
۱۰ سال دیگر به نقطه بی بازگشت خواهیم رسید، ولی منظورم این نبود که ۱۰ سال 
فرصت داریم تا به دنبال راه حل و مسیر متفاوت بگردیم، بلکه باید از همان 2 سال 
قبل شروع به تغییر مسیر می دادیم. اگر ما کار را از سال 2005 شروع کرده بودیم، 
الزم بود که میزان انتشار گاز های گلخانه ای را سالی 3 درصد کاهش دهیم. اگر 
سال آینده شروع کنیم این مقدار6 درصد در سال خواهد بود و اگر تا 10سال صبر 
کنیم، این مقدار برای بازگرداندن تعادل انرژی به سیاره زمین ۱۵ درصد در سال 
خواهد بود که کاری به شدت مشکل و ُپر هزینه و شاید غیر ممکن خواهد بود. اما 
متاسفانه ما هنوز به شکلی موثر شروع به اقدام خاصی نکرده ایم. من امیدوارم 

آمریکا هرچه زود تر پروژه شبکه برق کم مصرف ملی را شروع کرده، اعالم کند:
» ما در طول یک دهه این کار را انجام می دهیم.«   این کار عملی است و به ما امکان 

می دهد از شر سوخت های فسیلی راحت شویم.
اگر از این عدد کاسته نشود، اثرات گلخانه ای، باعث خشکی هوا و افزایش درجه 
حرارت می شود، با وجود خشکی و درجه حرارت بیشتر، میزان آتش سوزی جنگل ها 
نیز افزوده می شود. گرمایش جهانی باعث شدت تبخیر آب می شود و باران های 
شدیدتری در دنیا خواهد بارید و ما دچار سیل های سنگین می شویم. یکی از اثرات 
مهم گرمایش زمین، آب شدن یخ های قطبی و باال آمدن آب اقیانوس ها است. 
در صورت تخریب الیه های یخ، ده ها هزار سال طول می کشد تا صفحات یخی 
قطب باز سازی شود و این همان نقطه بدون بازگشت است. پیامد این اتفاق، باعث 
افزایش چندین متری سطح آب دریا ها می شود که یک مصیبت جهانی است. اما 
نقطه بحرانی دیگر که آن نیز بازگشت ناپذیر است، انقراض گونه های موجودات 
زنده است. حیواناتی که بر روی دشت ها و کوه ها زندگی می کنند، مجبورند در 
اثر گرما و خشکی به ارتفاعات بیشتر یا عرض های جغرافیایی باالتر کوچ کنند تا 
بتوانند ناحیه اقلیمی مناسبی پیدا کنند. اگر تغییرات گرمای زمین اندک باشد، 
مشکل زیادی پیش نمی آید، اما جریان در حال وقوع بسیار سریع است و امکان 
تغیر مکان جانوران را از بین می برد و باعث انقراض بسیاری از گونه ها خواهد 
شود. زندگی بسیاری از حیوانات به هم وابسته اند، نقطه بحرانی هنگامی است 
که فرو پاشی در اکوسیستم آغاز شود و تعدادی از حیوانات منقرض شوند و زنجیره 

حیات باعث نابودی بسیاری از گونه های دیگر شود.  
نقطه  این  به  نمی کنم هنوز  فکر  برسیم.  بازگشت  بی  نقطه  نمی خواهیم به  ما 
رسیده باشیم اما داریم خیلی به آن نزدیک می شویم. اگر ما به سال ۱۹۹۰ بازگردیم، 
یخ های گرینلند همه ساله در تعادل بوند، با ریزش برف در زمستان مقدار یخ و 

از خشکی ها را زیر آب برده، پس امکان دارد این شرایط دوباره تکرار شود. 
مـا براسـتی نمی خواهیـم از نقطه بـی بازگشـت بگذریم. دولت ها مـی توانند 
کارهـای زیـادی انجـام دهند کـه از عهده مـردم بر نمی آیـد و آنها نمـی توانند 
بـه تنهایـی تغییـرات زیـادی ایجـاد کننـد. جهـان بایـد سیاسـت هایـش را 
تغییـر دهـد، همه کشـورها باید وسـائل نقلیـه را از نظر مصرف انـرژی بهینه 
کننـد، سـاختمان هـا را بـا بـازده بـاالی انرژی بسـازند، مـا باید از وابسـتگی 
بـه نفـت رهـا شـویم و بـه منابع تمیـز انـرژی دسـت یابیم. مـا بـه چیزهایی 
همچـون شـبکه هـای الکتریکـی نیـاز داریـم، خالصه بایـد برای هـر چیزی 
کـه باعـث گرمایـش زمیـن مـی شـود راه حـل پیـدا کنیـم. در حـال حاضـر 
دولـت هـا بـا فـروش انرژی فسـیلی بـه مـردم پـول در مـی آورند، بـه همین 
دلیـل عالقـه ندارنـد این سـوخت هـا حذف شـوند. امـا نباید این طور باشـد 
مـا بایـد قوانیـن را تغییـر دهیـم، مثـاًل موسسـاتی که بـرای کاهـش مصرف 
انـرژی و جلوگیـری از تولیـد گازهـای گلخانـه ای اقدامات موثـری می کنند، 
از تسـهیالت خاصـی برخـوردار شـوند و آنهـا که چنیـن رعایتـی را نمی کنند 
شـامل جریمـه شـوند. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اسـتفاده از انـرژی پـاک، 
میلیـون ها شـغل ایجـاد خواهد کـرد و این می توانـد یکی از انگیـزه های ما 
بـرای حرکت سـریع به سـوی یـک انرژی پاک باشـد. البتـه افراد هم مـی توانند 
کارهـای مفیـدی انجـام دهند. یکـی از مفید تریـن اقدامات مردم کاسـتن از 
مصـرف گوشـت و رعایـت رژیم گیاهخواری اسـت. زیـرا تولید گوشـت باعث 
افزایـش گازهـای گلخانـه ای مـی شـود. گـزارش های سـازمان ملل نشـان 
مـی دهـد دامـداری و پـرورش حیوانات بـرای تهیه خـوراک انسـان ها، بیش 

از تمـام وسـایل نقلیـه دنیـا، گازهـای گلخانـه ای ایجاد مـی کند.
حـاال شـما مـی دانیـد کـه من چـه چیـزی را مـی دانـم کـه وادارم مـی کند 
زنـگ خطـر را بـه صـدا درآورم. حـاال مـی دانیـد چـرا بایـد ایـن پیـام رادر 
سرتاسـر جهـان پخـش کـرد، حتـی اگـر باعث شـود کـه دسـتگیر شـوم و به 
زنـدان بیفتـم. مـن به کمک شـما برای هـر چه موثرتر شـده ارتبـاط با مردم 
و اعـالم فوریـت و اهمیـت شـرایط حاضر و راه حل هـای آن، نیـاز دارم. ما به 

فرزنـدان مـان و فرزنـداِن فرزندان مـان، ایـن ِدیـن را بدهکاریم. 
 مترجم: سهیال جعفری 

اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، مائو تسه تونگ رهبر حزب کمونیست چین،  
تأسیس جمهوری خلق چین با تفکری مارکسیستی را اعالم کرد. کشور چین در تمام 
طول رهبری مائو  با  مشی کمونیستی اداره شد، تا جایی که ظرف 20 سال دو میلیون 
نفر را فقط به جرم سرمایه داری اعدام کردند. پس از مرگ مائو به دلیل فقری که بر 
کشور ُپر جمعیت چین که بیش از 1/3 میلیارد نفر جمعیت دارد حاکم بود، از سال ۱۹۷۶ 
رهبران جدید چین شروع به اصالحات اقتصادی نموده و کشور را به سوی نظام بازار 
آزاد سوق دادند، تا جایی که در سال ۲۰۰۱ چین عضو رسمی سازمان تجارت جهانی 

شد، نهادی سرمایه دار که در تعارض با کمونیسم است. 
این کشور از دوران مائو  رویای ساخت یک هواپیمای مسافربری را در سر داشت که 
منجر به ساخت هواپیمای40 نفره 10Yشد. اما وزِن بیش از حد این هواپیما باعث شد 
پروژه پس از ساخت تنها سه هواپیما متوقف شود. در سال های اخیر زمینه ای وجود 
ندارد که کشور چین برای تسخیر آن برنامه ریزی نکرده باشد. امروزه کارشناسان چینی 
پیش بینی می کنند که تا دو دهه آینده، سفرهای هوایی این کشور تا پنج برابر افزایش 
پیدا خواهد کرد، درنتیجه در20 سال آینده به پنج هزار هواپیماي مسافر بري نیاز خواهند 
داشت که  هزینه تامین این تعداد هواپیما بالغ بر500 میلیارد دالر مي  شود.  در تالشی 
مجدد در 11 آبان ماه امسال چین، نخستین هواپیمای بزرگ خود را با ظرفیت 168 
مسافر در شانگهای رونمایی کرد. این هواپیمای 39 متری، نخستین پرواز آزمایشی 
خود را تا چهار ماه آینده انجام خواهد داد و قبل از خدمات تجاری، سه سال به صورت 
آزمایشی پرواز خواهد  نمود، تا اجازه ورود به بازار بین المللی را پیدا کند. تاکنون 21 
شرکت هواپیمایی درخواست خرید 517 فروند از این نوع هواپیمای را به چین داده اند. 
این هواپیما به تجهیزات جدیدی مجهز است. به عنوان نمونه، در آن یک حس گر اشعه 
مادون قرمز نصب شده است که در صورت ابری و غبارآلود بودن هوا، خلبان قادر است با 

استفاده از آن، باند فرود را به وضوح ببیند. 
چینی ها  این بار خودکفایی را کنار گذاشت و زمانی که شیوه مدیریت چنین کار عظیمی 
را از مرکز مونتاژ هواپیماهای بوئینگ آمریکا در هنگ کنگ آموختند،  این بار با یک 
مدیریت حساب شده، تصمیم گرفتند در وحله اول  موتورکامل هواپیما را از شرکت 
فرانسوی  Safran با همکاری شرکت آمریکایی جنرال الکتریک دریافت کنند و 

تعدادی از قطعات حساس را هم به کشورهایی مانند آمریکا، اروپا و برزیل سفارش دهند 
و در بخش های کلیدی خط مونتاژ،  از مدیریت های بین المللی استفاده کنند.

