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سرچشمهوبیل
نگهداری و نوسازی صنایع ،بخش جدایی ناپذیر صنعت است و باید قسمتی از درآمد
هر کاال صرف نگهداری و نوسازی امکانات تولید آن محصولشود .مدیران ضعیف،
معمو ًال به نگهداری و نوسازی به شکل علمی نگاه نمیکنند و کمبود بودجه یا
صرفهجوییرا اولبهاینبخشانتقالمیدهندوزمانیحاضرندبرایآنهزینهکنند
کهکاردبهاستخوانبرسد،اگرچهباقیمتیبهمراتبسنگینتر و ازدستدادنبخشی
از اعتبار ،سرعت تولید و کیفیت کاال .در صورتی که اگر به موقع اقدام شود ،با هزینه ای
مناسبمیتوانصنعتیروزآمدوسرحالداشت.بهقولسعدیبزرگ:
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
در دوره ای که هر بشکه نفت در بازار جهانی به طور متوسط  ١١٠دالر خریداری
می شد ،سهم صادرات نفت ایران ،روزانه  2/5میلیون بشکه بود .اما مدتی است
که صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به زیر 40دالر در هر
بشکه سقوط کرده است .با کم شدن درآمد نفت و وابستگی شدید بودجه کشور
به پول نفت ،باعث شد تا در سال های ٩١و  ٩٢هزینه های نگهداری و تعمیرات و
نوسازی چاه های نفت از  ٢١میلیارد دالر به زیر  ١٠میلیارد دالر سقوط کند .این
میزان در سال  93به حدود  ٦میلیارد 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  14/5درصد
درآمدهای نفتی ،که نسبتًا رقم مناسبی بوده ،به حدود  ٣درصد 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  800هزار بشکه به  2میلیون بشکه
در روز برسانند .همین مدیران پیش بینی کرده اند در طول  5سال آینده ،حداقل
به  ١٠٠و حداکثر  ٢٠٠میلیارد 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  50دالر باال برود و صادرات به روزی
 2میلیون بشکه برسد و فروش هم بدون هیچ دردسری تحقق پیدا کند ،سالیانه
حداکثر  35میلیارد دالر در آمد ارزی تولید خواهد کرد ،در واقع در آمد  3تا  6سال از
فروش نفت باید صرف تعمیرات و نوسازی های عقب افتاده شود.
محاسبهشدهکهبهترینمتوسطسنازنظرهزینههایتعمیراتونگهداری،براییک
ناوگانهوایی 6سالاستولیناوگانهواییکشوربهدلیلعدمنوسازیبامتوسطسن
 22سال ،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 داشتن36
درصد سوانح جانی دنیا در 15سال گذشته ،مقام اول را کسب کرده .تازه این خارج از
حوادثفراوانیاستکهاتفاقمیافتند،ولیمنجربهسوانحجانینمیشوند.
سال ها است شرکت های هوایی ایران برای نگهداری ،تعمیرات و نوسازی هزینه
مناسب که چیزی در حدود 40درصد قیمت واقعی بلیط هواپیما است را انجام نداده
اند ،به خصوص که 35سال است به خاطر تحریم ها ،لوازم یدکی مورد نیاز خود را30
درصدگرانترازنرخبازارخریداریکردهوبلیطراباسوبسیدهایسنگینفروختهاند.
اکثراوقاتاینسوبسیدهادرمقایسهبانرخهایبینالمللیتا ۵0درصدقیمتواقعی
بلیطهواپیمابوده.
کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی کشور معتقدند ،ایران طی چند سال آینده به
 400فروندهواپیمایمسافریجدیدنیازداردوبایدفقطدربخشنوسازی 20میلیارد
دالرسرمایهگذاریشود.
مسلمًا این گونه شرایط که تعداد آن در کشور کم نیست ،ظرف چند ماه و چند سال
ایجادنشدهوریشهدرگذشتهداردوحتمًامدیرانسابقوالحقهرقسمت،میتوانند
دَ ه ها دلیل ریز و درشت و کام ًال موجه برای توجیح این مقدار انباشت و تاخیر سرمایه
گذاریارائهکنند،ولیدرهرصورت،فع ًالمادرچنینشرایطیقرارگرفتهایم.
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  35هزار نفری بافت واقع در شمال استان کرمان به رنگ
نارنجی در آمده ،دلیل آن نیز فرسودگی شدید و پایان عمر مفید  6کیلومتر از لوله
فوالدی خط انتقال آب این شهر اعالم شده .هزینه پیش بینی شده برای رفع این
اشکالیکمیلیاردو 500میلیونتومانبرآوردگردیده.اگرجمعیتشهرنشینکشور
را 50میلیون در نظر بگیریم وقتی نیمی از شهر بافت یعنی 17هزار نفر برای بخشی از
تعمیراتونگهداریآبشهرشانچنینبودجهایالزمدارند،قابلمحاسبه استکه
کلکشوربه  4/5تریلیونتومانیعنیچیزیدرحدود  1/5میلیارددالربراینوسازی
لوله های فرسوده نیاز داشته باشد ،لوله هایی که در شرایط کنونی بحران آب ال اقل15
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
میکردند،خیلیبیشترازحجمیکسدآبصرفهجوییمیشدوتعدادبسیارزیادی
شغل در سراسر کشور ایجاد می شد .دیگرباروشهایگذشتهنمیتوانبهبحرانآب
ش.ب
نگاه کرد ،این کار مدیریت نوینی نیاز دارد.
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«ال نینو» پسربچه بازی گوش طبیعت
دانشمندان از سراسر جهان تالش
می کنند بفهمند چه اتفاقی برای آب
و هوای ُکره زمین در حال وقوع است.
این روزها اندازه گیری با ماهواره جای
اندازه گیری های زمینی را گرفته،
فناوری های فضایی توان ما را در جمع
آوری پارامترهای بسیار متنوع سیارهمان
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
می کنند و چیزهایی مانند رطوبت
خاک ،جنگل زدایی ،ضخامت یخ،
گازهای اتمسفر و میزان نمک محلول
در آب دریا را اندازه می گیرند.
درکوه های آلپ در فرانسه یک مرکز
زمینی قرار دارد که از داده های ماهواره ها
برای درک شرایط آب و هوا استفاده
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  ۳هزار و  ۲۰۰متری 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 کام ًال مشخص است .وقتی
تصاویر ماهواره ای سال  ۱۹۸۵را با تصاویر سال  ۲۰۱۵مقایسه 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  ۴۰۰پی
پی ام رسید ،یعنی در هر یک میلیون لیتر از هوا ۴۰۰ ،لیتر گاز کربنیک وجود دارد،

