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یککاریشبکنید!

تمدن کشور در گرو ارزش آب

در سال  ۱۳۸۶دولت تصمیم گرفت به منظور تامین مسکن اقشار آسیب پذیر ،طرحی
به نام مسکن مهر را به اجرا در آورد .بر اساس این طرح ،قرار بود سالی  ۲۰هزار واحد
مسکونی در چندین نقطه کشور ساخته شود .به دلیل افزایش سرسام آور قیمت
مسکن در سال های قبل و عالقه مردم به صاحب خانه شدن ،دولت به این نتیجه رسید
که درخواست وسیعی برای این طرح وجود خواهد داشت ،از این رو در جهت کسب
رضایت توده مردم و جلوگیری از تولید رانت و ایجاد بازار کاذب ،ناگهان تعداد واحدهای
ساختمانی را از  20هزار به  ۱/۵میلیون واحد افزایش داد .کارشناسان در همان زمان
اعالم کردند ،به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و فراهم نبودن آب و فاضالب مورد
نیاز و سایر مشکالت زیست محیطی و اجرایی ،چنین افزایش انفجاری ،امکان پذیر
نیست .تصمیم گیران مملکت هم طبق معمول حرف کارشناسان را نشنیده گرفتند
و به مجریان گفتند ،این کار بسیار مهم و کلیدی است و باید حتمًا انجام شود ،پس
لطفًا « یک کاریش بکنید!» مدیران بخش های میانی هم که نمی خواهند مخالف خوان
و نا کارآمد شناخته شوند ،هر کدام به سهم خود «یک کاریش کردند».
اینگونه بود که در نیمه دوم سال  88کلنگ ساخت مسکن مهر به زمین خورد و قرار شد
آپارتمان ها در سال  90تحویل مردم شود ،که نشد .یکی از کارشناسان به نام آقای کمال
اطهاری در مورد این شکست گفت «:قرار نبود مردم را وسط بیابان ساکن کنیم .قرار بود
فقط دهک اول و زنان بیسرپرست و از کارافتادهها صاحب خانه شوند ،آن هم با نظارت
شوراهایشهر.اینطرحبنابودفقطدرشهرهایبزرگکهمشکلتأمینمسکنداشتند
اجرا شود ،نه در شهرهای کوچک و روستاها .قرار بود هر بخش از طرح با مطالعات
آمایشی و با برنامهریزی دقیق اجرا شود ».هرچند کارگاه های این طرح در کنار شهرها
مستقربود،ولیبهدلیلنبودنجاده،آب،برق،گاز،تلفنوامنیت،هزینههابسیارباالبود،
پول هم به موقع به مقاطعه کاران نمی رسید ،فقط دائم تحت فشار بودند که کار را زودتر
تمام کنید ،زیرا مسئوالن می خواستند هرچه زودتر نوار افتتاح را قیچی کنند .مقاطعه
کارانهمکهازچندینطرفتحتفشاربودند،بههرشکلکهبود،حتیبازیرپاگذاشتن
استاندارها،بخشیازتعهداتخودراتحویلدادند.اینبارمردمرغبتیبهتحویلگرفتن

در تاریخ پنجم وششم مرداد سال جاری اولین
کنفرانس اقتصاد آب برگزار شد .وزیر محترم نیرو
در بخشی از سخنرانی خود ،بحران آب را اینگونه
تشریح کرد « .ادامه وضعیت موجود آب ،حیات
انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار
میدهد ».برگزاری سمینار اقتصاد آب آن هم برای
اولین بار ،نمایان گر فشار زیادی است که از طرف
قیمت آب ،به ذخایر کشور وارد می شود .نشانه آن
را در فراز دیگری از سخنان وزیر محترم می توان
دید «عالمتیکهقیمتکنونیآببهمردممیدهد
این است که هرچه بیشتر می توانید مصرف کنید!
در این شرایط کسی انگیزه ای برای صرفه جویی
ندارد ».اگر این دو فراز را به هم مربوط کنیم ،
می توان به این نتیجه رسید که تمدن کشور در گرو
قیمتآباست.
البتهبهنظرمیرسدبحثاقتصادآب،هنوزدرمیان
مدیران آب به خوبی جا نیفتاده ،این مسئله را از
شعار همین سمینار می توان استنباط کرد «.آب،
اقتصاد ،بهداشت و محیط زیست» این شعار یعنی
هم عرض دانستن اقتصاد آب که تمدن کشور در
گرو آن است ،با بهداشت آب که در گرو مقداری ُکلر است .هیچ یک از سخنران ها نیز اشاره
مشخصی به مسائل اقتصاد آب نکردند و رویکرد سمینار بیشتر بر مطرح کردن ابعاد کم آبی
کشور بود ،به همین دلیل اگر نام این نشست را « اولین کنفرانس بحران آب» تعیین می کردند،
شاید مناسب تر بود .البد سوال می کنید پس چه حرفی در کنفرانس باید مطرح می شد ،تا به
اقتصادآبمربوطباشد.یکنمونهازیکمقالهفرضی،برایکنفرانساقتصادآبرااینجاچاپ

آپارتمان ها و سکونت در آن نداشتند ،زیرا زندگی بدون آب و برق و گاز و تلفن و مغازه و
معابر عمومی و امنیت ،آن هم در یک جای َپرت ،برای شان غیر ممکن بود.
با رسانه ای شدن این مشکالت فرافکنی ها آغاز شد ،وزیر مسکن وقت در ۱۵ارديبهشت
 ۱۳۹۰در حاشیه بازدید از واحدهای در دست ساخت مسکن مهر گفت« :با
توجه به دستوری که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به وزرای نیرو ،نفت و
ارتباطات ،در خصوص تامین آب ،برق ،گاز و تلفن واحدهای مسکن مهر دادند،
هیچ مشکلی از بابت تامین این لوازم نداریم و عمده تحویل ها در سال  90خواهد
بود ».سپس مدیرعامل وقت شرکت آب و فاضالب تهران نیز اعالم کرد« ،در هیچ
کدام از شهرکهای مسکن مهر مشکل تامین آب وجود ندارد ».در صورتی که بعد
از گذشت  5سال از این حرف ،هنوز در منطقه پرند به دلیل محدودیت آب های زیر
زمینی ،آب مورد نیاز اهالی غیرقابل تامین باقی مانده .به همین دلیل قرار است از
جاده دو هزار واقع در استان مازندران ،آب به پرند انتقال پیدا کند.
یکی دیگر از مشکالت طرح مسکن مهر نداشتن منابع مالی تعریف شده بود ،از همان
ابتدا تئوریسن های اقتصادی کشور مخالفت خود را با چنین افزایش بی رویه ای مطرح
کردند .وزیر مسکن و شهرسازی وقت ،در مقام پاسخگویی به کارشناسان اعالم نمود « با
اجرایپروژهمسکنمهرمیتواناشتباهبودنتئوریهایاقتصادیرااثباتنمود»درواقع
اعالم کردند که تئوری های اقتصادی هیچ ارزشی ندارد .زمانی که سرمایه اولیه و پول
اندکی که از مردم جمع شده بود ،مانند برف در تابستان آب شد ،پروژه های مسکن مهر
یکی یکی در معرض تعطیلی قرار گرفتند .باز هم حیثیتی بودن طرح بزرگنمایی شد و
دستوررسید،برایتامینبودجه«یککاریشبکنید!» درجهتهمینسیاست،قرارشد
ازبانکمرکزیاستقراضشود.ایناستقراضبیحسابوکتاب،منجربهچاپ اسکناس
بی پشتوانه و افزایش شدید تورم و باال رفتن قیمت همه چیز از جمله مصالح ساختمانی
شد .یعنی هزینه های طرح بازهم باالتر رفت .کار از نیمه رد نشده بود که قرض هم دیگر
کارسازنشدوپروژههابهدلیلنداشتناعتبارمالیوباالرفتنقیمتتمامشده،هریکبه
گونه ای معطل ماندند .امروزه هم به گفته کارشناسان 80میلیارد دالر بودجه الزم است
تامسکنمهربهپایانبرسد.اینجااستکهبایدگفتحاالبیایید«یککاریشبکنید!»
با توجه با کاسته شدن عظیم از منابع آب زیر زمینی و پایین آمدن ذخیره سدها و گرمای
بیسابقههواومصرفلجامگسیختهمردموادامهبرداشتشهرداریهاازمنابعزیرزمینی
وعدماطالعرسانیوسیعکمآبیازطریقرسانهها،جایخالیچارهاندیشیبرایمشکل
به شدت احساس می شود .در چنین شرایطی تمام رسانه ها باید الاقل 5درصد از وقت و
فضای خود را به صورت رایگاندر اختیار پیامهایهشدار دهنده و آموزشیمصرف بهینه
آبقراردهند.شهرداریهابایدبهسرعتپمپهایخودراازداخلچاههابیرونبکشند
وفقطازآببازچرخانیشدهاستفادهکنند.مردمبایدمصرفخودراخواهبارضایت،خواه
با جریمه و زور قانون تا 30درصد کاهش دهند ،تا بحران آب تا حدی کنترل شود .وقتی ما
بهعنوان یک شهروند هیچ یک از این عکس العمل ها را رویت نمی کنیم ولی هنوز آب در
لوله ها جریان دارد ،کم کم به این نتیجه می رسیم که مسئوالن به جای چاره اندیشی که
نمی تواند پنهانی باشد و باید حتمًا نمود ملی داشته باشد ،البد در پاسخ به اخطار های کم
آبی ،به مدیران اجرایی می گویند حاال «یک کاریش بکنید!» فراموش نکنیم تاخیر در
ش.ب
مدیریت آب کشور ،کار بسیار خطرناکی است.

