
   

کمتر از یک دهه آینده باشد، جهان ممکن است با یک نقطه اوج در زمینه نیاز به غذا و افزایش 
محصوالت کشاورزی روبرو بشود. از سال ۲۰۰۹ میالدی هرکنفرانس و مذاکره ای درباره موضوع 
امنیت غذایی جهانی، با این پرسش آغاز می شود که چگونه می توان در سال۲۰۵۰، غذای نه میلیارد 
نفر را تامین کرد؟ آسان ترین پاسخ این است که می بایست ۷۰ درصد بیشتر غذا تولید کنیم. اگر 
تقاضای روزافزون، از ظرفیت سیستم کشاورزی برای تولید مواد غذایی فراتر برود، این بدان معناست 
که َعرضه، توانایی برابری با تقاضا را نخواهد داشت و قیمت غذا با یک انفجار قیمت روبرو خواهد شد. 
این موضوع دیگر مربوط به بازارهای سهام و بورس نیست، بلکه درباره آدم هائی هستند که ممکن 
است از گرسنگی تلف شوند و شورش هائی پدید آید که دولت ها را سرنگون کند. امروزه نه فقط 
رهبران جهان، بلکه صاحبان کار و کسب و اکثریت شهروندان، فاقد یک دیدگاه عملی و آینده نگرانه 

در زمینه چگونگی جلوگیری از وقوع یک بحران امنیت غذایی در جهان هستند.  
اگر جمعیت ۹ میلیارد نفری ناپایدار است و بحران غذائی ایجاد خواهد کرد، سوال این است که 
سیاره ما نیاز چند نفر را می تواند تامین کند؟ تعیین این عدد تقریباً غیرممکن است چون این 
موضوع به عواملی مثل کشاورزی، تولید و انتقال برق و افزایش تعداد افراد فقیر بستگی دارد. 
بسیاری از دانشمندان معتقدند که با توجه به سبک زندگی بسیاری از جوامع بشری، همین حاال 
هم جمعیت جهان بیشتر از ظرفیت زمین و ناپایدار است. آنها برای دفاع از ادعایشان به مشکل 
تغییر اقلیم و مشکالتی مثل قحطی زدگی، گرسنگی، سوء تغذیه، بحران انقراض گونه های زیستی 
مختلف، آلودگی اقیانوس ها و کمبود آب اشاره می کنند. در نهایت، تعیین حداکثر جمعیت پایدار 
و قابل تحمل برای زمین به نحوه ی اداره  جوامع وابستگی زیادی دارد. اگر راهی برای مصرف کمتر 

پیدا کنیم، زمین می تواند نیاز تعداد بیشتری از انسان ها را فراهم کند.
طبق محاسباتی که انجام شده، جهان تا آمدن سال ۲۰۲۷ با کمبودی معادل ۲۱۴ تریلیون کالری 
مواجه خواهد بود. در حال حاضر مواد غذائی را با واحدهای وزنی مانندکیلوگرم، تن ، یا هر واحد 
وزن دیگری محاسبه می کنند. چرا ما از واحد وزن برای غذا استفاده می کنیم؟ برای آنکه آسان 
است. ما با نگاه کردن به اعداد و داشتن یک ماشین حساب می توانیم تُن های بار روی یک کشتی، 
کامیون و هواپیما را تعیین کنیم. اما آنچه در مورد غذا برای ما مهم است ارزش غذایی آن است. 
مواد غذائی با وزن های مساوی دارای ارزش غذائی برابر نیستند. برای همین است که باید به کالری 
اهمیت داد و نه وزن مواد غذائی. این کالری است که گرسنگی را بر طرف می کند. ممکن است 
یک انسان اهل اتیوپی، هم وزن یک آمریکائی غذا مصرف کند ولی اولی دچار سوء تغذیه در جهت 
گرسنگی و دومی در جهت چاقی قرار دارد. ۲۱۴ تریلیون کالری رقم بسیار باالیی است، برای اینکه 
ابعاد این رقم در ذهن شکل پیدا کند، کالری یک همبرگر بیگ مک را در نظر می گیریم. یک 
عدد بیگ مک حاوی ۵۶۳ کالری است. بنابراین دنیا در سال ۲۰۲۷ با نیازی برابر ۳۷۹ میلیارد 

در بین ۱۳۵ کشورهای جهان، باالترین نرخ سود بانکی متعلق به سه کشور زیمباوه با 
۷۶ درصد، ونزوئال با ۲۹ درصد و ایران با حدود ۲۴ درصد می باشد. در سال های قبل 
هر دالر آمریکا ۳۵ تریلیون دالر زیمبابوه، ارزش داشت که بعد از کسر چهارده صفر 
اکنون به رقم ۳۶۲ دالر زیمباوه رسیده. به دلیل نوسانات زیاد قیمت پول ملی، مردم 
این کشور برای بیشتر مبادالت مالی خود از ارزهای خارجی از جمله دالر آمریکا و رند 
آفریقای جنوبی استفاده می کنند. رشد اقتصادی این کشور هرچند بسیار ناچیز و در 
حدود ۰/۰۷ درصد است ولی منفی نیست، چون دیگر جائی برای نرخ رشد منفی ندارد. 
نرخ تورم ونزوئال نیز در سال جاری۱۰۰۰ درصد اعالم شد، البته صندوق بین المللی پول 
برآورد کرده، افزایش قیمت ها در سال آینده میالدی، به بیش از ۲ هزار و۳۰۰ درصد 
خواهد رسید. کشور ونزوئال با وجودی که بزرگترین ذخائر نفت جهان را در اختیار دارد و 
درآمد خوبی از فروش نفت بدست می آورد، ولی رشد اقتصادیش منفی۷ درصد برآورد 
شده است. ارزش ریال ایران نیز ظرف حدود۲۹ سال بعد از پایان جنگ، ۲۰۰ برابر 
کاهش پیدا کرده. اگر این کاهش را بر۲۹ سال تقسیم کنیم، مشخص می شود که به 
صورت متوسط سالی۷ برابر از ارزش پول ملی ما کاسته شده. نرخ رشد اقتصادی هم 
بنا بر بعضی منابع، منفی نیم درصد و به گفته ای دیگر منفی ۲/8 درصد است. اکثر 
کشورهائی که بهره بانکی باال می دهند، رشد اقتصادی خیلی کم یا حتی منفی 
دارند. چرا؟ به هزار و یک دلیل که مهم ترین آن تمایل مردم به سپرده گذاری، به 

جای سرمایه گذاری است. 
درست یک سال قبل، اعضای سیاست گذاری بانک انگلیس، به افزایش نرخ بهره بانکی 
رای مثبت دادند و پس از یک دهه، نرخ بهره در انگلستان از ۰/۲۵ درصد به ۰/۵درصد 
افزایش یافت. هفت نفر از اعضاء این شورا، به افزایش نرخ بهره و۲ نفر به عدم افزایش 
رای دادند. فدرال رزرو )بانک مرکزی امریکا( نیز در نشست روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ 
میالدی، تصمیم به افزایش نرخ بهره امریکا از حدود ۰/۵ به ۱/۵درصد گرفت و اعالم کرد 
که درسال آینده احتماالً طی سه مرحله و هر بار ۰/۲۵درصد، نرخ بهره افزایش یافته و تا 
انتهای سال ۲۰۱۷ به حدود ۱/۵درصد خواهد رسید. چند کشور دیگری که نرخ بهره در 
آنها پائین است عبارتند از: ژاپن با ۰/۰۱ درصد، سوئد با ۰/۲۵ درصد، کانادا با ۰/۵ درصد 

و بیش از۱۰۰ کشور جهان نیز حداکثر سودی که پرداخت می کنند، ده درصد است.