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
قب ًال 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 شدیدتر صورت می گیرد .به همین دلیل
در سال های اخیر شاهد طوفان ها و گردبادهای شدید در نقاط مختلف جهان
هستیم .هرچند این اتفاقات قب ًال 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 ه ا 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  ۲۰۱۵در چه شرایطی
است؟ اوضاع را به این ترتیب می توان خالصه کرد ،وجود گازهای گلخانه ای
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  ۲۰۱۵با 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؟
«النینو»  El Niñnoیکی 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 میکند .در مقابل آب سرد اعماق به سوی سواحل

آمریکای جنوبی جریان می یابد .در سال های رخداد النینو این جریان ها
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 طبیعیچونطوفان،گرمشدنهوا،خشکسالیواحتمالآتشسوزینمایان
میشود.گرمشدنآبدرسواحلآمریکایجنوبیموجبمرگمرجانها،پالنکتونها
وجلبکهامیشود.درنتیجهماهیهابهدلیلکمبودموادغذاییمهاجرتمی کنند.
با مهاجرت ماهیها اغلب پرندگان دریایی و خزندگان به صورت جمعی از
گرسنگی تلف میشوند و زندگی ماهیگیران به شدت آسیب میبیند .ماهیگیران
کشور پرو که جزء آسیب پذیرترین ها هستند ،این پدیده را «النینو» میخوانند
که در زبان اسپانیولی به معنای «پسر بچه بازی گوش» است.
در حالی که دنیا به دلیل جنگ های داخلی درگیر بحث پناهندگی است،
دانشمندان از نشانههای نگرانکننده موج جدیدی از مهاجرت ناشی از تغییرات
آب و هوایی النینو در جنوب شرقی آسیا سخن میگویند .وقتی از کوچ دسته جمعی
یا موج مهاجرت حرف زده میشود ،همه به سوریه ،افغانستان یا شمال عراق
فکر میکنند ،اما احتمال از راه رسیدن خطر تغییرات اقلیمی غیر قابل تحمل
به دروازههای جنوب شرقی آسیا روز به روز قویتر میشود .ظرف  5ماه اخیر
در اندونزی جنگلهایی به مساحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار بر اثر
پدیده النینو آتش گرفته .گازهای گلخانهای 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 میدهند که
احتماال موج دیگری از مهاجرت از راه میرسد که می توان به آن «مهاجرت
زیست محیطی» گفت .به احتمال قوی در آینده شاهد هزاران نفر خواهیم بود
که به خاطر مشکالت زیستمحیطی و تغییرات آب وهوایی در محدوده کشور
خود مهاجرت میکنند یا حتی کشور خود را ترک میکنند و به نقاط دیگر دنیا
پناه میبرند .آتشسوزیهای امسال در اندونزی میتواند مقدمه چنین موجی
باشد .همین حاال هم دولت اندونزی به نیروی دریایی خود فرمان داده تا
کشتیهایی را به منظور تخلیه سکنه ،به سواحل جزایری که در معرض خطرند
بفرستد .اندونزی همچنین دست به ساختن اقامتگاههای موقت زده است تا
این پناهندگان ناشی از نابودی محیط زیست را در آنها ُسکنا دهد.
پژوهشگران تا به امروز پاسخ این که النینو چگونه تشکیل می شود را نمی دانند.
آنها می گویند بسیاری از شواهد حاکی از آن است که این پدیده همواره به
صورت طبیعی ُرخ می داده ،ولی در سالهای اخیر گازهای گلخانه ای النینو را
تقویت کرده ،در نتیجه آنها بیشتر و ُپر قدرتتر شده اند .آخرین النینو در سال
 ۲۰۰۹رخ داد و یک سال طول کشید .سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرد که
پدیده النینو در سال  ۲۰۱۵میالدی پیش خواهد آمد و ُپر قدرتتر از سالهای
پیش خواهد بود.