می کنیم تامقصودخود را بیان کرده باشیم.
خطر بی آبی ،بسیار نزدیک تر و سخت تر از چیزی است که ما فکر می کنیم .کشوری که بیش
از  85درصد از منابع آب زیر زمینی خود را مصرف کرده و هنوز 50درصد آب خود را به قیمت
صفر ریال عرضه می کند و راندمان آب کشاورزیش فقط 30درصد است ،مسلمًا مشکالت روز
افزونیخواهدداشت.ظاهرًاهماکنوننیزمشکلکمبودآببهجاییرسیدهکهدیگرراهچاره
قطعی برای آنوجودندارد ،بلکه تنهامی توانیمخطرات بحران را تاحدودی کنترل کنیم.
شیوههایکنترلبحرانآببهسهگروهاصلیتقسیممیشوند.اولتامینآب،دوماستحصال
از طریق آب های غیر قابل مصرف و سوم مصرف بهینه آب .راه های اصلی تامین آب عبارتند از
احدثسد،انتقالآبوخارجکردنآبازسفرههایزیرزمینی.درشرایطفعلیبهتراستاین
شیوه در درجه سوم اهمیت قرار گیرد ،چون دیگر آب زیادی در دسترس نیست .باز چرخانی
فاضالب و نمک زدایی آب های شور کاری بسیار مهم و موثر است ،ولی فع ًال دور از دسترس به
نظر می رسد ،چون کاری گران قیمت و زمان بر است و آسیب های جدی به محیط زیست وارد
می کند .از طرفی به نظر نمی رسد در حال حاضر انگیزه ای جدی برای انجام چنین کاری در
کشور وجود داشته باشد ،دلیل آن شهر بوشهر است که به کارخانه برق اتم چسبیده و در کنار
خلیج فارس قرار دارد و هم اکنون از بی آبی رنج می برد و طرحی برای تامین آب این شهر از
طریقدریاوجودندارد.مثالدیگرشهربندرعباساستکهآنقدربهآبسدمینابفشارآورده
که فریاد مردم مناطق اطراف سد را بلند کرده است.
به نظر می رسد در شرایط فعلی سومین راه یعنی مصرف بهینه از همه موثرتر ،سریع تر ،کم
هزینه تر و پایدارتر باشد .البته چون ایجاد فرهنگ مصرف بهینه آب ،کار ُپر پیچ و خمی است
و نیاز به همکاری رسانه ها ،بخش خصوصی و انجمن های مردم نهاد دارد ،تاکنون زیاد مورد
توجه مدیران آب کشور قرار نگرفته است .اکنون با دو گام کوچک و کم خرج می توان این کار
را شروع کرد .دوگامی که اگر برداشته نشود ،دستیابی به مصرف بهینه غیر ممکن به نظر
می رسد و اگر با دقت انجام شود ،مقدار مصرف در آب ُشرب که مهم ترین و خطرناک ترین
بخشتامینآباست،بهسرعتمیتواندتا 30درصدکاهشپیداکند.ایندوگامحتمًابایدبه
ترتیببرداشتهشودتابازخورداجتماعینامناسبیبهوجودنیاورد.کهعبارتنداز:
 -1جدا کردن کنتورها و صدور قبض رسمی برای هر مشترک
 -2اضافه کردن قیمت آب بها.
تاوقتیکهمصرفآبخانوادههابهشکلمجزامحاسبهنشود،هراقدامیبرایمصرفبهینه،مشت
بر سندان کوفتن است .زمانی که قبوض آب به صورت مشترک صادر می شود ،هر یک از مصرف
کنندگانباخودمیگویند«:دیگرانرعایتصرفهجوییرانمیکنندوپولشرامنمیدهم،پس
چرا بهخودوخانوادهامفشاربیاورمکهکممصرفکنیم؟»منمطمئنهستمهماکنونتعدادیاز
کارشناسانومدیرانعزیزکهمشکالتاجراییوفنیچنینکاریرامیدانند،باخودفکرمیکنند
پیشنهاددهنده،ازدانشفنیالزمبرخوردارنیستوفقطحرفیازسردلتنگیمیزند.
بله این کار سختی است و اجرا آن بسیار ُپر دردسر است ،گذاشتن کنتور متعدد بر سر راه
انشعاب باعث ُافت فشار می شود و مشکالت ریز و درشت دیگری دارد .به خاطر همین
مشکالت تا کنون طرح جدا سازی انشعاب آب منازل نو ساز ،در چند شهرستان با شکست
مواجه شده .خانه های قدیمی هم مشکالت خاص خودش را دارند و جدا سازی کنتور آنها
تقریبًاغیرممکن بهنظرمیرسد.برایآسودگینسبیخیالکسانیکهنگرانمسائلاجرایی

هستند یادآور می شوم ،کنتورهای بسیار کوچکی ساخته شده که از فشار آب نمی کاهد و به
راحتیسرراه لولهفرعیهرمشترکقابلنصباست.حتیبرایانشعاباتیکهنصبکنتوردر
سرراهلولهغیرممکناست،کنتورهایاولتراسونیکوجودداردکهبانصبآنبرجدارخارجی
لوله مقدار آب عبور کرده محاسبه می شود .چون این کنتورها همگی بعد از کنتور اصلی قرار
می گیرند و به نظام توزیع آب شهر هیچ خللی وارد نمی کنند ،می توان نصب آن را به بخش
خصوصی محول کرد ،تا با سرعت انجام شود .وظیفه مدیران آب کشور در این بخش فقط

برنامهریزی،حمایت،کنترل،قانونگذاریواطالعرسانیاست.
این بار نگران ها خواهند گفت :فرض کنیم کنتور فرعی هم گذاشتید ،محاسبه و ابالغ سهم
هر مشترک کار ُپر دردسر و مناقشه برانگیزی خواهد شد .ایراد کام ًال به جایی است ولی
پاسخ مناسبی هم دارد .مسئولین می توان این کار را هم بر عهده شرکت های خصوصی
بگذارند ،تا بر اساس قبض اصلی آب و جمع آوری اطالعات مصرف هریک از کنتورهای
فرعی ،با در نظر گرفتن ضرایب مصرف غیر متعارف برای هر کنتور فرعی و بخشودگی کم
مصرف ها ،اقدام به صدور و توزیع قبض های کامپیوتری بنمایند .این شرکت ها می توانند
هزینه محاسبه و صدور قبوض فرعی را که مبلغ ناچیزی است ،از خود مصرف کنندگان
دریافتکنند.مسئوالنفقطبایدنسبتبهکنترلشرکتهایخصوصی،تائیدقبوضفرعی
و راه اندازی دادگاه های حل اختالف اختصاصی به وسیله قوه قضائی ،اقدام نمایند.
در مورد گام بعدی یعنی گران کردن آب بها ،مسئوالن کشور باید به این باور برسند که یا
آب سالم را خودشان به قیمت مناسب خواهند فروخت ،یا مردم آب را پس از جیره بندی با
قیمت گزاف ،از واسطه ها خواهند خرید .نمونه های آن ،هم اکنون در سطح کشور موجود
است.فراموشنکنیمتازمانیکهقیمتآبناچیزاستودرسبدمخارجخانوادهتاثیرمهمی
ندارد،ترغیبمردمبهمصرفبهینهوصرفهجوییواستفادهازوسایلکاهنده،خشتبرآب
زدناست.اینباربعضیازمدیرانکشورخواهندگفت«مایکعمربهمردمقولدادهایمدر
جهترفاهآنهاقیمتکاالهایاساسیرااضافهنکنیم،پسچگونهمیتوانیمقیمتآبیعنی
مهم ترین نیاز مردم را اضافه کنیم ».پاسخ ساده است ،اگر مردم آب نداشته باشند دیگر کدام
رفاه به دردشان می خورد .راه حل هم آسان است ،او ًال قیمت ها را پلکانی اضافه کنید ،تا به
کم مصرف ها فشار نیاید .ثانیًا بر روی درآمد اضافه آب حساب باز نکنید ،بلکه آن را به صورت
شفاف ،صرف کمک به تهیه لوازم کاهنده مصرف مردم کنید .در طول زمان اضاف پرداخت
مردم ،با مصرف بهینه آب تا حد زیادی جبران خواهد شد.
اگر فقط مردم شهری مانند تهران با این دوگام و استفاده از وسایل کاهنده مصرف ،بتوانند
 15درصدازمصرفروزانهخودبکاهند،سالیانه 110میلیونمترمکعبآب ُشربتصفیهشده
صرفه جویی خواهد شد .یعنی چیزی در حدود حجم یک سد بزرگ.

