
می خواهیم هرچه سریعتر این منابع پر شود. 
آب در تولید پوشاک اهمیت زیادی دارد از رشد پنبه تا شستشوی پارچه در خانه. 
در چند سال اخیر ما تالش کرده ایم راهی برای کاهش مصرف آب بیابیم و حتی به 
مصرف کنندگان آموزش بدهیم که چگونه از شلوارهای جین های خود مراقبت کنند 
تا به دفعات شستن کمتری نیاز داشته باشند وبرای شستن آنها آب کمتری مصرف 
کنند. البته ما می دانیم به تنهایی نمی توانیم از این منبع ارزشمند محافظت کنیم. ما 
به عنوان یک شرکت پیشگام در صنعت پوشاک سعی می کنیم به عنوان الگو، بیش 
از هر زمانی متعهد به کاهش استفاده از آب باشیم و تمام آبی را که استفاده می کنیم 

به محیط زیست برگردانیم.
برای رسیدن به این هدف روش هائی خود را در سه حوزه موثر متمرکز کرده ایم، کره 
زمین، تولید محصول و مردم. ما بر اساس مطالعات انجام شده دانستیم بیشترین تاثیر 

در مصرف آب را در این سه بخش می توان اعمال کرد. 
آب و سیاره زمین 

لی وایز یک شلوار جین، در طول عمر  توسط کمپانی  انجام شده  تحقیقات  در 
خود از رشد پنبه تا تولید و شستشو و دفع زباله3781 لیتر آب مصرف می کند. 
پس نمی توان نادیده گرفت که تولید پوشاک به مقدار قابل توجهی آب نیاز دارد. 95 
درصد محصوالت کمپانی لی وایز بر پایه پنبه است و تقریباً 70 درصد آب مورد نیاز 
پوشاک، در بخش کشاورزی و رشد پنبه و بقیه در مراحل تولید مصرف می شود. 
یعنی یافتن راه حل های جدید برای تولید پنبه از طریق شیوه آبیاری نوین و آموزش 
به کشاورزان، می تواند در کاهش مصرف آب بسیار موثر باشد. در این راستا کمپانی 
لی وایز در سال 2005 روش جدیدی را برای کاشت پنبه طراحی کرد و از این طریق، 
تغییرات اساسی در چگونگی رشد پنبه به وجود آورد و استانداردهای کار کشاورزان 
پنبه را بهبود بخشید. با این طرح مصرف آب 18 درصد نسبت به گذشته کاهش یافت. 
ما همچنین در حال بررسی روش های نوآورانه برای استفاده از پنبه بازیافت شده در 
پوشاک هستیم. شلوار جینی که با حداقل 15 درصد پنبه بازیافتی تولید شود، مقدار  

زیادی در مصرف آب می تواند صرفه جویی کند.
پنبه در بسیاری از نقاط جهان کاشته می شود، به همین دلیل ما از دیوارهای کارخانه 
خودمان فراتر رفتیم تا مسائل مربوط به حوضه های آبی دیگر جهان را مورد توجه قرار 
دهیم. اکنون ما با صندوق جهانی حیات وحش همکاری می کنیم، تا نقاطی با آلودگی 
و کمبود آب و آسیب های زیست محیطی را شناسایی کنیم. بر اساس این یافته ها، 
ما قصد داریم تا به دیگر کارخانه های تولید پوشاک راه حل های کاهش مصرف آب 
را آموزش دهیم از جمله کارخانه های پوشاک واقع شده در مناطقی با خطر باال، از 

جمله بنگالدش، پاکستان، مکزیک و چین.
آب و تولید

با توجه به اینکه تنها 9 درصد آب مصرفی برای یک شلوار جین در مرحله تولید 
مصرف می شود که به نظر ناچیز می آید، ولی این حوزه نیز در نظر گرفته شده، تا 
فرصت مناسبی برای تغییر در صنعت پوشاک ایجاد شود. کمپانی لی وایز از بافت پارچه 
تا رنگرزی و شستشو به دنبال یافتن راه های جدیدی است تا مصرف آب را کاهش 

در ساعت 9 و 48 دقیقه شب 21 آبانماه زلزله ای با قدرت 7/3 ریشتر، غرب کشور 
را لرزاند و آسیب نسبتاً زیادی به تعدادی از شهرها و روستاهای اطراف کرمانشاه وارد 
کرد. طبق اصول کمک رسانی به حوادث طبیعی، بالفاصله ارگان های ذی ربط، 
ازجمله هالل احمر، نیروهای نظامی و انتظامی، وارد عملیات شدند و به یاری آسیب 
دیدگان و کسانی که در زیر آوار مانده بودند شتافتند. در اینگونه مواقع بعد از نجات 
جان انسان ها، مهم ترین مسئله توزیع سریع مایحتاج در بین آسیب دیدگان است. از 
صبح روز بعد انواع کمک های دولتی و مردمی مانند دارو، آب، غذا، پتو، بخاری و چادر 

به طرف مناطق آسیب دیده روانه شد. 
وقتی یک حادثه طبیعی اتفاق می افتد، احساسات مردم به شدت تحریک می شود و 
سعی می کنند به آسیب دیدگان کمک کنند. البته در بعضی اوقات به دلیل عدم کارآیی 
مدیریت بحران، ممکن است همین کمک رسانی ها به ضد خود تبدیل شود. مانند راه 
بندان هائی که در زلزله بم و زلزله اخیر اتفاق افتاد و راه خروج مصدومین و ورود ملزومات 
را مسدود کرد. در زمان بروز حوادث، برخورد احساساتی، از طرف مردم قابل تصور است، 
ولی اگر قرار باشد نیروهای آموزش دیده ای مانند پرسنل امدادی، پزشکی، نظامی و 

انتظامی هم دچار احساسات و بی نظمی شوند، دیگر آن سر کار واویال خواهد شد.
 در زلزله اخیر، یکی از هلی کوپترهای کمک رسان، ناگهان در میان انبوه مردم زلزله 
زده فرود آمد و با ایجاد خطر و بی نظمی، شروع به توزیع کمک ها کرد. ده ها نفر 
باالی سقف هلی کوپتر رفتند تا شاید چیزی نصیب شان شود. با این روش هرکس 
که قوی تر بود چیزی گیرش آمد و مقوله ای بنام عدالت در تقسیم کمک ها، به کلی 
از بین رفت و حتماً افراد ضعیفی مانند مصدومین، کودکان، افراد پیر و زنان، که به 
کمک بیشتری نیاز داشتند در این میان سرشان بی کاله ماند. به احتمال زیاد خدمه 
این هلی کوپتر چون می خواستند به سریع ترین شکل ممکنه کمک رسانی کنند، 
دچار احساسات شده، برخالف مقررات و دیسپلین و آموزش، در میان انبوه مردم فرود 
آمدند. در صورتی که طبق دستورالعمل ها موظف بودند ابتدا نگران خطرات فرود در 
محل نامناسب و تخریب هلی کوپتر خود باشند. در سایر کشورها در چنین مواقعی، 
وسایل حامل کمک، ابتدا در یک محل محفوظ، مانند پادگان یا مدرسه توقف می کنند، 

سپس بار آنها را به صورت دست به دست، تخلیه می کنند و لوازم را تحویل معتمدین 
محلی می دهند، تا آنها با شناختی که از شرایط محلی و مردم دارند، با نظم و انصاف 
و طبق آمار، کاال ها را بین سانحه دیدگان تقسیم کنند. ظاهراً اغتشاش در مقررات 
به خاطر غلبه احساسات، کم کم دارد به یک روش مدیریت تبدیل می شود. چندی 
پیش نایب رییس مجلس با انتقاد از عدم برخورد قانونی با موتورسواران متخلف ازسوی 
راهنمایی و رانندگی گفت: رییس وقت پلیس راهور در واکنش به پیگیری ها اعالم 
کرد، طرحی برای ساماندهی موتورسواران تهیه و درحال اجرا بود، اما از نهادی دستور 