گفتگو با دکتر محمد فاضلی درباره نقش جامعه شناسی در کنترل بحران آب
آقای دکتر محمد فاضلی مدرک کارشناسی خود را در سال 1376از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی صنایع دریافت داشتند .ایشان مدرک
کارشناسی ارشد را درسال 1380در رشته جامعهشناسی از دانشگاه تربیت
مدرس و مدرک دکترای خود را در سال  1386از دانشگاه تربیت مدرس در
رشته جامعهشناسی سیاسی دریافت کردند .پایان نامه دکتری ایشان بررسی
تطبیقی – تاریخی تجربه دموکراسی در ایران ،ترکیه ُوکره جنوبی بوده است.
ایشان از سال  1386تا  1390به عنوان هیئت علمی دانشگاه مازندران در شهر
بابلسر آغاز به کار کردند سپس از سال تا کنون 1393به عنوان عضوهیئت علمی
دانشگاهشهیدبهشتیمشغولفعالیتهستند.
در این شماره از ماهنامه با آقای دکتر فاضلی در مورد نقش جامعه شناسان در
مهار بحران کم آبی صحبت کردیم .لطفًا توجه فرمایید.
محیطزیستوجامعهشناسیچگونهباهمدرارتباطهستند؟
محیط زیست برای انسان سه چیز فراهم میکند ،جایی برای زیستن،امکانات
و منابع برای زنده ماندن و محلی برای دفع زبالهای که تولید می کندُ .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 میکنند .وقتی
بحث منافع پیش میآید ،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 تصمیمگیری
درباره توزیع منابع حرف میزنیم .توزیع منابع بر اساس
دموکراسی ،یعنی رایگیری 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.
فرآیندهای محیط زیستی نیز میتواند موضوع بحث جامعه
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

ندانیم در گذشته چه اتفاقی افتاده ،نمیتوانیم 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
سوم کشور بیابان شود پیامدش چه می شود؟ وقتی میزان
بحران ها است .اگر دو ِ
کشت پذیری و توان باروری اراضی کاهش پیدا کرد چه اتفاقی می افتد؟ پیامد های
امنیتی گروه های اجتماعی برای بحرانهای محیط زیستی چیست؟ تحلیل این
پیامدها یکی از وظایف جامعه شناسی محیطزیست 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 ضعفهای 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.
چرادولتهاتکنولوژیمحورهستندوبهنرمافزاربهانمیدهند؟

می تواند شیرهای خود را خوب بفروشد که قیمت گذاری آب به حدی رسیده
باشد که حتی  5درصد صرفه جویی آب معنا دار باشد .اگر آب قیمت نداشته
باشد هرگز مصرفکننده به طرف این شیرها هم نمی رود .اگر قیمت آب تغییر
کند صرفهجوییهای 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  30سال پیش داشته اند .آن جوان ایرانی که
حمامی درست کرده که با  5لیتر 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.
آیابهترنیستمحیطزیسترابهبخشخصوصیبسپاریم؟
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 میکند .به عالوه منظور از
سپردن محیط زیست به بخش خصوصی چیست؟ محیط زیست
موجودیت پیچیدهای است .کدام بخش آنرا به بخش خصوصی
بسپاریم و چگونه این کار را انجام دهیم .خصوصی بودن الزمًا
مشکلی را حل نمیکند .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 نمیشود ،ولی در ایران از گذشته تا کنون

مال مردم اثر میگذارد .مث ًال 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
بعدی و همچنین بر منافع شرکت های تولید کننده کود و کمپوست اثر
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 میشود
که انسان هم بخشی از اکوسیستم است ،در هریک از این دو گفتمان مقدار
مشخصی از قدرت وجود دارد.
بهنظرشماعدممشارکتفعالجامعهشناسیدرمباحثمحیطزیست،دربهوجود
آمدنشرایطبحرانیمحیطزیستچهتاثیریداشتهاست؟
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  40سال جمعیت کشور 2برابر 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  12- 10میلیون 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
نیافت ،اگرتکنولوژی پایدار و کارآمدی داشتیم ،می شد از فشار بر محیط
زیست جلوگیری کرد و از کمترین منابع ،بیشترین بهره برداری را نمود .در
این مدت فقط تکنولوژی های مخرب ارتقاء پیدا کرد .مث ًال 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 اصو ًال محیط
زیست را به حساب نمیآوریم و تقریبًا بیشتر امکانات محیط زیست قیمتی برابر
صفر دارد .جوامع وقتی چیزی برای شان قیمت نداشته باشد از آن بد استفاده
می کنند .مث ًال 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 کردهاند .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  80میالدی به بعد در اکثر نقاط دنیا
انجمنهایمحیطزیستوNGOها،نقشفعالیدراصالحسیاستگذاریهایمحیط
زیستی دولت ها داشته اند ،ولی در ایران این انجمنها 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 سادهسازی مشکل را به ظاهر حل کنند و برای خود
محبوبیت بخرند .کار جامعهشناس و تحلیلگر این است که پیچیدگیهای
پنهان یک مسئله ساده را نشان دهد و بعد با مردم در مورد آن پیچیدگیها 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
سختافزاری گرایش بیشتری دارند به گونه ای درباره آن حرف می زنند که گویی
تنها راه نجات است ،زیرا تکنولوژی صامت است و نمیتواند اظهار نظر کند ،ولی از
جامعهشناسها زیاد خوششان نمیآید چون در کارها «اما و اگر» میآورند .سیاست
مداران «اما و اگر» و نقد و نظر را خیلی دوست ندارند.
مث ًال 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
میزنند .آب شیرین ُکن ها به انرژی نیاز دارند ،سوخت آب شیرین ُکن ها با
یارانه تامین خواهد شد یا آن را با قیمت جهانی محاسبه خواهند کرد؟ درباره
پسماند ناشی از آب شیرین ُکنها چه نظری دارند؟آیا امکان دارد که به عوض
مدیریت تأمین آب ،مدیریت تقاضای آب انجام شود؟ اینگونه سواالت برای اغلب
سیاست مداران و بروکرات ها جالب نیست ،چون آنها دوست دارند در زمانی که
در صندلی شان نشستهاند ،صرف نظر از اینکه در آینده چه اتفاقاتی می افتد،
آدم های محبوبی باشند .نگاهشان این است که در کوتاهمدت موفق باشند،
آینده چندان اهمیتی برایشان ندارد .وقتی بروکراتها برای هر مشکلی یک راه
حل تکنولوژیک پیدا میکنند دو هدف را در نظر دارند ،اول خلق ایمان وافر به
تکنولوژی ،مث ًال برای کسی که تولید کننده شیر آب است ،این بسیار خوب است
که مردم ایمان پیدا کنند شیر آب راهکار مشکل کمآبی است ،چون در این ایمان،
برای او منفعت وجود دارد ،هدف دوم حذف «زمینه» از مسائل است .مث ًال شیر
آب در جایی می تواند در کاهش مصرف آب موثر باشد که لوله ای که آب را تا آن
شیر میآورد پوسیده نباشد .حاال شما سر یک لوله پوسیده که  15درصد آب هدر
میدهد ،یک شیر ببندید که 10درصد بهره وری آب را باال می برد .در واقع با این
شیوه بستر را حذف میکنید .پس مشخص می شود که او ًال تکنولوژی بیطرف
نیست ،ثانیًا تکنولوژی بدون لحاظ کردن بستر یا زمینه بهکارگیری آن ،بیمعنی
است .سدسازی کار مثبتی است ،اما در مناطقی که ویژگیهای خاصی دارند و
تبخیرشان پایین است .آیا سد سازی درمناطق خشک و نیمهخشک هم مثبت
است؟ برای نشان دادن اهمیت سد سازی در تامین آب میتوان فیلمی از اروپا
تهیه کرد و نتایج آ ن را برای ایران هم توصیه کرد؟ آیا چنین فیلمی را در مورد
سدی مث ًال در یزد یا قم نیز میتوان ساخت! این جدا کردن مشکل از بستر است،
که باعث می شود سیاستگذاری را به نقاط غلطی هدایت شود .انتقال آب یا هر
روش تکنولوژیک دیگری در بستر و شرایط خاصی جواب میدهد.
آن کسانی که می توانند چنین پیچیدگی ها را تشریح کنند جامعهشناسان
وسیاستپژوهان هستند چون راه حل مشکالت در دل روابط انسانی هر منطقه
معنا پیدا میکند .انتقال آب ،سدسازی یا شیرهای کاهنده مصرف ،همه اینها در
روابط انسانی معنی میشوند .تولید کننده شیرهای کاهنده مصرف زمانی