گفتگو با آقای دکتر مهدی قمشی درباره انتقال آب سرشاخههای زاگرس
آقای دکتر مهدی قمشی مدرک کارشناسی خود را در سال  ،۱۳۶۲در رشته
آبیاری و آبادانی دانشگاه جندی شاپور اهواز به دست آوردند .سپس
مدرک کارشناسی ارشد را در سال  ۱۳۶۷با گرایش آبیاری و زهکشی از
دانشگاه شهید چمران اهواز کسب کردند .دوره دکترای ایشان در سال
 ۱۳۷۴با گرایش هیدرولیک رسوب ،از دانشگاه ولنگونگ ،کشور استرالیابه
پایان رسید .ایشان از سال  ۱۳۶۸به عنوان استاد دانشکده مهندسی علوم
آب دانشگاه شهید چمران مشغول تدریس هستند و تاکنون چهار عنوان
کتاب تالیف کرده اند .ایشان در بخش های اجرایی آب نیز حضور دارند،
از جمله به عنوان مشاور استاندار خوزستان در امور مدیریت منابع آب و
صیانت از رودخانه های استان خوزستان.

در این شماره پایصحبت آقایدکترمهدی قمشینشسته ایم تا از تجربیات ایشان
در رابطه با انتقال آب برخوردار شویم.

شرایط فعلی آب کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

کشور ما برطبق استاندارد های بین المللی و با در نظر گرفتن جمعیت
فعلی و مقدار آب شیرین قابل استحصال ،مدتی است وارد مرحله بحران
آب شده .بر اساس شاخص فالکن مارک ،حداقل سرانه آب هرکشور نباید
از  ۱۷۰۰متر مکعب کمتر باشد .اگر مقدار آب قابل استحصال از این مقدار
پایین تر برود،آن کشور وارد مرحله کمبود آب شده است و اگر به کمتر از
 ۱۰۰۰متر مکعب برسد دیگر وارد مرحله تنش آبی شدید شده است .در
حال حاضر سرانه آب کشور ما به  ۱۵۰۰متر مکعب رسیده و به سرعت نیز
از این مقدار کاسته می شود .پس معنی و مفهوم اش این است که ما با
بحران آب روبرو هستیم .یعنی آب شیرین قابل استحصال کشور چه به
صورت آب های زیرزمینی و چه به صورت آب های سطحی ،کفاف نیازهای
مختلفجمعیتیرانمیدهدوبایدمراقبتجدیدرزمینهمدیریتمنابع
آب کشور به عمل آید.

کارون به زاینده رودمنتقل می شود ،بر اساس طرح دیگری به نام چشمه لنگان و
تونلخدنگستاننیزسالیانهحدود ۲۰۰میلیونمترمکعب ازهمین رودخانه بهحوضه
زاینده رود منتقل می گردد .عالوه بر این ها هم اکنون به طور متوسط  ۱۸۰میلیون
متر مکعب آب در سال از سرشاخه های رودخانه دز به قمرود منتقل می شود .طرح
کوهرنگ سه نیز بیش از  ۱۰سال است که آغاز شده و اکنون تا  ۹۵درصد آن اجرایی
شده و فقط مختصری از کار تاسیسات آن به خاطر مشکل ساختاری زمین شناسی
باقی مانده و بنا دارد سالیانه حجمی برابر  ۲۵۰میلیون متر مکعب از سرشاخه های
کارون به زاینده رود منتقل نماید .در مجموع حدود  ۱۲طرح انتقال آب در این منطقه
دیده شده و در حال حاضر در طرح هایی که به بهره برداری رسیده ،بیش از یک
میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب آب از سر شاخه های کارون و دز به حوضه های
دیگر ریخته می شود .هم اکنون بزرگترین طرح های انتقال آب کشور مربوط به رشته
کوه های زاگرس و سر شاخه های کارون است که دیگر کشش انتقال بیشتر از این
را ندارد .تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا آب خوزستان نسبت به سابقه
تاریخی آن بسیار متفاوت شود ،یعنی ما امروز دیگر کارونی نداریم که مثل قبل به

آیابهترنیستمقداریآببهمناطقبحرانیانتقالپیداکند؟

زمانی که در محلی آب فراوان و بیش از نیاز وجود داشته باشد و در محل
دیگری آب کم باشد ،انتقال کار مناسبی است به شرط آن که شیوه انتقال
به دقت مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مختلف آن بررسی شده باشد،
مواردی مانند مسائل اجتماعی ،مسائل اقتصادی ،ارزش افزوده ای که
ایجاد می شود ،هزینه ای که طرح دارد ،آسیب هایی که طرح به محیط
زیست وارد می کند .پس از بررسی تمام این موارد اگر طرح از همه نظر
قابل قبول باشد و آسیب جدی برای دو طرف گیرنده و دهنده آب نداشته

باشد ،آنگاه می توان دست به انتقال آب زد .البته فراموش نکنیم اولین راه حل
مشکل مناطق بحرانی ،انتقال حوضه به حوضه آب نیست ،بلکه این آخرین راه حل
است ،زیرا هر انتقال به منطقه مبداء یا دهنده آب لطمه وارد می کند و ممکن است
مشکالت اجتماعی که نمونه هایی از این مشکالتی را در سال های اخیرشاهد
بودهایم،دربرداشتهباشد،کهازنظرمنافعملیقابلتوجیهنیست.مشکلانتقالهای
جدید این است که آب یک منطقه را که خودش برای آب ُشرب و بهداشت در
مضیقه است ،می خواهند به جایی دیگر انتقال دهندتا با آن مث ًال برنج بکارند .از
طرفی انتقال آب سطح توقع و مصرف مردم منطقه گیرنده را به شدت باال می برد
تا جایی که میل به هدر دادن آب در منطقه پیدا می شود .متاسفانه در سال های
اخیر هرجا که مشکل آب پیش آمده ،انتقال آب به عنوان تنها راه حل در نظر گرفته
شده است .در صورتی که در مناطق کم آب ،ابتدا باید از طریق مصرف بهینه
و صرفه جویی ،تغییر الگوی کشت و روش های متفاوت دیگر ،مصرف آب مدیریت
شود و در صورت به کارگیری همه این روش ها اگر باز هم منطقه دچار کمبود آب
بود آن وقت به فکر تامین آب از منابع دیگر باشیم .با توجه به مشکل آب در کل
کشور،مامجبورهستیمابتدابهسراغروشهایکنترلومدیریتمصرفآببرویم
و از مفهوم واردات آب مجازی استفاده بیشتری کنیم ،یعنی با وارد کردن محصوالت
آب َبری مانند برنج و بعضی سیفی جات خود را با شرایط کم آبی تطبیق دهیم.
یادمان باشد فاضالب هم برای مناطق کم آب یک سرمایه است زیرا می توانیم با
تصفیه آن ،آب مورد نیاز صنایع را تامین کنیم و بار آن را از روی آب های شیرین کم
کنیم ،یا حتی آن را به مصارف کشاورزی برسانیم .باال بردن راندمان آب کشاورزی،
با تغییر روش های آبیاری و تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن محصوالت کم آب
َبر به جای ُپر آب َبر نیز می تواند بسیاری از مشکالت مناطق کم آب را حل کند.
بنابراینمدیریتمصرفوکارفرهنگیدرجهتاستفادهدرستازآب،نیازضروری
و گام اول برای حل مشکل است ،نه کار ُپر خطر و ُپر هزینه ای مانند انتقال آب.