آمد به خاطر این که موتورسواران از اقشار ضعیف جامعه هستند، رهایشان کنید.
در قطار های مترو تهران، همیشه تعداد زیادی دستفروش حضور دارند و نظم این وسیله 
عمومی را از بین می برند. تاکنون چندین طرح برای جلوگیری از دستفروشی در 
واگن های مترو شروع شده، ولی ظاهراً با توجیه وجود بیکاری در کشور، احساسات 
مسئولین و مجریان بر وظایفشان چربیده و پیگیری آن رها شده. نخست اینکه از ابتدای 
راه اندازی مترو باید جلو دستفروشی گرفته می شد تا تبدیل به حق نشود. حاال نیز چاره 
کار بدون نیاز به بگیر و ببند و درگیری، بسیار آسان است. در بیشتر نقاط دنیا هزینه 
بلیط مترو براساس مسافتی که مسافر طی می کند و مقدار زمانی که در مترو حضور 
دارد محاسبه می شود. برای کنترل و محاسبه این دو پارامتر، دستگاه هایی در ورودی 
و خروجی ایستگاه ها نصب شده که در پایان مسیر، هزینه سفر را محاسبه می کند. 
مترو تهران هم این دستگاه ها را با هزینه گزاف خریداری و نصب کرده، ولی ظاهراً بازهم 
براثر غلبه احساسات و به منظور کمک به مردم و اقشار آسیب پذیر، قیمت بلیط مترو 
به صورت ثابت دریافت می شود، یعنی مسافران هر تعداد ایستگاه را که طی کنند و هر 
چقدرکه در مترو بمانند، فقط یک ورودیه پرداخت می کنند. در صورتی که اگر قیمت 
براساس بُعد مسافت و زمان حضور محاسبه شود، هم قسط اجتماعی رعایت خواهد شد 

و هم حضور اینگونه افراد در مترو، دیگر برایشان مقرون به صرفه نخواهد بود.  
سالیان درازی است قیمت آب کشاورزی بسیار ناچیز تعیین می شود، چون می خواهند 
به کشاورزان و باغداران که البد همگی از اقشارآسیب پذیر جامعه هستند، فشار وارد 
نشود. به همین دلیل فشار سنگینی به منابع آب زیر زمینی وارد شده و قوانین عرضه 
و تقاضا در هم ریخته. همه ساله به خاطر بی ارزش بودن آب، تعدادی از محصوالت 
کشاورزی بیش از نیاز بازار کاشته و برای آن آب مصرف می شود، ولی قیمت در حدی 
است که جمع آوری آنها مقرون به صرفه نیست. آن دسته از محصوالت کشاورزی هم 
که برای کشاورز و سلف خر و بنکدار و ُخرده فروش و صادرات چی سود آور است، در 

واقع سودش سوبسید قیمت آب است، مانند هندوانه و خربزه.
قیمت آب شهری هم از راه دلسوزی برای اقشار آسیب پذیر، آنقدر ارزان است که 
حتی آنهائی که در خانه استخر دارند ترجیح می دهند به جای خرید دستگاه تصفیه، 
هر وقت الزم شد آب استخر را عوض کنند. آب صنعتی نیز با انگیزه چرخیدن چرخ 
کارخانه ها و تولید شغل برای اقشار آسیب پذیر، بسیار کمتر از قیمت تمام شده 
محاسبه می شود. مثاًل هزینه آب مجتمع فوالد اصفهان که چیزی در حدود دو درصد 
آب زاینده رود است، ساالنه حدود 18 میلیارد تومان است. مجتمعی که در سال 92 
مبلغ10 هزار میلیارد تومان فوالد فروخته، چنین کارخانجاتی دیگر چه انگیزه ای 
دارند که با هزینه های باال، به فکر بازیافت آب و استفاده از پساب باشند؟ باید مواظب 
بود که احساسات و دلسوزی کم کم تبدیل به سرزمین سوزی نشود.     ش.ب

کمپانی لی وایز»Levi Strauss & Company« با صرفه جویی در مصرف انرژی، آب 
و مواد شیمیایی، اقدامات موثری در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی در 
صنعت پوشاک انجام داده است. هدف مدیریت شرکت لی وایز از تغییر بینش، 
تبدیل شدن محصوالتشان به پایدارترین حافظ محیط زیست در بین کمپانی های 

پوشاک جهان است.
مدیر کمپانی لی وایز می گوید: آب عنصرحیاتی و مهمی در صنعت ریسندگی و 
تولید پوشاک است و ما می دانیم که آب ارزشمند ترین منبع حیات در روی کره 
زمین و مردم سراسر جهان است و آب قابل دسترس به طور فزاینده ای در حال 
کم شدن است. امروزه از هر ده نفر یک نفر به آب تمیز دسترسی داشته و از هر 
سه نفر یک نفر دسترسی به توالت بهداشتی مناسب ندارد. ما به عنوان یکی از 
اعضاء جامعه جهانی، می دانیم سطح منابع آب زیر زمینی به شدت کاسته شده و 

دهد و مواد شیمیایی خطرناک را از تولید حذف کند. برای به حداقل رساندن 
مصرف آب در مرحله تولید ما تمام طراحان ماشین آالت خود را به چالش کشیدیم 
تا محصوالت خود را با تکنیک های نوآورانه و در جهت مصرف کمتر آب به ما عرضه 
کنند. این تکنیک های جدید 96 درصد مصرف آب در زمان تولید را کاهش داد، 
به طوریکه در سال 2011 شرکت لی وایز توانست یک میلیارد لیتر آب صرفه جوئی 
کند. همچنین این شرکت در کارخانه خود در کشور چین، با استفاده از آب بازیافت 
سی میلیون لیتر آب صرفه جوئی کرد. ما معتقدیم صنعت پوشاک می تواند تا سال 

2020، دست کم50 میلیارد لیتر آب کمتر مصرف کند.
آب و مردم 

آب برای کسب و کار شرکت لی وایز و هر کسی که محصوالت ما را استفاده 
می کند بسیار ضروری است. به همین دلیل آموزش حفاظت از آب به کارکنان 

شرکت و خرده فروشان، از اولویت های برنامه ما است و شرکت لی وایز در تمام 
مقاطع، چرخه آب را کنترل می کند. ما دسترسی به آب و بهداشت را به عنوان یک 
نیاز حیاتی برای کارگران و خانواده آنها شناسایی کرده و از طریق برنامه هایی که 
مبتنی بر جامعه شناسی است، در مورد آب آشامیدن و بهداشتی، چه درکارخانه 
و چه در منزل، به آنان آموزش می دهیم. خود کارگران نیز از طریق طرح های 
ابتکاری به ما ایده می دهند. با توجه به اینکه حدود 75 میلیون نفر در بخش 
پوشاک جهان مشغول به کار هستند، ما معتقدیم اگر سایر تولید کنندگان این 
صنعت، برنامه های مشابه ما را اجرا کنند می توانیم زندگی بیش از سه میلیون 

انسان را بهبود بخشیم. 
ما همچنین یک برنامه درسی برای افزایش آگاهی در مورد اثرات اجتماعی حفاظت 
و صرفه جوئی در مکان هائی که مربوط به صنعت پوشاک می شود طراحی کرده ایم. 
ما کارکنان خود را آموزش داده ایم تا سفیرحفاظت از آب باشند و هر آنچه را که 
یاد گرفته اند با دیگران به اشتراک بگذارند. همچنین ما به کارکنان و جوامع محلی 
در مورد تاثیر تولید لباس هایشان بر سیاره زمین و نحوه تغییر رفتار و عادات روزانه، 

به منظور حفظ آب آموزش می دهیم.
 مترجم شهرام موبد

سخنرانی آقا ی دکتر کاوه مدنی با عنوان خرافات و آب
 استارت آپ معجزه قرن! 

