
   

کشاورزی و نگاه محافظه کارانه برای اشتغال زایی از طریق کشاورزی سنتی، روند 
افزایش راندمان آب کشاورزی را در ایران بسیار کند کرده و هجوم کم آبی و تغییرات 
اقلیمی، عماًل فرصتی برای تدبیر و برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های الزم را باقی 
نگذاشته. مثاًل دریاچه ارومیه که صدها هزار سال پر آب بود، عماًل در اثر افزایش 
جمعیت و احداث سدهای فراوان و باال بردن بی رویه سطح زیر کشت و راندمان کم 
آب کشاورزی، تنها ظرف چند دهه کاماًل از آب خالی و نابود شد. وقتی راندمان آب 
کشاورزی فقط ۳۵ درصد است، افزایش ۳۰۰ درصدی سطح زیرکشت زمین های 
اطراف دریاچه ارومیه، در فاصله سال ۵۸ تا سال ۸۵ و حفر ۲۴ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز و۴۰ سد، نشانه فقدان مدیریت استراتژیک آب کشور است که اکنون اثرات 
مخرب آن، گریبان گیر مردم این سرزمین شده است. هرچند مسئوالن سعی می کنند 
خشکسالی را علت اصلی این اتفاق معرفی کنند، ولی خشکسالی بیش از آنکه علت 

باشد، خود معلول فجایع زیست محیطی بشری است.
با بحران آبی که در کشور پیش آمده و از سالیان دور به وسیله کارشناسان خبره 
پیش بینی شده بود، جای شگفتی است که قطب تولید صنایع آب بری مانند کاشی 
و سرامیک و فوالد، در قلب کویر ایران و استان هایی مانند یزد و اصفهان و مسنان 
و جنوب خراسان جا منائی شده، به طوری که هم اکنون ۴۲ کارخانه عظیم کاشی و 
سرامیک، در قلب کویر ساخته شده و حجم بزرگی از آب شیرین و نایاب این مناطق 
را می بلعند. این کار ناشی از سوء مدیریت و نگاه قومیـ  قبیله ای مدیرانی است که 
در زمان تصدی امور به جای رعایت استانداردهای بین املللی، مصلحت های فردی، 
گروهی و همشهری گری را در اولویت قرار دادند. در حالی که استان های ساحلی 
کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر که بهترین موقعیت برای 
تولید و صادرات صنایع وابسته به آب، از جمله فوالد و کاشی و سرامیک را دارند، 
اکنون از نظر توسعه صنعتی جزء محرومترین نقاط ایران هستند. چین، ژاپن، هند 
و ایاالت متحده آمریکا، که مهمترین تولید کنندگان فوالد دنیا هستند، متام صنایع 
فوالدی خود را بدون استثنا در سواحل دریا جامنایی کرده اند تا مجبور به استفاده 

از آب شیرین نشوند. 
در خاورمیانه کشورهای ایران، اردن، عراق، سوریه، یمن و مصر شدید ترین آسیب ها 
را از تغییرات اقلیمی دیده اند. در کنار بحران های اقتصادی و سیاسی که این منطقه 
را در ناآرامی و انواع جنگ درگیر کرده، بحران آب نیز جزء عوامل مهم این بی ثباتی 
شده و متاسفانه در سال های آینده نقش مهمتری را هم بازی خواهد کرد. تاکنون در 
اکثر این کشورها، موج گسترده ای از مهاجرانی که کار و معیشت آنها وابسته به آب 
و زمین بوده، راهی حاشیه شهرهای بزرگ شده اند. مثاًل در سوریه 1/۵ میلیون نفر، 

از مردم متاثر از خشکسالی به حومه دمشق مهاجرت کرده اند.
مصر نیز به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه و خاستگاه یکی از کهن 
ترین متدن های بشری اگر با همین روند جلو رود، تا سال ۲۰۵۰ با فاجعه بی آبی 
هولناکی مواجه خواهد شد. جمعیت مصر هر سال نزدیک به ۲ میلیون نفر اضافه 
می شود، ولی سهم آبی مصر در حد ۵۵ میلیارد متر مکعب ثابت است. یعنی 

سیاستمداران معمواًل برای بدست آوردن دل مردم، بخصوص در زمان انتخابات، 
قول هایی می دهند که در کوتاه مدت جذاب و دلربا است، ولی در طوالنی مدت به 
اقتصاد کشور آسیب های فراوانی می رساند. قول هائی که توقع مردم را به صورت 
نابجا باال می برد و برآورده کردن این توقعات، عالوه بر ایجاد هزینه های سنگین، 

کم کم تبدیل به یک حق ملی می شود.
 یکی از قدیمی ترین تعهدهائی که باعث آسیب های فراوان به اقتصاد و محیط 
زیست کشور ما شده، قول پائین نگاه داشنت قیمت سوخت و بنزین است. در حال 
حاضر قیمت یک لیتر بنزین 1۰۰۰ تومان است، یعنی چیزی در حدود 1۰ سنت. در 
حالی که قیمت یک لیتر بنزین در سراسر اروپا بین ۲ تا ۲/۵ دالر، در کشورهای 
همسایه ما از جمله، ترکیه ۳ دالر، پاکستان ۸۲ سنت و در عراق 6۵ سنت است. 
این در حالی است که ُترک ها به دلیل قیمت باالی سوخت، ناوگان ترابری خود را 

به روز رسانی کرده، هزینه حمل  و نقل را پائین نگاه داشته اند.
هم اکنون مصرف متوسط بنزین کشور روزی 9۰ میلیون لیتر است. اگر قیمت متام 
شده واقعی بنزین، از طریق یک حسابرسی فنی، با در نظر گرفنت قیمت نفت خام 
و هزینه پاالیش بنزین و حجم تبخیر و هزینه حمل آن تا اقصی نقاط کشور پهناور 
ایران و سود جایگاه دار و هزینه ها و مخارج جانبی، به دقت محاسبه شود، قطعًا به 
این نتیجه خواهیم رسید که بنزین با سوبسیدی بسیار سنگین توزیع می شود. در 
صورتی که اکثر دولت های جهان، فقط از مالیات فروش بنزین درآمد چشم گیری 
کسب می کنند. اگر قیمت متام شده بنزین را ۵۰ سنت در نظر بگیریم، دولت باید 
سالیانه حدود 16 میلیارد دالر زیان عدم انتفاع و سوبسید بنزین پرداخت کند که 
بخشی از آن نیز به دلیل قیمت ارزان به خارج از کشور قاچاق می شود. آلودگی 
کیفیت  بودن  پائین  و  باالی سوخت  دلیل مصرف  به  هم  بزرگ  هوای شهرهای 
وسائط نقلیه و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین، در اکثر روزهای سال از حد 
مجاز فراتر است. به راستی چرا قیمت بنزین که مصرف کنندگان اصلی آن اقشار 
متوسط به باالی اجتماع هستند، باید تا این حد ارزان باشد که انگیزه بهینه سازی 
مصرف سوخت و صرفه جوئی از بین برود؟ اگر با دید فردگرایانه به این شرایط نگاه 

کنیم خوشحال خواهیم بود که می توانیم هر چقدر دملان بخواهد، بنزین مصرف 
کنیم. ولی اگر با دید ملی به موضوع نگاه کنیم، شرایط در حد یک فاجعه است. 
فاجعه ای که به دلیل توقعات و مکانیزمی که در کشور ایجاد شده، دیگر کمتر 

مسئولی جرات دست زدن به ترکیب آن را دارد.
مردم کشور ایران مانند متام مردم جهان، از متکن مالی متفاوتی برخوردار هستند. 
بعضی ثرومتندند بعضی جزء طبقه متوسط محسوب می شوند، عده ای هم از اقشار 
آسیب پذیر اجتماع هستند. اقتصاددانان جمعیت جامعه را از نظر درآمد، به ده دهک 
تقسیم کرده اند. تا آذر ماه سال 1۳۸9 مردم، مخارج زندگی خود را با افت و خیزها و 
کوشش شخصی، کم و بیش تامین می کردند. آن دهک هائی هم که زیر خط فقر و 
نیازمند کمک بودند، برای گذران زندگی خود طبق ضوابطی، از مراکزی مانند تامین 
اجتماعی و کمیته امداد و خیریه های خصوصی و دولتی کمک دریافت می منودند. 
تا اینکه ناگهان قیمت نفت در جهان به باالی صد دالر رسید و مسئولین به صورت 
ذوق زده، تصمیم گرفتند به تقلید از کشورهائی مانند عربستان سعودی و کویت، پول 
نفت را مستقیمًا به دست همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارند، اعم از دارا و ندار، 
نیازمند و متمکن بدهند. در حالی که در همان زمان هزاران پروژه زیربنائی کشور به 
دلیل نیاز مالی، نیمه کاره مانده بود. از فردای اجرائی شدن این تصمیم سالیانه مبلغ 
۳۸ هزار میلیارد تومان به مخارج ثابت دولت اضافه شد. یعنی حدود یک سوم درآمد 
سالیانه نفت کشور، برای یارانه ها ختصیص یافت. سهم هر ایرانی از این مبلغ ماهیانه 
چهل هزار و پانصد تومان محاسبه شد، که در زمان خود حدود چهل دالر ارزش 
داشت. در همان زمان هم این مبلغ الاقل بر زندگی نیمی از مردم کشور تاثیر خاصی 
نداشت ولی توقع متام آحاد هر ده دهک را باال برد، تا جائی که امروزه رهائی از زیر بار 

