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طبق قانون اساسی کشور سوئیس ،هرگاه  100هزار نفر پیشنهاد طرحی را امضا کنند،
دولت موظف است آن طرح را به همه پُرسی بگذارد .در صورتی که در رفراندم نصف
بعالوه یک نفر ،به آن طرح رای مثبت بدهند ،تبدیل به قانون شده و مفاد آن برای دولت
الزم االجراء است .دو سال پیش طرحی در سوئیس به همه پُرسی گذاشته شد ،تا حداقل
دستمزد به ساعتی  22فرانک ارتقاء پیدا کند .هرچند به دلیل باال بودن سطح دستمزد ها این
افزایش فقط شامل حال10درصد از شاغالن می شد و بار مالی زیادی برای دولت نداشت،
ولی  76درصد از مردم به این همه پرسی پاسخ منفی دادند و دولت را از عواقب سخت
چنین طرحی ،از جمله سرازیر شدن نیروی کار سراسر اروپا ،که حداقل دستمزدشان در
آن زمان  8یورو بود ،خالص کردند.
در ماه گذشته دوباره عده ای وارد گود شدند و این بار با جمع آوری 120هزار امضاء درخواست
کردند ،حداقل درآمد ماهیانه هر نفر 2500فرانک سوئیس شود و به افراد زیر  18سال نیز
ماهیانه  625فرانک پرداخت شود .به این شکل درآمد ماهیانه یک خانواده سه نفره شامل پدر
و مادر و یک فرزند زیر  18سال حتی اگر بی کار باشند ،حدود  6000دالر می شد .این گروه
بسیار مطمئن بودند ،این طرح حتماً رای خواهدآورد ،چون شامل همه مردم می شود .اگر این
طرح به تصویب می رسید ،سالی 222میلیارد دالر بار مالی اضافی برای دولت به وجود
می آورد ،اگر چه  80میلیارد آن بالفاصله از طریق قطع شدن پرداخت های دولتی به صندوق
کمک های اجتماعی و بازنشستگی و کمک به معلوالن و بیکاران ،جبران می شد .این طرح
نیز با مخالفت اکثریت  77درصدی ،شکست خورد و مختومه گردید.
به راستی چرا مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا یک بار از پذیرفتن ساعتی 85
هزار تومان ،برای حداقل حقوق و بار دیگر از پذیرفتن  8میلیون تومان در ماه به عنوان
حداقل در آمد ،سر باز زدنند؟ چون آنها می دانند این مبلغ از محل مالیات و درآمدهای
ملی تأمین میشود و اگر به بودجه فشار وارد شود ،عکس العمل آن در محل هایی
مانند آموزش عمومی ،گسترش بهداشت ،تامین امنیت ملی و محلی ،حفاظت از محیط
زیست ،گسترش صنایع ،ایجاد بازار کار ،باال رفتن تورم و  ...دیده خواهد شد .اقتصاد دانان
ل کردند که پرداخت این مبلغ نه تنها کمکی به سطح
مخالف طرح برای مردم استدال 

خانم کاترین مور ()Catherine Mohr
فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه
استنفورد ،در حال حاضر مدیر تحقیقات
شرکت سازنده انواع ربات های جراح است.
وی عالقه زیادی به تحقیق در مورد فن آوری ها
جدید دارد و چون یکی از مهم ترین دل
مشغولی هایش ،محیط زیست و صرفه جویی
در مصرف انرژی است ،این سخن رانی را که
ربطی به رشته تحصیلی او نداشت ،در انجمن
 TEDانجام داد .بد نیست بدانید بلیط ورودی
این سخنرانی  4000دالر قیمت داشت.
اول از همه باید بگویم من در حفظ محیط زیست
یک وسواسی هستم ،یعنی مو را از ماست بیرون
می کشم .غذای طبیعی می خورم ،گوشت مصرف
نمی کنم ،کربن کم تولید می کنم و تصمیم دارم
در طول زندگیم به دقت از محیط زیست محافظت
کنم .در عین حال ،به همه مقاالت پُر معنی و افرادی
با عنوان های طوالنی که می خواهند به من بگویند
چه کاری برای حفاظت از محیط زیست انجام
دهم ،مشکوک هستم .چون باید اهمیت مطالب را
خودم بفهمم ،مث ً
ال باید به من ثابت شود که اگر یک قطره ماست روی کابینت آشپزخانه ریخت،
از نظر حفظ محیط زیست آیا بهتر است از دستمال کاغذی استفاده کنم یا از یک دستمال
پارچه ای؟ جواب این سوال در مقدار انرژی که در هرکدام از روش ها صرف می شود ،پنهان
است .هر بار که من دستمال کاغذی استفاده می کنم ،مقداری انرژی و آب مجازی که برای
ساختن آن قطعه دستمال کاغذی مصرف شده را دور می ریزم .حاال اگر من آن لکه را با یک
دستمال کتانی پاک کنم ،دستمال را دور نمی اندازم و می توانم هزاران بار از آن استفاده کنم،

رفاه و شرایط اقتصادی آنها نمیکند ،بلکه باعث تورمزایی و گرانی سرسامآور خواهد
شد و ضربهای سنگین به بازار کار وارد خواهد کرد .بعالوه چنین درآمدی روحیه و
انگیزه کارکردن را در مردم از بین می برد .چون در سوئیس خرد اجتماعی وجود دارد،
کارشناسان استدالل منطقی کردند ،افکار عمومی هم قبول کرد.
در آذرماه سال  1389قانون هدفمندی یارانه ها در ایران به اجرا گذاشته شد .طبق این
طرح قرار شد به هر ایرانی در هر ماه مبلغ  40هزار و  500تومان پرداخت شود .در مرحله
اول بیش از صد درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و ماهیانه سه میلیارد دالر
هزینه سر بار برای بودجه کشور ایجاد شد .این طرح از همان ابتدا اشکاالت زیادی داشت
که از طرف کارشناسان اقتصادی و حتی بعضی از نمایندگان مجلس مطرح شد .بزرگترین
اشکال آن پرداخت پول نقد به همه اقشار از جمله سرمایهداران ،ثروتمندان ،مسووالن و
مدیران رده باال بود .متاسفانه سخن مخالفان در هیاهوی ثبت نام صددرصدی آحاد کشور
که خود نوعی رفراندم به حساب می آمد ،گم شد .در نتیجه برای پایین آوردن هزینه های
سرسام آور یارانه ها ،قیمت ارز ظرف چند ماه تا سه برابر افزایش پیدا کرد و در پایان سال
 91نرخ رسمی تورم به 50درصد رسید .حجم نقدینگی تا  7برابر رشد کرد و به 430هزار
ميليارد تومان رسید .این رشد همچنان ادامه پیدا کرده و در حاال حاضر به رقم هزار میلیارد
تومان رسیده .با تمام این مشکالت که پیش آمده ،به نظر می رسد اگر همین امروز دوباره
ثبت نام شود ،باز هم بیشتر از 90درصد از مردم در خواست یارانه خواهند کرد .حاال اگر از
افراد مستطیع بپرسید ،چرا می خواهید این مبلغ ناچیز را که مشکلی از شما حل نمی کند
دریافت کنید ،خواهند گفت ،وقتی دولت بدون هیچ طبقهبندی و محدودیتی ،به همه مردم
پول پرداخت میکند ،البد قدرتش را دارد ،پس ما چرا سهم مان را نگیریم!
از زمانی که مسئوالن آب کشور تصمیم گرفتند بر خالف نظرکارشناسان ،آب را با قیمتی
بسیار پایین تر از قیمت تمام شده و نزدیک صفر در اختیار مردم قرار دهند ،هیچ کس
نپرسید چرا با وجود محدود بودن منابع ،برای آب حرمت قائل نمی شوید و قیمت واقعی
آن را رعایت نمی کنید .در عوض هرکس به فراخور حالش ،قدمی در جهت مصرف بیشتر
آب برداشت .کشاورز اصفهانی با میانگین بارش سالیانه  120میلی متر ،اقدام به توسعه
کشت برنج در حاشیه زاینده رود کرد ،درحالی که در هیچ کجای دنیا در مناطقی که
بارش سالیانه آن کمتر از  800میلیمتر است برنج کاشته نمی شود .سیفی کار خوزستانی
خربزه و هندوانه و خیار کاشت و آن را ارزان تر از قیمت آب مصرف شده ،به خارج از کشور
صادر کرد .در سال گذشته  208میلیارد لیترآب صرف کشت هندوانه شد و در نهایت
هرکیلوگرم آن تنها به قیمت  20سنت فروخته شد .مطلع باشید تولید هرکیلو هندوانه
احتیاج به  300لیتر آب دارد .باغداران آذربایجانی باغ های انگور را که میوه ای کم آب
بَر ولی پُر درد سر است ،تبدیل به باغ سیب کردند که میوه ای پُر آب بَر است .آن هم
به پشتوانه 100سدی که بر روی رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه زده شده است .در
نتیجه کار به جایی کشید که در بعضی از سال ها ،به دلیل انباشته شدن محصول سیب،
برداشت آن به صرفه نبود و از آن به عنوان خوراک دام استفاده شد .مصرف کننده خانگی
هم در طول این سال ها احترام به آب را یکسره کنار گذاشتند و مصرف روزانه خود را
از 100لیتر به  250لیتر افزایش دادند .اینگونه بود که دریاچه ارومیه و رودخانه کارون
و ده ها تاالب و صدها رودخانه کشور خشک شدند .فراموش نکنیم شیوه مصرف آب
ش.ب
یک امر اجتماعی است ،که نیاز به خِ َرد اجتماعی دارد.

