
است.  به خوبی درک شده  ای  گلخانه  گازهای  اثرات  که  است  قرن  از یک  بیش 
یک   ۱۸۵۰ سال  در   ،)John Tyndall(تیندال جان  بریتانیایی،  فیزیکدان 
آزمایشگاه برای اندازگیری پرتو مادون قرمز، که همان گرما است ایجاد کرد. او نشان 
داد که گازهایی مثل دی اکسید کربن گرما را جذب می کنند، این گاز ها مثل یک پتو 

سطح زمین را گرم نگاه می دارند.
من با سایر دانشمندان آب و هوای ُکره زمین را تجزیه تحلیل کردیم. در سال ۱۹۸۱

یک مقاله در مجله ساینس منتشر نمودیم و نتیجه گیری کردیم که ۴/۰ درجه گرم تر 
شدن زمین در قرن گذشته در اثر افزایش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن بوده است 
و پیش بینی کردیم که ُکره زمین به احتمال زیاد در دهه هشتاد، گرم تر خواهد شد 
و این گرم شدن باعث ایجاد اختالالت آب و هوایی می گردد. ما همچنین گفتیم 
که در قرن بیست و یکم شاهد تغییراتی خواهیم بودکه مناطق آمریکای شمالی و 
آسیا را مستعد خشکسالی می کند، الیه یخ ها را فرسایش می دهد و سطح آب دریا 
افزایش پیدا می کند. تا کنون تمامی این تغییرات یا اتفاق افتاده اند و یا در راه هستند. 
بازتاب این مقاله که در صفحه اول نیویورک تایمز گزارش شده بود، باعث شد که مرا 
به کنگره دعوت کنند. من در کنگره اعالم کردم گرم شدن زمین، هردو چرخه جریان 
آب زمین را شدیدًا باال می برد. از یک طرف موج گرما و خشکسالی، که مستقیمًا از 
گرما می آیند، از طرفی بارش شدید باران، شدیدتر خواهد شد و طوفان های قوی تر 
و سیل های عظیم تری خواهد آمد. کاخ سفید به دلیل سیاست های خاص خود 
محتوی سخنان مرا تغییر داد. من نیز ناچار به شکایت شدم. این غوغا و جنجال بر سر 
گرمایش زمین، به امری وقت گیر تبدیل شد و مرا از انجام کارهای علمی بازداشت. 
در نتیجه من تصمیم گرفتم که به عقب برگردم و صرفًا کار علمی انجام دهم و این 
گفتگو را ترک کرده، برای دیگران باقی بگذارم. 15 سال بعد، شواهد گرمایش زمین 
بسیار قوی تر شد و خیلی بیشتر از آنچه که ما در مقاله سال ۱۹۸۱ آورده بودیم، به 
حقیقت پیوست. من این افتخار را داشتم که دو مرتبه با رئیس سازمان تغییرات آب و 
هوایی صحبت کنم، اما در، برهمان پاشنه گذشته می چرخید و سیاست های انرژی 
همچنان بر روی انرژی های فسیلی متمرکز بود. سپس من دارای دو نوه شدم، سوفی 
و کانر اینجا بود که من نگران شدم که در آینده آنها بگویند، »پدر بزرگ مان فهمید که 
چه اتفاقی در حال وقوع است، اما مشکل را به خوبی بیان نکرد«  بنابراین من تصمیم 
گرفتم، یک بحث عمومی در انتقاد از فقدان یک سیاست انرژی مناسب را شروع کنم.

 در طی چند سال بعد، من بیشتر و بیشتر تالش کردم تا درباره ضرورت تغییر 
سیاست های انرژی گفتگو کنم. اجازه دهید در حالی که هنوز روی فیزیک و 
تغییرات آب و هوایی تحقیق می کنم، مهم ترین نتایج به دست آمده از فیزیک  
در تغییرات آب و هوایی را برای شما توضیح دهم اول، تعادل انرژی زمین و 

دوم تاریخچه آب و هوایی زمین.
 اضافه کردن دی اکسید کربن به هوا مثل انداختن یک پتوی دیگر روی کسی که 
خوابیده است. این کار تشعشع گرمای زمین به فضا را کاهش می دهد، پس تعادل 
انرژی به هم می خورد و انرژی وارد شده از انرژی خارج شده بیشتر می شود تا 
جایی که زمین به مقدار کافی گرم شود و بتواند دوباره گرمایی را که از خورشید 
دریافت می کند به فضا بازتاب کند. انرژی نامتعادل زمین یک مسئله کلیدی 
است. آیا مقدار انرژی که وارد می شود بیشتراز انرژی است که خارج می شود؟ 
ما می توانیم نامتعادلی انرژی زمین را خیلی دقیق و با اندازه گیری مقدار گرمای 
زمین اندازه گیری کنیم. عظیم ترین منبع جذب حرارت زمین، اقیانوس ها هستند  
جایی که تا چندی پیش کم ترین اندازه گیری ها در آنجا انجام شده بود، تا این که 
اخیرًا بیشتر از ۳۰۰۰ شناور سیستم اندازه گیری تغییرات آب و هوایی اقیانوس ها 
)آرگو( در سراسر اقیانوس های جهان توزیع شدند. این شناورها نشان می دهند 
که نیمه باالی اقیانوس ها به میزان قابل توجهی در حال جذب کردن گرما هستند. 
اعماق اقیانوس ها نیز در حال جذب گرما با میزان کمتری هستند و گرما باعث 

ذوب شدن شبکه یخ های اطراف زمین می شوند.
در حال حاضر، عدم تعادل کل انرژی حدود شش دهم وات در هر متر مربع است. 
شاید این به نظر خیلی زیاد نیاید، اما هنگامی که آن را درکل زمین محاسبه کنیم، 
مقدار خیلی زیادی است. چیزی حدود بیست برابر کل انرژی که توسط انسان ها 
همه روزه استفاده می شود، که معادل انفجار 4۰۰/۰۰۰ بمب اتمی هیروشیما در 
هر روز است. این مقداری است که هر روز زمین انرژی اضافی دریافت می کند. با 
این عدم تعادل، اگر بخواهیم آب و هوا را تثبیت کنیم، باید گاز دی اکسید کربن را 
از ۳۹۱ واحد در هر میلیون واحد هوا، به ۳۵۰ واحد در هر میلیون کاهش دهیم. 
این تغییری است که برای جایگزین کردن تعادل انرژی و جلوگیری از گرم شدن 
بیشتر زمین، الزم است.                                                                    مترجم: سهیال جعفری

ادامه در شماره آینده 

تراژدی دریاچه ارومیه از ۳4 سال قبل،  با ساخت جاده  میان گذر، آن هم  بدون هیچ گونه 
بررسی و مطالعات کارشناسانه، فقط تحت شعار "ما می توانیم" کلید خورد. آقای 
دکتر اسماعیل کهرم، از نخستین کسانی بود که فاجعه ارومیه راپیش بینی کرد. 
او در مصاحبه ای گفت "وضع ارومیه خوب نیست." در سال 1380 آقای انوشیروان 
نجفی، معاون وقت سازمان محیط زیست، نیز این پیش بینی تلخ را واضح تر مطرح 
کرد، او گفت: "تا 15 سال دیگر بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران خشک خواهد 
شد!" هشدار این مقام دولتی نیز راه به جایی نبرد. متاسفانه تحت تاثیر شعار 
خودکفایی، فقط در آذربایجان غربی، وسعت اراضی کشاورزی نزدیک به 100 هزار 
هکتار افزایش پیدا کرد و بسیاری از باغ های انگور که میوه ای قانع به آب است، 
تبدیل به باغ های سیب شدند که آب زیادی می خواهد، در حالی که مصرف به 
صورت لجام گسیخته افزایش می یافت، هیچ گونه منبع جدید و یا افزایش بازده 
آب در منطقه تعریف نشد، لذا در جهت پاسخگویی به افزایش نیاز به آب، ۳۷ سد در 
حوضه دریاچه ارومیه ساخته شده که حق آبه دریاچه را تقریبًا به صفر رساند، تازه 

۱۲ سد نیز در دست ساخت و ۴۰ سد در دست برنامه ریزی و مطالعه است.
در تاریخ 25 خرداد سال 85  عده ای از اساتید علم اقتصاد، به دلیل احساس خطر 
از نبودن مباني علمي و كارشناسي در سیاست گذاري های دولت و شتاب زدگي در 
صدور بسیاري از دستورات، تصمیم می گیرند نامه ای به رئیس جمهور وقت بنویسند 
و مغایرت سیاست هاي دولت نهم را با اصول علم اقتصاد گوشزد کنند. این نامه را 50 
نفر از استادان اقتصاد دانشگاه امضاء و به صورت سرگشاده منتشر نمودند. آن ها در 
این نامه  به مواردی از قبیل نامساعد بودن فضاي سرمایه گذاري و محیط كسب و 
كار، افزایش بي رویه واردات، اتخاذ سیاست مالي انبساطی، بحران در بازار سرمایه، 
وضعیت نابسامان نظام بانكي، اشتباه در اتخاذ سیاست هاي منطقه اي، اشاره نمودند 
و در پایان پیش بینی کردند "سیاست هاي دولت در صورت تداوم مي تواند به 
ایجاد وضعیت دشواري در اقتصاد كشور بیانجامد". چندان که دقیقًا همین اتفاق 

