
خورشیدی کار می کند، زباله های پالستیکی را می بلعد. کارشناسان پروژه می گویند 
تحقیقات نشان داده بیشتر موجودات زنده دریایی، حتی پالنکتون ها، می توانند بدون 
اینکه آسیبی ببینند، به راحتی از زیر مانع عبور کنند. آنها معتقد هستند با بازیافت 
پالستیک های خارج شده، می توانند هزینه های پروژه را کاهش دهند. موسسه پاکسازی 
اقیانوس معتقد است سیستم آن ها می تواند نیمی از زباله های موجود در چرخه اقیانوس 

آرام را طی 10 سال جمع آوری کند.
بعضی از محققان در مورد این طرح سواالتی دارند و آن را غیر واقعی و ناکار آمد می دانند 
و معتقدند این طرح باعث بی توجهی عمومی نسبت به ریختن زباله های پالستیکی در 
اقیانوس می شود. به نظر منتقدین پروژه پاکسازی اقیانوس نیاز به یک ارزیابی رسمی از 

طرف سازمان محیط زیست جهانی دارد.
اسلت حاضر نیست در مقابل منتقدان کوتاه بیاید و می گوید موسسه پاکسازی اقیانوس 
به منتقدان اجازه نخواهد داد جلوی رشد آن را بگیرند. در سپتامبر 2015 موسسه 
پاکسازی اقیانوس یک پروژه تحقیقاتی به نام مگا را با استفاده از 30 قایق آغاز کرد. او 

می گوید، آزمایش ها نشان می دهد پروژه عملی است. قایق های پالستیک جمع کن، 
بیشتری از آنچه انتظار می رفت زباله جمع آوری کردند. آنها انتظار داشتند کانتینری 
که برای جمع آوری پالستیک بر روی قایق ها تعبیه شده، طی یک ماه پر شود ولی 
کانتینر بعد از 4 روز پر شد! این نشان می داد سیستم به راحتی می تواند زباله ها را به 
دام اندازد. موسسه پاکسازی اقیانوس مدعی است حتی اگر سیستم آن ها نتواند مانع 
ورود پالستیک به اقیانوس شود، می تواند بخش بزرگی از پالستیک ها را در دهانه 

رودخانه ها دستگیر کند.

کشور هند در دشتی هموار قرار گرفته. رشته کوه های سر به فلک کشیده هیمالیا در 
شمال این کشور، ابرهای باران  زا را به دام می اندازد، در نتیجه کشور هند تبدیل به منطقه ای 
پرباران و مرطوب شده که دارای خاک بسیار حاصلخیزی است. میانگین باران هند بین 
1000 تا1500 میلیمتر در سال است و چندین رودخانه پر آب و طوالنی دارد که اکثر 
آنها از هیمالیا سرچشمه گرفته و به خلیج بنگال و اقیانوس هند و دریای عرب می ریزند. 
رود براهماپوترا و ایندوس هرکدام به طول 2۹00 کیلومتر، رود گنگ به طول 2500 
کیلومتر، رودگودا واری به طول14۷0 کیلومتر، رود یامونا به طول13۷0 کیلومتر، رود 
نارمادا و کریشنا هر کدام به طول 1300 کیلومتر، چندتائی تا از رودخانه های هند هستند 
که به همراه صدها رود کوچک و بزرگ این سرزمین پهناور را آبیاری می کنند. مساحت 
کشور هند 3/402/8۷3 کیلومتر مربع است یعنی حدود 2 برابر کشور ایران. مساحت 
نواحی زیر کشت هند 2 میلیون و250 هزار کیلومتر مربع است که برابر است با ۷۷ درصد 
از کل ارضی هند. به خاطر فراوانی آب تولید برنج در هند سالیانه 160 میلیون تن است، 
در مقام مقایسه بدانید که 12 درصد اراضی ایران زیر کشت قرار دارد وتولید برنج در ایران 
2/5 میلیون تن است. تولید ساالنه گندم هند نیز ۹5 میلیون تن است و در ردیف سوم 

جهانی و باالتر از آمریکا قرار دارد. 
با این شرایط به نظر می رسد که در کشور هند از فقر و گرسنگی خبری نباشد، در 
صورتی که می دانیم با وجود رشد اقتصادی چشمگیر هند در سالیان اخیر، هنوز هم فقر 
و گرسنگی در آن کشور بیداد می کند.30 درصد از مردم هند از امنیت غذائی برخوردار 
نیستند. چرا با این مقدار آب و تولیدات کشاورزی یک سوم مردم هند امنیت غذائی 
ندارند؟ مهم ترین دالیل این است که جمعیت هند بسیار زیاد است، هند با داشتن یک 
میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، رتبه دوم جهان را پس از چین به خود اختصاص 
داده. در طول قرون و اعصار سرزمین هند همیشه آب فراوان داشته و کار اصلی مردم 
کشاورزی بوده. مردم نیز برای داشتن نیروی کار فراوان و ارزان، خانواده های پر جمعیت 
داشته اند. در سالیان گذشته مرگ و میر ناشی از بیماری ها، جمعیت را مرتباً کنترل می کرد. این 
روش هزاران سال ادامه پیدا کرد تا اینکه پنی سلین اختراع گردید و به شدت از مرگ و 

میر انسان ها کاسته شد، در نتیجه جمعیت به صورت انفجاری رشد کرد و کم کم تعداد 
دهان های باز نیازمند به غذا، از تولیدات کشاورزی پیشی گرفت. به خصوص در سالیان 
اخیر که بخشی از محصوالت کشاورزی باید صادر شود تا به جایش موبایل و فشفه و 

شکالت وارد گردد. 
کشور ما نیز منابع طبیعی فراوان و الیزالی دارد، ولی ما هم از آنها خارج از حدود متعارف 
بهره برداری کرده ایم. در مصرف آب مسرف هستیم، از برق به شکل بی رویه استفاده می کنیم، 
گاز را هدر می دهیم، از جنگل بهره برداری اضافه می کنیم، جمعیت مان رو به تزاید است 
و بسیاری موارد دیگر. تا جائی که امروزه مصرف کشور، بیشتر از امکانات آن شده و بحران 
آب، کم برقی، کمبودگاز، ریز گردها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ، جلوه هائی از این 
مصرف بی رویه است که دیگر آثار آن به خوبی قابل رویت است. البته بقول کمال الدین 

اصفهانی “باش تا صبح دولتت بدمد / کین هنوز از نتایج سحر است.”
بیش از یک دهه بود که مردم اکثر نقاط کشور یک نوای خاطره انگیز را نشنیده بودند، 
امسال در بسیاری از شهرهای کشور مردم وقتی چشم از خواب باز کردند، صدائی 
خاطره انگیز را شنیدند که به آواز بلند می گفت “ آی برف پارو می کنیم”. البته مردم 
تهران و چند شهر بزرگ کشور امسال هم از این ندا بی بهره ماندند، چون برف چندانی در 
آن نبارید. اکثر این بارندگی ها ظرف ده روز اتفاق افتاد، به همین دلیل خسارات زیادی 
هم به بار آورد. بیاد داشته باشیم کل بارندگی ها از اول ماه مهر)سال آبی( تا آخر ماه دی 
50 درصد کمتر از زمان مشابه در سال گذشته بود و با این حجم از بارش تازه به میانگین 
دراز مدت بارش کشور نزدیک شدیم. بهار و تابستان سال آینده نیز کم بارش و گرم 
پیش بینی شده، پس بهتر است فریب چند روز بارش شدید را نخوریم و فکر نکنیم که 