ایران نیز مدت ها بود عالقه مند به ساخت هواپیمای مسافربری بود. البد بعد از 
تا  کرد  امضا  اوکراینی آنتونوف قراردادی  با شرکت   1375 سال  در  الزم  تحقیقات 
هواپیمایی با ظرفیت 45 نفر با نام ایران-۱۴۰ را در اصفهان بسازند. قرار بود اولین هواپیما 
در سال 1379 از خط تولید خارج شود، ولی این امر به دلیل عدم تامین اعتبارات كافي تا 
سال ۱۳۸۱ به طول انجامید. تا اینکه در دوم دی ماه همان سال اولین آزمایش هواپیما 
به همراه 44 نفر از مقامات اوکراینی، روسی و ایرانی به هوا برخاست  و  بالفاصله  سقوط 
کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند! شرکت ایرانی »هسا« بعد از ُافت و خیزهای 
زیادی، تا سال 1393 توانست فقط 7 فروند هواپیما ایران-۱۴۰ بسازد، که متاسفانه چهار 
فروند آن سقوط کرد. باالخره رئیس جمهور کشور ناچار به مداخله  شد و اجازه پرواز 
این هواپیما را کاًل   لغو کرد  و  پروژه ساخت هواپیمای مسافری نیز به تعداد زیادی 

از پروژه های ملی شکست خورده و ُپر هزینه پیوست.
اگر بخواهیم به دنبال دالیل این شکست گران قیمت بگردیم، می توان گفت سابقه 
صنعتی و مدیریتی ما در این رشته بسیار اندک است. قسمت زیر ساخت های تکنولوژی 
دچار مشکل است و هنوز ارتباط الزم بین صنعت و علوم تولیدی برقرار نشده است. 
مدیران برنامه ریز پروژه نیز تفاوت بسیار زیاد   بین تولید هواپیماهای کوچک با هواپیمای 
مسافربری را درک نکردند و باور نداشتند برای پیشبرد این گونه طرح ها، به طراحان 
کهنه کار با رزومه مشخص و محصوالت تولید شده قابل دفاع و آزمایش محصول در حد 
وسواس نیاز دارند، به خاطر بیاوریم چینی ها 3 سال برای تست اولین نمونه خود زمان 
گذاشته اند. تصمیم گیران هم از کم اطالعی رنج می برند و فقط برای خبرساز شدن، 
در کارها   عجله می کنند و معمواًل  نتیجه  بر عکس می گیرند. البته محدودیت های 

سیاسی را هم نباید فراموش کرد. 
مقایسه دو فاجعه با هم شاید کار پسندیده ای نباشد، ولی همه می دانیم که خطر سقوط 
یک هواپیمای معیوب، با خطر بحران آب قابل مقایسه نیست. اگر مدیریت در صنعت 
ساخت هواپیما بسیار مهم و ُپر از ریزه کاری است، مدیریت آب صدها برابر مهم تر 
است. متاسفانه در سال های اخیر دست اندرکاران و برنامه ریزان مدیریت آب، دست 
به فرافکنی می زنند و مشکالت آب کشور را در اثر خشکسالی اعالم می کنند، ولی 
کارشناسان بی طرف، حکمرانی غلط آب در سال های گذشته را عامل بحران می دانند و 
معتقدند شرایط فعلی نتیجه انباشت نامدیریتی ها است. مواردی مانند مدیریت سازه 
محور، که با ساختن 56 سد بر روی14رودخانه آبریز دریاچه ارومیه و اجازه حفر تعداد 
زیادی چاه مجاز و نادیده گرفتن حفر تعداد زیادتری چاه غیر مجاز، باعث نابودی 
دریاچه ارومیه شدند. مدیریت برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی و حذف 
حق آبه دریاچه ها و تاالب ها در خدمت افزایش سطح زمین زیر کشت آبی، با هدف 
بسیار اشتباه خودکفایی در تولید گندم، که با تمام خسارت ها، خودکفایی فقط یک سال 
دوام آورد. مدیریت راندمان آب کشاورزی که چیزی در حدود 30 درصد است و سالیان 
سال است، این راندمان بهتر نشده. مدیریت آب شهری که با ارزان نگاه داشتن قیمت 
آب ُشـــرب درحد صفر، باعث فرهنـــگ سازی در مصرف بی رویه شدند. مدیریت 
برنامه ریزی که به حرف تخصصی کارشناسان توجه نمی کنند. مثاًل سد گتوند را با آن همه 
تذکر و اخطار می سازند و کوه نمک را گچ می پندارند و بسیاری موارد دیگر. باید مطمئن 
بود کنترل بحران آب بدون نگرش نوین و یکپارچه مدیریتی و استفاده کردن از نظرات 
کارشناسان داخلی و خارجی، به جاهای خطرناکی خواهد رسید.                                       ش.ب

 

چرا باید درباره تغییرات آب و هوا صحبت کنیم؟)قسمت پایانی( مدیریت همه کاره!
 )James Hansen(هانسن جیمز  آقای 
 )Goddard Institute(رئیس موسسه گودارد
از  یکی  است،   )NASA( به ناسا  وابسته  که 
برجسته ترین اقلیم شناسان دنیا می باشد. او 
بارها اعالم کرده که وضعیت گرم شدن ُکره 
زمین از نقطه بحرانی گذشته و اکنون به نقطه 
شماره  در  شود.  می  نزدیک  بازگشت  بدون 
گذشته توسط ایشان دالیل گرم شدن زمین 
نتایج گرم شدن  این شماره  تشریح شد. در 

زمین و راه های مقابله با آن بررسی می شود.
عدد350 میزان مناسب دی اکسید کربن در 
اکسید  دی  پیش،  سال  هزار   12 است.  جو 
کربن موجود در هوا در یک میلیون بخش، 
سوزاندن  با  ها  انسان  اینک  بود.   اما   280
افزایش   391 تا  را  آن  فسیلی،  های  سوخت 
داده اند و همه ساله به اندازه 2 واحد به این 
رقم افزوده می شود. اخیرًا بشر متوجه شده 
تولید دی اکسید  باید  و  که زیاده روی کرده 
را  آن  میزان  و  دهد  کاهش  را  ِمتان  و  کربن 
البته  برساند.  کمتر  حتی  و   350 به  حداقل 
بسیار مهم است که مردم جهان بدانند ما با 

این رقم خیلی فاصله داریم.
دولت ها همواره در مورد کاهش آالینده ها سخن می گویند و فکر می کنند ایجاد 
تغییرات کوچک برای حل این بحران کفایت می کند. اما حقیقت این است که 
انتشار گاز دی اکسید کربن باید تا 100 درصد کاهش پیدا کند، یعنی تقریبًا به صفر 
برسد. ما به سرعت زمان را از دست می دهیم، زمان آن رسیده که  در جهت ایجاد 
تغییرات بزرگ، تصمیماتی اتخاذ نماییم. من 2 سال پیش اعالم خطر کردم که تا 

برف افزایش می یافت، ولی بخش هایی از آن در تابستان ذوب می شد و تعادل 
اما این روند اکنون طوری است که میزان آب شدن یخ در  حفظ می گردید. 
تابستان از میزان برف زمستان بیشتر است. در سال ۲۰۰۷، در عرض یک سال 
۲۵۰ کیلومتر معکب از یخ ها گرینلند از دست رفت. این مقدار هرچند زیاد به 
نظر می رسد، اما تنها باعث افزایش چند میلی متر به سطح آب دریا شد. خطر 
اینجاست که این میزان به صورت تصاعدی سال به سال بیشتر می شود، ما می 
دانیم که در تاریخ زمین، زمان هایی وجود داشته که سطح دریا ها بسیاری 
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گفتگو با مهندس اردوان زرندیان درباره خدمات اکوسیستمی

جناب آقای مهندس اردوان زرندیان، مدرک کارشناسی خود را در سال 1374 
در رشته شیالت و محیط زیست از دانشگاه آزاد اسالمی اخذ نمودند. سپس در 
سال 1384 مدرک کارشناسی ارشد در برنامه ریزی محیط زیست را از دانشگاه 
تهران دریافت کردند و اکنون در مرحله دفاع از رساله دکترای برنامه ریزی محیط 
زیست از دانشگاه تهران هستند. رساله دکترای ایشان درباره مدل سازی و 
ارزیابی خدمات اکوسیستمی است، که رهیافت جدیدی در بحث مدیریت 
محیط زیست و منابع طبیعی است. ایشان 17 سال است که با سازمان حفاظت 
محیط زیست در حوزه های آموزش محیط زیست، ارزش گذاری اقتصادی 
منابع محیطی، برآورد هزینه های محیط زیستی، ناشی از توسعه اقتصادی و 

ارزیابی خدمات اکوسیستمی، همکاری نموده اند.
در این ماه با مهندس اردوان زرندیان درباره نگرش »خدمات اکوسیستمی« که 
نگرش جدیدی در  مدیریت یکپارچه محیط زیست است، صحبت کرده ایم. 

