
که بیشترین میزان در سه میلیون سال گذشته است. داده ها نشان می دهد که 
در آلپ برف کمتر می بارد و دما در تابستان بیشتر شده. راستی چه بر سر برفی که 
قباًل می بارید آمده است؟ ژان پی یر دودیو می گوید، زمین سیستم بسته است، آب 
ُکره زمین نمی تواند از َجو خارج شده وارد فضا شود. بلکه آب تبخیرمی شود و به 
صورت ابر در آسمان می ماند و به دلیل گرم شدن زمین، نه به صورت برف بلکه به 
صورت باران به سطح زمین باز می گردد. هرچه هوای ُکره زمین گرم تر شود، برف 
کمترخواهد بارید و بارندگی به شکل شدید تر صورت می گیرد. به همین دلیل 
در سال های اخیر شاهد طوفان ها و گردبادهای شدید در نقاط مختلف جهان 
هستیم. هرچند این اتفاقات قباًل هم رخ می داد، اما نه به تعداد و شدت کنونی. او 
با استفاده از داده های اپتیکی و رادیویی ماهواره ها، واکنش گرم شدن سیاره زمین 
در ناحیه هیمالیا را بررسی کرده. وی می گوید، تصاویر جدید ماهواره ها  که از 
تفکیک پذیری باالیی برخوردارند، ما نه تنها می توانیم جرم یخچال ها را بسنجیم، 
بلکه جزئیات هم قابل رویت است و می توانیم بدانیم در کدام ناحیه ضخامت یخ 
کمتر شده و یخچال چقدر عقب نشینی کرده. تصاویر نشان می دهند که در دهه 
گذشته، از جرم یخچال های هیمالیا کم شده، این اطالعات برای ما خیلی جالب 

است چون می توانیم فرآیندهایی که در این روند نقش دارند بشناسیم.
با داده هایی که فناوری ماهواره درباره تغییرات آب و هوایی در اختیار دانشمندان 
قرار می دهد، باید پرسید وضعیت اقلیمی زمین در سال ۲۰۱۵ در چه شرایطی 
ای  توان خالصه کرد، وجود گازهای گلخانه  ترتیب می  این  به  را  اوضاع  است؟ 
بیشتر در اتمسفر، افزایش دمای میانگین، تبدیل شدن دشت های سر سبز به 

بیابان، باال آمدن سطح دریا، ذوب یخچال ها و آتش گرفتن جنگل ها.
ژان پیر دودیو می گوید، از آغاز تاریخ زمین تغییرات آب و هوایی وجود داشته. 
ولی نکته نگران کننده این است که تغییرات کنونی در زمان بسیار کوتاهی ُرخ 
می دهد، یعنی تغییرات در طول عمر یک انسان قابل تشخیص است. حاال در 
سال ۲۰۱۵ با عواقب کارهایی که در گذشته انجام داده ایم مواجه می شویم. البته 
دانشمندان مانند پزشک در کنار بالین بیمار، حداکثر تالششان را می کنند تا به 
بهترین تشخیص ممکن دست یابند. ولی چه کسی می خواهد به تشخیص آنها 

توجه کند؟
»ال نینو« El Niñno یکی دیگر از پدیده های آب وهوایی است که به روند آشفتگی  
شرایط ُکره زمین دامن می زند. به طور معمول آب گرم سطح اقیانوس از آمریکای 
جنوبی به سمت غرب حرکت می کند. در مقابل آب سرد اعماق به سوی سواحل 

گرسنگی تلف می شوند و زندگی ماهیگیران به شدت آسیب می بیند. ماهیگیران 
کشور پرو که جزء آسیب پذیرترین ها هستند، این پدیده را »ال نینو« می خوانند 

که در زبان اسپانیولی به معنای »پسر بچه بازی گوش« است. 
است،  پناهندگی  بحث  درگیر  داخلی  جنگ های  دلیل  به  دنیا  که  حالی  در 
دانشمندان از نشانه های نگران کننده موج جدیدی از مهاجرت ناشی از تغییرات 
آب و هوایی ال نینو در جنوب شرقی آسیا سخن می  گویند. وقتی از کوچ دسته جمعی 
یا موج مهاجرت حرف زده می شود، همه به سوریه، افغانستان یا شمال عراق 
فکر می کنند، اما احتمال از راه رسیدن خطر تغییرات اقلیمی غیر قابل تحمل 
به دروازه های جنوب شرقی آسیا روز به روز قوی تر می شود. ظرف 5 ماه اخیر 
اثر  بر  به مساحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار  اندونزی جنگل هایی  در 
پدیده ال نینو آتش گرفته. گازهای گلخانه ای منتشر شده از این آتش سوزی یک 
میلیارد و هفتصد میلیون ُتن بوده که معادل دو برابر کل گازهای گلخانه ای تولید 
شده ساالنه در آلمان است. دانشمندان جنوب شرقی آسیا هشدار می دهند که 
احتماال موج دیگری از مهاجرت از راه می رسد که می توان به آن »مهاجرت 
زیست محیطی« گفت. به احتمال قوی در آینده شاهد هزاران نفر خواهیم بود 
که به خاطر مشکالت زیست محیطی و تغییرات آب وهوایی در محدوده کشور 
خود مهاجرت می کنند یا حتی کشور خود را ترک میکنند و به نقاط دیگر دنیا 
پناه میبرند. آتش سوزی های امسال در اندونزی می تواند مقدمه چنین موجی 
تا  داده  فرمان  خود  دریایی  نیروی  به  اندونزی  دولت  هم  حاال  همین  باشد. 
کشتی هایی را به منظور تخلیه سکنه، به سواحل جزایری که در معرض خطرند 
بفرستد. اندونزی همچنین دست به ساختن اقامتگاه های موقت زده است تا 

این پناهندگان ناشی از نابودی محیط زیست را در آنها ُسکنا دهد.
پژوهشگران تا به امروز پاسخ این که ال نینو چگونه تشکیل می شود را نمی دانند. 
به  همواره  پدیده  این  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  از  بسیاری  می گویند  آنها 
صورت طبیعی ُرخ می داده، ولی در سال های اخیر گازهای گلخانه ای ال نینو را 
تقویت کرده، در نتیجه آنها بیشتر و ُپر قدرت تر شده اند. آخرین ال نینو در سال 
۲۰۰۹ رخ داد و یک سال طول کشید. سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرد که 
پدیده ال نینو در سال ۲۰۱۵ میالدی پیش خواهد آمد و ُپر قدرت تر از سال های 

پیش خواهد بود.

نگهداری و نوسازی صنایع،   بخش جدایی ناپذیر صنعت است و باید قسمتی از درآمد 
هر کاال صرف نگهداری و نوسازی امکانات تولید آن محصول  شود. مدیران ضعیف، 
معمواًل به نگهداری و نوسازی به شکل علمی نگاه  نمی کنند  و کمبود بودجه یا 
صرفه جویی را   اول به این بخش انتقال می دهند و زمانی حاضرند برای آن هزینه کنند 
که کارد به استخوان برسد، اگرچه با قیمتی به مراتب سنگین تر  و   از دست دادن بخشی 
از اعتبار، سرعت تولید و کیفیت کاال. در صورتی که اگر به موقع اقدام شود، با هزینه ای 

مناسب می توان صنعتی روزآمد و سر حال داشت. به قول سعدی بزرگ:
 سر چشمه شاید گرفتن به بیل                                            چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!

در دوره ای که هر بشکه نفت در بازار جهانی به طور متوسط ١١٠ دالر خریداری 
می شد، سهم صادرات نفت ایران، روزانه 2/5 میلیون بشکه بود. اما مدتی است 
که صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به زیر4٠ دالر در هر 
بشکه سقوط کرده است. با کم شدن درآمد نفت و وابستگی شدید بودجه کشور 
به پول نفت، باعث شد تا در سال های٩١ و ٩2 هزینه های نگهداری و تعمیرات و 
نوسازی چاه های نفت از 2١ میلیارد دالر به زیر ١٠ میلیارد دالر سقوط کند. این 
میزان در سال ٩3 به حدود ٦ میلیارد دالر رسید و پیش بینی می شود امسال برای 
نگهداری و نوسازی این صنعت بسیار کم تر از سال گذشته سرمایه گذاری شود. 
به عبارت دیگر، سهم نوسازی و نگهداری صنایع استخراج نفت از ١4/5 درصد 

درآمدهای نفتی، که نسبتًا رقم مناسبی بوده، به حدود 3 درصد برسد!
مدیران صنعت نفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده که قرار است این بار 
واقع بینانه باشد، در نظر دارند صدور نفت را از 8٠٠ هزار بشکه به 2 میلیون بشکه 
در روز برسانند. همین مدیران پیش بینی کرده اند در طول 5 سال آینده، حداقل 
به ١٠٠ و حداکثر 2٠٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری برای توسعه، نگهداری و نوسازی 
نیاز دارند تا بتوانند نفت مورد نیاز داخل کشور و نفت صادراتی را تولید کنند. اگر 
فرض کنیم در این مدت قیمت نفت تا بشکه ای 5٠ دالر باال برود و صادرات به روزی 
2 میلیون بشکه برسد و فروش هم بدون هیچ دردسری تحقق پیدا کند، سالیانه 
حداکثر 35 میلیارد دالر در آمد ارزی تولید خواهد کرد، در واقع در آمد 3 تا ٦ سال از 

فروش نفت باید صرف تعمیرات و نوسازی های عقب افتاده شود.

