
بهداشت و محیط زیست و حتی بقای تمدن ایرانی در گرو این مسئله است. اُفت شدید 
ذخیره آبی اکثر سدهای کشور طی چند ماه گذشته، نشانه رسیدن بحران کم آبی به مرحله 
خطرناک است. مشکل کم آبی دالیل متنوعی دارد، مانند افزایش جمعیت، باالرفتن رفاه 
نسبی، گسترش کالن شهرها و نیاز روز افزون صنعت و کشاورزی به آب. البته نباید مدیریت 
غلط منابع آبی در سال های اخیر، راندمان کِم آب کشاورزی و فرهنگ مصرف بی رویه 
مردم را در پیدایش این شرایط نا دیده گرفت. مجموعه این عوامل کمبود آب را به یکی از 

بنیادی ترین معضالت کشور در قرن 21 بدل کرده است.  
وقتی در کشور مشکلی پیش می آید معموالً کسی از مسئوالن داوطلب نیست اطالع رسانی کند 
و مردم را از خطرهای دور و نزدیک آگاه نماید. در اینگونه موارد قرعه فال به نام  افرادی که دلسوز 
مملکت و دارای شهامت اخالقی هستند، می خورد. از میان مدیران دولتی آقای عیسی کالنتری، 
وزیر اسبق کشاورزی و رئیس کنونی خانه کشاورز و دبیرستاد احیای دریاچه ارومیه، با تجربیاتی که 
در زمینه آب و کشاورزی دارند، احساس مسئولیت نمودند تا اطالع رسانی در زمینه مشکالت واقعی 

بحران آب را با زبانی صریح و بی پرده به عهده بگیرند. 
آقای کالنتری با تاکید بر زوال منابع آبی و به ویژه سفره های زیرزمینی کشور می گوید، اگر وضعیت 
اصالح نشود، ایران تا ۳۰ سال دیگر کشور ارواح خواهد شد و همه کشور تبدیل به کویر می شود. در 
کویر اگر بارش هم صورت گیرد، ثمری ندارد، چون سفره های آب زیرزمینی خشک شده و راه ها نفوذ 
آب از بین رفته. در نتیجه آب در سطح می ماند و تبخیر می گردد. به گفته وی در حال حاضر اکثر 
پیکره های آبی طبیعی ایران مانند دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، خشکیده اند  

و از هورالعظیم، هامون، جازموریان  دیگر چیز زیادی باقی نمانده. او می گوید: من از وقوع بحران حرف 
می زنم. زندگی ملت در حال تهدید است. کشوری مانند مالدیو که در جنوب اقیانوس هند است، در اثر 
گرم شدن کره زمین به تدریج در معرض زیر آب رفتن قرار گرفته. این کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارد و سال هاست سازمان ملل در حال بررسی است که این جمعیت را کجا ببرد. حاال ما  
به فرض افزایش نیافتن جمعیت با ۷۵ میلیون نفر جمعیتی که داریم در اثر بی آبی به کجا باید برویم!  

از دیدگاه وزیر پیشین کشاورزی ایران،   مشکل اصلی که ما را تهدید می کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای 
سیاسی  خطرناک تر می باشد، این است که فالت ایران دارد غیرقابل سکونت می شود و کسی به این 

تبدیل شده. مسئله حاد دیگری که به آن کمتر توجه می شود آلودگی آب است که به 
شدت رو به افزایش است.

به گفته کارشناسان »مرکز پژوهش های مجلس« علی رغم پدیده کم آبی، ساالنه بالغ بر ۵1 
میلیارد متر مکعب از جریانات سطحی و ۶1 میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی به هدر 
می رود. همین کارشناسان می افزایند که با وجود محدودیت شدید منابع آب، طی ۳۰ سال 

گذشته مصرف آب در کشور 2/2 برابر شده است.
اگر ایرانیان به اهمیت آب در سرنوشت شان پی ببرند، باید اقتصاد آب را در راس دل نگرانی های 
اقتصادی خود قرار دهند، برای تامین و توزیع و بازیافت آب هزاران کارشناس تربیت کنند، سهم 
قابل توجهی از منابع خود را به مراکز تحیقاتی مربوط به آب اختصاص دهند، و فرهنگ حفاظت 
آب و استفاده عقالیی از آن را در نسل های جوان کشور نهادینه کنند ما می بایست تا کنون به 
تکنولوژی های تازه رو می آوردیم، از جمله »آبیاری قطره ای« که زمینه شکوفا شدن یک کشاورزی پایدار 
را فراهم می کند. یکی دیگر از مهم ترین راه حل ها، سرمایه گذاری در عرصه آب، فاضالب و چگونگی 

بهره برداری از آب های آلوده و چگونگی پاک سازی آنها و استفاده مجدد از آب خاکستری است..
به جای این کارها، بودجه اختصاص یافته به آب سال به سال رو به کمتر شدن است. در بودجه عمرانی 
سال ۹1 مربوط به بخش آب، رقم اعتبارات نسبت به سال ۹۰ حدود دوازده درصد کاهش یافته و تازه 
از کل اعتبارات پیش بینی شده برای این سال، تنها ۳۰ درصد آن پرداخت شده. مدیران در زمینه آب 

نیز، همچون بسیاری زمینه های دیگر منابع کشور را ضایع کرده و به »توسعه پایدار« پشت نموده اند.
توسعه پایدار به معنای آن است که نسل های کنونی باید بتوانند از راه بهره برداری از منابع اقلیم خود، به 
نیازهای خود پاسخ دهند، بدون آن که منافع نسل های آینده، و توانایی آنها در پاسخ دادن به نیازهایشان 
را به مخاطره بیندازند. مفهوم »توسعه پایدار« را می توان در این جمله آنتوان دو سنت اگزوپری، پیدا کرد. 
نویسنده فرانسوی، که خوانندگان فارسی زبان او با نام  داستان )شازده کوچولو( می شناسند. او می گوید: 

»ما زمین را از پدران مان به ارث نبرده ایم، بلکه آن را از فرزندان مان به عاریت گرفته ایم. «
ظاهراً نسل های معاصر ایران ُحرمت منابع کشورشان را نگه نداشتند و در برابر فرزندان شان سربلند 

نیستند. هشدار سخت و سنگین آقای عیسی کالنتری در بردارنده همین پیام تلخ است.

1۷ سال قبل کلنگ افتتاح عملیات ساخت پروژه آزاد راه تهران- شمال که برنامه ریزی های 
اولیه آن در سال 1۳۵۳ انجام شده بود، به زمین خورد. رویایی که این طرح می خواست 
محقق کند، دسترسی تهران به سواحل دریای خزر و بلعکس از طریق یک بزرگراه چهار 

خطه، در یک ساعت بود. 
  قرار بود بنیاد مستضعفان، به عنوان پیمانکار دولت، پروژه احداث آزاد راه تهران - شمال را  اجرا  نماید 
و ظرف چهار سال پروژه را تحویل دهد. ۷۰ درصد از هزینه پروژه، از طریق واگذاری اراضی ملی در 
مناطق ولنجک، بزرگراه همت، منطقه 22، نظرآباد، کالردشت، چالوس و نوشهر به پیمانکار پرداخت 
شد. البته طبق قرارداد، بنا نبودکه بنیاد از ساخت و فروش این زمین ها هزینه  پروژه را بپردازد. بلکه 
فرض این بود که پیمانکار از منابع مالی خود، آزاد راه تهران- شمال را اجرا می کند و سپس طی 2۰ 
سال زمین هایی را که دولت به بنیاد عرضه کرده می فروشد، ضمن اینکه عوارض اتوبان هم متعلق 
به بنیاد خواهد بود. شاید به دلیل کم تجربگی بنیاد در زمینه راه سازی، آن هم در این ابعاد بزرگ و 
مشکالتی که چنین پروژه هایی به صورت اجتناب ناپذیر، با اداره محیط زیست و سایر ارگان های 
مربوط و مالکان اراضی بین راه پیدا می کند، عملیات این پروژه  در بیشتر قطعات ناکام ماند و پروژه 
بارها دست به دست شد و اکنون بعد از 1۷ سال هنوز افق روشنی برای اتمام این بزرگراه وجود ندارد 