لطفًا توجه بفرمایید.
لطفا  »خدمات اکوسیستمی« را تعریف کنید؟

مشکالت محیط زیستی دقیقًا از جایی بروز می کند که سیستم های انسانی 
اقتصادی و اجتماعی، با سیستم طبیعی تالقی می کند. از زمانی که بحث 
توسعه پایدار مطرح شده، بیشتر تحقیقات و پژوهش های محیط زیستی مراکز 
دانشگاهی دنیا، حول محور ایجاد مصالحه بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط 
زیست می چرخد و ایجاد هماهنگی بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی 
اهمیت زیادی پیدا کرده. در واقع نظام های برنامه ریزی و تصمیم گیری ما 
باید به شکلی عمل کنند تا این سه عامل، در ارتباط و تعامل با هم قرار گیرند. 
اصواًل سیستم های طبیعی با عدم قطعیت مواجه هستند، چون با تعداد زیادی 
متغیر با ارتباطات پیچیده و غیر خطی سر و کار دارند. به همین دلیل در بحث 
مدیریت محیط زیست، پیش بینی شرایط آینده به دقت امکان پذیر نیست، ولی 
این ندانستن نباید به ما اجازه دهد مدیریت خود را بر مبنای آزمون و خطا قرار 
دهیم، کاری که تا به حال انجام شده. به همین دلیل نیاز به سیستمی یکپارچه ای 
داریم تا بتواند مشکالت پیچیده محیط زیست را حل کند. دولت ها همواره 
می خواهند در محیط زیست کارخانه راه اندازی کنند، کشاورزی را توسعه 
دهند، سد سازی کنند، راه ایجاد نمایند یا خانه سازی کنند، در حالی که حد 
تحمل محیط زیست محدود است. ما  اگر بخواهیم به توسعه و محیط زیست به 
صورت توام توجه کنیم، نیاز به سیستمی داریم که خواص و ویژگی هایی هر دو 
شاخه را در خودش داشته باشد. به این سیستم »خدمات اکوسیستمی« می گویند. 
»خدمات« اساسًا یک واژه اقتصادی است، اگر ما بتوانیم ارزش محصول نهایی را 
که در اثر تخریب محیط زیست به دست می آید، در غالب یک ارزش مادی یا 
یک ارزش اجتماعی و با در نظر داشتن خسارات محیط زیست محاسبه کنیم، 

می توانیم اقتصادی بودن آن محصول را تائید کنیم. به همین دلیل نیاز به 
شاخص هایی داریم تا این پارامترها را بتوان اندازه گیری کرد. معمواًل تحلیل های 
علمی و آکادمیک برای مخاطبین عمومی و حتی تصمیم گیران و برنامه ریزان، 
زیاد قابل لمس نیست، بنابراین نیاز به مترجمی داریم تا این مفاهیم را برای 
سازمان های دولتی، NGO ها، کشاورزان، عامه مردم، سیاسیون و تصمیم گیران 
کشور قابل درک کنیم. مثاًل اگر ما تعریف آکادمیک ارزش تنوع زیستی را 
برای یک نماینده مجلس تشریح کنیم، این تعریف ممکن است هیچ حسی 
را در او ایجاد نکند. ولی اگر ما بتوانیم به این نماینده مجلس نشان بدهیم 
که مثاًل حضور تنوع زیستی در محیط زیست، چه منافع اقتصادی اجتماعی 
برای شهروندان حوزه انتخابی او ایجاد می کند و این منافع چه تاثیری در 
کیفیت زندگی و رضایت مندی و رفاه زندگی اجتماعی موکلین او خواهد 
داشت و اگر این منافع نباشد چه هزینه هایی به حوزه انتخابیه او تحمیل 
می شود، که برای جبران آن خسارات مجبور می شود بودجه تامین کند، 
در این صورت آن نماینده به راحتی می تواند ارزش های اکولوژیکی محیط 
زیست را درک کرده و بر اساس این دانسته ها، منافع عموم مردم را در زمان 
قانون گذاری در نظر بگیرد. در واقع »خدمات اکوسیستمی« رهیافتی است 
که کارکردهای اکوسیستمی را برای به ارزش های اقتصادی و اجتماعی قابل 
فهم، تبدیل می کند، تا بتوان مشارکت همه مردم را برای پیشبرد اهداف 

توسعه پایدار جلب نمود.
این سیستم چه مزایایی برای ما دارد؟

منافعی که انسان از طبیعت کسب می کند شامل چهار بخش است. اولی 
خدمات تولیدی اکوسیستم، هر چیزی که از زمین حاصل می شود یک کاالی 
اکوسیستمی است، مثل تولید آب برای ُشرب یا کشاورزی، محصوالت زراعی، 
محصوالت باغ داری، تولید عسل، استخراج نفت یا هر کاالیی که به هر نوعی از 
زمین گرفته می شود. بخش دوم خدمات تنظیمی اکوسیستم است، یعنی آن 
چیزی هایی که باید به طبیعت اجازه دهد تا خدمات تولیدی خود را  به صورت 
مستمر ادامه دهد. مثل تنظیم منابع زیر زمینی آب، کنترل سیالب توسط 
جنگل، گرده افشانی توسط حشرات و تاثیرآن در کشاورزی، تنظیم گاز های 
جوی و اقلیم، که تاثیری مستقیم بر روی بیالن تولید محصوالت اکوسیستمی 
دارد. بخش سوم خدمات فرهنگی اکوسیستم است مثل بحث گردشگری، 
تفرج و احساس آرامش در طبیعت، احترام گذاشتن به آب و درخت و سایر 
عناصر طبیعت. بخش چهارم خدمات پشتیبان حیات است مانند تنوع زیستی، 
چرخه غذا در طبیعت، فتوسنتز گیاهی، که این بخش مهم ترین زیرساخت 
خدمات اکوسیستمی هست. اگر مدیریت یک کشور بخواهد به دلیل توسعه 
اقتصادی و اجتماعی به صورت حداکثری، به طبیعت دست درازی کند، مثاًل 
برای تامین آب کشاورزی و ُشرب، به صورت بی رویه سدسازی نماید و تولید 
آب را تا حد ماکسیمم افزایش دهد، یا مثاًل اقدام به کشاورزی تک بعدی کند و 
تصمیم بگیرد که برای افزایش تولید گندم از کود و َسم و آب، به شکل بی رویه 
استفاده کند، این نوع مدیریت نهایتًا به مشکالت و بحران های محیط زیستی 
ختم می شود. چون اگر ما تمام فشار را برای تدارک آب از طریق سد سازی 
بگذاریم، طبیعتًا بحث تنظیم اقلیم و تاالب ها را از دست می دهیم و به طبع 
آن آب های زیر زمینی و گردشگری آسیب می بیند. بنابراین مدیریت خدمات 

اکوسیستمی به این مفهوم است که چگونه طبیعت را مدیریت کنیم تا بتوانیم یک 
مجموعه متعادل از انواع خدمات اکوسیستمی را فراهم کنیم، که در نهایت بتواند 

شرایط زیستی مناسبی را برای ما فراهم کند. 
روش برخورد »خدمات اکوسیستمی« با مسائل چیست؟

در سال های اخیر وزارت نیرو تعداد زیادی سد بر روی رودخانه های کشور ساخت 
که همه به آن افتخار می کردند، زمانی که اوضاع خراب شد، همه مخالف و منتقد 
سدسازی شدند و عده ای پیشنهاد کردند سدها را خراب کنیم، یا زمانی جهاد 
کشاورزی به منظور خودکفایی گندم، مقدار زیادی زمین بایر را زیر کشت ُبرد و 
اراضی دیم و مراتع را تبدیل به مزرعه گندم آبی کرد. حاال که به بی آبی رسیده ایم 
عده ای پیشنهاد می کنند کاًل کشاورزی را تعطیل کنیم. خدمات اکوسیستمی 
مدیریتی است که اگر به شیوه درست و بر اساس اصول علمی اتخاذ شود، تمام 
این موارد را در ارتباط و در تعادل با یکدیگر بررسی می کند و مدیریت متعادلی 
برای هر بخش در نظر گرفته می شود. یکی از اهداف خدمات اکوسیستمی این 
است که از بخشی نگری و برخورد جزیره ای با مشکالت جلوگیری شود. مثاًل 
نباید وزارت نیرو صرفًا به آب، وزارت کشاورزی به گندم و سازمان محیط زیست به 

