
   

پايين، چيدن آنها نيز به صرفه نيست!(. اين موضوع در رابطه با توسعه بي رويه 
زمين هاي ديم نيز مصداق دارد كه باعث توسعه بی رويه كشاورزي در باالدست 
بسياري از سدها شده و عالوه بر افت شديد سطح آب زيرزميني، آب ورودي به سدها 
نيز بسيار كاهش يافته، مانند سد تالوار كه آب ورودی آن به سمت صفر ميل كرده 
و به تازگي مسئوالن در پي انتقال آب از حوضه هاي ديگر براي اين سد هستند. 
سد سازي هم به خودی خود نمي تواند عامل اصلي بحران آب باشد، چرا كه اگر 
سدها ساخته نمي شدند مردم به دليل كمبود شغل، آب را به صورت غير اصولي  
به مصرف توسعه كشاورزي مي رساندند. البته نبايد فراموش كنيم كه تعدادی از 
سدهاي ساخته شده سدهای خوبي هستند و بدون آنها عمالً امكان تداوم زندگي 
در كشور ميسر نبود، متاسفانه سدهاي بد نيز بسيار ساخته شده كه حاال هيچكس 

مسئوليت آنها را نمي پذيرد.
 بنابراين اولين مسئله ای كه مغفول مانده، اجرا نشدن طرح هاي جامع آب و آمايش 
سرزمين است. راستي چرا با وجود اينكه تاكنون شش طرح جامع آب و چندين 
طرح آمايش سرزمين را مطالعه كرده ايم و در اين خصوص بيش از 50 سال سابقه 

داريم، ولی هنوز طرح جامع آب و يا طرح آمايش سرزمين نداريم؟  
مشكل بعدي اين است كه مديران در رابطه با تصميمات و عملكرد خود پاسخگو 
نيستند. بسياري از مسئوالن وزارت نيرو اعالم مي كنند كه سدهاي بدی كه ساخته 
شده تحت فشار نماينده هاي مجلس و يا مقامات محلي بوده و آنها به جاي اينكه 
از وزارت نيرو درخواست تامين آب كنند، درخواست احداث سد مي كنند! اين 
موضوع در رابطه با توسعه صنايع نيز به همين شكل است، يعني بسياري از صنايع 
آب بر، مانند صنايع ذوب آهن و فوالد و نيروگاه را در مناطق كم آبی مانند اصفهان 
و همدان احداث نموده اند كه منجر به فرو نشست هاي شديد زمين شده و باز هم 
كسي پاسخگو نيست. شايد به همين دليل است كه قبول سمت و مسئوليت در 
كشور بسيار جذاب است و همه آماده پذيرش آن هستند، چون می توان بدون 

پاسخگوئی از مواهب آن بهره مند شد. 
مشكل و مسئله مغفول مانده بعدي بي توجهي به فرهنگ سازي و مشاركت مردمي 
است. مردم ما در مقايسه با مردم جهان به محيط زيست احترام نمي گذارند و به 
قول معروف »هر كی به فكر خودش است.« الزم به ذكر است كه مردم دنيا به 
صورت مادرزادي با فرهنگ نيستند، بلكه با وضع قوانين قوی و اجراي دقيق آن، 
همه مجبور به پايبندی به حقوق ديگران و محيط زيست می شوند. در ممالك 
توسعه يافته اگر كسي يكي از خالف هايي كه مردم كشور ما به سهولت انجام 
مي دهند و آب از آب تكان نمي خورد، انجام دهند )مانند استفاده از آب براي 
شستشوي خودرو و حياط، پرتاب زباله از خودرو به بيرون، استفاده از خودروي 
دودزا، توقف در محل ممنوع، عبور از چراغ قرمز، دستكاري كنتور آب و برق و 
گاز، تجاوز به حريم رودخانه يا دريا، حركت با دنده عقب در بزرگراه، فرار مالياتي، 
رانت خواري و مهمتر از همه دروغ گفتن(، عالوه بر جريمه هاي بسيار سنگين، فرد 
متخلف براي بررسي وضعيت رواني، به روانپزشك معرفي شده و مجبور به گذراندن 

حدود 17 سال قبل دو توریست موتور سوار آملانی که از شیراز به کرمان می رفتند، 
ناگهان بارانی شدید شروع به باریدن کرد و چون شب شده بود، وارد روستای امامزاده 
بزم در شهرستان بوانات شیراز شدند تا سرپناهی پیدا کنند. یک روستائی به نام 
عباس برزگر طبق رسم مهمان نوازی روستائیان، آن دو توریست را به خانه خود 
دعوت کرد. بعد از کمی استراحت و خوردن چای نوبت به شام رسید که دم پخت 
گوجه بود و توسط افسرخامن همسر عباس پخته شده بود. توریست ها که در ابتدا 
منتظر شبی سخت و سرد بودند، فردای آن روز روستا را با خاطرات خوبی ترک کردند. 
چندی بعد پنج توریست آملانی به ده آمدند و سراغ منزل عباس برزگر را گرفتند. آنها 
پس از پیدا کردن عباس، به او گفتند: دوستان موتور سوار ما، از مهمان نوازی و 
فضای طبیعی این روستا خیلی تعریف کردند، ما هم آمده ایم چند روز در این روستا 
استراحت کنیم. عباس برزگر و خانواده اش از این 5 نفر هم به خوبی پذیرائی کردند. 
توریست ها موقع رفنت به آنها 200 هزار تومان دستمزد دادند که در سال 1380 رقم 
بزرگی بود. عباس در آن زمان یک بقالی داشت و درآمد روزانه اش فقط1000 تومان 
بود. با دریافت این مبلغ که درآمد 200 روزش محسوب می شد به این نتیجه رسید که 

از راه جلب توریست می تواند درآمد خوبی داشته باشد.
 وقتی برای اولین بار آن پنج نفر توریست از او خواستند آنها را در روستا بگرداند، عباس 
فکر می کرد توریست ها ازمردم شیک پوش و خانه های نوساز خوششان می آید و از 
اینکه خانه روستایی ها محقر بود خجالت می کشید و فکر می کرد آبروی کشورش 
می رود. اما کم کم متوجه شد که توریست ها به دیدن خانه های روستایی با تنورهای 
ِگلی و بچه ها با ُلپ های گل انداخته و افراد مسن با دست های چروکیده و گاو و 

گوسفند و هرچه که طبیعی است، عالقه  زیادی دارند.
 آقای برزگر می گوید: چون قباًل در حافظیه شیراز فال می فروختم، می دانستم توریست ها 
به آن جا رفت و آمد دارند. به همین دلیل به حافظیه رفتم و به توریست ها گفتم به خانه  
من بیایید و کته  گوجه بخورید! بیایید گاو و گوسفند ببینید! ولی با این حرف ها هیچ 
کس را نتوانستم جلب کنم. در آجنا متوجه شدم تعداد زیادی توریست در اصفهان 
هستند، فوری به اصفهان رفتم. آن جا هم هیچ کس به حرف های من گوش نکرد. بعدًا 

فهمیدم این روش اشتباه است و منی شود بدون مقدمه و دانسنت زبان به یک خارجی 
بگویم بیا خانه  من تا به تو خوش بگذرد! تا اینکه پیرمردی که راننده  مینی بوس بود دلش 
به حالم سوخت و به من گفت برای جذب توریست منی شود همین طوری پیش آنها 
بروی و بگویی بیایید خانه ی من! آن مرد به من گفت باید بروی سراغ دفاتر آژانس های 

مسافرتی و آن ها را راضی کنی تا برایت توریست بفرستند.
سراغ چندآژانس مسافرتی رفتم و با مدیران و تور لیدرها صحبت کردم. اول به من 
خندیدند، بعد گفتند: اگر توریست می خواهی باید با هزینه  خودت، ما را به روستا ببری تا 
ما از منطقه دیدن کنیم، اگر از محل خوشمان آمد آن  وقت بازدید از آجنا را در برنامه های 
خود قرار می دهیم. عباس200 هزار تومانی را که معادل درآمد 200 روزش بود خرج کرد. 
100هزار تومان آن را برای آژانس های اصفهان هزینه کرد، 50 هزار تومان برای یک آژانس 
در شیراز و 50 هزار تومن هم برای آژانسی در تهران. در واقع متام دارایی اش را خرج کرد 
تا بتواند آنها را قانع کند. مناینده آژانس ها به روستا رفتند و از پیشنهاد عباس خوششان 
آمد و برنامه بازدید از امامزاده بزم را در تورهای خود گنجاندند، کم کم مسافران آمدند. 
عباس نزدیک به شش ماه به صورت رایگان کار کرد، سپس تا مدتی طوالنی، درصد 
بسیار کمی از درآمد تورها به او می رسید. البته عباس و خانواده اش با فروش صنایع 