و رویای اولیه تبدیل به کابوسی برای وزارت راه و دولت شده.
در سوم شهریور سال 1۳8۹ در پی تشدید تحریم های ایران، دولت اعالم کرد به زودی در تولید 
بنزین کشور به خودکفایی خواهد رسید. 1۳ روز بعد خبر خودکفا شدن پاالیشگاه های ایران برای 
تامین بنزین انتشار پیدا کرد. با توجه به اینکه تا آن زمان روزانه 22 میلیون لیتر بنزین وارد می شد، 
خودکفا شدن در این مدت کوتاه کمی دور از ذهن اهل فن بود، ولی رویای بی نیاز شدن کشور از 
بنزین که کاالیی استراتژیک است، همه مردم را خوشحال کرد. راه  حلی که مسئوالن برای رسیدن به 
این خودکفایی به کار گرفتند اختصاص دادن واحدهای پتروشیمی کشور برای تولید بنزین و تالش 
برای راه  اندازی واحدهای پاالیشگاهی تازه بود. راه اندازی پاالیشگاه نیاز به وقت و سرمایه دارد و در 
کوتاه زمان امکان پذیر نیست، چندان که هم زمان با افتتاح زود هنگام قسمت تولید بنزین پاالیشگاه 

آبادان، انفجاری در آن رخ داد و باعث نیمه کاره ماندن مراسم افتتاح شد. این در حالی بود که قبالً از 
طرف مسئوالن پاالیشگاه و حتی چند نفر از نمایندگان مجلس خطرات این سرعت عمل گوشزد 
شده بود. در نتیجه فشار فراوان بر روی پتروشیمی ها وارد شد و بنزین جدیدی از فرآورده های 
الیت اِند، ِمتانول، ضایعات پاالیشگاهی، نَفتای َسبک و سنگین و محصوالت آروماتیکی تولید شد، در 
نتیجه شرایط مجتمع های پتروشیمی را از وضعیت عادی خارج کرد و کمبود مواد اولیه پتروشیمی 
جهت صادرات و مصرف در صنایع کشور گردید. با فرا رسیدن زمستان و ایجاد پدیده وارونگی، 
آلودگی هایی در هوای شهر ها به وجود آمدکه منجر به تعطیلی چند باره تهران و چند شهر دیگر شد. 
به تدریج و از طریق متخصصان آشکار شد که برش های آروماتیکی این بنزین جدید، باعث می شود 
که سوخت موتور درست نسوزد و به صورت توده های نسوخته از اگزوز خارج شود و در نتیجه باعث 
آلودگی مهار ناپذیر هوا شود. در نتیجه تولید بنزین از پتروشیمی ها پس گرفته شد و رویایی که روزی 

»نماد خودکفایی« نامیده می شد، به کابوس تبدیل گردید.
در بخش آب هم از این رویا ها فراوان دیده می شود. در 2۶ آبان سال 1۳8۳ اولین جشن روز ملی 
خودکفایی گندم برگزار شد. برای رسیدن به این خودکفایی مقدار زیادی زمین به زیر کشت گندم 
رفت، بخشی از مراتع تبدیل به زمین زراعی شد و مقداری از کشت دیم تبدیل به کشت آبی گردید. 
چون تولید گندم نیاز به آب فراوان دارد، تعداد زیادی سد ساخته شد و تعداد فراوانی چاه آب با مجوز 
و بی مجوز حفر شد. در سال 1۳۹1 مقدار تولید گندم به 1۳ میلیون و 8۰۰ هزار تُن افزایش یافت، 
ولی نکته جالب این بود که مصرف کل کشور در آن سال ۹ میلیون تُن بود و در همان سال هم ۹ 
میلیون تُن گندم وارد شده بود. پس چه اتفاقی برای نزدیک به 1۴ میلیون تُن گندم تولید داخلی 
آمد. کشاورزان ترجیح دادند 11 میلیون تُن از گندم تولید شده را به دلیل تاخیر در خرید تضمینی 
دولت و قیمت پایین خرید و تاخیر در پرداخت، به شرکت های بخش خصوصی بفروشند و این 
گندم وارد چرخه تولید خوراک دام و صدور به کشورهای همجوار شد. یعنی کشوری که در بحران 
کم آبی است و از خشکسالی رنج می برد، مقدار زیادی از آب مجازی گران بهای خود را با فشار 
آوردن به آب های زیر زمینی و خالی کردن ذخیره سدها تبدیل به خوراک دام نمود و بخشی را هم 
صادر کرد. در حالی که قوت الیموت مردم، یعنی گندم که به مصرف تولید نان می رسد وارد شد و 

در نتیجه این رویا هم به کابوس تبدیل گردید.
 مسائلی مانند تغییر کاربری باغ های ارومیه از انگور به سیب یعنی از محصولی قانع به آب به محصولی که نیاز 
فراوانی به آب دارد. طرح های انتقال آب که باعث کاهش آب در مناطق سرچشمه و دامن زدن به مصرف 
بی رویه در مناطقی که آب به آنجا منتقل شده، سد سازی های بی رویه، در حالی که به طور متوسط ۳۰ 
در صد از آب پشت سدها به دلیل گرمای هوای مناطق تبخیر و از دسترس خارج می شود، ارزان نگاه 
داشتن آب کشاورزی و ُشرب که باعث شده آب بی ارزش ترین کاالی سبد هر خانواده و کشاورز شود و 
شیوه مصرف آب هیچ نگرانی را برای هیچکس ایجاد نکند، بخشی از اتفاقاتی بود که قوز باال قوز کاهش 
بارندگی و خشکسالی شد. حاال کابوس کم آبی خیلی دور از ما نیست، هرچند از سالیان قبل کارشناسان 
دلسوز این شرایط را پیش بینی کردند و به اطالع مدیران آب کشور و برنامه ریزان رساندند. بهتر است از 
رویای صرفه جویی خود به خودی مردم و    امکان بارش های عجیب، که مشکل کم آبی را حل 
کند، خارج شویم تا دچار کابوس کم آبی نشویم.                                                                        ش.ب     

کمبود آب تهدید جدی برای اقتصاد ایران رویاهایی که تبدیل به کابوس شدند
بحران آب در ایران بسیار جدی است، اگر قرار باشد 
مشکالت اقتصادی ایران را به ترتیب اهمیت بشماریم 
به نظر می رسد کمیابی آب و مدیریت آن در 
رتبه اول دل نگرانی ها باید قرار بگیرد. هشدارهای 
رسمی درمورد جیره بندی آب، در مقابل آن چه 
که بر سر منابع آبی ایران آمده بسیار ناچیز است. 
البته خشکسالی پدیده تازه ای در فالت ایران 
نیست و با این مسئله همیشه رو به رو بوده ایم. 
ولی از چند دهه پیش به دلیل تغییرات اقلیمی 
ناشی از گرمایش زمین این خشکسالی در همه 
خاورمیانه از جمله ایران شدت پیدا کرده است.  
اسناد تاریخی نشان می دهد با وجودکم آبی، آن 
چه تمدن ایران را در طول قرن ها سرآمد تمدن های 
منطقه کرد، مدیریت منابع محدود آب بود. قنات 
یا کاریز دستاوردی است که پارسیان به جهان 
هدیه کردند. طوماری از دوره صفویه و منسوب به 
شیخ بهایی به جا مانده که چگونگی مدیریت آب 

زاینده رود را مشخص می کرد. با وجود چنین پیشینه تاریخی، فاجعه آمیز خواهد بود اگر 
نسل های فعلی با تمام امکاناتی که دارند، دست آورد مدیریت سنتی آب را از بین ببرند 
و تمدن درخشان ایرانی را با خطر روبه رو کنند. اگر این دانش دیرینه تداوم می یافت و با 
برخورداری از دستاوردهای قرون بیستم و بیست و یکم در جهت مدیریت منابع آبی تکامل 
می یافت، اکنون با چنین مشکل بزرگی دست به گریبان نبودیم. به نظر می رسد دیگر وقت 
آن رسیده که اقتصاد سیاسی آب به دغدغه اصلی ایرانی ها تبدیل شود. چون امنیت غذایی، 

فکر نیست.    مسئوالن آب می توانند »تبدیل کشور به کویر« را تا ۳۰ سال دیگر، اغراق آمیز توصیف 
کنند و این موضوع را که ایرانیان مجبور خواهند شد به دلیل بی آبی فالت قدیمی خود را ترک گویند، 
به دیده تردید بنگرند. ولی مروری بر داده های مربوط به وضعیت آبی کشور، ابعاد خطر را به نمایش 
می گذارد. از آغاز قرن چهاردهم خورشیدی تا امروز یعنی در فاصله ۹2 سال گذشته، جمعیت ایران 
از زیر 1۰ میلیون نفر به ۷۷ میلیون نفر رسیده و تقریباً  8 برابر شده، در همین زمان، میزان سرانه آب 
تجدیدپذیر کشور به حدود یک هشتم کاهش یافته و از 1۳۰۰۰ متر مکعب به 1۷۰۰ متر مکعب 