مناطق حفاظت شده توجه کنند، بلکه همه اینها باید در یک سیستم جامع، با 
هم در ارتباط و تعامل باشند. این روزها بحث جنگل خیلی مهم شده، آیا اگر 
تمام سطح کشور ما از جنگل پوشیده شود اتفاق خوبی است؟ واقعًا نمی توان 
یک پاسخ ساده به این سوال داد، چون پاسخ به این سوال در معادالت و کنش و 
واکنش های اکولوژیکی معنا پیدا می کند. درست است که جنگل نقش مهمی 
از  در تنظیم و ایجاد تعادل هیدرولوژیک دارد، اما از طریق تبخیر و تعرق یا 
طریق ذخیره سازی آب در درختان، میزان آٍب در دسترس کشاورزان کاهش 
پیدا می کند. ما نباید از یک طرف بام به طرف دیگر بیفتیم. باید برنامه ریزی ها 
و تصمیم گیری ها بر اساس سنجش دقیق ظرفیت های خدمات اکوسیستمی 
به شکل صحیح مدیریت کنیم. شکل صحیح  را  اکوسیستم  بتوانیم  تا  باشد، 
موقعی است که مقادیر متعادلی از همه انواع این خدمات ایجاد شود و به صورت 
مستمر ادامه پیدا کند. البته برنامه ریزی برای محیط زیست در بازه های زمانی 
طوالنی معنی پیدا می کند، یعنی ما هیچ وقت نباید بدون نگاه به گذشته و 
پیش بینی آینده، برای وضعیت حال برنامه ریزی انجام دهیم. مثاًل 50 سال قبل 
شرایط جنگل های کشور مناسب تر بود، رودخانه هایی مانند کارون به شکلی 
بود که قابلیت کشتیرانی داشت، در صورتی که االن قایق هم نمی تواند از آن 
عبور کند و مقدار زیادی جنگل به دالیل مختلف از بین رفته. از مقایسه شرایط 
آینده را پیش بینی کرد.  با درک صحیح از شرایط فعلی، می شود  گذشته و 
اکنون در دنیا برنامه ریزی محیط زیست براساس سناریو سازی است. یعنی 
پس از بررسی گذشته و حال، یک سناریو محتمل با رویکرد منطقی که البته می تواند 
خیلی هم دقیق نباشد ترسیم می کنند. این سناریو کمک می کند کار ها بر 
مبنای آزمون و خطا نباشد و از عدم قطعیت ها کاسته شود. مثاًل در پروژه ای 
مانند شفارود با مدل سازی می توان بررسی کرد که اگر این مقدر جنگل را برای 
احداث سد بتراشیم، احتمال افزایش روان آب در اثر تغییراتی که ایجاد می شود 
در20 سال آینده چگونه خواهد بود. در این صورت می توان پیش بینی هایی 
را برای کاهش مخاطرات سیالب و رسوب گذاری در مخزن سد نیز انجام داد. 
پارامترهایی مانند تغییر جمعیت، تغییر کاربری زمین ها، حتی پرداخت یارانه 
از محرک های اقتصادی، اجتماعی است که بر محیط زیست تاثیر می گذارند. 
با توجه به همه این متغیرها و با نگاه به گذشته و ارزیابی وضع موجود، باید 
سناریو سازی شود و بر اساس آن برنامه ریزی انجام گیرد. کاری که می توان 

گفت متاسفانه تا کنون در هیچ پروژه ای به شکل جدی انجام نشده.
چرا تا کنون »خدمات اکوسیستمی« در کشور مورد توجه قرار نگرفته؟

یکی از اشکاالتی که وجود دارد این است هر کدام از دست اندر کاران ذی نفع مانند 
وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان گردشگری، وزارت صنعت و معدن و اکثر 
دستگاه های اجرایی، با یک نگاه بخشی نگر فقط می خواهند اهداف خودشان را 
با حداکثر بازده، محقق کنند، مثاًل وزارت نیرو می گوید: من به خاطر تامین آب 
ُشرب و کشاورزی و صنعت و تامین برق می خواهم سد بزنم. حاال در اثر سد سازی 
چه بالیی بر سر سایر قسمت ها می آید، این دیگر جزء مسئولیت من نیست. 
این اشکال مثاًل در سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان محیط زیست هم وجود 
دارد. آنها می خواهند حفاظت از زیستگاه های طبیعی کشور را انجام بدهند، 
بدون اینکه شاخص های اقتصادی، اجتماعی مربوط به سایر بخش های تولیدی 
را در نظر بگیرند. به این نوع  مدیریت جزیره ای می گویند و فرقی نمی کند که 

در بخش اقتصادی، اجتماعی باشد یا در بخش اکولوژیکی محیط زیستی، در 
هر کجا باشد، نتیجه بدی به بار خواهد آورد. در بسیاری از کشورها از جمله 
کشور اگر در جایی اکوسیستم خراب شود، بدانید مفهوم اش این است که نگاه  
مدیریت خدمات اکوسیستمی وجود نداشته. نمونه آن بحث آشوراده است 
که مدتی است بحث بر سر این است که آیا از این منطقه برای گردشگری 
باید استفاده کرد یا باید فقط از آن حفاظت شود! در صورتی که این دو مورد 
برهم دارای کنش مثبت هستند و اگر درست مدیریت شوند می توانند به 
جای تضاد، با هم همسو باشند. ولی چون ما مدیریت اکوسیستمی نداریم 
نمی توانیم به نتیجه مثبتی برسیم. یکی دیگر از بحث های کنش و واکنشی 
که بین خدمات اکوسیستمی وجود دارد، تاثیرات متقابل عوامل بر روی هم 
است.  مثاًل اگر جنگل کاری کنیم خود به خود جمعیت زنبور عسل افزایش 
پیدا می کند و بر تولید محصوالت کشاورزی اثر می گذارد. اما اگر جنگل های 
حرا را  بتراشیم و جایش استخر های پرورش میگو و ماهی بزنیم، اینجا ما 
یک منفعت اقتصادی به لحاظ تولید میگو و ماهی و چوب ایجاد می کنیم، 
اما مقاومت سواحل را در مقابل خسارت طوفان و امواج از دست می دهیم ، 
یعنی ممکن است هزینه های اجتماعی این کار در مقایسه با ارزش افزوده 
تولید میگو بیشتر باشد. ولی متاسفانه ما همیشه تک بعدی نگاه می کنیم، 
مثاًل وزارت نیرو می گوید اگر امروز جنگل را بتراشیم و جای آن سد ایجاد 
کنیم. چندین میلیون متر مکعب آب تولید می شود. ولی این وزارت خانه 
دیگر کاری ندارد که در سایر قسمت ها چه اتفاقی می افتد. ما باید تفکر 
جامع نگر را به نحوی ترویج و قابل درک کنیم تا هر مدیری که می خواهد 
تصمیمی اتخاذ کند بالفاصله به دو موضوع توجه کند. اول اینکه تصمیم او 
چه وابستگی به خدمات اکوسیستمی دارد، یعنی هیچ ارگانی نمی تواند سد 
بزند و فکر کند به خدمات اکوسیستمی وابستگی ندارد. چون اکوسیستم باید 
آب را تدارک ببیند تا سد خالی نماند. پس آن ارگان باید استانداردها را رعایت 
کند و حق آبه تاالب ها را بدهد تا رود ها خشک نشوند. پارادایم اقتصاد سبز 
یا پارادایم سیستم های یکپارچه اقتصادی، اجتماعی محیط زیستی هنوزدر 
نظام برنامه ریزی کشور جای خود را باز نکرده. البته در محیط های آکادمیک 
و در سخنرانی های علمی و در همایش ها حرف های زیبا زده می شود، ولی 
عماًل هنوز هیچ قدمی در جهت اجرای این سیستم برداشته نشده. مدیران و 
تصمیم گیران کشور نیز یا این حرف ها به گوششان نمی رسد یا منافع شان 

ایجاب نمی کند که کارهای علمی را پشتیبانی و اجرا  کنند.
چرا اکثر ارگان ها فکر می کنند سازمان محیط زیست ترمز توسعه است؟

من قباًل گفتم به همان اندازه که وزارت نیرو در سد سازی بی رویه و وزارت 
صنعت  وزارت  و  کشت  زیر  اراضی  نشده  حساب  گسترش  در  کشاورزی 

محیط  سازمان  است،  مقصر  صنایع  استقرار  برای  نامناسب  یابی  درمکان 
زیست نیز در عدم ظرفیت سازی برای مدیریت صحیح محیط زیست و ارائه 
راه حل مقصر است. متاسفانه مدیریت محیط زیست ما یک مدیریت سنتی 
و صرفًا حفاظت محور است. یعنی ما هنوز فکر می کنیم که باید مناطقی را 
در دست بگیریم و دور آن حصار بکشیم و یک اسلحه بدهیم دست محیط بان 
و به او بگوییم از اینجا به عنوان ذخایر ژنتیکی و محیط زیستی نگهداری کن. 
ما نتوانسته ایم ارزش مناطق حفاظت شده را به زبان اقتصادی و اجتماعی و با 
مقیاس عدد و رقم مالی ترجمه کنیم تا به دولت و همه وزارت خانه ها ثابت کنیم 
چه ارزش افزوده ای برای آن ها ایجاد می شود. متاسفانه نگاه مدیریت خدمات 
اکوسیستمی هنوز در خود سازمان محیط زیست جا نیفتاده، چون ظاهری 
پیچیده و غیر اجرایی دارد. اما اگر کمی با این نوع تفکر مدیریتی سازگار شویم 
متوجه می شویم، فقط یک نگاه دو دو تا چهار تایی، ساده و معقوالنه است. 
ما هنوز نتوانستیم با این نگاه جدید، ارزش های محیط زیست را به مخاطبین 
تفهیم کنیم. لذا تصویری که آنها از ما دارند تصویر یک محیط بان مسلح است 
که به همه اخطار می دهد که زیاد نفس نکشید، چون دی اکسید کربن هوا باال 
می رود. به همین دلیل ما را به اندازه کافی جدی نمی گیرند و تصور می کنند 
یک مانع و ترمز برای دستیابی به اهدافشان هستیم. وظیفه ما است که شرایط 
را برای استمرار خدمات اکوسیستمی فراهم کنیم و راه حل های قابل اجرا از 