در سال های بعد و پس از فروکش قیمت کاذب نفت، به وقوع پیوست. 
متاسفانه مقامات دولتی به جای جدی گرفتن این اخطار، برخوردهای سیاسی، امنیتی 

با این نظرات به عمل آوردند و اقتصاد دان ها را  به داشتن دیدگاه های جناحی و 
سوءنیت متهم کردند. به دلیل خطرات گسترده ای که از طرف این اساتید برای اقتصاد 
کشور احساس می شد، آنها اقدام به انتشار نامه دومی که این بار امضاء60 نفر را در 
پایین خود داشت، نمودند. پس از انتشار نامه دوم، رئیس جمهور وقت، جلسه ای 
با اقتصاد دانان برگزار نمود، ولی متاسفانه به جای شنیدن نظرات منتقدین، به صورت 
متکلمه الوحده، از رفتارهای اقتصادی دولت، دفاع نمود و جلسه بدون هیچ گونه نتیجه به 
پایان رسید. نامه سومی هم در پاسخ به سخنان مطرح شده در جلسه مذکور، به صورت 
محرمانه تهیه شد که دیگر از سرنوشت آن خبری منتشر نشد. متاسفانه این بی توجهی 
به اخطار کارشناسان باعث منفی شدن رشد اقتصادي و ایجاد ركود تورمي در کشور شد، 
تا جایی که قیمت دالر در مدت کوتاهی به بیش از 3 برابر ترقی کرد و تورم تا 400 درصد 
رشد نمود، آن هم در شرایطی که نفت 120 دالری یک فرصت طالیي برای اقتصاد کشور 
ایجاد کرده بود که متاسفانه به سادگی از دست رفت و بسیاری از صنایع باقی مانده نیز 

یکی یکی به دلیل رکود اقتصادی و واردات بی رویه تعطیل شدند. 
این روزها ظاهرًا کارشناسان بی طرف از اینکه خطرهای پیش رو را مرتبًا گوش زد 
می کنند ولی گوش شنوایی برای آن پیدا نمی شود دیگر عصبانی شده اند. چند روز 
پیش پروفسور کردوانی پدر کویر شناسی ایران اعالم کرد: "چرا نمی فهمید دیگر آب 
نیست!" او گفت این روزها مرتب مرا به کنفرانس دعوت می کنند اما دیگر نمی روم چون 
دیگر فایده ای ندارد و کار از سمینار و کنفرانس گذشته است دشت های کشور نشست 
کرده و به خاطر )توهم تولید همه چیز توسط خودمان( در سراسر کشور کارخانه های 
ُپر مصرف صنعتی ساخته ایم که تکنولوژی ندارند و فقط آب را حرام می کنند. به طور 
مثال سطح آب در جهرم 5٧0 متر، در رفسنجان 450 متر و در شهریار 300 متر پایین رفته 
است! یکی دیگر از کارشناسان بی طرف هشدار داد "تا 5 سال آینده در ایران جنگ بین 
استان ها و شهر ها بر سر آب علنی خواهد شد."  آقای محسن رنانی عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان، در جلسه ای گفت: به زودی بحران آب ایران را خواهد بلعید. امروز 
"میدان واقعی جنگ" در "حوزه آب" است. آمریکا و هسته ای و عربستان و یمن تهدید 
دراز مدت نیست، این بحران آب است که امنیت ملی ایران را واقعًا تهدید کرده است. 
مردم ایران فرهنگ مصرف درست آب را بلد بوده اند، چرا که توانسته اند 3 هزار سال با 
اقلیم خشک و کم  آب ایران کنار بیایند اما این بحرانی که اکنون در حوزه آب پدیدار شده 
و گرفتار آن شده ایم، ناشی از حکمرانی غلط در این 30 سال بوده است و سیاستمداران 
با خطاهای فاحش ما را به بحران رسانده اند و حاال هم انگشت اتهام را به سوی 
جامعه دراز کرده اند. جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه "خزنده و آرام" 
شروع شده و فقط اخبار آن منتشر نمی شود . در حال حاضر این "جنگ" به صورت 
پراکنده رخ می دهد اما تا 5 سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و 
بین مناطق و استان ها خواهیم بود. این آن خطری است که امنیت ما را تهدید 

می کند و سیاست مداران چشم خود را به روی آن بسته اند!
 ما امیدواریم هیچ کدام از پیش بینی های این کارشناسان بی طرف، درست از کار در 
نیاید و تمام قول ها و سخنان دل گرم کننده مسئوالن به حقیقت بپیوندد چون منفعت 
مردم  به عنوان شهروند در این است که آب فراوان و ارزان حتی مجانی باشد. ولی چه 
کنیم که تجربه تاریخی چیز دیگری را به مردم گوشزد می کند. مدیران کشور 
باید به سرعت و با استفاده از تجربیات گذشته، در یک سطح وسیع و همه جانبه 

به مشکل آب رسیدگی کنند. 

چرا باید درباره تغییرات آب و هوا صحبت کنیم؟ کارشناسان عصبانی
 )James E. Hansen( جیمز ادوارد هانسن
دانشگاه  در  زمین  زیست  محیط  علوم  استاد 
بحث  در  خود  دخالت  داستان  او  است.  کلمبیا 
تغییر جهانی آب و هوا را بیان می کند. شواهد 
چشمگیری از خطرات این تغییرات او را به شدت 
نگران آینده کرده است. این مقاله طی دو شماره 

به نظر شما خواهد رسید. 
من یک دانشمند محتاط و کم گو هستم که در 
یکی از ایاالت مرکزی آمریکا به دنیا آمده ام، من 
چه چیزی می گویم که وقتی در مقابل کاخ سفید 
چه  شما  شوم؟   می  دستگیر  کنم،  می  اعتراض 
می کردید اگر آنچه را که من می دانم می دانستید؟ 
آگاهی  این  به  اجازه دهید به شما بگویم چگونه 
رسیدم. من به اندازه کافی خوش شناس بودم که 
در زمانی به دنیا آمدم که برای فرزند یک کشاورز 
باز  دانشگاه  به  را  خودش  راه  نبود  مشکل  فقیر 
کند. البته من خیلی خوش شانس تر بودم که در 
دانشگاه آیوا)Iowa( و تحت نظر پروفسور جیمز 
ون آلن)James Van Allen(، کسی که اولین 
ماهواره آمریکایی را ساخت، تحصیل کردم. من 
خوش شانس بودم که به ناسا پیوستم و زمانی که 
پیشنهاد یک پرواز آزمایشی به زهره را دادم با آن 

موافقت شد. در حالی که تجهیزات پروژه من در حال ساخته شدن بود، من درگیر 
نتایج ناشی از گازهای گلخانه ای بر روی زمین شدم، ما متوجه شدیم که ترکیب 
اتمسفر زمین تغییر کرده است. درنتیجه، من به عنوان محقق اصلی آزمایش زهره 
استعفاء دادم، زیرا سیاره دیگری، در مقابل چشمان من در حال تغییرات مهمی بود. 

تغییراتی که بر همه بشریت تاثیر گذار بود.

آمریکا  ژئوفیزیک  اتحادیه  سالیانه  نشست  آیوا  دانشگاه  در   ۲۰۰۴ سال  در 
برگزار شد که من در آن سخنرانی داشتم. این سخنرانی منجر به تماس هایی 
ازطرف کاخ سفید و مرکز ناسا شد و به من گفتند، نمی توانم هر نوع بحث 
باشم. من درباره  با رسانه ها داشته  ناسا،  تایید صریح  را بدون  یا صحبتی  و 
ناسا  دادم  و  اطالع  تایمز  نیویورک  به  دولت  طرف  از  شده  قائل  محدودیت 

مجبور شد که سانسور را از روی من بردارد. 