گفت و گو   با  دکتر محمد محمدی  :   نقش بخش خصوصی در مدیریت منابع آب
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گفت و گو   با  دکتر محمد محمدی  :   نقش بخش خصوصی در مدیریت منابع آب

آقای دکتر محمد محمدی تحصیالت عالی خود را در رشته مهندسی خاک شناسی 
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کردند و فوق لیسانس خود  را در رشته منابع طبیعی 
از دانشگاه منابع طبیعی کرج و مدرک دکترا را در رشته محیط زیست از دانشگاه 
مونترال کانادا دریافت کردند. موضوع پایان نامه ایشان درباره »تعیین نیاز آبی محیط 
زیست« است. ایشان فعالیت کاری خود را در سال ۷2 در معاونت امور آب وزارت 
نیرو شروع کردند. از 8 سال پیش یک شرکت مهندسی مشاور با نام »توسعه پایدار 
شمالگان« را پایه گذاری نمودند که در ۴ َرسته مختلف محیط زیست، مهندسی 
رودخانه،پدافند غیر عامل و مطالعات گردشگری، فعال است. ایشان از سال 8۳ در 
دانشگاه منابع طبیعی کرج آغاز به تدریس نمودند و از سال 8۵ جزء هیئت علمی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی شدند و تا به امروز در دانشگاه های مختلف 
از جمله دانشگاه علم و صنعت در موضوعات مربوط به محیط زیست 

تدریس می کنند.
محیط زیست از نظر علمی، چگونه تعریف می شود؟

   محیط زیست فرآیندی است که حیات را در بر گرفته و با آن برهم 
کنش دارد. برای محیط زیست ۳ محیط مجزا و در عین حال وابسته 
به نام های محیط طبیعی، محیط انسان ساخت و محیط فرهنگ 
ساخت را می توانیم تعریف کنیم. محیط زیست طبیعی و یا طبیعت 
آن چیزی است که ساخته دست بشر نیست و از 12 میلیارد سال 
پیش که عمر زمین را تخمین می زنند، در توالی خاص خودش به 
ما رسیده. در محیط طبیعی ما دو بخش جان دار و بی جان داریم. 
بخش جان دار، شامل حیات وحش و پوشش گیاهی است و در 
بخش بی جان منابع آب، هوا، خاک، ساختارهای زمین شناسی و 
پَستی و بلندی ها قرار دارد. محیط زیست انسان ساخت، محیطی 
است که ساخته و پرداخته دست بشر است. شهرها، پروژه های 
بزرگ عمرانی، راه ها، جاده ها، سدها، همه جزئی از محیط زیست 
انسان ساخت محسوب می شوند. محیط زیست فرهنگ ساخت آن 
چیزی است که به محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مربوط 
است که روابط انسان ها و اندیشه حاکم بر ذهن ما آن را می سازد.

نقش آب در محیط زیست چیست؟
   آب جزء الینفک حیات و محیط طبیعی محسوب می شود. انسان 
به صورت پایه ای برای آشامیدن، امنیت غذایی و بهداشت به آب نیاز 
دارد. اگر راجع به خشکی دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه های داخلی 
صحبت کنیم به محیط زیست طبیعی مربوط می شود. ارتباط آب 
با محیط طبیعی و نیاز شهرها و روستاها به آب ُشرب، جزء محدوده 

زیست محیط انسان ساخت است و بخشی از آلودگی ها، مصرف غلط و نزاع ها و 
جدالی که در یک منطقه بر سر آب پیش می آید، متاثر از محیط زیست فرهنگ 
ساخت است. پس طبیعی است که هر نوع تصمیم گیری در سطوح باال، سطوح 
میانی و سطوح پایین برای منابع آب می تواند روی همه بخش های محیط زیست 

که بر شمردیم تاثیر بگذارد.
مدیریت آب کشور در رابطه با محیط زیست در چه شرایطی است؟

   سال ها است که نظام برنامه ریزی منابع آب، خود را با مقدار تقاضا تطبیق داده 
است. یعنی کشور هر مقدار آب مصرف کرده، برنامه ریزان تالش کردند، به هر شکل 
و با هر کیفیتی و از هر طریق ممکن، آب مورد نیاز را تامین کنند. در حالی که 
محدودیت منابع آب در اکثر نقاط دنیا، از جمله در شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و 
در کشور خودمان، الگوی دیگری را دیکته می کند و آن برنامه ریزی بر اساس میزان 
آبی است که داریم. برنامه ریزان بهتر بود کاربری ها و نیازها را بر اساس امکانات 
تعریف می کردند. در واقع آب را به چشم بودجه می دیدند. در بودجه به جای این 
که درآمد، با هزینه منطبق شود که کار غیر ممکنی است، مخارج با درآمد تنظیم 
می شود. ما باید به مسئله آب با یک تفکر و نگاه بلند مدت و استراتژیک نگاه کنیم، 
قابلیت ها، محدودیت ها و توانمندی هایمان را در یک افق 2۵ تا ۳۰ ساله شناسایی 
کنیم و فرآیند آمایش سرزمین را متناسب با توان های بلقوه وکاربری های مجاز 
تعریف  نمایم. به عنوان مثال اگر در استان چهارمحال و بختیاری و مرز مشترک 
آن با اصفهان، به خاطر کمبود آب پتانسیل کشت برنج وجود ندارد، نباید در آن 
منطقه برنج کاری شود. اراضی کشاورزی نباید تا این اندازه گسترش می یافت تا نیاز 
به این همه سد باشد، بهتر بود اراضی را هرچند با بهره وری کمتر، به صورت مرتع 
یا به شکل اراضی دیم استفاده می کردیم. در سال های گذشته وزارت مسکن و 
شهرسازی مکان یابی شهرهای جدید را بدون در نظر گرفتن شاخص فراهم کردن 
زیر ساخت های الزم آب طراحی کرد، وقتی از آنها پرسیده شد که چرا تامین آب را 
در نظر نگرفتید، گفتند مگر حاال مثل چند هزار سال قبل است که ما برویم در کنار 
منابع آب، شهرهای جدید را مستقر کنیم، فرض ما بر این است که توان تکنولوژی و 
پول الزم را داریم که آب را از جایی که هست به جایی که می خواهیم انتقال دهیم. 
این دوستان به طبعات کارشان فکر نکردند، چون هر طرح انتقال آب، در نقطه خروج 
آب و در نقطه ورود آب، باعث برهم زدن تعادل اکولوژیکی و اثرات اجتماعی وسیعی 
می شود. نمونه آن را در حوضه آبریز رودخانه کارون می توان دید. در مجموع می توان 
گفت که در برنامه ریزی منابع آب کشور، کمتر تفکر مبتنی بر آمایش سرزمین 
وجود دارد، در نتیجه با شرایط کنونی ممکن است دولت به جایی برسد که مجبور 
شود بعضی از اراضی کشاورزی را خریداری و آن ها را رها کند، چون دیگرآب کافی 

برای کشاورزی وجود ندارد.
چه انگیزه ای باعث شد شما برای مسائل محیط زیست، شرکت خصوصی 

ایجاد کنید؟
   من چون سابقه فعالیت در حوزه ستادی بخش دولتی که در آن تصمیم گیری های 

کالن مملکتی انجام می شد را داشتم، احساس کردم در کنار تصمیم گیری های کالن 
دولتی، بخش خصوصی هم برای پیش بُرد یکسری اهداف می تواند کارساز باشد. 
نیازش هم کاماًل مشخص بود و همیشه پروژه های مختلفی وجود دارد که نیازمند 
کارهای مطالعاتی هستند. از قبل هم شرکت هایی در این زمینه وجود داشت، به همین 
دالیل من و دوستانم که همگی کارشناسان مرتبط با محیط زیست، منابع آب، برنامه ریزی 
شهری و پدافند غیرعامل هستیم، این شرکت را راه اندازی کردیم. ما می خواهیم بخش 
خصوصی در مطالعات کالن محیط زیست و مدیریت منابع آب حضور مثبت داشته 
باشد. شرایط فعلی آب کشور کامالً نشان می دهد که بخش خصوصی باید به عنوان 

بازوی مکمل در کنار بخش دولتی قرار بگیرد.