درحالحاضرشرایطانتقالآبدرخوزستانچگونهاست؟

از نظر تاریخی آب ها جاری استان خوزستان بسیار غنی است .رودهای کارون،
دز ،کرخه ،مارون ،جراحی در این استان جاری هستند و بزرگ ترین آنها رود
کارون بزرگ است که در محلی به نام بند قير از پیوستن دو شاخه کارون و دز،
تشکیلمی شود و سپس از میان شهرهای اهواز ،آبادان و خرمشهر می گذرد و در
نهایت به اروند رود و خلیج فارس منتهی می شود .در سال های اخیر شرایط آب
کارونبسیارتغییرکرده.او ًال مصرفدرخودحوزهکارونبزرگکهشاملاستانهای
چهارمحال و بختیاری ،لرستان و کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان می شود ،به
جهت فعالیت های کشاورزی ،صنعتی و همین طور توسعه شهری ،به شدت باال
رفته و گسترش پیدا کرده است .تغییر اقلیم و خشکسالی ها هم مزید علت شده
و باعث کمبود بیشتری در این رودخانه و دیگر رودخانه های استان شده است.
مشکل دیگر آب های سطحی استان خوزستان طرح های متنوع انتقال آب است
که از سال  ۱۳۳۳با احداث تونل کوهرنگ یک شروع شد و سالیانه حدود ۳۲۵میلیون
متر مکعب آب از کارون به زاینده رود منتقل می کند .بهره برداری از تونل کوهرنگ
دو نیز از سال  ۱۳۶۷شروع شد که حدود  ۳۵۰میلیون متر مکعب آب را در سال از

اروند رود و خلیج فارس بریزد .ما مجبور هستیم از طریق آمایش سرزمین ،مناطق
مختلف کشور را مورد بررسی قرار دهیم تا مناطقی را که توانایی توسعه در بخش
کشاورزی را ندارند به سمت توسعه در مواردی که نیاز فراوان به آب ندارد ،مانند
صنعت ،معدن و سیاحت هدایت کنیم .اگر آب و زمین زراعی مث ًال در خوزستان
زیاد است ،آفتاب خوبی هم دارد و اصطالحًا آب و هوای آن چهار فصل است .ما
می توانیم حساب ویژه ای برای کشاورزی خوزستان باز کنیم و اگر مث ًال یزد و
کرمان استعداد توسعه در بخش کشاورزی را ندارند ،بهتر است محور توسعه اش بر
اساس صنعت و معدن قرار گیرد .این کار منطقی نیست که آب خوزستان حاصل
خیز را برداریم ببریم اصفهان و یزد و کرمان.

آیا طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای خزر جایگزین مناسبی است؟

فکرمیکنمدیگربهخوبیمتوجهشدهباشیمکههرگونهانتقالآب،پیامدهایناگواری
دارد .در شرایط فعلی که جمعیت کشور ما در حال اضافه شدن است و کمبود شدیدی
در بخش آب داریم ،ناگزیر می توانیم برای امور توسعه از آب های شور و غیر متعارف
استفاده کنیم .ولی من در وحله اول باز هم مدیریت تقاضا را تجویز می کنم .در حال
حاضر راندمان آب کشاورزی کشور در خوشبینانه ترین وضیعت  ۳۰درصد است که
حتی در مقایسه با کشورهای اطراف ،قابل توجیه نیست .مسئوالن کشور در بخش
آب و کشاورزی ،نباید راندمان کم تر از  ۵۰درصد را بپذیرند و مجوز انتقال آب می تواند
فقط برای نیاز آب ُشرب شهرها صادر شود .در جاهایی که مشکل آب کشاورزی
داریم می توانیم از طریق واردات آب مجازی مشکل را کنترل کنیم .در هر صورت
چون در کشور بحران آب داریم و از طرفی در کنار آب های آزاد هستیم ،می توانیم
تحت شرایطی ،آب را نمک زدایی و تصفیه کنیم و به مصرف کشاورزی ،صنعت ُ
وشرب
برسانیم .ولی باید بدانیم با این کار ممکن است مشکالت زیست محیطی وسیعی به
وجود آوریم ،به خصوص اگر قرار باشد به صورت متمرکز و در اندازه های زیاد نمک
زدایی انجام شود .موضوع در مورد دریای خزر کمی پیچیده تر است چون خزر یک
دریاچه بسته است و از یک تعادل شکننده برخوردار است .این گونه طرح ها می تواند
تالطمی در ارتفاع آب و مسائل زیست محیطی خزر ایجاد کند و حساسیت کشورهای
همسایه را برانگیزد .اگر ورودی آب این دریاچه ،که اکثرًا از سوی سایر همسایگان خزر
است ،دچار نوسان شود سطح دریاچه پایین خواهد آمد و کاسه کوزه ها ممکن است
بر سر کشور ما شکسته شود .اما در حاشیه جنوبی خلیج فارس که کشورهای عربی
هستند،همگیازاینآببرای ُشربوصنعتوهمچنینکشاورزیاستفادهمیکنند.
البته ما خودمان هم در جزیره قشم این کار را می کنیم ولی مقدار استفاده ما فوق العاده
کم است .در حال حاضر در خلیج فارس سهم کشور ما از شیرین کن ها در حدود ۵
درصد از کل آب شیرین کن های موجود است و  ۹۵درصد دیگر را سایر کشورهای
حاشیه خلیج فارس در دست دارند .در هر صورت ما مجبور هستیم به سمت شیرین
کردن آب های شور برویم ،ولی باید توجه داشت شیرین کردن حجم بزرگی از آب و
انتقال آن به مرکز کشور می تواند خطرات زیست محیطی بزرگی در پی داشته باشد که
چند سال دیگر بخواهیم آن مشکالت را حل کنیم ،مانند اتفاقی که در دریاچه ارومیه
افتاد ،پس بهتر است قبل از شروع هر پروژه ،به دقت در مورد این خطرات کار
کارشناسی انجام شود.

با توجه به شرایط پیش آمده برای آب کشور برای کنترل شرایط چه کاری
می توانیم انجام دهیم؟

مسائل پیش آمده اخیر هشدار خوبی برای ما بوده اند .تا جایی که مدیران آب
دولت جدید ،اکنون اهمیت بیشتری برای کار علمی و کارشناسی قائل شده اند.
چند حادثه هشدار دهنده اتفاق افتاده ،یکی وضعیت دریاچه ارومیه است ،دیگری
پدیده ریزگردها و خشک شدن تاالب هورالعظیم و دیگری مسئله کاهش شدید
سطح آب های زیرزمینی است ،اینها همگی هشدارهایی برای بحران هستند .این
هشدارها تا حدودی آگاهی را در توده مردم و مدیران باال برد و باعث شد مردم
به پیچیدگی های زیست محیطی آگاهی بیشتری پیدا کنند .به نظر من حاال برای
مدیران بسیارساده تر است که بتوانند مردم را مجاب کنند که در کشور مشکل آب
وجود دارد ،مردم متوجه شده اند که تامین آب دریاچه ارومیه مهم تر از تامین آب
برای کشاورزی آنها است .حاال مردم خوزستان با پوست و گوشت و استخوان خود
لمس می کنند چرا باید هورالعظیم ُپر آب باقی بماند .دجله و فرات در کشور ما
جاری نیستند ،دو سوم هورالعظیم هم در کشور عراق قرار دارد ،ولی حاال مدیران
کشور می دانند که چرا باید به سراغ مقامات کشورهای ترکیه و عراق بروند
و آنها را مجاب نمایند که آب دجله و فرات را باز کنند ،زیرا دیده اند خاک
آن چگونه به چشم مردم کشور ما می رود و استان های غربی و شهرهای
خوزستان را فلج می کند .اینها دستاوردهای کمی نیست .اگر ۱۰سال پیش
این حرف ها را می زدیم خیلی از مسئولین کشور به ما می خندیدند و
اصو ًال مسائل زیست محیطی را بسیار فانتزی می دانستند .حاال اگر بگوییم
حق آبه زیست محیطی کارون باید وارد اروند شود و نهایتًا به خلیج فارس
بریزد ،دیگر مردم درک می کنند که با بستن کامل آب کارون به اروند رود
و خلیج فارس مقدار زیادی شغل از دست خواهد رفت .مقدار ماهیان
رودخانه به شدت تقلیل خواهد یافت و نخل ها از بین می روند و مسائل
حاد زیست محیطی در پایین دست رودخانه به وجود می آید .همه اینها
االن قابل اثبات است و تا حدودی رخ داده است .حاال همه باور دارند که
مسائل آب باید با روش های کارشناسی بررسی شود .دیگر فشار نمایندگان
یا مسئولین یا کشاورزان نمی تواند باعث یک تصمیم گیری عجوالنه و
غیر کارشناسی در امور آب بشود .اگر این سطح آگاهی قب ًال وجود داشت
مسائل دریاچه ارومیه هرگز به وجود نمی آمد .مگر در دریاچه ارومیه چه
اتفاقی افتاد! آیا کشور خارجی آب را بروی ما بست ،یا بارش قطع شد! نه
ما خودمان این بال را سر خودمان آوردیم .ما بر روی تمامی مجاری آبی که
به سمت دریاچه ارومیه می آمد سد زدیم و با تقسیم مقدار زیادی آب بین