آن، کاری بسیار خطیر و حتی غیر ممکن است.
قصه پر غصه آب هم چیزی در همین حدود است. در تاریخ ۸ اسفند سال۵۷ سخنگوی 
دولت موقت، اعالم منود:" هیئت دولت تصویب کرده، برای کم درآمدها فعاًل آب و برق 
مجانی می گردد". تولید برق چون سراسری بود و نیاز به تاسیسات و سوخت داشت، 
هرگز رایگان نشد، ولی تا مدت زیادی با قیمت نازل توزیع گردید. وزارت نیرو با وجود 
چندین نوبت تعدیل در قیمت، هنوز هم برق را با قیمتی بسیار ارزان تر از قیمت متام 
شده، توزیع می کند، چون توقع برق ارزان در مردم ایجاد شده. اما حکایت آب 
دردناک تر است.9۰ درصد آب کشور در اختیار کشاورزانی قرار دارد که به صورت سنتی 
آب را حق مسلم خود می دانند، چون برف و باران از آمسان می بارد. دولت ها هم طبق 
قولی که داده شده بود، با ساخنت تعداد زیادی سد، تونل، خطوط انتقال و حفر چاه و 
نصب موتور پمپ، آب بی دریغ و ارزان برای کشاورزان فراهم کردند، هرکس هم توانست 
به صورت مجاز و غیر مجاز برای خودش چاه زد. همین کشاورزان در طول تاریخ عادت 
داشتند بابت مخارج حق آبه، پول پرداخت کنند و خود را با مقدار آب موجود در طبیعت 
تطبیق دهند. در این میان هیچکس فکر نکرد که منابع آب محدود و ملی است و بهتر 
است به جای تامین آب ارزان یا حتی رایگان، راندمان آب کشاورزی را باال ببرند. آب 
شهری هم که قیمتش در کشور پر آبی مانند آملان در هر مترمکعب  ۲ یورو است، در 
ایران حدود، متر مکعبی 1۵۰ تومان عرضه می شود. چه کسی متصور است با توقعات 
ایجاد شده در مردم، بتوان بر بحران آب فائق آمد. حل مشکل آب نیاز به عزمی راسخ 
برای ابهام زدائی از توقعات بیجا و آگاهی رسانی ملی دارد.                                  ش.ب

سال ها است مراکز علمی و پژوهشی درباره 
 )Climate Change(پدیده تغییرات اقلیمی
به مردم جهان هشدار می دهند. بعضی 
برای  و  کرده  باور  را  مشکل  کشورها  از 
کنترل آن اقداماتی اجنام داده اند، اما به 
نظر می رسد مدیریت بیشتر کشور ها از 
را به طور  جمله کشور ما، هنوز بحران 
دقیق باور نکرده اند. تغییراتی که بیشتر از 
جنگ های نظامی دنیا را تهدید می کند 
و ظرف چند ده سال آینده بخش بزرگی 
از جهان، به خصوص منطقه ما را دچار 

بحران کم آبی و مهاجرت خواهد کرد.
ایران از نظر تولید گازهای گلخانه ای که 
مهم ترین عامل تغییرات اقلیمی است، 
در بین ۲۰۰ کشور جهان، رتبه هفتم را 
دارا است که با توجه به صنعتی نبودن 
کشور ما رتبه بسیار باالئی است. افزایش 
متوسط گرمایش کره زمین در اثر گازهای 
گلخانه ای  در صد سال گذشته حدود 

1/۳ درجه است، ولی افزایش گرمایش منطقه خاورمیانه و ایران در همین مدت 
نزدیک به ۳ درجه است. تغییرات اقلیمی که در اثر این مقدار از افزایش گرما ایجاد 
شده، باعث خشکسالی و بر هم خوردن میزان بارش در منطقه خاورمیانه شده و 

بحران آب را بوجود آورده.
ایران در سه دهه گذشته بیش از ۷۰ درصد از منابع آبی جتدید ناپذیر خود را با 
برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی به امتام رسانده. گسترش غیر علمی و کم بازده 

در سال ۲۰۵۰ سرانه آب به کمتر از ۳6۰ متر مکعب خواهد رسید، در حالیکه 
استاندارد خط فقر آبی، حدود 1۰۰۰ متر مکعب در سال است. عمق فاجعه را 

همین اعداد می توانند بیان کنند.
البته کشورهائی هم در منطقه هستند که به دنبال چاره اندیشی برای این خطرات 
رقم  مربع،  کیلومتر  هزار  وسعت ۲6  به  فضایی  در  سعودی  عربستان  هستند. 
خیرکننده ۵۰۰ میلیارد دالر را برای ایجاد پنل های خورشیدی، سرمایه گذاری کرده 

تا به زودی تکنولوژی سبز را جایگزین سوخت های فسیلی کند. این کشور هم اکنون 
بزرگترین و مدرن ترین تاسیسات آب شیرین کن منطقه را دارد و اخیرًا قراردادی 
به ارزش ۷/۲ میلیارد دالر با  شرکت  BNP Paribas امضا کرد تا 9 آب شیرین کن 

بزرگ، در کرانه دریای سرخ برای عربستان راه اندازی کند.
در حال  میلیارد دالر، طرحی  گذاری 16۳  با سرمایه  نیز  عربی  امارات متحده 
از  را  خود  انرژی  نیاز  درصد   ۵۰ از  بیش  میالدی   ۲۰۵۰ سال  تا  که  دارد  اجرا 
منابع جتدیدپذیر تامین خواهد کرد. امارات پروژه ای هم بنام "شهر بدون کربن" 
)carbon-free city( در دست اجراء دارد که تسهیالت ویژه ای برای استفاده 
کنندگان از خودروهای الکتریکی قائل شده. امارات می خواهد با سرمایه گذاری 
انرژی های گران قیمت  از هزینه  انرژی جتدیدپذیر، عالوه بر کاسنت  در منابع 
فسیلی، آلودگی هوا را هم کنترل کند و اثرات هولناک تغییرات اقلیمی، از جمله 

خشکسالی را تقلیل دهد.
و حتمل  کردن کشاورزی  متوقف  نیازمند  از خشکسالی،  برای جنات  ما  کشور 
مهاجرت ها نیست. بلکه با کاسنت از تولید گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا، 
باید از روش توسعه کشورهایی مثل هلند الگوی برداری کند. این کشور کوچک 
که فقط ۴1 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، توانسته با بهره گیری از تکنولوژی 
دومین صادرکننده  آمریکا،  از  بعد  اکنون  و صنعتی،  کشاورزی  پیشرفته  فوق 
مواد غذایی دنیا باشد. هلندی ها در سال ۲۰۰۰ میالدی با شعار ”تولید محصول 
تولید  راندمان  که  کردند  آغاز  را  نصف” حرکتی  آب  و  انرژی  برابر، مصرف  دو 
محصوالت کشاورزی آنها، فاصله خیره کننده ای با کشورهای پیشرفته ای مانند 
برابر   ۲ ”تقریبًا  دالر  میلیارد   ۷9 ساالنه  هلند  اکنون  کرد.  پیدا  آمریکا  و  آملان 
صادرات نفتی ایران” محصوالت غذایی و کشاورزی صادر می کند. کافی است 
راندمان تولید گوجه فرنگی در هلند را با کشور چین مقایسه کنیم. هلند در هر 
هکتار۵6۰ تن گوجه فرنگی تولید می کند، درحالیکه این رقم در چین 1۵۰ تن 
و در ایران 11۰ تن است. دانشگاه WUR هلند که مغز متفکر برنامه ریزی برای 
نوآوری های کشاورزی هلند است، در حال حاضر با جتربیاتی که به دست آورده، 
به ده ها کشور برای باال بردن راندمان کشاورزی، مشاوره ارائه می کند که البته 

کشور ما جزء این کشورها نیست! 
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گفتگو با دکتر  علی ناظمی درباره امنیت آب