دستی و غذاهای محلی درآمد جنبی پیدا کردند.
کسب و کار آقای برزگر کم کم گسترش پیدا کرد و آن خانه 80 متری روز به روز بزرگ تر 
شد و اکنون به مساحتی در حدود 21 هکتار افزایش پیدا کرده و برای 5000 هزار نفر 
شغل ایجاد شده. وزیر کار در سال 94 اعالم کرد: »متوسط هزینه ایجاد مشاغل ُخرد و 
کوچک بین20 تا 70 میلیون تومان است، درحالی که هزینه ایجاد مشاغل فنی تا 400 
میلیون تومان افزایش پیدا می کند.« اگر متوسط مخارج اشتغال زائی در سیستم عباس 
برزگر را طبق نظر وزیر کار 40 میلیون تومان در نظر بگیریم ارزش شغل تولید شده توسط 
وی حدود 200 میلیارد تومان است. درحالی که کل سرمایه اولیه او فقط200 هزار تومان 
بود. این اتفاق، معجزه سازمان های مردم نهاد )NGO( است. کاری که هرگز از عهده 

دولت ها، که بدنه ای سنگین و انگیزه های ضعیف دارند بر منی آید.
از دوران باستان تاحدود 70 سال قبل عمده امور بهره برداری و آب رسانی و نگهداری از 
تاسیسات آب به عهده مردم بود و حکومت ها فقط نقشی در حد کمک به حفر قنوات و 
یا همکاری در احداث آب انبار و انتقال آب در مسیرهای بسیار کوتاه داشتند. در متام این 
دوران، کم آبی ها و خشکسالی هائی هم پدید آمد که خود مردم آن را مدیریت کردند. 
از اول قرن حاضر با استقرار دولت های مرکزی و جتمع قدرت حکومتی و پیدا شدن سر 
و کله تکنولوژی های سد سازی و حفر چاه های عمیق و لوله کشی و انتقال حجم های 
بزرگ آب در مسیرهای طوالنی، حکمرانی آب به تدریج از دست مردم خارج و حتویل 
دولت ها شد. از حدود بیست سال پیش با آشکار شدن مشکالت مدیریت دولتی آب، قرار 
شد طبق برنامه های کاربردی وزارت نیرو، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و منابع آب 
کشاورزی به تشکل های مردمی واگذار شود. این طرح تاکنون فراز و نشیب های زیادی را 
پشت سر گذاشته و همواره با عوض شدن مدیران، دستخوش تاخیر و اهمال کاری شده. 
اکنون که بحران آب به حد خطرناکی رسیده بهتر است دولت هرچه زود تر سازمان های 
مردم نهاد را در مدیریت آب کشاورزی و حتی آب شهری و صنعتی مشارکت دهد. مشکل 
آب فقط به دست خود مردم تعدیل خواهد شد.                                                ش.ب

بحران  دچار  كه چرا  نمي دانيم  درستي  به  هنوز  ما 
ديگر شده ايم.  عناوين مشابه  يا  و  آبي  تنش  يا  آب 
بسياري از كارشناسان، تغيير اقليم و خشكسالي هاي 
طوالني را دليل اصلي مشكل مي دانند. برخي افزايش 
جمعيت را و بسياري سدسازي  بي رويه و باال رفتن 
تقاضا را مهمترين دليل بوجود آمدن بحران آب معرفي 
مي كنند. اين در حالي است كه تغييرات اقليمي و 
كاهش بارندگي و افزايش جمعيت و افزايش تقاضاي 
آب، در بسياري از كشورهاي ديگر نيز به وقوع پيوسته 
كه حتی بعضی اوقات پتانسيل منابع آب آنها، كمتر از 
ما بوده ولي آنها دچار بحران يا تنش آبي نشده اند. پس 

مشكل و مسئله بايد در جای ديگری باشد.
در سال های اخير فشار اصلی افزايش اشتغال، همواره 
بر منابع آب وارد شده. به جرات مي توان گفت كه در 
4 دهه گذشته اكثريت شغل هاي ايجاد شده به بدترين 
شكل ممكن، آب محور بوده اند، مثالً توسعه كشاورزي 
پرمصرف در مناطق كم آب، بي توجهي به راندمان 

پايين مصرف آب در كشاورزي، بي توجهي به آب مجازي و باالخره توسعه صنايع 
آب بر، در مناطق كم آب. 

مشكالت مرتبط با بيكاری، منجر به اين شده است كه مردم نيز به نوبه خود وارد 
عمل شوند و باز هم با محوريت آب، براي خود شغل ايجاد كنند به نحوي كه ديگر 
زمين قابل كشاورزي در كشور باقي نمانده و هر كس با حفر چاه و يا با پمپاژ آب 
از منابع آب سطحي، براي خود منبع درآمدي دست و پا كرده است. البته منبع 
درآمدي ناپايدار كه حتي پاسخگوي هزينه هاي كوتاه مدت نيز نمي باشد. )مثال بارز 
آن توسعه باغات سيب در حوضه درياچه اروميه است كه بعضاً به دليل قيمت  هاي 

دوره هاي بازپروري رواني خواهد بود. موضوع مغفول مانده بعدي، نبود قوانين 
مناسب و از آن مهمتر عدم اجراي قوانين موجود است.

مطالب فراوان ديگري در رابطه با بحران كميت آب مي تواند مطرح باشد ولي 
موضوع مهم  ديگری كه مغفول مانده، وضعيت وخيم كيفيت آب كشور است 
كه روز به روز بدتر مي شود. توسعه كشاورزي به همراه مصرف بي رويه سم و 
كود، كيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني و همچنين كيفيت خاك را بسيار 
كاهش داده و اين منابع حياتي را به نابودي كشانده است. كاهش كيفيت منابع 
آب منجر به توليد محصوالت كشاورزي آلوده و افزايش بيماري هاي مختلف و 
سونامي سرطان در كشور شده است. از طرفي احداث صنايع آالينده و توسعه 

مناطق مسكوني در مناطق حساس و تجاوز بي رويه به حريم رودخانه ها و دريا 
و جنگل، معضل بسيار بزرگي است كه منجر به كاهش بسيار شديد كيفيت 
منابع آب و خاك و نابودي جنگل ها شده است. عده ای دليل عدم برخورد با اين 
تخلفات آشكار را، وابستگي افراد متخلف، به مسئولين منطقه ای اعالم مي كنند. 
بر اين اساس مشكل مغفول مانده بعدي، بي توجهي به فساد گسترش يافته و 
نهادينه شده در كشور است، كه باعث افزايش اختالف طبقاتي و بی اعتمادی 
مردم می شود. اختالف طبقاتي شديد مي تواند منجر به اين شود كه قشر ضعيف 
چيزي براي از دست دادن نداشته باشند و آن شود كه نبايد! در يك جمع بندي 
كلي مي توان گفت كه مشكل اصلي آب كشور مسايل فني نيست، شايد مشكل 
حتي مديريتي هم نباشد، بلكه معضل بزرگ بازگو نكردن حرف هاي مگوست 
كه باالخره كسي بايد فداكاري كند و اين مشكالت را بازگو كند به اميد اينكه 

گوش شنوايي پيدا شود. 
اما راهكار چيست؟ خوشبختانه راهكار ساده است. استفاده از پتانسيل هاي فراوان 
كشور براي ايجاد اشتغال جايگزين برای كشاورزي و صنايع آب بر، كم راندمان 
لحاظ  به  ما  كشور  است.  گردشگري  توسعه جدي  راهكارها،  از  يكي  است. 
گردشگري در سطح جهان اگر بي نظير نباشد، قطعاً  كم نظير است. بسياري 
از كشورها با پتانسيل هاي گردشگري بسيار كمتر از ايران، بخش بسيار بزرگي 
از درآمدهاي خود را از طريق گردشگري كسب مي كنند. در صورت رونق جدي 
اين صنعت، نياز كشور به صادرات نفت و حتي فشار بر منابع آب براي ايجاد 
شغل برطرف خواهد شد. ولي توسعه گردشگري هم نياز به تغيير رويكرد دارد. 
مثالً دشمن تراشي بايد متوقف شود. دشمن تراشي تبعات فراواني براي كشور 
دارد. يكي از  مهمترين آنها، لزوم خودكفايي در محصوالت كشاورزي است كه 
منجر به نابودي منابع آب كشور شده است. اين در حالي است كه بيشتر كشورها 
با استفاده از آب مجازي، عالوه بر تامين محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي 

پروتئيني مورد نياز، منابع آبی خود را براي نسل هاي آينده حفظ مي كنند. 
مصطفي فدايي فرد
مدير سابق آخرين طرح جامع آب كشور
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گفت و گو با دکتر مهدی پاشا کرمی درباره گرم شدن زمین