پایان خشکسالی فرا رسیده است. 
در این شرایط مسئولین به دو گونه می توانند برخورد کنند، اول اینکه دچار خوش 
خیالی شده، دلخوشی کاذب به مردم بدهند که آب فراوان شده و فالن سد و فالن آبگیر 
سر ریزکرده و همه چیز بر وفق مراد است و برنامه های مقابله با بحران آب را به ناگاه رها 
کنند و همین اندک فرهنگ سازی که به کمک سازمان های مردم نهاد )NGO( و وسایل 
ارتباط جمعی در چند سال اخیر بدست آمده را به سرعت نابود کنند، یا اینکه آینده نگرانه 
از تلف شدن حجم آب بدست آمده جلوگیری و از آن برای تغذیه مخازن زیر زمینی 
استفاده کنند و برنامه های مقابله با بحران کم آبی را به شدت گسترش دهند. مردم هم 
باید باور کنند مشکل کم آبی در کشور ما به خشکسالی و ترسالی مربوط نیست و دائمی 
و حل نشدنی است و فقط می توان آن را کنترل کرد. چرا دائمی است؟ چون اقلیم ایران 
حداکثر توان پاسخگوئی به نیاز 50 میلیون نفر با این حجم از اسراف آب را دارد و سال ها 
است که مصرف از بارش افزون تر شده. مخازن زیر زمینی هم که در سال های اخیر جور 
مابه التفاوت بین تولید و مصرف آب را کشیده، حاال دیگر خالی از آب است. پس تنها راهی 
که باقی می ماند کنترل شرایط است. در سال های اخیر نتیجه کارهائی مانند ساختن سد 
و انتقال آب روشن شده. ریختن آب خزر به کویر مرکز و آب خلیج فارس به کویر لوت و 
شیرین کردن آب در مقیاس های کالن نیز طرح هائی رویائی، گران قیمت، مخرب محیط 
زیست هستند و در نهایت می توان به عنوان مسکن از آنها استفاده کرد. بیائید باور کنیم 
تنها روش پایدار کنترل بحران آب، مصرف بهینه است.                              ش.ب  

برف پارو  می کنیم

تاریخ بشر به دوران های مختلفی تقسیم شده مانند عصر حجر، عصر برنز، عصر آهن. به 
نظر می رسد که بشر اکنون در میانه عصر پالستیک قرار دارد و به قدری پالستیک تولید 
کرده که زباله های پالستیکی، از زباله های اتمی خطرناک تر شده اند. ما برای خوردن یک 
بیسکویت، مجبوریم یک لفاف بسته بندی پالستیکی، یک محفظه پالستیکی، یک جعبه 
پالستیکی، مقداری لفافه سلوفون پالستیکی که همه در یک کیسه پالستیکی ریخته شده 
را از فروشنده تحویل بگیریم. در دنیا سالیانه حدود 300 میلیون تن پالستیک دور ریخته 
می شود که مقداری از آن وارد رودخانه ها، آبراه ها و در نهایت اقیانوس ها می شود. امروزه 
اکثر سواحل دنیا پوشیده از ضایعات پالستیک است. این پالستیک ها نه تنها ظاهر محیط 
زیست را زشت می کنند، بلکه خوراک حیواناتی مثل الک پشت های دریایی، خوک های 
آبی و پرندگان شده، آنها را مسموم می کنند. تجزیه پالستیک به بیش از 100 سال زمان 
نیاز دارد، ولی نور خورشید و حرکت امواج، پالستیک را در زمان کوتاهی به قطعات کوچکتر 
خرد می کند. قطعاتی رنگی که در چشم پرندگان و حیوانات دریائی مانند مواد غذائی 
هستند. این قطعات توسط حیوانات دریائی بلعیده شده، باعث مرگ آنها می شوند. مشکل 
دیگر این است که این پالستیک های سمی توسط ماهی ها و پرندگان وارد زنجیره غذائی 

ما انسان ها می شوند. 
جمع آوری پالستیک از سطح دریا کاری بسیار پر درد سر و گران است. اخیراً یک مبتکر 
21 ساله هلندی به نام بویان اسلت »Boyan Slat« روشی برای پاکسازی زباله های 
اقیانوس یافته. او می گوید وقتی 16 ساله بودم و در سواحل یونان غواصی می کردم، متوجه 
شدم بیشتر از آنکه در آن منطقه ماهی وجود داشته باشد، کیسه های پالستیکی وجود 
دارد. ماهیگیران تورها را که از آب خارج می کردند، می توانستم انواع تکه های پالستیکی 
را در آن ببینم. چندی بعد در یک فیلم مستند دیدم که چگونه جریان های دائمی آب، 
زباله ها را از سراسر جهان به صورت گردشی، در یک منطقه خاص از اقیانوس آرام جمع 
می کند و از خود پرسیدم آیا می توان از نیرویی که این زباله های پالستیکی را جمع می کند 

بر علیه زباله ها استفاده کرد؟  
اسلت در سال 2012 طرح خود را برای پاکسازی زباله های شمال اقیانوس آرام، در 
کنفرانس TEDx مطرح کرد که مورد استقبال قرار گرفت. استقبال مناسب از طرح باعث 
شد او بتواند پول کافی برای شروع یک پروژه آزمایشی را به دست آورد. او در فوریه 2013 
موسسه ای با نام پاکسازی اقیانوس را به ثبت رساند و نیمی از بودجه 30 میلیون یورویی 
آن را از کمک های مردمی و اسپانسر ها جمع آوری کرد. اسلت می گوید، ما نیاز داریم تا 
گروهی از مردم به طور پیوسته مشکالت جهان را درک کنند و بدانند برای هر کدام صدها 
بلکه هزاران راه حل وجود دارد، بسیاری از این راه ها نهایتاً به بن بست خواهد رسید ولی 

شما فقط به یکی از آن ها نیاز دارید تا مشکل را حل کنید.
طرح بویان اسلت تشکیل شده از یک دهانه V شکل 40 متری که روی سطح دریا حرکت 
می کند و پالستیک ها را به سمت مرکز هدایت می نماید. در آنجا سیستمی که با انرژی 
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سخنان استاد محمود کویر درباره ارزش آب در ایران باستان

یافته در کنار کویر لوت و زاده میبد یزد  استاد محمود کویر، پرورش 
است. او بر آستان آموزگارانی چون پرویز خانلری، مهرداد بهار، سعیدی 
سیرجانی و پرویز ورجاوند درس آموخته. تاکنون بیش از بیست جلد 
کتاب در زمینه های تاریخ، فرهنگ، شعر و نمایش) به فارسی و انگلیسی( 
از او نشر یافته است. آثاری مانند ماه در پیاله، تاریخ اندیشه در ایران، 
هزاره ققنوس- از ساسانیان تا سامانیان، فرجام نافرجامی ها و. . . اینک نیز 
در انگلستان در کار آموزش زبان پارسی، ادبیات و تاریخ ایران تالش می کند.
در این شماره پای سخن او می نشینیم تا ما را با ارزش و احترام آب در 

تاریخ باستان ایران آشنا کند.
سخنم را با بیتی از نظامی شروع  می کنم، که نشان دهنده باور کهن ایرانیان در 
مورد جایگاه آب در نظام هستی است. چنین گفت بر من به دانش درست / که جز 
آب جوهر نبود از نخست. ابوریحان بیرونی هم در کتاب« آثار الباقیه عن القرون 
الخالیه« یازدهم اسفند را نزد ایرانیان باستان روز آفرینش آب، که پایه تمام هستی 

است، شناسائی کرده است.
در این گفتار در اندازه توان خود، نگاهی می اندازم به نقش آب در اساطیر، تاریخ 
و فرهنگ ایران زمین. نخست از نقش آب در اساطیر آغاز می کنم. در اساطیر 
مزدیسنائی که همان آئین زرتشت است، پایه اندیشه بر این استوار است که هستی 
از آب پدیدار شده و همواره آب یکی از چهار عنصر مورد ستایش و نیایش بوده 
است. گفته می شود اهورا مزدا در روز نخست آسمان و در دوم روز آب را آفرید و 