محاسبه شده که بهترین متوسط سن از نظر هزینه های تعمیرات و نگهداری، برای یک 
ناوگان هوایی ٦ سال است ولی ناوگان هوایی کشور به دلیل عدم نوسازی با متوسط سن 
22 سال، جزء فرسوده ترین و ُمسن ترین ناوگان هوایی دنیا است. این شرایط نشان 
دهنده این است که در زمان الزم، به اندازه کافی هزینه برای نوسازی ناوگان انجام 
نشده، متاسفانه به همین دلیل آمار سوانح هوایی کشور بسیار باال رفته و با داشتن 3٦ 
درصد سوانح جانی دنیا در ١5سال گذشته، مقام اول را کسب کرده. تازه این خارج از 

حوادث فراوانی است که اتفاق می افتند، ولی منجر به سوانح جانی نمی شوند. 
سال ها است شرکت های هوایی ایران برای نگهداری، تعمیرات و نوسازی هزینه 
مناسب که چیزی در حدود 4٠ درصد قیمت واقعی بلیط هواپیما است را انجام نداده 
اند، به خصوص که 35 سال است به خاطر تحریم ها، لوازم یدکی مورد نیاز خود را 3٠ 
درصد گران تر از نرخ بازار خریداری کرده و بلیط را با سوبسید های سنگین فروخته اند. 
اکثر اوقات این سوبسیدها در مقایسه با نرخ های بین المللی تا ۵٠ درصد قیمت واقعی 

بلیط هواپیما بوده. 
کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی کشور معتقدند، ایران طی چند سال آینده به 
4٠٠ فروند هواپیمای مسافری جدید نیاز دارد و باید فقط در بخش نوسازی2٠ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری شود. 
 مسلمًا این گونه شرایط که تعداد آن در کشور کم نیست، ظرف چند ماه و چند سال 
ایجاد نشده و ریشه در گذشته دارد و حتمًا مدیران سابق و الحق هر قسمت، می توانند 
َده ها دلیل ریز و درشت و کاماًل موجه برای توجیح این مقدار انباشت و تاخیر سرمایه 

گذاری ارائه کنند، ولی درهر صورت، فعاًل ما در چنین شرایطی قرار گرفته ایم.
صنعت آب کشور هم از این شرایط مستثنا  نیست و انباشتی از صورت حساب 
های عقب افتاده برای تعمیرات، نگهداری و نوسازی در آن وجود دارد. ولی به 
دلیل غیر متمرکز بودن صنعت آب کشور، شاید یک صورت حساب مشخصی 
برای آن وجود نداشته باشد. البته با نگاه به چند مورد شاید بتوان یک دیدکلی از 

شرایط موجود به دست آورد.
 آب لوله کشی نیمی از شهر 35 هزار نفری بافت واقع در شمال استان کرمان به رنگ 
نارنجی در آمده، دلیل آن نیز فرسودگی شدید و پایان عمر مفید ٦ کیلومتر از لوله  
فوالدی خط انتقال آب این شهر اعالم شده. هزینه پیش بینی شده برای رفع این 
اشکال یک میلیارد و 5٠٠ میلیون تومان بر آورد گردیده. اگر جمعیت شهر نشین کشور 
را 5٠ میلیون در نظر بگیریم وقتی نیمی از شهر بافت یعنی١7 هزار نفر برای بخشی از 
تعمیرات و نگهداری آب شهرشان چنین بودجه ای الزم دارند، قابل محاسبه است که 
کل کشور به  4/5 تریلیون تومان یعنی چیزی در حدود   ١/5 میلیارد دالر برای نوسازی 
لوله های فرسوده نیاز داشته باشد، لوله هایی که در شرایط کنونی بحران آب ال اقل ١5 
در صد از آب قابل ُشرب تصفیه شده را از بین می برند. این رقم کمی بیشتر از نیمی از 
هزینه سد گتوند است، سدی که آب نمک به کارون می ریزد.  فکر کنید اگر نیمی از 
هزینه یک سد را برای نوسازی و نگهداری لوله های آب شهری کل کشور هزینه 
می کردند، خیلی بیشتر از حجم یک سد آب صرفه جویی می شد و تعداد بسیار زیادی 
شغل در سراسر کشور ایجاد می شد. دیگر با روش های گذشته نمی توان به بحران آب 
نگاه کرد، این کار مدیریت نوینی نیاز دارد.                                                                               ش.ب

»ال نینو« پسربچه بازی گوش طبیعت سرچشمه و بیل
تالش  جهان  سراسر  از  دانشمندان 
می کنند بفهمند چه اتفاقی برای آب 
و هوای ُکره زمین در حال وقوع است. 
این روزها اندازه گیری با ماهواره جای 
گرفته،  را  زمینی  های  گیری  اندازه 
فناوری های فضایی توان ما را در جمع 
آوری پارامترهای بسیار متنوع سیاره مان 
افزایش داده، زیرا اندازه گیری ماهواره ای 
از نظر مقیاس و گستردگی، محدودیت 
اندازه گیری های سطح زمین را ندارد. 
هم اکنون ده ها ماهواره، زمین را رصد 
رطوبت  مانند  چیزهایی  و  کنند  می 
یخ،  ضخامت  زدایی،  جنگل  خاک، 
گازهای اتمسفر و میزان نمک محلول 

در آب دریا را اندازه می گیرند. 
مرکز  یک  فرانسه  در  آلپ  های  درکوه 
زمینی قرار دارد که از داده های ماهواره ها 
استفاده  هوا  و  آب  شرایط  درک  برای 
می کند. بدون این فناوری ها نمی شد 

به تصویر کلی از تغییرات آب و هوایی دست یافت. ژان پی یر دودیو، متخصص 
اندازه گیری از راه دور از دانشگاه گرونوبل که در ارتفاع ۳ هزار و ۲۰۰ متری در 
نزدیکی یخچال طبیعی کوه “آلپ”  در این ایستگاه زمینی کار می کند و می گوید: 
»در اینجا شواهد تغییرآب و هوا تردید ناپذیر و تفاوت ها کاماًل مشخص است. وقتی 
تصاویر ماهواره ای سال ۱۹۸۵ را با تصاویر سال ۲۰۱۵ مقایسه کنیم، خواهیم دید 
یخچال های طبیعی چه اندازه کوچک تر شده اند. دلیل این اتفاق تاثیر مستقیم 
گازهای گلخانه ای در َجو زمین است. امسال میزان گاز کربنیک در َجو به ۴۰۰ پی 
پی ام رسید، یعنی در هر یک میلیون لیتر از هوا، ۴۰۰ لیتر گاز کربنیک وجود دارد، 

این جریان ها  ال نینو  رخداد  در سال های  یابد.  آمریکای جنوبی جریان می 
متوقف یا گاه برعکس می شوند. به این ترتیب آب سطح اقیانوس در سواحل 
استرالیا و اندونزی چند درجه سردتر و در آمریکای جنوبی چند درجه گرم تر 
می شود. این پدیده هر چند سال یک بار در سواحل غربی آمریکای جنوبی و 
جنوب شرقی آسیا رخ می دهد، اما پیامدهای آن جهانی است و اغلب به صورت 
فجایع طبیعی چون طوفان، گرم شدن هوا، خشکسالی و احتمال آتش سوزی نمایان 
می شود. گرم شدن آب در سواحل آمریکای جنوبی موجب مرگ مرجان ها، پالنکتون ها 
و جلبک ها می شود. در نتیجه ماهی ها به دلیل کمبود مواد غذایی مهاجرت می کنند. 
از  جمعی  صورت  به  خزندگان  و  دریایی  پرندگان  اغلب  ماهی ها  مهاجرت  با 
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ندانیم در گذشته چه اتفاقی افتاده، نمی توانیم اصالح موثری در مسیر آینده صورت 
دهیم. جامعه شناسان می توانند توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده که شرایط 
فعلی به وجود آمده است. یکی دیگر  از وظایف جامعه شناسی آشکار کردن پیامد 
بحران ها است. اگر دو سوِم کشور بیابان شود پیامدش چه می شود؟ وقتی میزان 
کشت پذیری و توان باروری اراضی کاهش پیدا کرد چه اتفاقی می افتد؟ پیامد های 
امنیتی گروه های اجتماعی برای بحران های محیط زیستی چیست؟ تحلیل این 
پیامدها یکی از وظایف جامعه شناسی محیط زیست است. البته هنوز پیامدهای 
بحران به وضوح آشکار نشده، پس هنوز جامعه شناسان می توانند برای مردم 
تحلیل کنند که آیا با نهادهای فعلی، با روند مدیریت موجود، با ساختار حقوقی 
دردست اجراء، می شود اصالحی صورت داد؟ نقطه ضعف های سیستم موجود 
برای اینکه بتواند یک حکمرانی بهتر داشته باشد چیست؟ متخصصان فنی محیط 
زیست خوب می دانند که اکوسیستم ها چگونه باید کار کنند، ولی حتمًا به خوبی 
نمی دانند که قدرت و سیاست مداران و جامعه، چگونه از اکوسیستم ها استفاده 