 گفت وگو با دکتر حسین آخانی درباره نقش سد در ایجاد بحران آب
وظیفه ملی
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گفتگو با دکتر حسین آخانی درباره نقش سد در ایجاد بحران آب

آقای دکتر حسین آخانی متولد یکی از روستاهای اراک هستند. ایشان دوره 
دانشگاه خود را در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کردند و در سال 1366 موفق به 
کسب درجه لیسانس گردیدند. سپس مدرک فوق لیسانس خود را ازدانشگاه 
تهران در رشته علوم گیاهی دریافت کردند. بعد به عنوان بورسیه سرویس 
تبادالت دانشگاهی آلمان عازم شهرمونیخ شدند. در آنجا موفق به کسب مدرک 
دکتری در رشته گیاه شناسی شدند. ِتز دکترای ایشان درباره پارک ملی گلستان 
به زبان انگلیسی بود و دو کتاب براساس این ِتز تا کنون چاپ شده. کتاب اول 
در اتریش و کتاب دوم توسط انتشارات دانشگاه تهران تحت عنوان"فلور مصور 
پارک ملی گلستان". آخرین کتاب ایشان هم تحت عنوان "گیاهان و پوشش 
گیاهی شمال غربی خلیج فارس" به انگلیسی و فارسی و به صورت اطلس در 
سال 1394 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.90 مقاله پژوهشی 
و یک کتاب ترجمه شده و مشارکت در فصل های چند کتاب بین المللی از 
جمله فلورا ایرانیکا )Flora Iranica( از فعالیت های نامبرده است. پروژه 
فلورا ایرانیکا یک پروژه بزرگ بین المللی است که از سال 1963 میالدی به 
سرپرستی کارل هاینر رشینگر و همکاری 100 نفر از دانشمندان مطرح دنیا در 
180 جلد تهیه شده است. ایشان سه دهه است در مورد گیاهان بیابانی و شوره 
زارها تحقیق می کنند و مسئول کارگروه احیای اکولوژیکی ستاد احیای دریاچه 
ارومیه بودند. در این شماره با آقای دکتر حسین آخانی در مورد نقش ساخت 

بی رویه سد در ایجاد بحران آب کشورصحبت کرده ایم، لطفًا توجه فرمایید.
سدها چه تغییراتی در حوضه خود ایجاد می کنند؟

ابتدا ما باید راجع به حق آبه صحبت کنیم. هر موجودی که هزاران سال در یک 
محدوده جغرافیایی زندگی کند دارای حقوقی می شود. چون آب مهم ترین 
نیاز حیاتی همه موجودات است، پس "حق آبه" مهم ترین حق هر موجودی 
است. ما هم به عنوان انسان حق آبه مشخصی از طبیعت داریم. اگر ما بیش 
از "حق آبه" خود استفاده کنیم، در حقیقت سهم بخش های دیگر طبیعت را 
گرفته ایم. سد اصواًل سازه ای است که جلوی جریان طبیعی آب رودخانه را 
می گیرد و به ناحق، حق آبه دیگر موجودات را به نفع انسان تصاحب می کند. 
رودخانه شریان طبیعت است، یعنی اگر رودخانه نباشد جنگلی نیست، مرتعی 
نیست، دریاچه نیست، تاالب نیست. در واقع ما با ساخت سد جریان رگ های 
طبیعت که رودخانه ها است را مختل می کنیم. اگر جلوی هر کدام از رگ های 
بدن ما را بگیرند طبیعی است که بدن ما از کار می افتد. اگر رگ ها فرعی باشند 
ممکن است بخش کوچکی از بدن آسیب ببیند. ولی اگر جلوی رگ های اصلی 
گرفته شود، می تواند باعث مرگ شود. سد سازی بر روی رودخانه هم دقیقًا 

همین کار را با طبیعت می کند. بستن تعداد زیادی سد در کشوِر خشکی 
مثل ایران نتیجه اش این است که انسان در جهت منافع خود، طبیعت را فدا 
می کند. ممکن است عده ای توجیح کنند و بگویند سد سازی امری طبیعی 
است و موجوداتی هستند که برای خودشان سد درست می کنند، مثل سگ 
آبی، بله این حرف درست است. انسان هم همواره این کار را می کرده. انسان 
از ایام قدیم سد انحرافی برای استفاده از آب رودخانه ها می ساخته که این کار 
مانند خون گرفتن از یک رگ است. اگر انسان از یک منبع آبی استفاده کند و 
اجازه بدهد آن شریان راه خودش را ادامه بدهد، اتفاقی برای رودخانه نمی افتد. 
با  مشکل از جایی ایجاد می شود که ما می آیم مسیر رودخانه های بزرگ را 
سد کاماًل می بندیم. اگر بپذیریم انسان هم جزئی از طبیعت است، وقتی به 
وسیله سد باعث مرگ بخشی از طبیعت شویم در واقع باعث مرگ خود انسان 
شده ایم. منتها ممکن است این اتفاق در کوتاه مدت نیفتد. یعنی یک نسل از 

این سدی که زده شده بهره مند شوند، ولی حق نسل های بعدی از بین برود. 
چرا سد سازی به این سرعت گسترش پیدا کرد؟

وقتی موج سد سازی در ایران شروع شد به دلیل منافع بسیار زیادی که برای 
سازنده های سد داشت، آنها به مسائل زیست محیطی فکر نکردند. هر جایی 
که رودخانه ای بود بر روی آن چندین سد ساختند. حتی در سال های اخیر بر 
روی رودخانه های خشک که آبی نداشت هم سد ساختند، مانند سدگلمندره 
در مجاورت پارک ملی گلستان در خراسان جنوبی که اصاًل آبی در رودخانه آن 
وجود ندارد، حتی برای تامین آب عملیات سد سازی، مجبور به زدن چاه شدند. 
در حالی که کشوری که میزان تبخیر آن تا 5 هزار میلیمتر در سال است، به نظر 
منطقی تر می رسدکه آب را در زیرزمین ذخیره کند. این در گذشته ایران هم 
وجود داشته، ایرانی  ها جزء اولین اقوامی بودند که قنات را ابداع کردند  و یاد 
گرفتند در مناطق خشک، از آب های زیرزمینی استفاده کنند. در ابتدا ایرانی ها 
هم شروع به سد زدن کردند، ولی زود فهمیدند سد راه چاره نیست و سدسازی 
را متوقف نمودند. پس از کشف قنات، عماًل سدسازی کنار گذاشته شد و جمع 
آوری آب در حد همین بندهایی بود که اضافی آب را در بعضی از فصول سال 
به مزارع کشاورزی هدایت می کردند. در این روش چون امکانات انتقال آب به 
محل های باال تر از بند وجود نداشت، در عمل آب کمابیش، در امتداد همان 
رودخانه مورد استفاده قرار می گرفت. این آب یا به مصرف ُشرب می رسید و یا 
مورد استفاده کشاورزی قرار می گرفت و اضافی آن دوباره به رودخانه بر می گشت 
و یا باعث تقویت آب های زیر زیرزمینی می شد. این یک روش پایدار در استفاده 
از آب است، در صورتی که سدهای بزرگ متاسفانه این وضعیت را ندارند، چون 
عمدتًا در جاهایی ساخته می شوند که تبخیر باعث می شود مقدار زیادی از آب 
هدر رود. یکی دیگر از مشکل سدهای بزرگ، تجمع رسوب در مخزن سد 
است. چون تجمع رسوب، عمق را کاهش می دهد و سطح تماس آب با نور 
خورشید را بیشتر می کند در نتیجه تبخیر هم تشدید می شود. تعداد زیادی از 
این نوع سدها در کشور ما وجود دارد. خیلی از سدها هم باعث شور شدن آب 
می شوند. چون ایران یکی از کشورهایی است که از نظر الیه های گچی، نمکی 
غنی است، رودخانه های ما با عبور از بسترهای نمکی، شور می شوند. زمانی که 

سد سازی در ایران آغاز شد، این کاربه سرعت به یک مسئله سیاسی، اقتصادی 
تبدیل گردید. بخش سیاسی آن مربوط می شود به مسئوالن، مدیران، استاندارها و 
نمایندگان مجلس که معمواًل دنبال پروژه هایی هستند که در چشم مردم به خوبی 
دیده شود، تا مردم باور کنند مسئوالن برای آنها کار می کنند. از طرفی هم از نظر 
اقتصادی برای سدسازان و اطرافیان منفعت زیادی داشت. در خیلی از سال ها 
بودجه سد سازی بین 4 تا 6 میلیارد دالر بود که رقمی نجومی است. طبیعی است 
که شرکت هایی که در کار سد سازی بودند، با جریانات سیاسی همراه می شدند. 
در کشوری هم که سیستم اقتصادی اش کاماًل دولتی است، طبیعی به نظر می رسد 
که به راحتی می توانستند منابع مالی الزم را برای سد سازی را تامین کنند. اینگونه 

بود که ساخت هر سدی در هرکجای کشور توجیح می شد. 
آیا اکنون مشکالت سد سازی برای مدیران آب آشکار شده؟

تا این جای کار دولت پذیرفته که مشکل جدی است، به خصوص آنکه وزیر نیرو 
با صراحت به اشکاالت سد سازی اعتراف کرد. همین حدی هم که به رسانه ها 