امشاسپند یا فرشته خرداد را به نگهبانی آب گماشت که نشانه اهمیت آب در 
آفرینش است. اهورا مزدا سپس زمین، گیاه و جانوران را آفرید و سرانجام در روز 
ششم دست به آفرینش مردمان زد. در اندیشه ایران باستان ایزد بانوی بزرگ 
آب ها، آناهیتا یا ناهید است که در ادبیات و اساطیر جهان و از جمله در اساطیر 
ایران زمین، نقش بزرگی بازی می کند. نیایشگاه های آناهیتا در سرتاسر ایران 
پراکنده است. مانند نیایشگاه آناهیتا در استخر فارس، کنگاور کرمانشاه، در 
شهر باستانی بیشاپور، در نزدیکی کازرون و در روستای حسین آباد رفسنجان. 
محل هائی مانند چهل دختر یا قلعه دختر و چهل اختر نیز به درستی همان 
نیایشگاه های آناهیتا هستند که نامشان دگرگون شده. گمان می رود انگیزه 
انتخاب یک امشاسپند مادینه برای آب توان زایش و باروری است که هم در 
زن و در آب نهفته است. اگر به سنگ نوشته های هخامنشی تا ساسانی در طاق 
بستان و تخت جمشید مراجعه کنیم، به ویژه تصویر بسیار زیبایی از آناهیتا در 
طاق بستان، دیده می شود که آناهیتا در مراسم تاج گذاری اردشیر دوم حضور 
دارد و با کمک میترا، نقش تاجبخشی را به پادشاه ایران ایفا می کند، این هم 

نشانه ای از جایگاه فره ایزد یکتا و ارزش آب در حکمرانی پادشاهان است.
آبان یشت که یکی از زیباترین و دلکش ترین سروده های ادبیات کهن جهان 
به شمار می رود از گرانقدرترین آثار ادبی و آئینی کشور ما است. سرودهای 

آبان یشت دارای دو بخش هستند، بخش نخست آن، همه بر گرد ستایش آناهیتا 
ایــزد بانوی آب و ارزش و ارج آب دور می زند. بخشی از این سرودها چنین است. 
» ای آناهید ) ای ایزد آب( ای نیک، ای توانا ترین! اینک مرا، این کامیابی فراز ده که 
به ارجمندی، به یک خوشبختی بزرگ دست یابم... خوشبختی ای که در آن بهره 
و بخشش بسیار باشد، اسبان شیهه زنند و گردونه ها برخروشند و تازیانه ها بانگ 
برانگیزند...آن خوشبختی ای که در آن پُر باشد از چیزهای خوشبو و در انبارش پُر 

باشد از هر آنچه دل کسی بخواهد و هر آنچه زندگانی خوش و خرم را بکار  آید.«
یکی دیگر از نشانه های باستانی احترام به آب، نامگذاری ماه آبان است، که ماه آب ها 
است. در گاه شمار ایرانیان، یکی از روزهای هرماه نیز، به نام آبان نامگذاری شده. 
آنگاه که روز آبان به ماه آبان پیوند می خورد، جشن بزرگی برگزار می شد که جشن 
آبانگان نام دارد و در ستایش آب است. در کتاب بندهش که در زمره  کتب کهن 
است و در سده سوم هجری از روی نوشته های باستانی ایران گردآوری گردیده، 
اشاره شده که » نخستین آفریده چونان قطره آبی بود.« همچنین اسطوره دیگری 
که می توان به آن اشاره کرد اسطوره بسیار زیبای نبرد ایزد باران » تیشتر« با دیو 
خشکسالی به نام» اپوش « است، که نشان دهنده دیدگاه اساطیری باستانی ما در 
جدال پایان ناپذیر خشکسالی و آبادی در این سرزمین است. آخرین مرحله این نبرد 
سترگ، نبرد سرنوشت ساز تیشتر، ایزد بانوی بادها و باران ها و نماینده آناهیتا، با 
اپوش دیو سیاه خشکسالی است. در افسانه اپوش وقتی آفریده های اهریمن که مار 
و کژدم و بیداد و ستم و خودکامگی هستند، به سرزمین زیبا و پر گل و گیاه اهورا 
مزدا حمله می کنند، نبردی بین آنها در می گیرد که در تمام عمر هستی ادامه 
پیدا می کند. بن این اندیشه باز می گردد به یک رویداد تاریخ طبیعی در حدود 
هفت هزار سال پیش، که خشکسالی بزرگی رخ داد و عصر باران ها پایان گرفت و 
دریای مرکزی ایران خشکید و به کویر تبدیل شد. این رویداد در خاطره اساطیری ما 
تبدیل به حکایت های گوناگونی شده. شاید به گونه ای، آنچه در ادبیات ما با عنوان 
شکایت نی، از جدائی از نیستان آمده ، نشانه ای از همین رویداد باشد. دگرگون 
شدن آن بهشت برین به کویری خشک، اسباب کوچ ناگزیر مردم را به دورترین 

سرزمین ها فراهم کرد. در حقیقت نی را از نیستان جدا نمود. این داستان نشان می دهد 
که خشکسالی در سرزمین ما پدیده جدیدی نیست و این همه ارج و ارزش آب در 

اسطوره ها ناشی از همین کم آبی ها است.
حاال وارد بخش تاریخ می شویم. آن تمدن باشکوه کرانه اردآب و ایزدآب و سومر و 
سیلک کاشان و گاریپ و املش و تمدن باشکوه اَرِتا در جیرفت که حدود هفت، هشت 
هزار سال پیش، دور تا دور دریای مرکزی به وجود آمده بود، چه سرنوشتی پیدا 
کردند؟ وقتی آن دریای بزرگ خشکید ته مانده های آن، تاالب هایی مانند هامون و 
دریاچه نمک و دریاچه ارومیه شد که آثار آن تا به امروز قابل باز شناخت است. آن 
خشکسالی بزرگ سبب آفرینش دو دست آورد شد، اگر ملت ما در طول تاریخ تنها 
همین دو کار را انجام داده بود، برای افتخار تاریخی اش بسنده بود. اولی پدید آوردن 
قنات و کاریز است. شیوه ای که در آن بوسیله حفر چاه های متوالی از کیلومترها 
دورتر، آب را به جایی که مردم زندگی می کنند انتقال می دهد. پدیده ای که یونسکو 
هم چندی پیش آن را به نام ایران ثبت جهانی کرد. ایرانی ها با حفر قنات و آوردن 
آب از کوه ها به دشت، کار بزرگی در حق تمدن بشری کردند و با این کار بند از پای 
تمدن بشر برداشتند. تا آن زمان همه تمدن های جهان در کنار دریاچه ها و رودخانه ها 
زنجیر شده بودند. ایرانی ها با حفر قنات بذر تمدن را در دشت ها و جلگه های سراسر 
جهان پراکندند. من اهل میبد هستم. شهری که روزگاری قنات های فراوانی در آن 
جاری بود و باغ های انار بسیاری در کنار آن وجود داشت. به خاطر می آورم که در 
روستاهای میبد قنات را عروس می کردند. عروسی قنات مراسم بسیار باشکوهی برای 

نشان دادن ارزش قنات در نزد مردم بود. آنها پیشه مغنی گری و چاه کنی را بسیار 
با ارزش می دانستند. در پی آمد ساخت قنات، آفرینش دومی هم بدست آمد. پری دژ، 
پرادش، پردیس، پارادایز و یا باغ که در کنار قنات ها شکل گرفتند، تــــکه ای از 
زمین که درآن درختان میوه و گل کاشته می شود. هر دو اختراع بزرگ ایرانی جان 

در گرو جا به جائی آب دارند. اگر به گوشه و کنار ایران سر 
بزنیم آفریده ها و شاهکارهای علمی و صنعتی فراوانی را 
می بینیم که برای نگهداری آب، بازیافت آب و استفاده بهینه 
از آب ساخته شده که قنات تنها یکی از آنها است. یکی 
از دست آفریده های بزرگ ایرانیان، سازه های آبی شوشتر 
است که مجموعه ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، 
آبشارها، کانال ها و تونل ها است. بندهای فراوانی در سرتاسر 
ایران ساخته شده که آب را در موسم پر آبی برای دوران کم 
آبی جمع آوری می کردند، از جمله پل- بند امیر در جنوب 
خاوری جلگه مرودشت در پشت تخت جمشید که این بنای 
باستانی را از تهدید سیل نگهبانی می کند. روستای سراخیه 
در دشت شادگان خوزستان بر آب ساخته شده، که به آن 
ونیز کوچک ایران گفته می شود و از شاهکارهای معماری 
خشتی است. پدیده شگفت انگیز دیگر آسیاب های آبی است 
که در میبد یزد و سایر محل ها دیده می شود. در میبد آب 
که از قنات بیرون می آمد، اول وارد خانه ها می شد و سپس 
به آسیاب ها سرازیر می گردید، در آسیاب ها آب از باال پایین 
می ریخت و سنگ را می چرخاند و سپس وارد باغ ها می شد. 
به راستی سامانه ای بود که اجازه نمی داد قطره ای از آب 
هدر رود. همچنین ایرانیان آفریننده یک گونه ساعت آبی 
بودند که رد پایش تا حدود 2600 سال پیش دیده می شود. 