فکر کنید، تا نتیجه بهتر بدست آورید
صرفه جوئی در مصرف آب، با تلفن هوشمند
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سخنرانی آقا ی دکتر کاوه مدنی با عنوان خرافات و آب

نظرات مربوط به محیط زیست، زود کهنه نمی شوند و اگر محتوی دورنگرانه و عمیقی 
داشته باشند، در طول زمان اهمیت شان روز به روز بیشتر آشکار خواهد شد. آقای 
دکتر کاوه مدنی استاد مدیریت آب و محیط  زیست امپریال کالج لندن که اکنون 
سمت معاونت بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی- اجتماعی سازمان حفاظت 
محیط زیست را برعهده دارند، دو سال قبل در دانشگاه شریف سخنانی تحت عنوان 
»خرافات آبی در ایران« بیان کردند، که هنوز تازه و مفید به نظر می آید. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم متن ویرایش شده سخنان ایشان را در این شماره به نظر شما 
برسانیم، تا هم خوانندگان محترم ماهنامه با نظرات ایشان آشنا شوند و هم محتوی 
مطالب تجدید عهدی باشد برای مدیری که حاال می توانند در تصمیم گیری های محیط 

زیستی کشور، تاثیر بالفعل داشته باشد.
اگر مایل به آشنایی با سوابق علمی دکتر کاوه مدنی هستید، می توانید به شماره    ۸۵ 
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هنگامی که خواستم عنوان این سخنرانی را انتخاب کنم، تصمیم داشتم از یک 
تیتر علمی استفاده کنم، ولی کم کم به این نتیجه رسیدم که بهتر است از کلمات 
»خرافات و افسانه« استفاده کنم تا مشخص شود بسیاری از مواردی که در 
اجتماع رایج است، توجیه علمی ندارد و بهتر است در محیط های علمی مطرح 
شوند تا از آنها ابهام زدائی گردد. مدتی است اصطالح »بحران آب« بر سر زبان ها 
افتاده و در رسانه ها تکرار می شود، متخصصان این مفهوم را بارها به کار 
می برند، مسئوالن بر زبان می آورند و مردم هم نقل قول می کنند، بدون اینکه 

یک توجیه علمی برای آن وجود داشته باشد. من معتقدم اگر نام شرایط 
سختی که برای آب کشور بوجود آمده را بحران بگذاریم، با بی دقتی و کم  
دانشی  مشکل را بدتر و خراب تر خواهیم کرد. زمانی که اصطالح  »بحران آب« 
را به کار می بریم و بر کلمه »بحران« نیز تاکید می کنیم، ابتدا باید ببینیم 
بحران چه معنی دارد. بحران باالترین مرحلة یک آشفتگی و تغییر ناگهانی 
است که زمان دقیق وقوع آن را نمی توان پیش بینی کرد و حالت موقت 
دارد. مثالً  وقتی یک پزشک می گوید حال مریض بحرانی است، یعنی حال 
بیمار در بدترین شرایط ممکن است و برای پزشک امکان پذیر نبوده تا از بروز 
چنین شرایطی جلوگیری کند و بزودی بیمار یا از بحران خارج خواهد شد 
و یا از دست خواهد رفت. با توجه به تعریف کلمه بحران، حاال این سوال 
پیش می آید که آیا شرایط فعلی آب کشور ما، یک بحران است؟ آیا ما در 
بدترین شرایط ممکن قرار داریم؟ آیا نمی شد از بروز آن جلوگیری کرد؟ 
آیا شرایطی که دست کم13 سال است طول کشیده موقتی است؟ آیا این 
شرایط به زودی بر طرف خواهد شد، یا اینکه قحطی آب خواهد شد؟ به 
نظر من استفاده از کلمه بحران برای شرایط فعلی آب کشور اشتباه است و 

ما با استفاده نادرست از این واژه، به تدریج حساسیت ها را نسبت به موضوع از 
بین می بریم. چهار سال است ایالت کالیفرنیا با خشکسالی و مشکالت کم آبی 
دست  به گریبان است. اگر یک کارشناس آمریکایی در این شرایط از کلمه بحران 
استفاده کند، رسانه ها به او حمله می کنند که چرا غلو می کنی. شرایط بحرانی 
باید آنقدر حساسیت  برانگیز باشد که کل اجتماع در برابر آن متحد شوند و در 
کنار هم بایستند تا شرایط بحرانی را بر طرف کنند، سپس در فکر حل ریشه ای 
مسئله باشند، مانند شرایطی که در یک زلزله بزرگ اتفاق می افتد. بعد از زلزله 
اول شرایط بحرانی است، سپس باید برنامه های بازسازی طراحی شود. به نظر من 
شرایط فعلی آب کشور هنوز بحرانی نیست، بلکه مشکل حادی است که باید با 

آن واقع بینانه رو به  رو شویم و برایش چاره اندیشی کنیم.
 از زمانی که مشکالت آب ایران، فکر مرا به خودش مشغول کرد با مطالعات و 
بحث هائی که با دوستان و کارشناسان انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که هنوز 
بر سر ریشه  مشکالت، تفاهم وجود ندارد. تا زمانی که ریشه مشکالت را درک 
نکنیم و بر سر آن به تفاهم نرسیم، نمی توانیم سراغ راه  حل ها برویم. پس شاید 
نیاز باشد که به عقب برگردیم و ببینیم تا چه حد دالیل بروز مشکل را شناخته ایم 

و مواردی که مرتباً در حال تکرار آنها هستیم درست است یا خیر.  
به نظر من مشکالت آب که هم گریبان مردم هم مسئوالن را گرفته، بیش از آنکه 
فنی باشد، اجتماعی است و تا زمانی که به مسائل اجتماعی آن رسیدگی نشود، به 
راحتی قابل حل نیست. خشکسالی اخیر ما به مرتب ضعیف تر از خشکسالی های 
دهه 70 و اوایل دهه 80 است. ما فقر آبی نداریم، ما ورشکستگی آبی داریم و باید 
رفتارمان را با بخش آب تغییر دهیم. پس بهتر است هرچه سریعتر نحوه برخورد 
و تعامل خود را با مسئله عوض کنیم و نگاه مان را به معضل آب تغییر دهیم. عده ای 
هستند که باور دارند ریشه  مشکالت را می دانند و چون وقت ندارند بیشتر در 
باره ریشه ها مطالعه و بررسی کنند،  به هر چیزی فوری انگ بحران را می زنند 
و توقع دارند برای حل بحران به سرعت اقدام شود. مثالً اگر بخواهیم در مورد 
علل خشک شدن دریاچه ارومیه بحث کنیم، عده ای تغییر اقلیم و خشکسالی 
را مقصر اعالم می کنند، بعضی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی را گناهکار 
معرفی می کنند، عده ای سدسازی و برداشت آب های سطحی را عامل اصلی 
ماجرا می دانند، گروهی برهم خوردن چرخه طبیعی آب را ریشه همه مشکالت 
می دانند. انواع این عوامل از سوی کارشناسان و متخصصان مطرح می شود و 
همه می خواهند با دیدگاه شخصی خود به دنبال راه حل مشکالت بروند و چون 
روایت ذی نفعان با یکدیگر منطبق نیست و با هم مناقشه دارند، نمی توانند به 
یک جمع بندی واحد برسند. زمانی که ما نتوانیم در مورد ریشه های یک مشکل 
به تفاهم برسیم از حل آن باز می مانیم. حاال اگر کسی پیشنهاد بدهد که بیایید 
اول در مورد علت اصلی مطالعه و بررسی کنیم، با این پاسخ رو به  رو می شود که 
بحران است! وقت نداریم! مریض از دست رفت! کدام جراحی حاضر است قبل 
از بررسی دقیق مشکل بیمار و تهیه عکس و اسکن و آزمایش، مریض را به اتاق 
عمل ببرد. تا زمانی که ما دقیقاً نفهمیم چه اتفاق افتاده، نمی توانیم هیچ 
مسئله ای را حل کنیم. این موضوع  می تواند در مقیاس چند چاه یا در مقیاس 

دریاچه ارومیه و یا در سطح ملی و بین المللی اتفاق بیفتد. از طرفی چون مشکالت 
در حوزه آب است، همه به دنبال ریشه ها و راه حل  در حوزه مدیریت منابع آبی 
کشور می گردند و در همه موارد به سراغ بخش تصمیم گیرنده منابع آب می روند 
و فوری پای وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و غیره را 
پیش می کشند. سپس یک عنوان سوء مدیریت هم برای آن پیدا می کنند و بعد به 
صورت برچسب در همه جا از آن استفاده می کنند. مثالً می گویند این مشکل در 