آقای دکتر علی ناظمی، در سال ۱۳۷۹ مدرک لیسانس خود را از دانشگاه 
خواجه نصیر طوسی در رشته عمران آب دریافت کردند. سپس مقطع فوق 
لیسانس را در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رساندند. 
ایشان مدرک دکترای خود را در سال ۱۳۸۸ از دانشگاه بیرمنگام انگلستان، 
در رشته مهندسی عمران آب با زیرساخت حتقیقاتی علوم کامپیوتر دریافت 
منودند و مدت سه سال است که با عنوان استاد عمران و محیط زیست، 
مشغول تدریس در دانشگاه کونکوردیا، در مونترال کانادا هستند. ایشان 
مدتی هم به عنوان هیدرولوژیست ارشد، برای آژانس امنیت آب ساسکاچوان 

)Saskatchewan( کار کرده اند.
با توجه به حتقیقات و جتربیاتی که دکتر علی ناظمی در آژانس امنیت آب 
کانادا، در باره اثر تغییرات آب و هوایی جهان دارند، این ماه از طریق اسکایپ، 
گفتگوئی با ایشان اجنام داده ایم تا ما را با مسائل امنیت آب آشنا کنند. لطفًا 

توجه فرمائید.
چرا  آب تا این حد در زندگی ما انسان ها اهمیت دارد؟

از زمان حضور موجودات زنده بر روی کره زمین، آب مهم ترین عامل حیات بوده 
و هنوز هم هست. انسان از زمانی که تبدیل به موجود زنده می شود، نیاز حیاتی 
به آب دارد. بخاطر این نیاز شدید انسان به آب، متام متدن های بزرگ جهان در 
کنار رودخانه ها تشکیل شده اند. به عنوان منونه متدن میان رودان که اولین متدنی 
است که برای آن سند تاریخی وجود دارد، تقریبًا 6 هزار سال پیش، در منطقه 
عراق کنونی، در دشت حاصلخیزی میان دو رودخانه دجله و فرات پدیدار شد. 
منونه دیگر متدن های اروپایی  است که در اطراف رودخانه راین )Rhine( شکل 
گرفته اند، یا متدن مصر باستان که در کنار رود نیل ایجاد شده. همین شرایط 
در هند و چین و در کنار رودخانه گنگ نیز اتفاق افتاده. اصواًل متامی مناطق 
حاصل خیز جهان که قطب های کشاورزی هستند در دشت هایی قرار دارند که 
از رشته کوه های مرتفع  در اطراف رودخانه ها هستند، رودخانه هائی که 
سرچشمه می گیرند و وارد دشت  ها می شود. مثاًل در کانادا و بخشی از آمریکا 
اکثر رودخانه ها از رشته کوه های راکی سرچشمه می گیرند. همین اتفاق را در 
دشت های هندوستان که به وسیله رود گنگ آبیاری می شود، می توان دید. 
این رود از رشته کوه هیمالیا سرچشمه می گیرد و وارد دشت های بنگالدش و 
هندوستان می شود. سرچشمه اکثر رودخانه های اروپا از رشته کوه آلپ شروع 
می شود. رودخانه های ایران هم اکثرًا از رشته کوه های البرز و زاگرس سرچشمه 
می گیرند. وقتی محل شکل گیری متدن های قدیمی را بررسی می کنیم و به 
محل جتمع متدن ها نگاه می کنیم به نکته جالبی بر می خوریم، اکثر جلگه های 

متدن خیز جهان در مصب رودخانه ها، در جائی که رود به دریا می ریزد و به آن 
دلتای رود گفته می شود، واقع شده. مثاًل در دجله و فرات و یا اطراف رود نیل 
بیشترین جمعیت، در مناطقی که رودخانه در حال رسیدن به آب های آزاد است، 
جمع شده اند. زیرا در آن مناطق رسوبات رودخانه ها، جلگه های حاصل خیزی 
تشکیل داده اند که آب و هوائی گرم دارد و از قابلیت بسیار خوبی برای کشاورزی 
برخوردار هستند. نکته جالب این است که قطب های کشاورزی دنیا در نقاطی 
نیستند که بیشترین بارندگی را دارند، بلکه بیشترین حجم محصوالت کشاورزی، 
از نواحی نیمه خشک بدست می آید، چون کشاورزی عالوه بر خاک مرغوب و 
آب، نیاز به آفتاب دارد. مثاًل در کانادا که پر آب ترین کشور دنیاست، بیشترین 
حجم برداشت محصوالت کشاورزی در نواحی نیمه خشک جنوبی و جنوب غربی 
بدست می آید. در صورتی که مقدار بارش مونترال که باالی یک متر در سال 
است، منی تواند برای کشت گندم مناسب باشد زیرا گندم برای باروری بهتر، 
احتیاج به یک دوره تقریبًا نیمه خشک دارد. منظور از نیمه خشک مناطقی 
است که مقدار بارش آن از میزان تبخیر آب کمتر است، یعنی تبخیر از بارش 
بیشتر است. ولی چرا این اتفاق می افتد؟ در مناطق نیمه خشک، آفتاب و 
گرمای خورشید به اندازه کافی وجود دارد و بخاطر خصوصیات فصل کاشت، 
کشت محصوالتی مثل گندم یا ذرت یا سویا در آجنا بسیار مناسب است. بعالوه 
در این گونه از مناطق زمین آماده کشت است، درحالی که در مناطق پرباران 
زمین یا پوشیده از جنگل است یا پر از باتالق که اگر بخواهیم کشاورزی کنیم، 
باید جنگل ها را حذف کرده، باتالق ها را بخشکانیم. در جاهائی که دشت وجود 
داشته باشد، هزینه کشاورزی کمتر و اجنام آن راحت تر است. پس سه عامل دما 
و آمادگی زمین و مقدار مناسب بارش می تواند حجم و نوع کشت محصول را 

مشخص و امنیت غذائی انسان را تامین کند. 
با توجه به تعریف شما، دشت های ایران نیز می توانند امنیت غذائی کشور 

را تامین کند؟
بله می تواند، بخاطر همین هم هست که قرن ها است خوراک مردم کشور، 
در همین زمین ها کاشته شده و حتی با وجود راندمان حدود ۳۰ درصد آب 
کشاورزی، طبق یک تصمیم گیری دولتی کارشناسی نشده، چند سالی نیز به 
خودکفائی در کاشت گندم رسیدیم و دیگر گندم وارد نکردیم. البته بهتر بود ابتدا 
بررسی می شد که ما باید چگونه راندمان آب را باال ببریم و از این دشت ها استفاده 
کنیم و محاسبه می شد با راندمان اندک در مقابل چیزی که بدست می آوریم 
چه چیزهائی را از دست خواهیم داد. در کانادا مساحت دشت هایی که مناسب 
کشاورزی هستند کمی بیشتر از مساحت کل کشور ایران است، از طرفی کانادا 
پر آب ترین سرزمین جهان است، ولی این دشت های وسیع، به شیوه مناسبی 
آبیاری می شوند و کسی آب را هدر منی دهد. راندمان آبیاری در کانادا بین ۸۵ 
تا ۸9 درصد است، در حالیکه این رقم در ایران در حال حاضر با تائید مقامات 

مسئول کشاورزی، فقط حدود  ۳۳ درصد است. 

از میان سه عامل گرما، خاک و آب، چرا امنیت آب تا این حد پر اهمیت است؟
نقش پر اهمیت آب فقط در کشاورزی نیست. ما در بسیاری از مسائل زندگی به 
آب احتیاج داریم. بهتر است اول بررسی کنیم که انسان چه احتیاجاتی به آب دارد 
تا اهمیت آن مشخص شود؟ طبیعتًا آب شرب مهمترین نیاز انسان است. ما اگر 
۳6 ساعت آب خنوریم بدمنان حتلیل می رود. خیلی ها ممکن است نتوانند بیش از 
۴۸ ساعت کمبود آب را حتمل کنند. شاید بیهوش شوند و یا حتی مبیرند. پس آب 
آشامیدنی مسئله ای حیاتی برای انسان است. مسئله دیگر این است که در غذایی که 
ما مصرف می کنیم نیز آب وجود دارد. هم به صورت آشکار و هم به صورت پنهان. 
آشکار آن آبی است که بسیاری از غذاها را با آن می پزیم، مانند خورشت ها و 
آش ها. نوع دوم پنهان است که به آن آب مجازی می گویند. به عنوان مثال برای 
تهیه یک همبرگر که غذای بسیار معروفی است و در همه جای جهان خورده می 
شود، به طور متوسط حدود ۲۵۰۰ لیتر آب مصرف می شود تا برای خوردن آماده 
شود. آبی که برای تهیه علف مصرف می شود تا گاو بخورد و گوشت تولید کند، 
آبی که برای تهیه نان گندم مصرف شده. آبی که برای آبیاری خیار و گوجه فرنگی 
و کاهوی داخل همبرگر مصرف می شود و چندین عامل دیگر که نیاز به آب دارد. 