کلمه فنجان از همین ساعت آبی باستانی به جا مانده، در اساس نام آن پنگان بوده، 
ظرف کوچک مسی که در زیر جریان باریکی از آب گذاشته می شد و هر بار پر شدن 
آن یک واحد زمان حساب می گردید. این ساعت آبی خود ابزاری بود برای میراب ها 
تا آب را دادگرانه پخش کنند. جلوه دیگری از اهمیت و ارج آب، آب انبار است که تاثیر 
بسیار زیادی در زندگی مردم و معماری ایران دارد. آب انبار محلی برای ذخیره آب 
است که بیشتر در زیِر زمین ساخته می شود. در مناطق کم آب و کویری آب انبار را از 
آب باران و یا جویبارهای فصلی پر می کنند و برای سالم و خنک ماندن آب بر سر آب 
انبار بادگیر می سازند. گاهی شماره این بادگیرها به شش تا می رسد، مانند آب انبار 
شش بادگیر یزد. نقش حوض در معماری ایرانی نیز چشم گیر است. اهمیتی که مردم 
به حوض و استخر و فواره و آب نما در معماری نشان می دهند، نماینده این است که 

همواره آب در تمام گوشه های فرهنگ ایران اهمیت فراوانی داشته.
 اگر از تاریخ  کمی آن سوتر برویم، آب نقش چشم گیری در جغرافیای تاریخی ما 
ایفا کرده. گویا جنگیدن بر سر آب نزد ایرانیان کار ناپسندی شمرده می شد، به آب 
که می رسیدند درنگ می کردند. از این رو مرزهای کشور ما با بیش از بیست و شش 
رودخانه کوچک و بزرگ و خور و دریاچه و دریا محدود شده. مرزهای شمالی با رود 

ارس و دریای کاسپین و رود اترک، مرز جنوبی با خلیج فارس و دریای عمان، 
مرزهای خاوری با هیرمند و هریرود، مرز باختری با ساری سو و قره سو و اروند رود. 
بیشتر پیمان های صلح ما در کنار رودخانه ها بسته شده. گوئی به دلیل ارجی که 
آب برای ما داشته و نقشی که آب در زندگی ما بازی می کرده، همیشه مرزهای 
آبی را پاس داشته ایم و از آن جلوتر نرفته ایم. اگر به دوره هخامنشیان و ساسانیان 
که اوج قدرت و شکوفایی تمدن ایرانی است نگاه کنیم، می بینیم ما همیشه از 
حاشیه آب حرکت کرده ایم و زمانی که به مصر رفتیم  به مناطق خشکی مانند 
عربستان سر نزدیم و تنها از قسمت شمالی عربستان و مدینه که آب بیشتری دارد، 

عبور کردیم. 
حاال وارد بخش فرهنگ می شوم. عرفان نقش برجسته ای در فرهنگ چند هزار 
ساله ما بازی کرده، بخش بزرگی از آن، فرهنگ عرفانی آب است. در دوره ای از 
فرهنگ کهن ایران، پدیده رادمردی و جانبداری از حق رواج گسترده ای داشت 
که جلوه های درخشان آن را می توان در شاهنامه فردوسی دید. این فرهنگ پس 
از اسالم به فرهنگ زورخانه تبدیل شد و وقتی به کشورهای عربی رفت، تبدیل به 
فتوت شد. با خواندن فتوت نامه ها در می یابیم که ما از نخستین مردمانی هستیم 
که در ارج و ارزش پیشه و کار کتاب نوشته ایم. بسیاری از پیشه ها مانند خیاطان، 
کفاشان و نانوایان فتوت نامه دارند. یکی از مراحلی که رهرو باید طی می کرد تا به 
مقام جوانمردی و فتوت برسد، سقایی بود. سقایان زنگوله ای به دست می گرفتند و 
مشک سنگــینی به خود می آویـــختند و لنگی به کمر می بستند و کــالهی به سر 
می گذاشتند و در کوچه ها راه می افتادند و برای اینکه تشنگان بدانند سقا 
آمده، زنگوله را به صدا در می آوردند. کسانی که می خواستند جوانمرد شوند، 
باید مدتی سقائی می کردند. من این سقاها را از زمان کودکی خود در میبد به 
یاد می آورم که می چرخیدند و آب پخش می کردند و اگر پولی در اختیارشان 
می گذاشتند می گرفتند وگرنه به رایگان این کار را می کردند. مشهور است 
یکی از کسانی که برای رسیدن به جوانمردی سقایی کرده حضرت سعدی 
است. وجود سقاخانه های ثابت در سراسر کشور که هنوز هم تعداد زیادی از 
آنها موجود است، نشانه ای از ابراز جوانمردی با سیراب کردن تشنه لبان است. 
داستان لُنبک آبکش در شاهنامه فردوسی داستان سقای جوانمردی است که 
در زمان بهرام گور مهمان نوازی و فتوت را تا جائی رساند که پیراهن و مشک 
خودش را فروخت تا برای مهمان خود که بهرام شاه بود و به شیوه ناشناس نزد 
او آمده بود سور و سات پذیرایی تهیه کند. یکی از رایج ترین بخش های ادبیات 
داستانی و ترانه ها در فرهنگ عامه، داستان چشمه آبی است که اژدها یا دیو 
در برابر آن می خوابد و آب را بر اهالی محل سد می کند، تا سرانجام پهلوانی 
می آید و در نبردی سهمگین آن اژدها را از سر راه آب بر می دارد. به همین 
دلیل اژدها و دیو همواره در فرهنگ ما نماد خشکی و خشکسالی بوده. وجه 
دیگری از فرهنگ آب که در ادبیات و آئین های ما نقش پر رنگی دارد و گویا 

از ایران به دیگر جاها رفته، آب زندگی یا چشمه آب حیات یا آب حیوان است. آبی 
که سبب بی مرگی و نجات انسان از مرگ می شود. آب حیات در داستان خضر، 
داستان کیخسرو، داستان اسکندر و افسانه گیل گمش که قدیمی ترین اسطوره 
جهان است، دیده می شود. رد پای آب را در داستان غسل تطهیر و جاودانگی 

کیخسرو و روئین تن شدن اسفندیار در آب چشمه  نیز می توان دید.
اگر به دنیای واژگان و ضرب المثل ها نگاه کنیم، می بینیم که واژگان بیشماری 
وجود دارند که نشانه ای از احترام به آب و نگهبانی از آن در فرهنگ مردم است. 
واژگان آبرو و آبادی که سرچشمه خوبی های زندگی است با آب پیوند دارند. 
واژگانی مانند تاالب، دوالب، آسیاب، فاضالب، آب انبار، آبراهه، آبگینه، آب تخت، 
آبکش، سفیدآب، آب پز، تنها مشتی از خروار است. مسیر کوچه پس کوچه های 
زندگی ما سرشار از واژگانی است که از جنس آب است و برای نگهداری از آب بوده 

و همه نشان از ارج و مقامی است که آب داشته است. 
مراسم گرامی داشت آب و باران خواهی در ایران بسیار است. مراسم چمچه گلین 
یا عروس باران یکی از آنها است که در بخش های مختلف در زمان خشکسالی ها 
جهت درخواست باران اجرا می شود. در گیالن نیز مراسمی با نام »کترا گیشه«  و در 
دشتستان و نیریز و ممسنی و سیف آباد لرستان و همچنین در بوشهر با نام »گلی« 
برگزار می شود، در این مراسم عروسی را که نشانه زیبایی و باروری است، به شکل 
زشتی جلوه گر می سازند و با گردآوری شیرینی و غذا از مردم، برای این عروس از 

طبیعت طلب باران می کنند.
این همه و بسیاری دیگر، نشان ارج و ارزش پیشینیان ما برای آب است.