در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی، طبق بخشنامه الزم االجرایی اعالم کرد  
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر۱۰ درصد 
پرداخت کنند.  این بخشنامه در زمانی صادر شد که بعضی از بانک ها و موسسات 
اعتباری سال ها بود تا ۳۰ درصد به سپرده گذار ها سود پرداخت می کردند. بعد از این 
بخشنامه مردم پول های خود را از بانک ها خارج و به بازار ارز و طال حمله کردند. 
هرچند این کار از نظر اقتصادی کاماًل صحیح بود ولی زمان و روش اجرای آن غیر 
کارشناسانه بود. اینگونه بود که بخشنامه بانک مرکزی فقط دو ماه معتبر ماند و در 
عمل سود ها دوباره افزایش پیدا کردند، در حالی که تیر افزایش قیمت ارز و طال دیگر 

از چله رها شده بود.
از شیوه سایر کشورها چند نکته را می توان آموخت. اوالً چندین کارشناس بعد از ماه ها 
بحث و تبادل نظر به چنین تصمیماتی می رسند و تعداد و نام مخالفان و موافقان نیز 
اعالم می شود. ثانیاً تصمیمات خلق الساعه نیست و مردم از ماه ها قبل از احتمال 
چنین تغییراتی مطلع هستند. ثالثاً تغییرات بسیار کم و به تدریج است، تا اقتصاد و 
مردم بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. تغییرات بزرگ و سریع، مطمئناً شوک بزرگی 

به اجتماع وارد می کند که عواقب آن غیر قابل کنترل خواهد بود.
تعداد تصمیمات کارشناسی نشده و خلق الساعه، در کشور ما زیاد است و متاسفانه 
به جای کاسته شدن، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود. ظاهراً بدنه تصمیم 
گیرنده کشور، در وقت کافی و به اندازه الزم از کارشناسی متخصصان استفاده نمی کنند 
و به قول فوتبال دوست ها، همیشه تصمیمات استراتژیک را برای دقیقه نود می گذارند. 
به نظر می رسد در سال های اخیر طرح هائی مانند اعالم تک نرخی کردن ارز که 
حتی یک هفته هم دوام نیاورد، پروژه مسکن مهر، قانون هدفمند کردن یارانه ها و 
پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد کشور، از جمله کارهای غیر کارشناسانه ای بود 

که با شکست مواجه شدند.
مشکل کم آبی مدت زیادی است که خودش را نشان داده و باید قبل از دقیقه نود 
برای آن چاره اندیشی کرد. در سال های گذشته برای مقابله با بحران آب، چند 
طرح در نظر گرفته شده که یکی از آنها طرح انتقال آب خزر به منطقه سمنان 
است. کارشناسان، چنین طرحی را از نظر فنی و اجتماعی و زیست محیطی و 
بین المللی و با توجه به محدودیت های بودجه و تنگی وقت، طرح غلطی ارزیابی 
کردند. ناگهان در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ کلنگ احداث این پروژه توسط رئیس 
جمهور وقت، به زمین خورد. البته چند ماه بعد این پروژه متوقف شد و اکنون 
بیش از شش سال است هیچ خبری از آن در دست نیست. اکنون مسئوالن وزارت 
نیرو اعالم می کنند این پروژه هنوز در حال بررسی است و به زودی آغاز خواهد 
شد. در نقد این پروژه همین نکته کافی است که بدانیم طول مدت عملیات آن ۱۴ 
سال پیش بینی شده. به فرض تحقق زمان بندی و تامین بودجه و رفع اشکاالت 
کارشناسانه، این سوال باقی می ماند که آیا مناطق کم آب مرکز کشور می توانند 
تا ۱۴ سال آینده صبر کنند؟ آیا معطل ماندن روی این پروژه، کار را به زمان 
بحرانی و تصمیم گیری های عجوالنه و پر دردسر نخواهدکشاند؟ مشکالت آب 
کشور فراوان هستند و فقط طرح های کارشناسی شده و جامع االطراف 
می توانند به کنترل آن کمک کند.                                           ش.ب

در گذشته تعداد انسان روی زمین بسیار کم 
بود. مثال ۱۰ هزار سال پیش تنها چند میلیون 
نفر در این سیاره زندگی می کردند. جمعیت 
اوایل  یعنی در  جهان حدود۲۰۰ سال پیش 
قرن نوزدهم به یک میلیارد نفر رسید. در سال 
۱۹۲۰ این تعداد دو برابر شد. در حال حاضر، 
۷/۳ میلیارد نفر روی زمین زندگی می کنند 
و براساس پیش بینی های سازمان ملل، تا سال 
۲۰۵۰ جمعیت جهان به بیش از ۹ میلیارد نفر 
و تا سال ۲۱۰۰ به ۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید. 
ازدیاد جمعیت اگرچه هنوز به یک بحران جهانی 
تبدیل نشده، اما یک خطر جدی برای کره زمین 
به حساب می آید. اگر افزایش جمعیت جهان با 
همین سرعت پیش برود، به زودی منابع زمین 
برای پشتیبانی از این جمعیت کافی نخواهند 
بود و بعید به نظر می رسد که سیاره  ما بتواند 
۱۱ میلیارد نفر جمعیت را تحمل کند. بنابراین 
عده ای از کارشناسان معتقدند، باید جمعیت 
جهان را روی ۹ میلیارد نفر ثابت نگه داریم. 

سپس در یک فرایند دراز مدت و با کاهش میزان زادآوری جمعیت جهان را کاهش دهیم.
در طول تاریخ، سرعت رشد جمعیت به سرعت سال های اخیر نبوده، به همین دلیل با مطالعه  
تاریخ نمی توانیم درباره  عواقب احتمالی این پدیده اطالعاتی به دست آوریم. روند افزایش جمعیت 
چنان پایدار است که اگر همین فردا دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین کم شود، یا اینکه دولت ها 
سیاست های سخت گیرانه ای در زمینه ی زادآوری در پیش بگیرند، جمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ 
اگر از حاال بیشتر نباشد، دستکم به اندازه ی عصر حاضر خواهد بود. در آینده نزدیک که ممکن است 

بیگ مک روبرو خواهد بود، یعنی بیشتر از تعدادی که در 8۰ سال گذشته شرکت مک دونالد، 
همبرگر تولید کرده است.

چهل سال پیش تعداد کمی از کشورها، صادر کننده کالری بودند. در آن زمان بخش اعظم قاره 
آفریقا، اروپا و بیشتر مناطق آسیا، آمریکای جنوبی بجز آرژانتین، همه وارد کننده بودند. تعجب 

آور آنکه چین دارای خودکفایی غذایی بود، ولی هندوستان یک وارد کننده بزرگ بود.
امروز، تغییرات شدیدی در دنیا روی داده است. برزیل به عنوان یک قطب کشاورزی ظهور کرده، 

اروپا بر کشاورزی جهانی چیره شده. قاره آفریقا ساالنه بالغ بر۳۰۰ تریلیون کالری وارد می کند. 
هند شاهد یک انقالب سبز بوده و از یک وارد کننده، به صادر کننده کالری تبدیل شده و به 
خودکفایی غذایی رسیده. ولی چین از یک صادر کننده کالری به یک وارد کننده بزرگ تبدیل 
شده. چین تا آغاز سده بیست و یکم خودکفا بوده، بعد ناگهان ورق برگشت، چون یک جمعیت 
جوان همراه با رشد اقتصادی قابل توجه، بطور انفجاری به رشد صنعتی شایانی دست پیدا کردند 
و همراه با افزایش جمعیت و درآمد سرانه، مصرف کالری نیز در این کشور به شدت افزایش یافت 
و چین را از یک صادر کننده به یک وارد کننده تبدیل کرد. شرایطی که هیچ کس در بازارهای 
بین المللی آن را پیش بینی نمی کرد. خوشبختانه تولیدات کشاورزی آمریکای جنوبی اکنون 
افزایش یافته و جای کمبود چین را جبران می کند. پیش بینی می شود تا رسیدن سال ۲۰۲۳، 
جمعیت آفریقا از هند و چین پیشی بگیرد. در آن زمان این سه منطقه بیشتر از نیمی از جمعیت 
جهان را تشکیل خواهند داد و چالش بزرگی را در عرصه امنیت غذایی جهان ایجاد خواهند 
کرد. عده ای معتقدندکه در سال های آینده هند به روند خودکفایی غذایی ادامه خواهد داد. 
ولی داده های علمی می گوید هند به زودی به یک وارد کننده بزرگ کالری تبدیل خواهد شد، 
همان اتفاقی که برای چین افتاد. عامل تعیین کننده این اتفاق، رشد جمعیت و رشد اقتصادی 
است که هر دو در حال افزایش هستند. هرچند تا سال۲۰۲۳ رشد جمعیت چین، به کند شدن 
گرایش پیدا خواهد کرد، ولی به خاطر جمعیت زیاد و رشد اقتصادی و باال رفتن درآمد سرانه، 
مصرف کالری آن به شکل انفجاری رشد خواهد کرد ومصرف غذاهای پرکالری باال خواهد رفت.

آفریقا هم به واردات کالری خود ادامه خواهد داد، چون دارای رشد جمعیت و رشد اقتصادی باال 
است. بنابراین، این سه منطقه مجموعاً چالش بزرگی را پیش روی دنیا قرارخواهند داد.

