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 گفت وگوي »اعتماد« با »راضيه لك«
 نخستين  رييس زن سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

زمان  دقيق وقوع زلزله معلوم نبود 
به همين خاطر اطالع رساني نكرديم اما آماده بوديم

خبرداشتيمكهتهرانميلرزد

علي اصغر يوس��ف نژاد، سخنگوي 
كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
كل كشور سال 9۷ از مصوبه ديروز 
اين كميسيون در مورد ممنوعيت 
افزاي��ش حقوق مقامات در س��ال 
9۷ خبر دادو اظهار كرد: براس��اس 
مصوبه كميسيون تلفيق دولت مكلف است حقوق و مزاياي 

مستمر گروه هاي مختلف حقوق بگير دستگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 29 
قانون برنامه ششم توس��عه و اعضاي هيات علمي و قضات 
رابه گونه اي افزايش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزاياي 
مستمر كاركناني كه در سال 96 كمتر از ۵0 ميليون ريال 
اس��ت، به صورت پلكاني نزولي، به ميزان 10 درصد باشد. 

حداكثر ميزان افزايش 18 درصد خواهد بود.  ايسنا 

عليآهنگر|آنچه اي��ن روزها كش��ور را درگير خود 
ساخته مساله پول و اقتصاد است. اعتراض هاي خياباني 
بيش از آنكه محرك هاي خارجي داش��ته باش��د، ريشه 
در تورم و س��ردرگمي اقتصادي دارد. مجلس ش��وراي 
اسالمي پيام مردم را دريافت و پاره اي اقدامات اصالحي 
را در بودجه پيشنهاد داد. اقداماتي از جمله جلوگيري از 
حذف يارانه بگيران و مهم تر از هم��ه انصراف از افزايش 
قيمت بنزي��ن. علي مطه��ري، نماينده م��ردم تهران و 
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي اما با اي��ن اقدام 
همكارانش موافق نيس��ت و خواس��تار اص��الح قيمت 
بنزين است. او معتقد اس��ت بعد از حوادث اخير، دولت 
و مجلس نبايد حالت انفعال پي��دا كنند. او مي گويد اگر 
الزم اس��ت، اصالح اقتصادي انجام شود، اينگونه نباشد 
كه بعد از چند اعتراض عقب نشيني شود و قيمت بنزين 
را افزايش ندهيم. از اظهارات علي مطهري پيداست كه 
اصالح اقتصادي را الزم مي داند و نيز از بيانات او س��اطع 
اس��ت كه علت و ريش��ه اعتراض ها و حوادث اخير را در 
نابساماني اقتصادي و اوضاع معيش��تي مردم مي بيند. 
اينها نش��ان از واقع بيني او دارد. علي مطهري به عنوان 
عضو تاثيرگذار اوضاع كنوني در مجلس و فضاي دولت، 
راه ح��ل اصالح اقتص��ادي را در اصالح قيم��ت بنزين و 
عقب ننشس��تن دولت و مجلس مي داند. ولي آيا اصالح 
قيمت بنزين در ش��رايط كنوني به مصلح��ت جامعه و 
راه حل درستي است!؟ بي گمان خير. زيرا افزايش قيمت 
كاال و خدمات در كش��ور در حد و ح��دود فيزيولوژيك 

خود ق��رار دارد. يعني حد و ان��دازه اي ك��ه از آن فراتر، 
امكان ناپذير است. حوادث اخير، واكنش طبيعي اين حد 
فيزيولوژيك در مقابل افزايش آتي قيمت ها و محل هاي 
مصارف در بودج��ه ٩٧ بود. بي گم��ان دولت و مجلس 
شوراي اسالمي راه صحيحي در عقب نشيني از افزايش 
قيمت ها را در پيش گرفته ان��د، اما نگراني علي مطهري 
هم بجاست. راه حل خزانه خالي، نه اصالح قيمت بنزين 
اس��ت و نه حذف يارانه بگيران. بلكه راه حل اساس��ي و 
بنيادين آن بودجه نويس��ي بر مبناي صفر است. اينكه 
سابقه سال هاي گذشته بودجه را به يك سو نهاده و كاغذ 
س��فيدي در پيش روي خود بگذاريم. درآمدها و منابع 
مفروض و ممكن را س��ياهه كنيم. آنگاه بودجه گيران و 
مصرف كنن��دگان پول و اعتب��ار را در ص��ف ضرورت و 
اقتصاد )به معناي اصلي و لغوي كلمه( ق��رار دهيم. در 
اين صورت، بسياري از بودجه بگيران از فهرست طوالني 
مصارف حذف خواهند ش��د و ارق��ام نجومي مصرف در 
موارد بي شماري ش��اهد كاهش هاي چشمگير خواهد 
بود.  بودجه ريزي بر مبناي صفر ش��جاعت مي خواهد و 
اعتماد به نفس، دلسوزي و آينده نگري. بي گمان آقاي علي 
مطهري كه از اعاظم ملت و مملكت به ش��مار مي آيند، با 
شجاعت و درايتي كه دارند، مي توانند در اين برهه حساس 
از كشور و انقالب، پايه گذار بودجه و اقتصادي شوند كه در 
آن منابع به مصرف ضرورت و اقتصاد مي رسد. آنگاه ديگر 
عوامل خارجي هم نمي توانند از آب گل آلود داخل به صيد 

ماهي طمع كنند. 

مديرعام��ل ش��ركت نفت ايران��ول از افزاي��ش حدود 
2۵ درصدي فروش و تحقق س��ود حدود 80 درصدي 
ايران��ول طي 9 ماهه س��ال ج��اري خبر داد. عيس��ي 
اس��حاقي، مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول در مراسم 
تقدير از اتوس��رويس كاران برتر اس��تان تهران ضمن 
تقدير از اتوسرويس كاران كه در فروش توليدات داخلي 
پيشگام هس��تند، گفت: در س��ال 9۵ با افزايش سهم 
بازار ايرانول در بين چهار ش��ركت توليد كننده روغن 

بيشترين رشد سود را به خود اختصاص داديم. 
اس��حاقي با بيان اينكه سال گذش��ته براي اولين بار 
ركورد فروش محصوالت نهايي را شكس��تيم و سود 
ش��ركت افزايش پيدا كرد، تصريح ك��رد: از ابتداي 
س��ال 9۵ وطي ش��ش ماهه س��ال جاري با كاهش 
30 درصدي خام فروش��ي، افزايش فروش محصول 
نهايي ادامه پيدا كرد و س��هم ب��ازار ايرانول در بين 

چهار شركت روانكار افزايش يافت. 

گروهاقتص�ادي|16دي ماه بود كه نفتكش سانچي 
در آب هاي چين در اثربرخورد يك كش��تي باري آتش 
گرفت و حاال بعد از گذش��ت هش��ت روز تنها پيكر سه 
پرسنل اين نفتكش پيدا شده اس��ت و كماكان خبري 
از بقيه سرنشينان اين نفتكش نيست. باز شدن يكي از 
قايق هاي نجات اين نفتكش و نبود آن موجب ش��ده تا 
همچنان خانواده هاي اين دريان��وردان اميدوار به زنده 
بودن آنها باشند اما گشت زني هاي اخير در 1۷0 مايلي 
اطراف نفتكش هنوز نتوانسته اند خبر اميدواركننده اي از 
پيدا كردن قايق نجات يا دريانوردان ايراني مخابره كنند. 
با اين ح��ال اميد به زنده ماندن تعدادي از سرنش��ينان 
سانچي در اتاق هاي امن موجب شده تا نوراميد همچنان 
در سالن كنفرانس شركت ملي نفت كش كه اين روزها 
خانه دوم خانواده هاي دريانوردان شده است، باقي بماند. 

