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حل مشکل بیکاری و آلودگی هوا با یک حرکت

در تاریخ 8آوریل سال جاری خانم مارگارت تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیای کبیر معروف به
بانوی آهنین ،در سن  87سالگی درگذشت .با وجود این که  23سال از پایان دوران حکومت او
می گذرد ولی در زمان مرگش دوباره بحث های زیادی در مخالفت و موافقت با سیاست های او
که به تاچرسیم معروف شده بود در گرفت .جوانان مخالف او ترانه ای با نام دلنگ دل ُنگ عجوزه
بر علیه او ساختند و از همه کسانی که از او متنفر بودند درخواست کردند آن قدر این ترانه را
بخرند تا رتبه اول را در بازار موسیقی پیدا کند .این نشان می دهد تصمیم گیری های او در
زندگی نسلی که در زمان نخست وزیری او حتی به دنیا نیامده بودند هنوز تاثیر گذار است.
البته این آهنگ فقط تا رتبه دوم باال آمد و اول نشد!
در طرف دیگر کسانی هم بودند که با شکوه و احترام جسد او را بدرقه کردند و معتقد
بودند بعد از چرچیل بزرگ ترین سیاست مدار عصر حاضر انگلیس مارگارت تاچر
بوده است .به راستی این دختر خواروبار فروش انگلیسی که به باال ترین مقام اجرایی
کشورش رسید چه کرده که تا این حد مورد عالقه و نفرت مردم قرار گرفت.
از قرن  15میالدی کشور انگلستان مستعمرات زیادی در سرتاسر دنیا برای خود ایجاد
کرد که منافع و امکانات این مستعمرات وسیع ،به مدت  400سال به سوی جزیره کوچک
انگلستان روانه می شد .در نتیجه ثروت عظیمی برای این کشور ایجاد کرد .بعد از استقالل
هند و تعداد دیگری از مستعمرات و اتمام جنگ دوم جهانی ،وقتی سر انگلستان در
تقسیمات جهانی بین آمریکا و شوروی آن زمان تقریباً بی کاله ماند و فقط هزینه های
سنگین جنگ را متحمل شد،کم کم آثار کمبود نقدینگی در کشور ظاهر گردید .دولت های
گذشته چون ثروتمند بودند خدمات اجتماعی فراوانی در اختیار مردم انگلستان قرار
می دادند .صنایع را به سوبسید عادت دادند و بدنه دولت را سنگین و بزرگ کردند .وقتی که آن
درآمد های سابق امکان پذیر نبود ،دوراه باقی می ماند یا می توانستند چند سالی به روش گذشته
خود ادامه دهند تا ورشکسته شوند و یا این که یک نفر پیش قدم شود و شرایط واقعی را به مردم
تفهیم کند و نظم قدیمی را تغییر دهد .سرانجام خانم تاچر َمرد این میدان شد.

خان��م جنیف��ر گرانهول��م
در فوری��ه س��ال  2013در انجمن مرکز  TEDدر ش��هر
نیویورک س��خنرانی کردند .ایش��ان به دلی��ل این که هم
دانشمند و محقق علوم هس��تند و هم یک دوره فرماندار
ایالت میش��یگان بودن��د .دارای دو دل مش��غولی علمی و
سیاسی هستند و هر دو را در یک سخنرانی ادغام کردند.
از نظر سیاس��ی او نگران بی کاری در دنیای رقابتی امروز
بود و از نظر علمی نگران گرم شدن و آلودگی هوای جهان.
ایشان برای حل هر دو مشکل یک راه حل پیشنهاد کرد که
طی دو شماره این سخنرانی را برای شما چاپ می کنیم.
جهت اطالع قیمت بلیط این سخنرانی  3000دالر بود.
من فرماندار سابق میشیگان هستم ،به عنوان یک
سیاستمدار همواره با مشکل ایجاد کار برای مردم روبرو
بوده ام .البته این فقط مشکل ایالت میشیگان یا کشور
آمریکا نیست بلکه همه جهان با مشکل ایجاد کار برای
مردم خود ،در فضای رقابتی یک اقتصاد جهانی ،مواجه
هستند .انرژي پاک هم یکی دیگر از مشکالت جهانی
است که روز به روز شرایط وخیم تری پیدا می کند .من
فکر می کنم برای هر دو مشکل بی کاری و انرژی پاک
یک راه حل مشترک پیدا کرده ام که می خواهم در این جا با شما در میان بگذارم.
ابتدا می خواهم یکی از تجربیاتم را در زمانی که فرماندار بودم برای شما تعریف کنم.
من در سال  2002انتخاب شدم .در پایان اولین سال فرمانداریم یکی از همکاران تماس
تلفنی با من گرفت و گفت « فرماندار ،ما یک مشکل بزرگ پیدا کردیم .یک شهر خیلی

کاهش خدمات اجتماعی ،حمایت از بازارآزاد ،واگذاری سازمان های دولتی به بخش
خصوصی ،برخی از سیاست های مشهور او بود .در نتیجه این سیاست ها شرکت
مخابرات ،شرکت گاز و انرژی ،شرکت هواپیمایی ،شرکت برق و شرکت راه آهن از دولت
جدا و به تملک بخش خصوصی در آمد .امری که تا چند سال قبل غیر قابل تصور به
نظر می رسید .دولت همچنین تعهدش به ایجاد شغل را کام ً
ال رها نمود و اعالم کرد
فراهم کردن شغل برای بیکاران به عهده کارفرمایان بخش خصوصی است .او مدارس
ودانشگاه های مجانی را بسیار محدودکرد ،سن بازنشستگی را باال برد ،مالیات ها را
افزایش داد .در اثر این سیاست ها به عده ای از مردم فشار وارد شد و شروع به اعتراض
کردند .مارگارت تاچر بر سیاست های خود پا فشاری کرد و به آن ها لقب «شُ ل ها» را
داد .در یک دهه حکومت مارگارت تاچر ،میلیون ها ساعت تعطیلی کارخانه ها به دلیل
اعتصابات ،به یک صدم تقلیل پیدا کرد ،حاال کارفرمایان بخش خصوصی برای هر ساعت
تعطیل شدن کار نگران بودند .میزان مالکیت سهام  3برابر شد و بعد از فروش خانه های
ارزان قیمت دولتی به مستاجرانش ،نرخ مسکن شروع به رشد کرد و بازار ساخت و ساز
مسکن رونق پیدا کرد و بازار کار وسیعی ایجاد شد .البته در این میان عده ای از کار بی کار
شدند .حقوق ایام بی کاری کاهش پیدا کرد .دیگر امکان این که کسی وقت خود را سر
کار تلف کند بسیار اندک شد .حتی کارکنان اداره مالیات که قرن ها به صورت سنتی
زیر نظر دولت و با کاغذ بازی و رخوت کار می کردند ،به عنوان کارمندان قراردادی تحت
اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند .تمام این تغییرات باعث شد تا عده ای که منافع خود
را از دست داده بودند و به خصوص گروه های چپ و کارگری با تاچر مخالف شوند،
در مقابل کسانی که آینده نگر بودند و در دوره ای طوالنی تر از مواهب رشد اقتصادی
انگلستان استفاده کردند ،موافق سیاست های او شدند.
دیگر دوران فراوانی و ارزانی آب درکشور ما به پایان رسیده ،البته هنوز اکثر مردم در حال و
هوایی زمانی زندگی می کنند که می شد شیر آب را باز کرد و تمام حیاط و کوچه را با آن
شست ،می شد ساعت ها شلنگ را پای گل و گیاه رها کرد تا خوب سیراب شوند ،می شد
اتومبیل را در حیاط خانه یا توی کوچه با آب فراوان شست .چون در اکثر نقاط کشور آب در
لوله ها در جریان است و قیمت آن هم آن قدر ناچیز است که اص ً
ال به حساب نمی آید ،مردم
ً
هنوز فکر می کنند آب به اندازه کافی و مستمر موجود است ،ولی اکثرا نمی دانند که به خاطر
آبی که مصرف می کنند همه ساله چندین متر از ذخایر آب زیرزمینی کاسته می شود و
چندین رودخانه ،دریاچه ،برکه وآبگیر در اثر این مصرف بی رویه خشک می شوند.
مدیران آب کشور ناچارند دیر یا زود شرایط واقعی را به مردم انتقال دهند و با داشتن
طرح و برنامه از هدر رفتن آب جلوگیری کنند .به طور حتم در این مسیر عده ای
ناراضی خواهند شد و حتی ممکن است برای مسئولین شعر و ترانه هم بسازند ولی
حتماً اکثریت با کسانی است که دورتر را می بینند و با درک شرایط ،به کمک خواهند
آمد و از مسئولین شجاع قدردانی خواهند کرد .برای همیشه نمی شود مشکل کمبود
آب را کتمان کرد ،بهترین راه حل مشکل آب ،دادن آگاهی به مردم است.
ش.ب