یا سوء استفاده می کنند، آشکار کردن این موارد به عهده جامعه شناسان است.
چرا دولت ها تکنولوژی محور هستند و به نرم افزار بها نمی دهند؟

  

گفتگو با دکتر محمد فاضلی درباره نقش جامعه شناسی در کنترل بحران آب

آقای دکتر محمد فاضلی مدرک کارشناسی خود را در سال١37٦ از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی صنایع دریافت داشتند. ایشان مدرک 
تربیت  دانشگاه  از  در رشته جامعه شناسی  را درسال١38٠  ارشد  کارشناسی 
مدرس و مدرک دکترای خود را در سال ١38٦ از دانشگاه تربیت مدرس در 
رشته جامعه شناسی سیاسی دریافت کردند. پایان نامه دکتری ایشان بررسی 
تطبیقی –  تاریخی تجربه دموکراسی در ایران، ترکیه وُکره جنوبی بوده است. 
ایشان از سال ١38٦ تا ١3٩٠ به عنوان هیئت علمی دانشگاه مازندران در شهر 
بابلسر آغاز به کار کردند سپس از سال تا کنون١3٩3 به عنوان عضوهیئت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی مشغول فعالیت هستند.
در این شماره از ماهنامه با آقای دکتر فاضلی در مورد نقش جامعه شناسان در 

مهار بحران کم آبی صحبت کردیم. لطفًا توجه فرمایید.
محیط زیست و جامعه شناسی چگونه باهم در ارتباط هستند؟

محیط زیست برای انسان سه چیز فراهم می کند، جایی برای زیستن،امکانات 
و منابع برای زنده ماندن و محلی برای دفع زباله ای که تولید می کند. ُکنش 
های انسانی که وظیفه بررسی آن به عهده جامعه شناسی است، با این سه 

امکان همواره در تعامل هستند. بررسی روابط قدرت و نیروهای 
اجتماعی با محیط زیست رابطه دیگر جامعه شناسی و محیط 
زیست است. محیط زیست کانون منافع است، زمین، آب، منابع 
طبیعی و معادن همگی منفعت هستند. به عبارتی انسان ها منافع 
اصلی شان را در تعامل با محیط زیست تامین می کنند. وقتی 
بحث منافع پیش می آید، حتمًا سیاست و قدرت نیز اهمیت پیدا 
می کند. این که جوامع منابع را چگونه توزیع می کنند مبحثی 
مهم در علوم اجتماعی وانسانی است. وقتی حرف از دموکراسی 
و استبداد زده می شود در اصل راجع به دو شیوه تصمیم گیری 
اساس  بر  منابع  توزیع  می زنیم.  حرف  منابع  توزیع  درباره 
دموکراسی، یعنی رای گیری کنیم و نخبگان را انتخاب نماییم، 
سپس بر اساس حاکمیت قانون و حق مشارکت همگان در تعیین 
سرنوشت، منابع توزیع شود. اما وقتی پای استبداد به میان بیاید 
منابع و منافع طبق قاعده دیگری تقسیم می شوند. یکی از وظایف 
جامعه شناس سیاسی محیط زیست، بررسی این است که با چه 

سازوکاری، منابع محیط زیست تقسیم می شوند.
جامعه  بحث  موضوع  می تواند  نیز  زیستی  محیط  فرآیندهای 
شناسی قرار گیرند،کشف، تقسیم و مصرف منابع، چگونگی دفع 
پسماندها و یا هر تصمیم اقتصادی که برای محیط زیست گرفته 
می شود، زیرا هر سیاست محیط زیستی، مستقیمًا بر جان و 

مال مردم اثر می گذارد. مثاًل اگر دولت تصمیم بگیرد، مصرف کود شیمیایی را 
گسترش دهد یا از آن بکاهد، کود ارگانیک یا کمپوست به جای کود شیمیایی 
مصرف شود، در هر حالت به گونه ای بر منافع کشاورزان و بر منافع نسل های 
اثر  بعدی و همچنین بر منافع شرکت های تولید کننده کود و کمپوست 

می گذارد.
بخش دیگری از جامعه شناسی محیط زیست درباره گفتمان های محیط 
زیستی است. دو گونه گفتمان کلی راجع به محیط زیست وجود دارد، محیط 
زیست در خدمت انسان یا انسان درون محیط زیست. در گفتمان  اول یک 
قدرت تهاجمی علیه محیط زیست وجود دارد، ولی در دومی تاکید می شود 
که انسان هم بخشی از اکوسیستم است، در هریک از این دو گفتمان مقدار 

مشخصی از قدرت وجود دارد.
به نظر شماعدم مشارکت فعال جامعه شناسی در مباحث محیط زیست،در به وجود 

آمدن شرایط بحرانی محیط زیست چه تاثیری داشته است؟
روندهای متعددی اتفاق افتاد تا وضعیت محیط زیست این گونه بحرانی شد. 
مهم ترین آن بارگذاری گسترده جمعیت در سطح کشور است. به طوری که 
ظرف کم تر از 4٠ سال جمعیت کشور2 برابر شده است. مشکل بعدی این 
است که بارگذاری جمعیت به شکل نا متوازن صورت گرفته، یعنی بعضی از 
شهرها مثل تهران به یک باره کانون ١٠ -١2 میلیون نفر جمعیت شدند. به 
همین ترتیب در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز جمعیت به صورت انفجاری 
اضافه شد. متاسفانه در همین مدت تکنولوژی کشور با همان سرعت ارتقاء 
بر محیط  از فشار  و کارآمدی داشتیم، می شد  پایدار  اگرتکنولوژی  نیافت، 
زیست جلوگیری کرد و از کم ترین منابع، بیشترین بهره برداری را نمود. در 
این مدت فقط تکنولوژی های مخرب ارتقاء پیدا کرد. مثاًل وقتی تکنولوژی 
چاه های عمیق و پمپ های آب وارد ایران شد، امکان برداشت بی حساب 
و کتاب از سفره های آب زیرزمینی فراهم گردید و تکنولوژی بومی قنات که 

سازگار با زیست بوم کشور بود از میان رفت.
مشکل دیگر عدم قیمت گذاری منابع است، در حسابداری ملی ما اصواًل محیط 
زیست را به حساب نمی آوریم و تقریبًا بیشتر امکانات محیط زیست قیمتی برابر 
صفر دارد. جوامع وقتی چیزی برای شان قیمت نداشته باشد از آن بد استفاده 
می کنند. مثاًل آب، انرژی و هوا هیچ قیمت معناداری ندارند. البته مدتی طوالنی 
کشور تحت فشار تحریم و شرایط اقتصادی بد و منازعه خارجی بوده و فشار 
گسترده ای به منابع آب و خاک کشور وارد آمده است. این شرایط متاسفانه اثر 

مهمی بر تخریب محیط زیست داشته.
سیاست مدارن نیز به طرز گسترده ای از رانت محیط زیست برای محبوبیت 
خودشان و خرید رای استفاده کرده اند. یک عده ای به مردم قول دادند سد 
بسازند و با این شیوه رای آوردند. یک عده ای قول گسترش کشاورزی و انتقال 
آب را دادند و از طریق توسعه کشاورزی رای و محبوبیت خریدند. البته ضعف 
جامعه مدنی هم بسیار موثر بوده، از دهه 8٠ میالدی به بعد در اکثر نقاط دنیا 
انجمن های محیط زیست و NGO ها، نقش فعالی در اصالح سیاست گذاری های محیط 
زیستی دولت ها داشته اند، ولی در ایران این انجمن ها هیچ گاه به نیرویی تاثیر 
گذار بر سیاست های محیط زیست تبدیل نشدند. همه اینها و مواردی دیگر را 
می توان تحت عنوان حکمرانی ضعیف محیط زیستی جمع کرد. حاال اگر ما 

بروکرات ها و سیاست مداران کارشان این است که یک مسئله خیلی پیچیده را 
ساده کنند و به کمک این ساده سازی مشکل را به ظاهر حل کنند و برای خود 
پیچیدگی های  که  است  این  تحلیل گر  و  جامعه شناس  کار  بخرند.  محبوبیت 
پنهان یک مسئله ساده را نشان دهد و بعد با مردم در مورد آن پیچیدگی ها حرف 
بزند و مسئله را به سمت عقالنیت سوق دهد. متاسفانه عقالنیت و محبوبیت در 
بسیاری از موارد با هم در تعارض هستند. سیاست مداران همواره به تکنولوژی 
سخت افزاری گرایش بیشتری دارند به گونه ای درباره آن حرف می زنند که گویی 
تنها راه نجات است، زیرا تکنولوژی صامت است و نمی تواند اظهار نظر کند، ولی از 
جامعه شناس ها زیاد خوششان نمی آید چون در کارها »اما و اگر« می آورند. سیاست 