جعبه سياه به پاناما مي رود 
در همين شرايط خبر پيدا شدن جعبه سياه نفتكش 
كمي ش��رايط را بهتر كرده اس��ت و حاال مي توان با 
بررسي اين جعبه سياه داليل اصلي سانحه را يافت. 
طبق گفته هادي حق ش��ناس، معاون سازمان بنادر 
و دريانوردي با توجه به اينكه ش��ناور مذكور در يكي 
از بنادر پاناما به ثبت رس��يده است، ما بايد اين جعبه 
را به آنها تحويل دهي��م و از اين رو نمايندگان مرجع 
دريايي پاناما در حال حاضر در بندر شانگهاي چين 
حضور دارن��د تا مرات��ب تحويل گرفت��ن آن را طي 
كنند. مس��ووالن پانام��ا طبق قواني��ن موظفند كه 
اطالعات ثبت ش��ده در اين جعبه را به طور كامل به 
ايران ارايه كنند و در اين زمينه ترديدي وجود ندارد. 
وي ادامه مي ده��د: با توجه به قوانين ثبت ش��ده در 
كنوانس��يون هاي بين المللي بايد طبق قانون، جعبه 
س��ياه موجود در كشتي ها و ش��ناورهاي موجود در 
فضاي بين المللي به كش��وري كه كش��تي در آن به 
طور رسمي ثبت ش��ده تحويل داده ش��ود. به گفته 
حق ش��ناس در حال حاضر نمي ت��وان زمان دقيقي 
براي نهايي شدن بررس��ي ها روي اين جعبه سياه و 

اعالم گزارش دقيق آن تعيين كرد. 
آغاز تجسس 

در همين حال و با توجه به پيش بيني هايي كه در مورد 
محبوس ش��دن ع��ده اي از دريان��وردان در موتورخانه 
منتش��ر ش��ده اس��ت، علي ربيعي وزير كار و مسوول 
رس��يدگي به وضعيت نفتكش ايراني از اعزام نيروهاي 
ايراني به محل حريق نفتكش سانچي صحبت مي كند 
و مي گويد: »عمليات تجسس در قسمت هاي مختلف 
نفتكش از جمله موتورخانه آغاز مي شود.« وي كه براي 
پيگيري بيشتر عمليات اطفاي حريق نفتكش به چين 
رفته است، با صحبت هايي كه در مورد تالش چيني ها 

براي اطفا حريق مي كند، سعي دارد تا برخي اظهارنظرها 
در مورد اهم��ال چيني ه��ا در اطفا را پوش��ش دهد و 
مي گويد: »چيني ه��ا تمام تالش خ��ود را براي كنترل 
آتش كش��تي به كار گرفتند تا نيروهاي ايراني بتوانند 
كار خود را انجام دهند. اگر وضعيتي كه در چند ساعت 
گذشته در كشتي حاكم بوده است، ادامه پيدا كند اين 
گروه قادر خواهند بود كارشان را انجام دهند. بايد مدام 
با چيني ها مذاكره كنيم تا وضعيت كشتي را ايمن نگه 
دارند، نيروهاي ام��داد و نجات ما با ق��درت تمام راهي 
شدند و اميدواريم كه بتوانند وارد كشتي شوند و ما را از 
نتيجه مطلع كنند.« البته پيش از اين محسن بهرامي، 
سخنگوي شركت ملي نفتكش در همان روزهاي نخست 
پيش بيني كرده بود كه »بعيد است چيني ها اطالعات 
چگونگي حادثه نفتكش را بدهند« و حاال بعد از گذشت 
8 روز از اين حادثه و توقف هاي اطفايي كه چيني ها در 
اين مدت داشته اند، اين موضوع جدي تر به نظر مي رسد. 
سخنگوي شركت ملي نفتكش گفته بود: » باتوجه به 
اينكه چيني ها رقيب ما هستند و موضوع بيمه مطرح 
است، ممكن است به راحتي اطالعات ش��ان را درمورد 

چگونگي حادثه در اختيارمان قرار ندهند. 
تماس روحاني با ربيعي

رييس جمهور نيز روز گذشته در مكالمه تلفني با وزير 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي ضمن اخذ گ��زارش وي از 
آخرين وضعيت مهار آتش سوزي نفتكش سانچي تاكيد 
كرد: تمام اقدامات و امكانات الزم براي اطالع سريع تر از 
وضعيت و دسترسي به خدمه ايراني نفتكش بسيج شود. 
حسن روحاني در اين مكالمه تاكيد كرد: ضروري است 
با ادامه مذاكرات و پشتيباني بيشتر وزارت امور خارجه، 
تمام نيازها و امكانات الزم براي دسترس��ي س��ريع تر و 
اطالع از وضعيت خدمه نفتكش از كشورهاي همجوار 
و تس��ريع همكاري هاي دولت چين به كار گرفته شود. 
رييس جمهور از وزير كار خواس��ت ضمن ارايه مستمر 
و مس��تقيم گزارش پيگيري حادثه، اطمينان يابد كه 
در اولين فرصت ممكن نيروه��اي ايراني و چيني براي 

اقدامات تكميلي و امدادي وارد نفتكش شوند. 
 تماس ظريف 

 در همين رابطه جواد ظريف، وزير خارجه ايران در تماس 
تلفني با همتاي چيني خود بر لزوم انجام تعهدات همه 
طرف ها در سانحه اتفاق افتاده براي نفتكش ايراني تاكيد 
كرد. در اين تماس در خصوص اجراي برجام و لزوم انجام 
تعهدات همه طرف ها و نيز سانحه تاسف بار براي نفتكش 
ايراني گفت وگو شد. وزير امور خارجه چين با ابراز تاسف 
از بروز س��انحه براي نفتكش ايراني اعالم كرد: نيروهاي 
امدادي چيني همه تالش خود را براي مهار آتش به كار 

گرفته و به كمك هاي خود ادامه خواهند داد. 

پس از امضاي احكام اعضاي هيات مديره  شركت مخابرات 
ايران و انتخاب رييس هيات مديره و مديرعامل اين شركت، 
در نهايت تيم مديريتي چهارمين شركت بزرگ حاضر در 
تاالر بورس انتخاب شدند. طي احكام جداگانه اي از سوي 
صاحبان س��هام ش��ركت مخابرات اي��ران، اعضاي جديد 
هيات مديره  شركت مخابرات ايران معرفي شدند. مهدي 

صف��ري، حميد رضا رفيعي و شهس��واري ب��ه نمايندگي 
از شركت توس��عه  اعتماد مبين و ساس��ان جباري ايزدي 
و ابراهي��م يافتيان ب��ه نمايندگ��ي از دولت ب��ه عضويت 
هيات مديره  ش��ركت مخابرات اي��ران درآمدند. در همين 
حال، صفري به عنوان رييس هيات مديره و صدري نيز به 

عنوان مديرعامل شركت مخابرات ايران انتخاب شدند. 