کوچک که گرین ویل نام دارد و دارای ۸۰۰۰
نفر جمعیت است ،به زودی کارفرمای اصلی
خود را از دست می دهد ،صنعت اصلی شهر
کارخانه یخچال سازی الکترو لوکس است
و مالکان آن می خواهند کارخانه را تعطیل
کنند ».من گفتم« ،چند نفر در الکترولوکس
کار می کنند؟» او گفت « 3000نفر».
پس این یک شهر تک صنعته بود و 3000
نفرکارکنان این کارخانه به اضافه افراد خانواده
آن ها و مشاغل وابسته ،تقریباً می شد تمام اهالی
شهر و الکترولوکس قصد داشت که کارخانه را
تعطیل کند و به مکزیک برود .من گفتم« ،نگران
نباش ،ما می توانیم درستش کنیم .من با همه
نمایندگان محلی به گرین ویل می رویم و به الکترولوکس پیشنهادی می دهیم که نتواند رد کند».
پس همه نماینده های ایالت را با خود بردم .اول با همه کله گنده های شهرکوچک گرین
ویل دیدار کردیم .شهردار ،مدیران شهر ،رییس کالج .در آخر با مدیران الکترولوکس بر
سر میز نشستیم و همگی مهره هایمان را روی میز گذاشتیم .انواع بسته های تشویق
کننده ،هرچه فکرش را بکنید که الکترولوکس را برای ماندن متقاعد کند .از پیشنهاد های
دلفریب مان یک کپه درست کردیم وآن ها را آرام به آن طرف میز به سمت مدیریت
الکترولوکس هل دادیم .توی آن کپه چیزهایی مثل معافیت مالیاتی  ۲۰ساله یا تامین
مالی برای احداث یک کارخانه جدید وجود داشت .اتحادیه ی کارگران هم امتیازات بی سابقه ای
پیشنهاد داد .همه فداکاری کردنند تا آن شغل ها در گرین ویل بماند.
مدیران الکترولوکس انبوه پیشنهادها و لیست مشوق هایمان را دریافت کردند و برای ۱۷
دقیقه به بیرون اتاق رفتند .بعد برگشتند و گفتند« ،اوه ،این سخاوتمندانه ترین پیشنهادیه
که تا به حال ما دیده یا شنیده ایم ولی حقیقت این است که ما در خوس مکزیک میتونیم
فقط  1/57دالر برای هر ساعت کار پرداخت کنیم ،پس ما می رویم ».و رفتند.
وقتی رفتند مثل این بود که یک بمب هسته ای در گرین ویل کوچک منفجر شد .در
واقع ،آن ها کارخانه را منهدم کردند .در روزی که آخرین یخچال از خط مونتاژ بیرون
آمد کارکنان گرد همایی برگزار کردند که نامش را شام آخرگذاشته بودند .من به عنوان
فرماندار ناکام و مایوس که نتوانستم جلوی از بین رفتن این شغل ها را بگیرم به این
مراسم رفتم ،میخواستم با آن ها سوگواری کنم ،هزاران نفر آن جا بودند .مردم داشتند
ناهار میخورند ،یک گروه موسیقی غمگین می نواخت.
یک آقایی به سمت من آمد که خالکوبی و موی دم اسبی داشت و کاله بیس بال به سر
گذاشته بود ،دو دخترش هم با او بودند ،او به من گفت« ،فرماندار ،این ها دو تا دختر من
هستند .من  ۴۸سالم است و  ۳۰سال در این کارخانه کار کرده ام .بعد از دبیرستان به
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این کارخانه رفتم .پدرم در این کارخانه کار کرده ،پدربزرگم در این کارخانه کار کرده ،تنها چیزی
که بلدم یخچال ساختنه ».و به دخترانش نگاه کرد و گفت« ،خب فرماندار ،به من بگو ،کی دیگه
من را استخدام می کنه؟ کی دیگه من را استخدام می کنه؟» نه فقط آن آقا این سوال را پرسید،
بلکه همه افراد در آن عمارت پرسیدند .در واقع همه 5۰/000کارکنان کارخانه هایی که در دهه
اول قرن بیست ویکم در آمریکا تعطیل شدند ،این سوال را پرسیدند.
معمای پیش چشم ما این است که چه ارگانی و چگونه می توان شغل برای جوانان کشور
ایجاد کند؟ یا چه کسی می تواند بحران تغییرات آب و هوای جهانی را حل کند ،در حالی
که حتی یک سیاست ملی انرژی در کشور نداریم و داریم به بهانه رشد ملی در جهت
آلودگی وگرم شدن جهان با سایر کشور ها مسابقه می دهیم .البد به نظر می رسد برنامه ریزی
برای این ها از وظایف کنگره است .درحالی که به نظرمی رسد کنگره ارگانی ُکند و نا کار آمد
است و تضاد آرا در کنگره دیگر امری عادی شده؟ یک نظرسنجی که اخیرا ً برگزار شده ،نرخ
مقبولیت کنگره بین مردم را بسیار پایین برآورد کرده است.
من با خودم فکر می کردم تازگی ها چه چیز اساسی از این آزمایشگاه دموکراسی
بیرون آمده که به شکل زیر بنایی به مشکالت اجتماع رسیدگی کرده؟ چه دستورالعمل
سیاسی ریشه ای ،صادر شده که موجب رخ دادن تغییرات شده و هر دو حزب تاییدش
کرده اند؟ خب اگر به عنوان مثال از شما بپرسم ،کدام سیاست گذاری مدیریتی بوده
که موجب تغییرات گسترده در سراسر کشور شده ،چه می گویید؟ ممکن است بگویید،
طرح بیمه درمانی اوباما ،همان طور که می دانید ،فقط نصف ایالت های آمریکا این
طرح را به اجرا در آوردند .به نظر من تنها چیزی که موجب تغییر عمده سیاست
گذاری ها شد ،سرعت دادن به محرک های نوآوری و اصالحات در سیستم آموزش و
پرورش بود .چرا؟ چون دولت  4/5میلیارد دالر گذاشت وسط و گفت هرکسی طرح
خوبی برای باال بردن سطح آموزش و پرورش بیاورد می تواند برای پیاده کردن طرحش
از این بودجه استفاده کند .فرمانداران سراسر کشور ،برای گرفتن سهم بیشتری از این
پول رقابت کردند .قانون گذاران ایالتی متقاعد شدند که باید استاندارد ها را در دبیرستان ها
افزایش دهند و برنامه آموزش آمادگی برای کالج ایجاد کنند .تمام ایالت ها به تکاپو
افتادند و یک سیاست ملی آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا دانشگاهی خلق شد.
ادامه در شماره آینده