آقای دکتر کرمی مدرک لیسانس خود را در رشته فیزیک در سال ۱۳۸۲ از 
دانشگاه شیراز دریافت کردند. سپس در رشته فیزیک دریا و هواشناسی و 
اقلیم شناسی مدرک کارشناسی ارشد را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه اوترخت 
هلند و مدرک دکتری را در رشته فیزیک دریا از همان دانشگاه در سال ۱۳۹۰ 
دریافت منودند. سپس دو سال دوره پسا دکتری را در دانشگاه لوون بلژیک و 
دو سال هم در دانشگاه مک گیل کانادا گذراندند. اکنون هم در سوئد درحال 
حتقیق و تدریس می باشند. تز دکتری آقای کرمی در مورد شبیه سازی عددی 
حنوه دگرگونی دریای مدیترانه در دوره های مختلف زمین شناسی و دورانی که 
این دریا از طریق خلیج فارس به اقیانوس هند متصل بود، می باشد. ایشان 
تاکنون مقاالت مختلفی ارائه کرده اند، از جمله مقاله ای در مورد اثر پدیده 
های النینو و النینو که در اقیانوس آرام بر روی باران های مومسی آسیا 
اتفاق می افتد،که در ژورنال Climate Dynamics چاپ شده است. اکنون 
نیز بر روی شبیه سازی آب و هوای کل دنیا با استفاده از سوپر کامپیوترها کار 

می کنند. 
در این شماره از ماهنامه پای صحبت دکتر کرمی می نشینیم تا ما را با دالیل 

گرم شدن جهان و دریاها و خطرات آن آشنا کنند.

آیا دنیا واقعًا در حال گرم شدن است؟
بله جهان درحال گرم شدن است. البته وقتی ما در مورد گرمایش 
جهان صحبت می کنیم باید بازه زمانی را نیز حلاظ کنیم. مثاًل آیا 
امسال را با سال قبل مقایسه می کنیم یا با صد سال قبل تر. اگر 
در بازه زمانی صد یا صد و پنجاه ساله صحبت کنیم، باید بگویم 
که در یک قرن گذشته هوا در اکثر نقاط کره زمین گرمتر شده، 

مخصوصًا در ایران. 
این گرمایش چند درجه بوده؟ 

نقطه با نقطه فرق می کند. ما منی توانیم بگوییم همه جا به یک 
اندازه گرم شده. مثاًل در مورد ایران می توان گفت، در صد سال 
گذشته به صورت میانگین، متوسط دمای ساالنه حدودًا  2 
درجه گرمتر شده. ممکن است در فصل های مختلف این اختالف 
حرارت تفاوت داشته باشد ولی به صورت میانگین 2 درجه 
گرمتر شده است. در مورد میانگین دمای کل کره زمین)یعنی  با 
حساب کردن دمای کل قاره ها و اقیانوس ها( این رقم بین 0/7 
تا یک درجه است که اکثر کشورهای جهان در کنفرانس پاریس 

توافق کرده اند این گرمایش در زیر 2 درجه مهار شود. این افزایش در مناطق 
قاره ای نیمکره شمالی  به طور میانگین حدود 1/4 درجه است. پس در ایران 
این افزایش شدت بیشتری داشته است. فراموش نکنیم سهم ایران در تولید 
گاز دی اکسیدکربن که باعث گرم شدن جهان می شود کم نیست، هم به 
دلیل اینکه در زمان تولید نفت، مقدار زیادی گاز دی اکسیدکربن تولید می شود 
و هم به خاطر استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی در کشور. یکی دیگر 
از دالیل گرم شدن بیشتر منطقه ایران، از بین رفنت پوشش گیاهی به دلیل 

جنگ و خشکسالی است. 
در طول عمر زمین بارها دوران یخبندان و گرم شدن وجود داشته، شاید این 

گرم شدن هم جزء همان تغییرات طبیعی باشد. 
خیر این گرم شدن اخیر جزء فرآیندهای طبیعی کره زمین نیست. گرم و سرد 
شدن زمین دارای قواعد شناخته شده خاص خود است. مثاًل اگر در نقطه ای از 
جهان یک آتشفشانی در مقیاس بزرگ اتفاق بیافتد، می تواند به دلیل دود و 
ریزگرد ایجاد شده در جو، دمای زمین در طول یک یا دو سال، تا اندازه ای پایین 
بیاید. یکی دیگر از فرآیندهای طبیعی نوساناتی است که در دمای سطحی 
آب های اقیانوس اطلس اتفاق می افتد و بازه زمانی آن در حدود ۶0 تا 70 
سال است. هنگامی که دمای سطحی آب های اقیانوس اطلس شمالی باال 
می رود، دمای کل نیمکره شمالی نیز باال می رود. این مسئله می تواند بر 
روی مقدار بارش و موارد دیگر تاثیر بگذارد. جالب اینجاست که این نوسانات 
بر فالت ایران تاثیر قوی دارند. االن که این نوسان در فاز گرم خودش است، 
دمای میانگین ایران افزایش پیدا می کند، و این جدا از مقوله گرمایش زمین 
است. یک سری فرایند های طبیعی نیز وجود دارد که دوره های یخبندان جز 
آنها است، که در بازه های زمانی چند ده هزار ساله اتفاق می افتد. این دوره ها 
مربوط به چرخش زمین به دور خورشید است که مدارهای مختلفی را طی می کند 
و بر اساس فواصلی که زمین در این مدارها با خورشید پیدا می کند، 
دوره های یخبندان و گرما ایجاد می شود. البته دوره های یخبندان کوتاه 
مدت هم داشته ایم که مثاًل در حدود قرن 17 میالدی اتفاق افتاده ولی آن هم 
علت خاص خود را داشته است. منظور من این است که پدیده های طبیعی 
کاماًل مشخص هستند و اگر قرار بود ما همان فرایند طبیعی را دنبال کنیم، 
اکنون نباید وارد یک دوره گرم می شدیم و حتی شاید باید وارد یک دوره سرد 
می شدیم. ولی این موردی که در 100 تا 150 سال اخیر رخ داده، منونه آن قباًل 
وجود نداشته و پدیده ای ساخت دست انسان است و دلیل آن نیز مصرف 
مقدار زیادی سوخت فسیلی در این دوران است که یک حساب ساده دارد. در 
کل کره زمین میزان کربن همیشه عدد ثابتی است که در هوا و دریا و زمین 
و به صورت نفت و ذغال سنگ و غیره  وجود دارد. وقتی کربن موجود در 
سوخت های فسیلی را بسوزانیم وارد امتسفر می شود. پس بسیار طبیعی است 
که وقتی گاز دی اکسید کربن زیاد شود، اثر گلخانه ای و گرمایش زمین نیز 

بیشتر می شود و جو که مثل پتو عمل می کند مانع خروج گرمای اضافی زمین 
می شود. بنابراین یک توضیح کاماًل منطقی پشت گرم شدن اخیر وجود دارد که 
99 درصد دانشمندان بر روی آن اتفاق نظر دارند. عده بسیار کمی هم هستند 
که می گویند مسئله چیز دیگری است. در هر صورت برخی از مسائل را منی توان 
گفت که صد در صد درست است، ولی بر اساس شواهدی که االن داریم، گرمتر 
شدن زمین پدیده ای انسان ساز است و دلیل آن افزایش تولید گازهای گلخانه ای 

در اثر سوزاندن ذغال سنگ و نفت و گاز و غیره می باشد. 
چرا بعضی از سیاستمداران قبول منی کنند گرمایش جهان به خاطر فعالیت های 

بشر است؟
چون این موضوع یک قضیه اقتصادی و سیاسی است و همیشه یک مقوله مالی 
پشت آن وجود دارد. معمواًل دولت های راست گرا مخالف بحث گرمایش زمین 
هستند و هنگامی که ریشه آنها را نگاه می کنیم، می بینیم با شرکت های نفتی 
ارتباطات های عمیقی دارند و به نفع آنها این اقدام ها را اجنام می دهند. به 
عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، ماشین های الکتریکی از سال 1970 وجود دارند. 
ولی تا مدت ها نتوانست وارد بازار شود چون شرکت های نفتی بر روی رواج آن 
دست گذاشتند و عالقه نداشتند این تکنولوژی خیلی به سرعت وارد بازار شود، 

زیرا سود آنها در فروش نفت و گاز و بنزین به خطر می افتاد. شرکت های نفتی 
و گازی در همه جای دنیا قدرمتند هستند و سیاستمداران البی های خاصی با 
این شرکت ها دارند، از طرفی کشورهایی هم هستند که اقتصادشان تا اندازه 
زیادی به گاز و نفت وابسته است، مثل ایران و عربستان. برای اینگونه کشورها 
خیلی سخت است که بخواهند از مصرف نفت و گاز کم کنند، زیرا اقتصاد آنها که 
معمواًل تک محصولی است، حتت تاثیر قرار می گیرد. البته دالیل دیگری مانند 
احتیاج به رشد اقتصادی و نیاز به تولید بازار کار نیز برای نادیده گرفنت گرمایش 