بر سر آب آدم کشته میشده است .شاید بتوان گفت ،حفاظت از آب در ذهن
مردم از اهمیت افتاده ،این نگرش ابداع دولت ها در  40سال اخیر است که آب
را بیقیمت کردند .از قدیم روستا ها برای خود قنات حفر میکردند و قنات
مالک داشت .حق آبه کشاورزان کام ًال 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 نمیکرد .اکوسیستم شهر تهران حداکثر برای  5-4میلیون نفر
می تواندآب تامین کند .حاال وقتی اجازه دادیم این جمعیت به سمت 12-10
میلیون نفر برود ،مسلمًا  6-5میلیون 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 آب 30سال پیش را استفاده می کنیم .بخش
دیگری از مشکالت ،مربوط به فرسودگی قوانین است که دیگر روزآمد نیستند.
بخشدیگرفرسودگیاقتصادیصنعتآبکشوراست.بخشدیگرفرآیندهای
سیاسی است ،البی ها و پیمان کاران نقش مهمی در احداث سدهای ناکارآمد
بازی میکنند .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  50ساله 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  300متری 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  KWCقرار دادید متشکرم.

اشتباهات تازهکاران استارتآپ ()start up
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.
ترین
رایج
از
مورد
11
به
ها،
اولی
اسـتارتاپ
اشـتباهات
بررسـی
در این مقاله با
ِ
این اشـتباهات می رسـیم که دانسـتن آن می تواند شـما را از تکرار آنها دور
بدارد.
-1خودفریبی
اگـر ً
کاملا 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.
-2انگیزههایاشتباه
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.
-3بیتوجهیبه َترازحساببانکی
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.
-4تاخیردرثبتداراییهایمعنوی
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.
-5دخالتدرتماممسائل،بهمدتطوالنی
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.
-6انتخابهمکارانضعیف
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!
-7تمرکزناکافیرویفروش
ایـن روزهـا اسـتارت آپ هـا معمـو ًال شـرکت هـای فنـاوری محور هسـتند.
مدیـران ایـنگونه شـرکت ها اگـر در طول روز تنهـا یک دقیقه وقـت اضافی

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 کننـدُ .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.
-8اهمیتجریانپول
شـما بـرای اینکـه باقـی بمانیـد باید به صـورت مـداوم ،الاقـل  10بـار 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.
-9بیتوجهبودنبهعالقهونیازمشتریان
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.
-10اعتمادکردنبهگزارشهایخوشبینانه
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 ً
کاملا 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.
 -11وسواسیشدندرکیفیت
اولیـن چشـم انـداز هـر کسـی از محصـول خـود به خصـوص اگـر در فضای
مجـازی باشـد ،بهترین کیفیـت ممکن اسـت و معمو ًال 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 .او ًال مراحل کار بیش از اندازه طول خواهد کشـید،
ثانیـا بیش از اندازه هزینه بردار خواهد شـد .معمو ًال 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 معمـو ًال اشـتباهاتی
دارنـد کـه بایـد بازنگری شـود .همیشـه چندین بار تلاش نیاز اسـت تا یک
محصـول درسـت از آب در آید.