 



معنی تعصب، عصبیت ورزیدن یک فرد یا یک اجتماع بر روی باورها است. چون هم 
گذاری یاخته های مغز که در شیوه تصمیم گیری موثر است، به تدریج و در شرایط 
بسیار متنوع تکامل پیدا کرده، تغییر آن نیز به زمانی طوالنی نیاز دارد. به همین دلیل 
مغز توانا و قدرتمند انسان می تواند دچار عکس العمل و باورهائی باشد که با توجه به 
سرعت تغییرات شیوه زندگی بشر به خصوص در صد سال اخیر، دیگر کهنه، 
بی ارزش و حتی ضد ارزش به حساب می آیند. رها شدن انسان از دست باورهای 
غیر کار آمد که به آن تعصب گفته می شود، بسیار دشوار است. در این مقاله هفت تا 

از مهم ترین تعصبات مغز انسان را بررسی می کنیم. 
1- برای مغز ما راحت تر است که با عقاید مورد پسند جامعه همراه باشد و برایش 
اهمیت ندارد که این عقاید تا چه حد احمقانه و حتی مخرب است. حیات و بقای 
انسان در طول تاریخ در گرو زندگی جمعی و قبیله بوده است و انسان همیشه به 
پشتیبانی قوم و قبیله خود نیاز داشته و اگر اتفاقی می افتاده که از طرف جمع طرد 
شود، این شرایط برای او مساوی با مرگ بوده. در حال حاضر که قوم و قبیله به شکل 
قدیمی آن در حال از بین رفتن است و انسان از پشتیبانی های مدنی و قانون برخوردار 

است، باز هم ذهن انسان عالقه ندارد که مستقل و مجزا فکر کند. 
2- مغز ما دوست ندارد قبل از هر تصمیم، درنگ کند و به عواقب آن تصمیم فکر 
کند. برای مغز انسان راحت تر است اول عمل کند و بعد به نتایج آن بیندیشد. در 
تاریخ تحول بشر  درنگ کردن، باعث بروز خطر می شد، مثالً اگر کسی در مقابل یک 
شیر گرسنه قرار می گرفت، بهتر بود بدون درنگ فرار کند تا اینکه بایستد و تصمیم 
بگیرد که بهترین راه حل چیست. این شرایط تاریخی سبب شد فکر کردن در مورد 
عواقب یک تصمیم، انسان را دچار نگرانی و تشویش کند. به این دلیل است که ذهن 
در شرایط بحرانی ترجیح می دهد از مسائل فرار کند یا آنها را  دور بزند و انکار کند. 
مغز انسان همواره مشغول داوری کردن در مورد تصمیم و رفتار دیگران است، ولی 
وقتی نوبت به خودش می رسد گیج و منگ می شود و خطاها و ضعف های خود را 
متوجه نمی شود. در واقع ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که به جای نظارت بر 

خودش، مرتباً دیگران را کنترل کند.
3- مغز ما دائم ذوق زده چیزهایی می شود که در طوالنی مدت برایش مفید نیست. 
نیازها و تمایالت انسان برای دستیابی به غذا و لذت بردن سریع، کم دردسر و بدون 
تعهد و سایر مایحتاج روزمره، بخشی از دنیای ساده اولیه و باستانی او بوده. مغز 

گاهی پیش می آید از شما بخواهند برای عده ای سخنرانی کنید، یا اینکه هر چند وقت 
یکبار، باید برای کارکنان خود، جلسه سخنرانی برگزار نمائید. اگر می خواهید سخنرانی 
شما پربار و دلچسب باشد و حرفتان به دل بنشیند و به اهداف خود دست پیدا کنید، 

رمزی وجود دارد که در این راه را برای شما هموار می کند.
مهم ترین وظیفه یک سخنران این است که هدیه جالب و عجیبی به ذهن شنوندگان 
بدهد، هدیه ای که نام آن »ایده« اســت. با وجود اینکه ســخنرانان متنوع هستند 
و موضوع ها با هم فرق دارند، اما این نکته کلیدی در تمام ســخنرانی ها مشــترک و 
صادق است. اگر قبول دارید که اولین وظیفه یک سخنران ایجاد ایده در ذهن مخاطبان 

است، این چهار دستورالعمل را رعایت کنید.
1-  محتوای سخنرانی خود را محدود کنید. بهتر است سخنرانی خود را تنها بر محور 
یک ایده اصلی بنا کنید، تا فرصت داشته باشید که ایده را به شیوه ای مناسب تشریح 
نمائید. برای جا انداختن ایده اصلی در ذهن مخاطبان، شما باید زمینه سازی کنید تا ایده  
شفاف شود و همان شکلی را پیدا کند که در مغز شما وجود دارد. ایده را به خط سیر 
کل سخنرانی تان تبدیل کنید، به  طوری که هرچه می گویید به نحوی با ایده در ارتباط 
باشد. در طول سخنرانی چند بار به محور بحث باز گردید تا شنونده فراموش نکند در باره 
چه چیزی صحبت می کردید. مثالً اگر می خواهید به کارمندانتان بگوئید شرکت نیاز 
به تحول اساسی در امور مالی دارد، در گام اول تصمیم بگیرید که محور بحث بر افزایش 
فروش باشد یا صرفه جوئی در منابع مالی یا در کنترل کیفیت. همه مسائل را در هم ادغام 
نکنید. بدتر کار این است که مثالً در میان صحبت، موضوع اختالف دو تا از همکاران که 

ممکن است برای شرکت مصر باشد، یا کنترل مصرف کاغذ تحریر را مطرح کنید. 
2- قبل از اینکه شــروع به ساختن چیزی در ذهن شنوندگان کنید، باید نظر آنها را 
به سخنان خود جلب نمائید. همیشه به مخاطبان خود دلیلی بدهید تا به حرف های 
شما اهمیت بدهند. ابزار اصلی رسیدن به چنین هدفی برانگیختن کنجکاوی است. از 
سوال های جذاب و محرک استفاده کنید تا کنجکاوی مخاطبان را تحریک نمائید. اگر 
بتوانید یک شکاف را در جهان بینی آنها ایجاد کنید، مخاطبان نیازمند پلی می شوند تا 
آن شکاف را برایشان پر کند، اگر آنها را قانع کنید که آن پل نزد شما است، خیلی آسان تر 
می توانید ایده خود را به ذهن شان انتقال دهید. ابتدا به شنوندگان چیزی بگوئید که زیاد 
با موضوع اصلی بحث مربوط نیست و تا حدی شنونده را شگفت زده می کند. سپس دلیل 
سخنانتان را به آنها توضیح بدهید تا هدف شما از مطرح کردن مطلب، برایشان روشن 

شود. مثالً اگر بخواهید شرایط اقتصادی شرکت را که روز به روز 
بدتر می شود، تشریح کنید، مثالً می توانید ابتدا شرح مختصری 
از شرایط آب کشور و خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها و پیدا 
شــدن ریزگردها و خطر جیره بندی آب را مطرح کنید، بعد 
نتیجه گیری کنید که این اتفاقات به دلیل مصرف بی روی منابع 
و مدیریت غلط آب پیش آمده، آنگاه شرایط اقتصادی شرکت را 
با بحران آب کشور مقایسه کنید و از همکاران بخواهید مراقب 
منابع مالی شرکت باشند و از آنها بخواهید هرکس به نوبه خود 