اجازه داده می شود که مسائل را مطرح کنند و انتقادات صریح هم وجود دارد 
خوب است. ولی مشکلی که وجود دارد این است که دولت هنوز نفهمیده از 
کجا این آسیب را دیده. اگر این را متوجه شده بود، راه حل اش را راحت تر پیدا 
می کرد. دلیل آن هم روشن است. چون مدیریت کالن کشور دانش الزم را ندارد، 
همیشه یک عده فرصت طلب و منفعت طلب هستند که دولت را گول می زنند. 
اتفاقًا خیلی از این افراد دانشگاهی و دارای مدارج دانشگاهی هم هستند. چرا 
دولت را گول می زدند، چون در اجرای این پروژه ها نفع دارند. دولت هم چون 
دانش مدیریت کافی ندارد، زود گول این افراد را می خورد. حاال که مشکل به حد 
بحرانی رسیده دولت برای حل مشکالت اش دوباره به همین افراد مراجعه کرده، 
باز هم از آن ها می خواهد مشکل را حل کنند. این یک تناقض است و به عقیده من 
امکان پذیر نیست. با از بین رفتن توجیح سد سازی این افراد انتقال آب را جایگزین 
کردند. این رویکرد جدید به مراتب خطرناک تر از سد سازی است.  من در جریان 
بحث ها و برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه بودم، متاسفانه آن جا هم کاماًل 
مشهود بود کسانی که تا به حال عامل این مشکالت بودند، حاال می خواهند راه 
حل بدهند. طبیعی است که باز هم به فکر منافع خودشان هستند و می خواهند 
راه حلی ارائه دهند تا ببینند این بار چگونه می توانند بودجه قابل توجهی را به 
نام احیای دریاچه ارومیه بگیرند. وزارت نیرویی که عامل این بحران است و منابع 
مالی کشور را هزینه نموده و کشور را به بحران آب رسانده، االن نمی تواند با همان 
آدم ها و با همان شرکت ها و با همان مدیران مشکالت را حل کند، زیرا آن ها به 
راه حل های علمی اعتقادی ندارند. یک مثال از مشکل دریاچه ارومیه می آورم. 
کارشناسان بی طرف اعتقاد دارند و مطالعات نشان می دهد که احداث سدهای 
فراوان بر روی رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزد باعث خشک شدن دریاچه 
ارومیه شده است. محققان درجه اول دنیا هم این مسئله را تائید کرده اند. تجربه 
آرال را هم در کنار داریم. دریاچه ارومیه یک حوضه بسته است و آب آن از طریق 
رودخانه ها تامین می شود، وقتی 56 سد بر روی این رود ها زده می شود خیلی 
طبیعی وحساب دو دو تا چهار تا است که دریاچه باالخره خشک می شود. وزارت 
نیرو هنوز هم قبول نکرده که این تعداد سد باعث خشک شدن دریاچه ارومیه 
شده است. حاال وقتی این وزارت خانه می خواهد دریاچه را نجات بدهد، معلوم 
است که طرح انتقال از رودخانه زاب یا ارس را در دستور کار خود قرار می دهد. 
وزارت کشاورزی که باعث شده ظرف 20 سال، سطح زمین های کشاورزی منطقه 
4 برابر بشود طبیعی است که حاضر نیست قبول کند اشتباه کرده و باید سطح 
زیر کشت زمین های منطقه را به اندازه قبل از دهه ٧0 بر گرداند. آنها فکر می کنند 
با این کار عده زیادی از مردم از نان خوردن می افتند و این کار خطرناک است. 
ولی قرار نیست به خاطر کم شدن سطح زیرکشت کسی آسیب ببیند. وقتی که 
ما در مورد دانش مدیریت صحبت می کنیم منظور این نیست که عده ای از مردم 
در جهت منافع عده دیگر از بین بروند. مبنای دانش مدیریت این است که همه 
اجزا و افراد و انسان ها و جوامع را با هم ببیند، یعنی اگر گفته می شود که مزارع 
کشاورزی به طور بی رویه گسترش پیدا کرده و ما باید اینها را دوباره به قبل از 
دهه ٧0 باز گردانیم، معنایش از بین بردن مردمی که در آنجا زندگی می کنند 
نیست. قیمت سیب ارومیه سر مزرعه ممکن است در حال حاضر کیلویی 500 

تا1000 تومان باشد. همین سیب وقتی که به محل توزیع میوه در میادین تهران 
می رسد قیمت اش تا 2500 تومان افزایش می یابد. قیمت همین سیب در میوه 
فروشی محله ها ممکن است تا کیلویی 6000 تومان افزایش پیدا کند، یعنی در 
فاصله 15 کیلومتر قیمت آن تا دو برابر و نیم افزایش می یابد. چه اتفاقی در این 
میانه می افتد؟! دالل هایی وجود دارند که قیمت سیب را از1000 تومان تبدیل 
می کنند به 6000 تومان، این سود را چه کسی می برد؟ در واقع این حق آبه 
دریاچه ارومیه است که تبدیل به پول می شود و به جیب تعدادی دالل می رود و 
کشاورز هم درآمد قابل توجه ای به دست نمی آورد. اگر یک اقتصاد سالم وجود 
داشته باشد، قیمت سیب 1000 تومانی ارومیه، در تهران حداکثر 1500 تومان 
است و نه بیشتر. یا اینکه می توان4000  تومان از بابت هر کیلو سیب به کشاورز 
پرداخت کرد و مصرف کننده آن را 5000 تومان بخرد. اگر دالل ها را بتوانیم 
حذف کنیم لزومی ندارد کشاورز را بدبخت کنیم. با یک مدیریت سالم می توانیم 
به کشاورز بگوییم شما تا دیروز یک ُتن سیب تولید می کردی و آن را کیلویی 
1000 تومان می فروختی، حاال 500 کیلو سیب تولید کن ولی کیلو 2000 تومان 
پول بگیر. آیا درآمد این کشاورز تغییری خواهد کرد؟ اتفاقًا به نفع کشاورز است 
چون آب کم تر، کود کم تر، نیروی انسانی کم ترو زمین کم تری مصرف می کند. 
کافی است دولت یک برنامه ریزی مشخص در قالب تعاونی های محلی داشته 
باشد و به کشاورزان حوزه ارومیه بگوید، از سال آینده محصول شما را دو برابر 
می خریم، به شرط اینکه مصرف آب خود را نصف کنید، کشاورز هم باید سعی 
کند کیفیت محصوالت و شیوه آبیاری خود را بهبود بدهد. دانش مدیریت یعنی 
این که شما بیایید روابط ناسالمی که در اقتصاد کشور و یا در توزیع محصوالت 
کشاورزی وجود دارد را اصالح کنید. شما به جای این که بروید جلوی کشاورز 
بایستید و چاه آب اش را ببندید این موارد را اصالح کنید. کشاورز هم وقتی ببیند 
ضرر نمی کند، ترجیح می دهد محصول کم تری بکارد و سود بیشتری ببرد. این 
یک راه حل ساده علمی است. ولی دولت این راه را نمی رود. دولت از حدود 
2000 میلیارد تومان پولی که  برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده 
حدود 64 درصد اش را به وزارت نیرو می دهد. این وزارت خانه هم عمده پول 
را یا خرج پروژه های سد سازی جدید، مثل سد سیلونه و چراغ ویس می کند، 
یا برای انتقال آب خرج می  نماید. از این بودجه مبلغ 9/1 میلیارد تومان برای 
نظارت بر آب های منطقه در نظر گرفته شده است. مگر تا به حال وزارت نیرو 
این کار را نمی کرده است که چنین بار مالی به کشور وارد می کند؟ این رقم کمی 
نیست و نشان می دهد مجددًا داریم مسیر را اشتباه می رویم.30 درصد از 2000 
میلیارد تومان هم برای وزارت کشاورزی در نظر گرفته شده. از این بودجه500 

میلیارد تومان را وزارت کشاورزی برای آبیاری تحت فشار می خواهد خرج کند. 
دولت به جای این کار بهتر است تسهیالت به کشاورز بدهد، محصول کشاورز را 
به صورت تضمینی دو برابر قیمت بخرد، خود کشاورز این کار را انجام می دهد. 

راه چاره این مشکالت چیست؟
راه چاره دانش است. ببینید دولت از حدود 2000 میلیارد تومان پولی که  برای 
احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته هیچ مبلغی برای تحقیقات در نظر نگرفته 
است. این نشان دهنده این است که دولت اعتقادی به دانش و علم ندارد. 
ممکن است کسانی مثل آقای دکتر کالنتری بگویند که ما دیگر وقت نداریم 
که پول بدهیم شما بروید تحقیق کنید و 3 یا 4 سال دیگر بیایید به ما بگویید 
که چه کار کنیم. حرف ایشان در ظاهر صحیح است، ولی ما که نمی گوییم شما 
اقدام نکنید. ما می گوییم همان طور که شما دارید اقدام می کنید مطالعات 
علمی را هم انجام بدهید که اگر دارید راه اشتباه می روید، جلوی اشتباه تان 
گرفته بشود نه اینکه بیایید در منطقه 3 یا 4 سال هزینه های هنگفتی بکنید و 
خسارت های جدیدی هم وارد نمایید و سازه های جدید بسازید، تازه بفهمید 
که اشتباه کرده اید. این یک بخش ماجرا است، دربخش دیگر ماجرا دولت باید 
شهامت داشته باشد که اشتباهاتش را بپذیرد و نسبت به روش های غلط اش 
عقب گرد کند. به صرف اینکه در لفظ و به شکل ضمنی بگویند اشتباه کرده ایم 
کافی نیست. اگر ما در توسعه کشاورزی اشتباه کردیم با ادامه اشتباه که مشکل 
حل نخواهد شد. ما باید برگردیم به عقب. اگر ما با سد سازی اشتباه کردیم، 
باید اعالم کنیم که از این تاریخ به بعد ریالی به سد سازی پرداخت نمی شود. 
سد هایی را هم که ایجاد مشکل کرده اند تخریب می کنیم. دولت باید به طور 
مشخص با مردم رو راست باشد و به دقت بگوید چه مقدار آب دارند و سهم آب 
مردم را مشخص کنند. بین افراد یک جامعه نباید در استفاده از منابع آب تفاوتی 
باشد، چه کسانی که در خیابان فرشته تهران هستند و یا خانواده هایی که در 
روستایی دور افتاده در خراسان جنوبی زندگی می کنند. چندان که بخش قابل 
توجهی از روستاهای ما هم اکنون آب آشامیدنی ندارند و با تانکر برای شان آب 
برده می شود. دولت باید شهامت داشته باشد که به من تهرانی حق آبه مساوی 
با دیگران بدهد، چیزی که االن توزیع می شود، سهم تهرانی ها حداقل 4 برابر 
بسیاری از نقاط کشور است. چرا این آب را به من تهرانی می دهید! اگر هر موقع 
که شیر آب را باز می کنیم آب در دسترس باشد، من نمی توانم به همسایه بگویم 
که آب را درست مصرف کند، حتی به خانواده خودم زورم نمی رسد. اگر روزی 
شیر آب را باز کردند و دیدند از آن هوا خارج می شود، شاید آن روز باور کنند که 
دیگر آبی وجود ندارد. دولت باید شهامت اش را داشته باشد که بهره برداری 
90 درصدی از آب های تجدید شونده را به زیر 40 درصد برساند. اگر این کار را 
نکند در آینده دولت های بعدی مجبورند با هزینه های سنگین اجتماعی این کار 
را بکنند. در حالی که ممکن است آن موقع خیلی دیر باشد و زمانی این اتفاق 
بیافتد که کشور ما مثل بقیه خاورمیانه درگیر بحران های اجتماعی و خدایی 