در طول دوران فعالیت تان چه حد توانسته اید به هدفتان دست پیدا کنید؟
   بخش خصوصی همواره سعی کرده نقش آفرین باشد، اما شرایط به شکلی است که 
تا کنون نتوانسته در حد ظرفیت خود به این مهم بپردازد. برای اینکه متوجه مشکل 
شوید باید یک مثال بزنم. فرض کنیم دولت می خواهد برای تامین آب یک منطقه، 
در سطح کالن برنامه ریزی کند. مجموعه برنامه ها، راهبردها و سیاست های دولت، 
منجر به تعریف تعدادی پروژه های توسعه منابع آب می گردد. مثاًل احداث یک سد 
و یا انتقال آب بین حوضه ای و یا توجه بیشتر به آب بسته بندی و مانند اینها. مشاور 
تا این سطح نقشی ندارد. فقط در سطح اجرای پروژه می تواند ورود پیدا کند. بخش 
خصوصی اگرچه پتانسیل خوب و کارشناسان با تجربه ای برای مراحل تصمیم گیری 
دارد، لیکن در عمل با این پیش فرض که پروژه باید اجراء شود مواجه می گردد. آن هم 
در طرح هایی که بعضاً با مشکالت ماهیتی مواجه هستند. مثالً تصمیم گرفته می شود که 
سدی بر روی رودخانه ای احداث شود. دولت پس از تصویب طرح به مشاور می گوید 
مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی این سد را به عهده بگیر. مشاور 
بخش خصوصی در بسیاری از موارد در بررسی های خود در می یابد تعریف اولیه این 
پروژه اشکال داشته و فاقد توجیح است. اما نمی تواند تاثیر گذار باشد و ایرادهای پروژه 
را مطرح کند، چون کارفرما می گوید این طرح از کانال های مختلفی عبور کرده، طرح 
۵ ساله عمرانی آن تصویب شده، از مراحل برنامه ریزی های کالن وزارت خانه گذشته، 
موضوع مطبوعاتی شده و توسط نمایندگان مجلس به اطالع موکلین رسیده و بر روی 
اثرات طرح به عنوان یک عامل بر طرف کننده نیازهای منطقه تبلیغ شده و بر اساس 
این طرح، پروژه های توسعه مختلفی شکل گرفته است. حاال نمی شود شما بیایید و 
بگویید این طرح به درستی تعریف نشده. در نتیجه مشاور مجبور می شود با این پیش 
فرضی که طرح الزم االجراء است، مطالعاتش را انجام می دهد و بخش عمده کارش به 

ارائه برنامه های کنترلی و مدیریتی اختصاص می یابد.
اصوالً نقش صحیح مشاور در طرح ها چیست؟

   سازمان برنامه و بودجه که در سال 1۳2۷ افتتاح شد، وظیفه نظارت و مراقبت بر 
اجرای برنامه های دولت را داشت. به این منظور سازمان، از مشاورین ایرانی یا خارجی 
در بخش خصوصی استفاده می کرد و بر آنها نظارت عالیه داشت. از زمانی که قیمت 
نفت باال رفت و درآمد کشور افزایش یافت، تمام دولت ها، این سازمان را به دلیل زمانی 
که برای بررسی طرح ها نیاز داشت، بندی به پای خود احساس می کردند، ولی در 
عین حال می دانستند وجود این نهاد نظارتی الزم است.  دولت های دوران جمهوری 
که هر ۴ سال یک بار آمدند، هم به نوعی آرزو داشتند که ای کاش این نهاد نباشد، 
در این دوران مشاوره به شکل کج دار و مریز انجام می شد، چون ما دائم با طرح های 
دقیقه۹۰ و شرایط بحرانی مواجه بودیم و مشاورکم تر فرصت داشت به برنامه ریزی 
توجه کند. تا اینکه در سال 1۳8۶ این نهاد به کلی حذف شد. پس از حذف سازمان 
برنامه و بودجه عماًل مشاوران، نخبگان و جامعه مهندسان مشاور کنار زده شد. پس از 
تعطیل شدن این نهاد، مشاورین نهایتاً با یک نامه مواجه می شدند که از آنها خواسته 
می شد برای اجرا یک پروژه قیمت خود را اعالم کنند. مشاورها هم چون باید حقوق 

کارکنان خود را بدهند و مخارج دیگری هم دارند، ناچار سعی می کردند پروژه را به 
هر شکل که شده قبول کنند. مشاورین با فشارهایی که بر آن ها وارد می شود، عماًل 
مجبور می شوند با یک شکل ظاهراً علمی طرح را از نظر فنی، اقتصادی و زیست 
محیطی توجیح کنند. در این دوران چون طرح های وزارت نیرو از نظر افکار عمومی 
جلب توجه بیشتری می کرد و به نوعی اقدامات مردم پسند محسوب می شد و در 
مرکز توجه بود، بیشتر در معرض این نوع مشاوره بود. مثاًل به مردم گفته می شد 
قرار است اراضی منطقه شما از ِدیم به آبی تبدیل شود و یا قرار است باغ های منطقه 
توسعه پیدا کند. در این شرایط نماینده های مجلس که باید از انجام طرح های بدون 
نیرو  وزارت  های  و حامی طرح  گذار  پایه  معموالً  نمایند،  توجیح جلوگیری 
می شدند. با این شرایط بخش خصوصی صرفاً سعی می کند با کم ترین 
تاثیرات منفی، مطالعات طرح ها را تا آن جا که می شود پیش ببرد. 
در پایان نیز معموالً کاسه و کوزه ها بر سر بخش خصوصی شکسته 
می شود. اما بخش خصوصی با یک مشکل دیگری هم مواجه است 
یعنی زمانی که حجم کارها به دلیل کاهش اعتبارات دولتی کاهش 
پیدا می کند بخش خصوصی کارهایش کم تر می شود، چون به 
عنوان بخش خصوصی بودجه و اعتبار جاری هم ندارد، شدیداً تحت 
تاثیر این فشارها قرار می گیرد، تا جایی که بعضی اوقات چندین 
ماه حقوق پرسنل خود را نمی تواند پرداخت کند و ناچار می شود 
نیروهایش را تعدیل کند. در این زمان  متخصص ترین و کار آمد ترین 
نیرو ها ابتدا از پروژه خارج می شوند و به این شکل بزرگترین ثروت 
و سرمایه بخش خصوصی که همان نیروهای متخصص است، از 
بین می رود. پیمانکاران نیز با شرایط نامطلوب مواجه می شوند. 
پیمانکاران با دستمزد نیروی های شاغل و مخارج حجم زیادی از 
تجهیزات و ماشین آالت، در زمان رکود و یا تاخیر پرداخت کار فرما، 
با مشکل شکایت کارگران و کارمندان مواجه شده و تحت پیگرد قرار 
می گیرند و بعضاً به زندان می اُفتند. در مجموع این فشارها آن ها 
را از برخورد درست و سالم دور کرده مجبور می کند هر پروژه ای 
را قبول نمایند و قدرت ایستادگی در برابر پیشنهادهایی که اشکال 
زیربنایی دارند را از دست بدهند و در بسیاری از موارد حتی هموار 

کننده مسیری می شوند که می دانند نادرست است.
چرا در قسمت تصمیم گیری های کالن جای مشاور بخش 

خصوصی خالی است؟
   در چهارچوب تعریف شده و به صورت اسمی این حضور وجود 
دارد، اما عماًل و به صورت رسمی بخش خصوصی برای این قسمت 

دعوت نمی شود. مثالی می زنم، در طی شاید دو دهه گذشته تصمیم گیری برای 
طرح های مربوط به منابع آب عمدتاً توسط بخش های ستادی وزارت نیرو انجام 
گرفته، جایی که اصاًل بخش خصوصی حضور ندارد. سپس هر طرح، به شرکت آب 
منطقه ای خاص خودش می رود. تازه در این مرحله است که از بخش خصوصی 
دعوت می شود، جایی که دیگر در فرآیند پیدایش طرح جایگاهی ندارد. اکنون 
بیش از هر زمان دیگر این ضرورت احساس می شود که از آغاز طرح ها و در مرحله 
تصمیم گیری، بخش خصوصی شناسایی شده، آماده سازی شود و آموزش ببیند و 

در تصمیم گیری های باال دست، حضور و دخالت و نقش آفرینی داشته باشد.
به نظر شما چگونه می توان مشکالت پیش آمده را مدیریت کرد؟