نظر اقتصادی، اجتماعی را به بخش توسعه ارائه بدهیم. 
راه حل چیست؟

در حال حاضر مدیریت های ما بعد از هر خراب کاری محیط زیستی، مشکل و 
حل آن را گردن مردم می اندازند. مثاًل برای حل مشکل آب از مردم می خواهند 
آب کم مصرف کنند. مشکل ترافیک را می خواهند با استفاده نکردن مردم از 
اتومبیل هایشان حل کنند. هرچند این ها هم بخشی از راه کار است اما واقعیت 
این است که  بخش عمده مشکالت، ناشی از سیستم های معیوب مدیریتی ما 
است. پس بهتر است تا اوضاع خراب تر نشده به سرعت استارت اصالح مدیریت 
را بزنیم. مثاًل طرح آمایش سرزمین از دهه 1340 در کشور آغاز شده حاال که 
در سال 1394 هستیم هنوز به نتیجه نرسیده. پس حتمًا گلوگاه ها و موانعی بر 
سر راه وجود دارد که در مقابل اصالح سبک های مدیریتی مقاومت می کند یا 
اجازه این کار را نمی دهد. البته نمی شود انتظار داشت یک سبک مدیریتی که 
چند ده سال است اجرا شده را ظرف یک روز کنار بگذاریم و از فردا صبح اول 
وقت یک سبک جدید را اجرا کنیم. طبیعتًا مایوس شدن راه چاره نیست. چون 
اگر مایوس شویم شرایط روز به روز وخیم تر می شود. بنابراین ما باید ظرفیت 
سازی هایمان را در سطح برنامه ریزان، سیاست گذاران و تصمیم گیران تقویت 
کنیم. خوشبختانه از آن جا که می گویند بحران ها همیشه محل زایش فرصت های 
جدید هستند، امروزه که بحران های ملموس و پیچیده محیط زیستی مانند 
بحث کم آبی و پدیده گرد و غبار که امنیت ملی ما را تهدید می کنند، بهترین 
زمان را برای ظرفیت سازی و تفهیم نگاه های مدیریتی یکپارچه فراهم کرده. 
ما باید کار را به گونه ای دنبال کنیم که در نهایت بتوانیم تغییرات بنیادین در 
نوع نگاه و باورهای مدیران، نسبت به محیط زیست و باور به یکپارچه نگری در 

برنامه ریزی و مدیریت را ایجاد کنیم.
از وقتی که در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم.



برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نیازی به 
نبوغ فوق نیست. چند قاعده ساده می تواند شما را اگر نه از همه خطاها، 

دست کم از خطاهای ابلهانه باز دارد.
اگر تحقیق مطلبی نیاز به مشاهده دارد، مشاهده را شخصًا انجام دهید و به 
قول دیگرن تکیه نکنید. ارسطو باور داشت که خانم ها دندان های کمتری 
از آقایان دارند. او می توانست با یک روش ساده از این اشتباه پرهیز کند و 
از خانمش بخواهد که دهانش را باز کند تا او دندان هایش را بشــمارد. او 
این کار را نکرد چون فکر می کرد می داند وخبری که به او رسیده صحیح 
اســت. تصور کردن این که چیزی را می دانید در حالی که در حقیقت آن 
را نمی دانید، خطای مهلکی است که همه ما مستعد آن هستیم. مثاًل اگر 
من باور دارم که خارپشــت ها سوسک های ســیاه را می خورند، چون به 
من این طور گفته اند، می توانم باور کنم ولی اگر قرار باشــد کتابی درباره  
عادات خارپشت ها بنویسم، تا زمانی که نبینم یک خارپشت از این غذای 
اشــتها کورکن لذت می برد، مرتکب چنین اظهار نظری نمی شــوم. در 
هرحال، ارسطو کمتر از من محتاط بود. نویسندگان باستان و قرون وسطا 
اطالعات جامعی درباره تک  شاخ ها و سمندرها داشتند. با وجود آن که هیچ 
کدامشان، حتی یک بار هم آنها را ندیده بودند، یک نفر هم احساس نکرد 
الزم است از ادعاهای جزمی درباره  آنها دست بردارد و خودش تحقیق کند.

اغلب موضوعات از این ســاده تر به بوته  آزمایش در می آیند. اگر مثل اکثر 
مردم شما ایمان راسخ ُپرشوری نسبت به برخی مسائل دارید، روش هایی 
وجود دارد که می تواند شما را از تعصب خودتان با خبر کند. اگر عقیده ی 
مخالف، شــما را عصبانی می کند، نشانه آن اســت که شما در ناخودآگاه 
می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، در دست ندارید. اگر 
کسی مدعی باشد که ۲+۲ می شود ۵، یا این که ایسلند در خط استوا قرار 
دارد، شما به جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی می کنید، مگر آن که 
اطالعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم باشد که این حرف ها در افکار 

شما تزلزل ایجاد کند.
اغلب بحث های بسیار تند آنهایی هستند که طرفین درباره  موضوع مورد 
بحث دالیل کافی ندارند. شکنجه در االهیات به کار می رود، نه در ریاضیات، 

این روز ها گفتگو بر سر استارت آپ بســیار زیاد است و مقاالت متنوعی در 
این باره منتشر می شود و بسیاری از جوانان رویاهای خود را در استارت آپ 
جســتجو می کنند. استارت آپ به موسسات نوپایی گفته می شود که با یک 
ایده  ســاده و اولیه شروع می شــوند و می توانند به سرعت رشد پیدا کنند و 
به درآمد برســند. راه اندازی استارت آپ مانند بازی شطرنج است، قواعد آن 
را می توان در چند دقیقه یاد گرفت، ولی پیش بینی نیازهای آینده بازار، پیدا 
کردن ایده مناســب و پیگیری برای رسیدن به موفقیت،  استعداد و تمرین 
زیادی الزم دارد و صد البته مقداری شانس. استارت آپ ها، معمواًل حول ایده های 
نوآورانه و خالق بنا می شوند. در واقع فرد یا افراد خوش فکر، با ایده های نو، 
در جســتجوی روش هایی برای تولید انبوه و کسب درآمد بر اساس آن ایده 
هستند. چون استارت آپ مفهومی نوین است و هنوز تعریف جامعی برای آن 

در دست نیست، بهتر است موضوع را با یک مثال روشن تر کنیم.
 35 سال قبل که هنوز مصرف قارچ در کشور ما مرسوم نبود و فقط رستوران های 
گران قیمت در کنار بعضی از غذا های خود کمی قارچ سرخ کرده می ریختند، 
به منزل دوستی دعوت شدیم. او به عنوان شام انواع غذاهای نو ظهوری که با 
قارچ درســت شده بود را برای مهمانان سرو کرد. سپس ما را به حمام خانه 
خود ُبرد و به ما نشــان داد که داخل وان اقدام به کاشت قارچ کرده. در واقع 
غذاهای آن شــب با قارچ تولید حمام خودشان تهیه شده بود. این دوست از 
همه حاضران نظر پرسی کرد که آیا از غذاهای آن شب خوششان آمده یا نه؟ 
پاســخ ها متنوع بود. چند نفری اصواًل قارچ را نمی شناختند و بعضی چون 
قارچ لزج بود از مزه آن خوششــان نیامــد، بعضی هم این غذا های نو ظهور 
را پســندیدند. این دوست در چند سال بعد با تحقیق بازار و بر طرف کردن 
مشکالت و شناخت مصرف کننده، موفق شد یک کارخانه تولید قارچ بزرگ 
که در کنارش امکانات بسته بندی و تولید کنسرو هم وجود داشت، راه اندازی 

نماید و یکی از اولین و پرفروش ترین تولید کنندگان قارچ کشور شد.
مثال باال نمونه ای از استارت آپ است. یعنی راه اندازی یک فکر نو در ابعادی 
کوچک، بررسی و رفع اشکاالت، مشتری سنجی و بازاریابی و سپس گسترش 
موسسه نوپا و یا فروختن تمام یا بخشی از سهام آن به سرمایه گذاران عالقه 
مند. موسسه های نوپا می توانند در هر زمینه ای پدید آیند، ولی امروزه اغلب 
به شرکت هایی گفته می شود که در بر اساس تکنولوژی هایی مانند اینترنت و 
موبایل فعالیت می کنند، یا الاقل این ابزار نقش پر رنگی در کار یا بازاریابی آنها 
بازی می کنند، زیرا با اینگونه ابزار می توان با هزینه اندک، در ابعادی وسیع و 
بین المللی و به سرعت، با مخاطبان ارتباط برقرار کرد، در نتیجه می توان از 