در جلس��ه هيات امن��اي صندوق توس��عه ملي مرتضي 
ش��هيدزاده به عنوان رييس جديد هيات عامل صندوق 
توس��عه انتخاب شد و نرخ س��ود تس��هيالت ارزي براي 
س��رمايه گذاران ايراني كاهش يافت. جلسه هيات امناي 
صندوق توسعه ملي جمهوري اسالمي ايران روز شنبه به 
رياست حسن روحاني تشكيل شد. در اين جلسه و مطابق 
با اساسنامه صندوق توسعه ملي موضوع استعفاي احمد 
دوست حسيني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
بررس��ي و اعضاي هيات امنا ضمن تقدي��ر از تالش هاي 
ارزنده و صادقانه وي در دوران تصدي اين مسووليت با آن 
موافقت كردند.  همچنين هيات امناي صندوق توس��عه 

ملي دكتر مرتضي شهيد زاده را با توجه به سوابق و تجارب 
ارزنده وي به عنوان عضو جديد هيات عامل و رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي انتخاب كردند. در اين جلسه 
همچنين دكتر امي��د گيالن پور به عن��وان عضو جديد 
هيات عامل صندوق توسعه ملي انتخاب شد. همچنين 
پيش��نهادهايي براي اصالح برخي بنده��ا و تبصره هاي 
نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيالت ارزي مطرح 
و با هدف رونق توليد، صادرات و اش��تغال آفرين تصويب 
شد. در همين راس��تا هيات امناي صندوق توسعه ملي با 
كاهش نرخ سود تس��هيالت ارزي اعطايي صندوق براي 
پاد سرمايه گذاران ايراني موافقت كرد.  

در دهمين دوره از مس��ابقات فوتس��ال كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي، تيم بانك پاسارگاد با اقتدار 
قهرمان ش��د. به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، 
در دهمين دوره از مس��ابقات فوتس��ال كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي، تيم بانك پاسارگاد موفق 
ش��د با نتيجه 3 بر 2 تيم بانك ش��هر را شكس��ت داده و 

قهرمان اين مسابقات ش��ود. در ديدار رده بندي نيز تيم 
بانك س��امان با پيروزي بر تيم بانك قوامين در رده سوم 
اين رقابت ها ايستاد. گفتني است تيم هاي بانك پاسارگاد، 
بانك شهر، بانك سامان، بانك آينده، بانك سينا، بانك دي، 
موسس��ه اعتباري مل��ل، بانك انص��ار، بانك س��رمايه و 

بانك قوامين در اين دوره از مسابقات حضور داشتند. 

مديرعامل ستاد ديه كش��ور از آزادي نزديك به 1۷ هزار 
زنداني جرايم غيرعمد با استفاده از تسهيالت بانك ملت 
خبر داد. سيداس��داهلل جواليي، در اين دي��دار با تقدير از 
اقدامات بانك ملت در طول 12 سال گذشته ابراز اميدواري 
كرد با حضور دكتر بيگدلي مديرعامل جديد بانك ملت، 
مساعدت ها و حمايت هاي اين بانك از ستاد ديه افزايش 
يابد.  جواليي با اشاره به اينكه بانك ملت نخستين بانكي 

اس��ت كه در حوزه ارايه وام هاي بدون س��ود به بدهكاران 
غيربزهكاري كه گرفتار زن��دان بودند، ورود ك��رد، افزود: 
تا به امروز 3 هزار ميليارد ريال وام قرض الحسنه با تنفس 
بازپرداخت به مددجويان معرفي شده ستاد ديه، از سوي 
بانك ملت پرداخت شده و با اين مبلغ تسهيالت، تاكنون 
16 هزار و 836 نفر زنداني جرايم غيرعمد از بند حبس آزاد 

شده و به آغوش خانواده هاي خود بازگشته اند. 

افزايش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد

پيشنهاد بودجه ريزي بر مبناي صفر

افزايش 25 درصدي فروش و تحقق سود 80 درصدي ايرانول 

8 روز از حادثه سانچي گذشت 
آخرين اميدها به زنده ماندن 30 دريانورد 

سيد مجيد صدري، مديرعامل شركت مخابرات ايران شد

شهيدزاده، سكاندار صندوق توسعه ملي

تيم فوتسال بانك  پاسارگاد، قهرمان شد

ركورد زني بانك ملت در اعطاي وام به مددجويان معرفي شده ستاد ديه

بنابر اين اگر بتوانيم به طور سيستماتيك وظيفه هر 
بخش را به خود آن بخش بازگرداني��م و اجازه دهيم 
تا هر بخش تمامي توان خود را معط��وف به وظايف 
قانوني خود كرده و در آن زمينه به ش��كلي توانمند و 
موثر حضور داش��ته و عمل كند، خواهيم توانس��ت 
گام هاي موثري در جهت شكوفايي اقتصادي كشور 

با توسعه اقتصاد معدني برداريم. 
در اين راستا الزم است تا معاونت هاي سه گانه وزارت 
صمت در امور مرتبط ب��ا مع��ادن )معاونت معدني، 
ايميدرو، و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 
كش��ور( بيش از پيش با يكديگر همدل و همراس��تا 
باش��ند. تاكيد وزير محترم صنعت، معدن و تجارت 
در دولت تدبير و اميد در اين مورد بسيار مفيد و موثر 
بوده است. همچنين توجه نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اس��المي به ويژه اعضاي فراكسيون صنعت و 
معدن در هفته هاي اخير با ايجاد دبيرخانه مشترك، 
به تعامل تنگاتنگ دولت، مجلس و بخش خصوصي 
در امر توس��عه معدن كمك ش��اياني خواه��د كرد. 
تشكل هاي بخش خصوصي و تمامي مديران بخش 
معدن كشور و درنهايت مديران مرتبط با فعاليت هاي 
زيربنايي كش��ور مانند محيط زيس��ت، وزارت نيرو، 
وزارت راه، مس��كن و شهرسازي و س��ازمان برنامه و 

بودجه نقش بسزايي در اين زمينه ايفا مي كنند. 
گام بعدي تامين منابع مالي م��ورد نياز جهت انجام 
وظاي��ف حاكميتي، قانوني و ش��ناخت س��رزميني 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور است 
كه بدون ترديد موجب انسجام و تبديل اين سازمان 
به سازماني توانمند، تصميم گير و پاسخگو در مقابل 

دولت و جامعه خواهد بود. 
  درخصوصمسائلمربوطبهزلزلهتوقعبرآن
اس�تكهتحليلهاياينسازمانحجتباشد

اماعمالاينسازماندرحاشيهاست،چرا؟
در خصوص زمين لرزه، گ��زارش رخدادزمين لرزه بر 
عهده مركز لرزه نگاري موسس��ه ژئوفيزيك است اما 
مطالعه گسل ها و خطر ناشي از آن كه از نوع اقدامات 
پيش��گيرانه اس��ت برعهده س��ازمان زمين شناسي 
است. اين سازمان مطالعات گسترده اي در دهه هاي 
گذشته در اين زمينه انجام داده و برنامه هاي مطالعاتي 
بيشتري در دس��ت انجام دارد. براي درك سابقه اين 
مطالعات كافي است به فهرست انتش��ارات سازمان 
مراجعه ش��ود كه از س��ال ها پي��ش در اختيار عموم 
قرارگرفته اس��ت و از آن جمله مي توان به نخستين 
نقشه هاي گس��ل هاي فعال كش��ور و وضعيت لرزه 
خي��زي و زمين لرزه ه��اي تاريخي ايران اش��اره كرد 
كه در بيش از چهار دهه پيش تهيه ش��ده اند. يكي از 
شناخته ش��ده ترين آنها نقش��ه و گزارش گسل هاي 
فعال تهران است كه در سال 1363 منتشر شده است 
و مبناي مطالعات بعدي از جمله س��ناريوهاي خطر 
زمين لرزه در تهران قرار گرفته اس��ت. در س��ال هاي 
اخير نيز با استفاده از دانش و ابزارهاي نوين مطالعات 
تكميلي و دقيق تري بر روي گسل هاي شمال، جنوب 
و گس��ل هاي پنهان مركز تهران انجام گرفته و نتايج 
آن منتشر شده است. اما مشكل جايي است كه خارج 
از حيطه وظايف اين س��ازمان اس��ت و آن استفاده از 
اين انبوه اطالعات، در برنامه هاي توس��عه ش��هري و 
كشوري اس��ت. جمعيت ش��هرها در دهه هاي اخير 
چندين برابر ش��ده و با وجود اطالع همگان از وجود 
گس��ل هاي فعال، بخش قابل توجهي از ساختمان ها 
بر روي ي��ا در حري��م گس��يختگي گس��ل ها و گاه 
بدون رعايت اصول ساخت و س��از ايمن بنا شده اند. 
البت��ه اين موض��وع بي ارتباط با حافظ��ه كوتاه مدت 
انسان ها نيست كه به س��رعت رويداد زمين لرزه هاي 