ولی برای تمیز کردن دستمال احتیاج به آب و انرژی دارم .اگر من دستمال را در ماشین
لباسشویی بیندازم ،ممکن است مصرف آب و انرژی ام از سهم تولید دستمال کاغذی بیشتر
شود ،مگر اینکه از ماشین لباسشویی با راندمان باال استفاده کنم و صبر کنم تا ظرفیت ماشین
کام ً
ال پُر شود .حاال اگر از دستمال کاغذی های بازیافتی که به صورت نیم برگی به بازار می آیند
استفاده کنم ،تکلیف چیست؟ ظاهرا ً این ماجرای دستمال کاغذی و دستمال پارچه ای خیلی
پیچیده شده ،پس بهتر است اسفنج را هم به آن اضافه کنیم .من اگر لکه ماست را با اسفنج
پاک کنم و اسفنج را زیر آب روان بشویم ،انرژی کم و آب زیادی مصرف خواهم کرد ،مگر اینکه
دستگیره شیر آب را در حالتی قرار دهم که وقتی آن را باز می کنم ،آب اندکی از شیر خارج
شود .حال اگر من بخواهم شیر آب را آن قدر باز بگذارم تا آب گرم شود ،تکلیف چیست؟ همان
طورکه می بینید رعایت مصلحت محیط زیست کار آسانی نیست .در این مثال موثر ترین اقدام
استفاده از دستمال پارچه ای و کنترل میزان خروج آب از شیر است .کاری که در وحله اول به
هیچ وجه تا این حد کلیدی به نظر نمی رسید.
حاال تصور کنید یک نفر آدم وسواسی مثل من سعی کند یک خانه بسازد .این کاریست که من
و شوهرم در حال انجام دادن آن هستیم .ما می خواهیم بدانیم در ساخت یک خانه سبز چقدر
انرژی صرفه جویی می شود .به طور متوسط برای ساختن یک خانه معمولی حدود  300مگا
وات ساعت ،انرژی مصرف می شود ،این انرژی برای ساختن ،میلیون ها میلیون رول دستمال
کاغذی کافی است .پس ارزش آن را دارد که بر روی تک تک مصالح آن فکر شود.
ما یک خانه قدیمی داریم که کنترل مصرف انرژی درآن خیلی سخت است .پس به عنوان اولین
گام باید خانه را خراب کنیم تا به جایش یک خانه جدید سبز بسازیم .این تخریب مقداری انرژی
را هدر خواهد داد ،ولی ما می توانیم کلیه مصالح قابل بازیافت آن را جدا کرده ،دوباره استفاده
کنیم .به این شکل مقداری از انرژی تلف شده بازیافت می شود .سپس ما یک مخزن بزرگ برای
جمع آوری آب باران در حیاط خانه تعبیه خواهیم کرد تا باغچه های ما از آب شهر بی نیاز شوند.
بعد به وسیله بتن خاکستر صنعتی ،یک فونداسیون ضخیم برای ساختمان خواهیم ریخت تا از
شدت ورود انرژی خورشیدی و سرمای زمستان به خانه بکاهیم .با این روش ،ما می توانیم انرژی
مورد نیاز برای سرمایش و گرمایش خانه را همیشه حدود  25درصد کاهش دهیم .سپس
دیوار های اصلی را از تیرهای چوبی و مواد مرکب صنعتی خواهیم ساخت ،با این کار می توانیم
یک منبع پایدار برای حفظ انرژی در خانه تامین کنیم .اولین چیزی که ما را دچار شک و دودلی
می کند انتخاب جنس پنجره ها است .اکثر مقاله ها و تبلیغات ،آلومینیم را پیشنهاد می کنند،
البته پی وی سی کمی بهتر است ،ولی پنجره های دوجداره چوبی می تواند تا دو برابر جلو پِرت
انرژی را بگیرد .لوله کشی و برق کشی ساختمان و نصب سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع
کار خاصی ندارد ،ولی تمام آنها را باید عایق بندی کنیم .اسپری فوم ،عایق بسیار خوبی است و
تمام منافذ را پُر می کند ،اما این کار انرژی پِرت شده زیادی دارد .خرده های پارچه عایق بسیار
خوبی است و قیمت آن هم خیلی ارزان تر از فوم است ،به همین دلیل می توانیم از خورده
پارچه های شلوار جین کهنه ،برای عایق کاری استفاده کنیم .ما همچنین می توانیم از عدل های
کاه برای پُر کردن فضای مورد نیاز برای قفسه ها و کتابخانه استفاده کنیم ،انرژی مصرف شده
برای این کار تقریباً صفر است .وقتی نوبت به دیوار های جدا کننده برسد ،می توانیم از نوعی
دیوار کاذب به نام اکوراک ( )EcoRockکه با استفاده از بازیافت مصالح ساختمانی قدیمی تولید
می شود و تولید آن  80درصد انرژی کمتر نیاز دارد ،استفاده کنیم .وقتی نوبت به نازک کاری

رسید ،ظاهرا ً کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم چون درتمام مقاالت مربوط به خانه های
سبز نوشته ،هر نوع موادی را می توانید در این مرحله استفاده کرد ،چون در مصرف انرژی
تفاوت فاحشی به وجود نمی آورد .در صورتی که اگر شما خانه تان را موکت کنید ،مقدار
انرژی مصرف شده برای تولید موکت ،حدود یک دهم کل انرژی مصرف شده برای همان
خانه خواهد بود .بهتر است از بتن و چوب برای کف پوش استفاده شود ،تا انرژی کمتری
مصرف کنیم .خوب حاال خانه ما ساخته شده و انرژی که برای ساختن آن مصرف شده ،تقریباً

نصف انرژی صرف شده برای ساخت یک خانه معمولی است.
اما قبل ازاینکه خیلی از خودمان تشکر کنیم که توانسته ایم با  151مگاوات ساعت انرژی ،این
خانه را بسازیم ،باید به یک سوال مهم پاسخ دهیم ،چه مدت طول می کشد تا انرژی تخریب
خانه قدیمی و ساخت خانه جدید ،به وسیله صرفه جویی در انرژی جبران شود .خانه جدید
ما حدود  6سال زمان الزم دارد تا انرژی مصرف شده خود را به طبیعت پس بدهد .حاال اگر
من می خواستم خانه قدیمی را بازسازی کنم و فقط سطح حفظ انرژی آن را ارتقاء دهم،
حدود بیست سال طول می کشد تا خانه باز سازی شده از نظر انرژی مصرفی ،با طبیعت
بی حساب شود .نکته جالب این است که بدانید سهم صرفه جویی این خانه جدید فقط برابر
سهم انرژی یک سال رانندگی من و یک پنجم مقداری انرژی است که اگر من گیاه خوار
نبودم ،برای خوراکم احتیاج داشتم .به خاطر داشته باشید ،بعضی اوقات چیزهایی که اص ً
ال
انتظارش را نداریم مانند گیاه خواری و صرفه جویی در راندن اتومبیل می تواند بزرگترین
تغییرات را ایجاد کند.
مترجم :سهیال جعفری

گفتگو با آقای مهندس جواد حسن نژاد درباره توسعه پایدار
آقـای مهنـدس جواد حسـن نژاد ،در سـال  1377مدرک کارشـناس ارشـد
مدیریـت و برنامه ریزی محیط زیسـت خود را از دانشـگاه علـوم تحقیقات
دریافـت کردنـد .ایشـان از سـال  1381و هـم زمـان با شـکل گیـری دفتر
مدیریـت کیفـی منابـع آب ،وارد شـرکت مدیریـت منابع آب ایران شـدند
و در زمینـه ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی و مدیریـت ریسـک آلودگی
منابع آب مشـغول فعالیت هسـتند .ایشـان تاکنـون  13جلد کتـاب ومقاله
کاربـردی را بـا همکاری همـکاران گروه محیط زیسـت وکیفیـت منابع آب
تدویـن کرده انـد ،از جمله می توان به شـاخص های کیفیـت آب ،تغذیه گرایی
مخـازن سـدها ،مجموعـه قوانیـن حفاظـت از کیفیـت منابــع آب و غیره
اشـاره نمود.
در این شماره پای صحبت ایشان می نشینیم تا درباره توسعه پایدار در محیط
زیست و دالیل آلودگی منابع آب ،مطالبی را با شما در میان بگذارند.