برای یک لیتر شیر هم چیزی حدود  1۵۰ لیتر آب مصرف می شود تا به دست ما 
برسد. یعنی هر غذایی که می خورید، مقداری آب برای آن مصرف شده تا آن غذا به 
دست شما برسد. هر انسان همه روزه به مقداری آب برای نظافت و بهداشت خود 
نیاز دارد. در مورد تولیدات صنعتی نیز آب الزم است. برای تولید یک تن فوالد به 
حدود ۲۳۰ هزار لیتر آب نیاز هست. حتی برای استخراج معدن نیز، هم در روند 
استخراج  و هم برای خنک کردن ابزار و مته هایی که در استخراج به کار می روند، 
به آب نیاز است. برای تولید انرژی نیز به آب نیاز داریم. نیروگاه های حرارتی که 
با گاز یا نفت کار می کنند برای خنک سازی برج های آن به آب نیاز هست. پس 
می بینیم آب در متام عناصری که برای زندگی ما انسان ها و پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی و بهداشتی ضروری است، حضور موثر دارد. حتی در بازخورد های فرهنگی 
ما انسان ها نیز آب نقش مهمی دارد. مثاًل آب در دین زرتشت مقدس است و آلوده 
کردن آب گناه محسوب می شود. برای سرخپوستان کانادا هم که حدود ده هزار 
سال فرهنگ و تاریخ دارند، آب مقدس است. آنها جدای از آنکه در اطراف رودها و 
چشمه ها زندگی می کنند، دور چشمه ها مراسم عبادی خود را برگزار می کنند. 
رود گنگ در هندوستان همه ساله در دوره خاصی، میزبان حدود  ۲۰ میلیون هندو 
است که این عده باید طبق یک مراسم مذهبی، در این رودخانه غسل و حمام معنوی 
کنند تا گناهان فکری و روحیشان پاک شود، تعداد این زائران بقدری زیاد است که 
در سال های اخیر دیگر رودخانه جا ندارد و آب آن به شدت آلوده شده و عده ای زیر 
دست و پا کشته می شوند، ولی دولت هند جرات ندارد مانع اجنام این مراسم مذهبی 
شود، چون اگر جلو گیری کند، مسلمًا سقوط خواهد کرد. در هر صورت آب نه تنها در 
حیات و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ما انسان ها اثر دارد، بلکه در ایدئولوژی و نوع 
نگاه ما به دنیا نیز تاثیرگذار است. در طول تاریخ در بیشتر نقاط جهان آب به صورت 
سنتی و به اندازه الزم در اختیار بشر بوده، به همین دلیل اهمیت استراتژیک امنیت 
آب برای سیاستمداران و اکثریت مردم جهان به خوبی آشکار نشده. حاال به دلیل 
افزایش جمعیت کره زمین که خارج از حتمل منابع آبی است و به دلیل گرمایش زمین 
در اثر تغییرات آب و هوائی و مصرف بی رویه آب در اکثر نقاط جهان، کم کم مسئله 
آب به مراحل حاد نزدیک و نقش امنیت آب روز به روز آشکارتر می شود. مسئله آب 
با خوراک، سالمت و اقتصاد و صنعت و در نهایت حیات انسان ها مربوط است، در 
واقع هرگاه تعادل بین آب موجود در منابع یک منطقه با میزان مصرف آن نابرابر شود 

و مصرف از موجودی پیشی بگیرد، امنیت آب به خطر می افتد. 
مطالعات شما در آژانس امنیت آب حول چه محورهائی بوده؟

عالقه ختصصی من بررسی اندرکنش، بین انسان و آب و چرخه هیدرولیکی آب 
است، علی اخلصوص در زمان هائی که بخاطر تغییر اقلیم و یا افزایش جمعیت 
فشارهایی به اجتماع وارد می شود. ما بررسی می کنیم این اتفاق چه تاثیری می تواند 
روی روابط انسان و چرخه آب داشته باشد؟ این حتقیقات هم مهم هستند و هم 
بررسی آنها دشوار است، چون در هر یک از عوامل آن عدم قطعیت وجود دارد. خیلی 
چیزها را منی دانیم در نتیجه منی توانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم  و منی توانیم برای 

سیاست گذاری و مدیریت مسائلی که بشر قباًل با آنها آشنا نبوده برنامه خاصی 
پیشنهاد دهیم و بگوئیم مردم چگونه با مسائل تازه ای که در حال رخ دادن 
هستند باید برخورد کنند و بازخورد این اتفاقات با توجه به داشنت عنصر عدم 
قطعیت، چطور می تواند در زندگی آنها تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی 
تغییر اقلیم رخ می دهد، اولین منود آن افزایش دمای جهان است. با افزایش دما 
دو اتفاق خیلی مهم می افتد، یکی اینکه تبخیر افزایش پیدا می کند و دیگر مقدار 
بارش دریافتی و ماهیت و فرم آن تغییر می کند. مثاًل به جای برف بیشتر باران 
می بارد. آب رودخانه ها از کوه ها سرچشمه می گیرد و تأمین آب کوه از اندوخته 
برف است، خاصیت برف این است که تا زمانیکه دمای هوا زیر صفر درجه است 
ذوب منی شود. بعد از گرم شدن هوا برف ها تدریجًا آب شده، به رودخانه ها 
می پیوندند و از آجنا به جلگه ها می ریزند. حاال که افزایش دما رخ می دهد، 
دمای کوهستان ها زودتر به باالی صفر می رسد و مثل گذشته ذخیره برف را 
در خود نگاه منی دارد. اتفاق دیگری که می افتد این است بارش باران باعث 
سریع ذوب شدن برف ها و جاری شدن سیل در جلگه ها و شهرها می شود. در 
شرایط گرمای محیط، تبخیر هم باال می رود و مقدار بیشتری از آب در زمین های 
کشاورزی و پشت سدها تبخیر خواهد شد و مقدار بیشتری از آب از دسترس خارج 
می شود. وقتی شرایط آب بهم ریخته شود، شرایط زندگی انسان ها نیز بهم می 
ریزد. در چنین شرایطی زمین های زیرکشت کشاورزی، باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزایش پیدا کنند، میزان تبخیر هم که اضافه می شود. بنابراین ممکن است 
مصرف آب به ۲/۵ برابر برسد، در حالی که از مقدار آب موجود نیز کاسته شده. 
عامل جدید دیگری هم که بر مشکالت اضافه کرده، این است که انسان خود نیز 
با وسایل و ابزاری که اختراع منوده، تبدیل به یک موجود قدرمتند و تاثیرگذار بر 
طبیعت شده. موجودی که می تواند در طبیعت تغییرات وسیع و مخربی ایجاد 
کند. می تواند یک دریاچه بزرگ یا ده ها برکه و تاالب را ظرف چند دهه خشک 
کند، مانند اتفاقی که در دریاچه ارومیه و بیشتر تاالب های ایران افتاد. در سال های 
اخیر شما می بینید که جنگل آمازون به دلیل قطع درختان و دخالت های بشر، 
آب و هوای جدیدی پیدا کرده، آب و هوایی که نه تنها  با 1۰ یا 1۵ هزار سال قبل 
متفاوت است، بلکه با صد سال قبل هم خیلی تفاوت می کند. همه ساله تعداد 
زیادی از درخت های این جنگل ها قطع شده، در بازار فروخته می شود. مردم 
هم سطح بزرگی از جنگل ها  پاک سازی کرده تبدیل به اراضی کشاورزی می کنند، 
این تغییرات انسانی باعث تغییرات آب و هوائی در منطقه شده. اقیانوس ها همه 
روزه به دست انسان پر از پالستیک می شوند. هر روز تصاویری از حیواناتی را 
می بینیم که دچار مشکالتی با این پالستیک ها شده اند. در سال های اخیر انسان 
در بعضی از مواقع به اندازه خورشید و آتشفشان ها در تغییرات محیطی تاثیرگذار 