ويرانگر گذشته را به فراموش��ي مي سپارند و از اين رو 
راهكارهاي كوتاه مدت نسبت به راهكارهاي كاهش 
مخاطرات كه از ن��وع دراز مدت هس��تند، دراولويت 
قرار مي گيرن��د. مطالعات زمين شناس��ي كه افزون 
بر زمين لرزه، خطر كمبود منابع آب، خش��ك شدن 
درياچه ه��ا، تغيي��رات اقلي��م، فرونشس��ت زمين، 
زمين لغزش ها، ريز گردها و مس��ائل زيست محيطي 
را نيز ش��امل مي ش��ود، از نوع درازمدتند و از اين رو 
در برنامهه��اي كوتاه م��دت توس��عه اي و زود ب��ازده 
نمي گنجن��د. عواق��ب نبود توج��ه ب��ه راهكار هاي 
دراز مدت، زماني آش��كار مي شود كه برگشت پذيري 
آن نا ممكن يا به زمان و هزينه اي به مراتب سنگين تر 
ني��از دارد كه به عن��وان نمونه مي توان به خس��ارات 
زمين لرزه هاي ويرانگر طبس، رودبار، قاين، بم، زرند 
و اخيرا سرپل ذهاب كرمانشاه و هجدك كرمان اشاره 

كرد. 
 گفتهميشودكهسازمانزمينشناسيزلزله
اخيرتهرانراپيشبينيك�ردهبودوصبحآن
روزبارييسستادبحرانكشورجلسهداشت.
چرااينزلزلهاطالعرسانينشد؟آيابهترنبود
سازمانزمينشناس�يهمانروزهشدارهاي

الزمراميداد؟
صب��ح روز قب��ل از وقوع رخ��داد زمين ل��رزه مالرد، 
دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط، جلسه اي با آقاي نجار، 
رييس سازمان مديريت بحران كشور برگزار كردند. در 
اين جلسه نماينده موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران 
از تعداد زي��اد داده هاي لرزه اي ثبت ش��ده در دو ماه 
گذشته در منطقه مشكين شهر سخن گفتند كه شايد 
مي توانس��ت پيش نش��انگري براي وقوع زلزله باشد 
اما از ديد كميته تخصصي چون زم��ان و بزرگاي آن 
قابل پيش بيني نبود و شايد دليلي بر وقوع يك زلزله 
نمي توانست باشد، لذا قابل اطالع رساني نبود. بنابراين 
چون زمان  دقيق وقوع زلزله معلوم نبود اطالع رساني 

نكرديم اما كامال  آماده بوديم.
واقعيت اين است كه كشور ما در منطقه لرزه خيزي از 
جهان قرار دارد و از اين رو تش��كيل جلسات مديريت 
بحران با حضور كار شناسان مرتبط، و بررسي وضعيت 
لرزه خيزي كش��ور ام��ري الزم و طبيعي اس��ت. اما 
همان گونه كه بارها اعالم شده اس��ت، در حال حاضر 
زمين لرزه نه تنها در ايران بلك��ه در هيچ كجاي دنيا، با 
فناوري هاي موجود قابل پيش بيني نيس��ت از اين رو 
سازمان زمين شناسي و اكتش��افات معدني كشور نيز 
هيچگاه ادعاي پيش بيني زمين لرزه را نكرده اس��ت. 
اص��وال پيش بيني روي��داد زمين ل��رزه تعريف علمي 
مش��خصي دارد و الزمه آن تعيين بزرگا، زمان و مكان 

با احتمال رويداد باال است، كه فعال امكان پذير نيست. 
 پ�ساززلزل�هتهرانش�ايعاتگس�تردهاي
درب�ارهوق�وعزلزلههايديگرش�نيدهش�د.
سازماناطالعيهدادكهاينزلزلهخطريبراي
گس�لهايديگرندارد؟تاچهان�دازهميتوان
اميدواربودكهخطرزلزلهديگريازسرتهران

برداشتهشدهاست؟
هر گس��ل رفتار و س��اختارخاص خود را دارد به اين 
مفهوم كه توان لرزه زايي و ارتباط آن با ساير گسل ها 
مشخص است. حال اگر بخش��ي از گسله به جنبش 
درآي��د و زمين لرزه اي ايجاد ش��ود ام��كان جنبش 
بخش هاي ديگر همان گس��ل يا س��اير گس��ل هاي 
مرتبط ب��ا آن وج��ود دارد. به ب��اور متخصصين لرزه 
زمين س��اخت سازمان زمين شناس��ي و پژوهشكده 
علوم زمين، زمين لرزه جنوب ك��رج كه در تهران نيز 
موجب نگراني ش��د، بر روي هيچكدام از گسل هاي 
ش��ناخته ش��ده اصلي در محدوده تهران روي نداد و 
از اين رو تاثي��ري بر جنبش احتمالي اين گس��ل ها 
ندارد. زمين لرزه مالرد بيشتر با زمين لرزه بوئين زهرا 
در سال 1341 و س��پس چنگوره 1383 كه بر روي 
گس��ل ايپك و اشتهارد بوده اس��ت، قابل هم سنجي 
اس��ت. اما اين به هيچ وجه ب��ه مفهوم دور ش��دن از 
خطر زمين لرزه نيس��ت. گسل هاي ش��مال و داخل 
شهر تهران گس��ل هايي شناخته ش��ده با توان ايجاد 
زمين لرزه هاي با بزرگي بيش از 6 هس��تند. بررسي 
زمين لرزه هاي تاريخي نيز رويداد حد اقل 3 زمين لرزه 
بزرگ در منطقه تهران و ري را در 8۵0 سال گذشته، 
يا 6 زمين لرزه در 2300 سال گذشته را نشان مي دهد 
و پيش از آن ني��ز مطالعات زمين شناس��ي رويداد 6 
زمين لرزه ديگر بر روي گسل شمال تهران در 30 هزار 
س��ال گذش��ته را آش��كار كرده اند. مطالعات پارينه 
لرزه شناس��ي صورت گرفته بر روي برخي گسل هاي 
تهران، نش��ان از وقوع رخداد زمين لرزه اي با بزرگاي 
6/۵ تا ۷/2 در تهران در بازه زماني ۵0 س��ال در آينده 

دارد اگرچه زمان دقيق آن قابل پيش بيني نيست. 
 بخ�شمهم�يازفعاليته�ايس�ازمان
زمينشناسيبهاكتشافاتمعدنيبرميگردد.
ايرانتاچهاندازهاس�تعدادداردبهعنوانيك