   راه نجات از این بُن بست، تغییر الگوی نظام برنامه ریزی در سطوح کالن و به کار 
گرفتن بدنه های علمی کشور اعم از مهندسان مشاور، دانشگاه ها و سازمان های 
غیردولتی یا همان NGO ها می تواند باشد، اما این مهم با وضعیت فعلی اتفاق نمی افتد 
چون دیگر چیزی به عنوان NGO یعنی نهاد متخصصان غیر دولتی نداریم. 1۰ سال 
پیش ما NGO ۶۶۰ محیط زیستی و حدودNGO ۳۰۰ در زمینه منابع آب در کشور 
داشتیم که همه این ها تعطیل شدند. هرچند در حال حاضر سازمان ها و نهادهایی 
وجود دارد که نام NGO بر آن ها گذاشته ایم، اما بسیاری از اعضای آن ها دولتی هستند 
و نهایتاً نقش آفرینی آنها در چهارچوب برنامه های دولتی قرار می گیرد. گرچه چشم انداز 
روشنی مبنی بر حضور بخش خصوصی در نظام برنامه ریزی کالن دیده نمی شود، 
اما کاماًل مشخص است که تنها راه برون رفت و فائق آمدن بر مشکل مدیریت منابع 
 NGO .آب، تغییری است که باید در الگوی رفتاری و الگوی برنامه ریزی مان بدهیم
ها می توانند در این مهم نقش اساسی داشته باشند. البته به دلیل فرآیند طوالنی 
ایجاد NGO ها و خطیر بودن موقعیت، یک راهکار ضرب العجل این است که تا راه 
افتادن نهاد های غیر دولتی، اتاق فکری راه اندازی شود، متشکل از کمیته هایی 
که بدنه ای برای فکر کردن محسوب گردند. اعضای این کمیته ها را، کارشناسان 
خبره در بخش های مختلف تشکیل می دهند.  بر پایه این روش، وزارت نیرو اگر 
1۰ کمیته در بخش های مختلف آب مانند اقتصاد آب، محیط زیست، اجتماعی، 
فرهنگی، انتقال آب، تخصیص آب، جنبه های حقوقی، حفاظت رودخانه ها و مانند 
اینها تشکیل دهد و هر کمیته1۰عضو داشته باشد، با این شکل1۰۰ نفر از صاحب 
نظران و تصمیم گیران برجسته و کارشناسان خبره کشور در رشته های مختلف که 
بسیاری از آنها می توانند نماینده بخش خصوصی باشند، در این کمیته ها جمع می شوند. 
این کمیته ها به عنوان یک بازوی بسیار موثر در کنار بدنه تصمیم گیری قرار خواهند 
گرفت و در فرآیند برنامه ریزی و توسعه منابع آب کشور، به مدیران ستادی کمک 
می کنند. در این شرایط به جرات می توان گفت که از آن پس مدیریت آبی شایسته 
ساالر و کارشناس ساالر خواهیم داشت. در غیر این صورت نمی توانیم توقع داشته 
باشم که منابع آب کشور به درستی  و به شکلی علمی و روزآمد مدیریت شود و 

تعادل پایداری میان عرضه و تقاضای آب برقرار شود.
از وقتی که در اختیار ماهنامه گذاشتید متشکریم.



این بیســتمین قسمت از مقاله رازهای موفقیت است. برای دستیابی به سایر قسمت ها 
می توانید به سایت WWW.KWCIRAN.COM به بخش آرشیو ماهنامه مراجعه 
کنید. الزم به یادآوری اســت، نحوه چاپ مقاله به شکلی تنظیم شده که هر قسمت به 

صورت جداگانه نیز قابل استفاده باشد.
مورد بعد که در موفقیت موثر اســت، مسئله رهبری و پیروی است. افراد موفق هر دو 
ویژگی را دارند. از یک طرف اهمیت رهبری و مدیریت را می فهمند و برای جمع آوری 
اطالعات و تصمیم گیری و پیگیری اثرات تصمیم گیری خود، به عنوان یک رهبر آماده 
هســتند، ولی در جای خود تابع تصمیمات مدیر باالتر وکامالً مســئولیت پذیرند. آنها  
زمینه ای فراهم می کنند تا آن چه که باید تحقق پیدا کند، اتفاق بیافتد و دیگران را برای 
رســیدن به اهداف مدیریت کالن، راهنمایی و هدایت می کنند و از همه وجودشان در 
این زمینه مایه می گذارند. حتی از این که نقش سیاهی لشکر را پیدا کنند نمی ترسند. 
به خصوص در زمینه هایی که کمتر می دانند پیرو هستند و از این کار پروا ندارند. در 
حالی که انسان های گرفتار یا همیشه می خواهند رهبر باشند و یا همیشه پیرو. هیچ 
کدام از این دو روش انسان را به موفقیت نمی رساند. آدم های موفق هم رهبران خوبی 
هستند و هم پیروان خوب. اما در دنیای امروز بیشتر اوقات مسئله اصلی و اساسی مسئله 
مدیریت است. به دلیل کثرت اطالعات و نیاز به مدیریت جمعی، کار گروهی تحت نظر 

یک رئیس بهترین نتیجه را دارد. 
مسئله بعدی استقالل و همبستگی است. انسان از طفولیت تا 22 سالگی، در روابط خود با 
دیگران، از 8 مرحله می گذرد. در مرحله تولد، روش کودک هم زیستی است. یک سالگی 
برای کودک مرحله چسبندگی یا دوختگی پیش می آید. به مادرش و یا به کسی که از 
او مراقبت می کند چسبیده و دوخته می شود به شکلی که اگر او را جدا کنید، انگار بدن 
او هم پاره می شــود. سه سالگی دوران اعتیاد است، کودک به مادرش معتاد می شود و 
در زمان جدایی به شدت زجر می کشد. پنج سالگی دوران عادت است، که درد جدایی 
برای کودک کمتراست ولی هنوز ارتباطات بر اساس عادت شکل می گیرد. هشت سالگی 
مرحله وابستگی است. وابستگی برای او دو معنا دارد، یکی این که من نیازهای فیزیکی، 
روانی و اجتماعی ام را از طریق والدین و آنها از طریق من تامین می کنند. در این مرحله 

یا تاریخ ساز باشید یا، بد نام شوید
لئوناردو دی کاپریو )Leonardo Wilhelm DiCaprio( هنرپیشه سرشناس سینما 
که اخیراً از سوی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، به عنوان سفیر صلح این سازمان انتخاب 
شــده  است، روز دوم سپتامبر )11 شهریور( در راهپیمایی مردمی در شهر نیویورک شرکت 
کرد. راهپیمایان می خواستند به رهبران جهان که در آن تاریخ به سازمان ملل آمده بودن، در 
مورد خطرات گرم شدن کره زمین اخطار دهند. روز بعد لئوناردو دی کاپریودر مجمع عمومی 
سازمان ملل در مورد گرم شدن زمین و تغیرات آب و هوایی سخنرانی با عنوان »صدایی تازه 

برای حمایت از آب و هوا« انجام داد. متن سخنرانی دی کاپریو را با هم می بینیم.

متشکرم جناب دبیرکل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان و همین طور مهمانان عالی رتبه. باعث 
افتخار من است که امروز در برابر شما حضور دارم، البته نه به  عنوان یک متخصص، بلکه در 
مقام شهروندی نگران. دیروز من یکی از ۴۰۰ هزار نفری بودم که در نیویورک راهپیمایی کردند 

و یکی از میلیاردها نفری که می خواهند اوضاع بحرانی آب و هوای  جهان، حل شود.
به عنوان یک بازیگر، بارها زندگی شخصیت های مختلفی را به نمایش گذاشته ام. نقش هایی را 
بازی کرده ام که معموالً بایستی در آن مشکالت ساختگی را حل کنم. گمان می کنم بشریت 
هم به مسئله  آب و هوا به  شیوه یک هنرپیشه سینما می نگرد. برای مردم این شرایط خطرناک، 
تخیلی به نظر می رسد و انگار در سیاره  دیگر رخ می دهد. اگر مشکالت تغییرات آب و هوا 

واقعی نبود شاید به گونه ای سینمایی می شد آن را رفع  کرد.
اما من فکر می کنم کسانی که اینجا حضور دارند، حتماً بهتر از دیگران آگاه هستند که موضوع 

جدی اســت. هر هفته، شاهد مسائل تازه و غیر قابل تردید در این مورد هستیم. تغییرات پُر 
شتاب آب و هوا در همه  جا وجود دارد. می دانیم که خشکسالی ها در حال تشدید شدن هستند. 
اقیانوس های  ما دارند گرم می شــوند، تغییرات آب و هوایی روز به روز شدید تر می شود، دما 
افزایش یافته، ورقه های یخی قسمت غربی قطب جنوب و گرینلند با سرعتی بی سابقه و بسیار 
سریع تر از آن  چه که پیش بینی های علمی مشخص کرده اند، در حال ذوب شدن هستند. هیچ  
یک از این اتفاقات لفاظی یا ادعایی از روی جنون نیست. این یک حقیقت است. جامعه ی علمی 
ایــن را می داند، ارباب صنایع و دولت ها این را می دانند، حتی ارتش آمریکا هم این را می داند، 
فرمانده ی نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، اخیراً گفته است: تغییرات آب و هوایی، تنها 