اثر مدیریت بد فالن وزارت یا ارگان اتفاق افتاده.
 ما اگر اندکی سیستم ها و سامانه های آبی را بشناسیم می دانیم، نمی توان سامانه های 
آبی را از سامانه های اجتماعی و سامانه های دیگری مانند انرژی، غذا و غیره جدا 
کنیم. بنابراین در اکثر موارد ریشه  مشکالت آب، خارج از حوزه مدیریت منابع آبی 
کشور قرار دارد و به همین دلیل راه  حل ها نیز چنین است. چون معموالً این موارد 
در نظر گرفته نمی شود نمی توانیم برای مشکالت را حل پیدا کنیم بلکه به آن دامن 
می زنیم و اگر هم یک مشکل را حل کنیم، در کنارش مشکالت جدیدی ایجاد 
خواهیم کرد. اگر به خواهیم به ریشه های واقعی برسیم، اولین سوالی که پیش می 
آید این است که آیا افزایش جمعیت روی مشکالت آب تاثیر داشته است یا خیر؟ 
من می گویم نه تنها بر روی مسائل آب، بلکه بر روی خیلی مسائل دیگر نیز اثر 
داشته. مخالفان و موافقان افزایش جمعیت روایت های مختلفی دارند. طرف موافق 
می گوید چون ما یک دوره پیک جمعیت داشتیم که از آن گذر کرده ایم، اکنون 
نیاز به نیروی جایگزین برای سال های آینده داریم، پس باید افزایش جمعیت داشته 

باشیم، دیدگاه مخالف می گوید مشکالتی که اکنون دچارش هستیم به خاطر همان 
پیک افزایش جمعیت بوده و کشور دیگر توان افزایش جمعیت را ندارد. حاال با این 
دو دیدگاه کامالً متضاد به چه نتیجه ای می رسیم. اگر قرار باشد جمعیت به شکل 
حساب شده و با برنامه ای افزایش پیدا کند مشکلی نیست. ما منابع بسیار زیادی 
در ایران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم. البته با اضافه شدن جمعیت، سرانه 
موجودی آب کمتر و کمتر خواهد شد. اما نمی توان با این توجیه افزایش جمعیت 
را بکلی رد کرد. در حال حاضر سرانه آب ما در خاورمیانه رتبه دوم را دارد. یعنی 
چندان بد نیست و الاقل در زمینه شرب و صنعت نباید دچار مشکل شویم. البته 
در زمینه تولید غذا دچار مشکل خواهیم شد که آن هم در آب و هوای خاورمیانه 
طبیعی است و ما در این منطقه نمی توانیم دیوانه وار به تولید غذا ادامه دهیم. اخیراً 
یک باور غلط بوجود آمده که می گوید باید کشاورزی را تعطیل کنیم. کشاورزی 
در کشوری مانند ایران نمی تواند به یکباره تعطیل شود، چون مسبب بسیاری از 
بحران ها خواهد شد. 30 درصد جمعیت کشور  هم اکنون به بخش کشاورزی وابسته 
هستند. اگر کشاورزی را تعطیل کنیم این جمعیت به حاشیه شهرها رانده و به جمع 
بیکارها اضافه خواهند شد. طرف داران طرح »نکاشت« باید به این نکات توجه کنند. 
ولی مسئله اصلی این است که جمعیت اضافی را کجا می خواهیم ساکن کنیم؟ 
نرخ شهر نشینی در ایران هم اکنون 70 درصد است که همه می خواهند در 5 کالن  
شهر آن زندگی کنند، در نتیجه حاشیه نشینی به وجود می آید. ما شهرهای متوسط 
و کوچک به اندازه کافی نداریم، با افزایش حاشیه نشینی بحران های اجتماعی، 
اقتصادی، توزیع درآمد، اختالف طبقاتی، مشکالت اخالقی و غیره افزایش پیدا 
می کند. اگر بخواهیم رشد جمعیت داشته باشیم، باید مردم را با یک برنامه ریزی 
صحیح و جدی به مکان های مناسب، در شهرهای کوچک ببریم و برای آنها شغل 
ایجاد کنیم، آنگاه جمعیت اضافی می تواند آسیب کمتری داشته باشد و به چرخه 
صنعت و اقتصاد کمک کند. در غیر این صورت خود باعث مشکالت بزرگی خواهد 
شد. کشاورزی را هم به دلیل کمبود آب به تدریج و با خلق فرصت های شغلی جدید 
در بخش صنعت و خدمات، باید کوچک کنیم. البته وقتی می گوییم کشاورزی 
نباید تعطیل شود به این معنی نیست که کشاورزی با همین شرایط ادامه پیدا 
کند. متاسفانه در سال های گذشته بخشی از مسئولین اصرار به خودکفایی گندم 
داشتند، آنها امنیت غذایی را با خودکفایی غذایی اشتباه گرفته بودند. آیا اصوالً ما 
می توانیم خودکفایی کشاورزی داشته باشیم؟ پاسخ خیر است. نه تنها در ایران بلکه 
در کل خاورمیانه نمی توان خودکفایی غذایی داشت، چون مقدار آب در این منطقه 
کم است. اکنون بعد از نابودی اکثر مخازن آبی و به خطر افتادن امنیت آبی کشور، 
مسئوالن کم کم به این نتیجه رسیده اندکه ادامه مسیر امکان پذیر نیست. آیا امنیت 
غذایی مهم تر است یا امنیت آبی؟ پاسخ این است، همان اندازه که نان مهم است، 
آب نیز اهمیت دارد. امنیت هر دو به یک اندازه مهم هستند. تفکری که تولید نان و 
امنیت غذایی را در اولویت قرار می دهد امنیت آبی را به خطر می اندازد، یعنی در 
سال های گذشته ما آب را بخاطر نان از بین بردیم ، حاال هم می خواهیم معکوس 
عمل کنیم که این نیز غلط است. اصوالً نباید به کلمه امنیت، نگاه تفکیکی و بخشی 
داشته باشیم، در نهایت باید به دنبال مفهوم امنیت انسانی باشیم. اگر آب و غذا و 

انرژی داشته باشیم، ولی امنیت اجتماعی نداشته باشیم، سیستم آسیب پذیر 
خواهد بود. آن را هم که داشته باشیم و امنیت سیاسی نداشته باشیم باز هم 

آسیب پذیر هستیم.
مساله  دیگر این است که بسیاری از کارشناسان می گویند چون 90 درصد آب، 
در بخش کشاورزی مصرف می شود، صرفه جوئی در سایر بخش ها الزم و موثر 
نیست. در توضیح باید بگوییم به فرض صحت عدد90 درصد، این آمار متوسط 
کل کشور است و توزیع آن در مناطق مختلف کشور متفاوت است، مثالً در استان 
تهران مصرف بخش آب شهری خیلی باالتر از سایر نقاط کشور است، پس صرفه 
جویی در آب شرب ربطی به آب کشاورزی ندارد و صرفه جویی شهروند تهران و 
کالن شهرها، هم منطقی و هم الزم است. از طرفی قیمت تمام شده آب در بخش 
شرب قابل مقایسه با قیمت تمام شده آب برای کشاورزی نیست. در کشورهای 
صنعتی بعضی وقت ها سهم آب کشاورزی را به بخش صنعت می برند، چون 
بابت آن درآمد بیشتری بدست می آورند و کاالی صنعتی تولید می کنند و در 
مقابلش محصول غذایی می خرند. مثالً کالیفرنیا 4 سال است درگیر خشکسالی 
است ولی درآمد ایالتی آن در این مدت باال رفته، چون بخش خدمات و صنعت 

از اقتصاد حمایت می کنند تا به خاطر کم آبی ضربه نخورد.
 از سویی خیلی ها اعتقاد دارند که سدسازی یکی از دالیل به وجود آمدن 
این شرایط است. در واقع سدسازی هم می تواند خوب باشد و هم می تواند بد 
باشد. ما در کشوری زندگی می کنیم که 75 درصد بارندگی آن در 25 درصد 
از سطح اقلیم آن می بارد و 75 درصد بارندگی  آن زمانی رخ می دهد که 
استفاده زیادی از آن نداریم و تبدیل به سیل می شود. بنابراین با این شرایط 
جغرافیایی ما مجبور به سدسازی بوده ایم و در آینده هم خواهیم بود. سد بد 
نیست، سدزدگی بد است. اینکه سد را به چه شکل و کجا ساختیم، برای چه 
ساختیم، با چه اندازه و چه تعدادی ساختیم و چطور طراحی کردیم داستان 
دیگری است که جای بحث فراوان دارد. سد، چاه، انتقال آب، شیرین کردن 
آب همگی در جای مناسب و به شیوه مناسب بسیار خوب است، اما کندن 
چاه بی حساب کتاب، می تواند قنات ها را بخشکاند و سطح آب زیرزمینی را 
پایین ببرد. ساختن سد در اندازه دو برابر کل حجم آب های جاری، آنهم در 
کشوری که مقدار تبخیر باال است، یا ساختن تعداد زیادی سد برروی تمام 
منابع ورودی آب یک دریاچه یا تاالب و نادیده گرفتن حق آبه آنها، شرایط 
را خطرناک می کند. انتقال آب خارج از ظرفیت، رودهائی مانند زاینده رود و 
کارون را از بین می برد. این طراحی و خاستگاه غلط است که منجر به نتیجه 
بد می شود. اخیراً  هم انتقال آب و شیرین کردن آن به عنوان بهترین راه حل 

در دستور کار قرار گرفته، کاری که نتایج آن دقیقاً مانند سدسازی است. فقط 
چون اثرات آن هنوز دیده نشده تصمیم گرفته ایم این کار را بکنیم.