مداران »اما و اگر« و نقد و نظر را خیلی دوست ندارند. 
مثاًل سد سازی حتمًا تکنولوژی مهمی است ولی سوال اصلی این است که تا چه 
اندازه و در کجا؟ به دست چه کسانی و در چه بستری؟ انتقال آب هم شاید در 
برخی موارد راهکار خوبی باشد، ولی کجا و چگونه و با چه محاسباتی؟ کسانی 
که در مورد انتقال آب حرف می زنند آیا در مورد انرژی الزم برای آن هم حرف 
با  نیاز دارند، سوخت آب شیرین ُکن ها  انرژی  به  می زنند. آب شیرین ُکن ها 
یارانه تامین خواهد شد یا آن را با قیمت جهانی محاسبه خواهند کرد؟ درباره 
پسماند ناشی از آب شیرین ُکن ها چه نظری دارند؟آیا امکان دارد که به عوض 
مدیریت تأمین آب، مدیریت تقاضای آب انجام شود؟ این گونه سواالت برای اغلب 
سیاست مداران و بروکرات ها جالب نیست، چون آنها دوست دارند در زمانی که 
در صندلی شان نشسته اند، صرف نظر از اینکه در آینده چه اتفاقاتی می افتد، 
باشند،  موفق  کوتاه مدت  در  که  است  این  نگاهشان  باشند.  آدم های محبوبی 
آینده چندان اهمیتی برایشان ندارد. وقتی بروکرات ها برای هر مشکلی یک راه 
حل تکنولوژیک پیدا می کنند دو هدف را در نظر دارند، اول خلق ایمان وافر به 
تکنولوژی، مثاًل برای کسی که تولید کننده شیر آب است، این بسیار خوب است 
که مردم ایمان پیدا کنند شیر آب راهکار مشکل کم آبی است، چون در این ایمان، 
برای او منفعت وجود دارد، هدف دوم حذف »زمینه« از مسائل است. مثاًل شیر 
آب در جایی می تواند در کاهش مصرف آب موثر باشد که لوله ای که آب را  تا آن 
شیر می آورد پوسیده نباشد. حاال شما سر یک لوله پوسیده که ١5 درصد آب هدر 
می دهد، یک شیر ببندید که١٠ درصد بهره وری آب را باال می برد. در واقع با این 
شیوه بستر را حذف می کنید. پس مشخص می شود که اواًل تکنولوژی بی طرف 
نیست، ثانیًا تکنولوژی بدون لحاظ کردن بستر یا زمینه به کارگیری آن، بی معنی 
است. سدسازی کار مثبتی است، اما در مناطقی که ویژگی های خاصی دارند و 
تبخیرشان پایین است. آیا سد سازی درمناطق خشک و نیمه خشک هم مثبت 
است؟ برای نشان دادن اهمیت سد سازی در تامین آب می توان فیلمی از اروپا 
تهیه کرد و نتایج آن  را برای ایران هم توصیه کرد؟ آیا چنین فیلمی را در مورد 
سدی مثاًل در یزد یا قم نیز می توان ساخت! این جدا کردن مشکل از بستر است، 
که باعث می شود سیاست گذاری را به نقاط غلطی هدایت شود. انتقال آب یا هر 

روش تکنولوژیک دیگری در بستر و شرایط خاصی جواب می دهد. 
جامعه شناسان  کنند  تشریح  را  ها  پیچیدگی  چنین  توانند  می  که  کسانی  آن 
وسیاست پژوهان هستند چون راه حل مشکالت در دل روابط انسانی هر منطقه 
معنا پیدا می کند. انتقال آب، سدسازی یا شیرهای کاهنده مصرف، همه اینها در 
زمانی  کاهنده مصرف  کننده شیرهای  تولید  انسانی معنی می شوند.  روابط 

می تواند شیرهای خود را خوب بفروشد که قیمت گذاری آب به حدی رسیده 
باشد که حتی 5 درصد صرفه جویی آب معنا دار باشد. اگر آب قیمت نداشته 
باشد هرگز مصرف کننده به طرف این شیرها هم نمی رود. اگر قیمت آب تغییر 
کند صرفه جویی های کوچک هم معنی پیدا می کند. در حال حاضرکسی به 
دنبال تکنولوژی های صرفه جویی آب، گاز و برق نیست. کولرهای مان هنوز 
همان قدر هدر رفت آب دارند که 3٠ سال پیش داشته اند. آن جوان ایرانی که 
حمامی درست کرده که با 5 لیتر آب می توان استحمام کامل کرد، چون در 
کشور خودمان بستر مناسب برای صرفه جویی وجود ندارد، از کشور خارج 
می شود و برای خودش بستری مناسب درکشوری مانند سوئد پیدا می کند، 
چون در آن کشور پرآب صرفه جویی خیلی مهم است و مردم مجبورند قیمت 
واقعی آب و انرژی را به اضافه سود پرداخت کنند. ولی در ایران افراد زیر دوش 
تمرین آواز خواندن می کنند، چون آب و انرژی در کشور ما قیمت اش بسیار 
پایین است. همین ایرانی ها وقتی از کشور خارج می شوند سبک زندگی خود را 
تغییر می دهند، چون انرژی و آب هزینه باالیی دارد. به این دالیل است که  

می گویم بستر مهم است. 
آیا بهتر نیست محیط زیست را به بخش خصوصی بسپاریم؟

هرچند بخش خصوصی نشان داده که کارآمدتر است، ولی سوال 
اینجا است که کدام بخش خصوصی،آنکه تحت حاکمیت قانون 
است یا آنکه تحت شرایط فسادکار می کند. به عالوه منظور از 
سپردن محیط زیست به بخش خصوصی چیست؟ محیط زیست 
موجودیت پیچیده ای است. کدام بخش آن را به بخش خصوصی 
بسپاریم و چگونه این کار را انجام دهیم. خصوصی بودن الزمًا 
مشکلی را حل نمی کند. در کشورهای اسکاندیناوی دولت بزرگ 
است و در پی رفاه مردم هم هستند، ولی اگر شاخص های فساد و 
رضایت مردم را بررسی کنیم، می بینیم هرچند دولت بزرگ است 
و بخش خصوصی دست و پایش بسته تر است، ولی فساد پایین 
است و رضایت از زندگی باالست. الزامًا آن چیزی که تعیین می 
کند که سیستم درست کار می کند، دولتی یا خصوصی بودنش 
نیست. بلکه سطح فساد، قدرت جامعه مدنی و ساختار کنترل و 
ایجاد تعادل است که اهمیت دارد. من فکر می کنم هر کجا که از 
محیط زیست نگهداری مناسبی می شود، در آنجا یک دولت و یک 

جامعه مدنی قوی وجود دارد.
چرا یک زمان آب برای ما مقدس بوده ولی حاال بی ارزش شده؟

من با  اینکه آب بی ارزش شده مخالفم، چون به خاطر چیز بی 
ارزش هیچ وقت منازعه نمی شود، ولی در ایران از گذشته تا کنون 

بر سر آب آدم کشته می شده است. شاید بتوان گفت، حفاظت از آب در ذهن 
مردم از اهمیت افتاده، این نگرش ابداع دولت ها در 4٠ سال اخیر است که آب 
را بی قیمت کردند. از قدیم روستا ها برای خود قنات حفر می کردند و قنات 
مالک داشت. حق آبه کشاورزان کاماًل مشخص بود و برای برداشت آب به مالک 
قنات پول پرداخت می کردند، یعنی آب ارزش مالی داشت. در شهرها هم، آب 
مصرفی و آب ُشرب ازهم جدا بودند و هرکدام  قیمت خاص خود را داشتند. ولی 
وقتی قیمت آب تقریبًا صفر باشد، حتمًا کشاورزان هرچه که  بکارند به صرفه 
است و سود آور است، حتی کاشت برنج در اصفهان کم آب. این بی قیمت بودن 
آب، مصرف آن را به سمت بدترین و نا کارآمد ترین نوع استفاده برده. اگر ما 
مثل ُکره جنوبی یا سوییس صنعتی شده بودیم، حتمًا الزم نبود این مقدار آب 
برای کشاورزی مصرف کنیم. اگر به همان اندازه که روی سد سازی سرمایه 
گذاری شد، روی بهبود روش های کشاورزی هم سرمایه گذاری می شد، شاید 
این بحران بروز نمی کرد. اکوسیستم شهر تهران حداکثر برای 4-5 میلیون نفر 
می تواندآب تامین کند. حاال وقتی اجازه دادیم این جمعیت به سمت ١٠-١2 
میلیون نفر برود، مسلمًا 5-٦ میلیون نفر آب نخواهند داشت و بعد مجبور می 
شویم برویم سراغ انتقال آب تمام حوزه های اطراف، تا آب تهران را تامین کنیم. 
در آب رسانی ما با یک سیستم فرسوده مواجه هستیم، لوله های آب پوسیده 
است و مقدار زیادی آب هدر می رود. تکنولوژی شیرهای آب امروز تغییرکرده، 
در حالی که ما هنوز تکنولوژی شیر آب3٠ سال پیش را استفاده می کنیم. بخش 
دیگری از مشکالت، مربوط به فرسودگی قوانین است که دیگر روزآمد نیستند. 
بخش دیگر فرسودگی اقتصادی صنعت آب کشور است. بخش دیگر فرآیندهای 
سیاسی است، البی ها و پیمان کاران نقش مهمی در احداث سدهای ناکارآمد 
بازی می کنند. در واقع آب کاالی ارزشمندی است که به شیوه بی ارزشی از آن 
استفاده می شود. در گذشته آنچه که آب را حفظ می کردصرفًا تقدس آن نبود. 
من فکر نمی کنم یک زمانی چون ایرانی ها فکر می کردند آب مقدس است آن 
را هدر نمی دادند. بلکه در گذشته آب کاالی کمیابی بود چون از قنات بیرون 
می آمد و کندن و نگهداری قنات هزینه داشت و باید برایش پول پرداخت 
می کردند. در یک دوره 5٠ ساله ما دچار توهم فراوانی آب شدیم. دالیل این 
توهم دو چیز است، یکی دولت های نفتی و دیگری تکنولوژی. تکنولوژی موتور 
آب به عالوه سد سازی برای بخش کشاورزی توهم فراوانی ایجاد کرد. ما برق 
را با ارزان ترین قیمت به کشاورز می دهیم و پول آب هم از کشاورز نمی گیریم 
و به او اجازه می دهیم چاه بزند و آب را از 3٠٠ متری زمین بیرون بیاورد. به این 
می گویند توهم فراوانی. دولت های نفتی در بخش آب ُشرب هم با ساختن 
تعداد زیادی سد و انتقال آب از نقاط دور دست توهم فراوانی ایجاد کردند. این 
دو توهم در حال پایان یافتن است. چیزی که امروز نامش بحران شده در واقع 
واکنش انسانی نسبت به پایان این دو توهم است. منتها مشکل اینجا است که 
وقتی آبخوان خالی شد دیگر به حالت اول بر نمی گردد و زمین فرو نشست پیدا 
می کند، یا برگشت آب به شرایط عادی آن قدر طوالنی خواهد شد که مدت 
مورد نیاز برای بازسازی اکوسیستم ممکن است اجتماعات انسانی را به خشونت 

