخــاطــرات بیشتر
میشود.

بعضی از تصمیمات ،با توجه به نبود
توسعه متوازن منطقهای ،به شــکلی پیش
رفـتـهانــد کــه بــا امـکــانــات طبیعی ازجمله
منابع آب ســازگار نیست و ا گــر بخواهیم
وضع موجود را ادامه دهیم ،ناچار باید آب
جدید وارد منطقه کنیم و اگر هم بخواهیم
روندها را تغییر دهیم باید دست به یکسری
تغییرات وسیعتر بزنیم که در برنامه توسعه
مناطق ،یا تحت عنوان «آمایش سرزمین»
ببــر»
یــا انتخاب شـیــوههــای توسعه «ک ـمآ 
از آن اســم مـیبــرنــد .ایــن تصمیمات هم
بــه نــوعــی جــراحــی ب ــزرگ اس ــت و هــم ا گــر
بخواهیم وضع موجود را ادامه دهیم ،ناگزیر
ً
به انتخاب آنها هستیم .طبیعتا این کار
ریسکهای بسیار زیادی دارد.

شما از وجود اقتصاد رانتی در حوزه آب
گفتید .از طرف دیگر معتقد هستید نیاز
باید بــرطــرف شــود .مــا از نظر مدیریت
منابع آب در چه وضعیتی هستیم ،آیا
میتوانیم به بهبود شرایط امید داشته
باشیم؟
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ای ـن ـجــا هـ ـم ــان ج ــای ــی اسـ ـ ـ ــت ک ــه ما
نمیتوانیم مسائل را بـ هصــورت جزیرهای
حــل کـنـیــم .مــا حـتــی بــا ای ــن گــزیـنــه رو ب ــرو
هستیم که باید آب را بازتخصیص دهیم؛
یـعـنــی بـعـضــی از جــاهــا از مــص ــارف آب
کـشـــ ــاورزی کــم کنیم یــا از آب بازیافتی
و پســابها بــرای تأمین نیازها استفاده
ً
کنیم و طبیعتا بین بخشها باید ارتباط

فصلنامه اندیشـــکده تدبیـــر آب ایران

ً
مـعـمــوال بــه بـهــانــه تــأمـیــن آب شــرب،
مــا توسعه کـشـــ ــاورزی را هــم خواهیم
داشت .اگر آبی از خزر به سمنان منتقل
ً
شود ،قطعا فراتر از نیاز شرب مــردم ،در
کویر توسعه کشاورزی خواهیم داشت
و ایــن توسعه بــا هیچ منطقی ســازگــار
نـیـســت .آی ــا چنین رف ـتــاری بــا سرزمین
عقالنی است؟

آن ـچــه مسلم اس ــت ای ــن اســــــــت کــه در
بـحـثهــای مرتبط بــا پ ــروژهه ــای انتقال
آب ،خـیـلــی پــرا ک ـنــده و مــتــفــاوت بحث
و کــارش ـنــاســی صـ ــورت گــرفــتــه اسـ ــت .ما
باید ببینیم ارزشهــای بنیادین در زمینه
ن ـگ ـهــداری و حـفــاظــت از آب در کشــور
کافی اســت ،یا نیاز داریم که در ساختارها
و قوانین و موازین تغییراتی ایجاد کنیم.
چـهـــ ــار ارزش ب ـن ـیــادیــن در جــهــان بــرای
طــرحهــای آب از  20ســــــــال پــیــش مطرح
شده اســت :یکی کارآیی است و دیگری
عدالت و انصاف اجتماعی ،تصمیمگیری
مشارکتی و پایداری و پاسخگویی .ما در
تــوجــه و رعــایــت ایــن ارزشهـ ــای بنیادین
دچار کاستیهای بسیاری هستیم .ما هم
باید در نظام فنی و اجرایی ،هم در نظام
دستوری و اجرایی خــود بازبینی اساسی
داش ـتــه بــاشـیــم .بــا تــوجــه بــه اینکه درب ــاره
کارآیی ،کارنامه قابل قبولی نداریم ،باید
دستورالعملهای الزم تهیه شــود و نظام
تصمیمگیری و اجــرا نیز اعتال پیدا کند تا
بتواند مطالعات را به درستی تهیه کرده
و بعد هــم اینکه بـتــوانــد بــه خــوبــی از این
اطــاعــات اسـتـفــاده کــنــد .یکی از دالیــل
اینکه نسبت به اعــداد ارقــام و ادل ـهای که
در این حوزه مطرح میشود سوءظن وجود
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دارد ،سابقه بدی است که در نظام فنی و
اجرایی و تصمیمگیری ما بروز کرده و این
سابقه موجب بدگمانی شده است.