این یک دورنمای تاریک از بحران غذائی جهان است که از هم اکنون می توانیم برای حل آن 
دست به کار شویم. می توانیم الگوهای مصرف را تغییر دهیم، ضایعات غذایی را کاهش دهیم 
و از تکنولوژی برای افزایش تصاعدی بازده محصوالت کشاورزی استفاده کنیم. زمین فضای 
بسیار عظیمی دارد. عالوه بر این، منابع طبیعی زیادی مانند آب و انرژی در آن وجود دارد 
که می تواند نیاز جوامع انسانی را تامین کند. پس مسئله  اصلی تعداد انسان ها روی سیاره  ما 
نیست، بلکه نوع مصرف آنها اهمیت دارد. گاندی می گوید: »جهان برای تامین نیاز همه کافی 

است، اما نه برای طمع و حرص همه.«
نویسنده: سارا  منکر

گفتگو با آقای محمد واعظی فیلمساز مستند ، در باره مستند »رویای آب«  
چاقی - اشتباهاتی که مغز ما هر روز مرتکب می شود
توپ های سایه - کارهای مفید،  در کمتر از ده دقیقه

تحلیل اخبار آب:
طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف اجرا می شود

 اقیانوس ها ۶۰ درصد بیشتر از حد تصور گرما جذب می کنند - احتمال آبرسانی به استان 
تهران از استان های همجوار - نصب ۳۰ مخزن اضطراری تامین آب در تهران 
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بحران غذایی جهانی، یک دهه با ما فاصله دارد کارشناسی شده یا نشده؟

شماره ۱۲۸/ سال یازدهم/ آذر ماه۹۷



  

گفتگو با آقای محمد واعظی فیلمساز مستند ، در باره مستند »رویای آب«  

آقای محمد واعظی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر است، او که عالقه و 
دغدغه جامعه شناسی دارد، سال ها روزنامه نگار اجتماعی بوده، سپس 
جذب سینما به خصوص سینمای مستند شده. ایشان اولین فیلم مستند 
خود را در سال1۳9۰ با نام » فصل نان« ساخت که برگزیده جشنواره 
فیلم1۰۰ شد. وی تاکنون نزدیک به 1۰ فیلم مستند کوتاه و بلند ساخته  
آپ   استارت  گذار  پایه  پناه  قائم  محمد  آقای  با   9۶ سال  در  او  است. 
»ِکشمون« آشنا شد و به او گفت:  من از کار شما در کشمون خیلی خوشم 
آمده و می خواهم درباره اش یک مستند بسازم. این نقطه آغاز ساخت 

مستند »رویای آب« بود که روایتی است از مبارزه با بحران آب.
این ماه پای صحبت آقای محمد واعظی می نشینیم تا با تجربیاتش در 
مورد آب و راه  حل ارائه شده برای بحران کم آبی، در فیلم مستند رویای 

آب، که درباره استارت آپ کشمون است، آشنا شویم. 
شما چگونه جذب مسائل محیط زیست ُشدید؟

من در شهر کوچکی به نام صائین قلعه در استان زنجان به دنیا 
آمدم. شهر ما در آن زمان حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت داشت. اجداد 
من کشاورز بودند و من هم در محیطی طبیعی بزرگ شدم. این 
نزدیکی و درگیری با طبیعت حساسیت من نسبت به محیط زیست 
را اضافه کرد. تقریباً ۱۵ ساله بودم که با چند تن از دوستانم در 
صائین قلعه، یک NGO زیست محیطی به اسم "جمعیت کوهستان 
سبز" تاسیس کردیم. هرچند سنمان کم بود ولی هدفمان این بود 
که جلوی تخریب و آلودگی کوهپایه های اطراف را بگیریم. در مسیر 
افرادی که  با کمک  و  NGO وارد حوزه آموزش شدیم  همین 
در  را  محیطی  زیست  آگاهی  سطح  کردیم  سعی  می شناختیم، 
شهرمان باال ببریم. این اولین گام محیط زیستی من بود. بعد از این 
بود که روز به روز عالقه ام و اطالعاتم نسبت به مسائل محیط زیستی 
بیشتر شد. در طول سال های بعد بعضی اوقات به خاطر مسائل 
زندگی از این هدف فاصله گرفتم، ولی این خط ارتباطی بین من 
و طبیعت هیچ وقت قطع نشد و به تدریج در صدر مسائل زندگیام 
قرار گرفت. اکنون نیز هر کاری برای محیط زیست از دستم بر بیاید  
انجام می دهم و هدفم این است که حساسیت آدم ها را نسبت به 

این موضوع باال ببرم. 
چه شد که از میان مسائل محیط زیست، مسئله آب برای شما 

برجسته شد؟
شهر کوچک ما در کنار ابهررود واقع شده. این رودخانه از نوع رودخانه های 

زاینده است، به این معنی که در طول مسیر، آب از بستر و کناره های رود می جوشد و به 
مقدار آب رودخانه افزوده می کند. در گذشته کشاورزان در فـصل بهـار، در مسیر 
رودخانه، سیل بند هایی درست می کردند و راه عبور بخشی از آب را می گرفتند 
و آب را برای مصارف کشاورزی به طرف مزارع خود، هدایت می کردند. آب اضافه 
هر مزرعه جذب زمین می شد و دوباره به صورت چشمه های خود جوش، به 
رودخانه باز می گشت و جاری می شد تا به آب بند بعدی می رسید. در سال ۴8 
آب زیر زمینی در منطقه ما بقدری زیاد بود که معموال چاه ها در۲ متری به آب 
می رسیدند و حتی در زمستان سطح آب بقدری باال می آمد که تنورهای منازل 
پر از آب می شد و دیگر امکان پخت نان وجود نداشت. این وضعیت تا اواخر دهه 
۵۰ به همین شکل بود تا اینکه آب رودخانه ابهررود به تدریج خشک شد و پدر 
من و سایر کشاورز ها که زمین های اطراف را در اختیار داشتند، مجبور به حفر 
چاه شدند. در آن زمان چاه در۱۰متری به آب می رسید و کشاورزان با استفاده 
از یک موتور دیزلی آب را از چاه خارج می کردند. از اوایل دهه8۰ چاه های کم 
عمق خشک شد و کشاورزان منطقه مجبور به حفر چاه های عمیق تر شدند. 
این بار در عمق ۳۰ متری به آب می رسیدند و از آن بهره برداری می کردند. 
موتورهای دیزلی هم کم کم جمع شد و موتور برقی جای آن را گرفت و دیگر 
صدای موتورهای دیزلی در منطقه شنیده نمی شد. اکنون عمق چاه ها به ۹۵ متر 
رسیده. یعنی من در فاصله نوجوانی تاکنون، مرگ آب را در منطقه خودمان که 
منطقه پرآبی بود به چشم دیدم. دیدم رودخانه ها کاماًل خشک شدند، چشمه ها 
خشک هستند و سطح آب زیرزمینی به خاطر چاه های زیادی که به ویژه در اواخر 
دهه 8۰ زده شد، خیلی خیلی پایین رفت. این تغییرات و تاثیر کم آبی در زندگی 

و اشتغال اهالی منطقه، باعث شد نظر من به طرف آب جلب شود.
چگونه شد که مستند ساز شدید؟

من همیشه آدم کنجکاوی بودم. رشته تحصیلیام کامپیوتر است، ولی به دلیل 
کنجکاوی شغل خبرنگاری را انتخاب کردم و چون عالقه زیادی به عکس و تصویر 
و فیلم داشتم به سمت سینما کشیده شدم. آن زمان در شهر امکانات زیادی 
نداشتم و دسترسی به سینما و منابع تصویری کم بود. اینترنت که آمد کار خیلی 
راحت شد و درِ بزرگی به روی من باز شد. اینترنت باعث شد یک سری تصاویر و 
فیلم هائی که در باره آنها زیاد خوانده و شنیده بودم ولی هرگز ندیده بودم ببینم و 
فرصت های از دست رفته را جبران کنم، در نتیجه عالقه ام به سینما افزایش پیدا 
کرد. حاال دیگر می توانستم در خانه خود بنشینم و دنیای سینما را به روی خود 
باز کنم. خیلی زود به طرف سینمای مستند جلب شدم چون نزدیک ترین شکل 
تصویر به حرفه قبلی من یعنی خبرنگاری بود. در سینمای مستند اتفاقات واقعی 
برای آدم های واقعی می افتاد و در آن هم حقیقت وجود دارد و هم کنجکاوی. من 
مستند سازی را به صورت خودآموخته و تجربی یادگرفتم. البته دو سال در کنار 
آقای محمد شیروانی که مستند ساز صاحب نامی است کار کردم و سعی کردم با 

کمک ایشان و از زاویه دیدگاه علمی به مستند سازی نگاه کنم.