بکشاند.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه   KWC    قرار دادید متشکرم.



اگر کسی از شما پرسید »یک خبر خوب دارم و یک خبر بد. کدام اش را اول 
بگویم؟« و جواب  شــما »اول خبر بد« بود ، باید بدانید بیش تر مردم همین 

جواب را انتخاب می کنند. اما چرا؟ 
بسیاری از ما غرق در افكاری هستیم كه گاه و بی گاه به سراغمان می آید. البته 
متأسفانه در اغلب موارد این فكرها و گفتگوهای درونی چندان مثبت نیست و 
همین مسئله موجب می شود که آنها را بد و استرس زا بدانیم و چون عادت داریم 
خودمان را به دلیل اتفاقات گذشته محكوم  كنیم یا نگران و مضطرب اتفاقات آینده 
باشیم. تاثیر رویدادهای منفی بر انسان، بیش تر از تاثیر رویدادهای مثبت است. ما 
رویدادهای منفی را با وضوح بیش تری به یاد می آوریم و نقش آن ها در شکل گیری 
زندگی ما بیش تر از نقش رویدادهای مثبت است. جدایی ها، تصادف ها، اقوام بد، 
شکست های مالی و حتی نظرات نیش دار، بیش ترین فضای روحی ما را به خود 
اختصاص می دهند و جای کمی برای رویدادهای خوب و تجربه های خوش 
باقی می گذارند. توانایی شگفت آور سازگاری انسان، موجب می شود تا لذت 
ارتقای دستمزد ظرف چند ماه فروکش کند و جای خود را به چشم داشتی برای 

دستمزد باال تر بدهد. چون ما , درد  را   احساس می کنیم، اما نبود آن را نه.
صدها مطالعه علمی از گوشه و کنار جهان، این جهت گیری منفی را تایید 
می کنند. امروِز خوب، تاثیر زیادی بر فردا نمی گذارد، اما امروِز بد، خود را به 
فردا و روزهای دیگر نیز سرایت می دهد، زیرا ما داده های منفی را سریع تر و 
کامل تر از داده های مثبت پردازش می کنیم و تاثیر آن ها بر ما ماندگار تر است. 
در فرایند های اجتماعی، مردم بیش تر سعی می کنند از بد نام  شدن پرهیز کنند 
تا این که سعی نمایند خود را خوش  نام سازند. حتی بچه های کوچک زمانی که 
به تعدادی از افراد نگاه می کنند،  چهره  خشمگین را سریع تر تشخیص 
می دهند، در واقع فرقی ندارد که چه تعداد چهره  خندان در جمع باشد، ما 
همیشه چهره  خشمگین را زودتر می بینیم. این خوی افسرده  ما خود را در زباِن 
گفتاری نیز نشان می دهد چندان که تقریبًا دو سوِم واژه های زبان انگلیسی 
معنای منفی دارند. ما چنان با منفی نگری دمخور شده ایم که منفی دیدن به 
رویاهای ما هم نفوذ کرده. کلوین هال، روان شناسی که ظرف بیش از ۴۰ سال، 
هزارها رویا را تحلیل کرده، شایع ترین حس در این رویاها را اضطراب یافته و 
فراوانی احساس های منفی مانند شرمساری، از هواپیما جا ماندن، تهدیدهای 

خشونت آمیز و ... بیش از احساس های مثبت فراوانی داشته است.
یکی از نخستین پژوهش گرانی که جهت گیری منفی ما را کاویده، دنیل کهن 
روان شناس برنده  جایزه  نوبل سال۲۰۰۲  است. او اصطالح »گریز از باخت« را 
ابداع کرد تا توصیف کند که ما بیش از آن که از سود لذت ببریم، سوگوار باخت 

یا ضرر هستیم.

در مـاه گذشـته مقالـه ای در ماهنامـه چاپ شـد کـه در آن بـا مفاهیم کلی 
اسـتارت آپ آشـنا شـدید. بهتـر اسـت بدانیـد راه انـدازی یک اسـتارتاپ به 
خـودی خـود کار دشـواری اسـت. حـال اگـر در این حـوزه تازه کار باشـید 
موضـوع بـاز هـم برای شـما دشـوار تـر خواهد شـد و همـه چیز مـی تواند 
بـه راحتـی و سـرعت از هم بپاشـد. پـس چطور بایـد مطمئن شـوید که به 
عنـوان یـک تـازه کار، اشـتباه ُپر هزینـه ای مرتکـب نخواهید شـد؟ یک راه 
ایـن اسـت کـه از گذشـته درس بگیریـد و ببینیـد دیگـران چه اشـتباهاتی 

مرتکـب شـده اند.
در این مقاله با بررسـی اشـتباهات اسـتارتاپ اولی ها، به ١١ مورد از رایج تریِن 
این اشـتباهات می رسـیم که دانسـتن آن می تواند شـما  را از تکرار آنها دور 

بدارد.
1- خودفریبی

اگـر کامـاًل با خودتـان صادق نباشـید، نمـی توانیـد تصمیمـات آگاهانه ای 
بگیریـد کـه بتوانـد به پیشـرفت اسـتارت آپ شـما کمک کنـد. خودتـان را 
پشـت بهانه های مختلف مخفی ننماییـد و در توجیه انجام نـدادن کارهای 

الزم داسـتان سـرایی نکنید.
2- انگیزه های اشتباه

اگـر در راه کارآفرینـی قـدم گذاشـته ایـد، امیـد بـر این اسـت که پشـتکار و 
اسـتقامت الزم را داشـته باشـید. اما اگر شما هم جزو دسـته ای هستید که 
بـا انگیـزه های اشـتباه، مانند »چون دوسـتم ایـن کار را کـرده، پس من هم 
مـی توانـم« وارد ایـن میـدان ُپـر خطر شـده ایـد، باید بدانیـد دیر یـا زود به 

مشـکل بر خواهیـد خورد.
3- بی توجهی به َتراز حساب بانکی

ایـن اشـتباه خیلـی سـریع تر آنچـه فکر می کنیـد  مـی تواند اتفـاق بیفتد. 
حتـی اگر به سـرعت درآمد و سـوددهی فراوانی کسـب کردیـد، اگر مراقب 
تـراز مالی شـرکت نباشـید، ممکن اسـت پولتـان تمام شـود. از خـرج های 

بیهـوده یا زود هنـگام بپرهیزید.
4- تاخیر در ثبت دارایی های معنوی

ثبت شـرکت، ثبت اختراع، ثبت هاسـت و دامین، دریافت اینماد الکترونیک، 
اخـذ پروتکل هـای اینترنتی، حـق امتیاز، عالمات تجـاری و عناوینـی از این 
دسـت برای هر کسـب و کاری حیاتی اسـت. در دنیای کسـب و کار، سـرقت 
و ثبـت سـریع ایده شـما توسـط رقبا، اتفاقـی رایج محسـوب می شـود. اگر 
حقـوق معنوی خـود را در اولین فرصت به ثبت نرسـانید، اسـتارت آپ نوپای 
شـما می توانـد در معرض تاراج قـرار گیرد، تا جایی که ممکن اسـت مجبور 
به پرداخت جریمه و منع فروش محصوالت خود بشـوید. هیچ کسـب و کار 
جدیـدی یارای مقاومـت در برابر چنین اتفاق ناگواری را نـدارد. حتمًا از ابتدا 

یک مشـاور حقوقی داشـته باشـید و حقوق معنوی خود را ثبت کنید.
5- دخالت در تمام مسائل، به مدت طوالنی