نکرده جنگ آب شود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم.



کودک درون مبحثی مهم در روانشناســی اســت که در درمان رفتارهای 
ناهنجار، عادات و اضطراب های به جا مانده از دوران کودکی به ما کمک 
می کند. کودک درون، بخشــی از وجود ماست که گاهی ناسازگار است و 
گاهی دوست دارد بچگی کند و مانند یک بچه ُپر نشاط و سرزنده دست به 
هیجاناتی بزند که با منطق و استدالل سازگاری ندارد. کودک درون عاشق 
بازی، شادی، شوخی و سبکسری است ولی بیشتر اوقات والد آگاه، جدی 
و تکلیف گرا بر او مسلط می شود و اجازه نمی دهد خود را نمایان کند. در 
این صورت بلوغ عاطفی شخص رشد نمی کند. برای اینکه کودک درون 
خود را شناســایی کنید خود را در موقعیتی آرام قرار داده و چشم هایتان 
را ببندید، ۳۰ دقیقه خود را در ســه تا هشت سال تصور کنید. ابتدا خود 
را در تبادل با اعضای خانواده و ســپس در ارتباط با هم بازی های تان که 
در همسایگی یا مدرسه شما بودند، ببینید. توجه کنید چگونه به اعضای 
خانواده عکس العمل نشان می دهید و با دوستان و هم بازی های خود کنار 
می آیید و آیا از بازی با آنها لذت می برید یا نه. ســرانجام خود را در محیط 
خانواده تصور کنید. آیا شما شاد و ُپر انرژی و هیجان زده هستید و از زندگی 
لذت می برید؟ آیا شما جدی، غمگین و ناامید از زندگی هستید؟ اگر کودکی 
غمگین و جدی هستید، سعی کنید آخرین تجربه شادی را که به عنوان یک 
کودک داشتید، به یاد آورید. این خاطره در درون شما وجود دارد تا از عهده 
استرس ها برآید. ما می توانیم به کودک درون خود بگوییم در زندگی خیلی 
جدی و ســختگیر نباشد و به اشتباهاتش بخندد و سعی کند از چیزهای 
کوچک لذت ببرد. شــما باید کودک درون خود را کشــف کنید تا شادتر 
بشوید. با یادآوری خاطرات کودکی و لحظاتی که شاد بوده اید، می توانیم 
دوباره کودک درون خود را زنده کنید. وقتی به مهر و محبت احتیاج دارید، 
وقتی افسرده می شــوید، وقتی به امنیت و پشتیبانی و احترام نیاز دارید، 
یعنی کودک درون شما زنده شده و با زبان بی زبانی نیازهای خود را مطرح 
می کند. زمانی که سرگرم بازی می شوید، زمانی است که کودک درون شما 
به حرکت درآمده و باالخره وقتی با بچه ها به بازی می پردازید یا به تماشای 
کارتون می نشینید، بدانید که به کودکی خود برگشته اید و کودک درون 
شما فعال شده است. اگر با کودک درون ارتباط برقرار نکنیم او تنها و منزوی 
می شود و خود را پنهان می کند. اگر به احساس ها و عالقه مندی هایش 

آقای محمدرضا محمدی مدیر فروش شرکت KWC در گفت وگو با خبرنگار 
بازاِر خبرگزاری دانشــجویان ایران)ایسنا(، بهینه ســازی مصرف آب را یک 
وظیفه ملی دانســت و افزود: استفاده از شیرهای بهداشــتی استاندارد به 
ویژه انواع کم مصرف و هوشــمند، یکی از راه های موثر برای صرفه جویی در 
مصرف آب محسوب می شود. بر این اساس حمایت از صنعت تولید شیرهای 

بهداشتی کاهنده مصرف امری ضروری است.
وی مصرف آب در کشــور را  3 برابر اســتاندارد جهانی عنوان کرد و گفت: 
شــرکت KWC ایران برای کاهش مصرف، گام های مهمی را برداشــته 
زیرا اســتفاده از هر یک از محصوالت این شرکت، حداقل باعث 30 درصد 
کاهش مصرف می شــود، این مقدار ضمن حفظ منابع آبی، باعث کاهش 

هزینه قبض آب مصرفی مردم نیز می شود.
ایشان به نبود تکنولوژی تولید برخی از قطعات ساخت شیرهای بهداشتی 
در ایران اشــاره کرد و گفت: شــرکت KWC ایران ناچار اســت قطعاتی 
نظیر کارتریج و آبفشان را از کشــورهای اروپایی وارد کند. به همین دلیل 
شــرکت های فعال در زمینه تولید شــیرهای کاهنده مصــرف برای تهیه 

قطعات مورد نیاز، به حمایت بیشتری نیاز دارند. 
KWC سابقه 140 ساله

 KWC ایران گفت: حدود 140 سال پیش شرکت KWC مدیر فروش شرکت
در سوئیس تاسیس شد و به مرور زمان به یکی از بزرگ ترین تولیدکننده انواع 

شیر و سازنده ماشین های ساخت شیرهای بهداشتی در جهان تبدیل شد. 
آقای محمدی افزود: شــرکت KWC ایران از سال 1363 کارهای مربوط به 
اخذ مجوز، تاســیس کارخانه و آماده ســازی را آغاز کرد و این مجموعه در 
سال 1380 به بهره برداری رســید. به گفته وی دستگاه های مورد نیاز این 
کارخانه از ســوئیس و دیگر کشورهای اروپایی وارد شده است. واحدهای 
مانند طراحی، ریخته گری، قالب سازی، تولید، آبکاری و پولیشینگ در این 
کارخانه درحال فعالیت هستند. طی این سال ها شرکت KWC ایران در 

کنار تولید، واردات محدودی نیز انجام داده است.
مدیرفروش شــرکت KWC ایران ادامه داد: در ایران تعداد مجموعه های 
فعال در حوزه قالب سازی کم هستند و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل 
نداشتن توانایی و دانش الزم، قالب های مورد نیاز خود را از چین وارد می کنند. 
وجود تمامی مراحــل تولید در کارخانه KWC ایران باعث شــده کیفیت 
محصول در تمامی مراحل ساخت، تحت کنترل کامل باشد و در این مسیر 
از نظر کیفی، کوچک ترین اختالفی نسبت به محصوالت شرکت مادر نداشته 
باشد، چرا که این شرکت تمامی محصوالت خود را بر اساس استانداردهای 

جهانی و تحت لیسانس شرکت KWC سوئیس تولید می کند.