رعایت اینگونه مسائل است که سد سازی تبدیل به یک توسعه پایدار می شود.
کسانی که سد سازی را نفی می کنند و می گویند اگر سدسازی نبود ما مشکالت
زیست محیطی نداشتیم ،بهتر است نگاهی به جمعیت تهران و مصرف آب آن
بکنند 1/2 .میلیارد مترمکعب آب در طول یک سال در تهران مصرف می شود .یک
لحظه با خود فکر کنید اگر سدهای تهران وجود نداشت چه اتفاقی برای مردم
می افتاد .البته این حرف درستی است که ما با سدسازی آب شُ رب و برق تهران را
تامین می کنیم ،ولی قرار نیست با این کار دشت های پایین دست ،مانند دشت
شهریار و دشت ورامین را دچار مشکل کم آبی کنیم .پس نمی شود به صورت
مطلق گفت سدسازی توسعه پایدار محسوب می شود یا نمی شود ،بلکه این شیوه
برخورد با سدسازی است که می تواند آن را تبدیل به توسعه پایدار کند.
چرا آلودگی آب در کشور ما تا این حد وسیع است؟

اجتماعی نیز دارد ،در واقع محیط زیست بدون محیط اجتماعی بی معنی است.
به همین دلیل جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حفظ محیط زیست
است .ما باید برای مردم برنامه داشته باشیم و به آنها آگاهی رسانی کنیم تا جایی
که مردم واقعیت های زیست محیطی را باور کنند ،با این باور است که ما می توانیم
مشارکت مردمی را جلب کنیم .اگر ما فقط به مردم بگوییم ،باید مصرف آب را
کاهش دهید ،ولی آموزش های الزم و روش کاهش مصرف و ابزار آن را در اختیار
آنها قرار ندهیم ،نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم در حفظ منابع آب موثر
باشند .آموزش باید از سنین کودکی آغاز شود ،معموالً یک فرد بزرگسال
نمی تواند تغییرات رفتاری را به سرعت قبول کند .حتی اگر باور کند و بخواهد
تغییر رفتار بدهد این کار برای افراد بزرگسال خیلی زمان بر است .بنابراین ما
بایستی از کودکی آموزش را به دو شیوه نرم افزاری برای ساختن فکرها و سخت
افزاری برای مدیریت مصرف بهینه آغاز کنیم .همین کودکانی که آموزش
دیده اند وقتی بزرگ شوند ،در کارهای اجرایی مشارکت میکنند ،مدیر
می شوند ،نماینده مجلس می شوند و آنگاه باورهای خود را عملیاتی
می کنند .اگر مدیران امروز ما از کودکی دیدگاه زیست محیطی داشتند،
خیلی از هزینه های ما امروز کم تر می شد.
در حال حاضر چه اقداماتی از طرف دولت برای فرهنگ سازی
انجام می شود؟
بحث آگاهی رسانی و ارتباط با مردم بسیار پیچیده تر از کارهای سخت
افزاری است .ما همیشه برای کارهای سازه ای ،تیم فنی و متخصص در
اختیار داریم ،ولی در بحث های اجتماعی که بسیار پیچیده تر است،
این موضوع به ندرت مشاهده می شود .در این خصوص باید زیر
ساخت های فرهنگی الزم فراهم شود ،تا امید رسیدن به اهدف وجود
داشته باشد .از طرف دیگرچون این کار زمان بر است و ممکن است
در  10تا  20سال آینده نتیجه بخش باشد و چون کاری پُر زحمت و
پُر هزینه است ،بسیاری از مدیـران تمایل ندارند دنبال آن بروند زیرا
مادریککشور درحالتوسعه زندگی میکنیم و مسئوالن ترجیحمی دهند
نتایج توسعه را فوری به دست آورند .ما تاکنون در زمینه آگاهی رسانی
حفاظت کیفی منابع آب ،در شرکت مدیریت منابع آب ،اقدامات متنوعی
انجام داده ایم .طرح تدوین و اجرای برنامه های آگاهی رسانی حفاظت
کیفی منابع آب توسط مشاور ذی ربط و با نظارت همکاران شرکت،
تهیه و تدوین گردیده است .در این طرح مشاور با همکاری متخصصان،
مطالعاتی را انجام داده است .بطوری که مشاور ابتدا سطح آگاهی اولیه

مهم ترین عامل آلودگی آب که باعث می شود بخش بزرگی از این موهبت کمیاب
از دسترس ما خارج شود ،استفاده از روش های نادرست است .مث ً
ال بخش کشاورزی
ترجیح می دهد حداکثر تولید را داشته باشد و به هر شکلی که شده بیشترین آب
را استحصال کند ،خیلی هم نگران آلودگی آب به وسیله عملیات و نهاده های
کشاورزی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم نیست .از آن طرف بخش صنعت می خواهد
بیشترین تولید را داشته باشد ،پس توقع دارد بیشترین آب را تحویل بگیرد و پساب
را به هر شکل و هرکجا که خواست تخلیه کند .همین طور بخش مصارف خانگی
نیز برای رفاه و بهداشت تمایل دارد بیشترین آب را مصرف کند ،در نتیجه مقدار
زیادی پساب تولید می کند .همه اینها یک بی نظمی را در مدیریت آب به وجود
می آورد که به همه چیز و از جمله به خود آب آسیب های جدی وارد میکند.
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داریم طبق قانون اساسی طبیعت را همانگونه که تحویل گرفتیم ،سالم تحویل
نسل بعد بدهیم .پس موظفیم برای استفاده از آب از روش های پایدار استفاده
کنیم .اصول حفاظت از کیفیت منابع آب بر سه محور استوار است .یکی شناسایی
و پایش کیفیت منابع آب ،پس باید بررسی کنیم آبی که در حوضه های آبریز،
اعم از سطحی ،زیرزمینی و مخازن سدها داریم کیفیت شان چگونه است .یکی
از مشکالت اصلی در این بخش این است که ما معموالً اطالعات دقیقی از منابع
نداریم ،چون طراحی سیستم شبکه پایش به دلیل عدم تامین اعتبارات الزم راه
اندازی نشده و اطالعات دقیقی در سطح کشور در دسترس نیست تا براساس آن
اطالعات ،برنامه های مناسب پیشگیری و کنترل آلودگی منابع آب تهیه شود .البته
به جز بحث اعتبارات ،مشکل نیروی انسانی متخصص را هم داریم .دومین مبحث
پیشگیری ،مدیریت و کنترل واحدهای آالینده است .درحال حاضر این وظیفه به
عهده سازمان حفاظت محیط زیست است .یعنی اگر در محلی تخلیه فاضالب
مطابق با استاندارد نباشد ،باید سازمان حفاظت محیط زیست جلوی آن را بگیرد،
ناگفته نماند این سازمان همیشه برای اعمال وظیفه ،با مشکالت قانونی و منطقه ای
و ملی زیادی مواجه است .قدم بعدی احیا و بهسازی منابع آب آلوده است .با توجه
به کمبود آبی که در کشور وجود دارد ،آب های آلوده نباید به حال خود رها شود،
چون اوالً بقیه آب های پاک را آلوده می کند ،ثانیاً حجم بزرگی از آبی که در شرایط
فعلی ما به آن نیاز مبرم داریم از دسترس خارج می شود  .پس بهتر است برای آن
برنامه داشته باشیم و با انواع روش ها ،که بعضاً بسیار هم پُر هزینه است ،آب آلوده
را احیا و مجددا ً استفاده کنیم.
نقش مردم در حفظ محیط زیست و منابع آب چیست؟
محیط زیست عالوه بر شاخصه های فیزیکی و بیولوژیکی ،یکسری شاخص های