گفتگو با مرضیه برومند کارگردان آب پریا
در طول  5سال وسه ماه که از عمر ماهنامه می گذرد و 62شماره ای که چاپ شده ،ما
حتی یک مطلب تکرای از خودمان یا از مطبوعات داخلی یا سایت های فارسی چاپ
نکرده ایم ،چون سیاست ما نو آوری وغیر تکراری بودن است وخواهد بود .ولی در
این شماره از این روش تخطی می کنیم و مصاحبه خانم مرضیه برومند مربوط به آبان
سال 89را مجددا ًچاپ می کنیم .چرا؟ چون زمانی که این مصاحبه چاپ شد ،قرار بود
سریال آب پریا به زودی پخش شود که این کار یک سال ونیم به تاخیر افتاد .حاال که
سریالازتلویزیونپخششده،شایدخواندنمجدداینمصاحبهخالیازلطفنباشد،
به خصوص که صحبت های خانم یرومند را مانند سریال هایشان می شود بارها دید و
خواند و هر بار نکات جدیدی در آن کشف کرد .سردبیر

خانم مرضيه برومند كارگردان و بازيگر سرشناس ،كه سريال هاي شهر موش ها  ،خونه
مادربزرگه ،آرايشگاه زيبا ،هتل ،شمسي و مادام و بسياري كارهاي زيبا و به ياد ماندني ديگر
را در كارنامه خود دارد ،سريال جديدي به نام «آب
پريا» آماده پخش دارد ،که در ستایش محیط زیست
است« .هر سال در پايان زمستان سه خواهر با نام هاي
«آب پري» «ابر پري» و «سبز پري» به زمين مي آيند
تا به استقبال بهار بروند .امسال «آب پري» نيامده و
خواهرانش را نگران كرده .آن ها سعي دارند او را كه به
دام «آپوش» ديو خشكسالي گرفتار شده آزاد كنند».
اين خط اصلي قصه «آب پريا» است به دليل توجه
اي كه اين هنر مند به مسائل زيست محيطي دارد ،در
اين شماره با او به گفتگو نشستيم.
پرداختن به مسئله محيط زيست ،به پيشنهاد
صدا وسيما بوديا پيشنهاد شما؟
پيشنهاد خود من بود .مسئله محيط زيست خيلي
وقته كه منو درگير خودش كرده و باعث رنج و غصه
من شده ،ما خيلي در حق طبيعت جفا مي كنيم.
هم مردم و هم مسئولين ،همه با هم براي تخريب
ِ
خواست اين كه
طبيعت دست به دست هم داده ايم.
ً
يك سريال يا فيلمي بسازم كه مستقيما مضمونش در
ارتباطبامحيطزيستباشه،هميشهتوبرنامههايمبوده.
مدت ها پيش از طرف مدير روابط عمومي سازمان

آب ،آقاي واقفي كه بسيار فرد فهميده و شريفي بودند ،به من پيشنهاد شد کاری در رابطه
با آب بسازم .هر چند مي دانستم بودجه سازمان آب براي سريال سازي كافي نيست ،ولي
چون خيلي اصرار كردند ،قبول كردم و طرح «آب پريا» را ارائه دادم .خيلي خوششان آمد.
متاسفانه آقاي واقفي عوض شد و كار بالتكليف ماند .روابط عمومي بعدي شكل نگاهش به
ماجرا خيلي فرق مي كرد و من با ايشان به توافق نرسيدم .آقاي فرجي يكي از مديران شبكه
دوسيما،گفت خودمون اين سريال را مي سازيم و پي گيري كرد .در زمان ايشان صحبت
های اولیه انجام شد و زمينه شروعش فراهم شد ،ولي در دوران آقاي برازش كار به نتيجه
رسيد و ما شروع كرديم.
آيا تمركز سريال «آب پريا» با توجه به اسمش ،فقط برروي مسئله آب است؟
نه اسم آب پريا به خاطر اين است كه ما در اون زمان مي خواستيم براي سازمان آب كار
كنيم و طبيعتاً قرار بود بيشتر بحث آب را بكنيم ،اما وقتي شروع كرديم به نگارش قصه،
فهميديم ،نمي شود فقط روي بحث آب تاكيد كنيم ،چون مسائل محيط زيست همه
مثل زنجير به هم متصل هستند .نميشه آب رو جدا از هوا و جدا از خاك ،خاك رو جدا
از جنگل بررسي كرد .هرچند اسم سريال ،آب پريا ماند ،ولي در واقع سه تا پريا ،هر كدوم
سنبل يك چيز هستند و نگهبان يكي از عناصر طبيعي ،توي اين كار به اكثر خطراتي كه
محيط زيست رو تهديد مي كنه توجه کردیم .مث ً
ال ما بحث آلودگي رودخانه ها را داريم.
بحث حيات وحش را داريم .يكي از قسمت ها ،مربوط به نگهداري از گونه هاي جانوري،
مخصوصاً گوزن زرد هست ،بحث آلودگي خاك ،بحث زباله خيلي مطرح شده .بحث قطع
درخت هاي جنگل هست ،آلودگي هوا و تقريباَ مي تونم بگم سعي كرديم يك نگاه جامع
داشته باشيم به موضوعاتي كه در زمينه مسائل زيست محيطي مهم هستند .وقتي ما بحث
خشك شدن درياچه ها رو مي كنيم ،خشك شدن درياچه ،فقط به آب مربوط نمي شه .به
اكو سيستم مربوط ميشه و به زندگي يك تعداد پرنده مهاجر.
فكر مي كنيد تا چه حد يك كار فرهنگي مي تواند در مردم موثر واقع بشود؟
واقعاًتا يه زماني من فكر مي كردمكه خيلي تاثير نداره و مردمكار خودشون را ميكنند وخيلي
بهندرتممكنهرويكسياثربگذاره.وليدرايندوسهسالاخيريهچيزاييرومتوجه شدمكه
خيليبرامجذابومسئوليتآفرينبود.يعنيوقتيميبينيمخونهمادربزرگهدرشكلگيري
شخصيت جوان هايي كه اون موقع بچه بودند ،موثر بوده .وقتي مي بينم اين قدر روشون تاثير
گذاشته و جزئيات ،به دقت يادشونه ،اميدوار تر مي شم .باورتون نمي شه تو همين چند
جون  27يا  28ساله به من گفتن «واي مخمل كه
وقت گذشته شايد سه – چهار تا ِ
عاشق نبات شده بود .مي خوابوندش» .شايد من ديگر يادم نباشه اما اونا يادشون بود .به هر
حال توي ناخودآگاهشون تاثير مي گذاره .حتماً تاثير مي گذاره .حتماً سئوال تو ذهنشون
به وجود مياره .اين كه فكر كنيم كار فرهنگي تاثير گذار نيست ،خيلي ناراحت كننده است.
چون كار خودمون ميره زير سئوال .اين سئوال پيش مي آيد كه در اين سال ها ،ما چي كار
كرديم ،حتماً تاثير مي گذاره ،ولي خوب زمينه تاثيرش هم بايد فراهم باشه .به هر حال اون