رشد سریع برخوردار شد.
راه اندازی یک استارت آپ این روزها، آنقدر جذاب است که بسیاری از افراد 
حاضرند کار و زندگی خود را رها کرده، بر روی یک استارت آپ کار کنند. چون 

شنیده اند که صاحب ایده اینستاگرام، ظرف 24 ماه 30 میلیون کاربر را جلب 
کرده و آن را به مبلغ یک میلیادر دالر به فیسبوک فروخته، در حالی که فقط 13 
کارمند داشته. یا واتس َاپ، با50 کارمند، وقتی توانست 450 میلیون کاربر جذب 

کند، این استارت آپ را به قیمت 13 میلیادر دالر فروخت. 
خوب، اگر می شــود با یک ایده و هزینه های ناچیز، به سرعت پول فراوانی به 
جیب زد، چرا همه استارتاپ نمی زنند؟ زیرا هیچ فرمول ثابتی برای راه اندازی 
و رشــد یک استارت آپ وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که اگر 
فالن کار را شــروع کنید، ظرف 3 یا 4 ســال می توانید مثل زاکربرگ میلیادر 
شوید. آمار جهانی نشان می دهد از هر 100 استارتاپ 90 تا شکست می خورند 
و فقط ممکن است یکی از آن ها به موفقیتی مثل موسسات آمازون، فیسبوک، 
علی بابا و یا گوگل برسند، چند تایی هم می توانند دخل و خرج کنند و کاسبی 

نسبتًا خوبی راه اندازی کنند.
در اطراف اســتارت آپ، مانند تمام آرمان های بزرگ و رویایی، پر از باورهای 
نادرستی است که هر کدام می تواند تازه کارها را به بی راِه بکشد. باید بدانید 
هر استارت آپی الزم نیست حتمًا در حوزه کامپیوتر و اینترنت باشد. دلیل اینکه 
اغلب سر و صداها از استارتاپ این حوزه بلند می شود، این است که اواًل روز به 

زیرا ریاضیات با علم ســر و کار دارد، اما در االهیات تنها عقیده وجود دارد. چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟
بنابراین هنگامی که پی می برید از تفاوت آرا عصبانی هستید، مراقب باشید، 
احتمااًل با بررسی بیشــتر درخواهید یافت که برای باورتان دالیل تضمین 

کننده ای ندارید.
یک راه مناســب برای این که خودتان را از انواع خاصی از جزمیت خالص 
کنید، این است که از عقاید مخالفی که دوستاِن پیرامونتان دارند آگاه شوید. 

وقتی که جوان بودم 
زیادی  های  ســال 
را دور از کشــورم در 
فرانسه، آلمان، ایتالیا 
ایــاالت متحــده  و 
به ســر بــردم. فکر 
می کنــم این قضیه 
شدت  از  کاستن  در 
تنــگ  تعصبــات 
نظرانه ام بسیار مؤثر 
بوده است. اگر شما 
مسافرت  نمی توانید 
دنبال  بــه  کنیــد، 
کســانی بگردید که 
دیدگاه هایی مخالف 

شما دارند. روزنامه های احزاب مخالف را بخوانید. اگر آن افراد و روزنامه ها 
به نظرتان دیوانه، فاســد و بدکار می آیند، به یاد داشته باشید که شما هم از 
نظر آنها همین طور به نظر می رسید. با این وضع هر دو طرف ممکن است 
بر حق باشید، اما هر دو نمی توانید بر خطا باشید. این طرز فکر زاینده نوعی 

احتیاط است.
برای کسانی که قدرت تخیل ذهنی قوی دارند، روش خوبی است که مباحثه ای 
را با شخصی که دیدگاه متفاوتی دارد در ذهن خود تصور کنند. این روش در 
مقایســه با گفتگوی رو دررو یک فایده و تنها یک فایده دارد و آن این که در 
معرض همان محدودیت های زمانی و مکانی قرار ندارید. مهاتما گاندی راه 
آهن و کشتی های بخار و ماشین آالت را محکوم می کرد، او دوست می داشت 

که تمام آثار انقالب صنعتی را نفی کند و برای نظرات خود دالیلی هم داشت.
شما ممکن اســت هرگز این شانس را نداشته باشــید که با شخصی که 
چنین عقایدی دارد روبرو شــوید، زیرا در کشــورهای غربی اغلب مردم با 
دستاوردهای فن آوری موافقند. اما اگر شما می خواهید مطمئن شوید که 
در موافقت با یک باور رایجی بر حق هســتید، روش مناسب برای امتحان 
کردن این است که مباحثه ای خیالی را تصور کنید و در نظر بگیرید که اگر 
گاندی حضور می داشت چه دالیلی را برای نقض نظر دیگران ارائه می داد. 
من گاهی بر اثر این گونه گفتگوهای خیالی واقعًا نظرم عوض شده است، به 
جز این، بارها دریافتم که با پی بردن به امکان عقالنی بودن مخالفان فرضی، 

تعصبات و غرورم رو به کاستی می گذارد.
نسبت به عقایدی که خودستایی شما را ارضاء می کند، محتاط باشید. از هر 
۱۰ نفر، ۹ نفر چه مرد و چه زن قویًا معتقدند که جنســیت شان برتری 
ویژه ای دارد. دالیل زیادی هم برای هر دو طرف وجود دارد. اگر شما مرد 
باشید می توانید نشان دهید که اغلب شعرا و بزرگان علم مرد هستند، اگر 
زن باشید می توانید پاســخ دهید که اکثر جنایت ها هم کار مردان است. 
این پرسش اساسًا حل شدنی نیست، اما خودستایی این واقعیت را از دید 

بسیاری از مردم پنهان می کند.
همه ما، اهل هر جا که باشــیم، متقاعد شــده ایم که ملت ما برتر از سایر 
ملت ها است. ما با وجود دانستن این که هر ملتی محاسن و معایب خاص 
خودش را دارد، معیارهای ارزشــی مان را به گونه ای تعریف می کنیم که 
ثابت کنیم ارزش های مان مهم ترین ارزش های ممکن هستند و معایب مان 
تقریبًا ناچیزند. در اینجا دوباره انســان معقول می پذیرد که با سوالی روبرو 
است که ظاهرًا جواب درستی برای آن وجود ندارد. دشوارتر از آن، این است 
که بخواهیم مراقب خودستایی بشر به واسطه ی بشر بودنش باشیم، زیرا ما 
نمی توانیم با ذهن غیر بشری مباحثه کنیم. تنها راهی که من برای برخورد 
با این نوع خودبینی بشر سراغ دارم، این است که به خاطر داشته باشم بشر 
جزء ناچیزی از حیات سیاره کوچکی در گوشه کوچکی از این جهان است و 
همانطور که می دانیم در دیگر بخش های کیهان هم ممکن است موجوداتی 
باشــند که نسبت بزرگی شان به ما، مثل نســبت بزرگی ما به یک ستاره 

دریایی است.
برتراند راسل
مترجم:ابراهیم اسکافی

روز هزینه سخت افزار، نرم افزار و زیر ساخت های الزم برای راه اندازی کسب 
و کار در حوزه اینترنت کاهش می یابد، در نتیجه با کمترین سرمایه، می توان 
این گونه استارت آپ ها را شروع کرد. ثانیًا در بسیاری از کسب و کارهای این 
حوزه با مهیا کردن بســترهای الزم، می توان تعداد کاربران و مشتری ها را به 
سرعت افزایش داد. هر وب ســایت یا َاپ)APP( ، لزومًا نمی تواند با تعریف 
استارت آپ جور در بیاید. بلکه هدف پشت آن مهم است. هر وب سایت یا َاپی 
که به دنبال یک مدل تکرار پذیر با هدف رشد سریع است، جزو تعریف استارت 

آپ قرار می گیرد. 
همه کســب و کارهای کوچک و نوپا، لزومًا استارتاپ نیستند. مثاًل یک پیتزا 
فروش که ســاندویچ و پیتزا را با یک روش تثبیت شده می فروشد، حتی اگر 
مشــتریان و درآمدش در حال افزایش باشد، اســتارتاپ نیست. چرا؟ چون 
صاحبان آن از ابتدا مدل کســب و کار خود را بر اساس تجربیات و مدل های 
موجود انتخاب کرده و با خیالی راحت تر، نسبت به آینده، پیتزا فروشی خود را 
راه اندازی نموده اند. در صورتی که مثاًل فروختن اینترنتی دیزی یک استارت 
آپ است چون ممکن است منجر به فروشی گسترده شود و بدون نیاز به محل 
تجاری و میز و صندلی و تعداد زیادی کارمند، درخواست روز افزون مشتری ها را 
پاسخگو باشد. پس از چندی اگر این استات آپ تعداد زیادی مشترک و فروش 
روزانه باالیی داشــته باشد، به سرعت ارزشمند خواهد شد و همیشه عده ای 
حاضرند بر روی آن ســرمایه گذاری کنند. شرکت های نوپا راه حل ساده ای 
برای پیدا کردن سرمایه مورد نیاز خود دارند، زیرا در هر لحظه نتیجه کارشان با 
عدد و رقم قابل تشخیص است. به همین دلیل کسانی که در زمینه های مشابه 
فعالیت می کنند و یا سرمایه گذاران که از موفقیت این گونه استارت آپ ها مطمئن 