چگونه شد که مستند رویای آب را ساختید؟
در سال ۱۳۹۶پروژه مستندی را با تعدادی از دوستانم آغاز کرده بودم درباره روش های 
نوین کارآفرینی. می خواستیم بدانیم در فضای کارآفرینی نوین ایران چه می گذرد 
و استارت آپ ها چگونه توانسته اند چهره کسب و کار را در ایران تغییر دهند. در آن 
زمان استارت آپ ها خوب رشد کرده بودند و جامعه هم به آنها توجه نشان می داد. 
ما به دنبال فکرهای نو و آدم جالب می گشتیم. با ۵۰ نفر از فعاالن این حوزه گفتگو 
کردیم و داشتیم ابعاد مختلف این فضا را کشف می کردیم و فکر می کردیم که این 
جامعه چه حرف هایی برای انتقال دارند. در همان زمان برای ساختن فیلم خود مرتباً 
به جلسات استارت آپی ها و همایش ها و رویدادهایی که در این زمینه برگزار 
می شد، می رفتیم. آقای محمد قائم پناه هم برای معرفی استارت آپ خود و جذب 
سرمایه از مشهد به تهران آمده بود و من به صورت اتفاقی با ایشان آشنا شدم. آقای 

قائم پناه کشاورز زاده ای از شهر قائن خراسان جنوبی است و در همان جا رشد کرده 
است. من ایشان را زمانی که برای عده ای مشغول معرفی استارت آپ خودش بود که 
یک پلتفرم فروش زعفران است، مالقات کردم. او می گفت: "من استارت آپ کشمون 
را به خاطر نجات آب راه انداختم". وقتی دلیلش را سوال کردم، گفت زعفران قهرمان 
مبارزه با بی آبی است. یعنی در بین همه گیاهانی که در ایران می شناسیم، زعفران 
به کمترین میزان آب برای رشد نیاز دارد. در واقع فقط سالی ۴ بار آبیاری نیاز دارد، 
این در حالی است که ارزش افزوده زعفران در مقیاس متر مربع، خیلی بیشتر از سایر 
محصوالت است. یعنی در مقایسه با گیاهانی مانند گندم یا یونجه یا گیاهان دیگر، آب 
کمتری الزم دارد و برداشت مالی خیلی بیشتری دارد. اما متاسفانه زعفران هیچ وقت 
به شیوه خوبی به فروش نرسیده است. مصرف کننده نهایی، زعفران را نزدیک به ۳ 
برابر قیمتی می خرد که کشاورز آن را فروخته است. همیشه این واسطه ها هستند 
که بیشترین سود را می برند و این کشاورز و خرده مالک زعفران است که سرش بی 
کاله می ماند. پرسیدم فروش اینترنتی زعفران چه ربطی به صرفه جوئی آب دارد؟ 
گفت: با فروش مستقیم، وقتی زعفران بدون واسطه به دست مصرف کننده نهایی می رسد، 
برای کشاورز ارزش اضافی ایجاد می شود. با این درآمد اضافه، کشاورز از کاشت 
محصوالتی که به آب زیاد نیاز دارند بی نیاز می شود. کشاورزی که عضو این سامانه 
است و زعفران خود را از این طریق به فروش می رساند، تقریبا۴۰ً درصد درآمد باالتر 
بدست می آورد و دیگر محصوالت آب بر نمی کارد. در فاز دوم این برنامه کشاورزان 
یک روستا برای اینکه عضو این سامانه شوند، پذیرفتند تعدادی چاه را از مدار خارج 
کنند. با این صحبت ها من متوجه شدم آقای محمد قائم پناه  در حالی که یک 
استارت آپ راه انداخته، دغدغه های محیط زیستی هم دارد. در نتیجه من تصمیم 
گرفتم کار قبلی را کنار بگذارم و این قصه را دنبال کنم. فکر کردم این ماجرا ارزش 
شنیده شدن بیشتری دارد و می توانم آن را با صدای بلندتر و موثرتری بیان کنم. از 
طرفی کسی را پیدا کردم که دغدغه هایش با من یکی بود و خیلی شبیه خودم فکر 
می کرد. کسی که منابع طبیعی، زندگی کشاورزی، آب و استارتآپ در درونش وجود 
داشت. من احساس کردم این کار به دغدغه های محیط زیستی من نزدیک تر است. 
همه این موارد برای من مهم بود و به همین خاطر خیلی مصمم شدم فیلم رویای 
آب را حتماً بسازم. آقای محمد قائم پناه در آن زمان با سرعت درکارش موفق شده 
بود و پیشنهادهای زیادی دریافت می کرد که معموالً یا جدی نبودند یا به نتیجه 
نمی رسیدند به همین دلیل در ابتدا موضوع را جدی نگرفتند. من بالفاصله تحقیق 
فیلم را شروع کردم و برای یک بخش از فیلمبرداری به قائن رفتم. وقتی من اولین 
تریلر مستند رویای آب را نشان آقای قائم پناه دادم، متوجه جدیت من شد و همراهی 
اش با پروژه صد در صدی شد. فیلم در فصل زعفران کاری سال گذشته کلید خورد 
و مرداد امسال هم فیلم برداری در تهران، روستاهای اطراف قائن و کیش به اتمام 
رسید. تحقیقات مربوط به مستند نیز عالوه بر بخش های ابتدایی، در طول ساخت 
و فیلم برداری به طور همزمان ادامه داشت. این مستند در واقع اولین کاری از من 
است که امیدوارم خیلی ها ببینند و با نگاه و ذهن من بیشتر آشنا شوند. به نظر من 

حوزه استارت آپ، اگر درست مدیریت شود، تنها راهی است که می تواند ما را از 
این وضعیت سردرگم و عجیبی که درونش هستیم نجات دهد. این عرصه پر است 
از آدم های خالق با ایده های نو و خیلی عجیب و غریب که حتی تصورش هم 

برای مدیران اجرائی کشور امکان پذیر نیست.
چه مسائلی در فیلم رویای آب مطرح شده؟ 

رویای آب قصه مبارزه است. یک عده آدم در یک جایی دارند به این فکر می کنند 
که آینده را تغییر دهند. این کار در حد شعار باقی نمی ماند و آنها به همه ثابت 
می کنند تغییر آینده، چیزی عجیب و غریب و پیچیده نیست. سرزمین آنها به آب 
احتیاج دارد، زعفران که منبع اقتصادی حیاتی آنها است برای رشد به آب شیرین 
احتیاج دارد، آب در منطقه قائن در حال شور و تلخ شدن است، این آب برای 
کشت زعفران مناسب نیست. آب لب شوری که از ۱۵۰ متری باال کشیده می شود 
و ۱۲ قنات اصلی قائن که حاال خشک شده اند، به زودی رگ حیاتی 
زعفران کاری را قطع می کند و کشور ما و منطقه قائن که بزرگترین 
قطب تولید کننده زعفران در دنیا است به زودی از دور رقابت خارج 
خواهند شد. با این روند درآمد زعفران از زندگی کشاورزان منطقه 
حذف خواهد گردید. چندان که هم اکنون این اتفاق در اطراف منطقه 
قائن افتاده است. افراد قدیمی می گویند ما در گذشته در این منطقه 
باد یا طوفان گرد و غبار نداشتیم. در حالی که اکنون شرایط مان 
خیلی به همسایه جنوبی، یعنی سیستان و بلوچستان نزدیک شده 
است. اکنون اقلیم منطقه قائن تغییر کرده. کشاورزان در گذشته به 
این نتیجه رسیده بودند که هر چقدر آب بیشتری از زمین بیرون 
بکشند، پول بیشتری به دست خواهند آورد، در نتیجه مرتباً به تعداد 
چاه های غیر مجاز خود می افزودند. این روند معیوب در همه جای 
ایران باعث خشکی و تغییر اقلیم شد. تغییر اقلیمی که می تواند محل 
سکونت آدم ها را تغییر دهد و آنها را وادار به کوچ کند. خیلی از 
افراد در قائن و اطراف به این فکر افتادند که زمین ها و باغات خود را 
بفروشند و برای زندگی به شمال کشور بروند. این اتفاق سال ها است 
برای مردم سیستان و خوزستان در جریان است. اما این بار خیلی از 
استان ها و تعداد زیادی از مردم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته 
اند. آقای کالنتری نیز پیش بینی کرده اند، اگر شرایط با همین روند 
پیش برود تا ۵۰ سال آینده، ۲۱ استان کشور خشک و۷۰ درصد مردم 
ناچار به مهاجرت خواهند بود. فاجعه ای که بیخ گوش ما است، البته 
خیلی ها به آن توجه نمی کنند. حاال گروهی از مردم قائن، چون 
کاالیی که می کارند گرانبها است و در مناطق دیگر کشور محصول 