مردم منطقه آنها را خوشحال کردیم .چه کسانی خطا کردند که دریاچه ارومیه این
چنین شد؟ محاسبات هیدرولوژیک که کار پیچیده ای نیست ،بیالن آب این دریاچه
کام ًال مشخص است و همه می دانند برای حفظ تعادل آن باید مقدار مشخصی آب
وارد این دریاچه شود .هر دانش آموز دبیرستان می داند که اگر ورودی آب دریاچه
قطع شود ،به تدریج ارتفاع آب آن پایین می رود و نهایتًا دریاچه خشک خواهد شد.
چنین مطلب ساده ای در حفظ بیالن آب دریاچه رعایت نشده ،چون مدیران
می خواستند یک عده ای را از خود راضی نگاه دارند ،فکر ۱۰سال بعد را هم نکردند.
البد با خود گفته اند :در آن زمان هرکه مدیر است خودش مسائلش را حل خواهد
کرد .مسئله دیگر ما سد گتوند است که آب کارون را شور کرده ،حاال هم هیچ کس
پاسخگو نیست که چرا این اتفاق افتاده است .دلیلش هم این است که همه به هم
وصل هستند .به مشاور می گویند چرا وظیفه ات را به خوبی انجام ندادی ،پاسخ
می دهد ،چون مجری تایید کرد .اگر خوب نگاه کنیم ،می بینیم مجری خودش در
هیات مدیره مشاور نقش دارد و یا در منافع مشاور شریک است .این آمیختگی بین
دست اندرکاران یک پروژه ممکن است وجود داشته باشد .به نظر من ،در کارهای
تخصصی ،مشاور و مجری و کارفرما باید مثل سه قوه اصلی کشور اصل تفکیک را
رعایت کنندوهیچوابستگیباهمنداشتهباشندوکام ًال مستقلعملکنند،تاکارها
به درستی انجام شود .در مسائلی که مرتبط با محیط زیست هستند باید حداقل
 ۶۰-۵۰سال بعد را پیشبینی کرد .در بخش آب و حکمرانی آب ما از نظر سواد و
سطح دانش کارشناسی هیچ کمبودی نداریم ،اما مشکل ما این است که مدیران
بیشترازآنکهکاررابااصولکارشناسیوعلمیپیشببرند،اصطالحًاسیاسیکاری
می کنند و می خواهند همه را راضی نگاه دارند .به همین دلیل مرتب دچار مشکل
می شویم .مث ًال وقتی نمایندگان و مسئوالن یک استان پیش یک وزیر یا معاون وزیر
می روند و در خواستی دارند ،قبل از اینکه آن درخواست از زاویه کارشناسی بررسی
شود،بهنمایندگانومسئولیناستانیومنطقهای،پاسخمثبتمیدهند،تارضایت
آنها جلب شود .روحیه غالب بر مسئوالن ما این است که می گویند بگذارید این کار
انجام شود تا همه خوشحال بشوند و بگویند فالن مدیر خوب کار کرده ،یا فالن
نماینده مجلس تالش خوبی داشته .این نوع جلب رضایت آنی بدون آینده
نگری ،مسائل را از حالت کارشناسی دور می کند .مدت زیادی است کارشناسان
هشدار می دادند که ما در خیلی از دشت های کشور از نظر آب های زیرزمینی به
بن بست رسیده ایم ،چند سال قبل فقط ظرف یک روز برای رضایت عده ای و ایجاد
خوشحالی کاذب ،اجازه قانونی برداشت از بیش از یکصد هزار چاه غیر مجاز داده
شد .همان افرادی که آن روز خوشحال شدند امروز بر سر مشکل بی آبی چاه ها با
یکدیگر و با دولت درگیر شده اند و صدایشان در آمده که چرا شرایط آب این جوری
است! این تصمیمات غلط ممکن است ابتدا عده ای را خوشحال کند اما در نهایت
مردم را فقیر می کند .به نظر من بخش آب کشور را خیلی بهتر از این می توان اداره
کرد .با مدیریت صحیح و درست و با مد نظر قرار دادن توسعه پایدار ،مردم این
کشور با همین منابع و داشته ها تا  ۱۰۰۰سال دیگر هم می توانند به خوبی و بدون
مشکل خاصی در این سرزمین زندگی کنند و نگرانی از بابت آینده نداشته باشند.

از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید از شما متشکریم

دزد وقت
اگر کسی خودکار شما را از روی میز بر دارد و در جیب خود بگذارد ،مرتکب کار بسیار زشتی
شده،اگراینعملازرویسهونباشدیکنوعسرقتبهحسابمیآید.حاالاگرفردیخودکار
شمارارویزمینانداختوآنرازیرپا ُخردکرد،بازهمکارزشتیانجامدادهوبهاموالشخصی
شماآسیبرساندهوازنظرحقوقینسبتبهشماضامناستوبایدجبرانخسارتکند.
ازقدیممیگویندوقتطالاست.حاالاگرطالهایوقتشمارابهسرقتببرندویاآنراضایع
کنند ،نه کسی احساس سرقت می کند و نه احساس خسارت .چرا این اتفاق می افتد ،چون
اینخودماهستیمکهبهدیگراناجازهمیدهیموقتماراضایعکنندوآنرابهسرقتببرند.
متاسفانهدربسیاریازمواقعخودمانیزچنینرفتاریرانسبتبهوقتدیگرانانجاممیدهیم
ومتوجهخسارتیکهازاینطریقبهآنهاواردمیکنیم،نمیشویم.
یکی از ســرمایه های کســبوکار ما وقت و زمان است و استفاد ه مناسب از زمانی که در
اختیار داریم ،از اهمیت زیادی برخوردار است .ما باید با سرمایه زمان ،قادر باشیم از یک روز
کاریخود،درآمدخوبیکسبکنیم.هنگامیکهماسعیمیکنیداززمانبهبهترینشکل
ممکن اســتفاده کنیم ،موجوداتی به نام “هدر دهندگان وقت” مانع می شوند .چیزهای
کوچک و کماهمیتی مانند تماسهای تلفنی بی موقع ،مالقاتهای دوستانه سرزده ،افراد
ُپر حرفَ ،ور رفتن با موبایل و تبلت و  ،. . .همین موارد میتوانند بدون اینکه شما متوجه
شوید باعث حواس َپرتیهای طوالنی مدت شود و یک روز کاری را در برابر چشمان شما
دود کند و به هوا بفرستد .پس بهتر است که یاد بگیرید با هدر دهندگان زمان مقابله کنید.
در این مقاله نکاتی به منظور کنترل کردن این سارقان وقت ،با شما در میان می گذاریم.

بهدیدنشمابیایند.همچنینمیتوانیدازچنینجمالتیاستفادهکنید“مندوستدارمباشما
صحبت کنم اما در ساعات کاری ،تمرکز الزم را ندارم و حواسم پی کارهایی است که باید انجام
دهم.بهتراستبرایخارجازساعتکاریباهمبرنامهریزیبکنیم”.

تماسهایتلفنیغیرکاری

شماازجانبدوستانواعضایخانوادهنیزمیتواندبهوسیلهتماسهایتلفنیبیموقعمورد
دستبرد زمان قرار بگیرید ،سعی کنید تا مرزها و محدودیتهایی در این زمینه ایجاد کنید.
به عنوان مثال میتوانید مودبانه و محترمانه در خواست کنید “ :آیا میتوانم بعد از تمام شدن
کارم با شما تماس بگیرم؟” چند بار که این کار را تکرار کنید ،این پیام به طرف مقابل میرسد
که در طول ساعات کاری ،فرد مناسبی برای درد دل و گفتگو نیستید.