بـه نظر می رسـد بـزرگ تریـن اشـتباه کارآفرینـان تـازه کار، دخالـت آنها در 
ریزتریـن امور شـرکت، برای مدتـی بیش از اندازه طوالنی اسـت. ایـن کار را 
نکنیـد، اجـازه دهید معاونـان و همکاران شـما در حد توان، کارشـان را انجام 
دهنـد، بگذاریـد اشـتباه کنند. بـه آنها کمـک کنید، امـا در کارشـان دخالت 

نکنید و بگذارید برکارشـان مسـلط شوند.
6- انتخاب همکاران ضعیف

اعضـای تیم، مهم ترین قطعات پازل هر اسـتارت آپی محسـوب می شـوند، یک 
انتخاب اشـتباه می تواند کل مجموعه را به ناکارآمدی بکشاند. وقتی استارت آپی 
سـعی دارد زود روی پای خود بایسـتد، ممکن است در دام استخدام نیروهایی که 
فقـط کار راه انـداز هسـتند بیفتند و این مـی تواند به قیمت از دسـت رفتن همه 
چیز تمام شـود. در اسـتخدام های خود ابتـدا به دنبال مهارت، هـوش و مقاومت 
باشـید. اگر در جذب نیرو مرتکب اشـتباه شدید، خیلی سـریع آن مشکل را حل 

کنیـد، یا با آموزش فشـرده، یـا با از هم جدا شـدن!
7- تمرکز ناکافی روی فروش

ایـن روزهـا اسـتارت آپ هـا معمـواًل شـرکت هـای فنـاوری محور هسـتند. 
مدیـران ایـن گونه شـرکت ها اگـر در طول روز تنهـا یک دقیقه وقـت اضافی 

ریک هنسن استاد روان شناسی دانشگاه کالیفرنیا می گوید مکانیسمی که ما با روان شناسی منفی نگری
آن عواطف و هیجان ها را تشخیص می دهیم، در منطقه ای از مغز قرار دارد که 
آمیگدال نام دارد، دو سوِم نورون های آمیگدال مختِص خبِر بد هستند و بی درنگ 
و در کسری از ثانیه واکنش نشان می دهند و آن خبِر بد را خاطرات و اطالعات 
حافظه  دراز مدت مقایسه می کنند. همین واکنش منجر به رفلکس طبیعی 
» به جنگ یا فرار کن!« می شود. حافظه  ما این توانایی را دارد تا خطرها را سریع 
ارزیابی کند، غریزه که در راستای بقای ما است. اجداد باستانی ما نیز وقتی چوبی 
شبیه مار را می دیدند ، به جای اینکه بادقت نگاه اش کنند و بعد تصمیم بگیرند که 
بپرند یا نه، بی درنگ از جا می پریدند، چون این کار بیشتر به نفع انسان است. اما 
خبِر خوب ۱۲ ثانیه طول می کشد تا از حافظه ی موقت به حافظه ی دراز مدت 
منتقل شود. رویدادهای منفی به ســرعت واگیر دار هستند. از بین 
تمام جهت گیری های شناختی، احتمااًل جهت گیری منفی بیش ترین تاثیر را 
بر زندگی ما دارد. اما زمانه تغییر کرده است. ما دیگر در صحرا سرگردان و درحال 
مبارزه با قهر طبیعت نیستیم. غریزه ای که در تمام سال های تکامل، از ما حفاظت 
کرده، حاال سربار و مزاحم شده است، روابط صمیمی را تهدید می کند و گروه های 
کاری را بی ثبات می سازد. مارسیل لوسادا روان شناس شیلیایی اطالعات۶۰ گروه 
مدیریتی را پردازش و مطالعه کرد. در موفق ترین شرکت ها، کارمندان به ازای هر 
بار که مواخذه می شدند،     ۶ بار مورد تشویق قرار می گرفتند. ولی در گروه هایی 
که از کارآمدی پایینی برخوردار بودند، به ازای هر یک تذکِر مثبت، تقریبا ۳تذکِر 
منفی داده می شد. او معتقد است ۳ تا   ۶    بار شنیدن تحسین و تشویق به ازای 
هر یک انتقاد، خشنودی کارکنان و موفقیت روابط عاشقانه و دیگر جنبه های 
زندگی شاد را پایدار می سازد. افكار منفی ای می تواند امید به آینده را از بین ببرد و 
فرد را برای طی مسیر زندگی، تنها و ناامید كند، اما چون اعمال ما نتیجه افكارمان 
است، اگر بتوانیم تفكرمان را تغییر دهیم، می توانیم سعی كنیم با تمرین، افكار 
منفی را به فكرهایی مثبت و انرژی  بخش تغییر دهیم. چند راه برای رسیدن به 

این هدف می تواند به ما کمک کند.
بحث های درونی منفی را حذف كنید

اولین قدم، كسب آگاهی است، قبل از هر چیز باید فكرهای منفی را بشناسید 
و سعی كنید آنها را به افكار مثبت تغییر دهید، البته فراموش نكنید این كار ابتدا 
خیلی سخت است پس نباید ناامید شوید. زمانی که راه اش را پیدا كنید، به راحتی 

می توانید این كار را پیش ببرید. 
یكی از معروف ترین جمالت منفی كه خیلی از ما دائم با خودمان مرور می كنیم، 
جمله »من نمی توانم« است. غافل از این كه وقتی به خودتان می گویید » نمی توانم « یا 
» این كار خیلی سخت است « در واقع مقاومتی نسبت به انجام آن كار در خودتان 
ایجاد می كنید كه داشتن چنین ترمز ذهنی  می تواند شما را از رسیدن به موفقیت 

بازدارد. 

همواره  از جمالت مثبت استفاده کنید
وقتی به هدف خاصی می رســید، معمواًل جمالت و عبارات مثبت را از افراد 
مختلف خواهید شنید، این عبارت ها معمواًل كوتاه، قابل باور و مشخص است. 
مانند آفرین، دست مریزاد،  پس بهتر است این جمالت را بارها برای خودتان و 

دیگران تكرار كنید تا نوع مثبتی از افكار درونی برای شما ایجاد شود.
به فكرهای مثبت بال و پر دهید

یكی از ویژگی های افكار منفی، طوالنی بودن و كامل شدن آنها است. فكرهای 
منفی آن قدر در ذهن باقی می ماند و دنبال هم می چرخد تا یك ماجرای تلخ و 
منفی بزرگ را در ذهن شكل بدهند. سعی كنید به جای چنین كاری، فكرهای 

شاد و مثبت را مانند یك فیلم طوالنی و نشاط  انگیز در ذهنتان دنبال كنید. 
از افکار منفی استفاده مثبت کنید

جهت گیری منفی ذهن  چون یک روش غریزی مغز است، هیچ راهی برای 
خاموش کــردن کلی آن وجود ندارد. حاال که نمی توان با فرمول های جادویی 
به جنگ این نگرش رفت، شــاید بتوانیم مزیتی در این ظرفیت منفی، مانند 
توانایی دیدن واقعیت برهنه و تغییر مسیر در جهت استمرار مثبت بقا پیدا کنیم. 
مطالعات نشان می دهند که افراد افسرده شاید غمگین باشند، اما خردمندتر 
هستند. این »واقع گرایی افسرده کننده« باعث می شود که فرد درمانده دریافتی 
دقیق تر و صحیح تر از واقعیت و جایگاه خویش در جهان و توانایی های اش برای 

تاثیرگذاری بر رویدادها به دست آورد.
یاکوب بوراک jacob burak/ ترجمه ی حمید پرنیان

داشـته باشـند، ترجیـح مـی دهنـد آن را صـرف کارهـای مربوط بـه فناوری 
کننـد. در نتیجـه بـه جـای آنکـه از شـرکت بیـرون برونـد و محصـول خـود 
را معرفـی کننـد و سـعی در فـروش داشـته باشـند، وقـت زیـادی را صـرف 
دسـتکاری سـایت و سـایر ظواهـر می کننـد. ُکند بـودن در جهت رسـیدن 
بـه فـروش، روی کسـب و کار اثرات بـدی خواهد گذاشـت، چـون در ابتدای 
کار بـه جـای اینکه پـول بیشـتری در بیاورید وقـت زیادی تلف مـی کنید و 

هزینـه های بیشـتری برای شـرکت اختـراع مـی نمایید.
8- اهمیت جریان پول

شـما بـرای اینکـه باقـی بمانیـد باید به صـورت مـداوم، الاقـل ١٠ بـار در ماه 
پیـش بینـی و مدیریت در جریـان بودن پول شـرکت را در نظـر انجام دهید. 
پولتـان را در گـردش نگـه داریـد و از راکـد ماندن و خـارج کـردن آن از داخل 
سیسـتم بپرهیزید. جریان پول از کل اسـتارت آپ  شـما مهم تر اسـت، چون 

باعـث بقا و تـداوم آن می شـود.
9- بی توجه بودن به عالقه و نیاز مشتریان

مشـتریان شـما باید عاشـق محصول شـما باشـند. اگر نیسـتند، با مشکلی 
اساسـی روبرو هسـتید. بایـد بفهمید چرا. تنها راه کار این اسـت کـه واقعًا به 
حـرف دل مشـتریان خود گوش دهید و به نیازهایشـان پاسـخگو باشـید. از 