با این کیفیت به عمل نمی آید، نگران میزان مصرف آب شدند. آنها ریشه یابی 
کردند و به این نتیجه رسیدند که کاشتن محصوالتی مانند یونجه و گندم در 
قائن غیر اقتصادی و نا معقول است. اگر کشاورز از فروش زعفران، پول الزم برای 
زندگیش را پیدا کند، دیگر نیازی به کاشت گندم یا یونجه نخواهد داشت. این افراد 
تالش کردند این روند را تغییر دهند و کشاورزی را با آب کمتری انجام دهند و 
زمین هائی که برای کشت یونجه و گندم استفاده می کند را زعفران بکارند، دست 
واسطه ها را کوتاه کنند، آب کمتری مصرف کنند و درآمد بیشتری داشته باشند و 
حتی حاضر شدند در جهت منافع خودشان چاه های اضافه را از مدار خارج کنند، 
تا سطح آب های زیر زمینی باال بیاید. ما در فیلم نشان می دهیم که با استارت 
آپ کشمون درآمد یک کشاورز چگونه توانسته یک رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته 
باشد. یکی از روستا ها پارسال در سایت فقط یک عضوداشت، االن کشمون دارای 
۲8 عضو کشاورز از همان روستا است و روستاهای دیگر در حال اضافه شدن 
هستند و سیستم در حال گسترش است. در این سیستم مصرف کننده می تواند 
کشاورز را ببیند و با روند تولیدات محصول او آشنا شود و هرکدام را که پسندید 
از او خرید مستقیم کند. مسئله دیگر اختالف قیمت زعفران در ایران و جاهای 
دیگر دنیاست. یک آشپز و برنامه ساز معروف به نام نایجل اسلیتر که در برنامه ای 
مربوط به خاورمیانه از بی بی سی به ایران آمده بود، به تربت حیدریه رفت. او از 
دیدن نحوه کشت زعفران بسیار هیجان زده شد و در برنامه اش گفت زعفران در 
ایران از کشاورزان به قیمت کیلویی ۵ میلیون تومان خریداری می شود، در حالی 
که در انگلستان هر کیلو زعفران ۴ هزار پوند قیمت دارد. زعفران ایرانی هم اکنون 
به صورت فله صادر می شود و با بسته بندی های اعالء به اسم زعفران اسپانیا و 
افغانستان فروخته می شود. یکی از اهداف استارت آپ کشمون این است که این 
درآمد ها به کشاورز ایرانی برسد، نه به واسطه های بین راه. این کاری است که 
برای اکثر کاالهای کشاورزی می توان انجام داد تا هم کشاورز مرفه تر شود و هم 

کمتر آب را هدر دهد.
چه کارهائی در دستور کار آینده خود دارید.

مستند بعدی من هم در مورد آب است و پیوند آن با موضوع مهاجرت، چه 
است  آدم هایی  قصه  روایت  فیلم  سرزمین.  از  بیرون  چه  و  سرزمین  درون 
که کمبود آب، سرنوشت مهاجرت را برایشان رقم زده. این در واقع از یک 
روایت شخصی می آید، من به خاطر آینده ترسناکی که با بحران آب می تواند 
در انتظار ما باشد به مهاجرت فکر کرده ام. ما در فیلم رویای آب برای حل 
مشکل کم آبی راهکار نشان دادیم. شاید برای مستند بعدی نیز آدم هایی 
شروع  کار  این  تحقیق  کنند.  روایت  را  خود  تجربیات  بخواهند  که  باشند 
شده، من به فکر یک مستند سوم هم هستم که شیوه ساخت آن کمی با 
روایت مستندهای کالسیک فرق می کند. یک کار تجربی خواهد بود که باز 

هم موضوع آن آب است. 
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم.



آیا می دانستید که مغز ما انسان ها بدون اینکه بخواهیم یا بفهمیم، روزانه مرتکب 
ده ها اشتباه می شود؟ البته اکثر این اشتباهات خطرات فوری و تهدیدآمیزی 
ندارند، اما اجتناب از آنها می تواند، به ما کمک کند تا تصمیمات منطقی تری 
بگیریم و در زندگی نتایج بهتری بدست آوریم. سرچشمه این اشتباهات، ریشه در 
تجربیات و باورهائی است که از گذشته در ذهن ما شکل گرفته. باورهای قدیمی 
ما را زندانی خود می کنند و باعث می شوند قضاوت های اشتباهی درباره مسائل 
پیدا کنیم. بیشتر این اشتباهات به صورت ناخودآگاه در ذهن ما رخ می دهند، به 
همین دلیل اجتناب از آنها به آگاهی، زمان و تالش زیادی نیاز دارد. به هر حال، 
بهتر است از وجود آنها مطلع باشیم چون آگاه بودن از این اشتباهات، به ما کمک 
می کند تا در تصمیم گیری های روزمره و تعامل با دیگران بهتر عمل کنیم. در 

اینجا ۷ تا از مهمترین اشتباهات مغز را برای شما بررسی می کنیم. 
۱- مغز ما خود را با اطالعاتی احاطه می کند که با عقاید ما مطابقت دارند. ما 
معموالً اطراف خود را با افراد و اطالعاتی پر می کنیم که طرز فکر ما را تایید 
کنند. همیشه احتمال اینکه کسانی را که با عقاید ما موافق هستند به عنوان 
دوست بپذیریم، بیشتر است و به صورت ناخودآگاه هر چیزی که جهان بینی 
ما را تهدید کند نفی و رد می کنیم. تا جائی که دچار»تعصب تایید« می شویم 
و گرایش پیدا می کنیم به تعبیر و تفسیر اطالعات، در جهت تأیید باورها یا 
فرضیه های خودمان. این اشتباه مغز باعث می شود با افکار جدید آشنا نشویم و 

در پیله عقاید خود گیر کنیم. 
۲- مغز ما در تخمین زدن دچار اشتباه می شود. ما همه می دانیم در هر بار که 
یک سکه را به هوا پرتاب کنیم، احتمال شیر یا خط آمدن۵۰ به۵۰ است. حاال 
اگر سکه ای را ده بار به هوا پرتاب کنیم و ۹ مرتبه خط بیاید، مغز ما به صورت 
ناخودآگاه به ما فرمان می دهد که این بار مطمئناً شیر می آید. این برداشت مغز 
اشتباه است چون احتمال نتیجه پرتاب سکه دهمی هم همچنان۵۰ به۵۰ است. 
با همین اشتباه در تخمین مسائل، ممکن است در تصمیم گیری دچار اشتباه 
شویم و ضررهای سنگینی متوجه ما شود. همیشه احتماالت را باید با منطق 

سنجید و نه با پیش داوری و استفاده از تجربیات گذشته.
۳- مغز ما به چیزهای که تکرار می شوند بیشتر اعتقاد پیدا می کند. به این 
حالت »توهم تکرار« می گویند. عکس العمل انفعالی مغز ما این است که ما 
همواره در جستجوی اطالعاتی هستیم که به ما ربط دارد. مثاًل تعداد خودرو 

چاقی تهدیدي جدي براي ســالمت است و در شــیوع بیماري  قند و فشارخون 
و بیمــاري  هاي قلبي نقش دارد. عــالوه بر این ها گاهي چاقي نوعي نقطه  ضعف 
اجتماعي نیز محسوب مي  شود. اسم چاقي که به میان مي  آید قبل از هر چیزي، 
آدم یاد خورد و خوراک مي  افتد و فکر مي  کند چاق ها البد پُرخوري کرده  اند که 
چاق شده  اند. البته پرخوری و کم تحرکی بزرگترین عامل چاقی است، اما چاقي 
علل روان  شــناختي نیز دارد. اگــر چه عوامل فیزیولوژیک از قبیل فرآیند تنظیم 
چربي و میزان ســوخت و ساز و کار کرد غده تیروئید  نیز از عوامل مهم در تعیین 
وزن بدن هســتند. ولی تردیدي نیســت که عوامل روان  شناختي نظیر مشاهده، 
آموزش، اســترس و حاالت عاطفي و هیجاني نیز از عوامل مهم پرخوری و چاقی 

محسوب می شوند . 
آیا این جمله  به گوش تان آشــنا است؟ " بشقاب غذاي خود را تمام کن، حیفه" 
در واقع خانواده ها هنگامي که فرد اشــتهایي به خوردن ندارد با گفتن این جمله 
وي را به ســمت پُرخوري ســوق مي  دهند. این امر باعث مي  شود فرد نتواند در 
بزرگسالی، خوردن را در موقع مناسب متوقف کند و تا مثالً بسته چیپس یا ظرف 
غذا یا محتویات یخچال را تمام نکند از خوردن دســت نمي  کشــد. اصوالً تربیت 
کودکی، نقش بزرگی در شــکل پیدا کردن اخالق غذا خوردن بازی می کند. امر 
و نهي کردن به کودکان و حساســیت بیش از اندازه در مورد غذا خوردن آنها مي 
 تواند در بزرگسالي به مشکالتي منجر شود. از طرفی واکنش غالب پدر و مادرها به 
کودکي که احساس عدم امنیت، ناآرامي و استرس، درد و یا خوشحالی و موفقیت 
دارد، دادن خوراکي است. براي کنترل تنش و استرس در نوزادان، پستان مادر یا 
شیرخشک و یا پستانک و در کودکان تنقالت، به کار مي  رود. "اگه بچه خوبی باشی 
برات بستنی می خرم" "حاال که اذیت می کنی برات شکالت نمی خرم" از مرسوم 
ترین جمالتی است که همه بارها شنیده ایم. این گونه رفتارها در بزرگسالی منجر 
به  این می شود که انسان در غم و شادی و استرس و خوشحالی با خوردن، خود 
را متعادل کند. به این شــکل است که افراد در مقابل شادي، درد، اندوه، استرس، 
محرومیت، تنهایي، ماللت، عصبانیت و یا سایر احسا س  ها، غذا را برای خود تسلي  