بسیار خوب، حاال همه می دانیم مشکل آب داریم و باید آن را حل کنیم. 
مدتی قبل یک گروه سوئیسی در ایران جلسات و گفتگوهای متعددی در مورد 
دریاچه ارومیه داشتند. در نهایت پرسیدند، شما چرا می خواهید دریاچه ارومیه 
را احیا کنید؟ حرف های مختلفی زده شد و در نهایت به اینجا ختم شد که، به 
دلیل اینکه آقای رئیس جمهور دستور داده اند! یعنی این مسئله سیاسی است، 
پس هزینه ها و نحوه عملکرد آن نیز می تواند سیاسی باشد. در صورتی که 
اگر جواب دقیق و واقعی این »چرا« را بدانیم و اهداف و منافع مشخصی داشته 
باشیم، می توانیم برای رفع آن اقدامی موثر بکنیم. به راستی چرا باید مشکل 
آب کشور را حل کنیم؟ انتظارات مان تا چه حد می تواند باشد؟ آیا دریاچه 
ارومیه می تواند همان دریاچه ارومیه قبلی بشود؟ تا حاال ما فکر می کردیم 
هر اکوسیستمی را می توانیم خراب کنیم و هروقت خواستیم می توانیم آن را 
احیا کنیم. واقعیت این است که وقتی اکوسیستمی از بین برود، آب زیرزمینی 
در منطقه ای افت کند، تاالبی از بین برود، دیگر غیرقابل احیا است. حقیقت 
تلخی است اما باید آن را باور کنیم. تا هر اندازه که  بتوانیم دریاچه ارومیه را 
احیا کنیم، دیگر هرگز نمی توانیم توقع داشته باشیم همان کارکرد سابق را 
داشته باشد. پس به جای اینکه سنگ بزرگ بزنیم و بخواهیم دریاچه را مثل 
گذشته احیا کنیم، بیاییم یک دریاچه ارومیه با امکانات و خدمات جدید تعریف 
کنیم. حاال ممکن است بخشی از اکو سیستم آن کار کند و بخشی کار نکند. 
ممکن است آرتمیا داشته باشد، یا نداشته باشد. ممکن است آب آن شورتر 
باشد و PH آن متفاوت باشد. واقعیت بسیار تلخی است اما نقطه عطف مهمی 
نیز محسوب می شود. اگر 10 سال پیش در مورد دریاچه ارومیه صحبت می کردید، 
موضوع سیاسی تلقی می شد ولی حاال حق ما محسوب می شود که در مورد 
تمام اکو سیستم های کشور صحبت کنیم، این یک بیداری است. در مورد 
سوءمدیریت آب نیز نظر من این است که همه مشکالت را نباید گردن مدیریت 
آب انداخت چون بسیاری از اتفاقات خارج از حوزه استحفاظی آنها قرار دارد. 
فراموش نکنیم که در کنار  مدیریت آب، ما همیشه یک عطش توسعه داشته ایم 
که مربوط به دیروز و امروز و این دولت یا آن دولت نمی شود. شاید ریشه اش 
در سال های آخر دهه چهل شمسی باشد که پول نفت به کشور سرا زیر شد. 
مشکل یک فرد یا یک دولت خاص نیست، بلکه افراد در مقاطع زمانی مختلف 
فقط نقش کاتالیزور را داشتند و فقط سرعت را باال و پایین بردند. در واقع این 
طرز فکر ما است که مشکل داشته و دارد. این موضوع فقط به کشور ما هم 
خالصه نمی شود. هلند به سیل نیاز داشت تا در مدیریت سیل خبره شود. 
ژاپن به زلزله نیاز داشت تا در مدیریت زلزله مهارت کسب کند. تنها در صورت 
بروز این رویدادها است که تغییر رفتار و تغییر رویه به وجود می آید و کارایی 
سیستم ها باالتر می رود. متاسفانه ما به معضالتی نظیر ارومیه و زاینده رود و 

گاوخونی و ... نیاز داشتیم تا مجبور شویم تغییر رویکرد بدهیم. 



 فکر کردن یک نظم است. اگر می خواهید در فکر کردن بهتر و موفق تر شوید، 
باید روی منظم بودن کار کنید. شما می توانید برای برنامه ریزی شیوه فکر 
کردن خود وقت مشخص در نظر بگیرید. مثاًل  در مقطع اول دو هفته یک بار 
یک نصفه روز و در پریود بعد هر یک ماه یک روز کامل و در پایان سال یک 
تا دو روز کامل را برای برنامه ریزی فکرتان وقت بگذارید. بیشتر آدم ها فقط 
برای یک روزشان برنامه ریزی می کنند. متفکران برای برنامه ریزی هفته، 
ماه و اهداف بلندمدت وقت می گذارند و بعد آن را دنبال می کنند. بهترین 
متفکران همیشه از قبل برای خود برنامه ریزی می کنند، ولی برای افکار ناگهانی و 

خلق الساعه  نیز جائی در نظر می گیرند. 
شما باید بیاموزید انرژی خود را در کجا متمرکز کنید. اگر بخواهید با یک شیوه 
متفکرانه کار کنید باید از قانون 80/20 استفاده کنید. یعنی 80 درصد از انرژی تان 
را برای20 درصد از مهم ترین فعالیت هایتان اختصاص دهید. یادتان باشد که 
نمی توانید در آن واحد همه جا باشید، همه را بشناسید و همه کاری انجام 

دهید. پس بهتر است از انجام دادن هم زمان چند کار اجتناب کنید.
 افراد موفق همیشه خود را در معرض ایده ها و انسان های مختلف و متنوع 
قرار می دهند. آنها سعی می کنند بیشتر وقت شان را با کسانی بگذرانند که 
آنها را بیشتر به چالش می کشند. داشتن ایده از خصوصیات افراد متفکر است 
ولی ایده داشتن، یک چیز است و دنبال کردن ایده چیزی دیگری است. ایده ها 
تاریخ مصرف دارند. باید قبل از اینکه تاریخ انقضای ایده فرا برسد، آن را عملی 
کنید. البته فکر کردن برای یک تصمیم گیری، نیاز به زمان دارد. اولین چیزی 
که به ذهن تان می رسد را انجام ندهید. آخرین باری که ساعت ده صبح یک 
فکر عالی به ذهنتان رسید و شب موقع خواب آن فکر به نظرتان احمقانه آمد 
را به خاطر بیاورید. افراد متفکر خود را وقف ایده ها می کنند. افکار تا زمانی که 
خام هستند باید به آنها شکل داد و آنها را مورد بازجویی و سوال و جواب قرار 
داد. افراد باهوش همیشه با دیگران هم فکری می کنند، بخصوص با سایر افراد 
باهوش. آنها ابهامات را در آغوش می گیرند و از شکست نمی ترسند و با سایر 
افراد خالق نشست و برخاست می کنند. همیشه تبادل نظر کردن با دیگران 
نتایج بهتری در برخواهد داشت. این کار مثل این است که به خودتان یک 
راه میان بر بدهید. به همین خاطر است که جلسه به خصوص از نوع جلسات 

توفانی که مغز ما رابه چالش می کشد، تا اندازه زیادی موثر هستند.