تهدید امنیتی برای ماست.
دوستان من! گروه حاضر، شاید بیش از هر گردهمایی دیگر در تاریخ بشر، موظف به انجام عاجل 

وظیفه ای دشوار هستند. شما می توانید تاریخ را بسازید یا در آن به بدنامی از شما یاد شود.
موضوع فقط این نیست که به مردم بگوییم که المپ های خانه شان را عوض کنند یا اتومبیل های 
دوگانه سوز خریداری نمایند. فاجعه بیش از حرکت های فردی رشد کرده است. حاال موقع آن رسیده 
که صنعت و دولت های سرتاسر جهان، عملکردی گسترده و قاطعانه انجام دهند. من یک دانشمند 
نیستم، اما نیازی هم نیست که باشم. چرا که جامعه ی علمی جهان حرف خود را زده و به ما آگاهی 

بخشیده است. اگر با هم وارد عمل نشویم، قطعاً هالک خواهیم شد. حاال، نوبت عمل ماست!
بایستی برای انتشار ســوخت های کربنی محدودیتی قائل شویم و یارانه های دولتی را از 
کارخانه هایی با سوخت های زغال سنگ، گاز و نفت حذف نماییم. باید انتقال آالینده های 
صنعتــی را که به نام اقتصاد بــازار آزاد صورت می گیرد، متوقف ســازیم. آن ها به اندازه 
خرابکاری خود مالیات نمی پردازند و مســتحق بررســی های دقیق تر هستند. اقتصاد، با 

رازهای موفقیت )قسمت بیستم(

ُرز مدیتاتیو/اثر:سالوادور دالی

احساس و اندیشه کودک از احساس و اندیشه والدین جدا نیست. متاسفانه در طول تاریخ 
بشــر، در ۹۹ درصد زمان ها ۹۹ درصد از مــردم از این مرحله تجاوزر نکرده اند، با وجود 
پیشرفت علم روانشناسی و خارج شدن جوامع از شکل قومی قبیله ای، هنوز هم ۷۰ یا 8۰ 
درصد مردم دنیا در مرحله وابستگی و یا حتی مرحله عادت و اعتیاد گیر کرده اند. ما کسانی 
را با مدارک عالی تحصیلی می بینیم که هنوز وابسته و معتاد و به خانواده خودش هستند، 
هرچند که نام و عشق و محبت را بر آن می گذارند، در صورتی که این نوع رابطه  اصوالً به 
عشق و محبت ارتباطی ندارد. در 8  تا 12 سالگی باید مرحله جدایی و رهایی اتفاق بیافتد، 
تا فرد جدا و آزاد شود. مرحله 12 تا 18 سالگی مرحله استقالل است که فرد باید به تدریج 
نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودش را خودش برآورده کند و خودکفا شود و احساس 
و اندیشه خودش را از احساس و اندیشه دیگران جدا نماید. باالخره بین 18 تا 22 سالگی 
انسان باید به کمال در مفهوم ارتباط برسد که به آن مرحله همبستگی می گوییم. یعنی من کنار تو 
و با تو هستم و تو مثل دست راست من و خودم مثل دست چپ هستم. مفهوم عشق واقعی 
وسالم فقط برای کسانی پیدا می شود که در مرحله استقالل و همبستگی باشند، چون این 
مرحله، کمال رابطه انسانی است و بدون آن زندگی معنا و مفهوم مشخصی ندارد. در مرحله 
استقالل و همبستگی فرد به دلیل خودکفایی، خودش انتخاب و اختیار می کند و مانند 
مراحل قبل مجبور و محکوم به پیروی از دیگران نیست. در مباحث اقتصادی می گویند 
دو صفت  هســت که آدم هایی فعال در بازار بورس را نابود می کند، یکی ترس و دیگری 
حرص. افرادی که مرحله همبستگی رسیده باشند معموالً از دو عامل ترس و حرص دور 
می مانند.  مشخص است انسانی که در مرحله همبستگی است، اصوالً  این دو صفت برایش 
معنایی ندارد، چون نمی خواهد خود را به همبستگان خود ثابت کند. به همین جهت است 
که والدین باید در زمان مناسب شرایط استقالل را برای فرزندان خود فراهم کنند. حکومت 
و دولت هم باید این کار را بکنند و به انسان ها اجازه دهند از مرحله »من« به مرحله »ما« 
بروند. در مرحله وابستگی صحبت از »من« است، اما در مرحله همبستگی صحبت از »ما« 
است. این مرحله هرگز اتفاق نمی افتد، مگر این که »من« ها اول وجود داشته باشند، سپس 
این »من« ها با رضایت و توافق و آگاهی و آزادی به دنبال »ما« شدن بروند. معموالً خانواده 
و اجتماع سعی می کنند انسان ها را در مرحله وابستگی، عادت و اعتیاد نگاه دارند، چون از 
حرف دیگران می ترسند. در بسیاری از مواقع خانواده و اجتماع حرف شان این است که ما 
به تو اطمینان داریم، اما حرف دیگران و در و همسایه را چه کار کنیم، خاله و عمه چه نظر و 

قضاوتی می توانند داشته باشند. با این طرز فکر مشخص می شود که مالک اجتماع دیگران 
اســت. در اکثر مواقع کار تا آنجا باال می رود که بســیاری از ما ترجیح می دهیم، بدبخت 
باشیم ولی مردم ما را خوش بخت بدانند، ولی دوست نداریم که خوش بخت باشیم، حتی 
اگر مردم ما را بدبخت بدانند. این مفهوم »دیگران« است که دمار از روزگار ما در آورده و 
دیگران را مهم تر از ما کرده. در این جا می توان ایراد گرفت که مردم کشور های پیشرفته 
از نظر اقتصادی ، معموالً  فرد گرا هستند و به دنبال منافع خودشان می روند و در نظام 
فکری شان کلمه »من« بسیار پُر اهمیت است. بی تردید مقداری از این حرف درست است. 
اما واقعیت این است که بعضی از آن ها به مرحله همبستگی رسیده اند. در صورتی که این 
مقدار همبستگی در جامعه های جهان سوم  کم تر پیدا می شود و مردم این مناطق بیشتر 
نمایش همبستگی و ما بودن را بازی می کنند چون خودشان می دانند که وابسته هستند. 

نابودی اکوسیستم ما، خودبه خود از بین می رود!
خبر خوب این اســت که انرژی های قابل بازیابی نه تنها قابل دست یابی است، بلکه سیاست 
اقتصادی شکوفایی محسوب می شوند.تحقیقات نشان می دهد که تا سال 2۰۵۰ انرژی پاک و قابل 
بازیابی می تواند نیاز تمامی تکنولوژی موجود را تامین کند و میلیون ها شغل جدید ایجاد  نماید. 
این ها، سخنان حزبی نیست، بلکه حرف هایی انسانی است. هوا و آب پاکیزه و محیط قابل زیست، از 
پایه ای ترین حقوق انسانی هستند. قدم برداشتن برای حل این معضل، تنها یک درخواست سیاسی 

نیست. این یک دستورکار اخالقی و انسانی است و نپرداختن به آن مسلماً، هراس آور است.

ما تنها یک سیاره داریم! نوع بشر بایستی برای ویرانی خودخواسته ی خانه ی همگی ما، پاسخگو 
باشد. محافظت از حیات آینده ی ما در این سیاره بستگی به تکامل فرهنگی آگاهانه ما دارد. اکنون 

خطیر ترین زمان و این، فوری ترین پیام است.