و نحوه ارتباط با مخاطب را برای ما مشخص کرد ،سپس یک نقشه راه در اختیار
ما قرار داد .در این نقشه راه مشخص شده که چگونه به کودک و نوجوان آگاهی
دهیم ،به عموم مردم باید چه بگوییم ،با متخصصان چگونه باید برخورد کنیم،
ائمه جماعات به چه اطالعاتی نیاز دارند ،نمایندگان مجلس چه مطالبی را باید
بدانند و برای اعضای دولت چه مطالبی مفید است .به عنوان مثال ما برای ائمه
جماعات یک کتاب در زمینه حفاظت کیفی آب ،بر اساس آیات و روایات و سنت
تهیه کردیم ،سپس از مراجع تقلید تاییدیه این کتاب را گرفتیم و بعد کتاب
را منتشر و بین ائمه توزیع کردیم .طبق نظر مشاور ،خواندن مطالب مفصل از
حوصله جامعه خارج است و باید بیشتر آموزش ها تصویری و کوتاه باشد .به
همین دلیل برای افراد جامعه جزوه های مختصر و موجزی تهیه و توزیع شد.
ما به این نتیجه رسیدیم که فیلم های مستند و کوتاه در اجتماع بازخورد خوبی
دارد ،به همین دلیل اقدام به ساخت  42قسمت مستند  5دقیقه ای کردیم
که هم کوتاه بود وهم تصویری .در این مستندها ابتدا به معرفی آب پرداختیم،
کمبودهای آب و نامتوازن بودن بارش در سطح کشور و مشکالت آب های
سطحی و زیرزمینی را مطرح کردیم ،سپس واژه پسماند و حریم بستر تعریف
شد .آنگاه نقش تاالب ها در حفظ محیط زیست را مطرح نمودیم و شیوه های
تامین آب را معرفی کردیم ،بعد انواع فاضالب های انسانی ،کشاورزی و صنعتی
و نقش هریک در آلودگی آب را مورد بررسی قرار دادیم .همه اینها را با انواع
مثال های تصویری و در مناطق مختلف کشور که نمونه های آن دیده می شد،
فیلم برداری کردیم .سپس هر قسمت توسط آقای میرفخرایی که دارای صدایی
شناخته شده در عرصه فیلم های مستند هستند ،صدا گذاری شد .در واقع روی
تک تک موضوعات فکر شد و یک تیم دانشگاهی پشت هر موضوع قرار گرفت.
آنگاه مشاور ما زمان های اثر گذار در صدا و سیما را مشخص کرد و اعالم نمود5 ،
دقیقه قبل از اخبار ساعت  21بهترین و موثرترین زمان برای پخش این گونه
مستند ها است .وقتی این فیلم در صدا و سیما پخش شد اثر بسیار خوبی بر
مردم گذاشت .البته اگر پخش این برنامه در شبکههای مختلف و به اندازه کافی
تکرار میشد ،میتوانست بازخورد عمیقتری داشته باشد .ولی متاسفانه بودجه
پخش دفتر ما به پایان رسید.
چه می توان کرد تا برنامه های آموزشی بیشتری ساخته و ارائه شود؟
مـا در اسـناد بـاال دسـتی و بـه ویـژه در قوانیـن و مقـررات توسـعه پنج سـاله
کشـور ،دسـتورالعمل هـای مطلوبـی در زمینـه توسـعه برنامـه های آموزشـی
حفاظـت از محیـط زیسـت ومنابـع آب در دسـت داریـم ،لیکـن یکـی
از مهـم تریـن چالـش هـای اجرایی ایـن حـوزه را می تـوان کمبـود اعتبارات
وکمرنـگ بـودن نقـش تشـکل های مـردم نهـاد دانسـت .لذا بـا برنامـه ریزی
مناسـب و رفـع چالـش های فـوق ،می تـوان برنامه هـای آموزشـی مطلوبی را
تدویـن و اجرایـی نمود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید از شما متشکریم.

لطف ًا اصطالح توسعه پایدار را برای ما تعریف کنید.
آقای پروفسور مجید مخدوم که از نسل اول استادان محیط زیست
ایران هستند ،معتقدند سه دیدگاه برای استفاده از سرزمین وجود
دارد ،دیدگاه اقتصادی ،اکولوژیک و محیط زیستی .دیدگاه اقتصادی یا
مصرفی همان دیدگاهی است که بدون رعایت مالحظات زیست محیطی
می خواهد سریعاً راه را برای توسعه بازکند تا بتواند برای مجریان این
دیدگاه باالترین سود را به ارمغان آورد ،آن هم بدون اینکه پتانسیل منابع
را در نظر بگیرد .مث ً
ال در بخش آب ،اگر ارگانی بدون در نظر گرفتن
پتانسیل آبی منطقه و درجه حساسیت و آسیب پذیری منابع آب ،اقدام
به توسعه صنایع پُرآب بَر و با پتانسیل آلودگی باال بنمایند ،نشان دهنده
دیدگاه اقتصادی آن ارگان است .به عنوان نمونه وقتی صنایع فوالد را
که به آب زیادی نیاز دارد در فالت مرکزی جانمایی کنند و صنایع
پتروشیمی که آلودگی زیادی برای منابع آب به همراه دارد را در مناطق
غرب کشور گسترش دهند این یک دیدگاه اقتصادی است و تاکید این
دیدگاه فقط بر به دست آوردن باالترین سود مالی و اجتماعی قرار دارد.
درنقطه مقابل ،دیدگاه اکولوژیک است که می گوید به طبیعت دست
نزنید و مناطق طبیعی را حفاظت شده اعالم کنید ،تا طبیعت آسیب
نبیند .تاکید این روش فقط بر امانت داری برای حفظ زیبایی و سالمت
سرزمین است .اما دیدگاه محیط زیستی بر تفکر استفاده بهینه از منابع
محیط زیست ،جهت تامین ورفع نیاز های انسان با هدف حفظ ظرفیت های
سرزمین برای خودسازی ،استواراست .در این روش ضمن اینکه فعالیت هایی

نظیر راه و ترابری ،تولید غذا ،تامین آب و ...برای انسان که در راس توسعه پایدار
قراردارد صورت می گیرد ،منابع محیط زیستی نیز با رعایت مالحظات مربوطه
کمترین میزان آسیب را پذیرا می شوند و خسارت محیط زیستی کنترل شده ای
ایجاد می شود که قابل احیاء می باشد .این دیدگاه سعی بر اداره سرزمین همراه
با عشق و احترام دارد و قصدش رسیدن به تعادلی بین هدف هایی دارد است که
اغلب مواقع با هم ناسازگار هستند .به عنوان مثال احداث سد گتوند یکی از
پروژه هایی است که اسیر دیدگاه اقتصادی افراطی شده است .قبل از احداث این
سد ،کارهای کارشناسی الزم انجام گرفت .ارتفاع سد و حجم مخزن طبق نظرات
کارشناسی مشخص شد و محور سد چند کیلومتر پایینتر از جای فعلی جانمایی
شد .ناگهان دیدگاه اقتصادی بر دیدگاه محیط زیستی برتری یافت وتصمیم برآن
شد که سد را چند کیلومتر باالتر بسازند ،تا سدی بزرگتر با گنجایش ذخیره آب
و تولید برق بیشتر داشته باشند ،بدون اینکه هشدارهای کارشناسی و پیامدهای
جانبی و پیامدهای محیط زیستی را در نظر بگیرند .در نتیجه با اضافه شدن به
ارتفاع سد ،الیه های نمکی منطقه ،داخل مخزن سد قرار گرفت .متاسفانه در این
موارد مثال زیاد است چون دیدگاه اقتصادی در کشور ما وجه غالب را دارد .البته
تجربه های بدی که در سال های اخیر داشتیم موجب شده تا اکثر ارگان ها به
بحث محیط زیست بیشتر بها دهند .البته حل مشکالت به وجود آمده هزینه
بسیار هنگفتی در بر خواهد داشت ،از جمله همین سد گتوند که برگرداندنش
به حالت عادی و احیا آن هزینه سنگینی را برای کشور به وجود آورده است .با
کمی دقت متوجه می شویم دیدگاه صحیح و اصولی نه دیدگاه اقتصادی صرف
است و نه دیدگاه اکولوژیکی مطلق ،بلکه دیدگاه محیط زیست و توسعه پایدار
بهترین روش است .در فرآیند توسعه پایدار ،انسان باید محور همه تصمیم ها قرار
بگیرد .توسعه پایدار در جهت رفاه و سالمت جامعه و بر طرف کردن نیازهای
نسل حاضر ،سعی در ایجاد کمترین آثار و پیامدهای نامطلوب بر محیط زیست
را دارد ،تا سهم نسل های آینده نیز حفظ شود .توسعه پایدار باور دارد انسان ها
در طوالنی مدت ،به محیط زیست نیازی حیاتی دارند.
آیا سد سازی یک شیوه توسعه ناپایدار محسوب می شود؟
مدتی است بر روی مسئله سدسازی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بحث
می شود و حتی عده ای از کارشناسان و اساتید دانشگاه درخواست کردهاند
سدهای موجود تخریب شود ،به نظر من اصل سدسازی چون یکی از موثرترین
روش های تامین آب و برق است ،نباید زیر سوال برود .این جانمایی سدها و
مدیریت آب است که در بیشتر مواقع به درستی برنامه ریزی نشده تا کم ترین
آثار و پیامدهای زیست محیطی را بر جا بگذارد .مث ً
ال الزم است قبل از احداث
هر سد ،مقدار تبخیر منطقه ای آن محاسبه شود ،حق آبه زیست محیطی پایین
دست رعایت گردد ،مدیریت کیفیت و رسوب گذاری مخزن انجام شود ،ساکنان
اماکن مسکونی که در مخزن سد قرار می گیرند به خوبی اسکان داده شوند،
آالینده ها در باال دست کنترل شود تا آب سالم به مصرف کننده ها برسد ،با