روانشناسی منفینگری

ریکهنسناستادروانشناسیدانشگاهکالیفرنیامیگویدمکانیسمیکهمابا
آن عواطف و هیجان ها را تشخیص میدهیم ،در منطقهای از مغز قرار دارد که
خبربدهستندوبیدرنگ
مختص ِ
سومنورونهایآمیگدال ِ
آمیگدالنامدارد،دو ِ
خبر بد را خاطرات و اطالعات
و در کسری از ثانیه واکنش نشان میدهند و آن ِ
حافظ ه دراز مدت مقایسه میکنند .همین واکنش منجر به رفلکس طبیعی
« به جنگ یا فرار کن!» میشود .حافظ ه ما این توانایی را دارد تا خطرها را سریع
ارزیابیکند،غریزهکهدرراستایبقایمااست.اجدادباستانیمانیزوقتیچوبی
شبیهماررامیدیدند،بهجایاینکهبادقتنگاهاشکنندوبعدتصمیمبگیرندکه
بپرندیانه،بیدرنگازجامیپریدند،چوناینکاربیشتربهنفعانساناست.اما
خبر خوب ۱۲ثانیه طول میکشد تا از حافظهی موقت به حافظهی دراز مدت
ِ
منتقل شود .رویدادهای منفی به ســرعت واگیر دار هستند .از بین
تمام جهتگیریهایشناختی،احتما ًالجهتگیریمنفیبیشترینتاثیررا
برزندگیمادارد.امازمانهتغییرکردهاست.مادیگردرصحراسرگردانودرحال
مبارزهباقهرطبیعتنیستیم.غریزهایکهدرتمامسالهایتکامل،ازماحفاظت
کرده،حاالسربارومزاحمشدهاست،روابطصمیمیراتهدیدمیکندوگروههای
کاریرابیثباتمیسازد.مارسیللوساداروانشناسشیلیاییاطالعات۶۰گروه
مدیریتیراپردازشومطالعهکرد.درموفقترینشرکتها،کارمندانبهازایهر
بارکهمواخذهمیشدند6 ،بارموردتشویققرارمیگرفتند.ولیدرگروههایی
3تذکر
تذکرمثبت،تقریبا ِ
کهازکارآمدیپایینیبرخورداربودند،بهازایهریک ِ
منفی داده می شد .او معتقد است 3تا  6بار شنیدن تحسین و تشویق به ازای
هر یک انتقاد ،خشنودی کارکنان و موفقیت روابط عاشقانه و دیگر جنبههای
زندگیشادراپایدارمیسازد.افكارمنفیایمیتواندامیدبهآیندهراازبینببردو
فردرابرایطیمسیرزندگی،تنهاوناامیدكند،اماچوناعمالمانتیجهافكارمان
است،اگربتوانیمتفكرمانراتغییردهیم،میتوانیمسعیكنیمباتمرین،افكار
منفیرابهفكرهاییمثبتوانرژیبخشتغییردهیم.چندراهبرایرسیدنبه
اینهدفمیتواندبهماکمککند.
بحثهایدرونیمنفیراحذفكنید
اولین قدم ،كسب آگاهی است ،قبل از هر چیز باید فكرهای منفی را بشناسید
وسعیكنیدآنهارابهافكارمثبتتغییردهید،البتهفراموشنكنیداینكارابتدا
خیلیسختاستپسنبایدناامیدشوید.زمانیکهراهاشراپیداكنید،بهراحتی
میتوانیداینكارراپیشببرید.
یكیازمعروفترینجمالتمنفیكهخیلیازمادائمباخودمانمرورمیكنیم،
جمله«مننمیتوانم»است.غافلازاینكهوقتیبهخودتانمیگویید«نمیتوانم»یا
«اینكارخیلیسختاست»درواقعمقاومتینسبتبهانجامآنكاردرخودتان
ایجادمیكنیدكهداشتنچنینترمزذهن یمیتواندشماراازرسیدنبهموفقیت
بازدارد.

همواره از جمالت مثبت استفاده کنید
وقتی به هدف خاصی میرســید ،معمو ًال جمالت و عبارات مثبت را از افراد
مختلفخواهیدشنید،اینعبارتهامعمو ًالكوتاه،قابلباورومشخصاست.
مانند آفرین ،دستمریزاد ،پس بهتر است این جمالت را بارها برای خودتان و
دیگرانتكراركنیدتانوعمثبتیازافكاردرونیبرایشماایجادشود.
به فكرهای مثبت بال و پر دهید
یكیازویژگیهایافكارمنفی،طوالنیبودنوكاملشدنآنهااست.فكرهای
منفیآنقدردرذهنباقیمیماندودنبالهممیچرخدتایكماجرایتلخو
منفیبزرگرادرذهنشكلبدهند.سعیكنیدبهجایچنینكاری،فكرهای
شادومثبترامانندیكفیلمطوالنیونشاطانگیزدرذهنتاندنبالكنید.
از افکار منفی استفاده مثبت کنید
جهت گیری منفی ذه ن چون یک روش غریزی مغز است ،هیچ راهی برای
خاموشکــردن کلی آن وجود ندارد .حاال که نمیتوان با فرمولهای جادویی
به جنگ این نگرش رفت ،شــاید بتوانیم مزیتی در این ظرفیت منفی ،مانند
تواناییدیدنواقعیتبرهنهوتغییرمسیردرجهتاستمرارمثبتبقاپیداکنیم.
مطالعات نشان میدهند که افراد افسرده شاید غمگین باشند ،اما خردمندتر
هستند.این«واقعگراییافسردهکننده»باعثمیشودکهفرددرماندهدریافتی
دقیقتروصحیحترازواقعیتوجایگاهخویشدرجهانوتواناییهایاشبرای
تاثیرگذاریبررویدادهابهدستآورد.
یاکوببوراک/jacob burakترجمهیحمیدپرنیان