دردسرهایتیزهوشان
بسیاری از مردم بر این باورند که ضریب هوشی باال زندگی را سادهتر ،شادتر ،موفق تر و
عملکرد انسان را قوی تر میکند ،چون برای افراد باهوش ،تحتتاثیر قرار دادن محیط اطراف
و مردم کار ساده ای است .ولی همه چیز آن طوری نیست که در نگاه اول به نظر میرسد.
همان گونه که در چرخه تکامل ،زیباترینو باهوشترین گونه ها نیستند که انتخاب می شوند،
بلکهسرسختترینومقاومترینگونههاانتخابم یشوند،درعالمواقعهمدرخششآد مهای
متوسط ولی ِرند بیشتر از باهوشترین افراد است.
سایت  Quoraاز طریق نظر پرسی از اعضاء خود ،سعی می کند بهترین پاسخ ها را به
سواالت خوانندگانش بدهد .این سایت در پاسخ سوال « آیا افراد تیز هوش موفق هستند»
یک نظر پرسی برگزار نمود ،نتایج حاصل از نظرسنج ی نشان داد ،زندگی افرادی که ضریب
هوشیباالییدارندچندانهمخالیازدردسرنیستوافرادباهوشهموارهبامشکالتیروبرو
هستند که زندگی را برای شان دشوار میکند .حاال ببینیم ضریب هوشی باال چه دردسرهایی
به همراه دارد؟

کنارآمدنباایمیلها

اینترنت یکی از خطرناک ترین سارقان وقت است ،چون شما با میل و عالقه به آن اجازه
می دهید که وقت شما را ضایع کند .سعی کنید اینباکس ایمیلهای خود را هر روز پاک
کنید و یاد بگیرید چگونه ایمیل ها و برنامه های مزاحم را مسدود نمایید .شما میتوانید
با کاهش تعداد ایمیلهایغیرمفیدو برنامههایوقت تلف کن که از طریق انواع برنامههای
اینترنتی دریافت می کنید ،زندگی را برای خود آسانتر کنید و وقت بیشتری صرفه جویی
کنید .از خود بپرســید « آیا خبرنامههایی وجود دارند که بتوانید اشتراک خود را در آنها
لغو کنید؟» از آدرس ایمیل تجاری خود برای موارد شــخصی استفاده نکنید .اگر هر روز
ایمیلهای مشابهی دریافت میکنید ،در قسمت درفت ( ) DREFTSایمیل پاسخهای

الزم نیست تالش زیادی بکنند ،در نتیجه منفعل می شوند.

میل تیزهوشان به تصحیح اشتباهات دیگران

افراد باهوش هنگام مواجهه با فردی که اطالعات نادرستی را بیان میکند ،بهسختی می توانند
بر میل خود برای رفع اشتباه مخاطب غلبه کنند .تیزهوشان ممکن است به همین شکل

هوش زیاد مایه حسادت است

حسادتچیزیاستکهدرهمهماوجوددارد،بیشترمردمبهیکآدمباهوشترازخودحسادت
میکنند و دوست دارند مچش را بگیرند یا نقطه ضعفی در او پیدا کنند؟ شیوه صحبت ،طرز
نگاه ،طرز پوشش ،اصطالحات شسته رفته ،مسلح نبودن به شوخیهای دمدستی مستهجن
و …نزدیکفردتیزهوش،باعثمیشودهمیشهزیرنگاهکنجکاووهمراهباحسادتاطرافیان
باشد .متاسفانه آدمهای باهوش همیشه سوژه ای برای جلب حسادت دیگران هستند.

آدمهای باهوش برای سرگرم کردن خود دچار مشکل می شوند

پوچ گرایی افراد تیزهوش

مردم معمو ًال انتظار دارند افراد باهوش در هر زمینه ای بهترین باشند .اطرافیان آنها عمومًا
بسیار نگران دستاوردهای شان هستند .به همین دلیل آنها کسی را پیدا نمی کند تا در مورد
نقاط ضعف و احساس ناامنی خود با آنها گفتگو کنند .این رویکرد میتواند به جای تمرکز بر
روی خواسته های تیزهوشان ،بر روی آنچه که آنها انجام می دهد تمرکز کند ،این رفتار منجر
به آسیب جدی بر تیزهوشان می شود.

افراد باهوش میدانند که زیاد نمیدانند

بیارزش بودن کارها ،نزد تیزهوشان

کسانیهستندکهبهشمانزدیکمیشوندوازشمادرخواستهمکاریمیکنندووعد هبودجههای
مالیبزرگوارتباطاتقویتجاری،اقتصادیرامیدهند.معمو ًالشماباتلفکردنمقدارزیادی
وقتوانرژیوارائ هپیشنهادهایعالیوایدههایخالقانهباآنهاهمکاریمیکنید.امابهزودیشاهد
اینمسئلهخواهیدبودکهآنهاهیچگاهقصدندارندباشماکارکنند.حتیمدتیبعدمتوجهخواهید
شدکهآنهاایدههایخالقانهیشمارامالخودکردهازآناستفادهمیکنند.
اگر هوشیار باشید ،به ســرعت می توانید چنین افرادی را تشخیص دهید .آنها معموالً
اهداف بســیار بلند پروازانه دارند و می خواهند در کاری با شما مشارکت کنند که هیچ
علم و سر رشــته ای از آن ندارند .به هر حیله ای شده از اعالم مقدار بودجهای که قصد
اســتفاده از آن دارند طفره می روند .از شرکت در جلسات عمومی اجتناب می کنند و با
ت کنند .معمو ًال بسیار مبهم و سر بسته
آوردن دالیل پیچیده می خواهند فقط با شما مالقا 
صحبت میکنند .این گونه افراد شکارچیان وقت و مال شما هستند.

آدمهای باهوش مشکل تعامل دارند

غلبهتفکربراحساسدرافرادتیزهوش

ضریب هوشی باال همیشه افراد را به سمت موفقیت سوق نمیدهد .تیزهوشان ممکن است
از پشتکار الزم برای دستیابی به موفقیت برخوردار نباشند .تحقیقی در این زمینه نشان داده،
وجدان کاری و پویش و تالش ،یک رابطه منفی با مقدار هوش دارد .پژوهشگران بر این
عقیدهاند که افراد بسیار باهوش ممکن است تصور کنند برای دستیابی به آنچه میخواهند،

زمانی که شما کسبو کاری راه می اندازید ،افراد بسیاری وجود دارند که به دنبال دریافت
منافعیازشماهستند.کسانیکهمشکالتشخصیدارندوخودرانیازمندکمکمیدانند،
نماینده انواع موسسات خیریه ،کسانی که خود یا وابستگان آنها جویای کار هستند و از این
قبیل.هرچنداکثراینافرادواقعًادردمندونیازمندهستندوکمککردنبهآنهاکاریبسیار
پسندیده است ،ولی اگر شما بخواهید پای درد دل تک تک آنها بنشینید ،به زودی متوجه
خواهید شد که چه مقدار از زمان و انرژی خود را از دست میدهید و به سرعت تمام وقت
مفید کاری شما به وسیله این گونه افراد ضایعخواهد شد .بهترین روش برای برخورد با آنها،
عضو شدن در یک خیریه سرشناس و دادن کمک های مرتب به آن خیریه است ،به شرطی
که اجازه داشته باشید مراجعان خود را به آنها معرفی کنید .موسسات خیریه معتبر وقت و
نیرویوسیستمالزمبرایمواجهشدنبااینگونهافرادرادارند،بعالوهدارایقدرتتشخیص
افرادمستحقواقعیازغیرواقعیهستند.اگردرخواستاینگونهافرادراردکردیدوبانرمیو
مودبانهبهآنهانهگفتید،نبایداحساسگناهکنید.بهآنهابگویید،شمافقطازطریقموسسه
خیریه خود به اجتماع کمک می کنید و تنها می توانید آنها را به آن موسسه معرفی نمایید.
به زودی متوجه خواهید شد با پس گرفتن کنترل زندگی و کار خود ،عمل اشتباهی انجام
ندادهاید،وظیفهاجتماعیخودراهمازطریقنهادهایمتخصصانجامدهید.

آدمهای باهوش سرشار از ایدهاند ،سریع فکر میکنند و انتظار دارند دیگران هم پا به پای آنها
بیایند .یک تیزهوش شاید بتواند فقر یا سختی زندگی دیگران را در ذهن خود تصور کند،
اما خیلی دشوار می تواند دنیا را از دریچه چشم یک آد م کمهوشتر از خود تصور کند .برای
آنها بسیار سخت است که فصل مشترکی بین خودشان و آدم های کمهوشتر پیدا کنند و با
واژگانی که برای آنها قابل درک است ،با افراد معمولی صحبت کنند .به جرأت میتوان گفت،
اکثر آدمهای باهوش مشکل تعامل با دیگران را دارند و معمو ًال حرفهایشان توسط عامه مردم
درکنمیشود.