بخش می یابند، زیرا در کودکی اورا با غذا تشویق یا تنبیه کرده اند. 
عوامل اجتماعي و فرهنگي نیز مي  توانند از عوامل چاقي باشــند. مثاًل در برخي 
فرهنگ  ها پُرخوري و در نهایت چاقي یا اضافه  وزن اشکال اجتماعی ندارد و حتی 
مي  تواند نشــانه رفاه یا موفقیت باشد. در زندگی امروزه مطلوب  ترین مکان براي 
دیدن یک دوســت، رفتن به رســتوران، آب  میوه  فروشي یا کافي  شاپ و بهترین 
تفریــح، خوردن چیزهای خوشــمزه به خصوص پای تلویزیــون و در بزم ها و 
مهمانی ها است. تنها کافي است آگهي  هاي تبلیغاتي تلویزیوني را بررسي کنیم، 
آن  وقت مشــخص مي  شــود که بخش اعظم این آگهي  ها به فست  فودها، مواد 
قندي، شیریني، چیپس، پفک و نوشابه مربوط است. همه این تبلیغات انسان را به 
طرف خوردن مواد غذایی زیاد و پر کالری هدایت می کند. میان  وعده  هاي برنامه 

 ریزي نشده و در دسترس بودن انواع غذا نیز موجب چاقي مي  شوند. بحث و گفتگو 
و تنــش  هاي محیط کار هم مي  توانند به زیاده  خوري یا دور افتادن از رژیم منجر 
شوند.  هیجان  هاي منفي مثل افسردگي و اضطراب نیز مي  توانند به پُرخوري کمک 
کند. خیلي از افراد چاق مي  گویند در مواقع احســاس اضطراب یا تنش بیشتر 
غذا مي  خورند! آزمایش  ها نیز این نکته را تایید مي  کند. ظاهرا هر نوع برانگیختگی 
هیجاني، مصرف غذای افراد چاق را افزایش مي  دهد. افراد چاق معموالً پُرخوري را 

به عنوان وسیله مقابله با مسایل هیجاني آموخته  و انتخاب کرده اند.
در هر صورت اگر چاق هستیم بهتر است که وزن خود را برای بدست آوردن سالمت 
و جذابیت بیشتر کاهش دهیم. برخی افراد برای اینکه خیلی سریع و در مدت زمان 
کوتاهی الغر شوند، به رژیم های الغری غیر علمی و نامتعادلی رو می آورند که هر 
چند باعث کاهش وزن زیاد در زمان کوتاه می شود، اما صدمات جبران ناپذیری بر 
سالمتی بدن انسان وارد می کند. این نوع رژیم ها به شکل های مختلف وجود دارند. 
در بعضی از انواع آنها روزانه به فرد ۶۰۰- ۴۰۰ کالری داده می شــود که 8۰ درصد 
از این مقدار از کربوهیدرات ها و۱۰ درصد از چربی و۱۰ درصد باقی مانده از پروتئین ها 

تامین می گردد.
نوع دیگر این رژیم ها که بسیار هم رایج شده رژیم  هایی است که کربوهیدرات آن 
بسیار پائین بوده یا اساساً فاقد کربوهیدرات هستند. در این رژیم ها استفاده از منابع 
پروتئینی تا هر اندازه مجاز است، مانند رژیم اتکینز، این نوع رژیم ها عالوه بر اینکه 
چربی و کلســترول و اسید اوریک خون را باال می برند در دراز مدت برای کلیه ها 

مضر هستند.
در بعضی از انواع دیگر این رژیم ها روزانه به فرد ۱۰۰ گرم چربی و حدود ۱۶۰- ۱۰۰ 
گرم پروتئین داده می شــود. این رژیم ها باعث از دســت رفتن سریع مایعات بدن 
شــده و در اثر افزایش "کتون" استفاده از آنها باعث تهوع ، استفراغ و بی اشتهایی 
می شود. به طور کلی این رژیم ها، فقط به افرادی که در بیمارستان بستری هستند 
و دسترسی به پرستار و پزشک  دارند، می تواند داده شود، تا به طور همزمان انواع 
ویتامین، مینرال و الکترولیت ها نیز به فرد برســد. از عوارض این نوع رژیم اریتمی 
قلبی، کاهش فشــار خون، غش و بیهوشی و حتی مرگ ناگهانی است. ریزش مو، 
پوسته پوسته شدن و خشکی پوست  و از همه مهم تر و شایع تر افسردگی روحی 
و اشکاالت روانی از دیگر عوارض این رژیم ها است. در تمام این رژیم ها برگشتن به 

وزن اولیه خیلی سریع اتفاق می افتد.
انواع دیگری از رژیم ها وجود دارد که رژیم های فانتزی نامیده می شود. رژیم هایی 
که  فرد مدتی فقط با میوه تغذیه می کند یا در هر روز یک میوه خاص می خورد 
یا مثاًل یک روز کامل فقط شیر یا بستنی و … می خورد، در نتیجه به دلیل کاهش 
دریافت کالری، وزن کاهش می یابد. این رژیم ها متعادل نیستند و تمام مواد مغذی 
مورد نیاز برای بدن فرد را به وی نمی رسانند. در نتیجه این کاهش وزن عوارض بدی 

را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت.

قرمز رنگ در خیابان ها بسیار اندک است، ولی زمانی که اشتباهاتی که مغز ما هر روز مرتکب می شود
ما یک خودرو قرمز می خریم، از آن به بعد تمام خودروهای 
قرمز رنگ نظر ما را به خود جلب می کند و در اثر دیدن این 
تکرار، به نظرمان می آید که تعداد خودروهای قرمز خیلی 
زیاد است، درصورتی که آمار از عقیده ما پشتیبانی نمی کند. 
توهم تکرار درباره باورهای ما نیز صدق می کند و این اشتباه 
مغز، باعث می شود دایره ای وسیع از عقاید و باورهای مختلف 

به گوشمان نرسد. 
۴- مغز ما به عنصر ضرر بیشتر از منفعت توجه می کند. همه 
می دانیم بعد از یک شکست، انرژی صرف شده، ضرر مالی 
و زمان از دست رفته دیگر قابل برگشت نیستند، در صورتی 
که منافع و پیروزی همیشه قابل تکرار هستند. ولی بیشتر 
انرژی ما صرف جبران ضرر می شود. دلیل اینکه مغز انسان 
نمی تواند هزینه های از دست رفته را فراموش کند این است 
که احساس زیان دیدگی قوی تر از احساس منفعت است و 
معموالً انگیزه توجه به ضررها قوی تر از بشارت منفعت ها 
هستند. به همین دلیل است که ما حاضریم وقت و انرژی و 

پول زیادی را برای جبران ضرر بپردازیم، ولی برای بدست آوردن منفعت، حاضر 
به چنین هزینه هائی نیستیم.

۵- مغز ما اشتباهات را توجیه می کند. ما معموالً تصمیم های اشتباه خود را 
توجیه می کنیم و برای اینکه ثابت کنیم درست بوده اند، دالیل متنوع و گاه 
متناقض را مطرح می کنیم. مثاًل اگر یک جفت کفش جدید بخریم که قیمتش 
گران است و فعاًل به آن نیاز نداریم، به سرعت خود را متقاعد می کنیم که خریدن 
این کفش مورد نیاز ما بوده و قیمتش هم تا سال آینده مناسب خواهد شد و به 
هیچ وجه تصمیم غلطی نگرفته ایم. این اشتباه مغز باعث می شود از خطاهای خود 

کمتر عبرت بگیریم و بر اشتباهات خود پا فشاری کنیم.  
۶- مغز ما اجازه می دهد که نظریات مان دستکاری شود. همه ما از طریق منطق 
می دانیم هدف هر نوع تجارت بدست آوردن سود است، پس چیزهائی مانند 
مجانی یا جایزه یا تخفیف و حراج و یا پول در آوردن از طریق یک اپلیکیشن، امکان 
عقالنی ندارد. ولی مغز ما به این گونه نویدها اجازه می دهد منطق ما را دستکاری 
کند. تصور کنید فروشگاهی بر روی تابلوی حراج نوشته: “تی شرت ها فقط ۳۰ 
هزار تومان!” شما خود به خود به این ویترین جذب می شوید، چون فکر می کنید 
پیشنهاد ویژه ای که به نفع شما است در آن مطرح شده. حاال اگر تحقیق کنید 

ممکن است متوجه شوید، ارزش اصلی این کاال فقط۲۰ هزار تومان بوده و کلمه 
حراج شما را وادار کرده پول بیشتری بپردازید. در واقع این نوع کلک های تبلیغاتی 

و یا قول های سیاسی می تواند نظرات منطقی ما را دستکاری کند.
۷- مغز ما به نتایج بیشتر توجه می کند تا به شرایط. هر چیزی که نتیجه ای 
موفقیت آمیز داشته باشد، مغز ما اعتقاد پیدا می کند پشت آن یک توانائی وجود 
دارد و سایر عوامل و شرایط را نادیده می گیریم. مثاًل یک دانشگاه که خیلی 
صاحب نام است و فارغ التحصیل های موفقی را تحویل اجتماع می دهد، همه 
قبول می کنندکه این دانشگاه درجه یک است. درصورتی که ممکن است دانشگاه 
چون فقط نخبه ترین دانشجویان را می پذیرد، موفق است ولی کارنامه درخشانی 
در استعداد یابی و ارتقاء دانشجویان ندارد. مثال دیگر این است که ما وقتی بدن 
یک قهرمان شنا را می بینیم، معتقد می شویم که شنا کردن درحد قهرمانی، 
هیکل شناگر را خوش فرم می کند. در صورتی که ممکن است دلیل آن باشدکه 
در مراحل قهرمانی، فقط کسانی را انتخاب می کنند که از بدن متناسبی برخوردار 
باشند. در این نوع از خطای مغز ما فاکتورهای گزینش را با نتایج اشتباه می گیریم 
و به این شکل است که در دام کمپین های تبلیغاتی که فقط نتیجه را به رخ ما 

می کشد می افتیم.