اگر کسی از شما پرسید «یک خبر خوب دارم و یک خبر بد .کداماش را اول
ب شــما «اول خبر بد» بود  ،باید بدانید بیشتر مردم همین
بگویم؟» و جوا 
جوابراانتخابمیکنند.اماچرا؟
بسیاری از ما غرق در افكاری هستیم كه گاه و بیگاه به سراغمان میآید .البته
متأسفانهدراغلبموارداینفكرهاوگفتگوهایدرونیچندانمثبتنیستو
سزابدانیموچونعادتداریم
همینمسئلهموجبمیشودکهآنهارابدواستر 
خودمانرابهدلیلاتفاقاتگذشتهمحكومكنیمیانگرانومضطرباتفاقاتآینده
باشیم.تاثیررویدادهایمنفیبرانسان،بیشترازتاثیررویدادهایمثبتاست.ما
رویدادهایمنفیراباوضوحبیشتریبهیادمیآوریمونقشآنهادرشکلگیری
زندگیمابیشترازنقشرویدادهایمثبتاست.جداییها،تصادفها،اقوامبد،
شدار،بیشترینفضایروحیمارابهخود
شکستهایمالیوحتینظراتنی 
اختصاص میدهند و جای کمی برای رویدادهای خوب و تجربههای خوش
باقی میگذارند .توانایی شگفتآور سازگاری انسان ،موجب میشود تا لذت
ارتقایدستمزدظرفچندماهفروکشکندوجایخودرابهچش مداشتیبرای
دستمزدباالتربدهد.چونما,درد را احساسمیکنیم،امانبودآنرانه.
صدها مطالعه علمی از گوشه و کنار جهان ،این جهت گیری منفی را تایید
امروز بد ،خود را به
امروز خوب ،تاثیر زیادی بر فردا نمیگذارد ،اما ِ
میکنندِ .
فردا و روزهای دیگر نیز سرایت میدهد ،زیرا ما دادههای منفی را سریعتر و
کاملترازدادههایمثبتپردازشمیکنیموتاثیرآنهابرماماندگارتراست.
درفرایندهایاجتماعی،مردمبیشترسعیمیکنندازبدنا مشدنپرهیزکنند
تااینکهسعینمایندخودراخوشنامسازند.حتیبچههایکوچکزمانیکه
به تعدادی از افراد نگاه میکنند ،چهر ه خشمگین را سریعتر تشخیص
می دهند ،در واقع فرقی ندارد که چه تعداد چهر ه خندان در جمع باشد ،ما
زبان
همیشهچهر هخشمگینرازودترمیبینیم.اینخویافسرد هماخودرادر ِ
سوم واژههای زبان انگلیسی
گفتاری نیز نشان می دهد چندان که تقریبًا دو ِ
معنایمنفیدارند.ماچنانبامنفینگریدمخورشدهایمکهمنفیدیدنبه
رویاهایماهمنفوذکرده.کلوینهال،روانشناسیکهظرفبیشاز ۴۰سال،
هزارها رویا را تحلیل کرده ،شایعترین حس در این رویاها را اضطراب یافته و
فراوانیاحساسهایمنفیمانندشرمساری،ازهواپیماجاماندن،تهدیدهای
خشونتآمیزو...بیشازاحساسهایمثبتفراوانیداشتهاست.
یکیازنخستینپژوهشگرانیکهجهتگیریمنفیماراکاویده،دنیلکهن
روانشناس برند ه جایز ه نوبل سال ۲۰۰۲است .او اصطالح «گریز از باخت» را
ابداع کرد تا توصیف کند که ما بیش از آنکه از سود لذت ببریم ،سوگوار باخت
یاضررهستیم.

تحلیل اخبار آب

آشنایی با شیرهای ترموستاتیک
شرکتKWCایرانهموارهباپشتیبانیشرکتKWCسوئیسجدیدترینتکنولوژیهارا
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  KWCایران به بازار عرضه گردیده است.

شیرترموستاتیکچیست؟
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
شیر آب را چندین مرتبه
باز و بسته کنید ،ترموستات
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
کارمیکند؟
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
آب سرد و گرم را بدون اینکه شما متوجه شوید تنظیم می کند .اگر آب سرد یا گرم
قطع شود و شیر ترموستاتیک نتواند درجه حرارت مورد نظر شما را فراهم کند ،به طور
خودکار بسته خواهد شد.
بایکشیرترموستاتیکچگونهبایدکارکرد؟
بسیار آسان! بهترین درجه حرارت برای استحمام  38درجه سانتی گراد است ولی
شما می توانید از درجه آب سرد تا آب  58درجه 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
بیشترهمیشهازشیرترموستاتیکاستفادهکنند.
با استفاده از شیر ترموستاتیک شما می توانید در مصرف آب و انرژی صرفه جویی کنید.

 1300روستای 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 استانهای 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.
خبرگزاریهرانا

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
منم کردمش رستم داستان
که رستم یلی بود در سیستان
حاالباخودمجسمکنیدکهبهدلیلکمآبیدر 1300روستایاینمنطقه،مردممجبوربهکوچو
جابهجاییشوند.دراینشرایطچهکسانیمیخواهندازاینقسمتخاککشوردفاعکنند.
کمبودآبفقطیکپدیدهرفاهینیستبلکه ُبعدامنیتیآنبایدبسیارموردتوجهقرارگیرد.