نحوه برگزاری جلسات اداری
 روزانه میلیون ها جلسه با اهداف و سطوح گوناگون در سرتا سر جهان برگزار می شود .عواملي

و مطبوع و به دور از تابش نور آفتاب ،گرما ،ســرما و دارای آکوســتیک صدایِ مناسب و
کنترل شده برگزار نمایید .از مسئول فنی بخواهید کلیه دستگاه های نور ،صدا ،پروژکشن و

بخواهید به وضوح و با دقت نقطه نظرات خود را بیان کنند .بهتر است پس از پایان یافتن هر

ي را ب ه صورت
ت بپردازند و تصميمات 
ل ب ه تباد ل اطالعا 
ي و تعام 
ل دهند و با همفكر 
تشكي 

باید خود را برای نحوه افتتاح و سواالتی که ممکن است از طرف شرکت کنندگان پرسیده

سپس به سراغ مبحث بعدی بروید .وقتی یکی از موضاع ها و اهداف دستورجلسه به نتیجه

ش متغيرها ،مديرا ن را ناگزيركرده،
ي ساختارها و افزاي 
گ شد ن سازمان ها ،پيچيدگ 
مانند بزر 
ي را
ف و اداره موثر سازمان و دریافت كمك از ساير اعضا ،مرتباً جلسات 
ي انجا م بهتر وظاي 
برا 

کامپیوتر را از قبل آماده کند ،تا وقت و انرژی جلسه تلف این گونه موارد نشود .مدیر جلسه

ي اتخاذكنند .جلسات راهی بسیار موثر برای خلق ایده ها و توضیح افکار در فعالیت های
گروه 

شــود ،آماده کند .دستور جلسه باید به دقت و با جزئیات مشخص شود ،او باید اطمینان

گروهیهستند.اگرتشکیلجلساتباآمادگیقبلیومدیریتصحیحنباشد،نتیجهمناسبی

حاصل کند که کلیه شرکت کنندگان خالصه مذاکرات و صورت جلسه ها را دریافت کرده اند.

اقتصادی کار پُرهزینه ای است .در زمان تشکیل جلسات ،ده ها نفر ،برای چندین ساعت از

متعادل کردن روند جلسه یکی دیگر از وظایف مدیر جلسه است ،به شکلی که مباحث نه

از آن حاصل نمی شود در نتیجه محکوم به شکست است .راه انداختن یک جلسه ،از نظر

کار روزمره خود جدا می شوند ،در حالی که بابت آن دستمزد و حتی حق جلسه و پاداش

مدیر جلســه باید بحث را شــروع و حاضرین را تشویق به شرکت فعاالنه در جلسه کند.

دریافت می کنند .اگر هزینه های پذیرایی و آماده سازی جلسه را نیز بر آن بیفزایید ،مطمئن

جلسه همه باید بتوانند آزادانه حرف های شان را مطرح کنند .از افراد ساکت یا محافظه کار
بخش از دستورجلسه ،توقف کوتاهی بدهید ،بحث های انجام گرفته را جمع بندی کنید و
می رسد ،مسئولیت پیگیری آن را به یکی از افراد حاضر در جلسه بسپارید .در کارهای که

خودتان تخصص دارید ،قبول مسئولیت کنید تا همه احساس مساوات کنند.

جلسه را سر ساعت آغاز کنید .اگر کسی دیر حاضر شد ،در هر مقام ومنصبی است ،مطالب

گفته شده را دوباره برای او تکرار نکنید ،اگر جلسه را برای هر تازه وارد از نو شروع کنید ،باعث
می شود وقت ارزشمند دیگران هدر برود و همه گمان کنند دیر آمدن سر جلسات اشکالی ندارد
و چیزی را از دست نمی دهند .زمان مشخصی برای اتمام جلسه در نظر بگیرید .در شرایط

استثنائی شما فقط یک بار حق دارید به اندازه 10درصد از وقت پیش بینی شده ،به وقت جلسه
اضافه کنید .مث ً
ال یک جلسه 3ساعته فقط می تواند 20دقیقه افزایش وقت پیدا کند .در زمان

می شوید برگزای جلسه کار پُرهزینه ای است .متاسفانه بسیاری از کارکنان و حتی مدیران،

برگزاری جلسه را یک نوع وقت تلف کردن می دانند و با بی میلی در آن شرکت می کنند .اگر
اهمیت برگزاری جلسه برای شما کام ً
ال محرز نیست بهتر است ابتدا دانش خود را در این مورد

پایان یافتن وقت ،مطلب را در هر مرحله ای که قرار دارد قطع کنید و جلسه را پایان یافته

اعالم نمایید .مطمئن باشید هر چقدر جلسه را بیشتر کِش دهید فقط وقت تلف کرده اید و

افزایش دهید و اگر اهمیت جلسات برای شما مشخص است ،باید سعی کنید آن را موفق و پُر
ثمر برگزار کنید ،تا وقت و سرمایه موسسه شما هدر نرود.

هیچ سودی برای موسسه شما نخواهد داشت ،با این شیوه شرکت کنندگان بعد از چند جلسه

موفقیت جلسه و مشارکت موثر و کارآمد همه شرکت کنندگان ،رئیس باید مقدماتی را فراهم

بیان خواهند کرد و سعی می کنند قبل از تمام شدن وقت در بحث شرکت کنند .برای اینکه

شرکت کنندگان قرار دهد .این کار باعث می شود همه با آمادگی الزم در جلسه حضور پیدا

با این کار اگر وقت کم بیاید ،بررسی موضوعات مهم را از دست نخواهید داد .در هر صورت اگر

متوجه می شوند که زمان پایان جلسه جدی است ،در نتیجه مطالب خود را خالصه و مفید

مهم ترین عامل موفقیت یک جلســه اداری مهارت رئیس جلسه است .برای اطمینان از

حداکثراستفادهراازهرجلسهببرید،موضوعاتدستورجلسهرابهترتیباهمیتفهرستکنید،

کند ،ابتدا باید ساختار جلسه و هدف اصلی از برگزاری آن را تدوین کند و نتیجه را در اختیار

کنند.اصلیترینکلیدموفقیتهرجلسه،انتخابصحیحشرکتکنندگاناست.بایدکسانی

بخش مهمی از کار جلسه باقی بماند یا جلسه طوالنی شود ،این تقصیر مدیر جلسه است که

تعداد شرکت کننده ها نباید خیلی زیاد یا کم باشد ،حداقل  6نفر و حداکثر  12نفر ،تعداد

به همه نکات دستورجلسه رسیدگی کردید و مسئله دیگری بر جا نماند ،جلسه را کِش ندهید،

انتخاب شوند که بتوانند تصمیمات خوب و ارزنده بگیرند و پیشنهادهای سودمند ارائه دهند.
مناسبی برای جلسات عادی هستند .این افراد باید اطالعات الزم برای شرکت در مباحثی که

در صورت جلسه قید شده را دارا باشند .هر دقیقه از زمان یک جلسه ارزشمند است ،پس

افرادی را به جلسه دعوت کنید که حرفی برای گفتن داشته باشند و شما بتوانید از وجود آنها

استفاده کنید .برای مشکالت ساده و پیش پا افتاده که می توان آنها را به راحتی با تلفن یا

ایمیل یا نامه برطرف کرد ،الزم نیست جلسه تشکیل دهید.

نتوانسته دستور جلسه را مناسب زمانبندی تدوین کند و جلسه را به خوبی مدیریت نماید .اگر
خیلی سریع و پُر شتاب و نه خیلی کند و مالل آور مطرح شوند .تالش کنید فضای جلسه

بهترین کار این است که قبل از وقت ،جلسه را پایان دهید.