زمينه بايد در خود مردم هم وجود داشته باشد .طبيعتاً آدم ها با فرهنگ هاي مختلف تاثيرات
مختلفميگيرند.
شماشخص ًاچقدربهمحيطزيستاهميتميدهيد؟
هميشه توجه به محيط زيست را خيلي جدي مي دونستم .ولي از جايي كه ديگه عقل رس
شدم ،مخصوصاً وقتی شروع كردم به كار هنري و فرهنگي ،با خودم بيشتر فكر كردم ،مث ً
ال
بيشتر متوجه شدم و بيشتر عمل كردم .سر صحنه فیلم برداری گاهي ما اجبارا ً ليوان يك بار
مصرف استفاده مي كنيم و تو كوه و كمر و كوچه و خيابان هم كار مي كنيم ،من هرگز اجازه
ندادم حتي يك نفر يك دونه ليوان بياندازه توي طبيعت ،يا توي دره و يا توي بيابون ،دعوا
كردم و برخورد كردم .حتي چايي را ممنوع كردم ،بهشون گفتم تا شما فرهنگش رو نداشته
باشید ،منمبهتونچايينميدم.درهمينبرنامهبراياينكهزبالهآفرينينكنيم،اومديمبرايهمه
بچههايكييكدونهليواندائميخريديم.هركسيهماومداسمشوبرچسبزدكهليوانها با هم

قاطي نشه .اين خيلي بده كه يك گروه فيلم برداري يا يك هيئت عزاداري ،اون منظره
فجيع رو از خودشون به جا مي گذارند .يه بار به چند تا جوون براي جمع كردن آشغال
ها تذكر دادم .گفتند خوب ما چكار كنيم ،مردم اين طوري مي كنن .گفتم يكي تون
شربت بدين يكي تون بگه ليوان رو نندازين تو خيابان .من رفتم ،برگشتم ديدم اين
اتفاق افتاده .يكي شربت مي داد ،يكي ديگه به مردم مي گفت ليوان رو بندارين توی
سطل .بنابر اين مجبوريم از خودمون شروع كنيم و جلوي اين فجايع رو بگيريم .مث ً
ال
وقتي ميرم ميوه فروشي ،نمي گذارم خيار وگوجه را توي چند تا كيسه بريزند .مي گويم
همه را بريز توی يه نايلون ،ما سال هاست در منزل تفكيك زباله مي كنيم .سال هاست
كه باز يافتي ها رو به دكه بازيافتي تحويل مي دهيم .البته چون زياد توجه مي كنم ،بيشتر
هم رنج مي برم .من در طي اين فيلم برداري وقتي رفتيم كنار جاجرود ،اشكم درآمد .از
بس زباله ريخته بودند.
پس شما معتقد هستيد كه در مورد رعايت مسائل محيط زيست بايد ابتدا از
خودمونشروعكنيم.
دقيقاً ،دقيقاً بايد از خودمون شروع كنيم ولي به ديگران هم بايد تذكر بدهيم .من خانه ام يه
جايي است كه دورش بيابونه و يه ذره خوش منظره است .خيلي ها ميان اونجا واسه تفريح و
بعد مي خورن و مي ريزن .جمعه گذشته ،يك نايلون چلوكباب كه مال يك چلوكبابي معروف

بود و معلوم بود خريدارش يه سي چهل هزار تومني پول چلو كباب داده بود ،نايلون و ديس
و قاشق ،چنگال پالستيكي و پياز و نون رو همين طور پرت كرده بودند .نكرده بودند بگذارند
كنار جاده ،در صورتي كه نايلون همراهش بود و اون ها مي تونستن بگذارند توش ،من
رفتموجمعكردم.كاريكههميشهميكنم،چونمناطرافخانهامروخودمتميزميكنم .يه
مدت هم نوشته بودم ،دوستان عزيز كه مي آييد اين جا گردش ،لطفاً لطفاً آشغال هاتون
رو نريزيد .جالبه اينه كه آدم هاي مختلف با فرهنگ هاي مختلف ،با بينش هاي سياسي
مختلف،ديدگاه ها و طبقات مختلف بی توجه به محیط زیست هستند .يعني فرق
نمي كنه طرف مال طبقه پايينه ،مستضعفه ،مستكبره ،پولداره ،ماشينش چيه،نمي دانم
تاكسي سواره ،بنز داره ،فرق نمي كنه همه با هم مشغول از بين بردن فضاي زندگي
خودشونن ،من دلم براي بچه هاي اون ها مي سوزه.
به نظر شما چرا اين اتفاق ها در كشور ما رايج است؟
به نظر من خيلي از مردم ما به مملكتشون عالقه
ندارند ،ايمان هم ندارند .نه ايمان دارن نه عالقه به
مملكتشون .من اين رو تو تلويزيون گفتم و پخش شد.
اونم پخش مستقيم ! البته بعدش آمدن به من گفتند
خانم اين ها رو نگو .منم گفتم مي گم ! روز بعد،
همه گفتن خيلي خوب گفتی .چند روز بعد هم توي
روزنامه همشهري نوشته بودند ،به به خانم برومند چه
چيزاي خوبي گفت .به نظرم آدمي كه مملكتش رو
دوست داشته باشه ،سعي مي كنه اون رو حفظ كنه ،از
آن حراست كنه.آموزه هاي ديني ما سرشاره از احترام
به طبيعت .نان رو تو فرهنگ ما مي بوسيدن و
مي گذاشتن كنار ،چون از گندم و زمين به وجود
آمده ،چون بركته و براش زحمت كشيده شده .براي
اين كه از خاك در آمده .ولي آيا ما االن با اون روش
زندگي مي كنيم؟ نمي كنيم.
چندين سال است كه يك نوع فرهنگ سازي
ظاهرا ً کمدی در مورد ترافيك ،آب يا انرژی
مد شده .شما چقدر اين فرهنگ سازي را موثر
مي دانيد؟
من يك بار يك ديداري داشتم با سردار رويانيان ،بابت