در گذشته هرکس می خواست کسب و کار جدیدی راه اندازی کند باید سرمایه 
ای فراهم می کرد، محلی را برای دفترکار یا ســالن تولید در نظر می گرفت. 
مقــداری تجهیزات تولید و لوازم دفتری مانند میز و صندلی و تلفن و فکس و 
پرینتر می خرید. چند نفری را استخدام می کرد و از همان ماه اول به آنها حقوق 
می داد، هزینه های تبلیغات و معرفی موسسه را می پرداخت، تا کم کم کارش 
راه بیفتد و به سودهی برسد، یا اینکه شکست بخورد و با مقداری زیان مالی آن 
کسب و کار را تعطیل کند. به دلیل همین مشکالت و مخارج معموالً کسب و 
کارهای جدیدی از دل کارهائی که از قبل وجود داشــتند پدید می آمد. مثاًل 
یک موسســه تولیدی، بخش جدیدی برای تولید یکی از مواد مورد نیازش راه 
اندازی می کرد، تا سود آن قسمت را هم نصیب خودش شود. یا اینکه مشاغل 
به صورت خانوادگی رشد می کردند یعنی فرزندان یک تاجر یا کارخانه دار با 
کمک پدرشان یک تجارت خانه یا کارخانه جدید افتتاح می کردند، یا جوانی 
که از کودکی با برادر کفاش خود کار کرده بود، به پشتوانه برادرش و تجربه و 
آشــنائی خودش با روابط کار، کفاشی جدیدی را باز می کرد. یعنی راه اندازی 

کسب و کار جدید نیاز به سرمایه، تجربه، تخصص و پشتیبانی داشت.
 چند سالی پس از راه اندازی و همه گیر شدن اینترنت و آشکار شدن امکانات 
فضای مجازی، کم کم کســب و کارهائی جدید ایجاد شدند که دیگر احتیاج 
زیادی به سرمایه، تجربه، پشتیبانی، ابزار کار، مکان و کارمند نداشتند، بلکه فقط 
یک ایده خالقانه می توانست موتور شروع کار باشد. زیرا ارتباط برقرار کردن با 
مشتری و تبلیغات از طریق اینترنت بسیار کم هزینه و مشتری یابی می توانست 
به صورت میلیونی و از سراســر دنیا باشد. زایشــگاه و پرورشگاه این کاسبی 
جدید اینترنتی یا همان اســتارت آپ، منطقه سیلکون ولی در نزدیکی شهر 
سانفرانسسیکو آمریکا است. تاریخ ایجاد این ناحیه از گاراژی شروع می شود 
که در اوایل دهه30 میالدی دو دانشجوی مهندس دانشگاه استنفورد به نام 
های دیوید هیولت و ویلیام پاکارد که پایه گذاران شرکت HP هستند، فعالیت 
خود را در آن آغاز کردند. سیلیکون ولی در چهل سال اخیر همواره پایگاه رشد 
تکنولوژی های جدید بوده و شــرکت هائی مانند مایکروسافت، اپل، اینتل، 
فیســبوک، یاهو، اوراکل و احتماالً نیمی از اپلیکیشــن های موجود در اپ 

استورها، همگی از این نقطه دنیا سر برآورده اند.
 اگر به دنبال این هستید که بدانید اولین تجارت استارت آپی به وسیله کدام 
شرکت آغاز شد، پاسخش بسیار سخت است، شاید  netscape یا AOL یا 
Int el یا Apple. . واقعاً گفتن آن غیر ممکن است. اما تنها شرکتی که جزء 

اولین استارت آپ ها قرار دارد و انقالبی در این فن آوری بوجود 
آورد، قطعاً شرکت گوگل بود.

 امروزه با توجه به باال رفتن سطح بیکاری در جهان و آماده کار 
بودن تعداد زیادی جوان که سرمایه و تجربه فراوانی ندارند و از 
پشتیبانی خاصی نیز برخوردار نیستند، باعث شده استارت آپ 
در ذهن جوانان به یک رویا و معجزه تبدیل شود. البته این گروه 
باید چند توهم را از ذهن خود پاک کنند تا دچار دردسر نشوند. 
نکته اول اینکه بدون ســرمایه هیچ کاری را نمی شود شروع 
کرد. البته نیاز استارت آپ به سرمایه اولیه بسیار کم تر از سایر 
کاسبی ها است، ولی صفر نیســت. دوم اینکه بدون تخصص 
نمی شــود وارد این کار شد، در استارت آپ، شما به حداقل به 
دو نوع تخصص احتیاج دارید. اول آشــنائی کامل به کامپیوتر 
و اینترنت و دوم جامعه شناسی چون باید تشخیص دهید در 
جامعه ای که در آن فعالیت می کنید چه کارهائی موثر است و 
چه کارهایی بی فایده است. مثاًل از نظر جامعه شناسی در کشور 

ایران اســتارت آپ هائی که با خرید و فروش ســروکار دارند می توانند پر رونق 
شوند، چندان که رنکینک)تعداد بازدید کننده( سایت دجی کاال رتبه سوم، بامیلو 
رتبه دوازدهم، دیوار رتبه چهاردهم و شیپور رتبه سی و ششم را در کل بازدید 
کنندگان ایرانی دارند و چون قیمت آژانس های تاکســی در ایران خیلی متغیر 
و سرویس دهی آنها بی نظم بود، استارت آپ هایی مانند اسنپ یا تپسی خیلی 
زود رونق پیدا کردند، چون قیمت شان مشخص و زمان حضورشان از قبل اعالم 
می شود که دیگر جایی برای بحث و گفتگو باقی نمی گذارد. در عوض کشور ما 
چون توریست پذیر نیست و مردم هنوز فرهنگ استفاده از نقشه را ندارند، سایت 
جستجوی پمپ بنزین، رتبه شصت و سه هزار و پانصد و سی و هشتم را دارد. 

پشتیبان و شــریک هم از لوازم ضروری راه اندازی یک استارت آپ است، البته 
نه از نوع پدر و خانواده و یا یک شخص سرمایه دار، بلکه چند نفر افراد هم فکر 
با تخصص های متنوع می توانند یکدیگر را پوشــش دهند و هرکدام بخشی از 

سرمایه اولیه را که خیلی هم زیاد نیست، با خود بیاورند.
پس متوجه شدیم که استارت آپ نیز به تخصص، سرمایه، پشتیبانی و شریک 
نیاز دارد، ولی در ابعاد و شــیوه ای متفــاوت. دو عامل که می تواند کمبود این 

عوامل سنتی را جبران کند، خالقیت و استقامت است.
 Uber، خالقیت بر دو نوع است یکی ایده های نو و کاماًل بکر مانند فیس بوک 

فکر کنید، تا نتیجه بهتر بدست آورید

 سعی کنید زیاد به فکر اینکه دیگران از کارهای شما تعریف کنند و از آن 
خوششان بیاید نباشید. خیلی ها وقتی وارد انجام کاری می شوند، مرتباً به این 
فکر می کنند تا در چشم دیگران خوب جلوه کنند. برای خارج شدن از این 
وضعیت اول باید از حالت عدم اعتماد به نفس و منیت ) ایگو( خارج شوید. 
فراموش نکنید شما برای رسیدن به نتیجه فعالیت می کنید و نه برای ارضاء 
ایگو شخصی خود و درست در همان زمان که شما با ایگو خود سرگرم هستید، 
آدم های دیگری هستند که فقط سعی می کنند نتیجه مطلوب را بدست آورند و 
انرژی خود را در هیچ کجای دیگر از بین نمی برند و حتماً موفق تر خواهند بود.

وقتی با استراتژی وارد عمل شوید، احتمال خطا پایین می آید. برای اینکه متفکر 
خوبی باشید، موضوع ها را خرد کنید و موارد کلیدی را مشخص کنید. سپس 
منابع تان را مرور کنید و افراد مناسب را در جای مناسب قرار دهید. داشتن 
افکار مبهمی مانند اینکه کجا هستید و دوست دارید چه کاری انجام دهید، شما 
را سر در گم می کند. هنری فورد می گوید، »هیچ کاری سخت نیست، اگر آن 

را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید.« 
برای متفاوت فکر کردن، باید کارهای مختلفی انجام دهید، راه های جدید برای 
انجام کارتان پیدا کنید، رمز کار این است که با ایده ها و سبک های جدید آشنا 
شوید. برای ایده دیگران احترام قائل باشید. نمی توانید فکر کنید که همیشه 
انعکاسی  تفکر  بدهید.  ابراز  نظرات دیگر هم فرصت  به  باید  با شماست.  حق 

به مهارت های تصمیم گیری شما کمک می کند و اعتماد به نفس شما را 
افزایش می دهد. اگر تفکر انعکاسی نداشته باشید، بیشتر از آنچه که تصور کنید، 

عملکرد شما رو به عقب خواهد رفت.
 برای مالقات هایتان برنامه و موضوع داشته باشید. همچنین بدون موضوعی 
برای حرف زدن وارد جلسات، میهمانی ها و قرارهای مالقات نشوید. قبل از 
اینکه وارد چنین موقعیت هایی شوید، تصمیم بگیرید چه می خواهید بگوئید و 

به چه نتیجه ای می خواهید برسید.
افراد خوشبین نمی توانند متفکران خوبی باشند. متفکران همیشه واقع بین هستند. 
واقع بینی به شما این امکان را می دهد آنقدر به یک مشکل نزدیک شوید تا بتوانید 
آن را بشکافید. روبه رو شدن با عواقب احتمالی هم به شما کمک می کند کارآمدتر 
شوید و به شما اعتبار بیشتر می دهد. برای اینکه متفکری واقع بین باشید، از 
واقعیت نترسید و همواره از آن استقبال کنید، هر چقدر که دردناک و سخت باشد.