كشورمعدنيبهدنيامعرفيشود؟
ايران به لحاظ زمين ش��ناختي در يك��ي از مهم ترين 
كمربنده��اي فلززاي��ي قرارگرفت��ه و از نظ��ر منابع 
معدني جزو 1۵ كشور برتر دنيا ست و با فراهم آوردن 
زمينه هاي قانوني سرمايه گذاري به طور قطع يكي از 

جذاب ترين نقاط دنياست. 
با توجه به ش��رايط ژئوديناميكي متف��اوت حاكم بر 
پوس��ته زمين در طول حيات آن، داراي محيط هاي 
گوناگ��ون زمين ش��ناختي در س��طح ك��ره زمين 
هس��تيم كه هر ي��ك از اي��ن محيط ه��اي متفاوت 
ژئوديناميكي، خاس��تگاه انواع وي��ژه اي از زون هاي 
متالوژني و گونه هاي كانس��اري هس��تند. برخي از 
اين محيط ه��ا، دربرگيرنده ذخاي��ر معدني منحصر 
به خود هس��تند. اين در حالي اس��ت ك��ه در ديگر 
كش��ورها صرفا معدودي از محيط هايي كه ذكر آن 
رفت حضور دارند، اما در گس��تره ايران زمين شاهد 
حضور محيط هاي مختلف متالوژني هستيم. اين امر 
باعث شده تا سرزمين ايران، داراي ذخاير گوناگون و 
درخوري از مواد معدني باشد. به گونه اي كه تاكنون 
بي��ش از 60 نوع م��اده معدن��ي گوناگون ب��ا ميزان 
ذخاير قابل توجه در ايران شناس��ايي ش��ده و بخش 
عمده اي از آنها در حال بهره برداري است. مساله قابل 
توجه اينكه بخش��ي از اين ذخاير مانند معدن مس 

سرچشمه، معدن سرب و روي مهدي آباد در كالس 
جهاني هستند. بنابر اين ايران زمين استعداد كافي و 
الزم جهت معرفي شدن به دنيا به عنوان يك كشور 

معدني را داشته و دارد. 
هر چند معتقديم ك��ه تاكنون كلي��ه ذخاير معدني 
داراي رخ نمون سطحي در سطح كشور به طور كامل 
شناس��ايي نش��ده اند، با اين وجود ما با هدف توسعه 
اقتصاد معدن��ي، نيازمند روي آوردن به اكتش��افات 
عمق��ي و ذخايرپنهان هس��تيم. يك��ي از ابزارهاي 
رسيدن به اين هدف، برداشت  هاي ژئوفيزيك هوايي 
با فاصله خطوط پروازي و ارتفاع پروازي كوتاه است 
كه در س��ازمان از اين ابزار استفاده ش��ده و به توليد 
داده هاي مغناطيس��ي، راديومت��ري و مگنتومتري 
پرداخته مي شود كه توانس��ته اطالعات خوبي را در 
كوتاه ترين زمان ممكن در اختيار گذارد. اين داده ها 
هم در اكتشاف مواد معدني و هم در تهيه نقشه هاي 
زمين شناس��ي داراي كاربرد موثري هستند. در اين 
زمينه و با هدف س��رعت بخش��يدن ب��ه اين نتيجه 
و صحت س��نجي داده ها ب��ه حفاري هاي��ي با هدف 
راس��تي آزمايي نياز دارد كه ه��ر دوي اين روش ها، 

نيازمند تامين منابع مالي بيشتر است. 

 آي�ازيرس�اختهايالزمب�رايحض�ور
خارجيهاوج�ودداردوآنانميتوانندبهطور

100درصديمالكمعدنشوند؟
با تصويب قوانين حمايتي و تش��ويقي، دولت سعي 
كرده اس��ت در اين زمينه كه باعث توسعه فراگير و 
نهايتا درآمدزايي و اش��تغالزايي خواهد ش��د، بستر 
مناس��ب را فراهم كند. اصالح قانون مع��ادن، قانون 
تش��ويق و حماي��ت از س��رمايه گذارهاي خارجي و 
قان��ون رفع برخ��ي موان��ع توليد و س��رمايه گذاري 
صنعتي مصوب س��ال 8۷ و 94 از اين قبيل هستند. 
تاكنون نيز مجموعه هايي از افراد حقيقي و حقوقي 
خارجي با درصد س��هام مختلف در معادن ايران در 
حال اكتش��اف و بهره برداري هس��تند و مشابه ساير 
ش��ركت هاي خصوصي با آنها رفتار مي ش��ود. آنچه 
مس��لم اس��ت در معادن مالكيت واگذار نمي شود و 
تفويض اختيار عمليات اكتشاف، استخراج و فرآوري 
به اشخاص حقيقي، حقوقي داخلي و خارجي واگذار 
مي ش��ود البته براي مدت زمان مشخص و به ميزان 

استخراج مشخص. 
آنچه در مقوله س��رمايه گذاري خارجي با اهميت به 
نظر مي رسد توليد و ارايه اطالعات پايه زمين شناسي 
و اكتشافي براي حضور اثربخش ايشان است. با توجه 
به فعاليت هاي سازمان زمين شناس��ي و اكتشافات 
معدني از بدو تاس��يس تاكنون اطالعات گوناگوني 
توليد و ارايه ش��ده اما اين اطالعات نيازمند بازنگري 
و تولي��د ب��ه روز و مطاب��ق اس��تانداردهاي جهاني 
است. داش��تن اطالعات فراگير و جامع به شفافيت 
س��رمايه گذاري و حضور موثر سرمايه گذاران كمك 
مي كند تا با ريس��ك و بازده مناس��ب در كشورمان 

فعاليت كنند. 
 دكت�رمس�عودنيل�ي،دس�تياراقتص�ادي
رييسجمه�وردرمصاحب�هايگفتهان�دك�ه
تحريمهاونبودمنابعماليباعثشدهتابرخي

سازمانهابودجهالزمرابرايخريدتجهيزات
نداش�تهباش�ند.مثالس�ازمانهواشناس�ي
نتوانس�تهتجهي�زاتخ�ودراب�هروزكندبه
هميندليلاش�تباهاتفاحش�يدرخصوص
پيشبينيآبوه�وادارد.اي�نموضوعتاچه
اندازهبرسازمانزمينشناسيتاثيرگذاربوده

است؟
فعاليت هاي س��ازمان بر چندين ركن استوار است. 
در بعد منابع انساني متخصص و كارآمد در وضعيت 
مطلوب قراردارد. در بخش تجهيزات آزمايش��گاهي 
نيز سازمان از امكانات مناس��ب و به روزي برخوردار 
اس��ت و در زمينه تامين قطعات، تعمير و اس��تفاده 
در زمان تحريم به هر صورت توانسته است نيازهاي 
خود را مرتفع كند. در خصوص تجهيزات جديد نيز 
در صورت تامين س��رمايه، مي توان ب��ه طريقي غير 
متعارف آنها را تامين ك��رد. بنابر اين ضمن تاكيد بر 
اهميت حياتي تجهيز سازمان به فناوري هاي نوين 
مورد نياز اكتشافي و آزمايشگاهي در راستاي اقتصاد 
مقاومتي و با هدف توس��عه اقتص��اد معدني، متذكر 
مي شوم كه بخش كمتري از مش��كالت تجهيزاتي 
سازمان به دليل تحريم ها و بخش عمده اي از آنها به 
دليل نبود منابع مالي بوده است. البته نكته كليدي 
پ��س از تجهيز، وج��ود منابع مالي مناس��ب جهت 
پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري و استفاده بهينه 

از اين تجهيزات اس��ت كه در اين مورد دغدغه هاي 
بيشتري وجود دارد. 