مسئله ترافيك و رانندگي بد و تلفات جاده اي.نزديك به عيد بود .ايشان مي خواستند
پيشگيري كنند ،سردار رويانيان از كساني هستند كه وقتي چنين فجايعي به وجود مي آيد،
دلش مي سوزه و از صميم قلب ناراحت مي شوند .دلش مي خواست يك كاري بكنه .ايشان
براي من يك آماري داد از تصادفات و تاثيراتي كه مث ً
ال ُمردن يك آدم در اجتماع مي گذاره
چند تا خانواده بدبخت مي شوند .يكي معتاد مي شه ،يكي دخترش از راه به در مي شه.
خانواده ها فقير مي شوند .همه اين ها در اثريك تصادف اتفاق مي افته .به من گفتند شما
بيا يك برنامه عروسكي بساز و من گفتم اين مسائل به عروسك نمي خوره .بايد خودتون
بيايين توي تلويزيون اين ها رو به مردم مستقيماً بگين .عروسك قضيه رو شوخي مي كنه.
خيلي تراژدي عميق تر از اين حرف ها است كه ما بياييم با عروسك و انيميشن مسئله را
مطرح كنيم .حاال شايد اين برنامه يه قشري از بچه ها رو سر گرم كنه ،يه تاثيراتي هم بگذاره.
ولي يه وقتا بايد مستقيم حرف زد .اخيرا ً يك سري شعار هاي زير نويسي مي بينم .اونا به
نظرم خوبه .به نظر من تاثير مي گذاره .خيلي خوبه وقتي مي نويسه ظروف پالستيكي تون
رو نريزين تو طبيعت .مردم مي خونند .يا مث ً
ال شعارهاي راديو پيام در برنامه زمين را دوست
بداريم .هميشه يك نكاتي رو مي گه كه به نظرم موثره.
با ساختن اين سريال اميدواريد در فرهنگ سازي چه كساني موثر باشيد؟
خوب من اميدوارم كه اوالً بيننده خوب و زياد داشته باشه وآ ن قدر جذاب باشه كه بيننده
پاي تلويزيون بشينه ،بعد بفهمه ما داريم چي مي گيم .اين اتفاقي كه براي محيط زيست
داره مي افته مقصرش همه هستند .پير و جوون ،كوچك ،بزرگ و بچه ،مسئول و غير
مسئول ،همه و همه .زمان فيلم برداري تو بيابون من نمي گذاشتم حتي يك فيلتر سيگار
يا پالستيك توي بيابون بيفته حتي يك دونه .اما تو همين گروه كسي بود كه دور از چشم
من ليوانش را پرت مي كرد ،توي صحرا .يه آدمي كه سر گروه هم بود .باالخره يه آدمي
كه كار هنري مي كنه ،سر گرو ه هم هست ،اين چه لجبازيه كه با خودش و طبيعت داره؟
اميدوارم روي اون آدم هم تاثير بگذاره .مخصوصاً اميدوارم اين كار روي مسئولين تاثير
بگذاره .من كتاب فروشي هد هد رو كه ساختم يه موجي به وجود آمد كه در اتوبوس ها
كتاب گذاشتن ،تو مترو كتاب گذاشتن .گرچه اون يه موج بود ،آمد و رفت ،ولي باالخره اتفاق
افتاد .دلم مي خواد كه مث ً
ال شوراي يك ده يا روستا ،با برنامه ريزي خيلي كم خرج همان
دو سه جايي كه مي شه رفت دم رودخونه و مردم كثيفش كردن ،را تميز بكنند .اگر من
وقت داشته باشم حتماً اين كار رو خواهم كرد ،يه روزي راه مي افتم با دوستان براي نظافت
اطراف رودخانه ها .همين كاري كه بچه ها تو كوه و كمر مي كنند .اگر چهار تا كارگر هم
بگيرم اين نايلو ن ها و زباله ها را جمع كنيم ،چيز عجيب و سختي نيست .من ديدم كه يك
خانواده اي وسط همين زباله ها زير انداز انداخته بودن و غذا مي خوردند! اص ً
ال مهم نبود
براشون كجا نشستن .اين منظره ها خيلي ناراحت كننده است و من اميدوارم اين سريال
روي همه تاثير بذاره .روي همه.
با تشكر از وقتي كه در اختيار ماهنامه ما قرار داديد.

تمرکز،راهی برای فرار از پریشانی
تمرکز ذهن ،نه تنها کلید موفقیت در کارها است ،بلکه شاه راهی به سوی بسیاری از شادمانی ها و

برای حل این مشکل می توانید به خودتان پاداش های کوچکی بدهید ،برای مثال برای ادامه دادن آن

خرسندی ها است .افرادی که ذهنی سرگردان و پریشان دارند از یک غمگینی و افسردگی عمومی رنج

کار ،پس از زمان معینی ،با خوردن قهوه یا میوه به خود جایزه بدهید.

می برند و این سرگردانی ذهنی تاثیر بسیار شدیدی روی سالمت روانی آن ها دارد.

همچنینمیتوانیدزمانهاییدرمیانکاربرایاستراحت،برنامهریزیکنید.برایمثال 10دقیقهپیاده

بعضی از عواملی که تمرکز شما را به هم می ریزند منشأ ذهنی و درونی دارند و از اندیشه خود شما ناشی

روی در هوای آزاد .به این ترتیب شما چیز دل خواهی دارید که در ضمن کاری مالل آور ،انتظارش را

می شوند و بعضی دیگر منشأ محیطی و بیرونی دارند و از اطراف شما نشأت می گیرند.

بکشیدوفرصتیبرایتجدیدقواپیداکنید.

یادآوریخاطراتوتخیالتگوناگونوتجزیهوتحلیلمسائلخارجازچارچوبموضوعیکهمشغول

-4مزاحمتهایالکترونیک:
اگر به طور مداوم به دنبال چک کردن ایمیل یا اس ام اس یا موبایل تان هستید ،به سادگی حواس تان
پرت می شود .اگر در حال انجام کاری هستید که نیاز به تمرکز دارد ،هر بار که پیامی از این گونه وسایل
می شنوید ،رشته افکارتان از هم گسیخته خواهد شد.
مااغلباحساسمیکنیمبهمحضدریافتیکایمیل،یاپیاممتنییازنگتلفن،بایدپاسخاشرابدهیم.
اماکارشناسانمیگویندبایدحدیراتعیینکنیدتانگذاریدتکنولوژیشماراکنترلکند.

کار بر روی آن هستید ،جزء عوامل حواس پرتی و برهم زننده تمرکز درونی هستند .عواملی مانند سر و

زمانهاییرادرروزاختصاصدهیدتادرآنبتوانیدبدونمزاحمتهایالکترونیکبرکارتانمتمرکزشوید.

صدا ،حضور افراد مزاحم و آشفتگی مکان کار از عوامل بیرونی به حساب می آیند.

برایچککردنایمیلیامسیجهایتانزمانمشخصیراتعیینکنید(،نهاینکهبهطورمداومآنراتحت

در اینجا شش عامل شایع بر هم زننده تمرکز و نحوه مقابله با آن ها را شرح می دهیم:

نظر داشته باشید) و در بقیه اوقات از ایمیل تان خارج شوید و صدای اس ام اس را قطع کنید.

 -1چندکاری ()multitasking

-5خستگی:

افرادی که هم زمان چند کار انجام می دهند شاید احساس کنند که راندمان بیشتری دارند ،اما

بسیاری از بررسی ها نشان می دهند که کم خوابی ،حافظه کوتاه مدت و تمرکز را مختل می کند.

تقریباً همیشه انجام چند کار به طور هم زمان وقت بیشتری را تلف می کند.

هنگامی که از خواب محروم می شوید ،میزان تمرکز و توجه تان افت می کند .نیاز به خواب در میان افراد

نتیجه آزمایش پژوهشگران دانشگاه میشیگان و سازمان هوانوردی آمریکا در سال  2001در ژورنال

متفاوت است ،اما اغلب افراد بزرگسال نیاز به 7تا 9ساعت خواب شبانه دارند .دست کم 7ساعت خواب

«روانشناس��ی تجربی» منتشر ش��د .در آن آزمایش عده ای در حال حل مسائل ریاضی ،باید اجرام

به شما کمک خواهد تا در طول روز متمرکز بمانید.

هندس��ی را هم طبقه بندی می کردند و عده ای دیگر این دو کار را به ترتیب انجام می دادند .این
پژوهشگران دریافتند افراد گروه اول هنگامی که بین این دو وظیفه جا به جا می شدند زمان را از دست

-3عواملذهنیحواسپرتی

می دادند و هر چه این کارها پیچیده تر می شد ،زمان بیشتری در هنگام جابه جایی هدر می رفت.

عوامل ایجاد کننده حواس پرتی ،افکاری هستند که در ذهن شما جریان دارند و می توانند تاثیری قوی

کلید حل مشکل در مورد انجام چندکار با هم این است که به طور گزینشی عمل کنید ،برای مثال

بر روی شما داشته باشند .یک راه برای خالص شدن از این افکار آزار دهنده ،ثبت کردن سریع آن ها به

صحبت کردن با تلفن ،هنگامی که دارید لباس درون ماشین لباس شویی می ریزید ،مشکل چندانی

صورت یادداشت است .برای مثال کار هایی که ذهن تان را مشغول کرده ،به فهرست کارهای ضروری

ایجاد نمی کند ،اما صحبت با تلفن در هنگام کاری که نیازمند تمرکز باال است ،یا هنگام خواندن یک

تان اضافه کنید و دیگر به آن فکر نکنید .اگر در مورد مسئله خاصی تحت استرس هستید ،زمانی را برای

گزارش ،حواس تان را از هر دو کار پرت خواهد کرد.