نمایندگان گران قدر، رهبران جهان! من نقش های زیادی را بازی کرده ام، اما شــما حق 
ندارید نقش بازی کنید. مردم دیروز در سرتاسر جهان صدای خود را بلند کردند تا شنیده  
شــود و این حرکت متوقف نخواهد شد. حاال، نوبت شماســت که پاسخگوی بزرگترین 
چالشی باشید که در زمان حیات ما در این سیاره در حال رخ دادن است. اگر قصد دارید 
عکس العملی نشــان دهید زمان آن هم اکنون اســت. از شما می خواهم که با شجاعت و 

صداقت با این چالش روبرو شوید. متشکرم!
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تحلیل اخبار آب
قوانین سختگیرانه و بازدارنده ای در بخش آب نداریم

حمید رضا جانباز مدیرعامل آب و فاضالب کشور با اشاره به مشکالت جدی کمبود آب در 
سطح کشور، اظهار کرد: باید تالش کنیم تا قوانین بازدارنده ای در بخش آب داشته باشیم 
تا به موقع تذکرات الزم به مشترکین متخلف داده شود. وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز جنبه 
سختگیرانه و بازدارنده ای در بخش آب نداریم و اگر مشترکی از الگوی مصرف تعیین شده 
تبعیت نکند، اجازه قطع انشعاب او وجود ندارد و نمی توان نسبت به قطع انشعاب اقدام کرد. 
وی از مسئوالن دست اندرکار، به ویژه نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به طرح موضوع و 

تصویب قوانین سختگیرانه اقدام و در اصالحات الگوی مصرف لحاظ کنند.
ایلنا

نکته جالب این است که از مدتی قبل به مردم اخطار داده می شود، آب 
مشترکین پُر مصرف قطع خواهد شد و حتی بعضی از مسئولین اعالم کردند آب عده ای از 
متخلفین قطع شده است. در صورتی که به گفته این مقام مسئول، قانون اجازه چنین کاری را 
در حال حاضر نمی دهد. ظاهراً تهدید ها تا حاال تو خالی بوده چندان که مستندی مبنی بَر، 
برخورد با مشترکین پُر مصرف دیده نشد. اگر مسئوالن به خطیر بودن شرایط پی برده اند، بهتر 
است به جای تهدید، اقدامی واقعی، مشخص و مستند برای اصالح رفتار ُمصرفانه مردم بنمایند.  

تهرانی ها متوجه بحران آب نشده اند
عوامل  آب،  بحران  میزگرد  در  کشاورزی،  ترویج  رشته  در  دانشگاه  مدرس  محسنی  احمد 
و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه، درخصوص بحرانی بودن وضع آب و 
مخاطرهای که بر سر راه است، می گوید: »در دو سال گذشته بارها مطرح شده که وضع آب 
بحرانی است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده این است که مردم حسی از بحران ندارند. مردم تهران 
با وجود اینکه دولت همواره از بحرانی بودن شرایط آب خبر می دهد اما عمالً این بحران را لمس 
نکرده اند. وقتی می گوییم شرایط بحرانی است، باید مردم بحران را حس کنند تا شرایطی در پیش 

بگیرند که بحران محدود شود.
شهرخبر

 از مــردم کــه نبایــد توقــع داشــت بــه صــورت خــود جــوش آب کــم 
مصــرف کننــد. مقامــات هــم ظاهــراً مثــل اهالــی تهــران بحــران آب را زیــاد جدی 

نگرفتــه انــد. ولــی بــه نظــر مــی رســد هــر دو بــه زودی متوجــه شــوند. 

 ارزش واقعی هر مترمکعب آب در ایران 10 هزارتومان 
سعید نی ریزی رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی با بیان اینکه در ایران آب و انرژی 
به  صورت بی رویه برای تولید هر نوع محصول کشاورزی مصرف می شود گفت: هر مترمکعب 
آب با صرف انرژی فراوانی از چاه یا پشت سدها به زمین کشاورزی می رسد، اما در نهایت 
محصولی که تولید می شود، در مقابل این حجم مصرف انرژی و آب ارزش اقتصادی ندارد. 
وی ارزش واقعی آب در ایران را 1۰ هزار تومان برای هرمترمکعب دانست و افزود: محصول 
به  دست آمده از آب فراوان و انرژی یارانه ای را با قیمت بسیار اندکی، به دیگر کشورها صادر 

می شود، پس باید در صادرات آب مجازی به این روش، تجدید نظر اساسی کنیم.
خبرگزاری بین المللی تسنیم

 در قیمت واقعی آب ُمناقشات زیادی است، چند سال پیش قیمت هر متر مکعب 
آب 1۰۰ تومان اعالم شد. در این اواخر قیمت آب کشاورزی ۵۰۰ تومان و آب ُشرب 1۰۰۰ تومان 
مطرح شد. رقم 1۰ هزار تومان هر چند به واقعیت نزدیک تر است،  ولی به نظر می رسد هنوز 
قیمت واقعی نیست. بهتر است یک گروه متخصص مالی و اقتصادی با توجه به سرمایه گذاری در 
بخش آب و استهالک تجهیزات و هزینه های جایگزیِن مقدار آبی که اضافه برداشت شده، رقم 
دقیق قیمت آب را پیدا کنند،  تا الاقل مسئوالن بدانند چگونه آب را به ثمن بَخس می فروشند.

تهران آذرماه مشکل جدی آب دارد
خسـرو ارتقایی مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای تهران در نشسـت خبری گفت: با ادامه این 
رونـد و کاهـش بارندگـی ها، در آذرماه با مشـکل جدی کم آبی روبه رو خواهیم بـود. وی ادامه 
داد: طبق پیشـبینی هواشناسـی وضعیت بارندگی امسـال نرمال اسـت، اما اگر سـال پُر آبی 
هم داشـته باشـیم حداقل یک سـال زمان میبرد تا به وضعیت آبی سـال گذشـته بازگردیم. 
ارتقایی تصریح کرد: ذخایر آبی با کمبود بارندگی ها در سـال گذشـته مصرف شـده اسـت و 
مصـرف امسـال، باید برای رسـیدن به شـرایط نرمـال مدیریت شـود. وی ادامه داد: بـرای رفع 
مشـکل کـم آبی اسـتان تهـران مجوز حفـر ۷۴ حلقه چاه گرفته شـده اسـت کـه 2۰ حلقه 
چـاه آن تـا کنـون حفر و 1۰ حلقه دیگر نیز در دسـت حفاری اسـت. وی اضافه کـرد: یکی از 
مشـکالت شـرایط موجود عدم مدیریت مصرف بوده اسـت و همچنین اهرم های برخورد با 

مشـترکین پُر مصرف کارایی الزم را نداشـته است.
باشگاه خبرنگاران

 رفتـار متولیـان آب شـبیه کسـانی که یـک ماه تا بحـران فاصله دارند نیسـت. 
فقـط گفتن اینکه مصرف آب باید مدیریت شـود مشـکلی را حل نمی کند. برنامـه، تهیه ابزار، 
اطـالع رسـانی و برخـورد بـا کسـانی که آب را درسـت مصـرف نمی کنند، احتیـاج به فعالیت 

بیشـتری دارد. شـاید هـم منتظر هسـتیم تا طبیعـت با روش های خشـن خـود رفتار کند.

دختران موفق ایرانی

ـــد شانســـی موفقیـــت  ـــا ب ـــه کســـی ب ـــق مـــی شـــود و ن ـــا شـــانس موف ـــه کســـی ب ـــا ن در دنی
ـــرای  ـــری، ب ـــته دیگ ـــر خواس ـــه ه ـــیدن ب ـــل رس ـــت مث ـــد. موفقی ـــی ده ـــود را از دســـت م خ
ـــه  ـــا خبرهســـتند مـــی تواننـــد ب خـــود مراحلـــی دارد و فقـــط کســـانی کـــه از ایـــن موضـــوع ب
موفقیـــت برســـند. در بیـــن افـــراد موفـــق دنیـــا یـــک خصوصیـــت مشـــترک وجـــود دارد. آنهـــا 
ـــه  ـــریعی ک ـــرات س ـــا تغیی ـــد. ب ـــی کن ـــرق م ـــران ف ـــا دیگ ـــان ب ـــگاه ش ـــوع ن ـــر و ن ـــرز فک ط
امـــروز دنیـــا در معـــرض آن اســـت و بـــا ورود کامپیوتـــر بـــه اکثـــر عرصـــه هـــای زندگـــی مـــردم 
جهـــان، دیگـــر جنســـیت، ملیـــت، محـــل زندگـــی، ســـطح ســـواد آکادمیـــک، تجربـــه و ســـن و 
ســـال در موفقیـــت افـــراد نقـــش کلیـــدی ندارنـــد، بلکـــه شـــیوه فکرکـــردن و نـــوع نـــگاه آنهـــا 