وی بیان کرد: ما قطعات حساسی که تکنولوژی تولید آنها در ایران وجود ندارد 
را از کشورهای سوئیس، آلمان و اسپانیا وارد می کنیم، زیرا محصوالت چینی 

موجود در بازار از کیفیت الزم برخوردار نیستند.
مدیرفروش شرکت KWC ایران افزود: این شرکت برخالف برخی از بنگاه های 
تولیدی، در ساخت بدنه شیرهای بهداشتی خود از مواد اولیه نو استفاده می کند 
چرا که اســتفاده از مواد بازیافتی باعث افزایش میزان ُسرب به حد غیرمجاز 

می شود که نتیجه آن به خطر انداختن سالمتی مصرف کننده است.
اهمیت به زیبایی و تنوع محصوالت

آقای محمدی افزود: یکی از مواردی که ممکن اســت ســلیقه مشتری و 
مصرف کننده را به سمت کاالهای خارجی و وارداتی بی کیفیت سوق دهد، 
زیبایی و ظرافت ظاهری آنهاست بر همین اساس شرکت KWC ایران به 
دلیل داشتن واحدهای طراحی و تحقیق و توسعه، همواره با حفظ کیفیت 
و همگام با کشورهای توسعه یافته به این بخش از نیاز مصرف کننده توجه 
می کند. جهت پاســخ دادن بیشتر به نیاز مشتریان، شرکت KWC ایران 
برای اولین بار در کشور شرایطی را فراهم کرده است که مشتریان می توانند 
برای SET کردن و ایجاد هارمونی در وســایل آشــپزخانه و سرویس های 
بهداشــتی، از میان 10رنگ شیر بهداشتی، خواسته خود را پیدا کنند. این 
شــرکت همچنین می تواند برای مشــتریانی مانند هتل ها و مجتمع های 
ساختمانی بزرگ، نام و لوگوی موسسه آنها را بر روی محصوالت تولیدی، 

به صورت اختصاصی درج  کند.
شیرهای توکار

آقای محمدی بیان کرد: همگام با تغییر سلیقه مصرف کنندگان در کشورهای 
توسعه یافته، شرکت KWC ایران، اخیرًا اقدام به تولید شیرهای توکار نموده 

اهمیت ندهیم او ســرکوب می شود و آسیب می بیند. متاسفانه بسیاری از کودک درون 
افراد وقتی با کودک درون شــان مواجه می شــوند درمی یابند نیاز کودک 
درون شان به مهر و محبت و اعتماد، امنیت و پشتیبانی برآورده نشده است. 
افرادی که از زندگی شان ناراضی هستند باید توجه کنند که مدت هاست 
پیام های کودک درون شان را نادیده گرفته اند، اما نکته مثبت این است که 
هر لحظه اراده کنید می توانید به کمک ارتباط برقرار کردن با کودک درون 
و آشنا شدن با آن راهی جدید به سوی زندگی تازه و شاد و ُپر انرژی باز کنید. 
پس مرحله شناخت کودک درون و نشان دادن جهان به او و دعوت کردن او 
به زندگی می تواند به طرز معجزه آسایی مسیر زندگی و نحوه انتخاب های 
شما را تغییر دهد و شما را به سمت انتخاب های بهتر هدایت کند. وقتی در 
مقام یک بزرگسال تمایالت، خواسته ها و نیازهای کودک درون را سرکوب 
می کنید، در معرض خطرات گوناگونی قرار می گیرید. هرگز یاد نمی گیرید 
چگونه احساس طبیعی داشته باشید، هرگز یاد نمی گیرید چگونه آرام باشید 
و اســترس های خود را کنترل کنید. از اینکه به اندازه کافی خوب نیستید 
احساس گناه می کنید و از بودن در کنار خانواده و کودکان  لذت نمی برید. 
نسبت به افرادی که از زندگی لذت می برند، بدبین می شوید. از صمیمی 

شدن با دیگران می ترسید و منزوی می شوید. 
جایگاه کودک درون در ضمیر ناخودآگاه است، چون متعلق به دوران کودکی 
ماست. بعدها توسط بایدها و نبایدها که دستورات جدی ضمیر آگاه ماست 
پوشیده شده ودر پس الیه های ذهن ما جای می گیرد. اگر می خواهید این 

کودک فعال شــود، باید برایش اقدام هایی کنید. مثاًل گاهی به خود اجازه 
دهید که مثل بچه ها رفتار کنید، مثاًل زود قهر و زود هم آشتی کنید، دست به 
هیجاناتی که برای شما شادی می آورد، بزنید. سعی کنید آخرین خاطرات 
شــادی افزای خود را به یاد بیاورید و آن ها را به ضمیر آگاه بکشانید و از آن 
لذت ببرید. سختگیری نکنید، خود را رها کنید، روی اشتباهات خود تعمق 
نکنید و ســعی کنید از کوچک ترین وقایع اطراف خود لذت ببرید. وقتی 
احساس غم، شادی، ترس و لذت می کنید، یعنی کودک درون شما دست 
استمداد به طرف شما دراز کرده دست او را بگیرید و برای او کاری کنید تا 

احساس خوبی در شما پدیدار شود.
 کســی که از نزدیک شدن به دیگران برای آشنایی می ترسد. قادر نیست 
استرس و خشم خود را کنترل کند. وقتی به پارک می رود فقط قدم می زند 
و مثل آدم های خیلی جدی به اطرافش نگاه می کند و به بازی های بچه ها 
چندان توجهی ندارد. از احساسات طبیعی خود مثل گریه کردن، خوشحالی 
همراه با قیل و قال خودداری کرده و هیجانات خود را کنترل می کند. دست 
به ابتکارات، خالقیت و خالصه هر کاری که ریســک پذیر است نمی زند و 
سعی می کند به کارهای تکراری که هیجانی ندارد، بپردازد. کسی است که 
کودک درونش فعال نیست. برای فعال تر شدن کودک درون سعی کنید از 
چیزهــای کوچک، پیش پا افتاده و حتی بی ارزش به هیجان بیایید و لذت 
ببرید. به آســمان نگاه کنید. به لکه های ســفید ابر در آسمان آبی نگاهی 
بیندازید. از قهقهه کودکان به نشاط بیایید و از صدای پرندگان لذت ببرید. از 
پاییز، بهار، گل های بهاری، دشت ها و کوه ها لذت ببرید تا حس بهتری پیدا 
کنید، آشتی با طبیعت باید سرلوحه برنامه های شما باشد. کودکانه به جست 
و خیز بپردازید. دســت از رسمی بودن، کمال گرایی بردارید و خود را رها 
کنید، نترسید که شما را احمق بپندارند. نگرانی از آینده و رنجش از دیگران 
را به فراموشی بســپارید و خود و دیگران را ببخشید تا آزاده، رها، سرزنده 
باقی بمانید. در بعضی از مواقع و در بعضی از لحظات سعی کنید دست از 
جدی بودن بردارید، دنبال ارزش های کاذب، بودن ها و داشتن ها نباشید. 
در این صورت اســت که کودک درون رها می شود و شما قادرید دست به 
ابتکار و خالقیت بزنید. برای شفای کودک درون خود باید باورهای کهنه، 
آداب و سنن دســت و پاگیر و باید و نبایدهای عصبی را به کناری گذاشته، 
صبر، شکیبایی، عشق و محبت را جایگزین آن کنید. در این صورت است که 

این کودک و شفا یافته و بر خیلی از مشکالت روزانه شما غلبه خواهد کرد. 

است. ما می توانم ادعا کنیم نیاز مصرف کننده  داخل کشور را از نظر کیفیت، 
زیبایی، سهولت نصب و همچنین آب بندی شیرهای توکار کاماًل برآورده کنیم.

به گفته وی: شــرکت KWC چند سالی است اقدام به واردات فالش تانک 
کم مصرف تــوکار و روکار بدون صدا که تکنولوژی خروج بو از طریق فالش 
تانک را دارد، نموده اســت، تا پس از ایجاد فرهنگ مصرف، اقدام به انتقال 

دانش فنی و تولید در کشور نماید.
وی افزود: ما برای نخســتین بار در کشور شــیرهای هوشمند الکترونیک و 
همچنین ترموستاتیک را تولید کرده ایم. در شیرهای هوشمند الکترونیک، 
شــدت و مدت مصرف آب و برای شیرهای ترموستاتیک، میزان دمای آب بر 

اساس خواست و نیاز مصرف کننده قابل تنظیم است.
مدیرفروش شــرکت KWC ایران بیان داشــت: محصوالت این شرکت تا 
کنون به کشورهای کانادا، آلمان، مکزیک و عراق صادر شده. اکنون نیز برای 

صادرات، درحال مذاکره با چند کشور دیگر هستیم.
آقــای محمدی اعالم کردند: محصوالت KWC ایــران تاکنون در پروژه ها و 
بناهای متعددی از جمله فرودگاه  امام خمینی)ره(، برج میالد تهران، وزارت 
نیرو، پردیس سینمایی ملت، مگامال، مرکز خرید پاالدیوم، مجتمع توریستی 

مهتاب و تعداد زیادی از مساجد، بیمارستان ها و هتل ها به کار رفته است.
وی اضافه کرد: این شرکت، عالوه بر فعالیت های اقتصادی و تولیدی، از هشت 
سال پیش مسئولیتی را در بعد فرهنگی و اطالع رسانی در دستور کار خود قرار 
داده و ماهنامه KWC را به طور مرتب و با تیراژ حدود 5000 نسخه کاغذی و 
4000 مشترک از طریق ایمیل، منتشر و به صورت رایگان در اختیار مشتریان، 
پروژه سازها، مهندسان، متخصصان بخش مسکن، ارگان ها و نهادها و ادارات 
آب وفاضالب کل کشــور قرار می دهد تا در این زمینه نیز سهمی در ارتقاء و 

باالبردن دانش جامعه داشته باشد.
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تحلیل اخبار آب
پایان »گتوند« باخسارت حداقل 350 میلیارد تومانی