شه ــای بنیادین
شما در چهارگانه ارز 
آب ،ب ــه مـسـئـلــه ع ــدال ــت و ان ـصــاف
اجـتـمــاعــی اشـ ــاره ک ــردی ــد .ســؤالــی که
ایــن روزه ــا بــرای بسیاری مطرح است
این است که اگر ضرورتی بــرای انتقال
آب در ایــران وجــود دارد ،چــرا سیستان
ً
و بلوچستان در اولــویــت نیست و مثال
س ـم ـنــان ،اص ـف ـهــان ،ی ــزد و ک ــرم ــان در
اولویت دولت یا دولتها است؟

ً
اول ـیــن نکته ای ــن اس ــت کــه آی ــا حتما
فایدههای انتقال آب بیشتر از هزینههای
آن است یا خیر؟ چون نظام ما از این نظر
در تشخیص فــایــده و هزینه بهطورکلی
ُ
دچار مشکل است .نظام تشخیص ،کند
و نارسا و غیرشفاف عمل میکند .برای
مــثــال آیــا صنایعی کــه در م ـحــدوده این
طرحهای آبی فعالیت میکنند ،با رانت
انرژی توجیهپذیر است یا اگر یارانه انرژی
برداشــته شود و قیمتهای انرژی واقعی
شود و سایر هزینهها نیز لحاظ شود ،این
ً
طرحها اساسا توجیه اقتصادی ندارند؟
طرحهای آب طرحهای تولیدی نیستند
نه ــا مـنــوط بــه نــوع اسـتـفــادهای
و ارزش آ 
است که از آنها میشود .اگر در اقتصاد
رانتی تمام هزینه را مصرفکننده نپردازد،
ً
طبیعتا اس ـت ـفــاده اق ـت ـصــادی از آب هم
یتــوانــد ان ـجــام دهـ ــد .ای ــن مهمترین
نــم ـ 
ابهامی اســت کــه در اذه ــان وجــود دارد.
مسـئله بعدی توزیع فایدهها و هزینهها
اســت .ایــن مسئله تاکنون شفاف نبوده
و معلوم نیست عدالت بین منطقهای و
بین اقشار مختلف ازنظر هزینههایی که
از منابع عمومی تعلق میگیرد ،چگونه
است.

با توجه به مالحظاتی که تأکید کردید،
آیا انتقال آب از خزر به سمنان میتواند
صورت بگیرد یا خیر؟
انــت ـقــال آب بـ ــدون م ـطــال ـعــه شــدنی
نــیــســت .ع ـلــت آن ه ــم ایـ ــن اسـ ــت که
مــطــال ـعــات چ ــه ب ـ ـهصـ ــورت م ـن ـفــرد چه
بهصورت طرح جامع انجام شود ،هرچند

سال یک بار باید بازبینی شود .به خاطر
ایــن اســت که ما بــرای هر کــاری (پارچه)
باید چند بار اندازهگیری کنیم بعد ببریم!
نباید اول ببریم بعد انــداز هگ ـیــری کنیم!
مشکل ما این است که توجه نداریم که
حه ــای آب ،اس ـتــراتــژ یــک و مـحــوری
ط ــر 
هستند و طرحهای کوتاهمدت نیستند.
باید به انــدازه کافی برای تولید اطالعات
و مطالعات و کسب دانــش کافی ،وقت
و هزینه صــرف شــده باشد .در همه دنیا
چنین طرحهایی موقعی موفق بوده که در
مرحله ترســیم طرح ،همه به قضاوتها و
داور یها و مدیریت ریسک و مشارکت و
پاسخگویی توجه کردهاند .سعی نکردهاند
ص ــورت مسئله را پــاک کنند و بعد کار
خودشان را بکنند .االن اقداماتی که در
مــورد طرحهای انتقال آب مطرح است،
برای مثال کنسرسیوم درست میکنند یا
ً
اینکه ائتالف درســت میکنند عمدتا با
هدف فشار آوردن است نه با هدف رفع

«ما هم بایـــد در نظام فنی و اجرایی،
هم در نظام دســـتوری و اجرایی خود
بازبینی اساسی داشته باشیم».