زمین وجود دارد. 
 چرا  آنهایی که خطرات گرمایش جهان را قبول دارند کارموثری اجنام منی دهند؟

این هم باز به مقوله اقتصاد باز می گردد. فرض کنید یک سیاستمدار به خطرات 
این موضوع آگاه است و باور دارد گرمایش جهان در حال گسترش است و مسئله 
برای او کاماًل ملموس است. گام هایی که او می تواند برای اصالح شرایط بردارد، 
قدم های دراز مدت است و احتیاج به همکاری همه کشورها و برنامه ریزی بلند 
مدت دارد تا مثاًل سعی شود تولید گازهای گلخانه ای کاهش پیدا کند و افزایش 
دما به بیشتر از 2 درجه نرسد. اما خیلی از کشورها منی توانند برنامه هایشان را به 
صورت دراز مدت در نظر بگیرند و عماًل کاری از دستشان بر منی آید. البته برخی 
از افراد و دولت ها واقعًا کارهایی اجنام می دهند. منی توان گفت این کارها کافی 

است ولی حداقل از جناح مقابل بهتر عمل می کنند. 
گرم شدن جهان چه عواقبی دارد و آیا وقتی برای اینکه کارمثبتی اجنام دهیم 

باقی مانده؟
اول از همه اینکه در سال های اخیر اتفاقات و آسیب هایی که بر اثر تغییرات آب 
و هوا ایجاد می شود، سال به سال بیشتر شده. به عنوان مثال پدیده طبیعی 
خشکسالی، در سال های اخیر مناطقی که در آنها احتمال خشکسالی وجود 
داشته، اکنون خشکسال تر شده اند، مثل ایران و جاهایی که خشکسالی داشته 
اند به مست خشکسالی های عمیق تری رفته اند و مناطقی که بارش بیشتری 
داشته اند با افزایش بارش و سیل روبرو شده اند. این شرایط از اثرات تغییرات دما 
است. خسارت ها را نیز همین حاال در خیلی از مناطق می توانیم ببینیم.  بحث 
دیگر شدت فصول است که در بعضی  نقاط دنیا تابستان ها گرم تر و زمستان ها سردتر 
شده اند. توفان هایی که قباًل به صورت مومسی اتفاق می افتد بر شدت و تعداد 
دفعات آن افزوده شده. این موارد از اثرات گرمایش زمین هستند و به احتمال 
زیاد در آینده بدتر نیز خواهند شد. به عنوان مثال در فالت ایران خشکسالی 
بیشتر خواهد شد و بارش ها کمتر خواهد شد و ممکن است در آینده تعداد بارش ها 
کم و شدت بارش ها بیشتر شود. وقتی بارش شدید اتفاق بیافتد، سیالب ایجاد 
می شود. افزایش شدت بارش الزامًا به معنی این نیست که اندازه بارش بیشتر 
شده است، بلکه به این معنی است که اگر در گذشته 5 میلیمتر بارندگی در طول 
24 ساعت رخ می داد، ممکن است همین 5 میلیمتر در طول 2 ساعت اتفاق 
بیافتد و چون در طول 2 ساعت مقدار زیادی از آب جذب زمین منی شود، این 

شرایط باعث ایجاد سیالب می شود که طبیعتًا خسارات زیادی در پی خواهد 
داشت. این موضوع فقط به مسائل انسانی و محیط زیستی مربوط منی شود و 
بحث اقتصادی آن نیز بسیار مهم است. خساراتی که ممکن است بر جای مباند 
مخصوصًا در منطقه ایران بسیار بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود. با داده های 
موجود می توان گفت بیشترین تاثیر پذیری در منطقه ما در ایران روی خواهد 
داد. باید این موضوع را جدی بگیریم. خشکسالی تنها یک بخش قضیه است. 
افزایش دما در شهرها می تواند تا جایی پیش برود که مناطقی را غیرقابل 
سکونت کند. این مسائل خیلی مهم هستند و باید در نظر گرفته شوند. با این 
شرایط می توان گفت که برای اجنام کارهای الزم تا اندازه ای دیر شده است. 
ولی جلوی ضرر را هر موقع بتوانیم بگیریم، سود برده ایم. تا دیرتر از این نشده 
باید اقدامات را شروع کنیم. در شرق آسیا مناطقی وجود دارد که در حال غرق 
شدن است و کم کم به زیر آب می روند. این اتفاق ناشی از باال آمدن سطح 
دریاها و اقیانوس ها است. پس گرمایش همین االن نیز خسارات را در خیلی 
از مناطق بر جای گذاشته است. بعضی از کشورها مثل کانادا، در یک حتلیل 
سطحی، از گرمایش در کوتاه مدت سود برده اند، چون در اثر ذوب شدن یخ 
عبور و مرورکشتی های نفتکش  آسان تر شده. ولی این دیدگاه فقط در بازه های 
زمانی کوتاه نفع دارد، ولی در 20 یا 30 سال آینده باال آمدن آب 
دریاها برای همه بد خواهد شد. در حال حاضر شاید برای برخی 
از مناطق خیلی بد نباشد و برای برخی مناطق بد باشد. اما در 50 
سال آینده برای همه بد خواهد بود و کسی منی تواند بگوید که از 

اثرات مخرب آن در امان خواهد ماند. 
گرمایش جهان چه خطراتی برای اقیانوس ها دارد؟ 

با گرم شدن جهان چند اتفاق به صورت موازی می افتد. اول 
اینکه به دلیل آب شدن یخچال های قطبی، سطح آب دریاها 
در دراز مدت باال خواهد آمد. مقوله دیگر خود گرم شدن آب دریا 
است که باعث افزایش حجم آب می شود که آن نیز مجددًا سطح 
آب را باالتر می آورد. مورد بعدی که به سطح آب ربط ندارد ولی  
به نقش مهم اقیانوس ها اشاره دارد، این است که آب بخاطر 
متاسی که با امتسفر دارد با آن دی اکسیدکربن رد و بدل می کند. 
وقتی که آب گرمتر شود، شما یک فیدبک از اقیانوس به امتسفر 
دارید. یعنی بر اثر گرم شدن آب، اقیانوس نیز دی اکسیدکربن 
مضاعفی را در امتسفرآزاد می کند که باعث گرمتر شدن کره زمین 
می شود. این چند اثر از جانب اقیانوس هاست که با گرماشدن 

زمین رخ می دهد. 

آیا این اتفاق می تواند آنقدر خطرناک باشد که بخشی از سواحل دنیا به زیر 
آب برود؟

همین حاال هم در برخی مناطق این اتفاق افتاده، مخصوصًا در شرق آسیا. 
برای آینده نیز می توان گفت که این اتفاق گسترش خواهد یافت. کشورهایی 
مثل هلند و انگلیس از االن در فکر این موضوع هستند و برای حل مسئله در 
حال برنامه ریزی هستند. در بعضی از مناطق مانند خلیج فارس، ممکن است 
در اثر گرمایش، سطح آب فقط چند سانتیمتر باال بیاید و شاید در ظاهر چند 
سانتی متر خیلی مهم به نظر نیاید ولی اگرهمین چند سانتی متر را هنگام 
جذر و مد و یا در هنگام وقوع توفان ها و بادها بررسی کنیم، متوجه می شویم 

که چه حوادث بزرگی می تواند رخ بدهد. 
با این شرایط راه چاره چیست؟

اول از همه باید در مورد کشور عزیزمان ایران بگویم که نیاز به حتقیقات 
گسترده ای دارد تا مشخص شود گرمایش چه تاثیراتی بر روی کشور خواهد اشت 
و برای کنترل آن ها برنامه ریزی شود. این موضوع بسیار مهمی  است و نباید به 
شکل فانتزی به آن نگاه کرد. یعنی هم اکنون این بیمار هم به دارو احتیاج دارد 
و هم به پیشگیری تا شرایط بدتر نشود. اینکه چه دارویی جتویز شود نیاز به حتقیق 
دارد. در مورد پیشگیری اولین گام این است که همه کشور های جهان به توافق 
نامه های بین املللی احترام بگذارند. در کنفرانس تغییر اقلیم سال 2015 سازمان 
ملل متحد، توافقی به نام پیمان پاریس در رابطه با کاسنت از انتشار گازهای 
گلخانه ای، تهیه شدکه منت توافق از سوی منایندگان 195 کشور تصویب شد. 
متاسفانه دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با وجود این که رئیس جمهور 
قبلی باراک اوباما این توافق نامه را امضا کرده بود، اعالم کرد که از این توافق 
بیرون می آید. وی دلیل خروجش را مغایرت پیمان پاریس با منافع آمریکا عنوان 
کرد. ترامپ اعالم کرد خروج از این توافق باعث خواهد شد صنایع زغال سنگ 
و نفت رونق پیدا کند و تعداد زیادی کار برای بیکاران آمریکا فراهم شود. هرچند 
194 کشور باقی مانده اعالم کرده اند که به پیمان پاریس پایبند خواهند ماند 
ولی همین رفتار ترامپ باعث شده عزم تعدادی از کشورهای صنعتی که مقدار 
زیادی گازهای گلخانه تولید می کنند سست شود و خطر ناموفق شدن پیمان 
نامه بسیار افزایش یافته است. راه دیگر جلوگیری از گرم شدن جهان کاسنت از 
مصرف سوخت های فسیلی است. یک همکاری سیاسی، اجتماعی می تواند 
از وابستگی اقتصاد به تولید نفت و گاز بکاهد و کنترل معقوالنه ای بر روی آن 
برقرار کند. کارهایی مانند استفاده از انرژی های سبز، استفاده از سلول های 
خورشیدی، توربین های بادی، بهینه سازی کشاورزی و دامداری، حفظ فضای 
سبز و جنگل ها و دریاچه ها، جایگزین کردن موتور های بنزینی با موتورهای 