از همان زمانی که در دولت گذشته مسئله سد گتوند و توسعه آن مطرح شد، بحث 
عنوان  این طور  بسیاری  وارد می شد.  این سد  به  که  بود  ایرادی  اولین  آب  شوری 
می کردند که این سد رد شوری خود را حتی در آب شهر هم گذاشته است. با این 
این  که  عنوان می کردند  و  تکذیب  را  این مسئله  بار  هر  نیرو  وزارت  مقامات  حال، 
سد حتی در زمان بحران آب، یاری گر کمبود آب استان خواهد بود. مسئله شوری 
مردان  دولت  تکذیب  مورد  همیشه  بودند،  نشده  تخلیه  که  نمکی  گنبدهای  و  آب 
است،  شده  گرفته  جدی تر  کمی  مسئله  این  که  می رسد  نظر  به  قرار  گرفت.حاال 
و  فرایند سد  تکمیل  از  قبل  بود  بهتر  که  کرده  اعالم  نیرو  وزیر  معاون  که  تا جایی 
از آن، تخلیه آب شور صورت می گرفت. رحیم میدانی در این رابطه اعالم  آبگیری 
کرده است که نظر موسسه آب دانشگاه تهران این است که باید آب شور موجود در 
کف مخزن از سد خارج شود و قرار است بعد از اعالم نتیجه دانشگاه تهران و تایید 
نهایی آن پروژه انتقال آب شور که پیش از این وزارت نیرو در حال اجرای آن بود، 
ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت نیرو درباره تخلیه آب شور از گتوند 
انتقال به خلیج فارس بوده که البته دانشگاه تهران یک گزینه دیگر را مبنی بر تخلیه 
برخی حوضچه های تبخیری را پیشنهاد داده و معتقد است که الزم نیست انتقال به 
با بیان اینکه هر دو طرح  خلیج فارس صورت بگیرد. معاون وزیر نیرو در امور آب 
در حال بازبینی است، گفت: تنها در صورتی که بتوانیم آب شور را از گتوند خارج 
کنیم مشکالت پیش رو بر طرف می شود. میدانی در خصوص هزینه اجرای این دو 
پیشنهادی  گزینه  و  تومان  میلیارد  نیرو ۸۵۰  وزارت  گزینه  کرد: هزینه  اظهار  طرح 
این حساب می توان  با  البته  که  تومان می شود  میلیارد  تهران حدود ۳۵۰  دانشگاه 
گفت که طرح دانشگاه تهران کم هزینه تر از طرح پیشنهادی وزارت نیرو است. در 
چنین شرایطی و بر اساس گفته معاون وزیر نیرو، هزینه اصالح آن چه که در دولت 
قبل بر سر سد گتوند رفته است، چیزی در حدود ۳۵۰ تا ۸۵۰ میلیارد تومان است که 
نشان از خسارتی دارد که اصرار دولت مردان آن زمان به ساخت چنین سدی، حاال 

گریبان دولت را گرفته است.
اقتصادنیوز

  به نظر نمی رسد وجود حجم عظیمی نمک در حوضه مخزن یک سد، 
پدیده ای باشد که از دید مجریان و مشاور طرح پنهان مانده باشد. بد نیست برای یک 
بار هم که شده کمیته ای حقیقت یاب مقصر این خسارات سنگین را پیدا کنند و آنها را 
به قوه قضائیه برای مجازات معرفی نماید. به شرطی که مقصر اهالی محلی معرفی 

نشوند که ته سفره خود را که در آن نمک بوده در مسیر رودخانه تکانده اند.

آغاز فعالیت دستگاه حفار تونل انتقال آب 
میکائیل بهادری معاون اجرایی طرح انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه از آغاز به 
کار دستگاه حفار تونل خبر داد. وی گفت: پروژه انتقال آب سد کانی سیب و بند بادین آباد 
به طول ۳۶ کیلومتر و قطر ۵/۵ متر طی سه و نیم سال مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت. وی افزود: برای اجرای این پروژه دو دستگاه حفار پیشرفته )تی بی ام( از کشور 
فرانسه خریداری شده است که قادر است در یک سطح مقطع مدور قشرهای خاکی و 
سنگی زمین را حفاری کند. با حفر این تونل ساالنه ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به حوضه 
دریاچه ارومیه منتقل می شود. وی درباره میزان اعتبار پروژه نیز گفت: برای اجرای کامل 
این طرح ۱۶ هزار میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده است که تالش داریم تا قبل از پایان 

سال ۱۳۹۸ آن را به پایان برسانیم.
خبرآنالین

جزئیات طرح انتقال آب به 3 استان کشور
سیدمحمدرضا رضازاده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان این که طرح 
انتقال آب بهشت آباد به ۳ استان اصفهان، یزد و کرمان با هدف انتقال ۵۸۰ میلیون متر مکعب 
آغاز شده است. وی گفت: رودخانه زاینده رود مهم ترین رودخانه در فالت مرکزی است که به 
دلیل رشد جمعیت، پایین رفتن سطح سفره های آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب زیرزمینی 
و تمرکز صنایع مادر در منطقه مرکزی ایران، دچار کم آبی شده است. وی ادامه داد: نیاز به 
آب در منطقه مرکزی از یک سو و محدودیت های منابع آب از سوی دیگر سیاست های 
راهبردی توسعه در این منطقه را با چالشی بزرگ روبرو ساخته است. وی تاکید کرد: شکاف 
بین تقاضا و تامین منابع آب در این منطقه آن چنان عمیق است که طرح های انتقال بین 
حوضه ای کوهرنگ و چشمه لنگان نیز نمی تواند این شکاف را ُپر کند.  مدیر عامل شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان اینکه این پروژه از سال گذشته به این شرکت واگذار شد 
گفت: با توجه به موقعیت و ویژگی های طبیعی حوضه کارون، این طرح آخرین و در عین 
حال مهم ترین امکان انتقال آب از حوضه ُپر آب کارون به فالت مرکزی ایران بوده، از نظر 
مدیریت و برنامه ریزی کالن منابع آب کشور از اهمیت راهبردی فوق العاده ای برخوردار 
است. وزارت نیرو برای اینکه بتواند فارغ از تبلیغات محلی و منطقه ای کار را به صورت 
اصولی و هم به لحاظ فنی در سطح باال پیش ببرد .اجرای این ۳ طرح را از سال گذشته به 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار کرد. رضازاده گفت: با کره جنوبی تفاهم نامه 
منعقد کردیم و با چینی ها و شرکت های اروپایی  درحال مذاکره هستیم. وی اضافه کرد: 
یک قسمت از طرح که شامل بخش یزد است، از قبل با قرارگاه خاتم قرارداد داشته ، اما 
پیمانکار اصلی هنوز انتخاب نشده است. به گفته وی، کل پروژه حدود ۱۵ هزار میلیارد 
تومان سرمایه می خواهد بنابراین تعامل با دنیای خارج هیچ ایرادی ندارد و باید به 

اقتصاد درون زا و برون زا اعتقاد داشت.
فرهنگ نیوز
  تحلیل این دو خبر را به آقای میثم دعائی از سایت شبکه نظر واگذار می کنیم.

میثم دعائی: وزارت نیرو یک بار دیگر ثابت کرد که مدیریت منابع آب را در حد چند َتشت ُپر از 
آب می بیند، که اگر یک َتشت آبش کم شد، از آن یکی بر می داریم و درون این یکی می ریزیم!

سکوت بلند ترین فریادها است
هرچند اطالع رسانی و تبلیغ در مورد شرایط بحرانی آب کشور بسیار ناچیز است و هنوز 
مشکل کم آبی و خطرات آن به گوش عده زیادی از مردم مملکت ما نرسیده، یا اگر رسیده 
آن را باور نکرده اند. اما اخیرًا باز خوردهایی از طرف قشر جوان وتحصیل کرده و به خصوص 
هنرمندان و ِالیت ) Elite( اجتماع دیده می شود که بسیار در خور توجه  و  پشتیبانی است.

مسعود نیکدل۳۴ ساله، كارشناس صنایع دستي و كارشناس ارشد هنر، مقیم مشهد که ۱۴ سال 
است به صورت حرفه ای در زمینه مجسمه سازی و پیکر تراشی مشغول به کار و فعالیت است، 
در ۱۲ مهر سال جاری با حرکتی نمادین توانست پیام اش را به بسیاری از مردم برساند. بحران 
آب دست مایه یک پرفورمنس )Performance( با عنوان »تجربه بحران« بود که او به مدت ۳ 
ساعت در ُپر رفت و آمدترین منطقه برج میالد اجراء کرد. در شرایطی که تمام بدنش را ِگل پوشانده 

و بدون هیچ گونه حرکت و با چشم بسته دستش را بر زیر چانه گذاشته بود. او سه ساعت سکوت کرد 
و به هیچ واکنش مردم عکس العملی نشان نداد و آنها را وادار کرد تا در مورد حرکت نمادین او با خود 
فکر کنند. او خود را به شکل زمینی درآورده بود که لحظه به لحظه خشک تر می شود. ابتدا عده ای 
از رهگذران او را یک مجسمه تصور کردند و از مسئوالن برج سئوال می کردند، این مجسمه از کی در 
این جا نصب شده. نمایش سمُبلیک این جوان در اعتراض به پدیده بحران کم آبی در کشور، بازتاب 
خاصی در رسانه های مختلف ایرانی و خارجی داشت. در کم ترین زمان ممکن تصویر و خبر مردی 
که به شکل مجسمه چندین ساعت پشت به برج میالد در اعتراض به کم آبی نشسته بود منتشر شد.