افراد عادی با رفتارهای جسمانی مانند داد و فریاد و مشت و لگد و جیغ  ،زاری و رقص و
جست و خیز احساسات خود را بیرون می ریزند ،ولی تیزهوشان فقط احساسات شان را به
زبان میآورند و از طریق گفتگو با دیگران در میان می گذارند ،ولی با این شیوه هرگز تسکین
پیدا نمی کنند .آنها هنگامی که احساسات خود را توضیح میدهند ،باز هم احساس میکنند
همه چیز در درونشان به صورت انباشته باقی مانده.

انتظاراتباالازافرادباهوش

مراجعان منفعت طلب

کنارآمدنباکسانیکههرگزقصدکارکردنباشماراندارند

مهمانهایسرزده

بسیاریازافرادفکرمیکنندشماواقعًاکاریبرایانجامدادنندارید،بههمیندلیلسرزدن
به شما ،جهت احوالپرسی یا بحث های سیاسی اجتماعی ،برای آنها به نوعی عادت تبدیل
میشود .این گونه افراد معمو ًال در مراحل بازنشستگی و از کار افتادگی هستند و اتاق شما را
با نیمکت پارک اشتباه می گیرند .یک راه فوری برای برخورد با چنین قاتالن وقت این است
که این بار وقتی بدون اطالع قبلی نزد شما آمدند ،از جای خود برخیزید و بایستید! این رفتار
بهشکلیناخودآگاه،اینپیامرابهطرفمقابلمیرساندکهسرشماشلوغاستووقتزیادی
برایصحبتکردنوگفتگویدوستانهندارید.البتهدرصورتاصرار،بهتراستصادقانهباآنها
صحبتکنید.ازآنهابرایسرزدنواحوالپرسیتشکرکنیدوبهشکلیسنجیدهومنطقی
برایآنهاتوضیحدهیدکهواقعًابهوقتخودنیازداریدوبهتراستکهبهسرکارخودبازگردید.
شمامیتوانیدازایندوستانبخواهیدبعدازساعتکاریاآخرهفتهبرایخوردنقهوهیاچای

آماده ای ایجاد کنید تا بتوانید به سرعت و به آسانی به این ایمیلها پاسخ دهید.

بسیاری از افراد را از عملکرد خود آزرده کنند و دوستان شان را از دست بدهند.

افراد باهوش زمان زیادی را صرف اندیشیدن و تجزیه و تحلیل مسائل میکنند .حساسیت
زیادی برای فهم و درک اهمیت وجودی هر مفهوم ،می تواند فرد باهوش را به سوی پوچی
سوقدهد .اگر فردی بداند ،چندین راه برای تصمیمگیری پیش رو دارد ،باعث میشود نتواند
به راحتی دست به انتخاب بزند .بررسیهای که در سال  ۲۰۱۵انجام شده ،نشان می دهد،
تصمیمگیری برای افراد باهوش کار دشواری است.
افرادی باهوش اغلب میدانند که دایره شناخت شان محدود است و می دانند هر چقدر
سعی کنند نمیتوانند همه چیز را یاد بگیرند و یا درک کنند .هوش زیاد باعث دردسر
است .هر چقدر بیشتر بدانید ،بیشتر احساس میکنید که چیز زیادی نمیدانید .افراد هر
چقدر هوش کمتری داشته باشند ،میزان توانمندیهای شناختی خود را بیشتر از آنچه که
هست ارزیابی میکنند و برعکس افراد با هوش توانمندی های خود را به مراتب کمتر از
واقعیت ارزیابی می نمایند.

حجم اطالعاتی که افراد باهوش میتوانند مبادله کنند ،با میزان اطالعاتی که افراد معمولی
دریافت می کنند متناسب نیست .از آنجا که تیزهوشان نمیخواهند یک آدم دیوانه به نظر
برسند که در حال صحبت کردن با خودش است ،معمو ًال ترجیح میدهند ،ترمز فکر خود را
بکشند و هیچ نگویند! و یا َپرت و پال بگویند .آن دسته از تیزهوشان که مودب هستند ،به خاطر
سکوت ،آدمهای خجالتی به نظر میرسند و آن دسته که زیاد مأخوذ به حیا نیستند ،آدمهای
جسور و بیادب جلوه میکنند.

آدم های باهوش قادر به انجام کارهای کوچک نیستند

ممکناستتصورکنیدفردیباهوشیکهقادربهاندیشهپردازیوحلمسائلمهماست،حتمًا
کارهای کوچک را هم به بهترین وجه انجاممی دهد .آدم هایباهوش اص ًال شبیه یک چیپ
پردازشگر نیستند که هم پردازش های سنگین را انجام دهند و هم عملیات پردازشی سبک را،
آدمهای باهوش در هنگام انجام اعمال ساده ،به شدت نا کارآمد و غیرقابل پیش بینی میشوند.
آنچه گفتیم ،بخشی از دشواریهایی است که آدمها باهوش می توانند با آنها درگیر باشند.
آدمهای باهوش ،لزومًا آدمهای زرنگی نیستند و چون معمو ًال کاسبکار و نان به نرخ روز خور
نیستند ،در مراحلی از زندگی چشم باز میکنند و میبینند ،شاید اگر عقل معاش داشتند ولی
کودن بودند ،برایشان جذابتربود! به خاطر همین مشکالت ،برخالف تصور ما افراد باهوش
قادر به ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات حاکم بر یک جامعه نخواهند بود ،بلکه این آدمهای
باهوش متوسط هستند که دنیا را تکان می دهند.