کاستیهایی که در نظام فنی و اجرایی ما
وجــود دارد .گاهی صحبت از مشــارکت
یکـنـنــد،
ب ـخــش خ ـصــوصــی و دولــت ــی مـ 
ً
ُ
درصورتیکه این موضوع حتما باید از بعد
حکمرانی مــورد توجه قــرار بگیرد .از دید
تأمین مالی ،این قضیه ناکافی است که
ما کنسرسیوم درست کنیم و مسائل مالی
پروژه یا ابرپروژه را حلوفصل کنیم .بلکه
بــایــد مــوضــع حکمرانی را کــه راب ـطــه بین
دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی
است حلوفصل کنیم.

من از صحبتهای شما این برداشت را
دارم که در پروژههای استراتژیک آبی،
مـطــالـعـهای ص ــورت نمیگیرد و بیشتر
جنبههای ظاهری و بهخصوص مسائل
مالی آنها مدنظر است.

مطالعات ناقصی انجام میگیرد ولی
نه در مراحل تکوین مطالعه! که مرحله
شناســایی و امـکــانســنــجــی و طــراحــی
تـفـصـیـلــی اسـ ـ ـ ــت .ایـ ــن م ــراح ــل خــوب
رعایت نمیشود و تخصصهایی که باید
درگیر شوند خــوب درگیر کــار نمیشوند.
هــمــگ ــرای ــی بــی ــن ت ـخــص ـصهــا بـ ــه نــحــو
مناسبی وجود ندارد.

نـهــادی کــه باید جلوی چنین مطالعه
ً
نــاقــص یــا بـعـضــا غلطی را بـگـیــرد که
پــروژههــای بــزرگــی مثل پــروژههــای آب،
حـیــات ســرزمینی را بــه خطر نـیـنــدازد،
چیســت و کجاست؟
این موضوع بسیار مهمی است .عالوه
بر خــود مطالعات باید نهادهایی باشند
کــه از نتایج مطالعات درســت استفاده
کنند و پیش از آن مطالعات را به درستی
هدایت کنند .بخشــی از این نهادها در
وزارتـخــانـههــای ذیربط مثل وزارت نیرو،
صنایع و وزارت کشاورزی است و بخشی
از آن در سازمان برنامهوبودجه است که
متأسفانه بــه دلیل فــروپــاشــی کــه در این
نهاد اتـفــاق افـتــاد خیلی از مسائل رو به
عقب رفــت .ا کـنــون باید ایــن ظرفیتها
را احیا کنیم .از نو شــروع کــردن ،مغایر با
نهادســازی اســت .باید با توجه به آنچه
تاکنون داشتیم و رفــع خطاهایی کــه در
گذشته بــوده ،سعی کنیم با اطالعرسانی
نه تنها کاستیهای گذشته در این زمینه
جبران کنیم ،بلکه باید توانایی جدیدی
ایجاد کنیم.

مطالعه آسیبشناسانه مدیریت آب در
ایران نشان میدهد به نوعی کسانی که
متولی امور آب هستند و باید این مسائل
را مدیریت کنند ،در پــروژ ههــای آب به
نوعی نگاه محلی و منطقهای دارند.
بـ ـ ـل ـ ــه ،ی ـ ـکـ ــی از مـ ــشـ ــکـ ــات ن ــظ ــام
تـصـمـیـمگـیــری و بــرنــام ـهریــزی مــا کــه در
آب خــود را ب ـهصــورت ب ــارز نــشــان داده،
م ـس ـئ ـلــه ت ـمــرکــز و تــصــمــی ـمگــیــری پشت
درهــای بسته اســت .این روش نمیتواند
پاسخگوی مسائل باشد .چون تمام این
تصمیمگیریها باید در الیههای مختلف
و مــرت ـبــط بــا هــم در گـ ــردش بــاشــد .ایــن
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فواید انتقال آب و مضرات آن از منظر
اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی
چه میتواند باشد؟

مأخذ :هفتهنامه تجارت فردا ،شماره ،303
 29دی .1397
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و هرچقدر هم با تأخیر این مسائل را شروع
ً
کنیم ،طبیعتا از فواید آنها کمتر میتوانیم
استفاده کنیم .بیش از  30ســال است
که تحوالت ساختاری در مدیریت آب
مطرح بوده ولی زمینههای آن فراهم نشــده
و هیچ اقــدام جدی برای اجرای آن اتفاق
نیفتاده است.