 سازمانزمينشناسيتاچهاندازهاستعداد
داردب�اتجمي�عس�ازمانهايديگ�ربهيك
ابرس�ازمانتبديلش�ودواينتاچهاندازهبه

توسعهكشوركمكميكند؟
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران اين 
استعداد را دارد تا خاس��تگاه و مركز تخصصي علوم 
زمين و اكتش��افات معدني از پايه ت��ا مراحل نهايي 
كش��ف ذخاير باش��د كه در حال حاضر بيش��تر به 
توليد اطالعات مفيد پايه اكتشافي محدود مي شود. 
درخصوص استعداد بخش زمين شناسي اين سازمان 
نيز توان تخصصي پاسخگويي به نيازهاي علوم زمين 
سازمان ها، شركت ها و افراد را داراست. بديهي است 
بازنگ��ري در برخي قوانين و ص��دور مجوزهاي الزم 

مي تواند اين روند را تسريع كند. 
مباحث تجميع و ادغام، مس��ائل مهمي هستند كه 
بايد كار كارشناس��ي روي آنها انجام شود و نمي توان 
به آساني در خصوص تجميع يا تفكيك دستگاه هاي 
اجراي��ي نظ��ر داد ام��ا نكته مه��م كارآمدس��ازي 
ساختارهاي موجود اس��ت كه بايد به بهترين شكل 
از ظرفيت س��ازمان مطابق با اساس��نامه، آيين نامه 

تشكيل و اهداف آن استفاده كرد. 
 ب�رايداش�تني�كس�ازمانمنس�جم،
سياستگذاروتصميمگيربهچهابزارهايينياز
داريدوچگونهقادرهس�تيداينسازمانرابه

اوجخودبرسانيد؟
اهتم��ام دولت تدبي��ر و امي��د در فرآيند توس��عه و 
گس��ترش دامن��ه خدم��ات دس��تگاه هاي اجرايي 
گوناگون ايجاب مي كند تا با برنام��ه محوري؛ تكيه 
بر توانمندي هاي موجود در ابعاد س��رمايه انس��اني، 
امكان��ات س��خت افزاري- نرم اف��زاري و منابع مالي 
محدود زمين��ه خدمات ارزنده به جامعه و كش��ور را 
بيش از پي��ش فراهم آوريم. مي توان با س��طح بندي 
برنامه ه��ا هم حل مش��كالت را در دس��تور كار قرار 
داد و هم ب��ا تكيه ب��ر ظرفيت هاي درون س��ازماني 
و برون س��ازماني زمين��ه تحول در مديري��ت امور را 
فراهم آورد تا با دس��تيابي به نتايج محسوس، زمينه 
ش��كوفايي در ابعاد گوناگون را به تدريج فراهم كرد. 
تالش خواهد شد تا با تكيه بر وضعيت فعلي سازمان، 
محوري��ت منافع مل��ي و تكيه بر توان كارشناس��ي 
كارآم��د، ح��ول برنامه مح��وري، اثربخش��ي برون 

سازماني را معني و مفهوم بخشد. 
از ديگر ابزار تحول و حركت روبه جلو، نيروي انس��اني 
توانمن��د، داش��تن برنامه اي م��دون، چش��م انداز و 
استراتژي مشخص است كه در حال به روز رساني آن 
هستيم. توانمندسازي هر چه بيشتر نيروي انساني و 
تفويض اختيار مناسب به مراكز منطقه اي از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت. اين س��ازمان يك مجموعه 
دانش بنيان و غير سياسي اس��ت به نحوي كه بيش از 
80 درصد نيروي انساني آن كارشناس ارشد و دكترا 
هستند و در س��طح بين المللي نيز جزو 10 سازمان 
برتر دنيا براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي انتخاب 
شده است. البته به دليل تخصصي بودن اين سازمان 
بايد در زمينه اطالع رس��اني و برقراري ارتباط با ديگر 
ارگان ها و حتي جامعه فعاليت بيشتري صورت گيرد تا 
عملكرد آن در سطح جامعه ملموس شود. به طور قطع 
سرمايه اصلي سازمان هاي تخصصي و علمي، نيروي 
انساني و كارشناسي آنهاس��ت كه خوشبختانه از اين 
نظر وضعيت سازمان مناس��ب است و بايد پشتيباني 
مناس��بي نيز از اين نيروها صورت گي��رد. همچنين 
ارتقاي عملكردي و آموزش هاي روز دنيا نيز همواره در 
دستور كار اين سازمان است كه وجود منابع مناسب 

مالي راه را براي نيل به اين هدف هموار خواهد كرد. 
در يك مجموعه دولت��ي مهم ترين اب��زار، پويايي و 
انعطاف پذيري قان��ون، اهداف و اختي��ارات مرتبط 
با تش��كيل س��ازمان اس��ت كه مي تواند راهگشاي 
تصميم گيري هاي كالن توس��ط سازمان باشد. عدم 
انطباق و كاركرد نامناسب برخي دستورالعمل هاي 
اداري و مالي موج��ود، باتوجه به ماموريت ها، اهداف 
و وظاي��ف گس��ترده و ويژه اي��ن س��ازمان، موجب 
بروز ضعف و حركت كند س��ازمان زمين شناس��ي و 

اكتشافات معدني طي ساليان اخير شده است. 
از س��ويي ديگر تعامل حداكثري ب��ا معاونت معدني 
و ايميدرو و همكاري در توس��عه بخ��ش علوم زمين 
و مع��دن، تعام��ل ب��ا نماين��دگان محت��رم مجلس 
ش��وراي اس��المي، ارس��ال گزارش ه��اي تحليلي به 
كميس��يون هاي مرتبط از قبيل كميس��يون معدن و 
صنايع معدني، كميس��يون امور زيربنايي، كميسيون 
محيط زيست و غيره و ارس��ال عملكرد سازمان براي 
نمايندگان حس��ب مورد، تعامل با دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقات��ي داخل و خارج از كش��ور، تعام��ل فزاينده 
اركان مديريتي و بدنه س��ازمان، چابك سازي سازمان 
از طري��ق واگذاري وظاي��ف بخش هاي غي��ر ضرور و 
برون سپاري آنها، گسترش ارتباطات ملي و بين المللي 
مطلوب، ارتب��اط و تقويت مناس��ب بخش خصوصي 
س��بب به اوج رسيدن س��ازمان خواهد ش��د. يكي از 
ابزارهاي مهم جهت ارتقاي س��ازمان ام��كان درآمد 
اختصاص��ي براي صدور خدماتي اس��ت ك��ه در توان 
بخش خصوصي نيس��ت، از جمله خدمات ژئوفيزيك 
هوايي و آزمايش��گاه هاي فن آور و فوق تخصصي علوم 
زمين است كه با ارايه اين خدمات به بخش خصوصي 
و دولتي، اكتشاف ذخاير پنهان و در نتيجه تامين مواد 

خام صنايع معدني در افق 1404 محقق خواهد شد. 
نكته قابل توجه در روند حركتي سازمان، ارايه برخي 
از برنامه هاي پيش��نهادي س��ازمان به دليل ماهيت 
ملي و گستردگي سرزميني آنها، جهت طرح و اتخاذ 
تصميم و تصويب در هيات محترم وزيران اس��ت. در 
اين راستا الزم است با بررس��ي ظرفيت هاي قانوني، 
اسناد باالدستي به ويژه سياس��ت هاي كلي نظام در 
بخش معدن، اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم و 
همچنين سه مساله اصلي در كشور يعني بحران آب، 
محيط زيست و آلودگي هوا )گرد و غبار(، كه سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور داراي برنامه 
و عملكرد مشخص است به تصميم سازان منتقل تا از 

توان اين سازمان استفاده بهينه شود. 