 به افکار منفی که به شما حمله می کنند، غلبه کنید. افراد برنده معموالً با عبارات 
»من می توانم« حرف خود را آغاز می کنند و به محدودیت ها زیاد بها نمی دهند. 
ما به دنیا آمده ایم تا دایره محدودیت ها را باز تر کنیم. به جای محدودیت ها 
امکانات را ببینید. سام ایوینگ قهرمان سابق بیسبال آمریکا  می گوید، » هیچ چیز 
شرم آورتر از این نیست که ببینید کسی کاری را انجام می دهد که شما معتقد 

بودید انجامش غیرممکن است.

eBAY، و یوتیوب که در زمان آغاز به کار هیچ نمونه ای از آنها در فضای مجازی 
وجود نداشت. می توان گفت امروزه امکان رسیدن به ایده های بکر بسیار مشکل 
است، پس بهتر است از نوع دوم خالقیت که تکراری است ولی به دلیل متناسب 
بودن با زمان و نیاز جامعه، امکان رشــد و نو آوری را دارد، استفاده کرد. مانند 
ســایت آمازون، آپارات، علی بابا که توانستند با نو آوری در ایده ای تکراری که 
منطبق با شرایط روز و خواست اجتماع بود، موفق شوند. حتی آمازون توانست 
از eBAY که پدر خوانده خرید و فروش اینترنتی است، سبقت بگیرد. استقامت 
هم یکی دیگر از لوازم ورود به دنیای استارت آپ است. در حال حاضر از هر صد 
استارت آپ که شروع به کار می کند، 80 درصد در سال اول تعطیل می شوند. 
ده درصد هم در ســال دوم به سود دهی نمی رسند و از دور خارج می شوند و 
فقط ده درصد سال سوم کار خود را تجربه می کنند.)این آمار بین المللی است و 
ممکن است در ایران شرایط کمی هم بدتر باشد.( یعنی شما باید آماده باشید که 
با شانس یک به پنج در سال اول تعطیل شوید و با تجربیاتی که پیدا کرده اید، 
استارت آپ بعدی را راه اندازی کنید و آنقدر سعی کنید تا باالخره موفق شوید. 
برادران رایت هر روز که برای آزمایش »دوچرخه، هواپیمای« خود می رفتند، 5 
دست لوازم یدکی با خود بر می داشتند، چون می دانستند تا شب، الاقل 5 بار 

سقوط را تجربه خواهند کرد.

 استارت آپ معجزه قرن! 
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تحلیل اخبار آب
قطعنامه جلوگیری از ورود زباله پالستیکی به اقیانوس ها امضا  شد

سومین اجالس محیط زیست سازمان ملل متحد، با شرکت بیش از پنج هزار نفر 
هیات های دولتی و غیردولتی در کنیا برگزار شد.کشورهای عضو سازمان ملل متحد 
با امضای قطعنامه ای موافقت کردند که جلوی ورود زباله پالستیکی به اقیانوس ها را 
بگیرند. این قطعنامه هیچ ضرب االجلی ندارد و الزام آور نیست. براساس تخمین ها، هر 
سال هشت میلیون تن پالستیک وارد آب های جهان می شود. چین، اندونزی و فیلیپین 
در صدر کشورهایی هستند که با سوءمدیریت، زباله های پالستیکی را در آب های جهان 
رها می کنند. اریک سولهیم، رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفت: ما 
خواهان اقدامات جدی تری از سوی دولت ها هستیم. صنایع هم باید وارد عمل شوند. 
الزم به تاکید نیست که صنایع پالستیک سازی می توانند به دنبال تولید پالستیک های 
بهتری باشند. ما هوش مصنوعی داریم، می توانیم به ماه سفر کنیم، می توانیم سرطان 
را درمان کنیم و خودروهای بدون راننده بسازیم. قطعاً می توانیم محصوالت پالستیکی 

بهتری هم داشته باشیم.
ایسنا

کنیا با تصویب قانون 38000 دالر جریمه و 4 سال زندان برای کسانی 
که از کیسه های پالستیکی استفاده می کنند، جدیت خود را برای مبارزه با این نوع 
از آلودگی اثبات کرد. ولی فکر نمی کنم حضور پنج هزار نفر در اجالس سازمان ملل 
در کنیا، اقدام موثری برای تصویب قطعنامه ای باشد که نه ضرب االجلی دارد و نه 
الزام آور است. شاید تعدادی از این شرکت کنندگان پالستیک مواد غذائی همراه خود 

را در زیر صندلی های همین اجالس مخفی کرده باشند تا جریمه نشوند.

گزارش ناسا از وضعیت آب در ایران
همایون مطیعی مدیر مرکز منطقه اي مدیریت آب شهري به گزارشي که به تازگي 
از سوي ناسا در خصوص منابع آبي خاورمیانه منتشر شده اشاره کرد و گفت: در 
محدوده سال هاي 2003 تا 2009 در بخش هایي از نواحي دجله و فرات )ایران، 
سوریه، ترکیه و عراق(، 144 کیلومترمکعب آب شیرین از ذخایر آبي منطقه کم شده 
است. وی اضافه کرد: این حجم کاهش آب شیرین در خاورمیانه باعث می شود کشور 
در آینده با تشدید بحران آب روبرو شود و در آینده اي نزدیک ممکن است وضعیت 
آب کشور مشابه وضعیت دریاچه ارومیه شود. وي افزایش مصرف، تغییر اقلیم، کاهش 
بارش ها و افزایش تبخیر را از دالیل مهم کاهش حجم آب شیرین منطقه دانست و 
افزود: دریاچه ارومیه مدل کوچکي از وضعیتي است که کل کشور با آن مواجه است. 
وی اضافه کرد: مردم باید آگاه شوند که حتي با نرمال بودن بارش ها قرار نیست اتفاق 
خاصي در جهت افزایش منابع و ذخایر آبي در خاورمیانه بیافتد، چون با افزایش 
جمعیت با بحران آب مواجه هستیم و براي روبرو شدن با این بحران باید از راه حل 

کشورهاي دیگر استفاده کنیم. 
افکار نیوز

 اتمام حجت از همه جا می رسد، مسئوالن، مدیران، متخصصان، 
سازمان ملل، ناسا، ولی معلوم نیست چرا موضوع جدی گرفته نمی شود. در درس 
مدیریت بحران می گویند، آن طرز فکری که بحران را آفریده نمی تواند آن را 

عالج کند. 