یک رژیم متعادل رژیمی است که تمام نیازهای بدن به مواد مغذی را تامین کند و 
طوری نباشد که سالمت فرد را به خطر اندازد و عوارض سوء نظیر سردرد، ضعف و یا 
ریزش مو را به دنبال داشته باشد. در یک رژیم موثر و متعادل عالیق غذایی هر فرد، 
سن، شرایط اقتصادی و شرایط پزشکی وی در نظر گرفته می شود. در هر صورت 
یک رژیم موفق باید قادر به تامین نیازهای تغذیه ای فرد باشد، یعنی حاوی موادی 
باشــد که از میان تمام گروه های غذایی انتخاب شده باشد. باید بدانیم رژیم های 
غذایی که در زمان طوالنی تر وزن را کاهش می دهند همیشــه رژیم های بهتری 
بوده و امکان برگشت وزن در آنها بسیار کم است و این رژیم ها به تدریج باعث تغییر 
عادت غذایی فرد می شــود. در هر صورت هیچ رژیمی بدون فعالیت بدنی مناسب، 

موفق و پایدار نیست.
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تحلیل اخبار آب
طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف اجرا می شود

رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار 
هیات وزیران قرار دارد و پیش بینی می شود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم 
اطالع رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم. وی گفت: هدفی که 
برای این تصویب نامه در نظر گرفته شده مدیریت مصرف است. یعنی قصد داریم این مصوبه 
را به نحوی اعمال کنیم که اقلیت پرمصرف ها به جرگه خوش مصرف ها بپیوندند و ما بتوانیم 

انتظاراتمان را از این برنامه درکنترل مصرف و عبور از پیک تابستان عملیاتی کنیم.
گسترش نیوز

یکی از اصول هدفمندکردن یارانه ها که حدود 8 سال است به صورت نیم 
بند اجرا می شود. حذف سوبسید و واقعی کردن تدریجی قیمت حامل های انرژی بود. ولی 
این خواست تاکنون عمل نشده و در تمام این دوران، حامل های انرژی با یارانه های سنگین 
بدست مردم رسیده. اشکال یارانه این است که بدون در نظر گرفتن فقیر و غنی به همه اقشار 
مردم تعلق می گیرد و باعث مصرف بی رویه می شود. رو در بایستی را با مردم کنار بگذارید 
و یک بار برای همیشه بگوئید، هرکه کاال های شامل سوبسید را فراتر از الگوی مصرف 

استفاده کند، باید هزینه اش را بدهد.

اقیانوس ها ۶۰ درصد بیشتر از حد تصور گرما جذب می کنند
مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل هفته گذشته در گزارشی نسبت به 
پیامدهای افزایش بیش از ۱/۵ درجه ای دمای کره زمین هشدار داد. این سازمان اعالم کرد 
که در صورت عدم کنترل تولید گازهای گلخانه ای به میزان ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۰، موج 
گرما، خشکسالی و وقوع سیل بر اثر طوفان های شدید از جمله تبعات آن خواهد بود. اما 
تحقیق جدید پژوهشگران دانشگاه پرینستون و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو نشان می دهد 
که زمان کمتری برای بشر جهت کنترل گرمایش و جبران خسارت به زمین باقی مانده، 
زیرا گرمای جذب شده توسط اقیانوس ها ۶۰ درصد بیش از محاسبات پیشین است. این 
بدان معناست که زمین نسبت به آنچه تصور می شد حساسیت بیشتری به دی اکسید کربن 
حاصل از سوخت های فسیلی دارد. این موضوع نشان می دهد که سیاست گذاران اقلیمی 
برای نگاه داشتن میزان گرمایش زمین تا ۱/۵ یا حتی ۲ درجه فرصت کمتری دارند و نیز 

اقدامات جدی تری را باید در پیش بگیرند.
یور ونیوز

ظاهراً اسدی طوسی مصرع "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" را فقط 
برای ایرانی ها نگفته، چون می بینیم سال های درازی است مجامع بین المللی و دانشمندان 
و دانشگاه های جهان، در مورد خطرات گرم شدن کره زمین سخن می گویند و جلسه و 
کنفرانس برگزار می کنند، سیاست مدارها دردسر آن را می کشند و مردم خسارتش را 

می دهند، ولی کسی اقدامی جدی برای کنترل این معضل جهانی نمی کند.

احتمال آبرسانی به استان تهران از استان های همجوار
سرکار خانم الهام فخاری بهاری، عضو شورای شهر تهران گفت:  به دلیل افزایش جمعیت 
تهران میزان آبی که این استان نیاز دارد افزایش یافته است و منابع آبی استان نیز محدود 
و مشخص است و در حال حاضر مسئوالن آب برای آبرسانی به تهران ناچار می شوند به 
استان های همجوار تقاضای آب بدهند و این یک خطر است. ایشان اضافه کردند: بخشی 
از معضل آب نیز به دلیل مدیریت کم آبی است و بخشی از مدیران کمبود آب را جدی 
نگرفته اند. در حوزه آب مسئله فراتر از آن چیزی است که اطالع رسانی می کنند. وی افزود: 
کارشناسان حوزه آب را دعوت کرده ایم و درباره اطلس آب استان تهران گزارش هایی 
دریافت کرده ایم، وی اضافه کرد: حاال که منابع آب تهران محدود است و این خطر وجود 
دارد که برای آبرسانی به استان تهران از سایر استان های آب وارد شود، چرا بر میزان مصرف 

افزوده می شود. 
خبر فارسی

نصب ۳۰ مخزن اضطراری تامین آب در تهران
 محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: تا پایان امسال ۳۰ 
مخزن تامین اضطراری آب در مناطق مختلف شهر تهران به بهره برداری می رسد و اگر تعداد 
مخازن برنامه ریزی شده که تعداد آن ها ۳۷۴ مخزن است، تا سال ۱۴۰۱ به بهره برداری 
برسد، می توان آب شرب ۹ میلیون نفر را برای سه روز تامین کرد. وی اظهار کرد: این تعداد 
مخزن می توانند هفت میلیون و 8۰۰ هزار مترمکعب آب را در خود ذخیره کنند و هنگام 
اضطرار تامین کننده آب تهران باشند. وی با تاکید بر این  مساله که برای تامین این تعداد 
مخزن به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: قرار شده تا از محل 
تبصره سه شورای شهر، برروی قبوض استفاده شود. وی افزود: قصد داریم تا برای مخازن 
زیرزمینی شیرهای برداشت های آب و دریچه قطع آب نیز نصب کنیم و امیدواریم که با این 

مخازن بتوانیم در موقع اضطرار مشکل تامین آب را حل کنیم.
ایسنا

 ذخیره سازی آب و انتقال آب از استانهای همجوار که خودشان در گیر بی 
آبی هستند اگر پول هدر دادن نباشد، فقط می تواند نقش یک مسکن را بازی کند. راه حل 
پایدار فقط مصرف بهینه و حداقلی است. بعضی از اهالی تهران جوری آب مصرف می کنند 
که انگار آبشار نیاگارا به کنتور خانه شان وصل است. این مردم بی گناه هستند چون به اندازه 
کافی از ابعاد خطر مطلع نیستند و به آنها اطالع رسانی نشده. اطالع رسانی مناسب برای 
نحوه مصرف آب، یعنی اختصاص دادن ۲۵ درصد از وقت کل برنامه های صدا و سیما و کلیه 
رسانه های ملی برای رطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی. حرف آخر را نقره داغ می زند. 