ـــا مـــی کنـــد. ـــرای موفقیـــت ایف ـــن نقـــش را ب اســـت کـــه بزرگتری
در ســـال هـــای اخیـــر همیشـــه نـــام ایرانیـــان در میـــان افـــراد موفـــق صنعـــت کامپیوتـــر بـــه 
چشـــم مـــی خـــورد. کســـانی کـــه معمـــوالً ماننـــد ایـــن صنعـــت جـــوان هســـتند، کســـانی 
ماننـــد پیـــرِ امیدیـــار، امیـــر کردســـتانی، ســـاالر کمانگـــر، بیـــژن داوری، حســـین اســـالمبولچی، 
امیـــرِ مجیدمهـــر، ســـینا تمـــدن و . . . خوشـــبختانه خانـــم هـــای جـــوان ایرانـــی هیـــچ گاه از 
ـــر ۳۵  ـــه زی ـــی ک ـــم های ـــر از خان ـــه نف ـــه س ـــن مقال ـــد. در ای ـــده ان ـــرون نمان ـــره بی ـــن دای ای
ـــتند و  ـــناس هس ـــیار سرش ـــود بس ـــی در کار خ ـــن الملل ـــطح بی ـــد و در س ـــن دارن ـــال س س
ـــه  ـــد را ب ـــق طـــرز فکـــر خـــود، میلیـــون هـــا دالر در آمـــد کســـب کنن ـــد از طری توانســـته ان

شـــما معرفـــی مـــی کنیـــم. 
پریســـا تبریـــزی: در حـــال حاضـــر ۳1 ســـاله اســـت و مـــدرک کارشناســـی ارشـــد خـــود را 
از دانشـــگاه ایلینـــوی آمریـــکا دریافـــت کـــرده. پریســـا تبریـــزی در ســـال 2۰۰۷ بـــه اســـتخدام 

ـــم  ـــو تی ـــد و عض ـــوگل درآم ـــرکت گ ش
کوچکـــی از هکرهـــای ایـــن شـــرکت 
شـــد. ایـــن تیـــم بعدهـــا گســـترش یافـــت 
و هم اکنـــون بیـــش از2۵۰ متخصـــص 
ـــه کار هســـتند.  امنیـــت در آن مشـــغول ب
ـــر  ـــا آخ ـــد او ت ـــی گوی ـــزی م ـــا تبری پریس
دوره دبیرســـتان بـــا کامپیوتـــر بیگانـــه بـــود 
ـــت  ـــگاه رف ـــه دانش ـــه ب ـــی ک ـــا وقت و تنه
ـــگاه  ـــش از دانش ـــد. او پی ـــنا ش ـــا آن آش ب

ـــال  ـــا در ح ـــرد. پریس ـــی می ک ـــری و ورزش ـــای هن ـــرف فعالیت ه ـــود را ص ـــت خ ـــتر وق بیش
حاضـــر مدیریـــت گـــروه مهندســـی امنیـــت اطالعـــات کمپانـــی گـــوگل و  مســـئولیت ارتقـــاء 
امنیـــت گـــوگل را بـــر عهـــده دارد. تیـــم او محصـــوالت گـــوگل را از نظـــر امنیتـــی بررســـی کـــرده 
و بـــا کشـــف حفـــره  هـــا، ســـعی مـــی کننـــد امنیـــت فنـــاوری، توســـعه و آمـــوزش را در گـــوگل 

ـــوگل اســـت. ـــه گ ـــی رتب ـــران عال ـــی از مدی ـــم یک ـــن ســـن ک ـــد. او در همی ـــن کنن تامی
ـــا  ـــاغل نوپ ـــه مش ـــرای برنام ـــئولیت اج ـــت. او مس ـــاله اس ـــی س ـــون س ـــانا ورزا: اکن رکس
ـــرکت  ـــک ش ـــوالً ی ـــده دارد. معم ـــه عه ـــه را ب ـــافت، در فرانس ـــرکت مایکروس )startup( ش
نوپـــا در شـــرایط عـــدم قطعیـــت در موفقیـــت اســـت، درعیـــن حـــال قابلیـــت رشـــد بیشـــتری 
ـــه  ـــر، زمین ـــا ســـرمایه ای کمت ـــد ب ـــاده دارد، یعنـــی می توان ـــه یـــک شـــرکت جـــا افت نســـبت ب

ـــه شـــرکت های  رشـــد بیشـــتری نســـبت ب
ـــه  ـــتارت آپ ک ـــد. اس ـــته باش ـــی داش قدیم
در فارســـی از آن بـــا عنـــوان »شـــرکت نوپـــا« 
یـــاد مـــی شـــود، در واقـــع بـــه شـــرکت هایـــی 
ـــازه ایجـــاد شـــده  ـــه ت ـــی شـــود ک ـــه م گفت
انـــد و در فـــاز توســـعه و تحقیـــق بـــرای 
بازاریابـــی قـــرار دارنـــد. وظیفـــه رکســـانا 
ـــذار  ـــرمایه گ ـــن س ـــه راه و یافت ـــه نقش تهی
ـــمت  ـــدا از س ـــت. او ج ـــا اس ـــا ه ـــرای نوپ ب
خـــود در مایکروســـافت، یکـــی از موسســـان  

Tech.eu اســـت کـــه وبـــالگ کارآفرینـــی بـــرای تکنولـــوژی در اروپـــا مـــی باشـــد. همچنیـــن 
او موســـس شـــبکه Girls in Tech  در لنـــدن و پاریـــس اســـت. »دختـــران در تکنیـــک« 
شـــبکه ای اســـت کـــه بـــا هـــدف ایجـــاد بســـتر مناســـب بـــرای حضـــور بیشـــتر بانـــوان و زنـــان 

ـــت. ـــده اس ـــدازی ش ـــی راه ان ـــوژی و کارآفرین ـــه تکنول در عرص
ـــگاه  ـــر از دانش ـــخ هن ـــته تاری ـــل رش ـــارغ التحصی ـــاله و ف ـــون ۳1 س ـــی: اکن ـــا داراب ثری
ـــروت  ـــن ســـایت Foodspotting مشـــهور شـــد و ث ـــا راه انداخت ـــاون اســـت. او ب جـــروج ت
ـــده ای اســـت کـــه توســـط دوســـتان وی آلکســـا  ـــود اســـپاتینگ ای ـــه دســـت آورد. ف ـــادی ب زی
و شـــوهرش در ســـفری کـــه بـــه ژاپـــن داشـــته انـــد بـــه وجـــود آمد.آلکســـا متوجـــه شـــد مـــردم 
ـــد. در ذهـــن او پرسشـــی  ـــا عکـــس مـــی گیرن ـــا و رســـتوران ه ـــواع غذاه در سفرهایشـــان از ان
ـــر در  ـــا س ـــود و از کج ـــی ش ـــه م ـــوری تهی ـــه منظ ـــه چ ـــا ب ـــس ه ـــن عک ـــه ای ـــه زد ک جرق
مـــی آورد. در بازگشـــت بـــه سانفرانسیســـکو، الکســـا تعـــداد زیـــادی عکـــس از غذاهـــای مختلـــف، 
ـــا خـــود داشـــت و  ـــام آنهـــا، کیفیـــت شـــان و رســـتورانی کـــه غـــذا هـــا را ســـرو مـــی کنـــد ب ن

KWC اخبار
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

از تاریخ 2۵ الی 28 مهر ماه این نمایشــگاه برگزار شد. شرکت  KWC مانند هر سال غرفه ای در این 
نمایشگاه داشت.به دلیل اینکه در زمان برگزاری نمایشگاه ماهنامه KWC زیر چاپ بود. گزارش این 

رویداد را در شماره ماه آینده  به نظر خواهیم رساند. 

مـــی خواســـت کتابـــی بـــا آن چـــاپ کنـــد. در آن زمـــان، ثریـــا دارابـــی کـــه در مجلـــه تایمـــز کار 
مـــی کـــرد، بســـیار از ایـــده اســـتقبال کـــرد، چـــون  بـــه نظـــر او غـــذا موضوعـــی اســـت کـــه بـــرای 
همـــه افـــراد جـــذاب اســـت. او بـــه همـــراه الکســـا و شـــوهر او ســـایتی را افتتـــاح کردنـــد. در ایـــن 
ـــذا را  ـــه غ ـــتورانی ک ـــمزه و رس ـــب و خوش ـــای جال ـــس غذاه ـــد، عک ـــران می توانن ـــایت کارب س
ـــا  ـــد ت ـــی کن ـــردم کمـــک م ـــه م ـــن ســـایت ب ـــد. ای ـــه اشـــتراک بگذارن ـــد، ب در آنجـــا خـــورده ان
بـــا غـــذا هـــای و رســـتوران هـــای ناشـــناس در کشـــورهای مختلـــف آشـــنا شـــوند و از قیمـــت و 
ـــه حـــال چندیـــن میلیـــون دالر از ایـــن ســـایت  ـــا ب ـــا ت ـــا خبـــر شـــوند. ثری کیفیـــت غـــذا هـــا ب

ـــت. ـــرده اس ـــود ب س