کاهش 38درصدمصرفآببااستفادهازتجهیزاتکاهنده
هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت :با توجه به محدودیت منابع آبی،
حفظوبهسازیمنابعموجود،کاهشهدررفتآب،تغییرالگویمصرفوایجادظرفیتهای
تامینمجازیآبازراهکارهایبرونرفتازبحرانکمآبیاست.ویافزود:اقداماتترویجیو
تشویقی،اداری،قانونی ،فرهنگیوآموزشیتاثیربسزاییدرترویجمصرفبهینهآبدرجامعه
دارد .وی بر استفاده از تجهیزات کاهنده تاکید کرد و خاطر نشان ساخت :استفاده از ادوات
کاهندهدرواحدهایمسکونیموجبکاهش 38درصدیمصرفآبمیشودکهدراینزمینه
میتوان به استفاده از شیرآالت اهرمی ،الکترونیکی ،فشاری ،زمانی ،پرالتورها ،سردوشها و
فالشتانکهایکممصرفوقطعاتکاهندهحجمفالشتانکاشارهکرد.

خبرگزاریمیزان

تمامصحبتهایجنابآقایمدیرکلآبفایمحترماستاناصفهانصحیحو
دقیق است و به شکلی می توان گفت این سخنان الاقل 10سال است که باید دستور کار آبفای کشور
باشد،چونواقعًامشخصنیستبراییکمدیرکلآبفاوهمکارانشانچهکاریمهمترازهمینمسائل

استکهایشانفرمودند.فقطمعلومنیستبهچهدلیلهمینکارهاپیگیریوانجامنمیشود!

کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس

اخبار KWC

ازروزدوشنبه ٣٠نوامبرامسال( 9آذر)طوالنیترینوبزرگتریناجالسبی نالمللیتغییراتاقلیمی
با حضور 10هزار نماینده از ۱۹۵کشور جهان به مدت 2هفته در پاریس برگزار شد .شهری که چند
روزیبیشنبودکهیکحملهتروریستیبابیشاز 120کشتهراپشتسرگذاشتهبودوبهشدتتحت
شرایطامنیتیقرارداشت.
چرااینکنفرانستااینحدطوالنیو ُپرجمعیتبودوحتیتهدیدهایشدیدامنیتینیزباعثبه
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
آنباشد.اکنونتغییراتاقلیمیبهمراحلخطرناکیرسیدهوهرروزتاخیردرکاستنازتولیدگازهای
گلخانهایوپایینآوردنمیزاناستفادهازسوختهایفسیلیممکناستکهبهفجایعبینالمللی
منجرشود.ظاهرًاتنهاراهحلاینمشکل،یکاجماعبینالمللیبرسرکاستنازتولیددیاکسید
کربنوسایرگازهایگلخانهایاست.چونتغییراتاقلیمیگذرنامهندارندوهیچکشوریبهتنهایی
تواناییرویاروییبااینچالشراندارد.بانکیموندبیرکلسازمانمللتمامیسرانوسیاستمداران
راخطابقراردادوگفت«:موفقیتپاریسبستگیبهشمادارد.اکنونوقتآنفرارسیدهکهعقلسلیم
رابهکاربندیموکارراباانعطافوتوافقنظرپیشبریم».میشلژارو،دبیرکلسازمانجهانیهواشناسی
دراینکنفرانسگفت:
در حالیکه تولید دی اکسید
کربنمدامافزایشپیدامیکند،
از توانایی بیوسفر (مجموعه
حیاتدر ُکرهزمین)برایجذب
اینگازکاستهمیشود.
البته در بسیاری از کشورهای
جهان گروههایی هستند که
تغییراتاقلیمیرانفیمیکنند،
آثار آن را نادیده میگیرند
ومیگویند گرمایش زمین پدیدهای است با منشاء طبیعی و بیارتباط با تولید گازهای گلخانهای.
شرکتهاوبنگاههایبزرگاقتصادیکهمنافعخودرادرخطرمیبینندبرطبلطبیعیبودنگرمایش
زمینمیکوبندومنشاءانسانیآنرانادیدهمیگیرند.ولیاعدادوارقامازواقعیتهاییسخنمیگویند
کهشایدچندانموردپسنداینگروهنباشد.
باالخره در آخرین روز این همایش توافق نامه ای به وسیله اکثریت شرکت کنندگان تصویب شد،
ایننخستینتوافقجهانیبرسرکاهشتولیدگازهایگلخانهایاست.ولیبخشیازفعاالنمحیط
زیست میگویند 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
 18تاسال ۲۰۵۰بایدزیر ۲درجهباقیبماند.بهگفت هکارشناسان،افزایشیبیشترازمیزانباعثذوب
یخچالهای طبیعی جهان ،باالآمدن بیشتر سطح آب دریاها ،افزایش طوفانها و گردبادها و سایر
انح طبیعیوحوادثاقلیمیخواهدشدو ُکرهزمینرادرمعرضتهدیدهایبازهمخطرناکتری
سو 
قرارخواهدداد.درمتناینتوافققیدشدهاستکهخطرتغییراتاقلیمیبسیاربیشترازآنچیزی
است که پذیرفته شده است .این درحالی است که تا هم اکنون این رقم به  2/2درجه رسیده
و پیش بینی می شود در خوش بینانه ترین شرایط درجه حرارت جهان تا  2/7درجه باال رود
و بدبینانه ترین پیش بینی ها با توجه به منفعت طلبی اکثر کشورها و قبول نکردن توقف مصرف
سوختهایفسیلیوعدمجایگزینآنباانرژیهایپاککهگرانقیمتهستند،ازگرمشدنهوای
ُکرهزمینتا 8درجهسانتیگردتاآخرقرنحاضرخبرمیدهند.