بوده است. ما در دانش هیدرولوژی جتربه عینی قبلی در این زمینه ها نداشته ایم. 
در واقع االن وارد یک دوره جدید زمین شناختی شده ایم که داده ها و اطالعات 
ما راجع به آن بسیار کم است و تازه در حال یادگیری شرایط و راه حل ها هستیم. 
این یادگیری احتیاج به زمان دارد. حاال اگر در این مدت دریاچه ارومیه در حال 
خشک شدن باشد، منی توانیم صبر کنیم تا علم به جایی برسد که راه حل بهینه 
ارائه دهد. در عین حال یک سری مسائل مدیریتی داریم که همین حاال باید حل 
شوند، این مشکالت خطرناک و بزرگ منی توانند منتظر بهبود سطح مدیریتی ما 
باشند. حال این ملغمه ای که ایجاد شده، شرایطی را رقم می زند که به آن عدم 
امنیت آب می گویند، که تشکیل شده از یک عرصه علمی، مدیریتی و فرهنگی. در 
واقع امنیت حیات ما در این کره خاکی، حتت تاثیر علم امنیت آب قرار گرفته. البته 
معضالت در مناطق مختلف متفاوت هستند. مثاًل کانادا مثل ایران مشکل کمبود 
آب ندارد، اما مشکل کیفیت آب مطرح است، مخصوصًا در مناطق دور افتاده. در 
حال حاضر ۷۵ درصد جوامع سرخپوستی کانادا آب قابل شرب ندارند، در نتیجه 
ممکن است ظرف چند دهه آینده در کانادا آب وجود داشته باشد ولی نتوانیم از آن 
آب استفاده کنیم و دچار تنش آبی شویم. بسیاری از نقاط جهان به همین دالیل 
که مطرح شد در دوران تنش آبی به سر می برند. مشکلی که در دوران تنش آبی 
پیش می آید این است که برای اولویت در مصرف آب، رقابتی مابین صنعت و 
کشاورزی و سازمان های آب شهری پیش می آید.  مسئله این می شود که آب را 
برای کشاورزی بیشتر استفاده کنیم، یا برای افزایش تولیدات صنعتی یا برای شرب 
و مصارف خانگی، صنایع می گویند اگر به ما آب نرسد اقتصاد آسیب می بیند و 
بیکاری افزایش پیدا می کند. کشاورزی تهدید می کند که مردم گرسنه می مانند 
و عده زیادی از نان خوردن می افتند. سازمان های آب شهری می گویند اگر آب 
به ما نرسد بهداشت و سالمت عمومی به خطر می افتد و بیم آشوب و اعتراضات 
اجتماعی باال می رود. همه هم حق دارند. مدیریت متام این مسائل جزء مسئله 

امنیت آب قرار می گیرد.
چه راه حلی برای حفظ امنیت آب پیشنهاد می کنید؟  

ما اول باید درک کنیم آب مسئله ای است که مرزهای انسانی منی شناسد. آب 
برای من یا کشور من نیست. آب برای جایی است که در آن به صورت طبیعی 
جریان پیدا می کند. ما اگر بخواهم مسیر آب را به طرف سایر مناطق تغییر دهم 
حیات افرادی را که  در پایین دست زندگی می کنند را به خطر می اندازیم. 
از طرفی باید بدانیم با توجه به شرایط فعلی و جمعیت موجود هر منطقه، آیا 
می خواهیم سیاست افزایش جمعیتی داشته باشیم یا نه. اگر قرار است افزایش 
جمعیت داشته باشیم، غذای آنها را چگونه می خواهیم تامین کنیم. برای شغل 
آنها چه فکری کرده ایم. آیا می خواهیم تامین شغل، کشاورزی و صنعت را به 
شکلی جلام گسیخته ای گسترش دهیم. چه چیزی هائی قرار است برای آیندگان 
حفظ شود. آیا برای فرزندامنان حقی از محیط زیست و ذخایر آب در نظر گرفته ایم. 

فکر می کنم مهمترین مسئله امنیت آب، شیوه نگاه کردن ما به جهان باشد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم.



سریع آموخنت و زود یادگرفنت، به مکانیزم تفکر ما و چگونگی شیوه ای که از 
مغزمان استفاده می کنیم، بستگی دارد. سریع یاد گرفنت یک موهبت است 
و اجتماعی است و بخش  تربیت خانوادگی  و  به ژن  آن مربوط  از  که بخشی 
دیگری از آن به وسیله آموخنت بدست می آید. اگر سرعت آموخنت شما ایده آل 
در  بیاموزید.  را  یادگیری  به  بخشیدن  سرعت  های  روش  است  بهتر  نیست، 
را  بگیرید  یاد  تر  سریع  تا  کند  کمک  شما  به  تواند  می  که  روش  چند  اینجا 

مطرح می کنیم.
از اینکه بگویید منی دامن، نترسید: اگر ما فکر کنیم که همه چیز را می دانیم و 
باور نداشته باشیم چیزهای زیادی است که منی دانیم، برای آموخنت انگیزه قوی 
خنواهیم داشت. کسانی که زود یاد می گیرند، ابتدا پذیرفته اند که بسیاری از چیزها 
را منی دانند. آنها ذهنشان را برای شنیدن و پرسیدن باز می گذارند و حتی اگر 
الزم باشد از چندین بار پرسیدن واهمه ندارند. آنها برای اینکه بیشتر بیاموزند، از 
درون جواب ها، سواالت جدید پیدا می کنند و مجددًا مورد پرسش قرار می دهند. 
در حالیکه بعضی افراد از سوال کردن می ترسند و فکر می کنند اگر چیزی را 
بپرسند، دیگران فکر می کنند آنها نادان هستند. از پرسیدن ابایی نداشته باشید 

تا زود یاد بگیرید.
 Vilfredo Federico(از اصل پارتو استفاده کنید: بر اساس نظریه ویلفردو پارتو
Damaso Pareto( جامعه شناس ایتالیایی، ۸۰ درصد از دانایی افراد می تواند از 

طریق ۲۰ درصد از اطالعاتی که به او می رسد، تکمیل شود. سریع یادگیرها با مترکز 
بر مسائل پایه ای و نکات کلیدی، به دنبال حواشی منی روند و توانشان را بیشتر 
صرف نکات اصلی بحث می کنند. بیاموزید که در چه زمانی نکات مهم یک مبحث 
به پایان رسیده و وارد مرحله تکرار و حواشی شده اید. در هماجنا به مبحث خامته 
دهید و اجازه ندهید آموخته های شما، با آغشته شدن به مطالب غیر ضروری 

سردرگم شوند.  
بدانید چه زمانی کاری را متوقف کنید: اگر اجنام فرآیندی در یک زمان مناسب 
نگنجد، باید این قدرت را داشته باشیدکه عقب نشینی کنید. کسانی که از قدرت 
یادگیری باالئی برخوردارند، می دانند که بهترین زمان برای متوقف و تعطیل کردن 
یک فرآیند ناموفق چه زمانی است. اصواًل بر روی کارهائی مترکز کنید که در صورت 
لزوم برای جلوگیری از زیان های بیشتر بتوانید آن را متوقف کنید و راه بازگشت 

مناسبی را برای خود باز نگاه دارید.

از حدود  ۳۵ سال قبل، مردم جهان با وسیله نوظهوری بنام موبایل آشنا شدند. ۲۷ سال 
پیش شرکت مخابرات ایران، اولین سری سیمکارت تلفن همراه را به همراه یک گوشی 
نوکیا مدل 161۰ که حدود  ۲۰ سانتی متر طول و ۲۳۰ گرم وزن داشت، حتویل خریداران 
داد. این روش تا چندین سال ادامه داشت، تا اینکه کم کم فروشگاه های موبایل افتتاح 

و مارک های مختلف وارد بازار شد.
در سال ۲۰۰۳شرکت نوکیا یک گوشی جدید، با نام نوکیا 11۰۰را با ظاهری بسیار معمولی 
و بدون داشنت هیچ امکانات اضافی، مانند ساعت و پیامک، روانه بازار کرد. این مدل 
به سرعت تبدیل به پرفروش ترین گوشــی دنیا شد. از این گوشی تاکنون بیش از۲۵۰ 
میلیون عدد فروخته شده و فاصله بسیار زیادی با رده دوم پرفروش ترین موبایل جهان 
یعنی آیفون ۵ داردکه تاکنون  1۵۰ میلیون عدد از آن فروخته شده. احتمااًل نوکیا 11۰۰ به 
دلیل تنوعی که در انواع برند و تنوع موبایل پیش آمده و بازار هم تقریبًا آن عطش اولیه را 
از دست داده، برای همیشه پرفروش ترین گوشی دنیا باقی خواهد ماند و رکوردش هرگز 

شکسته خنواهد شد. 
در سال ۲۰۰۷ مجله معتبر فوربز که یک مجله اختصاصی برای معرفی کارآفرینان موفق 
جهان است، حتت تاثیر فروش شگفت انگیز نوکیا، یک تیتر جنجالی بر روی جلد خود 
زد: »آیا کسی می تواند نوکیا را با یک میلیارد مشتری از ختت پادشاهی به زیر بکشد؟« 
نوکیا آن روزها سلطان  بالمنازع  موبایل و ارتباطات بود و تصور اینکه روزی پیشتازی خود 
را از دست بدهد غیر قابل پیش بینی بود. چند سال بعد نوکیا با همه قدرت و عظمتش 
فرو پاشید. طی سیزده سال، سهم بازار نوکیا از رتبه اول به رتبه دهم و ارزش شرکت 