تکلیف پیشنهادات رسیده را مشخص کند که آیا مورد تصویب قرار گرفته یا رد شده است.

کار ،جمع آوری کند و آن را برای تمام حاضرین جلســه ارسال نماید .در جلسات بعدی

شاد ،صمیمی و با انرژی باشد .مدیر جلسه باید در پایان هر بخش بحث ها را خالصه کرده،

برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی و سوء تفاهم ،تصمیم گیری ها را خالصه کرده و در

مدیر جلسه به کمک منشی جلسه باید تصمیمات اتخاذ شده و توافق ها را در یک گزارش

می توانید از این گزارش به عنوان مروری بر جلســه قبلی استفاده کنید تا متوجه شوید

رئیس جلسه باید زمان مناسبی را انتخاب کند تا افراد ،فرصت آماده سازی خود را داشته

گزارش صورت جلسه قید کند .اگر شما رهبر جلسه هستید ،اطمینان حاصل کنید که
افکار و ایده همه افراد شرکت کننده در جلسه مطرح شود و اختیار عنان جلسه دست یک

یا چند نفر قرار نگیرد و بقیه شرکت کنندگان فقط ُرل مستمع را نداشته باشند .در طول

تصمیمات قبلی تا چه حد انجام شده .چنانچه در جلسات قبلی ،کسانی مسئول و متعهد
به انجام اموری بودند ،حتماً از تک تک این افراد بخواهید پیشرفت کار محوله را به اطالع
شما و سایر شرکت کنندگان برسانند.

خودخواهی ،ریشه ها و عوارض آن

حد مورد توجه قرار می گیرد .معموالً تمرکز بیش از حد و افراطی و اغراق آمیز پدر و مادر به
این خاطر است که در زندگی خود چیز با ارزش دیگری ندارند ،لذا تمام توجه خود را معطوف
فرزندان می کنند به خصوص اگر تک فرزند یا تک پسر باشد.
حاال به سراغ بستر بزرگ تر که جامعه است می رویم و دالیل اجتماعی خود شیفتگی و خود
محور بودن افراد در جامعه را بررسی می کنیم.
عدم آموزش فرهنگ ُکنش جمعی :اگر در اجتماعی ورزش های انفرادی مقام های باالیی
را می گیرد ،ولی ورزش های دسته جمعی و گروهی زیاد موفق نیست ،این نمودی از عدم
وجود فرهنگ ُکنش جمعی در آن اجتماع است .در چنین اجتماعاتی نظام فرهنگی و آموزش

بازی به بچه ها می آموزد که بر روی سر یکدیگر پا بگذارند و برای خود جایی پیدا کنند .در
صورتی که نظام آموزش و پرورش باید به بچه ها بیاموزد که آنها در یک جامعه زندگی می کنند
که همه به یکدیگر احتیاج دارند ،پس بهتر است به هم کمک کنند و یاری برسانند.
جبران کمبود فردیت از طریق خودخواهی :به حریم شخصی هر فرد که متعلق به خود
او است فردیت گفته می شود .فردیت از نظر جامعه شناسی شاخصه مثبتی است .برای
پرورش فردیت در کودکان باید به آنها اجازه داد تا بر اساس عالئق و استعدادهای خود و با
رعایت هنجارهای اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعه ،خواست های خود را پیش ببرند و از
زمانی که توانستند کارهای خود را انجام دهند ،دیگر خانواده به آنها نگوید چه بپوش چه
نپوش ،چه بکن و چه نکن .با این شیوه فرد برای خودش یک شخصیت دست و پا می کند
که به آن فردیت می گویند .فرق فردیت با خود محوری این است که فرد خود محور ،همه
چیز را برای خودش می خواهد .او می گوید ،پول مال من ،زندگی مال من ،جامعه مال من،
آب مال من ،زمین مال من ،همه چیز باید بر اساس منافع من شکل بگیرد .ولی انسان دارای
فردیت می گوید ،من به عنوان یک عضو از جامعه حقوق و حریم اختصاصی خودم را دارم
و این حقوق من نافی حق دیگران نیست .انسان خودخواه با نفی حق دیگران می خواهد
چیزی اضافه به دست آورد ،در صورتی که فردیت فقط حق خودش را از جمع طلب
می کند ،نه کم تر و نه بیشتر.
عدم ترویج فرهنگ رقابت سالم :اگر در اجتماعی فرهنگ رقابت سالم جا نیفتاده باشد،
به اجبار رقابت ها به طرف شیوه های ناسالم می رود و در نهایت تبدیل به خودخواهی
می شود .مث ً
ال در یک رقابت سالم شاگردان یک کالس سعی می کنند با درس خواندن
شاگرد ممتاز شوند و به دانشگاه راه پیدا کنند ،ولی اگر اجتماع به افراد دانشمند احترام نگذارد
و فقط به مدرک اهمیت بدهد ،همه سعی می کنند با تقلب و هر حیله دیگری که بتوانند
وارد دانشگاه شوند و مدرک بگیرند .در چنین شرایط افراد خود خواه می شوند و حاضرند
دیگران را زیر پای خود ل ِه کنند.
عوارض خودخواهی :کسانی که در کنار یک آدم خودخواه زندگی می کنند ،پیوسته دچار
آزار و اذیت می شوند .فرد خود خواه پیوسته آرامش روانی جمع را بر هم می زند و آنها
را مرتباً در رنج و عذاب و استرس و در معرض توهین قرار می دهد .شخص خود خواه
مجموعه ای از انسان ها را که برای همیاری و همبستگی و حمایت متقابل دور هم جمع شده
اند را تبدیل به افراد ضد جامعه می کند .در چنین جوی هیچ کاری نتیجه مناسبی نخواهد
داشت ،حتی برای خود فرد خودخواه.
نتیجه گیری :انسان خودخواه فقط بر محور منافع خود عمل می کنند در نتیجه زندگی را بر
دیگران تلخ می کند ،این روش بهترین گزینه برای یک زندگی سالم نیست .پس بهتر است
همواره افق دیدمان را وسیع تر کنیم و خود را به عنوان جزئی از کل جامعه بدانیم ،جزئی که
نمی تواند جدا از کل زندگی کند.

باشند .زمان شروع و پایان جلسه باید در دعوت نامه قید شود .جلسه را در محیط مناسب

خودخواهی حکایتی از عدم رعایت حال واحوال و حقوق دیگران است .خودخواهی یعنی
حق دیگران را حق خود دانستن و سهم دیگران را بدون اجازه و با تهدید و ارعاب برای خود
بر داشتن .هر جا کسی برای نفع شخصی ،سبب شود احترام ،حق ،سهم و آرامش دیگری
زیر سوال برود ،این رفتار را خودخواهانه می گویند .در روانشناسی برای افراد خودخواه واژه
خودشیفته را هم استفاده می کنند .خودشیفته کسی است که تا آن حد خود را دوست
دارد و به خود عالقه مند است که می توان گفت ،شیفته خودش است .خوشیفته کسی
است که می آموزد و عادت می کند که محور ،مدار و اصل هر چیز باشد و خود را مهم تر و
برتر از دیگران می داند و فکر می کند همه چیز باید در خدمت او باشد.
یک انسان به دو گونه خودشیفته می شود؟ یکی به دالیل تربیت خانوادگی و دیگری به
دالیل اجتماعی .یک نوزاد بدون هیچ گونه خودخواهی و خود شیفتگی به دنیا می آید و
می تواند به صورت نرمال تبدیل به یک انسان سالم شود .آن چیزی که از او یک موجود
خودپرست ،خودمدار و خودخواه می سازد ،تربیت نادرست است .شیوه غیراصولی تربیت،
به چند روش افراد خودخواه و خودشیفته تحویل اجتماع می دهد.
باز تولید الگوی والدین :پدر یا مادر یا هر دو نفر اگر افرادی خودخواه و خودشیفته باشند،
معموالً به باز تولید الگوی شخصیتی خود اقدام می کنند .وقتی کسی آموخت که همه
چیزهای خوب را باید برای خودش بردارد و همیشه بهترین و راحت ترین و خوشمزه ترین
و بیشترین چیزها مال او باشد و فکر کرد این نگرش به زندگی نوعی زرنگی و باهوشی
محسوب می شود ،روزی هم که تشکیل خانواده داد و بچه دار شد ،همان الگو را که آموخته
و فهمیده ،روش تربیت فرزند خود قرار می دهد و به سمت باز تولید الگو شخصیتی خود
می رود .باز تولید خود شیفتگی در بسیاری از موارد آگاهانه و به صورت آموزش مستقیم
است .یعنی فرد خودخواه روش های خود شیفتگی را به فرزندش آموزش می دهد .روش
دیگر آن است که فرزند از رفتار والدین خود الگو برداری می کنند.
فرا فکنی حقارت های والدین :روش دیگر این است که پدر و مادر می خواهند یکسری
از حقارت های تحمیل شده به خود را با تربیت خودخواهانه فرزند جبران کنند .مث ً
ال پدر
و مادری که در دوران کودکی با حقارت و حق کشی رشد کرده اند و به وسیله پدر و مادر
یا اطرافیان زورگو مورد ظلم واقع شده اند ،برای اینکه چنین اتفاقی برای فرزندشان تکرار
نشود ،سعی می کند بچه خود را بر خالف خودشان که تو سری خور و مظلوم و ضعیف
بوده اند ،خیلی تهاجمی و درنده خو و آماده خوردن حق دیگران بار بیاورند و تمام
عقده های آشکار و پنهان وجود خود را بر سر تربیت فرزندان خالی کنند.
تمرکز بیش از حد بر روی فرزندان :بعضی اوقات پدر و مادرها آن قدر روی کودکان شان
سرمایه گذاری می کنند که فرزند فکر می کند البد موجود خارق العاده ای است ،که تا این