را حل کنیم یا شــاخصی را تغییر دهیم؛
بنابراین این امید که مشکل بنیادین آب
در استانی مانند سمنان ممکن است
حل شــود در معرض تردید است .تجربه
مــا در اصـفـهــان و اروم ـیــه نـشــان میدهد
وقتی بــه پیشــرانهای توسعه بهصورت
افسارگسیخته مجال دهید و جمعیت و
رشــد مهارناپذیر توسعه را در یک منطقه
دامــن بزنید ،چــرخ ـهای شــروع بــه حرکت
میکند که مثل یک دام عمل میکند که
نمیتوان جلوی آن را گرفت؛ بنابراین ،این

و دول ــت را جــدیتــر بگیریم؛ یعنی باید
رابطه و مشارکت بین بخش خصوصی،
جامعه مدنی و مــردم فــراهــم شــود .شاید
این مشکالت و معضالتی که بحران آب
فراهم آورده است ،فرصتی باشد برای ما
که به تغییرات بنیانیتری در مدیریت آب
فکر کنیم ،به جــای اینکه سعی کنیم با
تکنولوژی به جنگ مشکالت آب برویم.
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طــور نیست کــه بــدون شفافیت و بــدون
مصالحه و گفت و گو بتوان مسائل کالن
را پیش برد .تمام مسائل از ریز و درشت
در سطح ملی مطرح میشوند .در سطح
میانی نیز برای اینکه ارتباط میان سطح
ً
خرد و میانی برقرار باشد معموال نهادها
تــقــویــت م ـیشــونــد و ن ـهــادهــای جــدیــدی
شــکــل م ـیگ ـیــرنــد ک ــه م ـه ـ متــریــن آنه ــا
مدیریت حوضههای آبریز است که این
مــوضــوع در بــرنــامـههــای چـشـمانــداز مــورد
توجه بوده ولی اقدامی جدی در این زمینه
صورت نگرفته اســت .این نوع تحوالت و
دگرگونیها یکشبه نمیتواند شکل بگیرد

در شرایطی که بسیاری از مسائل اولیه
اقتصادی و اجتماعی و پایداری طرحها
ح ـلوف ـصــل ن ـشــدهانــد ،اجـ ــرای ای ــن نــوع
حهــا خیلی ر ی ـســک دارد و خـطــرات
طــر 
بسیاری دارد .البته ممکن اســت برخی
جنبههای موازنــه کمی آب را حلوفصل
کند ،اما با مســائل عمدهای که مــا در آب
زیرزمینی ازنظر کمی و کیفی دار یــم ،این
موضوع زیر سؤال مـیرود .هیچ مشخص
نیست که در سمنان که در حال حاضر
نــزدیــک بــه دو مـیـلـیــارد مترمکعب آب
بهرهبرداری میکنیم ،بتوانیم با  200میلیون
مترمکعب انتقال آب از خــزر مشــکلی

توسعه ،آب بیشتری میخواهد و تقاضا
از سوی مــردم بیشتر میشود .باید از این
مسئله بــه مـعـنــای واقــعــی کلمه عبرت
بگیریم .ناتوانی مــا نیز مشخص اســت،
عـلــت ایـنـکــه در ز یــربــنــاهــا نــاتــوان بــودیــم
همین مسئله اســت .ما نظام تصمیمگیر
درس ـتــی نــداش ـت ـهایــم و ممکن اس ــت در
جــاهــایــی ســرمــای ـهگــذاری کــمــتــری کــرده
بــاشـیــم و جــاهــایــی ســرمــای ـهگــذار یهــای
بیشتر از ظرفیت انـجــام داده باشیم .ما
سگــرف ـتــن از ای ــن تــجــربــیــات،
بــایــد بــا در 
مکانیسمهای ب ــازار و اقــتــصــاد را قویتر
کنیم و چــارچــوبهــای مــشــارکــت مــردم