صحبت کردن در مورد آن با فردی مورد اعتماد اختصاص دهید .اگر شنونده ای حمایت کننده و فعال

 -2مالل و کسالت

داشته باشید ،به تخلیه برخی از تنش هایی که ذهن تان را آزار می دهد ،کمک خواهد شد.

انجام کارهای مالل آور توانایی شما را برای تمرکز کاهش می دهد و شما را در معرض حواس

کار هایی مثل یوگا نیز می تواند به شما کمک کند .در یوگا شما یاد می گیرید که افکار مزاحم

پرتی قرار می دهد .هنگامی که کار کس��الت باری را انجام می دهید ،تقریباً هر چیز دیگری

را کنترل کنید ،به این ترتیب آن افکار نمی تواند تاثیر زیادی روی تمرکز ش��ما داشته باشند.

برایتان جذاب تر از انجام آن کار است.

یک بررسی در سال  2007نشان داد افرادی که در یک دوره هشت هفته ای یوگا شرکت کرده

همچنین سعی کنید کارهایی که نیاز به تمرکز بیشتر دارند را در ساعاتی از روز انجام دهید ،که احساس
بیشترین هشیاری را دارید .به ریتم زیستی خود توجه کنید و زمان هایی از روز که برای شما بهترین
موقع برای کار است را پیدا کنید.
 -6مسائل پزشکی و اثرات داروها
اگر توانایی تمرکز شما مختل شده یا اگر متوجه عالئمی جسمی مانند بی خوابی یا اضافه وزن شده اید،
بادکترتانمشورتکنید.
اختالل تمرکز ممکن است ناشی از بیماری هایی مانند اختالل بیش فعالی و کم توجهی (،)ADHD
افتتنفسحینخواب،افسردگی،کمخونییابیماریتیروئیدباشد.
برخی از داروها مانند داروهایی که برای درمان افسردگی ،صرع یا عفونت های آنفلوآنزا به کار می روند،
ممکن است به عنوان یک عارضه جانبی باعث اشکاالت تمرکز شوند.

نداریم .گویی که ابتدا باید همه دانایی ها وتوانایی ها را داشته

رازهای موفقیت (قسمت سوم)

باشیم تا دست به کاری بزنیم .این که بگوییم من چون همه

قس��مت اول و دوم رازهای موفقیت در ش��ماره های  60و  61ماهنامه چاپ ش��د.

چیز را نمی دانم نتوانستم کاری را انجام بدهم ،بهانه ای بیش

شما اگر عالقه مند باشید می توانید برای دست یابی به این قسمت ها ،به سایت

نیست .هر گاه ما به اندازه الزم و تا حدودی در مورد کاری

 WWW.KWCIRAN.COMبه بخش آرشیو ماهنامه مراجعه کنید .در این شماره

آگاهی پیدا کنیم ،برای شروع و به پایان رساندن آن کار کافی

قسمت سوم این مقاله تقدیم می شود.

است .ما همان قدر که با اصول اولیه آشپزی و رانندگی آشنا

یکی از عوامل مهم برای دستیابی به موفقیت داشتن آگاهی است .تعریف دقیق آگاهی

باشیم ،می توانیم اقدام به آشپزی یا رانندگی کنیم .سپس

کار پیچیده ای است .به همین دلیل با معرفی اجزاء مهم آگاهی و بیان معنی مخالف

در طول زمان ،با تمرین به مهارت های خود خواهیم افزود.

آن ،سعی می کنیم مفهوم آگاهی را روشن کنیم .آگاهی متضاد با جهل است ولی

این یک قانون است که نوع کامل و بدون نقص برای هیچ نوع

مترادف با علم نیست و توانایی یکی از عوامل و پیش شرط آگاهی است .ما وقتی می توانیم

آگاهی وجود ندارد.

توانا باشیم که آگاه باشیم .اما عکس این جمله خیلی درست نیست .اگر آگاه باشیم

سوء تفاهم دوم این است که هر اتفاقی که بیافتد ،به خصوص

به این معنی نیست که توانا هم هستیم .بسیاری از علما هستند که بسیار بسیار آگاه

اگر بد و ناگوار باشد ،معتقد باشیم این اتفاق دارای حکمتی

هستند ولی اص ً
ال توانا نیستند .هرچند که می گویند «توانا بود هرکه دانا بود» ولی شاید

بودند ،توانستند توانایی متمرکز کردن توجه شان را بهبود بخشند.

بوده است .مث ً
ال اگر با شخصی تصادف کنیم و او بمیرد با خود

وقتی می گوییم این جراح  20سال است که جراحی می کند ،نمی توانیم بگوییم او خیلی

بهتر بود اگر وزن شعر به هم نمی خورد می گفتند «دانا بود هرکه توانا بود ».در دنیای

بگوییم حکمتش این بوده که اگر این فرد زنده می ماند  10نفر را می کشت .این ها یک

امروز بسیارند افرادی که یک دهم آگاهی دیگران را از طریق تکنولوژی به کار گرفته

مقدار بهانه گیری های خودخواهانه است .اگر قرار بود هر کار بد و ناشایست و غلطی

به توانایی های درخشانی رسیده اند ،درحالی که صاحبان آن آگاهی ها به آن درجه از

دارای حکمتی بود ،دنیا ظرف چند روز به کمال می رسید و دیگر هیچ چیز خراب و

است .روش تجربه این است که به صورت َر ُندم و با سعی و خطا و تصادفی ،کاری را انجام دهد،

توانایی نرسیده اند .بعضی از مدیران هستند که افراد دانا و آگاهان را به کمک می گیرند و

ناقص به وجود نمی آمد ،چون حکمت های قبلی ،آن بدی را خنثی کرده بود .همین

آنهارادرگیرفعالیتهاییمیکنندکهخودشانازآنسررشتهندارندونمیدانند آن فعالیت

قدر که من فکر می کنم اگر در امتحان مردود شدم ،اگر به دانشگاه راه نیافتم ،اگر پسرم

می بینید این روش می تواند بسیار پُر اشتباه و خطرناک باشد .ما بسیاری از تجربیات را دیده

کشته شد ،اگر دخترم فلج شد ،حتماً در این ها حکمتی است این طرز فکر خطرناک

درست مانند راننده ای که از اصول موتور اتومبیل آگاهی ندارد ولی پشت فرمان

است .در حالی که این ها فقط اتفاقات بدی هستند که باید به عنوان یک اتفاق بد

دست آوردن مهارت به وسیله تمرین علمی یک روش امتحان شده است.

می نشیند و مسابقه اتومبیلرانی سرعت را می برد ،ولی سازنده آن اتومبیل که آگاهی

پذیرفته شوند ،تا بتوان از تکرار آن ها جلوگیری کرد.

کاملی از عملکرد آن دارد ،هنوز یک بار هم روی پیست نرفته.

یکی دیگر از ابزار موفقیت مهارت است .هرگاه چرا و چه ،را تبدیل به چگونه کنیم کاری

یک رشته کاری یا رشته تحصیلی اگر شما مهارت پیدا کنید ،مانند ساختمانی خواهید

در مورد توانایی همیشه دو سوءتفاهم وجود دارد .اولی این است که ما فکر می کنیم

انجام داده ایم و راه کاری پیدا کرده ایم ،که این فرآیند احتیاج به مهارت دارد و در اثر

یا به ما می گویند کاری را نباید انجام بدهیم مگر این که همه چیز مربوط به آن را

مهارت است که کار آمد و کارا می شویم .پس برای موفقیت باید آگاهی یک کاری را

بدانیم .این بزرگترین ترمز پیشرفت انسان ها است .اگر به بسیاری از ما بگویند چرا

داشته باشیم ،سپس این آگاهی را به توانایی تبدیل کنیم ،این آگاهی در بیشتر اوقات به

کسب و کاری شروع نمی کنید؟ چرا بچه دار نمی شوید؟ چرا ورزش خاصی را شروع

وسیله تمرین تبدیل می شود به مهارت .البته اکثر مردم مهارت را با تجربه اشتباه

ها دقیقاً چیست ،اما در آخر همین مدیران هستند که کار را به نتیجه می رسانند.