و پروش به مردم یاد نمی دهد که با هم دیگر کار کنند و برای حق یکدیگر احترام قائل باشند
و گروه و تیم برای شان مهم باشد .مث ً
ال وقتی یک فوتبالیست در موقعیت گل قرار می گیرد
و می داند اگر پاس مناسب بدهد ،یارش می تواند یک گل زیبا بزند و تیم را برنده کند ،با
خود محاسبه می کند اگر پاس بدهم  79درصد امکان دارد یارم گل بزند ،ولی  11درصد هم
احتمال دارد که من از این زاویه بسته شوت کنم و گل شود و افتخارش به اسم خودم ثبت
شود ،این چیز هایی است که در کسری از ثانیه از ذهن یک فوتبالیست خود محور
می گذرد و در اکثر اوقات زمان مناسب از دست می رود .در مدارس یک بازی متداولی وجود
دارد که  9صندلی می گذارند و  10نفر به دور این صندلی ها می دوند .به محض قطع موزیک،
بچه ها باید روی صندلی ها بنشینند و کسی که جا نداشته باشد ،بازنده می شود .در واقع این

آهنگ زمین
همه چیز از ویدیو کلیپ مایکل جکسون با نام آهنگ زمین( )Earth Songشروع شد.
ویدیویی که موضوع اش نابود شدن طبیعت و حیوانات به دست انسان بود .نیک برانت که
در سال  ۱۹۹۵این ویدیو را در تانزانیا فیلمبرداری و کارگردانی کرد ،عاشق آفریقا شد و از
سال  2001تاکنون فقط بر روی پروژ عکاسی از آفریقا کار می کند و تاکنون سه جلد کتاب
با عنوان “روی این زمین ،سایه ای سقوط می کند” از عکس های آفریقایی چاپ کرده .تمام
عکس ها با یک دوربین متوسط و با فیلم نگاتیو عکاسی شده و به صورت سیاه و سفید است
و عموماً از فاصله نزدیک تهیه شدهاند ،گاه به نظر میرسد ،عکاس از حیوانات دعوت کرده

که برای تهیه پرتره برای او ژست بگیرند.
عکس کتاب های او با شکوه و عظمت شروع می شوند و به تدریج ،با نابود شدن طبیعت
و حیوانات آفریقا ،تیره و دردناک می شوند .در سال های اخیر او از همان مناطقی که 12
سال قبل از آنجا عکاسی کرده بود ،دوباره عکس گرفت .باور کردنی نیست که همین زمان
کوتاه چه تاثیر عمیقی بر زیست بوم آفریقا بر جا گذاشته .نیک برانت برای نشان دادن شدت
این تخریب ها به دست بشر ،دو عکس از یک محل را با فاصله زمانی یک دهه ،با هم تلفیق
کرده .یک نمونه از عکس ها را برای شما چاپ می کنیم برای دیدن بقیه عکس ها وآگاهی از
عمق فاجعه می توانید به سایت  www.inheritthedust.nickbrandt.comمراجعه کنید.

تحلیل اخبار آب
آب و جامعه ایرانی
آقایعلیالریجانیرئیسمجلسایرانگفت:بیتردید،بامجموعهشرایطاقلیمیووضعیت
جغرافیایی ایران ،برای كشور ما «آب» نقش حیاتی یافته و باید از این جهت آب را یكی از
موضوعات مورد توجه امنیت ملی كشور بدانیم .در یك نگاه كلی صرفاً از بُعد كشاورزی ،با
یك شرایط ویژه مواجه هستیم .برای تولید  21محصول كشاورزی مهم (نیشكر ،چغندر
قند ،سویا ،گندم ،جو ،برنج... ،گوشت گاو ،گوشت گوسفند و بُز) در ایران حدود 104میلیارد
متر مكعب آب مصرف میشود .كه  65میلیارد متر مكعب آن ،آب سبز (،Green Water
نزوالت آسمانی) و  40میلیارد متر مكعب آن آبهای آبی و خاكستری (،Blue Water
آبهای زیر زمینی و جاری، Grey Water ،آب های آلوده و برگشتی) است.
این امر نشان میدهد از آبهای آبی و خاكستری به نحو غیر مناسب و گشاده دستانه
استفاده میشود كه میتواند برای آینده كشور خطرناك باشد .به همین جهت سیاست باال
بردن بهرهوری در آبهای كشاورزی نظیر آبیاری تحت فشار و یا گسترش سیستمهای
جدی تر از آنچه امروز
گلخانهای و بهبود روش های آبخیزداری برای كشور ،باید بسیار ّ
انجام میدهیم مورد توجه قرار گیرد و نظیر نیازهای امنیت ملی باید به این امر توجه كرد.
کانالتلگرام

آقای علی الریجانی بیش از  8سال است که رئیس مجلس هستند .در دوره
جدید نیز مجددا ًبه ریاست مجلس انتخاب شدند .به نظر می رسد فرصت مناسبی در اختیار
داشته اند و از این به بعد نیز وقت خوبی خواهند داشت ،تا نظرات خود را که بسیار هم اصولی
است به منصه ظهور برسانند.
پنج دولت در فاجعه سد گتوند مسئول هستند
محمد علی بنیهاشمی ،عضو هیأت علمی و رئیس موسسه آب تهران در رابطه با سد گتوند
گفت :از سالهای گذشته تا کنون بین وزارت نیرو ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی و وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سد گتوند و تبعات زیست
محیطی آن اختالف نظر وجود داشت .از همان ابتدای ساخت سد گتوند ،بسیاری از اساتید
حوزه آب و زمینشناسی به ویژه اساتید دانشگاه اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت این
سد شدند .آنها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعالم کردند که در
امتداد مخزن این سد وجود داشت .وی اضافه کرد :مطالعات ما تنها در آنجا که آب از سد
خارج میشود ،نشان از آن دارد که سد گتوند  ۲۵درصد آب کارون را شورترکرده است .وی
اضافه کرد :احداث پروژه سد گتوند از فروردین  ۷۶آغاز و تا سال  ۹۰طول کشید .به عبارتی
پنج دولت در این بحران و اشتباه بزرگ ملی سهم داشتند.
تابناک
حاال ما به عنوان یک هم میهن که چشم مان به دست مدیران کشور
است ،دلمان به چه چیز خوش باشد .به تفاهم هم دلی بین ارگان های کشور ،به حرف
شنوی از کارشناسان و اساتید ،به دقت عمل ،به سرعت عمل ،به قیمت تمام شده
مناسب ،به نتیجه کار!

تهیه آب از هوا
ُکره زمین در چند سال اخیر با مشکل شدید کمآبی مواجه شده است ،بسیاری از کشورها برای حل
این بحران اقدام به تحقیقات و سرمایه گذاری نموده اند .در این شرایط ،چند تَن از محققان دانشگاه
سایمون فریزر ( )SFUکانادا ،به سرپرستی پروفسور مجید بهرامی و به همراه مهندس فرشید باقری،
دستگاهی ساخته اند که امیدوارند با این تکنولوژی روزی بتوانند بحران کمآبی جهان را حل کند.
این دستگاه از هوای مرطوب موجود در َجو ،آب تولید می کند .با خود تصور کنید روزی بدون لوله
کشی آب به منزل شما بیاید.
َجو ُکره زمین حاوی نزدیک به  13تریلیون مترمکعب آب شیرین است .این حجم آب مرتباً توسط
تبخیر آب دریا ها جایگزین می شود .پس در واقع َجو یک منبع الیزال از آب شیرین تجدید پذیر
است .نمونه اولیه این دستگاه ،رطوبت را از هوا میگیرد و به آب آشامیدنی تبدیل میکند.