تنها راه احیای دریاچه ارومیه  استقراض خارجی است
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست ایران و مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه 
تنها راه کار تامین منابع مالی برای احیای دریاچه ارومیه را »استقراض خارجی« اعالم 
او دو مشکل  با بودجه »سنواتی« احیا نمی شود.  ارومیه  افزوده که دریاچه  کرد و 
»اصلی« دریاچه ارومیه را »کمبود بودجه و کاهش شدید بارندگی« دانست و هشدار 
داد در صورت وارد نشدن آب  این دریاچه دوباره به شرایط بحرانی قبل بازمی گردد. 
وی گفت: دریاچه ارومیه در سال آبی 96-95 نسبت به یک سال قبل، 38 درصد 
و نسبت به میانگین بارش بلندمدت )48 ساله( حدود 22 درصد کم بارشی را تجربه 
کرده است. وی با اشاره به بارش کم در سال جاری، با گذشت بیش از دو ماه از 
فصل پاییز گفت: سال گذشته »حدود یک میلیارد و 150 میلیون متر مکعب آب 
وارد دریاچه شد و اگر بخواهیم دریاچه ارومیه به روند عادی برگردد باید سالیانه3/1 
میلیارد متر مکعب آب وارد آن کنیم. رئیس سازمان محیط زیست و مدیر ستاد احیای 
دریاچه ارومیه از بدهی 1800 میلیاردی دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد 
و افزود که دولت در ماه گذشته تنها 200 میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه 
پرداخت کرده است. آقای کالنتری با تاکید بر ضرورت »تامین به موقع منابع مالی مورد 
نیاز« دریاچه ارومیه  اضافه کرد: دولت باید اجازه استقراض از خارج از کشور بدهد. 
یعنی پول مورد نیاز دریاچه را از خارجی ها به شکل وام با بهره حدود2/5درصد بگیریم. 
اظهارات عیسی کالنتری در حالی بیان شد که نماینده برنامه عمران سازمان ملل در 
تهران نیز روز 22 آبان از »کاهش« سطح آب دریاچه ارومیه با وجود »تالش های« 

زیاد برای نجات آن خبر داده بود.
ایسنا

مشکل دریاچه ارومیه نگاه مدیریت سازه ای است
محمد درویش عضوهیات علمی »موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور« درپاسخ 
به رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: »مشکل دریاچه ارومیه پول نیست که 
می گویند با استقراض خارجی حل شود، بلکه مشکل از آنجا ناشی می شود که هیچ 
تغییری در سیاست هایی که منجر به بروز این بحران شده صورت نگرفته و اتفاقاً همان 
گروهی که با نگاه مدیریت سازه ای آب، باعث خشکی دریاچه شده اند اکنون به این 
ستاد راه حل و مشاوره می دهند و همان سیاست ها را ادامه می دهند. تمام طرح هایی 
که ستاد احیا داده بر اساس تفکر سازه ای آب و انتقال آب از دریاچه »زاب« و »ارس« 
و الیروبی و مهیا کردن بستر رودخانه ها انجام شده، که طرح هایی فوق العاده گران و 
قراردادهای پرهزینه است، در حالی که خود همین نگرش و تفکر سازه ای عامل اصلی 

بروز بحران خشکی این دریاچه است.
اسکان نیوز

حق آبه همانگونه که از نامش پیدا است یک حق است که مانند طال، 
مزرعه و باغ مالکیتی دارد و از طریق ارث نیز قابل انتقال است چندان که در طول تاریخ 
چنین بوده. کم و زیاد شدن آب در سال های مختلف یک اتفاق نادر نبوده، ولی همیشه 
نسبت حق آبه هر کس در نظر گرفته می شد. این دریاچه ارومیه بی صاحب و بدون 
وکیل است که تا گذشته های نه چندان دور همیشه حق آبه ای داشته که در نهایت 
مقداری کم یا زیاد می شده ولی نسبت آن بهم نمی خورده، چون مال خودش بوده. 
تا اینکه در سال های اخیر به کمک سدسازی حق آبه این بی زبان را سال به سال کم 
و کمتر کردند تا جائی که ظاهراً چند سال پیش به حد صفر رسیده بود. حتی امسال 
هم که دریاچه متولی و پشت و پناه و بودجه داشت، با وجود کاهش22 درصد بارندگی 
سطح دریاچه بازهم افت کرد ولی مدیر کشاورزی استان اعالم کرد تولید سیب دو برابر 
شد. با این نوع نگرش به نظر می رسد استقراض هم بشود قوزی باالی قوز درد مدیریت 

آب کشور. 

سال گذشته نقطه عطفی در ارتباطات جهانی اتفاق افتاد و تعداد تلفن های همراه از تعداد 
انسانهای روی زمین بیشتر شد . اکنون بیش از 2/7میلیارد نفر از مردم جهان از گوشی های 
هوشمند استفاده می کنند. هم اکنون میلیون ها برنامه نرم افزاری)APP( در اختیار مردم 
دنیا است، که به صورت رایگان یا با قیمت های ناچیز، فرصت های زیادی را برای آگاهی 
و تغییر رفتار مردم بوجود آورده. در واقع امروز همه مردم قدرت تغییر کردن را در 

پنجه های خود دارند. 
با باال گرفتن مشکل کم آبی در آمریکا و سراسر دنیا، چندین شرکت متعهد، با طراحی  
برنامه  های متنوع، روش های جدید را به کسانی که طرفدار محافظت از آب هستند آموزش 
می دهند. برنامه هائی مانند شناسایی مقدار آب که هر روز مصرف می کنید، شناخت 
منابع آلوده کننده آب و کنترل قطره قطره آب. چند تا از  این نرم افزارها را در اینجا معرفی 

می کنیم. شما هم می توانید آنها را رایگان دانلود کنید.
Tracker H20 این محاسبه گر موجب صرفه جویی در مصرف 
آب می شود! تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که پاسخ 
برخی از سواالت ساده را بدهید، برنامه به شما می گوید روزانه چه 
مقدار آب مصرف می کنید. بر اساس پاسخ های شما، این برنامه به 
شما راهنمایی می کند که چگونه و در کدام قسمت از خانه می توانید 

مصرف آب خود را کاهش دهید.

 Water Timer  این برنامه به شما امکان می دهد تا مدت زمان 
حمام کردن خود را اندازه گیری کنید و مقدار آبی که مصرف کرده اید 
و هزینه آن را برای شما محاسبه می کند و به شما پیشنهاد می کند 
چگونه در موقع حمام کردن، آب صرفه جویی کنید. با این برنامه 
می توانید مصرف روزانه آب خانواده خود را به چالش بکشید و با سایر 
افراد خانواده برای کم مصرف کردن آب در زمان دوش گرفتن با هم 

رقابت کنید و مسابقه بدهید.

DRIP DETECTIVE در مورد مقدار آبی که از یک شیر 
آب خراب، چکه می کند نگرانید؟ »کارآگاه قطره« برنامه ای 
است که مقدار آب و پول تلف شده بابت نشت آب را محاسبه 
می کند. شما به مدت 30 ثانیه هم زمان با چکه آب، بر روی 
صفحه نمایش  ضربه بزنید، بقیه محاسبات را کارآگاه قطره 

انجام می دهد. 

 DROPCOUNTR برنامه ای است که به شما اجازه می دهد، نسبت صرفه جوئی در مصرف آب، با تلفن هوشمند
به مقدار مصرف آب، بینش واقعی پیدا کنید» قطره شمار« به شما تذکر 
می دهد که در هنگام استفاده از آب، درکجاها مصرفتان زیاد است و 
چگونه می توانید آن را کم کنید. این برنامه آمار مصرف آب شما را با 

مصرف خانه های مشابه مقایسه می کند.

WATER1DER این برنامه مخصوص کودکان و نوجوانان است 
که همراه با سرگرمی و انیمیشن، دانش کودکان در مورد استفاده از 
آب، چرخه آب، حفاظت از آب، پیشگیری و حفاظت از آلودگی آب را 
باال می برد و از طریق بازی هایی متنوع و سوال های دو گزینه ای

)درست یا غلط( دانسته های کودکان را آزمایش می کند و به کسانی 
که نمره باالئی گرفته اند یک بازی هدیه می دهد. این برنامه برای 

آموزش بچه ها و نوجوانان در  محیط مدرسه بسیار مناسب است.

RAIN HARVEST  این برنامه با دانستن مساحت پشت بام و 
محاسبه شدت و مدت بارندگی، میزان آبی که بر روی سقف خانه  
شما می ریزد را محاسبه می کند و به شما آموزش می دهد که چگونه 

این آب را جمع و از آن استفاده کنید.

VIZSAFE این برنامه از شما می خواهد که در جامعه تبدیل 
به یک شهروند و همسایه سازنده شوید. در این برنامه ابزاری 
وجود دارد که به شما امکان می دهد عکس ها و ویدیوهائی از  
نمونه حفاظت مناسب از آب، شیوه های خالقانه صرفه جوئی و 
یا گزارش مشکالت شهری، مانند نشت آب یا شکسته شدن 
لوله ها، یا اسراف در آبیاری فضای سبز را با سایر همشهری ها 

به اشتراک بگذارید.