نمی کنید؟ پاسخ معموالً این است که ما به اندازه کافی در این مورد دانایی و توانایی

می کنند .یکی از خطرناک ترین مفاهیم برای انسان و جوامع بشری تجربه است .مث ً
ال

تجربه دارد ،در واقع او خیلی تمرین دارد .مفهوم تجربه غالباً خالی از علم ،بی جهت و بی هدف

سپس بر اساس یک حادثه نتیجه گیری کند و از آن قاعده و قانون بسازد .همان گونه که
ایم که در طول زمان مشخص شده که غلط و غیر علمی وحتی خطرناک بوده اند .ولی به
تمرین تا جایی باید ادامه پیدا کند که اصول و مبانی یک کاری را حفظ بشویم .مث ً
ال در

شد که پایه بسیار قوی دارد و بر روی آن هر چقدر که بخواهید می توانید طبقات اضافه
کنید ولی اگر پایه آن سست باشد هر چه که بسازید زمانی فرو خواهد ریخت .شما
می توانید مهارت را از طریق گفتگو و حضور در جلسات بحث و مناظره به دست آورید.
یکی از بهترین شیوه های به دست آوردن مهارت آموختن آن به دیگران است .زمانی
که شما مطلبی را تدریس می کنید ،به بهترین شکل ،دقیق و صحیح آن را می آموزید
و در آن مهارت پیدا می کنید.

معرفی شیرهای هوشمندKWC
در تمدن های باستان آب رودها و چشمه ها به وسیله کانال هایی به طرف مرکز تجمع جمعیت

انتقال پیدا می کرد ،سپس برای سهولت برداشت ،آب در حوضچه ای ذخیره می شد و از آن
جا به وسیله یک لوله سنگی یا سفالی

به خارج ریخته می شد .بعضی از اوقات

وقتی نیاز به برداشت آب نبود جهت پُر
شدن حوضچه و ذخیره کردن آب ،جلو
لوله را مسدود می کردند .این اولین

نمونه شیر آب در جهان بود .نخستین

شیر آبی که کشف شد مربوط به 5500

سال قبل است و در منطقه بین النهرین پیدا شده و جنس آن از سفال است .اولین شیر فلزی که

جنس آن از برنج است مربوط به  5000سال قبل می شود و در مصر کشف شده.
مکانیزم شیر از همان زمان تا اواخر

قرن بیستم تغییر اساسی نکرد ،یعنی
یک اهرم دریچه خروج شیر آب را به

وسیله نیروی دست انسان به تدریج باز
یا بسته می کرد .این مکانیزم حتی در
شیرهای دارای کارتریج و تک محوره

هم تغیر اصولی نکرد.

در سال  1980برای اولین بار در دست شویی یکی از فرودگاه های آمریکا از شیری استفاده شد

گونه شیر ها تا کنون در محیط های عمومی و بیمارستانی بوده است .ثانیاً بیشترین صرفه جویی

در مصرف آب را ایجاد می کنند .چون اجازه نمی دهند در زمان هایی که به آب احتیاج نیست،

آب بیهوده مصرف شود.

امروزه مصرف شیرهای اتوماتیک در جهان به شکل چشم گیری رو به افزایش است و آمار فروش

آن در دنیا همه ساله به صورت تصاعدی افزوده می شود.

در ایران نیز استقبال از شیر هوشمند یا اتوماتیک روز افزون است .حدود  8سال پیش که شرکت

 KWCایران اقدام به فروش شیر اتوماتیک در ایران کرد ،سالیانه فقط چند صد شیر می فروخت،
ولی این رقم در سال های اخیر به چند هزار افزایش یافته و عالوه بر محیط های بیمارستانی،

آزمایشگاه ها ،دندان پزشکی ها و مکان های عمومی مانند فرودگاه ها و رستوران ها اینک اهمیت

صرفه جویی و بهداشتی بودن این شیر ها برای مصرف کنندگان خانگی نیز آشکار شده و در

سال های اخیر برای منازل نیز از شیر هوشمند استفاده می کنند .به همین دلیل شرکت KWC

ایران ،تنوع شیرهای هوشمند خود را افزایش داده است.
در این شماره با انواع شیر

:آقای وزیر هر آنچه را که در مورد صنعت برق گفته اند دقیقاً در مورد آب
نیز صدق می کند .با شرایط فعلی با در نظر گرفتن نرخ تورم ،قیمت آب نسبت به سه
سال قبل کمتر شده و دیگر نه انگیزه سرمایه گذاری مانده ونه دلیلی برای صرفه جویی.

بازار آشنا می شوید .با توجه
به این که هم اکنون انواع دوش

الکترونیکی نیز در حال تست و

آماده سازی برای عرضه به بازار

اصالح الگوي مصرف آب بايد از جانب مشترکان آغاز شود

است که بعد از آماده شدن،

محسنصالحدبيرکميتهمديريتمصرفآبشرکتآبفاياستاناصفهانگفت:محدوديت

دوش الکترونیک نیز به شما

منابع تامين آب ،تغيير گسترده اقليم به ويژه در رژيم بارش ،استمرار خشکسالي و رشد

معرفی خواهد شد.

فزايندهتقاضايآبدرهمهبخشهايشرب،صنعتوکشاورزي،مهمترينعللياستکه
جايگزينيمديريتتقاضابهجايمديريتعرضهراالزاميکردهاستاوگفت:مديريتتقاضا

دومو الکترونیک

قرن ها تحولی اساسی در ساخت شیر

آب به وجود آمد .این شیرها که به

دو مزیت مهم بر خور دار هستند.
اوالً بهداشتی هستند چون بدون تماس دست کار می کنند به همین دلیل بیشترین استفاده این

معرفیکتاب

خانم مهندس فاطمه ظفر نژاد که مدتی طوالنی در ش��رکت مهاب قدس مش��غول
فعالیت بودند و اکنون چند سالی است که در بخش خصوصی کار می کنند از جمله
متخصصانی هس��تند که با س��اخت بی رویه سد مخالف و معتقد به توسعه پایدار در
مدیریت آب هستند .از ایشان دو کتاب به بازار نشر آمده که یکی را ترجمه و دیگری
را تألیف کرده اند .کتاب «مدیریت و اقتصاد محیط زیست» نوشته اسکات جی کالن و
جانت ام توماس که از طرف جهاد دانشگاهی مشهد چاپ شده ،ترجمه خانم ظفر نژاد
است و کتاب توسعه پایدار و مدیریت آب (پیامد های ناسازگار الگوی توسعه نا بومی در
بخش آب با سد سازی) تألیف ایشان و از همان ناشر است .مطالعه این دو کتاب را به
دوست داران محیط زیست ومدیران آب کشور توصیه می کنیم.