فرایند کارکردن این دستگاه سه مرحله دارد :اول جریان هوای محیط فشرده شده ،وارد یک سیستم
جذب رطوبت می شود .سپس هوای مرطوب به یک واحد خنک کننده هدایت می شود تا قطرات
آب از هوا جدا شود .در آخرین مرحله ،آب به دست آمده با فیلتر ماوراء بنفش از هرگونه آلودگی
پاک می شود و خروجی دستگاه آب خالص و سالم است .راندمان این دستگاه که از یخچالهای
معمولی کمی بزرگتر است ،در حال حاضر ،به نسبت رطوبت هوای محیط بین  19الی 40لیتر در
روز است .این دستگاه فع ًال برای کار کردن از نیروی برق استفاده میکند .اما هدف این است که در
آینده نیروی خود را از پنلهای خورشیدی دریافت کند .پروفسور بهرامی می گوید مصرف کنندگان
نباید هیچ ترسی از تمام شدن آب موجود در هوا داشته باشند ،چون رطوبت به اندازه کافی و به
صورت خودکار در طبیعت دوباره ایجاد می شود.
محققین این پروژه امیدوارند ظرف  12الی  18ماه آینده از این دستگاه در کشاورزی با آبیاری
قطره ای ،صنعت نفت وگاز و انرژی ،معادن و همچنین در زمینه عملیات نظامی و امداد رسانی
در مناطقی که در معرض کم آبی قرار دارند ،استفاده شود .در حال حاضر چندین شرکت تجاری
ازجمله شرکت  scaleupآمادگی خود را برای سرمایه گذاری روی این پروژه اعالم کرده اند.
نکته جالب اینکه کشور پژوهش کننده این طرح کانادا است .کشوری که نیمی از آب شیرین جهان
در آن وجود دارد و اگر بنا باشد خطر بی آبی دنیا را تهدید کند کانادا آخرین نقطه کم آب جهان
خواهد بود .آقای پروفسور مجید بهرامی در این رابطه می گوید «.ما در کانادا از نعمت فراوانی آب
برخوردار هستیم .ولی الزم نیست به نقاط خیلی دور برویم تا مردمی را که از کم آبی رنج می برند
ببینیم .من اگر به عنوان یک مخترع بتوانم قدم کوچکی برای تسکین درد مردم جهان بردارم .کار
بزرگی انجام داده ام و آن لحظه بهترین لحظه زندگی من خواهد بود»

اخبار KWC
حضور مدیران  KWCدر نمایشگاه شانگهای
بیست و یکمین نمایشگاه وسایل آشپزخانه و حمام از
اول تا چهارم جوالی سال ( 2016یازدهم تا چهاردهم
خرداد سال  )1395در محل جدید نمایشگاه شهر
شانگهای ،واقع در کشور چین برگزار شد .مدیر عامل
و مدیر فروش شرکت  KWCدر این نمایشگاه حضور
داشتند و با جدیدترین تحوالت صنعت شیرهای
ساختمانی آشنا شدند.
حضور  KWCدر نمایشگاه کیش
دوازدهمین نمایشگاه عمرانو صنعت ساختمان کیش
از  28الی  31اردیبهشت  1395در محل نمایشگاه
بین المللی کیش برگزار شد.
آقای خسروانی نماینده شرکت  KWCدر جزیره
کیش عهده دار برگزاری غرفه این شرکت در نمایشگاه
بودند و جدید ترین تولیدات KWCرا به نمایش عموم
گذاشتند.
حضور  KWCدر سمینار یزد
اولین گردهمایی تخصصی تاسیسات ساختمان ،در
روز های 11و  12خرداد سال جاری در سالن مجتمع
رفاهی ،تفریحی راه وماه شهر یزد برگزار شد .آقای
کرمی نماینده شرکت  KWCدر شهر یزد و دو تن
از مدیران شرکت ،در این گردهمایی شرکت موثر
داشتند.
حضور  KWCدر نمایشگاه ساختمان شیراز
هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ،از10
الی 14خرداد سال  ۱۳95در شهر شیراز برگزار شد.
شرکت  KWCبه مدیریت آقای توحیدی نماینده
شیراز در این نمایشگاه حضور موثری داشت و آخرین
دستاوردهای فنی و طراحی شرکت را به معرض دید
انبوهسازان و مصرفکنندگان خانگی رسانید.

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 3000 :ایمیل

نامه سرگشاده مخالفت با طرح انتقال آب خزر به سمنان
جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان محیط زیست و علوم زمین و منابع طبیعی
کشور در اعالمیهای مشترک مخالفت خود را با طرح وزارت نیرو برای انتقال و
شیرینسازی آب دریای خزر به استان سمنان را اعالم کردند .در این نامه سرگشاده
آمده است :اجرای این طرح مستلزم دستاندازی و ویرانی غیرقابل بازگشت ،با
ارزشترین اکوسیستم های آسیب پذیر و حساس کشور است .نابودی این زیست بوم ها
که نقش مهمی در پایداری سرزمین کهن و باستانی ایران دارند نه تنها برخالف انواع
تعهدات و کنوانسیون های بین المللی است ،بلکه زیر پا گذاشتن اصل مترقی ۵۰
قانون اساسی نیز می باشد .امروز بر همگی دانشمندان دنیا تأثیرات ویرانگر طرحهای
بدون کارشناسی و غیرمسئوالنهای که بیشتر با تصمیم های یک سویه سیاسی به
اجرا درآمده است و نتیجهای جز فشار بیشتر بر ُکره زمین و افزایش گازهای گلخانه ای
و بر هم خوردن تعادل زیستی و اقلیمی نداشته کام ً
ال آشکارشده است .عقل و تدبیر
جهانی طرحهای انتقال آب بین حوضه ای ،حتی اگر با صرف انرژی همراه نباشد را
بسیار خطرناک میدانند و کمتر ارزیابی محیط زیستی آن را تأیید میکند ،چه رسد
که چنین طرحی همراه بر فشار بر دریا که از انواع مشکالت زیستی ،به خصوص
کاهش شدید سطح آب و آلودگیهای بسیار رنج میبرد و جنگلهای هیرکانی که
باقیمانده جنگل های دوران سوم زمینشناسی است و مساحت آن ها در همین چند
دهه به نصف کاهشیافته است و اکوسیستم البرز که از جمله نقاط بینظیر و داغ
تنوع زیستی دنیا است و بقای آن تضمینکننده ساکنان داخلی فالت ایران است،
با مصرف بسیار باالی انرژی برای شیرین کردن آب و انتقال آن از  ۲۸متر پایینتر
از سطح دریا به ارتفاع  ۲۳۰۰متری همراه باشد .ما امضاکنندگان زیر ،در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که هرگونه ناپایداری در سرزمین ایران را تهدیدی جدی
بر امنیت و بقای مردمان آن میداند ،ادامه حیف و میلکردن منابع محدود مالی
کشور در اجرای سازههایی که با ایجا دردپای زیست بومی ،ما را در مقابل دشمنان آسیب
پذیرتر میکند ،نگرانی و تأسف عمیق خود را از ادامه طرحهای خطرناک انتقال آب
بینحوزهای و سدسازیهای لجامگسیخته و تشدید و ادامه آلودگی دریاها و رودخانهها
و تاالبها اعالم میداریم .ما از دولت محترم و همه مسئوالن ،خواهان تدبیر و اجرای
سیاستهای دوراندیشانه پایدار و جلوگیری از سیاستهای عجوالنه ناپایدار هستیم.
اصرار بر ادامه پروژههایی مانند انتقال آب دریای خزر به سمنان ،آب خلیج فارس به
کویر مرکزی ،نهتنها امنیت کشور را تهدید میکند بلکه با از بین بردن میراث طبیعی
و فرهنگی بر دامنه مشکالت تخریب زیستبوم ،مانند گسترش ریزگردها ،فرونشست
زمین و انقراض گونهها میافزاید .خشک شدن دریاچه ارومیه ،زایندهرود ،کارون و
هزاران تاالب و دریاچه و قنات و افزایش شدید مصرف آب و گسترش شهرهای آلوده
و ناپایدار ،حاصل اجرای طرحهایی با اطالعات نادرست هست که به دولت و ملت ایران
تحمیل میشود.
امضاء  ۲۲نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان محیط زیست
خبرگزاری مهر

مدیران متخصص کشور ،دانش آموخته همین اساتید هستند ،پس چرا
دانش و دلسوزی آنها را نادیده می گیرند.