مدیریتش را تصحیح کند یا موارد مدیریت غلط را اعالم کند.
3-  سخنرانان خیلی وقت ها فراموش می کنند بسیاری از مفاهیم 
و شرایطی که برای خودشان واضح است، برای مخاطبانشان 
کامالً غریب و ناشناخته است. همیشه از مفاهیمی استفاده کنید 
که مخاطبان از قبل با آن آشنا هستند. از قدرت زبان استفاده 
کنید، اما نه زبان خودتان، بلکه زبانی که برای اکثریت قابل فهم 

باشد. سعی کنید مفاهیمی که از قبل در ذهن مخاطبان وجود دارد را بشناسید و از جایی 
که آنها ایستاده اند شروع کنید. مثالً ارزش برابری یوان چین با تومان ممکن است برای 
شما که بازرگان هستید و همه روزه با آن سرو کار دارید، یک ارزش مالی کامالً شناخته 
شده باشد. ولی در سخنرانی بهتر است ارزش پول چین را به دالر تبدیل کنید تا در ذهن 
همه مخاطبان تاثیر بیشتری بگذارد. مثالً وقتی می خواهید بگوئید فالن جنس در چین 
خیلی ارزان است، اگر بگوئید » این جنس 6/5 یوان در چین قیمت دارد«، تاثیرش خیلی 
کمتر است از زمانی که بگوئید، » این جنس در چین یک دالری است«. ایده خودتان را به 
قطعه ها کوچک تقسیم کنید و مانند موزائیک یا پازل در کنار هم بچینید. می توانید قباًل 
سخنرانی خود را با دوستان قابل اعتماد تمرین کنید و آن  قسمت هایی که دوستان شما 
را سردرگم می کند پیدا کرده، آنها را حذف یا تصحیح نمائید. آوردن مثال می تواند به فهم 
مطلب کمک کند به شرط اینکه مثال ها نامربوط و دور از ذهن نباشد و در مثال آوردن 
زیاده روی نکنید. استفاده از استعاره نقش بسزایی در کنار هم چیدن قطعه ها دارد. مثالً اگر 
می خواهید تفاوت دو چیز را بیان کنید می توانید بگوئید تفاوت این دو مانند اختالف بین 
سرعت نور با سرعت صوت است. هردو سریع هستند ولی سرعت صوت 1300 کیلومتر در 

ساعت است و سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه. 

انسان در برابر پیچیدگی های تمدن و افزایش حجم قوانین و مقررات، همچنان بر هفت تعصب مغز بشر 
تمایالت سریع اولیه، واکنش بیشتر و جذاب تری نشان می دهد و در وحله اول، متوجه 

مشکالتی که ممکن است یک انتخاب غریزی برایش ایجاد کند، نمی شود.
4-  مغز ما به این شکل تنظیم شده که فقط به منافع شخصی و یا حداکثر خانوادگی 
و قومی قبیله ای فکر کند. البته منافع قوم و قبیله ای و خانوادگی هم به نوعی منافع 
شخصی حساب می شود. درک این مطلب که در شرایط فعلی جهان و در طوالنی 
مدت، منافع اجتماعی خدمت بیشتری به منافع شخصی خواهد کرد، هنوز به خوبی 
در ذهن انسان مستقر نشده و مسائلی مانند منفعت اجتماع، منفعت محیط زیست، 
منفعت حیوانات و... تا حدی زیادی لوکس و غیر واقعگرا به نظر می رسد. البته در 
آخرین لحظات تحول فیزیکی مغز بشر، عامل هم ذات پنداری که این امکان را به 

انسان می دهد تا بتواند خودش را به جای 
دیگران تصور کند و از زاویه دید دیگران به دنیا 
نگاه کند، اتفاق افتاده. ولی این خصیصه هنوز 
بسیار شکننده است و به محض اینکه انسان در 
معرض مسایل حیاتی قرار می گیرد و یا خسته 
و عصبی و نگران می شود، به سرعت ایده های 
جدید را فراموش کرده، تمام منفعت طلبی های 

شخصی، دوباره به ذهن او باز می گردد.
5- مغز ما اطالعات ناراحت کننده را دوست 
ندارد و عالقه ندارد از مشکالت برایش بگویند. 
در عوض مدام به دنبال اطالعات و عالئمی 
می گردد که باورهای او را تایید کند، زیرا باورها 
در طول قرون و اعصار امتحان خود را پس 
داده اند و به او آرامش می دهند. مغز انسان از 

توصیه و راهنمایی های مستقیم می گریزد و برای دفاع از باورهای خود، حاضر است هر 
حقیقتی را کتمان کند یا دور بزند. اگر حرفی نو مطرح شود که برخالف باورهای انسان 
است، هرچند آن حرف هزاران بار در کوره آزمایش و منطق جواب خود را پس داده باشد، 
مغز انسان هزار دلیل و برهان و عذر و بهانه می آورد تا آن را نپذیرد و باورش را حفظ کند.

6- مغز ما نمی تواند قبول کند که تحت تاثیر عوامل بسیار متنوعی است. رفتار و 
افکار انسان در بسیاری از مواقع تحت تاثیر عواملی مانند ناخودآگاه، ترشح هورمون ها، 
خستگی، گرسنگی، مقدار شکر و چربی و سایر جزئیات قرار دارد. تا چندی پیش تاثیر 

این عوامل بر فکر انسان کامالً ناشناخته بود و تنها عامل فیزیکی قابل قبول برای انسان 
قانون عمل و عکس العمل بود، به همین دلیل انسان در بسیاری از مواقع به دنبال 
تحلیل ساده و خطی افکار خود و دیگران است و از عوامل جانبی غافل می ماند، در 

نتیجه دچار تحلیل های غلط می شود.
۷ - مغز ما از دیر باز باور دارد که رفتار و نیات ما باعث و بانی مصیبت های طبیعی 
است. در طول قرون و اعصار، چون دالیل پدید آمدن اتفاقاتی مانند زمین لرزه، طوفان، 
خشکسالی، سیل و سایر مصیبت های طبیعی، برای انسان روشن نبود، به ناچار علت 
وقوع آنها را به عواملی مانند دروغ، فساد، دزدی، خیانت و موارد دیگری از رفتار و نیات 
انسانی نسبت می داد. هرچند انسان کم و بیش آن دوران را سپری کرده، ولی هنوز 
هم نیات و انرژی فردی را با اتفاقات دنیای پیرامون ربط می دهد. ذهن انسان ترجیح 

می دهد در دام دنیای خیالی که در ذهن خود ساخته بماند، چون این کار برایش باور 
پذیرتر است و زیاد عالقه ندارد که  به آمار و تجربیات عینی تکیه کند.

اگر این ضعف هائی که در مغز ما انسان ها وجود دارد را بپذیریم و به آن توجه کنیم، 
باعث می شود در حالی که برای تغییر خود کوشش می کنیم، نسبت به خودمان زیاد 
سخت گیر نباشیم چون رها شدن از باورهای کهنه به آسانی مقدور نیست. بعالوه 
در پذیرش دیگران و ایده های آنها و سعی شان برای تامین منافع شخصی، گذشت 

بیشتری از خود نشان خواهیم داد.