ب�هب�اورمتخصصينل�رزهزمينس�اخت
س�ازمانزمينشناسيوپژوهش�كدهعلوم
زمين،زمينل�رزهجنوبكرجك�هدرتهران
نيزموج�بنگرانيش�د،رويهيچك�داماز
گسلهايش�ناختهش�دهاصليدرمحدوده
تهرانروين�دادوازاينروتاثيريبرجنبش

احتمالياينگسلهاندارد.
اي�رانبهلح�اظزمينش�ناختيدريكياز
مهمتري�نكمربندهايفلززاي�يقرارگرفته
وازنظرمناب�عمعدنيج�زو15كش�وربرتر
دنياس�توب�افراه�مآوردنزمينهه�اي
قانونيس�رمايهگذاريبهطورقط�عيكياز

جذابتريننقاطدنياست.

مجموعههاي�يازافرادحقيق�يوحقوقي
خارجيبادرصدس�هاممختل�فدرمعادن
ايراندرحالاكتشافوبهرهبرداريهستند
ومشابهس�ايرش�ركتهايخصوصيباآنها

رفتارميشود.
آنچهمسلماستدرمعادنمالكيتواگذار
نميشودوتفويضاختيارعملياتاكتشاف،
اس�تخراجوف�رآوريبهاش�خاصحقيقي،
حقوق�يداخل�يوخارجيواگذارميش�ود
البتهبرايم�دتزمانمش�خصوبهميزان

استخراجمشخص.

  انتخابش�مابهعن�وانرييس
سازمانزمينشناس�ييكاتفاق
بزرگبهش�مارميآيد.براياولينباردرتاريخ
وزارتصنعتوس�ازمانزمينشناس�ييك
زنس�كاندارزمينشناس�يايرانشدهاست.
چگونهشدكهشمابهاينسمتانتخابشديد؟

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور يك 
سازمان تخصصي و حاكميتي است كه ماموريت آن 
كمك به توليد ثروت در كش��ور از طريق شناس��ايي 
منابع معدني و جلوگي��ري از هدر رفت ث��روت از راه 
شناسايي مخاطرات زمين شناختي است؛ لذا فردي 
كه به عنوان رييس س��ازمان زمين شناسي انتخاب 

مي شود يا زمين شناس است يا مهندس معدن. 
از بي��ن مجموعه مدي��ران توانمن��د و متخصص در 
كشور كه در يكي از دو رش��ته زمين شناسي و معدن 
تحصيل كرده باش��ند، بايد يك نفر انتخاب مي شد، 
بي شك س��ازمان از لحاظ پتانس��يل نيروي انساني 
متخص��ص از ويژگي خاصي برخوردار اس��ت. حدود 
180 نفر از پرسنل اين سازمان داراي مدرك تحصيلي 
دكترا هس��تند اما براي انتخاب رييس سازمان قطعا 
مالك ه��اي ديگري عالوه بر تخص��ص، مد نظر بوده 
اس��ت. تا جايي كه در جريان هستم تجربه مديريت 
بنده در ه��ر دو بخش فني )مديركل زمين شناس��ي 
دريايي( و س��تادي )مديركل برنامه ري��زي، فناوري 
اطالعات و بودجه( پ��س از ارزيابي عملكرد در هر دو 
نوع مديريت، يكي از عوامل اصل��ي اين انتخاب بوده 
است. براي ارتقاي سطح سازمان و عبور از مشكالت 
پيش رو بي ش��ك اين تجربه دو گان��ه حائز اهميت 
بوده است. از سوي ديگر داشتن مدرك دكترا از يك 
دانش��گاه معتبر براي س��ازمان تخصصي، در شرايط 
كنوني تقريبا يك الزام محس��وب مي شود و موضوع 
ديگر اينكه هيات علمي و دانش��يار پژوهشكده علوم 
زمين هس��تم و اين موضوع مي تواند س��بب توسعه 
و گس��ترش ارتباط صنعت و دانش��گاه ك��ه يكي از 
سياست هاي كالن دولت محترم است، باشد. ناگفته 
پيداست كه با توجه به تاكيد دولت محترم دوازدهم 
مبني بر استفاده بيشتر از بانوان در مشاغل مديريتي، 
وزير محترم صنع��ت، معدن و تجارت نيز سياس��ت 
مزبور را در دستور كار قرارداده اند و اميدوارم در آينده 
نيز از توان تخصص��ي بانوان فرهيخت��ه و كارآمد به 

خوبي استفاده شود. 
باتوجهب�همحي�طمردان�هوزارتصنعتو
سازمانزمينشناس�ي،مديريتاينسازمان
برايشماچهچالشهاييبهوجودآوردهاست؟
آياكشورساختهايالزمبرايمديريتزنان

راداراست؟
از آنجايي كه حدود 29 س��ال س��ابقه كار در ش��غل 
و محي��ط كاري را دارم و در س��خت ترين عملي��ات 
صحرايي و ميداني و حتي در ش��رايطي ك��ه آقايان 
به دش��واري وضعيت را تحمل مي كردن��د از جمله 
تحقيقات ش��بانه روزي بر روي كش��تي ب��ه عنوان 
سرپرست گروه تحقيقاتي كه قريب به اتفاق مرد بودند 
و به همراه خدمه كش��تي، هرگز چنين احساسي را 
نه خودم داشتم و نه ساير همكاران. البته در برخورد 
اول شايد تيم ناوبري كشتي از اينكه يك خانم هدايت 
تيم تحقيقات��ي را عهده دار اس��ت، تعجب مي كردند 
اما همان س��اعت هاي اول متوجه مي شدند و اذعان 
مي كردند كه از توان مديريتي مناس��بي برخوردارم. 
پس مديريت در محيط ه��اي اينچني��ن را آرام آرام 
تجربه كرده بودم و اتفاق اخير موضوع جديدي نبود 
و هرگز به اين موضوع فكر نكردم كه نسبت به يك مرد 
براي اينگونه مشاغل محدوديت دارم و االن همچنين 
احساس��ي را نه خودم و نه براي س��اير همكاران مرد 

سازمان نمي توان متصور شد. 
براياينپس�تچق�درانگيزهداري�دوفكر
ميكنيدچهاقداماتيبتوانيددراينس�ازمان
كه20س�البودرييس�شراتغييرنميدادند،

انجامدهيد؟

بايد اعتراف كنم كه در ابتداي پيشنهاد اين مسووليت 
انگيزه اي براي قبول آن نداش��تم نه ب��ه آن دليل كه 
احس��اس مي كردم ناتوانم بلكه به خاط��ر اينكه فكر 
كردم مسووليت س��نگيني اس��ت كه قطعا زندگي 
خانوادگ��ي م��ن را تحت تاثي��ر خواه��د داد و چون 
نمي خواستم همسرم بيشتر از قبل با حجم سنگين 
كاري من مواجه شود، از قبول مسووليت سر باز زدم 
و ديگر آنكه چون هيات علمي هستم مي دانستم كه 
با قبول اين مسووليت از زماني كه به موضوع پژوهشي 
مورد عالقه يا براي دانشجويانم كه اغلب دانشجويان 
دوره دكترا هستند، مي گذارم، كم مي شود و حتي به 
دشواري مي توانستم در آخر شب يا روزهاي تعطيل 