هیبریدی و الکترونیکی یکی دیگر از راه کارها است.
از شما  دادید  قرار   KWC ماهنامه  اختیار  در  را  اینکه وقت خود  از 

متشکرم.



هر کس که کار می کند، دستکم  روزانه 8 ساعت از وقت خود را در محیط کار 
سپری می مناید. در نتیجه محیط کار تاثیر مستقیمی در سالمت روحی افراد دارد. 
داشنت روحیه خوب اگر نتواند باعث موفقیت و پیشرفت شغلی شما شود، دستکم 
می تواند به سالمت روحی شما کمک کند. اگر فکر می کنید باید عاشق شغل خود 
باشید تا بتوانید در محیط کار شاد باشید، تصور درستی نیست. شاد بودن تا حد 
زیادی انتخاب خود فرد است. این خود شما هستید که باید کارتان را لذت بخش 
کنید. احتمال دارد که شما در محیط کار یک سری مشکالت شغلی و حرفه ای با 
مدیر یا همکاران خود داشته باشید، با همه این مسائل شما باید یاد بگیرید که در 
محیط کار خوشحال باشید و نگذارید مشکالت شما را از پای در بیاورد. یکی از 
راه های شاد بودن در محیط کار این است که به کارتان و محیط آن با دید مثبتی 
فکر کنید و از افرادی که دیدگاه های منفی دارند دوری کنید. اگر از کار خود ناراضی 
هستید و محیط کارتان را دوست ندارید، می توانید با روش های شاد بودن محیط 
اطراف خود را به یک مکان لذت بخش و سرگرم کننده تبدیل کنید. در این حالت 
شاید کم کم تغییر عقیده بدهید یا الاقل تا پیدا کردن کار مناسب از زندگی خود لذت 

ببرید و درآمد داشته باشید.
سعی کنید در محل کارتان یک دوست پیدا کنید

با توجه به اینکه زمان زیادی را در محل کار سپری می کنید، بهتر است الاقل با 
یک نفر دوستی صمیمانه داشته باشید تا بتوانید روی حس دلسوزی و صمیمت و 
حمایت او حساب باز کنید. داشنت دوستان خوب یکی از بهترین راه های شاد بودن 
در محیط کار است که در راندمان نیز می تواند تاثیر زیادی داشته باشد و حتی باعث 
پیشرفت کار شود. در محیط کار دوست و همکارانی پیدا کنید که از بودن با آنها لذت 

ببرید و دوست داشته باشید وقت خود را با آن ها صرف کنید.
جنبه های مثبت کار خود را پیدا کنید

شاید شما نیز از آن دسته افرادی باشید که کار خود را دوست ندارند. مطمئن باشید 
شما می توانید در شغل فعلی خود چیزی پیدا کنید که از اجنام آن لذت ببرید. به 
روحیات خود، مهارت ها و عالیق تان نگاه کنید و آنچه که اجنام آن می تواند لذت 
بخش باشد را پیدا کنید. مثاًل اگر در زبان خارجی یا کار کردن با کامپیوتر مهارت 
دارید، اشکاالت همکاران و مدیران خود را حل کنید وآنها را به این وسیله خوشحال 
منائید. یکی از راه های شاد بودن در محیط کار پیدا کردن جنبه های مثبت شغل 
است. این جستجو ممکن است باعث شود به این نتیجه برسید که شغل شما آنقدر 

هم بد نیست و حتی می تواند لذت بخش باشد.

جک ما Jack Ma کار آفرین و بنیانگذار گروه علی بابا در ســال 1994 سایت 
اینترنتی علی بابا را در چین تاســیس منود. وی بر اســاس آمار موسسه فوربز 
در ســال 2014 با دارایی خالص 24 میلیارد دالر، در فهرســت ۶ ثرومتند اول 
چین قرار گرفته بود. وی از جمله افراد موفق در حوزه فناوری اطالعات اســت 
که با هدف کمک کردن به کســب و کارهای کوچک و فراهم کردن بازار برای 
محصوالت چینی، باعث شــد تا مردم چین بتوانند محصوالت خود را به متام 
دنیا صــادر کنند. او با برپایی گروه علی بابا صاحب بزرگترین شــرکت جتارت 

الکترونیک، در چین است. 
جک ما در یکی از ســخنرانی های خود برای دانشــجویان و جوانان، در مورد 
اینکه چگونه ثرومتند شــده می گوید: متام انسان ها در مورد آینده خود نگران 
هستند و برای آینده برنامه ریزی می کنند. من هم تصمیم گرفتم برای پیشرفت 
خود، سخت کار کنم. من همیشه باور داشتم که موفقیت منتظرم است، پس 
تصمیم گرفتم متام تالشــم را اجنام بدهم. بعــد از مدتی حتقیق به این نتیجه 
رسیدم که آینده دنیا در دست گســترش ارتباطات قرار دارد، به همین دلیل 
متام تالشــم را کردم تا زبان انگلیسی و برنامه نویسی برای وب یاد بگیرم. هیچ 
کس فکر منی کرد من موفق شــوم، چون همه دوســتان و خانواده ام معتقد 
بودند من برخالف عقاید رایج اجتماع فکر می کنم. در ســال 1994 سفری به 
آمریکا داشتم، در آجنا متوجه شدم اینترنت به سرعت در حال پیشرفت است و 
به زودی متام دنیا را پوشــش خواهد داد. بعد از بازگشت به چین، چون دنبال 
پیدا کردن یک شــغل بودم، تصمیم گرفتم کاری را در دنیای اینترنت و جتارت 
الکترونیک شروع کنم. این در حالی بود که من هیچ دانش و جتربه ای در مورد 
کامپیوتر و اینترنت و جتارت نداشــتم و این کار در چین آن زمان رایج نبود. با 

متام این شرایط به راهم ادامه دادم و این داستان آغاز کار من بود.  
درســال های اخیر خیلی ها از من ســوال می کنند که چرا تو توانســتی این 
فرصت را به دســت آوری ولی ما نتوانستیم؟ حقیقت این است که من هم در 
آغاز راه، در مورد افراد موفق همین ســوال را در ذهنم داشتم. پس شروع به 
مطالعه زندگی افراد موفق کردم و متوجه شدم آنها همیشه خوش بین هستند 
و هیچوقت شــکایت منی کنند، بلکه سعی می کنند مشکالت افراد ناراضی را 
حل کنند. فرصت همیشه جایی است که مردم از چیزی ناراضی هستند، اگر ما 
بتوانیم مشــکالت آنها را حل کنیم، در واقع برای خود فرصت ایجاد کرده ایم. 
این کاری بود که من هم اجنام دادم. در سال 1994 و 1995 بسیاری از صاحبان 
کسب و کارهای کوچک چینی شکایت می کردند که منی توانند محصوالت خود 

را در خارج از چین بفروشــند، جتارت های بزرگ و 
صاحب نام همیشه می توانستند به منایشگاه های 
بزرگ دنیا بروند و خودشــان را معرفی کنند. ولی 
جتارت های کوچک که تــوان اقتصادی این کار را 
نداشتند، همیشه جا می ماندند. من از این فرصت 
اســتفاده کردم و تصمیم گرفتم با کمک اینترنت 
مکانی را برای جتارت های کوچک به وجود بیاورم تا 
آنها هم بتوانند بدون نیاز به زبان و پول، محصوالت 

خود را به خارج از چین صادر کنند. 
این مهم نیســت که ســرمایه گذاران یا والدین یا 
دوستان به کار شــما باور داشته باشند. مهم این 
است که تیم شما و کسانی که با شما کار می کنند 
به هدف هایتان باور داشــته باشــند. همیشه با 
افرادی کار کنید و تیمی تشــکیل دهید که همگی 