از۲۵۰ میلیارد یورو به کمتر از ۴ میلیارد یورو سقوط کرد. 
حتقیقــات زیادی در مورد دالیل این شکســت صورت گرفته. یکــی از موثق ترین 
حتلیل هایی که تاکنون در ارتباط با دالیل فروپاشــی امپراطوری نوکیا منتشر شده، 
مربوط به مطالعه مشــترکی است که بین دانشــگاه فنالند و دانشگاه کسب  وکار 
اینســید "INSEAD" فرانســه اجنام گرفته. این حتقیق حاصل1۲۰مصاحبه از جمله 
9 مصاحبه  با اعضای هیئت مدیره نوکیا و 19 مصاحبه با مدیران ارشــد این شرکت 
اســت. در این حتقیق دالیل شکست بزرگ و فروپاشی نوکیا در قالب سه راز مطرح 

می شود. حال ببینیم این رازهای سقوط چیست؟
راز اول: نبود فضای مناسب برای گفتگوهای صریح، آزاد و بنیادین. یکی از مدیران 
ارشــد نوکیا نقل می کند که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰11، بیشتر اعضای هیئت مدیره 
احســاس می کردند که منی توانند به راحتی و آزاد با مدیران شــرکت صحبت کنند و 
مشــکالت را مطرح منایند. نتیجه  این بود که تغییرات وسیع و تهدیدات شرکت های 
رقیب، مانند اپل و گوگل به اندازه کافی به مدیران رده باال منتقل منی شد، در نتیجه 

برنامه مناسبی برای مقابله با این تهدیدات فراهم نشد! در آن 
بازه زمانی، فضای مناسبی برای گفت وگو و بحث های جدی 
و راهبردی وجود نداشــت وهمه مدیران ارشــد، مست باده 

موفقیت بودند.
راز دوم: وابستگی عمیق و احساسی مدیران به سیستم عامل 
ســیمبین" Symbian". مدیران نوکیا فکــر می کردند راز 
موفقیت شان در این سیستم است و همه گوشی هایشان باید با 
این سیستم عامل عرضه شوند. آنها معتقد بودند سیمبین برایشان 
معجزه می کند. وقتی سیستم عامل سیمبین طراحی شد ابتدا 
نوکیا، اریکسون، سونی اریکسون، پاناسونیک و سامسونگ  از آن 
استفاده می کردند. نوکیا بقدری به معجزه این سیستم اعتقاد 
پیدا کرد که در سال ۲۰۰۸ متام سهام سیمبین را خرید و دیگر  
به کسی اجازه اســتفاده از آن را نداد. با وجودی که به سرعت 

سیستم های عامل نوینی که کارکردی آسان وامکانات بیشتری داشتند، مانند آی او اس و 
ویندوزفون وارد بازار شدند، ولی هیچ یک از مدیران نوکیا به خودشان اجازه ندادند به گزینه 
دیگری فکر کنند. با آمدن موبایل های هوشمند و دارای صفحه ملسی، باز هم مدیران نوکیا 
برای مدت زیادی بر روی سیستم عامل خود پافشاری کردند، تا اینکه ناگهان بازار خود را 
از دست دادند. زمانی که در سال ۲۰1۲ به دلیل شکست های پی در پی، نوکیا قبول کرد 
مدیریت خود را تغییر دهد و مدیریت جدید باالخره تصمیم گرفت سیستم عامل کار آمدی 

انتخاب کند، دیگر خیلی دیر شده بود!
راز سوم: حتلیل ها و تصمیمات نوکیا براساس داده های واقعی نبود. در شرکت نوکیا 
مسائل بیشتر احساسی، شهودی و شخصی، حتلیل و بررسی می شد. مثاًل زمانی که نوکیا 
تصمیم گرفت بجای سیمبین از سیستم عامل جدیدی استفاده کند، تعدادی از مدیران، 
با پافشاری سیستم عامل ویندوز را پیشنهاد کردند. این در حالی بود که داده ها و شواهد 
واقعی که منطبق بازمانه و نیاز بازار بود، دیگر افق روشــنی را در مقابل سیســتم عامل 
ویندوز نشان منی داد و موفقیت این سیستم  بر روی تلفن های نوکیا، بسیار بعید به نظر 
می رسید. اما نوکیا باز هم پا فشاری کرد و با غرور و جلبازی، سیستم عامل ویندوز را برای 

گوشی هایش انتخاب کرد. نتیجه اش شکست کامل و فروپاشی در سال۲۰1۳ شد.
ســه نکته ای که به عنوان عوامل سقوط نوکیا بیان شد، می تواند عوامل شکست هر 
سیستم اقتصادی یا سیاسی باشد. هر سیستمی که دارای خطوط قرمز فراوانی باشد 
و دایره گفتگو را محدود کند و اجازه ندهد مشــکالت و نواقص به راحتی مورد نقد و 
بررسی قرار گیرند و مفروضات و باورهای قدیمی و کهنه به چالش کشید نشوند، آن 

چگونه سریع یاد بگیرید
مسائل را در ذهنتان چند بعدی کنید: کسانی که زود یاد می گیرند هنگام مواجهه 
با مسائل، آن را در ذهن خود به صورت چند بعدی در آورده و از چندین زاویه بررسی 
می کنند. آنها از متام حواسشان برای حل مسئله کمک می گیرند و با توجه به ابعاد 

مختلف، مسئله را به مست نتیجه گیری و بهترین راه حل هدایت می کنند.
مسائل را ساده کنید: اکثر مسائل مشکل، راه حل های ساده ای دارند. برای زود 
یادگیری، باید مسائل را در ذهن خود، سهل و آسان کنید و خودتان را غرق تفکر و مترکز 
برای پیدا کردن ساده ترین راه ها بنمائید. افراد بزرگی مانند توماس ادیسون، هنری فورد و 

استیو جابز، برای مشکالت بزرگ خود، همیشه به دنبال راه حل های ساده می گشتند.
عمل کنید: هرچه بیشتر عمل کنید سریعتر یاد خواهید گرفت. اگر شما در حال 
یاد گرفنت زبان جدیدی هستید، بهترین را برای یادگیری سریع آن است که حتی به 
صورت شکسته بسته، بنویسید، بخوانید و حرف بزنید. اگر بخواهید شنا یاد بگیرید 
باید تن به آب بزنید. سایر امور هم به همین شکل است. ضمن اینکه از روش های 
علمی و فنی برای آموخنت استفاده می کنید، در نهایت باید عمل کنید تا سریع یاد 

بگیرید. باید بیاموزیدکه چگونه هر موضوعی را که فرا می گیرید بکار ببرید.
آینده را پیش بینی کنید: مترکز بر روی چیزهائی که قدیمی و کهنه شده اند، برای 
یادگیری سریع مضر هستند. افراد سریع االنتقال قابلیت آن را دارند که روند مسائل 
را پیش بینی کرده، آینده را ببینند. یکی از راه های سرعت گرفنت در یادگیری این 

است که درگیر گذشته نشوید و بر روی آینده مترکز کنید. 
قبول کنید بسیاری از سواالت راه حلی ندارند: شما باید حسی پیدا کنید که 
در حین انتخاب کردن مسیر، به شما بگوید کدام راه می تواند درست باشد و کدام 
غلط، تا به دنبال مسائل یا موضوعات اشتباه نروید. حاال اگر مسئله ای بسیار پیچیده 
باشد و حس شما نتواند تشخیص دهد راه درست چیست و هیچ راه حل مناسبی 
به ذهن شما نرسد، ممکن است برای مسئله شما هیچ راه حلی وجود نداشته باشد، 
پس وقت و انرژی خود را بیهوده بر روی آن تلف نکنید. افرادی با سرعت یادگیری 
زیاد می دانند کدام یک از مسائل دنیا راه حل ندارند یا راه حل آن از حیطه اختیارات 

و قدرت آنها خارج است.
سعی کنید مسائل را به دیگران توضیح دهید: پس از برداشتی که از مسائل اجنام 
می دهید، به اندازه کافی جذب موضوعات و جزئیات آن شوید، آنگاه سعی کنید 
افکار و عقاید و راه حل هایتان را با دیگران در میان بگذارید، حتی با کودکان در 
مورد آن موضوع بحث کنید. شما اگر بتوانید یک موضوع پیچیده را برای یک کودک 
آنچنان آسان تشریح کنید که او به اندازه کافی از موضوع سر دربیاورد، مطمئن 
باشید که خودتان به خوبی و با متام جزئیات موضوع را فهمیده و آماده ارائه و اجرای 

آن هستید.