می شوند، با خرید سهم به نقدینگی آنها کمک می کنند.
احتمـال باالی شکسـت، باعث شـده اسـت که اسـتارت آپ ها بـه روش های 
چابـک رو بیاورنـد و به جای اینکه از روز اول شـرکتی ثبت کنند و سـر شـیوه 
شـراکت یا سـایر کارهای اداری دچار دردسـر شـوند، به سـرعت یک گروه 
موقـت تشـکیل مـی دهنـد و از طریـق آزمـون و خطـا، راه هـای مختلفی را 
امتحـان مـی کننـد. ایـن گـروه در مـدت کوتاهـی مـی تواننـد ارزش  ایده و 
محصـول خـود را با توجه به بازخورد مشـتریان بسـنجند. در واقـع می توان 
گفـت اسـتارت آپ هـا ایـده هایی ریسـک پذیری هسـتند که مدل کسـب و 
کارشـان مشـخص نیسـت و بازار هدفش نیز در حد فرض اسـت. ولی چون 
قابلیت رشـد بیشـتری نسـبت به یک شـرکت جـا افتـاده دارنـد، می تواند با 
سـرمایه و نیروی کار کمتر، زمینه رشـد بیشـتری داشته باشـد. توجه داشته 
باشـید کـه اسـتارت آپ هـا به وجـود آمـده اند تـا با شـرایط عـدم قطعیت و 

ریسـک زیـاد مواجهه شـوند. پس بـا یکی دو شکسـت نا امید نشـوید.

استارت آپ)start up( رویای جدید ثروتمند شدن 
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تحلیل اخبار آب
نصب شیرهای آب قطع کن در ۸۰ درصد مدارس شهرستان مالرد

و  آموزش  گفت:  مالرد  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس  تفرشی  قادری  محمد 
پرورش یکی از اصلی ترین مراکز فرهنگ ساز در کشور به شمار می رود و بسیاری 
از معضالت و نارسایی های موجود در کشور با برنامه ریزی، آموزش و تربیت اصولی 
رفع شدنی خواهد بود. وی افزود: یکی از جدی ترین معضالت پیش روی کشور، 
از  آبی است و مدیریت بهینه مصرف آب در شرایط کنونی،  معطوف به مشکل کم 
الزاماتی است که با آگاه سازی دانش آموزان و اطالع رسانی مکرر رسانه ها به نحو 
را  بحران  این  آسیب،  با حداقل  توان  بدین وسیله می  و  موثرتری محقق می شود 
پشت سر گذاشت. وی افزود: نصب شیرهای مخصوص با امکان قطع کن از دیگر 
از  درصد   ۸۰ در  تاکنون  که  مالرد محسوب می شود  پرورش  و  آموزش  های  طرح 
مدارس این شهرستان عملیاتی شده که یقینًا نقش سازنده ای در کاهش هدر رفت 

آب مدارس ایفا خواهد کرد.
خبرگزاری مهر

رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان مالرد کاماًل حق دارند که 
آگاه سازی دانش آموزان در بسیاری از معضالت و نارسایی های موجود در کشور، 
از جمله کمبود آب و آموزش مصرف بهینه نقش به سزای دارد. اقدام ایشان و سایر 
همکاران که حتمًا با بودجه اندک، اقدام به نصب شیر زمان دار در ۸۰ درصد مدارس 
مالرد نمودند کاری قابل تقدیر و شفگت انگیزی است، ولی ۸۰ درصد مدارس مالرد 
مگر چه حجمی از کل مدارس کشور را تشکیل می دهند و چرا چنین برنامه ای 
نباید در سطح ملی و در تمام مدارس کشور انجام شود. هرچند اقدام های فردی و 
جزیره ای ارزش خود را دارا هستند ولی بحران های ملی با کمک گرفتن از تجربه 

جزیره ها و افراد عالقه مند و فعال، نیاز به اقداماتی ملی دارد. 

ایران رتبه اول تنش آبی در جهان را دارد
خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر جایگاه نامناسب 
از  برداشت  در  فاصله  25 درصد  با  ما  از  بعد  مصر  گفت:  خاک  و  آب  بحث  در  ایران 
سفره های زیرزمینی در رتبه دوم جهانی قرار دارد که آماری نگران کننده است. وی 
ادامه داد: در حال حاضر فرصت محدودی برای انجام کار داریم و دیگر نمی توانیم 
زمان را از دست بدهیم زیرا تغییر اقلیم، کاهش نزوالت آسمانی و... به شکلی است که 

شرایط ما را دشوارتر می کند و الزمه آن نشان دادن واکنش مناسب است.
ایسنا

 واکنش مناسب! واکنش مناسب! امان از دست این واکنش مناسب 
که همه می دانند باید هرچه سریع تر نشان دهند ولی هیچ کس نمی داند چگونه!

رتبه مدیریت منابع آب ایران در جهان، دوم از آخر!
محمد تقي توكلي رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آب در ایران بی ارزش 
است و به دلیل برخی اعتقادات مذهبی هرگاه مباحث مربوط به افزایش قیمت آب مطرح 
می شود، عده ای با آن مخالفت می کنند و این موضوع کاماًل به ضرر مملکت است. وی 
افزود: شرایط بحران باید برای مردم و مسئوالن به یک دغدغه تبدیل شود در حالی که هر 
دو بخش آن چنان که باید به این مهم توجه نمی کنند، غفلت از بحران جدی آب توسط 
مسئولین و عدم اطالعات کافی مردم نسبت به وضعیت بحرانی آب روز به روز ذخایر 
زیرزمینی کشور را کاهش داده است و این شرایط همچنان با سرعت ادامه دارد. براساس 
استاندارهای جهانی هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدید شونده را استفاده 
کند، وارد بحران آب می شود، در حالی که در ایران حدود ۷۲ درصد از منابع آب تجدید 
شونده مورد استفاده قرار می گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار 
داشت: تا کنون یک مدیریت جامع برای سدسازی ها نبوده، به طوری که هر کس در 
هر جایی که تمایل داشته اقدام به ساخت سد کرده است و باعث به هم ریختگی و ایجاد 
بحران در منابع آب شده است. وی اضافه کرد بررسی استاندارهای جهانی، شاخص ها 
و وضعیت موجود نشان دهنده آن است که ما وارد مرحله بحران در آب شده ایم و در 
چنین شرایطی هست که رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین ۱۳۳ کشور ۱۳۲ است. 
یافته است، تصریح  افزایش  آب  براي  تقاضا  این موضوع كه در كشور  به  اشاره  با  وی 
كرد: با وجود اینكه منابع آبي مطمئني نداریم، تقاضا براي آب افزایش یافته است. این 
درحالي است كه منابع آب تجدید شونده كشور از ۱۳۰میلیارد مترمكعب به ۱۰۰میلیارد 
مترمكعب كاهش یافته، البته آمار رسمي این میزان را ۱۲۰میلیارد مترمكعب اعالم كرده، 
همچنین در سال ها و دهه هاي گذشته میزان بارندگي ها بسیار كم شده در حدي كه میزان 
روان آب هاي كشور به كمتر از ۵۴ درصد رسیده است. وی اضافه کرد هدف از سدسازي ها 
در كشور ذخیره سازي حدود ۶۵ میلیارد مترمكعب آب بوده، درصورتي كه هیچ گاه ذخایر 
آبي كشور در پشت سدها به بیشتر از ۳۳میلیارد مترمكعب نرسیده و این موضوع بیانگر 
این است كه كشورمان به لحاظ ذخایر آبي در حال حركت به سمت رأس بحران است. 
وی افزود: اگر قرار است جمعیت کشور افزایش یابد الزمه این کار فراهم کردن شرایط 
امنیت غذایی است و برای تأمین امنیت غذایی این جمعیت باید راندمان آب افزایش یابد.
خبرگزاری فارس

با خواندن نظرات این نماینده محترم مجلس متوجه می شویم ایشان و 
البد بقیه قانون گذاران همکاِر ایشان از کلیه جزئیات بحران آب با خبر هستند. در دولت 
هم وزیران محترم قسمت های مرتبط با آب کاماًل به مشکالت واقف هستند و گاهی گوی 
سبقت انتقاد را از سایرین می ربایند. با این شرایط یک تعجب بزرگ باقی می ماند، که چه 
شرایطی باعث می شود با وجود اینکه اکثر مسئولین و تصمیم گیران از مشکالت و 
راه حل های آن مطلع هستند این چه عامل یا عواملی است که جلوی حل مشکل آب را تا 
به حال گرفته و ظاهرًا هنوز هم به کارش ادامه می دهد و توانسته مدیریت آب را تا رده 

۱۳۲پایین بکشید. جل الخالق

سیستم آموزشی کشور ژاپن 

کشور ژاپن مجموعه از سه هزار جزیره در اقیانوس آرام و در شرق چین است. در حال 
حاضر کشور چین دومین اقتصاد برتر جهان است. این در حالی است که ۷۰ سال قبل در 
اثر شکست در جنگ دوم جهانی و انفجار دو بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی اقتصاد ژاپن 
کاماًل ورشکسته بود. کارشناسان تربیتی ژاپن می گویند، ما در جنگ جهانی دوم همه چیز 
خود را از دست دادیم و تنها چیزی که برایمان ماند معلم بود. ژاپنی ها معتقدند خانه ها را 