دارای یک باور باشید. تیم ما به مدت 3 سال حتی یک دالر هم درآمد نداشت، 
ولی من و همکارامن چون باور داشــتیم که راهمان درســت است، آن را ادامه 
دادیم. در این مدت بسیاری از مشتریان سایت، برای ما پیام تشکر می فرستادند 
و می گفتند ما منی توانیم به شما کمک مالی کنیم، ولی از شما می خواهیم که 

راهتان را ادامه دهید و به ما کمک کنید. 
اولین انقالب تکنولوژی جهان، اختراع ماشــین بخار بود. بعد از 50 ســال این 
تکنولوژی به موفقیت کامل رسید. دومین انقالب تکنولوژی، تولید و مهار انرژی 
الکتریسیته بود که بعد از 50 سال موفق شد. حاال سومین انقالب اینترنت است 
که تنها 20 ســال از عمر آن گذشته و 30 ســال دیگر برای رشد زمان نیاز دارد 
که این بهترین فرصت برای جوانان اســت. ما االن در بهترین قرن از متام قرون 
متدن بشــر زندگی می کنیم. بهترین دارایی که شــما دارید این است که جوان 
هســتید. شکایت نکنید، اجازه بدهید دیگران شکایت کنند. آنهایی که شکایت 
می کنند آنهایی هستند که شکســت می خورند. همیشه متفاوت فکر کنید و 
از مغز خودتان کار بکشــید و سخت کار کنید. اگر شما هیچوقت تالش نکنید 
چگونه می توانید فرصت ها را بدســت آورید؟ من یک آدم معمولی هستم فقط 
فکر می کنم انسان سخت کوشی هستم. حرکت کنید، فردا یک روز جدید است. 

اگر تسلیم نشوید فرصت وجود دارد و تسلیم شدن مساوی است با شکست. 
شــما می توانید برای خودتان کار کنید یا بــرای دیگران کار کنید. من تصمیم 

در محیط کار، شاد باشید
به فکر توسعه و پیشرفت در شغلتان باشید

به این فکر نکنید که اگر خوب و با انگیزه کار 
کنید منفعت آن به جیب صاحب کارتان می رود. 
این شما هستید که بیشترین منفعت و سود را 
از پیشرفت در کار بدست می آورید، چون دارای 
جتربه و مهارت می شوید و حتی می توانید اگر 
الزم شد محل کار خود را تغییر دهید و مطمئن 
باشید برای شما و ختصص تان به راحتی کار 
و توسعه  به فکر رشد  پیدا خواهد شد. پس 
کار خود باشید. هدف گذاری کرده و با برنامه 
حرکت کنید، می توانید از مدیرتان بخواهید تا 
در این راه شما را راهنمایی کند و یا شما را به 

دوره های مختلف آموزشی بفرستد.
نگران مسایلی که روی آنها کنترل ندارید، نباشید
همچون  پیرامون  مسایل  از  داشنت  آگاهی 
یا کارهایی که  بازار  اقتصادی، وضع  وضعیت 
مهم  اوقات  گاهی  دهند،  می  اجنام  دیگران 
گران  خارجی  ارزهای  قیمت  اگر  ولی  است. 

می شوند یا بازار دچار رکود شده، از دست شما کاری بر منی آید. اگر مرتبًا به اینگونه 
مطالب فکر و به دیگران اطالع رسانی کنید، چیزی به جز ناراحتی فکر و زجر نصیبتان 
منی شود. شما باید همیشه روی مسایلی که قابل کنترل هستند، همچون افکار و 

اعمال خود مترکز کنید.
مسئولیت  وظایف خود را بر عهده بگیرید

از وظایف خود اطالعات کاملی بدست آورید و برآن ها مسلط شوید. مسئولیت متام 
خطاهای خود را بر عهده بگیرید و درصدد جبران و اجتناب از تکرار آن  برآیید. یکی 
از بهترین راه های شاد بودن در محیط کار، روبه رو شدن با بازخورد عملکردتان 
است. بعضی از مدیران هیچ بازخوردی از حنوه عملکرد کارکنان خود ارائه منی دهند. 
اگر شما نیز در چنین موقعیتی قرار دارید خجالتی نباشید و از مدیر خود درخواست 
بازخورد نسبت به کار خود را بکنید. سعی کنید با واقعیت روبه رو شوید و بفهمید 
که شما دقیقًا چگونه کار می کنید. اگر عملکرد شما در محیط کار مثبت باشد شما 
حس خوبی دریافت خواهید کرد و خواهید فهمید که تاثیرگذار و مفید واقع شده اید. 
شنیدن تشکر و قدردانی رئیس نیز باعث افزایش روحیه کاری شما می شود. اگر 
نتیجه عملکرد شما منفی است، باید این حس به شما انتقال پیدا  کند که به فکر 

بهبود و پیشرفت کار خود باشید. پس حتما از رئیس خود بخواهید تا با ارائه گزارشی 
دقیق عملکرد شما را ارزیابی کند. حتی شما می توانید از مشتریان و مراجعه کنندگان 
خود بخواهید تا حنوه سرویس دهی شما را حتلیل کرده و پیشنهادات و انتقادات خود 
را ارائه دهند. شما در مقابل توسعه و پیشرفت کار خود مسئول هستید و گرفنت 

گزارش عملکرد به شما کمک زیادی در این راه خواهد کرد.
انرژی ارزشمند خود را برای غیبت و بدجنسی در محیط کار هدر ندهید

برای شاد بودن بهتر است به شایعات و سخن چینی در محل کار توجهی نکنید. پیش 
از اینکه بخواهید در مورد کسی غیبت کنید یا به غیبت دیگران گوش منائید از خود 
بپرسید: آیا این حرف حقیقت دارد؟ آیا غیبت کردن کار درستی است؟ آیا غیبت کردن 
کار  الزمی است و می تواند چیزی را تغییر دهد؟ آیا من خوشم می آید کسی چنین 

حرف هائی را در مورد خودم بگوید؟
هرگز در محیط کار به مشکالت شخصی خود فکر نکنید

همیشه مشکالت شخصی خود را دور از محیط کار نگه دارید. سعی کنید در محیط 
کار اولویت اول، کارتان باشد و روی حنوه درست اجنام کارها مترکز کنید. قبل از 
صحبت کردن در مورد بحران های زندگی خود با همکارتان در مورد معایب و مزایای آن 
فکر کنید و سعی کنید حد و مرزی را برای نزدیک شدن به همکاران خود قائل باشید.

گرفتم برای خودم کار کنم. اگر برای خودتان کار می کنید، باید به دیگران فکر 
کنید. چون وقتی کمک می کنید تا دیگران خوشحال و موفق باشند، شما هم 
خوشــحال و موفق خواهید بود. من ختصص خاصی نداشــتم فقط بلد بودم از 
دریچه چشم مشتریان و مردم عادی به دنیا نگاه کنم. شغل من کمک به کسانی 
است که می خواهند شغلی داشته باشند. بسیاری معتقدند اینترنت و تکنولوژی 
بســیاری از مشــاغل را از بین برده و باز هم از بین خواهد برد. ولی من چنین 
فکر منی کنم چون اگر شــغلی از بین رفته، شغل های زیادی نیز به وجود آمده 
که نیاز به دانش و مهارت دارند. کاری که علی بابا اجنام داد این بود که مصرف 
کننده های چینی را گرد هم آورد. روزانه 120 میلیون خرید از ســایت علی بابا 
اجنام می شــود. هر کاالئی که کیفیت خوب و قیمت مناسب داشته باشد، در 
کوتاه ترین زمان فروخته می شود. من فکر می کنم در 20سال آینده روزانه 2 تا 
2/5 میلیــارد نفر از طریق اینترنت خرید خواهند کرد و این بهترین فرصت برای 

کار و درآمد است. 
شــما تا زمانی که سن تان زیر20 سال اســت می توانید اشتباه کنید، از 20 تا 
30 ســالگی بهتر اســت یک نفر را به عنوان راهنما و الگو انتخاب کنید و از او 
بیاموزید. از30  تا 40 سالگی جتربه کسب کنید و سخت کارکنید. از سن40 تا 50 
کار ختصصی خودتان را گســترش دهید و فقط همان یک کار را اجنام دهید. از 
50 تا ۶0 سال به جوانان آموزش دهید و با آن ها کار کنید و همیشه خوشحال 

باشید که انرژی شما می تواند در دیگران تاثیر گذار باشد. 