4- سعی کنید ایده ای که مطرح می کنید عام المنفعه باشد تا ارزش به اشتراک گذاشتن 
داشته باشد. بهتر است قبل از شروع صحبت، خیلی رو راست از خودتان این سوال را بکنید 
»این ایده به درد چه کسانی می خورد؟« اگر پاسخ این بود که ایده فقط در خدمت شما 
یا سازمان شما است، احتماالً ارزش به اشتراک گذاشتن را ندارد و شنوندگان می توانند به 
راحتی سخنرانی شما را نادیده  بگیرند. ولی اگر فکر می کنید ایده شما می تواند روز دیگران 
را هم روشن کند یا نگرش شنوندگان را بهتر کند یا برای دیگر الهام بخش باشد، در این 
صورت شما مواد الزم برای یک سخنرانی عالی را در دست دارید. مثالً اگر ایده شما این 
است که ساعت کار را افزایش دهید تا کارهای عقب افتاده موسسه به روز شود، اگر اعالم 
کنید که روزی یک ساعت به ساعت کاری اضافه می شود، چون این ایده فقط در جهت 
منافع شما است زیاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت، اگر هدفتان را اینگونه بیان کنید 
که، »همه مردم بــرای کارهای عقب مانده خود مجبورند از دیگران کمک بگیرند و 
بهتر اســت هزینه آن را هم بپردازند و به مخاطبان نوید دهید که هزینه ایجاد شده 
با جلوگیری از خسارت های احتمالی جبران خواهد شود. سپس به همکاران بگوئید 
هرکس مایل است می تواند در مقابل دستمزد، مقداری اضافه کاری کنند تا کارهای 
عقب افتاده به روز شود. به احتمال زیاد این حرف چون بار عمومی دارد و منطقی است 

به گوش همه دلچسب خواهد بود. 

رمز یک سخنرانی موفق
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تحلیل اخبار آب
بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای برق خوزستان

با توجه به مشکالتی که در نتیجه قطع برق و نبود برق اضطراری در تصفیه خانه های 
آب اهواز و برخی از شهرستان ها اتفاق افتاده است، مقرر شد این تصفیه خانه ها 
به سیستم برق اضطراری )دیزل ژنراتور( با ظرفیت 15 تا 40 مگاوات مجهز شوند. 
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ستاد بحران خوزستان 
اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که در نتیجه قطع برق و نبود برق اضطراری در 
تصفیه خانه های آب اهواز و برخی از شهرستان ها اتفاق افتاده است، مقرر شد این 
تصفیه خانه ها به سیستم برق اضطراری )دیزل ژنراتور( با ظرفیت 15 تا 40 مگاوات 
مجهز شوند. در همین راستا وزارت نیرو 100 میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل 
برق خوزستان اختصاص داد. وی با بیان اینکه قرار است ایستگاه های آب و فاضالب 
خوزستان در کمترین زمان به دیزل ژنراتور مجهز می شوند افزود: با یک فروشنده 
در دبی مذاکراتی شده است و قرار است این تجهیزات با ترک تشریفات و فوری برای 
رفع این مشکل خریداری شوند. فالحتیان اضافه کرد: خرید 15 دستگاه مقره شور از 
طریق ترک تشریفات و در اسرع وقت نیز به تصویب رسیده است. بیش از ۹3 هزار 
مقره در این استان نصب شده که قرار شده 30 هزار مقره تعویض شوند و جنس آنها 
به سیلیکونی تغییر یابد که البته پیش از این برای تغییر این مقره ها اقدام جدی 

نشده بود.
خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان

اختصاص بودجه 3۰ میلیارد تومانی به تثبیت ریزگردها
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به 5 وزارتخانه و سازمان نسبت 
به اختصاص 30 میلیارد تومان برای اجرای برنامه کوتاه  مدت تثبیت کانون های بحرانی 
گردوغبار با منشأ داخلی استان خوزستان در سطح 30 هزار هکتار تاکید کرد. این اعتبار 
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اجرای این طرح قرار می گیرد. بر 
این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع 
زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و وزارت 
کشور )استانداری خوزستان( ارسال کند. این بودجه در حالی به  طرح تثبیت کانون های 
گرد و غبار در استان خوزستان اختصاص داده شده که گستره کانون های ریزگرد ها 
حدود یک میلیون هکتار است و هم اکنون 350 هزار هکتار از ۷ کانون اصلی ریزگرد 

در خوزستان فعال است.
خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
 سنگدل این زودتر می خواستی حاال چرا 
                                                                                                     استاد شهریار

ایران قصد دارد تا سال 2۰3۰ میالدی ۷۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی 
تولید کند

وزارت نیروی ایران اعالم کرده است که ایران تا سال 2030 میالدی، ۷500 مگاوات 
برق از انرژی خورشیدی تولید خواهد کرد. این میزان بیش از هفت برابر برق تولیدی 

از نیروگاه اتمی  بوشهر است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو با اشاره به افتتاح دو نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی در 
همدان گفت: ایران تا سال 2030، ۷500 مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب خواهد 
کرد، در گذشته بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور یک مگاوات ظرفیت داشت 
اما امروز دو نیروگاه ۷ مگاواتی وارد مدار شده و به زودی نیروگاه 10 مگاواتی استان 
اصفهان و در سال های آینده نیروگاه های بیشتر با ظرفیت های باالتر به مدار وارد 
می شوند. نیروگاه هفت مگاواتی هودان در زمینی به وسعت 10 هکتار در مجاورت 
بزرگراه همدان- ساوه احداث شده که با شهر همدان 44 کیلومتر فاصله دارد. دومین 
نیروگاه هفت مگاواتی همدان نیز در زمینی به مساحت 10 هکتار در نزدیکی پلیس 
راه همدان افتتاح شد. نیروگاه هفت مگاواتی خلیج فارس با سرمایه گذاری یک شرکت 
آلمانی طراحی و با هزینه هشت میلیون یورو ایجاد شد. احداث هر مگاوات نیروگاه 
خورشیدی حدود چهل و پنج میلیارد ریال هزینه در بر دارد این در حالی است که 
در زمان تحریم ها، وارد کردن تجهیزات نیروگاهی مشکل بود و هر مگاوات حدود 
100 میلیارد ریال نیاز به سرمایه گذاری داشت. هم اکنون چند شرکت اروپایی از 
جمله شرکت های آلمانی و هلندی برای تولید نیروگاه های خورشیدی در ایران فعال 
شده اند. ایران یکی از بهترین مناطق دنیا از نظر میزان جذب انرژی خورشید برای 

تامین برق است. 
                                                                                                               ایسنا

چند نکته مهم در این خبر به چشم می خورد اوالً استفاده از انرژی های 
نو اجتناب ناپذیر است. ای کاش این حرکت اقاًل 25 سال پیش شروع می شد. ثانیاً 
استفاده از تکنولوژی و تجربه خارجی اجتناب ناپذیر است. بستن قرار داد با خارجی ها 
بسیار کار مناسبی است که مدت زیادی است از یاد ما رفته. انتقال تجربه و تکنولوژی 
از طریق سرمایه گذاری مشترک تامین می شود، نه از طریق مشابه سازی و کپی 
کردن به خصوص که در کشور ما مشکل دانش مدیریت وجود دارد که فقط با آمدن 
مدیران خارجی قابل تعدیل است. ثالثاً درگیر کردن سرمایه خارجی در کشور یکی 
از بهترین راه ها برای امنیت بین المللی یک کشور است. تا زمانی که پول داشتیم 
نگذاشتیم خارجی ها در کشور سرمایه گذاری کنند. حاال که کفگیر به ته دیگ خورده 

الاقل از امتیاز سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

قصه های مدیریتی
تربیت  مدیریت

اگــر بــه یــک فــرد شــغلي بیاموزیــد 
ــرده  ــت ک ــد تربی ــک کارمن ــما ی ش
ایــد. اگــر بــه یــک فــرد یــاد بدهیــد 
کــه چگونــه اشــتباهات را بــه گــردن 
ــر  ــدازد، شــما یــک مدی دیگــران بین

تربیــت کــرده ایــد.