"هرکسی که رعایت نکنه باید پول بیشتری بده! "

 

 در منطقه سیلمار" Sylmar " کالیفرنیا، آبگیر بزرگی به وسعت۴۰۰ کیلومترمربع و با امکان 
ذخیره سازی سه میلیون متر مکعب آب وجود دارد. همه ساله حجم بزرگی از آب این آبگیر، در زیر 
گرمای خورشید کالیفرنیا تبخیر و از دسترس خارج می شد. در تاریخ ۱۵ آگست سال ۲۰۱۵،  برای 
جلوگیری از تبخیر آب و آلوده نشدن آن به گرد و خاک، ۹۶ میلیون توپ پالستیکی سیاه رنگ که 
هر کدام به اندازه یک سیب هستند، در سطح این آبگیر رها شد. هزینه تولید هرکدام از این توپ ها 
۳۳ سنت و هزینه کل پروژه بالغ بر۳۶ میلیون دالر برآورد گردید. ایده کار بسیار ساده است، با ایجاد 
سایه، تابش خورشید را از آب دور نگه می دارند تا آب کمتری تبخیر شود. خاصیت توپ ها این است 
که به طور کامل سطح آب را نمی پوشانند و فضای خالی بین توپ ها شرایط رسیدن اکسیژن و نور 
مورد نیاز به موجوداتی که در آب زندگی می کنند را فراهم می کند. این طرح حتی در حوضچه های 
پرورش ماهی نیز می تواند مورد استفاده قرار  گیرد، چون در تابستان مانع تبخیر و در زمستان از 
یخ زدگی سطح آب جلوگیری و روند پرورش ماهی  را بهتر می کند. این توپ ها با پلی اتیلن سیاه 
ساخته می شوند. رنگ سیاه این توپ ها آغشته به مواد دافع اشعه ماوراء بنفش است که موجب 
جلوگیری از تبخیر آب می شود. برای اینکه توپ ها سنگین شوند و باد آنها را پراکنده نکند، هرکدام 
تا نیمه از آب پر می شوند. طول عمر هر توپ، بسته به کیفیت مواد آن بین۱۰ الی ۲۵ سال برآورد 
می شود. تنها مشکلی که این نوع پالستیک ها دارند، طول عمر بازگشت شان به اکوسیستم است که 

۴۰۰ سال طول می کشد. ولی این توپ ها چون در یک محیط محدود قرار 
دارند بعد از پایان عمرشان می توان آنها را جمع آوری و بازیافت کرد و در چرخه 
تولید توپ های جدید، قرار داد.  این توپ ها نیاز به مراقبت و نگهداری فراوانی 
ندارند، آسیبی به کیفیت آب آشامیدنی نمی زنند و رشد جلبک های مضر را 
بسیار کند می کنند و هزینه مصرف کلر برای جلبک زدائی را پائین می آورند. سطح 
لغزنده توپ ها از نشستن پرندگان بر روی مخازن آب جلوگیری می کند، در 
نتیجه آب از آلودگی فضوالت پرندگان مصون می ماند. عملکرد این روش 
بسیار موثراست و می تواند از تبخیر8۵ تا ۹۰ درصد آب جلوگیری کند. برآورد 
می شود با استفاده از این شیوه در طول یک سال، جلو تبخیر یک میلیون متر 

مکعب آب در آبگیر سیلمارگرفته شده است.
این کار یک ایده جدید محسوب نمی شود. در گذشته از توپ های پالستیکی 
برای پوشش سطح مایعات شیمیائی و کنترل بخار خطرناک مایعات شیمیائی 
از توپ های  استفاده  موارد  از  قبل یکی دیگر  از سال ها  استفاده می شد. 
پالستیکی، ریختن آنها بر روی برکه و آبگیرهای نزدیک فرودگاه ها بود، تا 
پرندگان نتوانند در آنجا سکونت و تجمع کنند و برای هواپیما خطرآفرین شوند. 

توپ های سایه
استفاده از این شیوه منتقدانی نیز دارد که معتقدند توپ های سایه، در دراز مدت مقرون به صرفه 
نیستند. ناتان کروکوال، متخصص زیست شناسی و عملیات آزمایشگاه تشخیصی ویسکانسین، هشدار 
داده: "من اعتقاد ندارم که در دراز مدت این یک راهبرد خوب برای حفاظت از آب باشد. این سیستم 
چون محل مناسبی را برای رشد باکتری ها فراهم می کند، در نتیجه آب نیاز به سطوح باالتر از 
تصفیه خواهد داشت که در بلند مدت هزینه زیادی نیاز دارد. از طرفی ساخت پلی اتیلن با چگالی باال 
با استفاده از نفت، گاز طبیعی و برق ممکن می شود که تولید هر یک از این منابع نیاز به حجم بزرگی 
از آب دارد. مقداری آب هم باید به داخل هر توپ تزریق شود که حجم بزرگی است. یک تیم تحقیق 
برآورد کردند که تولید ۹۶ میلیون "توپ سایه" به حدود ۳۰۰ میلیون گالن آب نیاز دارد، یعنی کل 
دست آورد سال اول برکه سیلمار، مصرف تولید خود توپ ها خواهد شد و از سال دوم است که 
صرفه جوئی آب اتفاق خواهد افتاد. عالوه بر این باید دیگر اثرات زیست محیطی تولید توپ ها، 
مثل تولید گازهای گلخانه ای در فرآیند تولید را هم مد نظر قرار داد.  ناتان کروکوال تاکید می کند: 
هرگاه بخواهیم از فناوری جدیدی برای حل مشکالت زیست  محیطی استفاده کنیم، باید نتایج 
توسعه پایدار و آثار منفی احتمالی هر پروژه از نظر مسائل محیط زیستی و اقتصادی- اجتماعی، 

به دقت ارزیابی شوند.
 حقیقت این است که تکنیک "سایه توپ" هنوز مورد آزمایش دقیق قرار نگرفته و اثرات طوالنی 
مدت آن ناشناخته است. در هر صورت مقامات کالیفرنیا تصمیم گرفتند با صرف۳۶ میلیون دالر 
این روش را آزمایش کنند، تا اگر در مجموع موثر باشد، آن را در سطح تمام سدها و آبگیرهای 

ایالت گسترش دهند.

کارهای مفید،  در کمتر از ده دقیقه 

بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه میشیگان صورت گرفته یک زندگی سالم به چهار عامل مهم 
بستگی دارد: ۱- عدم استعمال دخانیات. ۲- پایین نگه داشتن وزن. ۳- تغذیه  مناسب. ۴- ورزش. 
جالب است بدانید از بین ۱۵۳/۰۰۰ نفر از کسانی که مورد بررسی قرار گرفته شدند، فقط ۳ درصد 

هر چهار مورد را رعایت می کردند.
اکثر مردم وقتی وارد زندگی بزرگسالی می شوند به دلیل مشغله های مختلف دچار عادت های بد و 
ناسالم می شوند. همه ما بارها و بارها تصمیم گرفته ایم که روش زندگی خود را تغییر بدهیم ولی به 
هزار و یک دلیل این تصمیم عملی نشده. ولی باید بدانیم اگر هرگز شروع نکنیم مطمئناً دچار ضرر 
بزرگی خواهیم شد و بعد ها افسوس خواهیم خوردکه چرا زمان، سالمتی و جوانی خود را نابود 
کرده ایم ، چیزهائی که هرگز باز نمی گردند.آیا عاقالنه تر نیست با کمی غلبه بر احساس تنبلی، 

سال های شادتر و سالم تری برای خود بسازیم؟
برای شروع یک زندگی سالم و خوب، چند کار مفید که حداکثر ده دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت 
به شما معرفی می کنیم: لبخند بزنید، یک لیوان آب بنوشید، یک سیب بخورید، یک نفس عمیق 
بکشید، کمی آجیل بخورید، به یکی از کسانی که دوست شان دارید تلفن کنید، فرزندانتان را بغل 
کنید، به یک موسیقی آرامش بخش گوش دهید و ذهنتان را آزاد کنید، میز کار و صفحه  نمایشگرتان 
را خودتان تمیز کنید، نامه یا ایمیلی دوستانه برای یکی از رفقایتان بفرستید،۱۰ دقیقه استراحت 
کنید، برای پرنده ها دانه بریزید، از پنجره به دوردست نگاه کنید، یکی از دوستان خوبتان را برای شام 

دعوت کنید، چشمانتان را ببندید و فکر کنید چه چیزهای خوبی در زندگی دارید.
هر کدام از کارهای باال به نحوی مفید هستند و باعث سالمتی جسمی، اجتماعی و روانی شما 
می شوند. انجام دادن هر کدام از آنها حداکثر۱۰ دقیقه طول خواهد کشید. پس تنبلی را کنار بگذارید 
و همین االن چند تا را انتخاب کرده و انجام دهید. مثاًل ابتدا لبخند بزنید سپس یک لیوان آب بنوشید 

سپس یک سیب را در حالی که از پنجره به بیرون نگاه می کنید بخورید.