مثبت باشید: فردی که می خواهد به سرعت مطالب را فرا بگیرد، هیچ رفتار منفی 
در طی فرآیند یادگیری از خود بروز منی دهد و حتی در برابر مشکالت اساسی که 
با آنها روبرو می شود خم به ابرو منی آورد. منفی گرائی و منفی بافی قاتل یادگیری 

است. هرچه مثبت تر باشید، سرعت یادگیری شما افزایش پیدا می کند.
دنبال عقاید کارشناسان باشید: هر کاری افراد متخصص و کارشناسان مخصوص 
به خود را  دارد که آن کار را از شما بهتر می دانند و در آن جتربه بیشتری دارند. 
اگر کسی مرتبًا بخودش دیکته کند که در کاری خودکفا است و به کمک هیچکس 
احتیاج ندارد. یادگیریش بسیار کند می شود، تا جائی که ممکن است هرگز چیز 
جدیدی یاد نگیرد. در مورد دانسته های خود بسیار متواضع باشید و برای بدست 
آوردن اطالعات و جتربیات افراد کارشناس، تا هر کجا که الزم باشد هزینه بپردازید. 

اعم از هزینه عاطفی یا هزینه مادی.

سیستم گام اول را به مست سقوط برداشته است.
هر سیستمی که سعی کند تصمیم هائی که می گیرد، نه به خاطر ساخنت آینده، بلکه 
دقیقًا به خاطر دفاع از عملکرد گذشته باشد، به استقبال یک سقوط اجتناب ناپذیر 
می رود. در سیستم هائی که وابستگی عمیق و بی دلیل به تصمیمات و منادهای گذشته 
وجــود دارد، در زمــان تصمیم گیری های عقالنی و پیدا کــردن راه حل های موثر، 
پیشنهاد ها تبدیل به بحث های حیثیتی و ناموسی می شوند، در نتیجه آن سیستم گام 

بلند دوم را به مست سقوط بر خواهد داشت. 
زمانی که مدیران چشم هایشان را بر روی واقعیت ها ببندند و خودشان را به کر گوشی 
بزنند و هرگاه خواســته های شــخصی و انفرادی و انتخاب های احساسی و هیجانی، 
جایگزین تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها، آمار، اطالعات و مقایسه گزینه ها شود، 

گام آخر به مست سقوط برداشته خواهد شد.
تاریخ را بنگرید، بزرگ ترین امپراطوری ها به خاطر همین ســه راز، به زیر کشیده شدند، 
شرکت های بزرگ درهم شکستند، مقتدرترین نظام ها تبدیل به خاطره شدند، برندهای نام 
آور سرنوشتی شرم آور پیدا کردند. چرا؟ چون در آن سیستم ها خطوط قرمز، گلوی گفتگوی 
آزاد و سازنده را فشرد و گفتگو های سازنده، تبدیل به بحث های حیثیتی و ناموسی شدند. 
دفاع از گذشته به جای ساخنت آینده نقش آفرینی کرد، چشم ها بسته و گوش ها سنگین 

شدند، تا اینکه واقعیت و عقالنیت در برابر احساسات و هیجانات شکست خورد.
اگر شرایط موسسه شما هم دارای چنین خصوصیاتی است، باور کنید به فروپاشی نزدیک 

هستید! خیلی نزدیک، حتی ممکن است فروپاشی آغاز شده باشد!  

راز های فروپاشی
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حتلیل اخبار آب
رکورد گرما  در جهان شکسته شد

سال ۲۰1۸ به عنوان یکی از داغترین سال ها به یاد خواهد ماند. در بسیاری از کشورها 
گرما رکورد شکسته  است. در سیبری دما به ۳۷ درجه و در مدار قطب شمال به ۳۰ 
درجه رسید. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که پیامدهای ناشی از گرمایش 
زمین دیگر مربوط به آینده نیست و همین حاال دارد اتفاق افتاده. در انگلیس گرما 
به نزدیک ۴۰ درجه رسیده. دانشمندان می گویند این گرما موقت نیست بلکه آمده 
است که مباند.این دیگر یک موج گرما نیست،این همان گرمایش زمین است که سال ها 
پیش دانشمندان درباره آن هشدار دادند. نیمکره شمالی داغ و سوزان شده و با خود 
آتش سوزی های مرگباری به همراه آورده. نزدیک به ۸۰ نفر تنها در آتش سوزی 
جنگل های خشک یونان جان خود را از دست دادند و در آمریکا آتش به جان ایالتی 
افتاده که بر علیه سیاست های دونالد ترامپ، بیشتر از همه پا فشاری کرد. کالیفرنیا 
نتوانسته از عواقب تغییرات اقلیمی در امان مباند و موفق نشد سیاست های دولت 
مرکزی یعنی شخص دونالد ترامپ را تغییر دهد. رئیس جمهوری که تغییرات اقلیمی 
را بارها و بارها به متسخر گرفت و در ایام زمستان سال گذشته گفت:"هوای شرق 
کشور بی سابقه سرد شده. پس کجاست آن گرمایش زمین که قرار بود هزاران میلیارد 
دالر برایش خرج کنیم؟ کسانی که از گرمایش زمین می گویند می خواهند ما را سر 
کار بگذارند. اصاًل ایده گرمایش زمین را چینی ها ساختند که صنایع تولیدی آمریکا 
را از گردونه رقابت خارج کنند." و حرف هایی دیگر از این دست که نشان می داد 
آقای ترامپ معتقد است، فعاًل آمریکا به جای کاهش مصرف سوخت های فسیلی 
که باعث گرمایش زمین می شود، باید متاشاگر توسعه صنایع سوخت های فسیلی 
باشد. صنایعی که با وارد کردن گازهای گلخانه ای به هوا، حرارت نور خورشید را در 
جو زمین محبوس کرده و میانگین حرارت زمین و آب و هوا را باال و باالتر می برند.

بی.بی.سی 
ظاهرًا سیاستمداران به جای برنامه ریزی دراز مدت برای مشکالت 
جهان، فقط به دوران حکومت خود فکر می کنند، یعنی فقط تا نوک دماغشان را 

می بینند.

 

 

موج گرمای بی سابقه ماه جوالی امسال متامی جهان را حتت تاثیر قرار داد
افزایش بی سابقه دمای هوا در اروپا از جمله بلژیک، موجب تعطیلی بیش از هفتصد 

فروشگاه زجنیره ای شکالت فروشی در این کشور شد.
 عصر ایران
افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق اروپا، زندگی مردم این مناطق را با مشکالت 
جدی روبرو کرده است. کارشناسان هواشناسی در اروپا نسبت به گرمای بی سابقه هوا 
در دو کشور اسپانیا و پرتغال هشدار داده و اعالم کرده اند دمای هوای این دو کشور در 

انتهای هفته جاری به ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید. 
یورو نیوز
گرمای بی سابقه غرب آمریکا را به آتش کشید. دهها آتش سوزی گسترده در غرب آمريکا 
موجب ختلیه اجباری صدها نفر، قربانی شدن یک غیرنظامی در کالیفرنیا و اعالم حالت 

فوق العاده در اطراف سن دیه گو شد.
 ایرنا   
در پرتغال، موج گرمای بی سابقه از جمعه گذشته موجب آتش سوزی جنگلی در مناطق 
جنوبی این کشور شده است که با وجود تالش بیش از یک هزار مامور آتش نشانی، این 

آتش سوزی همچنان ادامه دارد.
یورو نیوز
مرکز ملی پیشگیری از آتش سوزی آمریکا اعالم کرد: »آتش سوزی در سراسر کشور از 
فلوریدا گرفته تا آالسکا گسترش یافته است و در حال حاضر حدود شصت آتش سوزی 
گسترده وجود دارد که بیش از ۳۳۳ هزار هکتار را فرا گرفته است. دمای هوا در این 

مناطق به باالی ۴۰ درجه سانتی گراد رسیده است. 
خبرگزاری صدا و سيما 
بر اثر گرمای شدید در کره جنوبی در ۳ ماه اخیر، ۴۲ نفر جان خود را از دست داده و ۳ 

هزار و ۵۰۰ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند. 
مهر نیوز
گرمای هوا در چین در روزهای اخیر به باالترین حد خود در 111 سال اخیر رسیده و 
تا بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش یافته، تاکنون طی ۳ ماه اخیر۴۲ نفر به علت 
گرما،  درگذشته اند. تاکنون بیش از ۳۵۰۰ نفر نیز به دالیلی از قبیل خونریزی مغزی به 

بیمارستان منتقل شده اند. 
خبرگزاری مهر 
شمار قربانیان گرمای شدید هوا در ژاپن در ۳ ماه اخیر به 1۳۸ نفر رسید و در همین 

مدت نیز ۷1 هزار نفر راهی بیمارستان شدند. 
تابناک
در اهواز دمای هوا روز پنجشنبه ) هشتم تیر ماه( به کمی بیش از ۵۳ درجه رسیده، یک 
سایت هواشناسی آمریکایی نیز دمای هوای این شهر را ۵۴ درجه گزارش کرده است. در 
شهرستان گتوند واقع در استان خوزستان نیز دمای هوا ۴9 درجه گزارش شده است. 