نیکدل در پاسخ به این سوال که چطور شد ایده »تجربه بحران« در ذهنش شکل گرفته و از هنرهای 
تجسمی به هنرهای اجرایی و پرفورمنس رسیده است می گوید: »من همیشه یک اثری ایجاد 
می کردم که جسم مادی زنده نبود. با وجود آن که از مواد طبیعی بودند اما به هر حال جان نداشتند. 
هنرمند با هنر اجرایی می تواند با پوست، گوشت، جان و کالم خودش با مخاطب ارتباط برقرار کند. 
من به عنوان یک هنرمندی که در این جامعه زندگی می کنم وقتی متوجه شدم وضعیت 
آب کشور مساعد نیست، ترس های زیادی در من به وجود آمد. با خودم گفتم من چه کاری 
می توانم در این زمینه انجام دهم؟ از فعاالن محیط زیستی هم مشاوره زیادی گرفتم و متوجه 
شدم بحران کم آبی در ظاهر خودش را نشان نمی دهد و اگر بخواهم مردم این مشکل را به 
خوبی درک کنند باید با آنها ُرک و تلخ صحبت کنم. خودم را جای زمین گذاشتم و با طبیعتی 
كه مدام رو به خشك شدن است همزاد پنداري کردم. تصمیم گرفتم برای نشان دادن فاجعه 

از کالم استفاده نکنم، چون سکوت بلند ترین فریادها است. 
مسعود نیکدل در پایان پرفورمنس از چگونگی  پایان کار چنین می گوید :چشمانم به روی دنیا 
بسته شد و پشت به برج نشستم. حاال محدود می شوم به حس المسه و شنوایی. گوش هایم تیز 
می شود و منتظر لمس وقایع اطراف می مانم. همه چیز را می شنوم. مردم می خندند، دیوانه 
خطابم می کنند. مجسمه می پندارنم و من نمی توانم حرف بزنم. ِگل خشک لب هایم را به هم 
دوخته است. من زمینم، درد می کشم، ساکتم، ساکن و صبور بر زخم هایی که به من می زنید. 
اما دیگر بدنم توان ندارد. پاهایم می لرزند. به این فکر می کنم که بلند شوم و فریاد بزنم که زمین 
دارد می میرد. ناگهان گرمایی روی انگشتانم حس می کنم و صدایی که با غم و دلهره همراه 
است، تمام بدنم گرم می شود. به آرامی انگشتانم را تکان می دهم و دستم را از صورتم جدا می 
کنم تا ببینم این صدای زیبا از سوی کدام فرشته است. دختربچه ای زیبا و شیرین با کشیدن 
دستم مرا به اتمام این نمایش دعوت می کند. به او لبخند می زنم با چهره ای ِگل آلود و لبانی 
خشک از بی آبی.  با خود می گویم من زمین نیستم. زمین خیلی صبور تر است. من بیش از این 

تاب تحمل ندارم و از خود می پرسم، زمین تا کی ما زمینی ها را تحمل خواهد کرد؟

اولین و مهم ترین سوالی که یک مدیر باید قبل از هر چیز از خود بپرسد این است که »آیا من  
اینجا تنها هستم؟« مسلمًا یک حقیقت در مورد مدیرانی که خود را ایزوله می کنند وجود دارد و 
آن این که آنها تحمل روبرو شدن با واقعیت را ندارند و از آن فرار می کنند. بهترین پیشنهاد این 
است که این گونه از مدیران خودشان از کار کناره بگیرند، قبل از اینکه شرکت شان ورشکست 

شود یا مدیران رده باال تر به او اخطار بدهند. 
هنگامی که شما یک رهبر یا مدیر هستید باید علیه انزوا و تنهایی بجنگید. شما فقط در مواقعی 
که در تنگنا قرار گرفته اید اجازه دارید که به گوشه ای بروید و با خود خلوت کنید و به سرعت 
تصمیم گیری کنید. شما به عنوان یک سیستم عامل در سازمان، باید با کنار هم قراردادن 

اطالعات گوشه و کنار سازمان خود، تصمیم درست را اتخاذ کنید. 
هر روزی که شما پشت درهای بسته در اتاق بشینید چیز جدیدی در مورد آدم های سازمان، 
چگونگی انجام کارها، واقعیت بازار یاد نمی گیرید. نوشته ای روی میز کارتان قرار دهید که دائمًا 

به شما یادآوری کند »برای 
هستم؟«  اینجا  من  چه 
شما باید در تکاپو باشید و 
به  بزنید،  سر  کارمندان  به 
فروشگاه بروید، به کارخانه 
مشتریان  با  حتی  و  بروید 
در ارتباط باشید، مخصوصًا 

مشتریان ناراضی. 
مشـاورانی  مـدیـری  هـر 

دارد که او را راهنمایی می کنند و یا افرادی که اتفاقات روزانه را گزارش می دهند، ولی تا 
شما به عنوان مدیر از نزدیک با واقعیت ها روبرو نشوید، نمی توانید با گزارش کارمندان و 
یا نظر مشاوران تصمیم درست و کاربردی در راستای پیشرفت سازمان بگیرید. شما باید 
با آگاهی کامل از محیط سازمان و کارمندان،  تصمیمات اولیه خود را به مشاوران بگویید 

تا آنها در تصمیم گیری به شما کمک کنند و نه بر عکس.
مسلمًا به عنوان یک مدیر، همه برای گرفتن جواب سوال هایشان به سراغ شما می آیند و از 
شما راه کار می خواهند. شما باید به آنها نشان دهید که همه چیز را می دانید. از پیشنهادات و 
تصمیمات  با »اگر چه« »چرا که نه« »چگونه به این نتیجه رسیدید« استقبال کنید. سپس جواب 
خود را با حذف تشریفات و شک و شبه مستقیم و واضح بیان کنید. مدیران برای جلوگیری از 

انزواع باید کارهایی را که گفته شد انجام دهند، هر چند در شروع شاید سخت باشد. 
اینگونه است که می توانید فضای قابل بحث جدی و کارآمد به وجود آورید و بهترین ایده ها را از 

گروه کسب کنید. حتی با این روش می توانید یک بحران جدی را از میان بردارید. 
مترجم: شهرام موبد

برای چه من اینجا هستم؟
مي گویند مرد ثروتمندی كه از درد چشم، خواب به چشم نداشت، براي مداواي چشم دردش 
انواع قرص ها و آمپول ها را استفاده کرد ولی نتیجه چنداني نگرفت. وي پس از مشاوره فراوان با 
پزشكان، چون هیچ اشکال فیزیکی در چشم خود نداشت قرار شد به یک روانشناس مراجعه کند. 
روان شناس پس از معاینه وي به او پیشنهاد کرد مدتي به هیچ رنگي به جز رنگ سبز نگاه نكند. 
وي پس از بازگشت از نزد روان شناس به مستخدمین خود دستور داد با خرید بشكه هاي رنگ 
سبز تمام خانه را رنگ آمیزي كنند. همین طور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با رنگ سبز عوض کرد. 
پس از مدتي رنگ ماشین، رنگ لباس های خود و تمام اعضاي خانواده و مستخدمین و هر آنچه 
که به چشم مي آمد را به رنگ سبز تغییر داد. کم کم چشم درد او تسكین پیدا کرد. بعد از مدتي 

مرد ثروتمند براي تشكر از روان شناس وي را به منزل اش دعوت کرد.
در بدو ورود مستخدمان لباس روان شناس را با یک لباس سبز رنگ عوض کردند و او را پیش مرد 

پرسی  احوال  و  سالم  از  پس  بردند.  ثروتمند 
روان شناس از او پرسید آیا چشم دردش تسكین 
یافته؟ مرد ثروتمند گفت :« بله، ولی فکر می کنم 
این گران ترین نسخه ای بود كه تا كنون تجویز 
کرده اید.روان شناس با تعجب به بیمارش گفت 
اتفاقًا این ارزان ترین نسخه ای است که من تا به 
حال به مریض های خود تجویز كرده ام. شما 
کافی بود براي مداواي چشم دردتان، یک عینك 
با شیشه سبز خریداري می کردید و هیچ نیازي به 
این همه مخارج نبود. شما نمی توانید رنگ تمام 
دنیا را تغییر دهید، بهتر بود با تغییر چشم اندازتان 

دنیا را به كام خود در می آوردید.
تغییر  اما  است  اي  احمقانه  كار  دنیا  تغییر   
روش  موثرترین  و  ترین  ارزان  چشم انداز 

مي باشد.  آسان بیندیش راحت زندگي كن.

تغییر چشم انداز براي رسیدن به اهداف 