به امر پژوهش بپردازم. 
اما آنچه سبب شد اين مسووليت را بپذيرم، شناخت 
كامل از نقاط قوت و ضعف س��ازمان، داشتن برنامه و 
استراتژي مش��خص براي پيش��برد اهداف سازمان، 
درخواس��ت هاي برخي همكاران يا بعض��ي عزيزان 
از جامعه علوم زمين كش��ور به اين باور رس��يدم كه 
با پذيرش موض��وع و عزم و اراده قوي ب��ا تمام انرژي، 
اس��تفاده از توان اكثريت پرسنل س��ازمان، مديريت 
مش��اركتي به همراه قول حمايتي برخي افرادي كه 
مي توانند در بهبود وضعيت سازمان تاثيرگذار باشند، 
گام هاي مثب��ت و موثري براي س��ازمان و در نتيجه 

كشور بردارم. 
  درجهاهميتس�ازمانزمينشناسيايران

چهان�دازهاس�ت؟اينس�ازماناس�مبزرگي
داردام�اعم�الدرسياس�تگذاريهاكمرنگ
ظاهرميش�ود.تفكيكوظايفبينس�ازمان
زمينشناس�ي،ايميدرودرتوس�عهمعدندر
كشوربهچهنحويبايدباشدكهنتيجهبهتري

درمعدنوصنايعمعدنيايجادشود؟
بدون ش��ك س��ازمان زمين شناس��ي و اكتش��افات 
معدني كشور داراي اهميت بس��يار زيادي در تمامي 
حوزه هاي علوم زمين اس��ت. مهم ترين گزينه جهت 
خروج از اقتصاد تك محصولي نفتي، توس��عه اقتصاد 
معدني است و اكتش��اف معدن اولين حلقه زنجيره 
اقتصاد معدن است كه طبق قانون اين وظيفه به عهده 
سازمان زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني كشور 

گذاشته شده است. 
در زمينه مخاطرات زمين شناسي از جمله زمين لرزه، 
بحران آب، تغيير اقليم، خشكس��الي، زمين لغزش، 
فرونشست، ريزگردها، آلودگي  هاي زيست محيطي 
و... نيز اين سازمان داراي نقش بسيار مهمي است كه 
مي تواند پاسخگوي نيازهاي كشور و كاهش ريسك 
ناشي از مخاطرات باشد. همچنين با توليد اطالعات 
پايه زمين شناسي قادر است در زمينه زيرساخت هاي 
اساسي از قبيل جانمايي شهرها يا شهرك هاي جديد، 
سد س��ازي، راه س��ازي، خطوط راه آهن، مسيرهاي 
خطوط انتقال نفت، گاز، آب، ب��رق )دكل هاي برق(، 
مس��يرهاي متروهاي درون ش��هري و... نقش بسيار 

مهمي ايف��ا كند تا مان��ع خس��ارات جبران ناپذيري 
بشويم كه پيش از اين اتفاق افتاده است. 

اين س��ازمان با توجه به نيروي انس��اني كارآمد خود 
مي تواند در م��وارد مهم ديگري از قبيل شناس��ايي 
منابع آب كارس��تي و آب هاي عميق و غيره به ياري 
ساير نهادها و س��ازمان هاي دولتي و غيردولتي آمده 
تا بتواند در رف��ع يكي از مهم ترين معضالت كش��ور 
راهگشا و موثر باشد. در س��ازمان هاي زمين شناسي 
كش��ورهاي توس��عه يافته نيز اين قبيل مطالعات به 

عهده سازمان هاي زمين شناسي است. 
به طور كلي مي ت��وان گفت اين س��ازمان باتوجه به 
ماهيت علمي و وظيفه حاكميتي خود در ش��ناخت 
س��رزميني و توجه به طبيعت زمين، يكي از عامالن 
بحث آمايش س��رزمين در كش��ور مي تواند باش��د. 
شناخت سرزمين از نقطه نظر اكتشاف و مواد معدني، 
مشخصات كمي و كيفي اليه هاي زمين و قرارگيري 
زيرساخت ها و بسترهاي ش��هري بر آن و شناسايي 
نقاط ايمن و مناس��ب زيس��ت بش��ر، همه و همه از 
جمله موارد فعاليت هاي سازمان هاي زمين شناسي 
در دنياست كه كش��ور ما هم با توجه به قدرت علمي 
مناسب اين سازمان مي تواند در اينگونه موارد حضور 

فعالي داشته باشد. 
نق��ش كمرن��گ س��ازمان در سياس��تگذاري ها به 
دليل عدم ش��ناخت صحيح تصميم گي��ران از نقش 
بي مانندي اس��ت كه زمين شناس��ان و مكتش��فين 

مي توانند در ش��رايط بحراني س��ده بيس��ت و يكم 
ايفا كنند. زمين شناس��ان و مكتش��فين خود نيز در 
شناساندن جايگاه ارزش��مند خود كوتاهي كرده اند. 
تالش ما بر اين است كه براي كمك به جامعه و دولت 
اين نقش را با تعامالت بيش��تر و به كمك رس��انه ها، 

انديشمندان و متخصصان پررنگ كنيم. 
سازمان زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني كشور 
متولي امور اكتش��افي از سياس��تگذاري تا اجراست. 
ايميدرو يا همان »سازمان توس��عه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني« امر توس��عه و تجهيز فعاليت هاي 
معدنكاري از گشايش معادن جديد اكتشاف شده يا 
بازگش��ايي معادن قديمي تا بهره برداري و استخراج 
آنها و همچنين توسعه و تجهيز كارخانجات و صنايع 
معدني از ايج��اد و راه اندازي كارخانج��ات و صنايع 
معدني جديد تا رفع مش��كالت كارخانجات و صنايع 
معدني موجود و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادي 
كش��ور را به عهده دارد كه وظيفه بسيار مهم، بزرگ 
و خطيري اس��ت ك��ه نيازمند صرف ان��رژي و منابع 
مالي بوده و بدون شك نتيجه بس��يار مهمي در رفع 
مش��كالت اقتصادي و ش��كوفايي معدني و صنعتي 

كشور خواهد داشت. 
معاونت معدني وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نيز 
وظيفه كمك در امر سياستگذاري، نظارت، هماهنگي 
امور قانوني مرتبط با معادن از اكتشاف تا بهره برداري 
و امور مرتبط با حقوق دولتي معادن را بر عهده دارد. 

از»اشتوكلين«تا»لك«

ورودي

عليرضابهداد|نام راضي��ه لك به عنوان 
نخستين رييس زن سازمان زمين شناسي 
و اكتش��افات معدن��ي كش��ور در حالي در 
كتاب تاريخ مديريت اين سازمان ثبت شده 
كه حدود 20 سال رياس��ت اين سازمان در 
اختيار يك فرد قرار داش��ت. حاال او پس از 
دو دهه ثبات مديريت قرار است طرز تفكر 
موجود در اين س��ازمان را تغيير داده و آن 
را چاب��ك و پويا كند. لك ب��راي پويا كردن 
اين س��ازمان راه س��ختي را در پيش دارد. 
از يك س��و بايد ب��ا تفكر قديمي و رس��وب 
كرده برخ��ي افراد بجنگد و از س��وي ديگر 
باي��د پاس��خگوي مطالبات م��درن مردم 
بوده و بتواند در زمينه ه��اي مختلف علوم 
زمين حرفي براي گفتن داش��ته باش��د. او 
در نخس��تين گفت وگوي خ��ود، مصائب 
مديريت زمي��ن در اي��ران را ش��رح داده و 
توضيح مي دهد كه چگونه بايد اين سازمان 
را پس از سال ها گردگيري كند.  او جا پاي 
اش��توكلين، بنيانگذار سوييس��ي سازمان 

زمين شناسي ايران گذاشته است.
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