موفقیت در انتظار شما  است
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تحلیل اخبار آب
آوارگی ۷۰۰ میلیون نفر به خاطر آب

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و بانک جهانی، 40 درصد مردم جهان حتت تاثیر 
کمبود آب قرار دارند همچنین اگر مشکل کمبود آب حل نشود 700 میلیون نفر در 
جهان تا سال 2030 در جستجوی آب، آواره و سرگردان خواهند شد. هم اکنون بیش 
از دو میلیارد انسان در جهان مجبور به نوشیدن آب ناسالم هستند و بیش از چهار 
میلیارد و 500 میلیون نفر به سرویس های بهداشتی و سالم دسترسی ندارند. عالوه بر 
این، حجمی معادل 80 درصد فاضالب در جهان بدون اینکه تصفیه شود در محیط 
زیست رها می شود. جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی گفت: زیست بومی که زندگی 
بر آن استوار است یعنی غذای ما، پایداری انرژی، سالمت عمومی، مشاغل، شهرها 
همه در معرض خطر قرار دارند که حل این مشکل به حنوه مدیریت آب بستگی 
دارد. در بررسی سازمان ملل متحد و بانک جهانی آمده  است: سرمایه گذاری در زیر 

ساخت های آب باید حداقل طی پنج سال آینده دو برابر  شود.
عصر ایران
چند نفر از این700 میلیون مربوط به ایران خواهند بود؟ چه حجم از 
فاضالب کشور بدون تصفیه وارد محیط زیست می شود؟ آیا سرمایه گذاری در زیر 

ساخت های آب، ظرف پنج سال آینده دو برابر خواهد شد؟

کاهش ۴ میلیارد مکعبی آب سدها
محمد حاج رسولی ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با 
بیان این که سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی است، گفت: ورودی آب به سدها در 
سال گذشته در کل کشور تقریبا 14 میلیارد متر مکعب بود که این عدد امسال به حدود 
10میلیارد متر مکعب رسیده و کاهشی حدود 27 درصد دارد. وی اضافه کرد: باید بپذیریم 
که در گذشته اشتباهات زیادی کرده ایم و باید با همفکری، معضل و چالشی که در بحث 
آب در کشور مطرح شده است را برطرف کنیم. وی گفت: در کشور ما همیشه آب به 
عنوان یک کاالی رایگان در اختیار گذشته شده است و این مساله باعث می شود هیچ 

انگیزه ای برای صرفه جویی در مصرف آب وجود نداشته باشد.
انرژی امروز
هرکوششی که در سال گذشته برای کنترل مشکل آب شد، اکنون   
الاقل باید 27 درصد بیشتر شود، چون همین مقدار از ذخیره پشت سدهای کشور 
کاسته شده. به راستی چه گام عملی موثری برای کنترل مصرف آب برداشته شده. 
هنوز تلویزیون اگر بخواهد یک پیام صرفه جوئی آب پخش کند توقع دارد وزارت نیرو 
مانند کاال های تبلیغاتی برای آن پول پرداخت کند. چرا دولت تصمیم منی گیرد 25 
درصد وقت صدا و سیما را در اختیار آگاهی رسانی برای مقابله با بحران آب قرار دهد؟ 

مردم نباید آب، برق و سوخت ارزان داشته باشند
علی سرزعیم معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، انرژی ارزان 
را »امتیازهایی که حکومت سخاومتندانه به مردم بخشیده« خواند و گفت:»مردم 
نباید آب و برق و سوخت ارزان داشته باشند«. وی عدم افزایش قیمت حامل های 
انرژی در قانون بودجه امسال را ناشی از اعتراض های دی 9۶ دانست و گفت: 
چنانچه دولت هزینه هایش را کاهش ندهد، با کسری بودجه روبرو خواهد شد. 
مجلس پس از اعتراض های سراسری دی ماه دولت را از هرگونه افزایش قیمت 
قیمت  افزایش  وی  کرد.  منع  در سال 97  دولتی  و خدمات  انرژی  حامل های 
حامل های انرژی را نیازمند »تفاهم با مجلس« و »اعتماد اجتماعی« دانست. به 
گفته او در شرایط فعلی »اعتماد اجتماعی در ایران وجود ندارد« و  وقتی که اعتماد 
اجتماعی وجود ندارد، اصالحات اقتصادی ممکن نیست. به گفته او کشور در میان 

انتخاب میان شرایط سخت و سخت تر برای آینده اقتصاد ایران قرار دارد.
 ایلنا

نیازمند انقالب آبی در کشور هستیم
آب  منابع  مدیریت  شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  سیاری،  مجید 
ایران، با تاکید بر اینکه شرایط امروزه مدیریت آب کشور از نظر منابع و مصارف به 
گونه ای است که برای ایجاد حتول و ارتقای آن نیازمند یک »انقالب آبی« هستیم و 
روش های سنتی ناکارآمدی خود را نشان داده اند، گفت: این انقالب بایستی چرخه 
کامل از اندیشه تا عمل را شامل شود و به بیان دیگر با تغییر بنیادین نگرش ها 
شروع و در پیاده سازی اقدامات عملی به منصه ظهور برسد. وی اضافه کرد: در 
غیر اینصورت نه تنها تأمین نیازهای جمعیت فعلی امکان پذیر نیست، بلکه برای 
جمعیت هدف گذاری شده توسط برنامه ریزان کشور به هیچ وجه این امکان وجود 
خنواهد شد. وی افزود: در کشوری که باید آن را بهشت یارانه ها نامید، قوانین به 
گونه ای تدوین شده اند که هرکس که بیشتر مصرف کند، سود بیشتری برده است. 

این امر منبع حیاتی آب را به نابودی کشانده است. 
انرژی امروز
به دلیل سخت شدن شرایط کمبود آب در سراسر کشور، کم کم مسئوالنی 
در رده معاون و مشاور وارد میدان شده اند و اتفاقاتی که موجب بروز این بحران شده را 
مطرح می کنند. اتفاقاتی که انباشتی از تفکرات غلط و سوء مدیریت های گذشته است 
که اکنون نیز کم و بیش ادامه دارد. البته هنوز عواملی که باعث شدند تا »اعتماد 
اجتماعی در ایران وجود نداشته باشد« رامعرفی منی کنند و راه کارهای یک »انقالب آبی« 

مطرح و پیگیری منی شود. 

  

بعد از پایان جنگ دوم جهانی، کشور شکست خورده ژاپن در حال فروپاشی بود. دو شهر بزرگ 
هیروشیما و ناکازاکی با اولین مبب های امتی که در دنیا ساخته شد، با خاک یکسان گردید و 
بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از اهالی آن کشته شدند. این دو شهر طی ده سال توانستند 
از حلاظ اقتصادی و شهرسازی به سطح  قبل از سقوط مبب های هسته ای بازگردند. مدت 
زیادی از پایان جنگ دوم جهانی نگذشت که ژاپن یکی از پنج قدرت اقتصادی جهان شد. در 
ژاپن معادن طبیعی نفت و گاز و زغال سنگ و فوالد و مس وجود ندارد. این کشور ساالنه در 
معرض صدها زلزله و سونامی قرار دارد. اما متام این مسائل باعث نشده تا ژاپن یکی از بزرگترین 

قدرتهای اقتصادی جهان نشود. چرا چنین اتفاقی افتاد؟
ژاپنی ها پس انداز منی کنند و معتقد هستند پول باید همیشه درجریان باشد. سال ها است 

تورم در ژاپن معنی ندارد و یا صفر است یا منفی!
متام معلمان دوره ابتدایی ژاپن خامن هستند که گاهی از مادر بچهها دلسوزترند! هنگام تعطیلی 
مدارس بچهها به خاطر دور شدن از مدرسه و معلمگریه می کنند! دانش آموزان همراه با 
معلمین هر روز به مدت 15 دقیقه به نظافت مدرسه میپردازند. این کار باعث تربیت نسلی 
متواضع و عالقه مند به نظافت می شود. عالقه هر فرد به نظافت سرلوحه اخالق مداری هر 

فرد ژاپنی محسوب می شود.
در مدارس ژاپن از کالس اول تا سوم ابتدایی، هیچ امتحانی وجود ندارد. از اول ابتدایی تا 
کالس دوازده چیزی به نام مردودی وجود ندارد ! چون هدف از تعلیم و تربیت در مدارس 
ژاپن، نهادینه کردن مفاهیم و ساخنت شخصیت است و نه فقط تعلیم از طریق تلقین و تنبیه 
و ترس از منره .یکی از مواد درسی اول تا ششم ابتدایی )گامی به سوی اخالق( است که در آن 
اخالق و شیوه تعامل با دیگران را آموزش می دهند. دانش آموزان در مدارس بعد از صرف غذا 
مسواک خود را برداشته و دندانها را متیز می کنند و از همان کودکی مراقب سالمتی خود 
هستند. همه دانش آموزها باید نهار را در مدرسه بخورند تا دولت از تغذیه مناسب نسل آینده 
مطمئن شود. مدیر مدرسه نیم ساعت قبل از تقسیم غذا از غذای دانش آموزان میچشد تا 
از سالمتی آن مطمئن شود. اگر از مدیر بپرسید چرا این کار را می کند؟  پاسخ می دهد: این 
دانش آموزان، آینده ژاپن هستند و ما باید مراقب آنها باشیم. حقوق یک معلم معادل 7500 