کارمند  محلی
یــک شــرکت بیــن المللــی، پــروژه ای را در اعمــاق جنــگل هــای آمــازون شــروع کــرد. ایــن 
شــرکت مجبــور بــود چنــد نفــر از اهالــی محلــی را اســتخدام کنــد. مدیــر شــرکت شــنیده 
ــا دقــت  ــه همیــن دلیــل ب ــود بعضــی از محلــی هــا ممکــن اســت آدم خــوار باشــند. ب ب

کارکنــان محلــی را انتخــاب کــرد و خیلــی مواظــب بــود آنهــا گرســنه نماندنــد. 
چهــار هفتــه بعــد رئیــس شــرکت بــه آنهــا ســر زد و گفــت: “مــن متوجــه شــدم کــه شــما 
خیلــی ســخت کار مــی کنیــد. من از همه شــما راضی هســتم. راســتی یکــی از نظافتچی های 

مــا ناپدیــد شــده شــما از او خبــر نداریــد؟”
کارکنــان محلــی اظهــار بــی اطالعــی کردنــد. بعــد از رفتــن رئیــس شــرکت، بزرگتــر افــراد 

محلــی از بقیــه پرســید: ” کــدوم یــک از شــما نادونــا اون نظافــت چــی رو خــورده ؟”
یکی از محلی ها با اکراه دستش را باال برد. سرکرده گفت:“ای احمق ! توی این چهار هفته 
ما چندتا از مدیران، مسئوالن و سرپرستان پروژه را خوردیم و هیچ کس متوجه نشد. حاال تو 
نظافتچی را خوردی و رئیس متوجه شد! از این به بعد لطفاً افرادی را که کار می کنند نخورید!!

تفاوت های مدیریت در جابلقا و جابلسا
جابلقا و جابلسا دو تا شهر هستند یکی در این ور دنیا یکی در  اون ور دنیا. مدیریت در این دو 

شهر یک کمی با هم تفاوت داره. حاال به چند تا از این تفاوت ها نگاه می کنیم.
* در جابلقا مدیران بعضی وقت ها استعفا می دهند.
در جابلسا عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

* در جابلقا موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود.
در جابلسا موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، ِصرف مدیر بودن نشانه موفقیت است.

* در جابلقا برای پست مدیریت، دنبال مدیر می گردند.
در جابلسا برای یک مدیر، پست مدیریت را خالی می کنند و در صورت لزوم یک پست جدید 

اختراع می کنند.
* در جابلقا یک کارمند ممکن است بعد از ده سال مدیر بشود.

در جابلسا یک کارمند ده سال بعد همان کارمند است، در حالیکه مدیرانش حد اقل پنج بار 
عوض شده اند .

* در جابلقا اگر دانش و تجربه کسی زیاد شود از او به عنوان مشاور استفاده می کنند.
در جابلسا به کسی سمت مشاور می دهند که از اخراجش خجالت بکشند.

* در جابلقا اگر کسی خطائی بکند ممکن است از کار برکنار شود و حتی ممکن است محاکمه شود.
در جابلسا اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر شده  و پست مدیریت 

جدید به او داده می شود.
* در جابلقا مدیران بصورت مستقل انتخاب و برکنار می شوند، ولی بصورت گروهی و 

هماهنگ کار می کنند.
در جابلسا مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند، ولی بصورت گروهی انتخاب 

و برکنار می شوند.
* در جابلقا از مدت ها قبل مشخص می شود که زمان پایان کار یک مدیر فرا رسیده.

در جابلسا مدیران در هنگام ورود به اداره حکم برکناریشان را دریافت می کنند.
* در جابلقا افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

در جابلسا افراد مدیر مادرزاد هستند و اولین بار در بیست سالگی مدیر می شوند.

شرط مدیریت
شــرط مدیــر شــدن ایــن نیســت کــه کســی حرف هــای درســتی بزنــد، بلکــه وقتــی مدیــر 

شــد تمــام حــرف هایــش درســت اســت.

دقت عمل یک مدیر
از مدیــر یــک شــرکت در خواســت شــد در یــک ســمینار ســخنرانی کنــد. مدیــر از یکــي از 
کارکنــان خــود خواســت متنــي در حــدود30 دقیقــه بــرای ســخنرانی او آمــاده کنــد. چنــد 
روز بعــد وقتــي مدیــر از ســمینار برگشــت خیلــي عصبانــي بــود. رو بــه کارمنــدش کــرد و 
گفــت: قــرار بــود یــک ســخنرانی 30 دقیقــه ای بــرای مــن بنویســی انگیــزه ات از نوشــتن 
یــک ســخنراني یــک ســاعته چــي بــود؟! ســخنرانی آنقــدر طوالنــی شــد کــه مخاطبــان از 

نیمــه ســخنراني، کــم کــم ســالن را تــرک کردنــد!!
کارمنــد بــا تعجــب گفــت: »مــن یــک ســخنراني 30 دقیقــه اي بــراي شــما نوشــتم. فقــط 
همــان طــور کــه خودتــون خواســتید مــن دو تاکپــي از متــن ســخنراني را بــه شــما داده بودم.

تسلط در سخنرانی
ــه در  کارمنــد اولــی: مــا یــه رئیــس داریــم کــه در ســخنرانی خیلــی مســلطه . اون مي تون

مــورد یــک موضــوع یــک ســاعت صحبــت کنــه.
کارمنــد دومــي: ایــن کــه چیــزي نیســت، مــا یــه رئیــس داریــم بــدون اینکــه موضوعــي 

ــه. ــخنراني مي کن ــاعت س ــه دو س ــته باش داش
قول مدیران

اگــر مدیــری قــول داد کــه کار شــما را فــردا اول وقــت انجــام می دهــد شــما مطمئــن باشــید 
ایــن کار حــاال حاالهــا انجــام نمی شــود، به خصــوص فــردا.

چند روز بود که در منطقه اورامان تخت برف فراوانی می بارید. یکی از اهالی ده خبر آورد که، یک 
بز کوهی روی صخره ای بزرگ با ارتفاع حدود شش متر در اطراف قریه گیر افتاده و نه راه پیش دارد 
و نه راه پس. چند نفر از جوانان منطقه تصمیم گرفتند بزکوهی را از خطر مرگ نجات دهند. حدود 
یک متر برف باریده بود، فرصت زیادی نبود و بر ارتفاع برف هر لحظه افزوده می شد و امکان داشت 
اتفاقی تلخ رقم بخورد. جوانان می ترسیدند بز یخ بزند یا شکارچی های غیرقانونی متوجه شرایط 
بزکوهی شده  و آن را شکار کنند. به همین خاطر خیلی سریع عملیات نجات را شروع کردند. پنج 
تن از جوانان داوطلب حدود دو کیلومتر راه را که پشت سر گذاشتند بزکوهی را پیدا کردند، بی رمق 
روی صخره ای نشسته بود. آنقدر گرسنه بود که توان فرار نداشت و تنها کاری که کرد این بود 

که به میان برف ها پرید. برای 
گرسنگی  از  حیوان  این که 
تلف نشود، کلوچه ای را که 
همراهشان بود جلوی دهان 
بزکوهی  و  گرفتند  حیوان 
آن  خوردن  به  شروع  نیز 
کرد. جوانان اورامان تخت با 
هماهنگی سازمان حفاظت 

محیط زیست، بزکوهی را بر روی دوش های خود به روستا منتقل کردند، تا حیوان مدتی 
استراحت کند و توان از دست رفته اش را باز یابد.

چند روز بعد که هوا بهتر شد و بزکوهی جان تازه ای گرفت، اهالی روستا بزکوهی را در طبیعت رها 
کردند تا ثابت کنند بومیان مناطق کوهستانی برای حفظ محیط زیست و حیات وحش همیشه 

سنگ تمام می گذارند.
جوانانی که به کمک این عضو حیات وحش رفتند، همگی عضو انجمن محیط زیستی »سبز چیا« 
هستند. همان انجمن مردم نهادی که چند سال پیش نهضت توبه شکارچیان و شکستن اسلحه 
را در منطقه اورامانات راه انداخت. این کار مهر تایید دیگری بود بر تاثیر سازمان های مردم نهاد، 
سازمان هایی که اگر بدرستی مدیریت و حمایت شوند، حکم آبی را پیدا می کنند بر روی آتشی که  

به جان محیط زیستی افتاده.

َکلی بر دوش