این شرایط 1۳ نفر را بدلیل گرمازدگی راهی بیمارستان کرده است.
 عصر ایران
گرمای بی سابقه زمستان امسال در استرالیا باعث شد شهر "کافس هاربر" استرالیا در 
زمستان شاهد هوای باالی ۳۲ درجه سانتیگراد شود و "سان شاین کوست" دمای ۳۰ 

درجه سانتیگراد را جتربه کرد.)در نیمکره جنوبی هم اکنون زمستان است(.
 خبر فارسی

رطوبت هوای جزیره خارک به صد درصد رسید.
 قطره
مشکالت گرم شدن کره زمین به ما چنگ و دندان نشان می دهد. آیا 
زمان مناسب از دست رفته؟ آیا اراده الزم در رهبران جهان برای جلوگیری از یک فاجعه 

جهانی وجود دارد؟
 

هجدهمین منایشگاه بین املللی صنعت ساختمان از تاریخ  1۵ الی 1۸ مرداد ماه 9۷ در محل دائمی 
منایشگاه های بین املللی تهران برگزار شد. این منایشگاه به عنوان بزرگترین منایشگاه صنعت ساختمان 
ایران شناخته می شود. در این دوره از منایشگاه، نزدیک به ۸۵۵ شرکت داخلی و 1۵1 تولید کننده 
ترکیه، چین،  از کشورهای  به مساحت ۵۳/۰۰۰ متر مربع حضور داشتند.  خارجی، در فضایی 
لهستان، هلند، نروژ، چک، ایتالیا، آملان، برزیل، کره جنوبی، هند، فنالند، فرانسه، انگلیس، هنگ 
کنگ، سوئیس، استرالیا، اتریش، ژاپن و اسپانیا، تولید کنندگانی در این منایشگاه حضور داشتند و 

دستاوردهای جدید خود را ارائه کردند.
شرکت KWC ایران نیز همچون سال های گذشته در سالن ۲۷ منایشگاه، غرفه شرکت را برپا کرد و 
در آن جدیدترین محصوالت خود را در معرض دید انبوه سازان، طراحان داخلی ساختمان، معماران 

و عموم مصرف کنندگان قرار داد. 

در سال های گذشته معمواًل با بازدیدکنندگان منایشگاه گفتگو هائی اجنام می دادیم، امسال 
تصمیم گرفتیم پای صحبت منایندگان و فروشندگان محصوالت KWC بنشینیم تا آنها نظرات و 

مسائل خود را بازگو کنند. 
آقای توحیدی  مناینده  KWC در شهر شیراز به ما 
 KWC گفتند: ما حدودًا 6 سال است که مناینده
هستیم. قباًل خیلی از برندها را تست کردیم و به 
خاطر همین است که قدر KWC را می دانیم. 
بهترین چیزی که  KWC دارد کیفیت تولید است، 
به نظر من که سابقه طوالنی در بازار دارم، با خیال 
راحت می توامن بگویم این برند بهترین شیر ایران 

است. وقتی فردی به عنوان فروشنده یا دفتر فروش کار می کند، اگر خیالش از کاالئی که می فروشد 

حضور KWC در منایشگاه ساختمان

راحت باشد و به آن اعتماد داشته باشد، تاثیر خیلی خوبی در فروش او می گذارد. حتویل کاال و 
خدمات بعد از فروش شرکت KWC هم خیلی  خوب است. البته االن که کشور دچار مشکل ارز 
و واردات شده، طبیعتًا گاهی کاال دیر و کم به دست ما می رسد و مشکالتی در این زمینه پیدا 
می شود. برای مجموعه ما مهمترین مسئله برند KWC است که ما به آن اعتقاد داریم و افتخار 
می کنیم که با این برند کار می کنیم. خدمات پس از فروش و کیفیت کاالی KWC امتیاز آن 
محسوب می شود. البته جا دارد که شیرها تنوع بیشتری داشته باشند و طرح ها به روزتر شوند. 
منایشگاه هم امسال از سال قبل بهتر است. ما همگی به جهت تعامالت بیشتر و دیدن یکدیگر به 
منایشگاه می آییم و برخی از مسائل و صحبت هایی که در طول سال و از راه دور گفته نشده، در 

این دیدار رو در رو مطرح می شود. 
آقای متکینی مناینده چالوس نیز گفتند: ما حدودًا 1۵ سال 
است که مناینده شرکت KWC هستیم. سطح کار شرکت روز به 
روز باالتر می رود و طرح های جدید و به روز شده، با کیفیت 
خیلی خوب ارائه می شود. در همین منایشگاه هم تعدادی  
شیرهای جدید اضافه شده. کیفیت محصوالت خوب است و 
مصرف کنندگان راضی هستند. ما نیز به شکل عمده، بر روی 

شیرهای KWC فعالیت می کنیم. برای مصرف کننده نیز این برند شناخته شده است و با توجه به 
تبلیغات و بازخوردی که داشته این روند رو به افزایش است. شیرهای توکار شرکت خیلی خوب 
هستند. اگر بتوانند در مورد قیمت نیز کاری بکنند خیلی بهتر است. با توجه به قدرت خرید مردم 

بحث قیمت ها خیلی تاثیرگذار است. 
آقای مهشید فر مناینده تبریز هم با ما گفتگویی داشتند: 
به نظرم مدل شیرها بهتر از سال های قبل شده. البته با 
توجه به مشکالت روز، ما کمی در مضیقه هستیم، چون 
به هر حال کاال باید باشد تا ما بتوانیم بفروشیم. بهتر 
است شرکت کمی تولید را باالتر ببرد چون تقاضا بیشتر از 

تامین کاال است و حضور شرکت در تامین بازار شیرهای طالیی و مات کمرنگ است. 

آقای شریف پور از شهرکرد گفتند: من منایندگی چند برند مختلِف 
محصوالت آشپزخانه را دارم. به همین دلیل منایشگاه های دیگری را 
هم می بینم. منایشگاه صنعت ساختمان به نظر من از همه قوی تر 
است. مردم هم از غرفه های مربوط به تولیدکنندگان شیر استقبال 
بیشتری می کنند. محصوالت شرکت  KWC خیلی خوب هستند.  
KWC چند امتیاز مثبت دارد از جمله بحث کاهند گی مصرف آب. 

البته مشکالتی که اخیرا به وجود آمده  بر روی کار ما اثر گذاشته و تقاضا بیشتر شده، مخصوصًا 
کسانی که می خواستند شیرهای وارداتی خوش کیفیت بخرند، در شرایط فعلی به KWC روی 
آورده اند و استقبال از این شیرها بیشتر شده. متاسفانه در شرایط فعلی شرکت منی تواند جوابگوی 
تقاضا باشد. البته تعامل کارشناسان و مسئولین شرکت خیلی خوب است و کارها را در حد توان 

خود اجنام می دهند. 
آقای صاحبی مناینده همدان به ما گفتند: من از سال 
۵۷ در این شغل هستم و حدود ۴ سال است که 
با شرکت KWC کار می کنیم. محصوالت KWC از 
حلاظ کیفیت و تبلیغات بسیار خوب است. در حال 
حاضر اگر محصول بیشتری هم به ما می رساندند 
می توانستیم فروش بیشتری داشته باشیم. االن هم  
 KWC فروش خوبی داریم و درخواست برای شیرهای

زیاد است، چون کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروش برندهای دیگر به اندازه KWC نیست در 
نتیجه خرابی کمتری دارد. اگر هم مشکلی پیش بیاید، خدمات پس از فروش آن را حل می کند، 
خالصه مشتریانی که ما داریم همه از این برند راضی هستند. شیرهای KWC به گونه ای ساخته شده 
که با شرایط مختلف سازگار است و در منطقه های مختلف که کیفیت و امالح آب متفاوت است، 

عملکرد خوبی دارند.

همچون سال های گذشته شرکت KWC به پاس حضور منایندگان خود در منایشگاه که از سراسر کشور 
به تهران آمده بودند و جهت آشنائی و تبادل نظر بیشتر بین آنها، ضیافت شامی به همراه برنامه های 

سرگرم کننده و موزیک، در رستوران عالی قاپو برگزار کرد. 