دالر آمریکایی در ماه است و هیچ معلمی نیاز مالی و شغل دوم ندارد.
در ژاپن خانه ویالیی به ندرت پیدا میشود. مردم اگر باغچه  ای کوچک داشته باشند در آن ترب 
و اگر بزرگتر باشد برجن می کارند. با وجودی که ژاپن یکی از ثرومتندترین کشورهای دنیاست، اما 
مردم مستخدم و خدمه استخدام منی کنند و این پدر و مادر هستندکه متام مسئولیت فرزندان 

را بر عهده دارند. 
کارگر نظافت چی و رفتگر را »)مهندس( بهداشت« می نامند و دستمزدشان ماهانه 4 الی ۶ 
هزار دالر آمریکایی است. برای ورود به این پیشه داوطلبان باید دوره ببینند و امتحانات کتبی 

پیشرفت، تصادفی نیست 
و شفاهی بدهند. متام مشاغل ژاپن حداقل دو سال دوره آموزشی دارد و هر کس که بخواهد 
مشغول کاری شود باید در آن رشته مدرک حتصیلی داشته باشد، حتی مشاغلی مانند آشپز، 

گارسون، آرایشگر، مکانیک و فروشنده. 
از کار ُمردن در ژاپن یک افتخار است. شکست درکار برای یک مدیر برابر مرگ است. سالیانه 
تعداد زیادی از مدیران به دلیل عدم موفقیت یا پیش آمدن یک حادثه از پیش بررسی نشده یا 
حتی خطای انسانی، خودکشی می کنند. هر ژاپنی در هر شغلی که باشد به آن افتخار می کند. 
کارمندان ژاپنی روزی یک ساعت در محل کار ورزش دسته جمعی می کنند. در ژاپن برای اجنام 
هر کاری دستورالعمل و برنامه ی از پیش تعیین شده وجود دارد، حتی تعمیر جدول یک پیاده رو 

در یک خیابان فرعی، با نقشه و برنامه و بودجه از پیش تعیین شده، اجنام می شود.
استفاده از تلفن همراه در ادارات، جلسه ها، کالس درس، قطار، رستوران و متام اماکن بسته 
ممنوع است. در موبایل ژاپنی ها به جای کلمه » بی صدا « یا )silent( از کلمه »اخالق« استفاده 

شده است.

در رستوران های سلف سرویس و مهمانی ها، هرکسی به اندازه نیاز خود غذا بر می دارد، به 
شکلی که در آخر کار نباید در بشقاب کسی چیزی مباند. در این کشور اسراف وجود ندارد.

ژاپنی ها مردمانی هستند که ارزش وقت را می دانند و برای هر ثانیه و دقیقه ارزش قائل هستند. 
میانگین تاخیر قطار در سال کمتر از یک دقیقه است. با این وجود مسوالن مربوطه، در آخر هر 

سال، بابت این تاخیر از مردم معذرت خواهی می کنند.
شاید بزرگترین رمز فرهنگ ژاپنی ها در مسیر پیشرفت این است که می آموزند نیازی به 
دشمنی و درگیری با دیگران ندارند. آنها معتقدند، با رشد و پیشرفت تو، دیگران خود به خود 
شکست می خورند. پس بهتر است به دیگران کاری نداشته باشی و کار خودت را درست 

اجنام بدهی.

ده سال گذشت
نشریات در کشور ما معمواًل عمر کوتاهی دارند. انتشار منظم ده ساله رکورد خوبی در بین نشریات 
ایرانی محسوب می شود. ماهنامه KWC از این شماره وارد یازدهمین سال انتشار خود شد. 
انتشار این ماهنامه هزینه نسبتًا سنگینی دارد و چون رایگان توزیع می شود و صرفًا تبلیغاتی 
نیست، ما همواره در معرض این  سوال هستیم که انتشار این ماهنامه چه سودی برای شرکت 
KWC دارد؟ انتشار این نشریه به نوعی پاسخ دادن به مبحث »مسئولیت اجتماعی شرکت ها« 
)Corporate Social Responsibility( است، که در علم مدیریت به آن)CSR( می گویند. 
كسب و كارهای امروزی، نياز به همزيستی مساملت آميز با جامعه دارند و باید اين حقيقت را قبول 
کنند كه با آسيب ديدن و تضعيف اجتماع و محيط پيرامون، پايداری و توسعه كسب و كارشان به 
خطر خواهد افتاد.  شرکت های موفق باید توجه ویژه ای به پاسخگویی اجتماعی داشته باشند، 
مسئولیت خود در قبال جامعه را ایفا کنند و حفظ ثبات زیست  بوم را ترویج منایند. به کارگیری این 
اصول باعث بهبود تصویر موسسه در جامعه، افزایش ارزش نام جتاری یا برند، دسترسی بیشتر به 
منابع تامین مالی، مدیریت قوی تر ریسک و ساختار امنیتی، کارکنان با  انگیزه تر، وفاداری بیشتر 

مشتری، افزایش اعتماد ذی نفعان و سهام داران، خواهد شد. 
شرکت KWC ایران در جهت احترام به مسائل اجتماعی از ابتدای کار، حفاظت از آب را در 
سرلوحه اهداف خود قرار داده و با نصب آبفشان و کارتریج استاندارد در متام محصوالت خود و 
ساخنت شیرهای چشمی و زمان دار و دوش های کم مصرف و ارائه فالش تانک های دو زمانه 
و اخیرًا نیز با ساخت شیرهای ملسی، همواره در جهت ارائه محصوالت کاهنده مصرف آب قدم 
برداشته. ماهنامه KWC نیز با پیروی از همین نگرش مهمترین هدف اجتماعی خود را بر اساس 
اطالع رسانی از خطرات کمبود و شیوه های کاهش مصرف آب قرار داد. ده سال قبل وقتی ما از 
بحران و جنگ آب سخن می گفتیم، برای اکثریت اجتماع وحتی مدیران آب کشور، این حرف ها 
بازار گرمی برای فروش محصوالت شرکت تلقی می شد و کمتر کسی باور داشت بحران آب در 
راه است. در سرمقاله شماره 2 ماهنامه که در خرداد سال 87 منتشر شد، تذکر دادیم: »واقعيت 
اين است كشور ايران در منطقه ای خشک و نيمه خشک قرار گرفته كه حتي در سال های پر 
باران نيز مسئله كمبود آب آشاميدنی گريبان گير مردم است. راه حل، تغيير الگوی سنتی مصرف 
گرايانه رايج است كه به دو طريق بدست می آید. يكی تغيير رفتار و عادات غلط در مصرف آب كه 
احتياج به آموزش دارد و ديگری استفاده از وسائل و امكانات صرفه جويي در مصرف آب.« در 
اخبار آب همان شماره اخطار کردیم که » ميزان بارندگی كشور در سال آبی 87- 8۶  در حدود 
35 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.«  این ها و صدها مورد دیگر که همگی 
در آرشیو ماهنامه ثبت است نشان دهنده این است که ماهنامه از روز اول تاکنون، به شیوه ای 

علمی و کاربردی دغدغه کمبود آب کشور را داشته است. 
ماهنامه در ده سال گذشته با 120 نفر از کارشناسان و هنرمندان و انبوه سازان و مدیران آب 
کشور در مورد اهمیت و شرایط آب کشور مصاحبه اجنام داده. 120 سرمقاله با موضوع بررسی 
دالیل مشکالت آب و شیوه های مقابله با آن نگاشته شده و بیش از 200 مقاله از جدیدترین 

مقاله های علمی داخلی و خارجی، در رابطه با بحران آب و راه های مقابله با آن چاپ شده. بعضی 
اوقات فاصله بین انتشار جهانی یک مقاله و چاپ آن در ماهنامه فقط چند روز بود. بیش از 100 

پیام کوتاه تصویری برای آموزش روش های مصرف بهینه آب ساخته و منتشر شد.
 9000  البته ما آنقدر ساده دل نیستیم که فکر کنیم یک نشریه کوچک، با مخاطبی حدود 
نفر)هرچند اکثریت متخصص و کارشناس آب هستند( بتواند بر مشکل آب کشوری به پهناوری 
ایران تاثیر عمیق بگذارد، ولی بر طبق شواهد، مطمئن هستیم که توانسته ایم بر آگاهی مدیران 
آب کشور و سطح آگاهی عمومی تاثیرگذار باشیم. به همین دلیل نتیجه کار ده ساله خود را مثبت 
ارزیابی می کنیم. مهم ترین دلیل اینکه ماهنامه KWC هنوز پس از گذشت ده سال همچنان با 

طراوت و شادابی منتشر می شود.