ارتبـاط روزانه با مشـتریان خود غافل نشـوید.
10- اعتماد کردن به گزارش های خوش بینانه

گـزارش هـای رویایـی و خـوش بینانـه را بـاور نکنیـد، اگـر همه چیـز خیلی 
خـوب و عالـی پیش می رود به آن شـک کنیـد. هیچ چیز کامـاًل خوب وجود 
نـدارد. در پیش رفت کارها همیشـه مشـکل بـه وجود خواهد آمـد. هر وقت 
مشـکلی پیـش آمد شـما بـه این فکر کنید که شـاید در حال رشـد هسـتید، 
چون مشـکالت نشـان از رشـد شـما دارند. مشـکل لزومًا چیز بدی نیسـت، 

مسـتأصل شـدن اسـت که کار خوبی نیست. 
11- وسواسی شدن در کیفیت 

اولیـن چشـم انـداز هـر کسـی از محصـول خـود به خصـوص اگـر در فضای 
مجـازی باشـد، بهترین کیفیـت ممکن اسـت و معمواًل هیچکـس نمی داند 
چطـور بایـد بـه آن نقطـه رسـید. تـازه کار ها باید نسـخه حداقلـی محصول 
خـود را بسـازند. افـراط در کیفیـت اولیـن محصول مـی توانـد از جنبه های 
مختلـف فاجعه بار باشـد. اواًل مراحل کار بیش از اندازه طول خواهد کشـید، 
ثانیـًا بیش از اندازه هزینه بردار خواهد شـد. معمواًل اسـتارت آپ اولـی ها نه پول 
و نـه زمـان و نه تیم الزم برای سـاخت یـک کار بی نقص را در اختیـار ندارند. 
مشـکل سـومی هـم وجـود دارد، اسـتارت آپ اولـی ها معمـواًل اشـتباهاتی 
دارنـد کـه بایـد بازنگری شـود. همیشـه چندین بار تـالش نیاز اسـت تا یک 

محصـول درسـت از آب در آید.
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تحلیل اخبار آب

سازمان حفاظت محیط زیست فقیرترین سازمان کابینه است
محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت هرچند دولت یازدهم یکی از محیط زیستی ترین دولت ها در ۱۰۰ سال اخیر ایران است 
ولی فقط در مقایسه با دولت های دیگر می توانیم، چنین نتیجه ای را بگیریم، زیرا دولت فعلی 
هم بسیاری از الزاماتی که باید داشته باشد را ندارد.وی ادامه داد: دولتی که نام خود را دولت 
محیط زیست می گذارد باید بیشترین میزان توجه اش به اقتدار دستگاه متولی محیط زیست 
باشد، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست فقیر ترین سازمان در کابینه ۲۵ عضوی ست. 
عالوه بر آن دولت محیط زیست باید به آموزش و پرورش فشار وارد کند تا به سرعت مدارس 
محیط زیستی تاسیس شود، این در حالی است که دولت وارد سومین سال فعالیت خودش 
شده است و هنوز حتی یک مدرسه محیط زیستی نیز راه نیفتاده است. وی افزود: اکنون 
مدیران کل ما،  در استان ها چشم شان به استاندار است که بودجه شان را پرداخت کنند و در 
چنین شرایطی مشخص است که هیچ وقت نمی توانند با اقتدار از مالحظات زیست محیطی 
دفاع نمایند، زیرا ممکن است این مساله به قطع شدن بودجه شان منتهی شود، در حالی 
که تا پیش از دولت نهم بودجه ادارات کل، ملی بود و به همین خاطر ادارات کل به راحتی 
می  توانستند از مسائل زیست محیطی در برابر توسعه بی رویه دفاع کنند. همه این موارد 
دست به دست هم می دهد تا اتفاقات ناگواری مانند احداث سد شفارود، سد خرسان، سد 
گتوند و ده ها سد در حال ساخت دیگر رخ دهد.وی توضیح داد: سازمان حفاظت محیط 
زیست می گوید ما نسبت به احداث میانگذر ارومیه اعتراض داشتیم، اما حاصل آن چه شد؟ 
من نامه ای محرمانه از رئیس وقت سازمان محیط زیست دیدم که صریحا در آن گفته بود سد 
گتوند نباید آبگیری شود اما نتیجه چه شد؟ در   نهایت سد گتوند آبگیری شد و هیچ واکنشی 
هم از سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشد. وی اضافه کرد سازمان حفاظت محیط 
زیست باور نمی کند که مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی می تواند، وتوکننده طرح های آالینده 
باشد. اصل ۵۰ قانون اساسی می گوید؛ »فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط 
زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.«  اگر اصل ۵۰ قانون 
اساسی رعایت می شد، نباید چنین فجایعی در عسلویه اتفاق بیفتد و این گونه با بحران جنگ 
آب در یزد، اصفهان، چهار محال بختیار و خوزستان روبرو باشیم. وی ادامه داد: با وجود چنین 
اهرم قانونی نباید دریاچه ارومیه به این شرایط می رسید ، در حالی که ۱۵ سال پیش معاون 
وقت منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آقای نجفی گفت که در صورت ادامه این 
روند دریاچه ارومیه ۱۵ سال دیگر خشک می شود. بنابراین سازمان محیط زیست که از ۱۵ 
سال پیش این مساله را می دانست، چرا هیچ کاری انجام نداد و از ابزارهای قانونی خودش 

استفاده نکرد؟ چرا سکوت کرد و اجازه داد تا ۷۲ سد در حوضه دریاچه ارومیه ساخته شود؟
 خبرنگار ایلنا

با توجه به سخنان این خدمت گذار صدیق محیط زیست و سایر خدمت 
گذارند الیق، به این نتیجه می رسیم که حرف هایی مانند خشکسالی، غافل گیری، کمبود 
دانش در زمینه محیط زیست، حتی عدم رعایت مردم، در مشکالت محیط زیستی کشورهیچ 

محلی از اعراب ندارد، بلکه تنها دلیل قانع کننده سوء مدیریت است و بس.  

آشنایی با شیرهای ترموستاتیک
شرکتKWC ایران همواره با پشتیبانی شرکتKWC سوئیس جدید ترین تکنولوژی ها را 

در اختیار مصرف کنندگان ایرانی قرار می دهد.
یکی از جدید ترین تکنولوژی های روز جهان شیرهای ترموستاتیک است که به دلیل امنیت 
و مقرون به صرفه بودن، می تواند حداکثر لذت دوش گرفتن را برای شما و خانواده شما 
فراهم کند. در حال حاضر این تکنولوژی مدتی است بر روی تعدادی از مدل های مختلف 

شیر KWC ایران به بازار عرضه گردیده است.

شیر ترموستاتیک چیست؟
یک شیر ترموستاتیک، درجه حرارت دقیق آب را در تمام مدتی که مشغول دوش گرفتن 
هستید برای شما حفظ می کند و از شما در مقابل هر گونه تغییرات ناگهانی حرارت آب، در 
اثر باز شدن شیر آب یا استفاده از فالش تانک در نقطه ای دیگر از منزل محافظت می کند و 
دمای آب حمام شما  را همواره ثابت نگاه می دارد. با تنظیم ترموستات شیر روی یک درجه 
حرارت مشخص، زمانی که موی خود را شامپو می کنید یا بدن خود را می شویید، می توانید  

مرتبه  چندین  را  آب  شیر 
ترموستات  کنید،  بسته  و  باز 
همواره درجه تنظیم شده را 
برای شما حفظ می کند. این 
کار در جهت صرفه جویی در 

مصرف آب بسیار موثر است.
یک شیر ترموستاتیک چگونه 

کار می کند؟
شیر ترموستاتیک به دمای از 

پیش انتخاب شده در اثر ترکیب آب سرد و گرم، به سرعت واکنش نشان می دهد، با هر 
گونه تغییر در فشار یا دمای آب، شیر ترموستاتیک به صورت اتوماتیک دوباره مخلوط 
یا گرم  اگر آب سرد  اینکه شما متوجه شوید تنظیم می کند.  را بدون  آب سرد و گرم 
قطع شود و شیر ترموستاتیک نتواند درجه حرارت مورد نظر شما را فراهم کند، به طور 

خودکار بسته خواهد شد.
بایک شیر ترموستاتیک چگونه باید کار کرد؟

ولی  است  گراد  سانتی  درجه   ۳۸ استحمام  برای  حرارت  درجه  بهترین  آسان!  بسیار 
شما می توانید از درجه آب سرد تا آب ۵۸ درجه را با استفاده از دکمه ای که روی شیر 
ترموستاتیک نصب است، انتخاب کنید و بعد شیر آب را باز نمایید، آب با حرارت انتخاب 

شده از دوش خارج می شود.
کودکان خرد سال و افراد مسن،که دارای پوست حساس تری هستند، بهتر است برای امنیت 

بیشتر همیشه از شیر ترموستاتیک استفاده کنند.
با استفاده از شیر ترموستاتیک شما می توانید در مصرف آب و انرژی صرفه جویی کنید.

حضور مدیران KWC ایران در نمایشگاه BIG5 ُدبی
نمایشگاه صنعت ساختمان  BIG5 ُدبی، از ۲۳-۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ ) ۲- ۵ آذر( در شهر دبی برگزار شد.