نياز به فرهنگ سازي دارد و سر اول اين رشته در دست مصرف کنندگان است و به همين
دليلاصالحالگويمصرفبايدازجانبمشترکينآغازشود.
خبرگزاريموج

عنوان شیر برقی ،شیر چشمی ،شیر
می شود ،به جز سهولت استفاده ،از

با پرداخت سوبسید به برق و آب نمیتوان کشور را اداره کرد
مجید نامجو وزیر نیرو هشدار داد :تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به
بخش برق میدهد ما متاسفانه توفیق پیدا نمیکنیم .وی با اشاره به سرمایهگذاری
سنگین مورد نیاز در بخش انرژیهای نو اظهار کرد :بازگشت سرمایه وقتی منطقی
است که قیمت انرژی واقعی باشد .تا وقتی که دولت به بخش برق یارانه میدهد
نمیتوانیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم  .وی با تاکید بر اینکه
قانون افزایش قیمت در مجلس تصویب شده است ،گفت :باید بین دولت و مجلس
توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ ،انجام شود .کشور را با این وضع نمیشود
اداره کرد .وزیر نیرو افزود :قانون به ما اجازه افزایش قیمت ندهد نمیتوانیم کاری
کنیم و مجبوریم با همین وضعیت کشور را اداره کنیم.
عرش نیوز

اتوماتیک  KWCموجود در

که با نزدیک شدن دست به آن آب شروع به ریختن می کرد و با دور شدن دست ،ریختن آب
متوقف می شد .این کار کام ًال اتوماتیک بود و به هیچ نیروی انسانی نیاز نداشت .این گونه بود که بعد از

الکترونیک یا شیر اتوماتیک شناخته

خبر و نظر

 :سخنان مدیر محترم بسیار سنجیده است ،ولی تا زمانی که ابزار کار

دومو
الکترونیک
LED
آکوآ الکترونیک

آنچه در مدرسه به ما نمی آموزند

بیل گیتس هر از گاهی در دانش��گاه ها و دبیرس��تان های آمریکا با دانش��جویان
و دانشآموزان مالقات دارد و برای آن ها س��خنرانی می کند .گیتس در یکی از
دبیرستان های آمریکا خطاب به دانش آموزان جمله ای گفت کهخیلی سروصدا
کرد .او گفت در دبیرس��تان های آمریکا خیل��ی چیزهای الزم را به دانشآموزان
نم��ی آموزند .او در ادامه س��خنرانی اش هفت اصل مهم را ک��ه دانش آموزاندر
دبیرستان فرا نمی گیرند به شرح زیر نام برد:
اصل اول :در زندگی هیچ چیز عادالنه نیست و بهتر است با این حقیقت کنار بیایی د.
اصل دوم :دنیا هیچ ارزشی برای عزت نفس شما قائل نیست .در این دنیا از شما
انتظار می رود قبل از این که نس��بت به خودتان احساس خوبی داشته باشید کار
مثبتی انجام دهید.
اصل س�وم :پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام شدن ،کسی به شما
حقوق فوق العاده زیادی پرداخت نخواهد کرد .قبل از آن ک هبتوانید به مقام و موقعیت
تبکشید.
باالتری برسید ،باید برای آن مقام و مزایایش زحم 
اصل چهارم :اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است در اشتباه هستید .پس از
ن
استخدام شدن متوجه خواهید شد که رییس شما سخت گیرتر از آموزگارتان است ،چو 
امنیت شغلی آموزگارتان را ندار د.
اصل پنجم :آشپزی در رستوران ها ،باغبانی ،فروشندگی با غرور و شأن شما تضاد
یما برای این کار اصطالح دیگری داش��تند ،از نظر آن ها این
ن��دارد .پدربزرگ ها 
کارها یک فرصت بود.
اصل شش�م :اگر در کارتان موفق نیستید ،والدین خودتان را مالمت نکنید .از نالیدن
دست بکشید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
یبودند و
اصل هفتم :قبل از آن که شما متولد بشوید والدین شما هم ،جوانان پر شور 
شاید هرگز به قدری که اکنون به نظر شما می رسد مالل آور نبودهاند.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آهو
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com

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

شمارگان الکترونیک 2000 :ایمیل

فراهم نشود فقط با خواهش و ارشاد که نمی شود امیدوار به حل مشکل بود .بستن کمر
بند در اتومبیل ها را به خاطر بیاورید .اگر نصب کمربند در اتومبیل ها اجباری نمی شد
وپلیس متخلفین را جریمه نمی کرد ،آیا فقط با ارشاد وفرهنگ سازی همین 70درصد
هم رعایت می کردند.

خسارت  ۸میلیارد دالری آلودگی هوا به کشور

دکتر یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا با بیان این که ما تلنباری از
قوانین اجرا نشده در حوزه آلودگی هوا در کشور داریم ،گفت :آلودگی هوا ساالنه 8میلیارد
دالر خسارت در ایران به دنبال دارد و سبب مرگ 4تا 5هزار نفر در تهران می شود .این در
حالی است که وضعیت برخی از انواع آالینده ها در هوای تهران بسیار بغرنج است .به طور
مثال آزبست در هوای تهران 50درصد باالتراز حد استاندارد است .وی گفت :بر اساس قانون
مقرر بود از سال ،91خودروهای کشور بر اساس استاندارد یورو 4تولید شود که به سال92
موکول شد اما هنوز هم خبری از ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی در کشور نیست .وی
همچنین با تاکید بر این که امسال باید سوخت تولیدی کشور نیز بر اساس استاندارد ارتقاء
یابد ،گفت :میزان گوگرد در سوخت دیزل در کشور ما 7هزار پی پی ام است در حالی که در
کشورهایپیشرفتهاینمیزانحدود 15پیپیام استواینیعنیاختالفیغیرقابلباور.
سالمتنیوز

:مکزیکوسیتیدرشرایطیبدترقرارداشتوبهعنوانآلودهترینهوایکره
زمین از طرف یونسکو شناخته شد .ولی طی ده سال با یک برنامه منسجم و با کمک خود
مردمبربسیاریازآلودگیهافائقآمد.مانیزمیتوانیمازتجربیاتآنهااستفادهکنیم.
یک شرکت اروپایی برای احیای دریاچه ارومیه اعالم آمادگی کرد

مجید جاودانی نماینده شرکت حقوقی فیدال فرانسه در ایران گفت :این شرکت مدت یک
سال است تالش می کند تا زمینه فعالیت یک شرکت بلژیکی را در احیای دریاچه ارومیه
فراهم سازد .وی گفت :شرکت بلژیکی  tracktable engineeringکه سابقه احیای
دریاچه بحرالمیت را در کارنامه خود دارد ،آمادگی خود را برای مشارکت در احیای دریاچه
ارومیه اعالم کرده است .وی درباره مدت زمان اجرای این طرح افزود :شرکت بلژیکی پیش
بینی کرده که احیای دریاچه ارومیه ظرف 3سال امکان پذیر است ،اما باید ابتدا مطالعات
جامعیصورتبگیرد.ویهزینهموردنیازانجامکارهایمطالعاتیرایکمیلیونیوروومدت
زماناجرایآنراحدودششماهعنوانکرد.نمایندهشرکتفیدالفرانسهادامهداد:اصراربه
انجام مطالعات جامع به این دلیل است که اجرای پروژه های منجر به احیای دریاچه ارومیه
نیازمندصرفهزینههایکالناستوموسساتمالیانتظاردارنداجرایپروژههاییدراین
سطحتوجیهاقتصادیداشتهباشد.
ایرنا

 :وقتی با مشکلی بزرگ که در آن تجربه کافی نداریم برخورد می کنیم،
همکاریکردنباشرکتهایبینالمللیکهسابقهوعلمآنرادارنداجتنابناپذیراست.در
کنارآنهامانیزباتغیراتروزآمدمفاهیمیمانند»مطالعاتجامع»یا«توجیهاقتصادی»
بیشتر آشنا خواهیم شد.