باید کوچک و مدارس را بزرگ ساخت.
 اولین چیزی که در یک مدرسه ژاپنی توجه ما را به خود جلب می کند آوای خوش زنگ 
پایان کالس است که دانش آموزان با شنیدن آن به آرامی و با نظم خاصی از کالس هایشان 
خارج می شوند. نکته قابل توجه دیگر این است که بر خالف مدارس ایران که با تغییر ساعت 
و درس کالس، آموزگاران تعویض می شوند، در مدارس ژاپنی این دانش آموزان هستند که 
به کالس آموزگاران می روند، زیرا هر کالس برای تدریس یک درس خاص آماده شده. به 
طور مثال دانش آموزان کالس اول و دوم که درس نقاشی دارند به کالس نقاشی می روند. در 
وسط کالس میز بزرگی قرار دارد و در اطراف آن صندلی چیده شده. فضای کالس طوری 
است که کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز مثل ماژیک، مداد رنگی و انواع مقواها، بر روی دیوار و 

در درون قفسه های چوبی قرار دارد.
نکته قابل توجه دیگر در مدارس ژاپنی این است که هر دانش آموز می بایست در کالس 
از یک موجود زنده نگهداری کند تا حس احترام به طبیعت و محیط زیست در او نهادینه 
شود، موجوداتی مثل الکپشت، ماهی، خرچنگ، گلدان گل، گوجه فرنگی و ... اما کالسی 
که بیش از همه توجه را به خود جلب می کند، کالس مهارت زندگی است. در یک طرف 
کالس تعدادی میز و چرخ خیاطی و اطو به چشم می خورد و در طرف دیگر یک آشپزخانه 
کامل، با کابینت، ظرف شویی، گاز و وسایل پخت و پز قرار دارد. دانش آموزان داخل این 
کالس اعم از پسر و دختر مهارت های آشپزی، خیاطی، شستن ظروف و سایر مهارت های 

مورد نیاز زندگی را آموزش می بینند. 
نکته جالب اینکه در هر مدرسه یک صندلی چرخدار وجود دارد که به نوبت همه دانش آموزان 
باید یک روز از لحظه ورود به مدرسه تا زمان خروج روی صندلی چرخ دار بنشیند و روز بعد 
احساس خود را به صورت انشاء نوشته و برای سایر دانش آموزان بخواند. به این ترتیب بچه ها 
قدر سالمتی خودشان را  بیشتر خواهند دانست و با مشاهده یک معلول جسمی دیگر هرگز 

آنها را تحقیر و مسخره نمی کنند و می فهمند با معلولین چگونه رفتار کنند.
 سیستم تنبیه و تشویق هم در ژاپن کاماًل با کشور ما متفاوت است. اگر از یک مدیر مدرسه 
ژاپنی بپرسید به دانش آموزانی که نمرات خوب دریافت می کنند چه چیزی جایزه می دهید؟ 
حتمًا مدیر با ُبهت و حیرت می پرسد، مگر برای درس خواندن یک دانش آموز باید به او 
جایزه داد! و اگر بپرسید، پس چه تفاوتی بین دانش آموزان درس خوان و موفق و دانش 
آموزان نا موفق قائل می شوید؟ مدیر مدرسه خواهدگفت، ما به دانش آموزان موفق تکالیف 
بیشتری می دهیم، زیرا متوجه می شویم او آمادگی فراگیری درس های بیشتری را دارد و 

دانش آموزان ضعیف تر را راهنمایی می کنیم تا رشته مورد عالقه خود را پیدا کنند و در صورت 
لزوم به دبیرستان های فنی، کاربردی بروند. اصواًل دانش آموزان ژاپنی برای ورود به دبیرستان 
آزمون دشواری پیش رو دارند برای همین دانش آموزانی که تکالیف بیشتری از آموزگار خود 
دریافت می کنند خوشحال اند و می دانند که برای آزمون دبیرستان آماده تر می شوند. برای 
همین تکالیف بیشتر بهترین پاداش دانش آموز موفق است. جالب است که از این شیوه برای 
معلمین هم استفاده می شود. یعنی به آموزگاران موفق پروژه های تحقیقاتی محول می شود 

که راهی است برای ترقی شغلی.
 پس از زنگ پایان مدرسه دانش آموزان ژاپنی همه با هم کالس و مدرسه خودشان را تمیز و 
مرتب می کنند زیرا شخصی به عنوان نظافتچی در مدرسه وجود ندارد. در واقع دانش آموزان هر 
روز مدرسه را خودشان تمیز کرده تحویل می دهند و روز بعد تمیز و مرتب تحویل می گیرند. 

این باعث می شود که حس مسئولیت پذیری از همان دوران کودکی در بچه ها شکل بگیرد. 
یکی دیگر از شگفتی های سیستم آموزشی ژاپن نحوه انتخاب مدیر مدرسه است. به طوری 
که هر معلم بعد از ۳۰ سال تدریس و آموزگاری می تواند در آزمون انتخاب مدیر شرکت کند 
و اگر  در آزمون موفق شد و شایستگی احراز پست مدیریت را به اثبات رساند می تواند مدیر 
مدرسه شود. جالب است که اکثر متقاضیان در سال اول آزمون موفق نمی شدند و بیشترشان 
بعد از ۳۲ تا ۳۷ سال تدریس، ممکن است باالخره در آزمون پذیرفته شوند و با دنیایی از تجربه 

و مهارت به مدیریت مدرسه بپردازند.
مردم کشور ما نیز اگر بخواهند جامعه ای پویا و کارآمد داشته باشند و برمشکالت اقتصادی 
فائق بیایند، باید تحول را از مدارس شروع کنند و آموزش های کاربردی و مهارتی را در مدارس 

کشور تقویت و اجرا نمایند. به امید آن روز.

به گزارش بی.بی.سی، اتحادیه علوم زمین اروپا، دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط 
زیست امپریال کالج لندن، را به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در علوم زمین، برای 
سال ۲۰۱۵ معرفی کرد. این اولین بار است که یک ایرانی موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی این 
اتحادیه می شود. آقای دکتر کاوه مدنی الریجانی یکی از جوان ترین و سرشناس ترین متخصصان 
مدیریت منابع آب در دنیا هستند. ایشان تا مقطع لیسانس در دانشگاه تبریز تحصیل کرده، سپس 

مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی 
عمران و محیط زیست از دانشگاه دیویس 
کالیفرنیا دریافت نمودند و سابقه تحقیق و 
تدریس در دانشگاه های کالیفرنیا، فلوریدا، 
سوئد و انگلستان را دارند. اخیرًا مقاله ای 
از ایشان در نشریه علوم و مطالعات زیست 
محیطی  منتشر شده که ابعاد بحران آب 
در ایران را مطرح می کند. دکترکاوه مدنی 
درباره تحقیقات و دستاوردهای خود که 
منجر به دریافت این جایزه شده می گوید: 
تئوری های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد 
چه  هر  و  شده  آب  منابع  مدیریت  حوزه 
مسائل آبی و زیست محیطی پیچیده تر 

شود، علوم انسانی و اجتماعی هم بیشتر وارد این حوزه شده  و با علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی 
تلفیق می گردند.

این محقق ۳۴ ساله در سال ۲۰۱۲ نیز توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا به عنوان یکی از 
»۱۰ چهره جدید مهندسی عمران« انتخاب شده بود. عنوان دانشمند جوان تنها در صورتی قابل 
احراز است که سن محقق از ۳۵ سال کمتر بوده و بیشتر از هفت سال از اخذ آخرین مدرک 
تحصیلی اش نگذشته باشد. این جایزه طی مراسمی در نشست ساالنه این اتحادیه در فروردین 

ماه سال آینده در وین  به ایشان اهدا خواهد شد.
ماهنامه KWC در شماره ۸۵  مربوط به ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۴ مصاحبه ای اختصاصی با 
دکترکاوه مدنی درباره »هم زبانی برای حل بحران آب« انجام داده است. در صورت تمایل 
می توانید به سایت www.kwciran.com قسمت ماهنامه مراجعه و فایل pdf این مصاحبه 

را در آنجا بیابید.

انتخاب یک دانشمند ایرانی به عنوان دانشمند 
برجسته جهانی

حضور شرکت KWC در نشست تخصصی مشهد
هفدهمین نشست ویژه ضیافت عصرانه مجریان برج ها،پروژه های بزرگ شاخص و شخصی 
سازان لوکس منتخب و درحال احداث مشهد، با مدیران برندهای مصالح و تـجهیزات مـدرن 

صنعت ساختمان کشور،۱۰ در آبان  ۱۳۹۴ در محل هتـل توس برگزار شد.
در   KWC شرکت  مدیران  
که  مهمانانی  با  نشست  این 
شامل مجریان برج های فعال، 
عمرانی،  بزرگ  های  پروژه 
آپارتمان های  هتل ها و هتل 
کارفرمایان  و  احداث  حال  در 
پـــروژه های شخصی ســـاز 
لوکس بودند، مذاکره نموده و 
 KWC خصوصیات محصوالت

را تشریح کردند.

                              
KWC اخبار