این نمایشگاه در خاورمیانه به عنوان یک پایگاه مهم برای تامین محصوالت ساختمانی با بیش از 
۲۷۴۷ غرفه از ۵۸ کشور و۱۴۸ برنامه های آموزشی شناخته می شود. شرکت کنندگان این نمایشگاه 

شامل صنایع ساختمان، صنعت 
آب و محیط زیست، هوا و تهویه، 
فلزی،  و  ای  شیشه  محصوالت 
حمام و سرامیک، سنگ مرمر و 

ماشین آالت مربوطه می باشند.
 KWC شرکت  مدیران  از  تن  دو 
های  سال  روال  طبق  نیز  ایران 
گذشته برای آشنا شدن با جدید ترین 
تحوالت این صنعت در نمایشگاه 

BIG5  شرکت کردند.

حضور شرکت KWC در نمایشگاه صنعت ساختمان بابل
از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ آذر ماه سال جاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع 

وابسته بابل در دانشگاه نوشیروانی این شهر برگزار شد.
این نمایشگاه استانی با حضور ۲۸ غرفه از شرکت ها، نهادها و سازمان های مختلف با 

موضوع صنعت ساختمان، در محوطه ساختمان اداری این دانشگاه بر پا شد.
نیـز  ایـران    KWC شـرکت 
بــازرگـــانی  بـــا مدیریت 
رحمانیـان، نماینده رسـمی 
ایـن شـرکت، بـرای معرفی 
محصـوالت  تریـن  جدیـد 
نمایشـگاه  ایـن  در  خـود 
شرکت نمود و از بازدید کنندگان 

محتـرم اسـتقبال کـرد.

از روز دوشنبه3٠ نوامبر امسال) ۹ آذر( طوالنی ترین و بزرگ ترین اجالس بین المللی تغییرات اقلیمی 
با حضور ۱۰ هزار نماینده از ۱۹۵ کشور جهان به مدت ۲ هفته در پاریس برگزار شد. شهری که چند 
روزی بیش نبود که یک حمله تروریستی با بیش از ۱۲۰ کشته را پشت سر گذاشته بود و به شدت تحت 

شرایط امنیتی قرار داشت. 
چرا این کنفرانس تا این حد طوالنی و ُپر جمعیت بود و حتی تهدید های شدید امنیتی نیز باعث به 
تاخیر افتادن آن نشد؟ زیرا این کنفرانس از نظر بسیاری از متخصصین آب و هوا  امکان دارد آخرین 
شانس بشریت برای محدود کردن آثار خطرناک و مخرب تغییرات آب و هوایی بر جهان و جمعیت 
آن باشد. اکنون تغییرات اقلیمی به مراحل خطرناکی رسیده و هر روز تاخیر در کاستن از تولید گازهای 
گلخانه ای و پایین آوردن میزان استفاده از سوخت های فسیلی ممکن است که به فجایع بین المللی 
منجر شود. ظاهرًا تنها راه حل این مشکل، یک اجماع بین المللی بر سر کاستن از تولید دی اکسید 
کربن و سایر گاز های گلخانه ای است. چون تغییرات اقلیمی گذرنامه ندارند و هیچ کشوری به تنهایی 
توانایی رویارویی با این چالش را ندارد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل تمامی سران و سیاستمداران 
را خطاب قرار داد و گفت: »موفقیت پاریس بستگی به شما دارد. اکنون وقت آن فرارسیده که عقل سلیم 
را به کار بندیم و کار را با انعطاف و توافق  نظر پیش بریم.« میشل ژارو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی 

در این کنفرانس گفت: 
اکسید  دی  تولید  حالی که  در 
کربن مدام افزایش پیدا می کند، 
)مجموعه  بیوسفر  توانایی  از 
حیات در ُکره زمین( برای جذب 

این گاز کاسته می شود.
 البته در بسیاری از کشورهای 
که  هستند  گروه هایی  جهان 
تغییرات اقلیمی را نفی می کنند، 
می گیرند  نادیده  را  آن  آثار 

و می گویند گرمایش زمین پدیده ای است با منشاء طبیعی و بی ارتباط با تولید گازهای گلخانه ای. 
شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی که منافع خود را در خطر می بینند بر طبل طبیعی بودن گرمایش 
زمین می کوبند و منشاء انسانی آن را نادیده می  گیرند. ولی اعداد و ارقام از واقعیت هایی سخن می گویند 

که شاید چندان مورد پسند این گروه نباشد.
باالخره در آخرین روز این همایش توافق نامه ای به وسیله اکثریت شرکت کنندگان تصویب شد، 
این نخستین توافق جهانی بر سرکاهش تولید گازهای گلخانه ای است. ولی بخشی از فعاالن محیط 
زیست می گویند توافق اعالم شده »نکته امیدوار کننده ای در این توافق وجود ندارد و الزامی در آن 
قید نشده«. بر اساس این توافق، میزان افزایش گرمایش زمین از آغاز صنعتی شدن جهان در قرن 
۱۸ تا سال ۲۰۵۰ باید زیر ۲ درجه باقی بماند. به گفته  کارشناسان، افزایشی بیشتر از میزان باعث ذوب 
یخچال های طبیعی جهان، باالآمدن بیشتر سطح آب دریاها، افزایش طوفان ها و گردبادها و سایر 
سوانح   طبیعی و حوادث اقلیمی خواهد شد و ُکره زمین را در معرض تهدیدهای باز هم خطرناک تری 
قرار خواهد داد. در متن این توافق قید شده است که خطر تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از آن چیزی 
است که پذیرفته شده است. این درحالی است که تا هم اکنون این رقم به ۲/۲ درجه رسیده 
و پیش بینی می شود در خوش بینانه ترین شرایط درجه حرارت جهان تا ۲/۷ درجه باال رود 
و بدبینانه ترین پیش بینی ها با توجه به منفعت طلبی اکثر کشورها و قبول نکردن توقف مصرف 
سوخت های فسیلی و عدم جایگزین آن با انرژی های پاک که گران قیمت هستند، از گرم شدن هوای 

ُکره زمین تا ۸ درجه سانتی گرد تا آخر قرن حاضر خبر می دهند.

KWC کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس اخبار

1300 روستای فاقد آب در سیستان و بلوچستان
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان با اعالم عدم دسترسی به آب در ۱۳۰۰ 
روستای این استان اظهار کرد که باید نگاهی نو به جامعه روستاییان صورت گیرد و سهم 
آنان در برنامه توسعه بیشتر شود تا مهاجرت از روستاها کاهش یابد. وی ادامه داد: به استان 
سیستان و بلوچستان نباید همچون استان های دیگر نگاه شود چرا که این استان شرایط 
خاص خود را دارد، باید برای توسعه استان سیستان و بلوچستان سهم ملی را به باالی ۵۰ 

درصد رساند و سهم داخلی را کاهش داد.
خبرگزاری هرانا

سیستان و بلوچستان از استان های قدیم و باستانی ایران است که در دفاع از 
مرزهای شرقی کشور همواره نقش بسزایی داشته و دارد. رستم دستان قهرمان ملی ما 
ایرانی ها از همین استان برخاسته و در جنگ هایش با تورانیان از تمامیت آب و خاک کشور 

دفاع کرده. به قول فردوسی پاکزاد
 که رستم یلی بود در سیستان                                                                  منم کردمش رستم داستان

حاال با خود مجسم کنید که به دلیل کم آبی در ۱۳۰۰ روستای این منطقه، مردم مجبور به کوچ و 
جا به جایی شوند. در این شرایط چه کسانی می خواهند از این قسمت خاک کشور دفاع کنند. 

کمبود آب فقط یک پدیده رفاهی نیست بلکه ُبعد امنیتی آن باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

کاهش 38 درصد مصرف آب با استفاده از تجهیزات کاهنده
هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، 
حفظ و بهسازی منابع موجود، کاهش هدر رفت آب، تغییر الگوی مصرف و ایجاد ظرفیت های 
تامین مجازی آب از راه کارهای برون رفت از بحران کم آبی است. وی افزود: اقدامات ترویجی و 
تشویقی، اداری، قانونی،  فرهنگی و آموزشی تاثیر بسزایی در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه 
دارد. وی بر استفاده از تجهیزات کاهنده تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: استفاده از ادوات 
کاهنده در واحدهای مسکونی موجب کاهش ۳۸ درصدی مصرف آب می شود که در این زمینه 
می توان به استفاده از شیرآالت اهرمی، الکترونیکی، فشاری، زمانی، پرالتورها، سردوش ها و 

فالش تانک های کم مصرف و قطعات کاهنده حجم فالش تانک اشاره کرد. 
خبرگزاری میزان

تمام صحبت های جناب آقای مدیرکل آبفای محترم استان اصفهان صحیح و 
دقیق است و به شکلی می توان گفت این سخنان الاقل۱۰ سال است که باید دستور کار آبفای کشور 
باشد، چون واقعًا مشخص نیست برای یک مدیر کل آبفا و همکارانشان چه کاری مهم تر از همین مسائل 

است که ایشان فرمودند. فقط معلوم نیست به چه دلیل همین کارها پیگیری و انجام نمی شود! 