حضورمدیرانKWCایراندرنمایشگاهُ BIG5دبی
نمایشگاه صنعت ساختمان  BIG5دُ بی ،از ۲۶-۲۳نوامبر 5-2( ۲۰۱۵آذر) در شهر دبی برگزار شد.
این نمایشگاه در خاورمیانه به عنوان یک پایگاه مهم برای تامین محصوالت ساختمانی با بیش از
 ۲۷۴۷غرفهاز ۵۸کشورو ۱۴۸برنامههایآموزشیشناختهمیشود.شرکتکنندگانایننمایشگاه
شامل صنایع ساختمان ،صنعت
آب و محیط زیست ،هوا و تهویه،
محصوالت شیشه ای و فلزی،
حمام و سرامیک ،سنگ مرمر و
ماشینآالتمربوطهمیباشند.
دو تن از مدیران شرکت KWC
ایران نیز طبق روال سال های
گذشتهبرایآشناشدنباجدیدترین
تحوالت این صنعت در نمایشگاه
 BIG5شرکت کردند.
حضورشرکتKWCدرنمایشگاهصنعتساختمانبابل
از تاریخ  10الی  14آذر ماه سال جاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع
وابسته بابل در دانشگاه نوشیروانی این شهر برگزار شد.
این نمایشگاه استانی با حضور  28غرفه از شرکت ها ،نهادها و سازمان های مختلف با
موضوع صنعت ساختمان ،در محوطه ساختمان اداری این دانشگاه بر پا شد.
شـرکت  KWCایـران نیـز
بـــا مدیریت بــازرگـــانی
رحمانیـان ،نماینده رسـمی
ایـن شـرکت ،بـرای معرفی
جدیـد تریـن محصـوالت
خـود در ایـن نمایشـگاه
شرکتنمودوازبازدیدکنندگان
محتـرم اسـتقبال کـرد.
سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک 4000 :ایمیل

سازمان حفاظت محیط زیست فقیرترین سازمان کابینه است
محمددرویشمدیرکلدفترآموزشومشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیست
گفتهرچنددولتیازدهمیکیازمحیطزیستیتریندولتهادر ۱۰۰سالاخیرایراناست
ولیفقطدرمقایسهبادولتهایدیگرمیتوانیم،چنیننتیجهایرابگیریم،زیرادولتفعلی
هم بسیاری از الزاماتی که باید داشته باشد را ندارد.وی ادامه داد :دولتی که نام خود را دولت
محیطزیستمیگذاردبایدبیشترینمیزانتوجهاشبهاقتداردستگاهمتولیمحیطزیست
باشد،درحالیکهسازمانحفاظتمحیطزیستفقیرترینسازماندرکابینه۲۵عضویست.
عالوه بر آن دولت محیط زیست باید به آموزش و پرورش فشار وارد کند تا به سرعت مدارس
محیطزیستی 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 استانها چشمشان به استاندار است که بودجهشان را پرداخت کنند و در
چنینشرایطیمشخصاستکههیچوقتنمیتوانندبااقتدارازمالحظاتزیستمحیطی
دفاع نمایند ،زیرا ممکن است این مساله به قطع شدن بودجهشان منتهی شود ،در حالی
که تا پیش از دولت نهم بودجه ادارات کل ،ملی بود و به همین خاطر ادارات کل به راحتی
میتوانستند از مسائل زیست محیطی در برابر توسعه بیرویه دفاع کنند .همه این موارد
دست به دست هم میدهد تا اتفاقات ناگواری مانند احداث سد شفارود ،سد خرسان ،سد
گتوند و دهها سد در حال ساخت دیگر رخ دهد.وی توضیح داد :سازمان حفاظت محیط
زیست میگوید ما نسبت به احداث میانگذر ارومیه اعتراض داشتیم ،اما حاصل آن چه شد؟
مننامهایمحرمانهازرئیسوقتسازمانمحیطزیستدیدمکهصریحادرآنگفتهبودسد
گتوند نباید آبگیری شود اما نتیجه چه شد؟ درنهایت سد گتوند آبگیری شد و هیچ واکنشی
هم از سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشد .وی اضافه کرد سازمان حفاظت محیط
زیست باور نمیکند که مطابق اصل ۵۰قانون اساسی میتواند ،وتوکننده طرح های آالینده
باشد .اصل  ۵۰قانون اساسی میگوید؛ «فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط
زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است ».اگر اصل  50قانون
اساسیرعایتمیشد،نبایدچنینفجایعیدرعسلویهاتفاقبیفتدواینگونهبابحرانجنگ
آبدریزد،اصفهان،چهارمحالبختیاروخوزستانروبروباشیم.ویادامهداد:باوجودچنین
اهرم قانونی نباید دریاچه ارومیه به این شرایط می رسید  ،در حالی که ۱۵سال پیش معاون
وقت منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آقای نجفی گفت که در صورت ادامه این
روند دریاچه ارومیه  ۱۵سال دیگر خشک میشود .بنابراین سازمان محیط زیست که از ۱۵
سال پیش این مساله را میدانست ،چرا هیچ کاری انجام نداد و از ابزارهای قانونی خودش
استفاده نکرد؟ چرا سکوت کرد و اجازه داد تا ۷۲سد در حوضه دریاچه ارومیه ساخته شود؟
خبرنگارایلنا

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