مشکوک ،بمبی مشقی بوده که در هنگام تمرین امنیتی به اشتباه در ورزشگاه جا مانده .مدیرعامل
فرهنگ معذرت خواهی
شرکت امنیتی گفت »:مسئولیت جا گذاشتن بسته در تمرینات را به عهده میگیرم ،در یک کالم
مقصر هستم .اشتباه من باعث ترس و فرار مردم شد ،دفاعی از خودم ندارم».
چرا زمانی که فردی رفتار اشتباهی انجام میدهد و خودش هم از این مسئله اطالع پیدا میکند ،در تاریخ اول جون سال  2016مدیر عامل شرکت پوما از تیمملی سوییس پوزش خواست .دلیل
به جای اعتراف به اشتباه و عذرخواهی به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار اشتباهش می رود .تا عذرخواهی این بود که چندین بار پیراهن تیم سوئیس که مارک پوما را داشت ،در مقابل تیم فرانسه
جایی که در اجتماع ما هر کس بیشتر از زیر بار مسئولیت اشتباهاتش فرار کند ،از دیدگاه دیگران پاره شد و به سوژه رسانهها تبدیل گردید .پوما بابت این اتفاق از فدراسیون فوتبال فرانسه و بازیکنان
زرنگتر جلوه میکند .این ایراد فرهنگی در میان سیاست مداران و مدیران کشور که از درون
همیناجتماعسربرآوردهاندهمبهشدتدیدهمیشود.درکشورهایاروپایییاکشورهاییمانند
ژاپن،اگرمقاممسئولیاشتباهیانجامدهد،هرچنداعترافاومجازاتشدیدیرابرایشبهدنبال
داشته باشد ،از مردم معذرت خواهی میکند ،زیرا پذیرفتن اشتباهات برای اجتماع ارزش تلقی
میشود و اصو ًال کسی نمیتواند اشتباهش را گردن نگیرد ،چون رسانه ها و افکار عمومی اجازه
وقوعچنیناتفاقیرانمیدهند.
به نظر می رسد قرار است ما ایرانی ها که فرهنگ معذرت خواهی و قبول مسئولیت را گم کرده ایم،
دوباره به دست آوریم .چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ،آقای علی طیب نیا ،فتح باب
کردندودربرابرماجرایفیشهایحقوقیگفتند«:منبهعنوانعضویازدولتدرزمینهفیشهای
حقوقیکهمنجربهرنجشمردمشدهاستعذرخواهیمیکنموبهحساسیتمردمارجنهادهو ِابایی
ازعذرخواهیبابتقصوریکهدرجریانارائهخدمتبهمردمرخدادهاستندارم».عذرخواهیهم
مانندتمامپدیدههایاجتماعیتاریخچهایدارد.برایبیشترآشناشدنبااینفرهنگپسندیدهچند
تا از جالبترین و جدیدترین عذرخواهیهای بینالمللی را در اینجا مطرح می کنیم.
در 25جوالیسال 2010آقایآکاییتویودارئیسشرکتاتومبیلسازیتویوتادرمقابلخبرنگاران تیمملی این کشور نیز عذر خواهی کرد .در این مسابقه سوییس توانست با تساوی برابر فرانسه با
ومشتریانحاضرشدودرحالیکهاشکمیریختتاکمرخمشدوازهمهعذرخواهیکرددلیل عنوان تیم دوم ،راهی مرحله حذفی یورو ٢٠١٦شود.
این کار صدور فراخوان برای ٤/١میلیون دستگاه خودروی تولیدی این شرکت به دلیل نقص فنی در تاریخ 19جوالی سال 2016پنیا نیتو رئیسجمهوری مکزیک به دلیل رسوایی مالی همسرش از
بود.خودروهاییکهبرایآنهافراخواندادهشد،نقصیدرسیستمپدالگازخودداشتند.تویودادر مردم مکزیک معذرت خواهی کرد .همسر او  2سال پیش اقدام به خرید منزل مسکونی به قیمت
اینجلسهگفت«:منعمیقًاازاینکهباعثنگرانیمشتریانخودشدهام،متاسفهستم».
هفتمیلیون دالر از یک پیمانکار بزرگ دولتی کرده بود که نوعی رشوه به حساب می آید .نیتو
در تاریخ  12می سال
گفت که این مسأله منجر به لطمه زدن به ایمان مردم مکزیک نسبت به دولت و ریاستجمهوری
 2013خانم «پارک گیون
شده است .وی وعده داد تالشهایش را برای مبارزه با فساد افزایش خواهد داد .رئیس
هی» رئیس جمهوري
جمهوری مکزیک در مراسم افتتاح
ُکــرهجنوبی به سبب
سیستم ضد فساد مالی که نظارت بر
رسوایــــی اخـــالقی
سیاستمداران را افزایش میدهد،
سخنگوی دولت از مردم
خواستار بخشش شد .پنیا نیتو در
این کشور عذرخواهی
این مراسم بار دیگر گفت « :با تمام
کرد .مصادف با زمان
فروتنی از شما پوزش میخواهم،
تـــمرین
عذرخواهی،
عذرخواهی عمیق و صادقانه خود را
نظــامی مــشتـــرک
برای رنجش و خشمی که باعث آن
ُ
برانگیخته
را
شمالی
ره
ک
حساسیت
و
بود
شده
آغاز
آمریکا
ای
ه
هست
ناو
حضور
ُکرهجنوبیوآمریکا،با
شدم ،تکرار میکنم».
بود ،اما رسانههای ُکرهجنوبی مهمترین خبر خود را به موضوع رسوایی اخالقی سخنگوی
رئیسجمهوری اختصاص دادند .یون چانگ یونگ ،سخنگوی رئیسجمهوری ُکرهجنوبی که
خانم پارک را در سفر به آمریکا همراهی میکرد ،در هتل محل اقامتش به یک دختر دانشجوی
ُکرهای که کارمند موقت سفارت
این کشور بود ،تعرض کرده بود.
رئیسجمهوری ُکرهجنوبی پس
از افشای این ماجرا بالفاصله او را
ازکاربرکنارکرد.رئیسجمهوري
ُکره جنوبی گفت« :از اینکه رفتار
سخنگوی من به پدر و مادر دختر
دانشجوی ُکرهای آسیب روحی
زده و زخم عمیقی در قلب مردم
ُکره ایجاد کرد ،شرمندهام و بدون
هیچگونهاغماضیموضوعراپیگیریوحقیقتراروشنخواهمکرد».
در تاریخ  12نوامبر سال  2015مدیر عامل شرکت اپل استرالیا ،بهخاطر آنکه از  ٦دانشآموز
سیاهپوست خواسته شده بود تا فروشگا ه این شرکت در ملبورن را ترک کنند ،عذرخواهی کرد.
در شبکههای اجتماعی ،ویدیویی منتشر شد که اخراج این  ٦دانشآموز از فروشگاه اپل ملبورن
را نشان میداد .یک کارمند
فروشگاه درباره این ویدیو
گفته بود «نیروهای حراست
فروشگاه نگران بودند که این
افراد جنسی را از فروشگاه
بدزدند ».کاربران شبکههای
اجتمـــاعی گفتند این کار
فروشگاه نژادپرستانه بوده است .شرکت اپل گفت مدیر فروشگاه از این  ٦نفر که سیاهپوست
هستند و مدیر مدرسه آنها عذرخواهی کرده است .یکی از این ٦نفر گفت «آنها معذرت خواستند
و دیگر نیازی به ادامه موضوع نیست ».این ویدیو  ۶۲هزار بار در فیسبوک دیده شد و بحثهایی
درباره آن شکل گرفت.
در تاریخ 17می سال 2016مدیرعامل شرکتی که مسئولیت برقراری امنیت ورزشگاه اولدترافورد
شهر منچستر (استادیوم اختصاصی
منچستریونایتد) بر عهده دارد ،از
هواداران باشگاه و مردم عذرخواهی
کرد .این دیدار به دلیل کشف بستهای
مشکوک در ورزشگاه ،قبل از شروع
بازیبینتیممنچستریونایتدوبورنموث
تخلیه شد .اما بعدًا مشخص شد بسته

اخبار KWC
حضور  KWCدر نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از  22الی  25مرداد در محل نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار شد .شرکت  KWCطبق روال هر سال ،در سالن  41نمایشگاه غرفه ای
دایر کرد که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت .چون آخرین روزهای نمایشگاه مصادف با
زمان چاپ ماهنامه شد ،مشروح گزارش این نمایشگاه در شماره آینده به نظر شما خواهد رسید.

شما چقدر قوی هستید؟
آیا بلند کردن و نگاه داشتن یک وزنه یک کیلویی برای شما کار سختی است؟ اگر پاسخ شما این
است که «خیر بلند کردن و نگاه داشتن چنین وزنه ای کار سختی نیست» شما یکی از متغیرهای
مهم را در نظر نگرفته اید .باید سوال کنید «این وزنه را تا چه مدت باید نگاه دارم؟» زیرا نگاه داشتن
یک وزنه یک کیلویی به مدت 10دقیقه کار سختی نیست ،ولی از آن به بعد دقیقه به دقیقه وزن آن
در نظر شما افزایش می یابد ،تا اینکه مث ًال در مدت  30دقیقه توان شما به پایان می رسد و وزنه را
رهاخواهیدکرد.
نگرانی ها و استرس زندگی هم مانند این وزنه هستند .اگر به مدت کوتاهی آن را نگاه دارید قابل
تحمل است ،بعد از مدتی لحظه به لحظه فشار آن بیشتر می شود ،تا جایی که بعد از مدتی دیگر
توان شما به پایان می رسد .ولی متاسفانه نگرانی ها و استرس ها را نمی توان رها کرد .پس هرچه
زود تر آنها را به زمین بگذارید!

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

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

شمارگان الکترونیک 3000 :ایمیل

تحلیل اخبار آب
مشکل کم آبی تهران کمبود بودجه نیست ،آب نداریم

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت :برخی از مشکالت با بودجه حل
شدنی نیست و اگر حل شدنی بود دولت می توانست جابه جایی انجام دهد .اما
واقعیت این است که ما کمبود آب داریم و مردم باید بیشتر دقت کنند .وی اضافه
کرد :درحال حاضر مسئله اصلی تامین آب ُشرب است ،وضعیت آب تهران با بحران
روبرو است و به نقطه نگران کننده رسیده است و مردم باید به صورت جدی در
مصرف آب صرفه جویی کنند .وی افزود :در برخی از شهرها مانند تهران ،اصفهان
وکرمان وضعیت آب نگران کننده است .ضمن این که در حال حاضر شش هزار و
چهارصد روستا نیز باتانکر آب رسانی می شوند .وی تصریح کرد :ما به هر میزان که
بودجه نیاز باشد اختصاص می دهیم و محدودیتی دراین زمینه قائل نیستیم اما به
شرط این که آب وجود داشته باشد .وی ادامه داد :در حال حاضر بزرگترین طرح
فاضالب کشور در تهران انجام شده اما باز هم برای تکمیل آن با کمبود بودجه مواجه
هستیم .وی با بیان این که کم آبی کشور تقصیر کشاورزی است خاطر نشان کرد:
درحال حاضر  ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می شود که انتظار می رود
با باال بردن بهره وری شبکه آبیاری کشور تکمیل شود .ضمن این که کشاورزان نیز
باید نوع کشت خود را عوض کنند.
ایلنا
در سخنان معاون محترم رئیس جمهور نکته جالبی به چشم
می خورد .ایشان در فرازی می فرمایند مشکل تامین بودجه وجود ندارد و تا هر
میزان بودجه که الزم باشد برای تامین آب اختصاص داده خواهد شد .البته برای
تامین بودجه شرطی هم قائل می شوند و می گویند به شرطی که آب باشد .در چند
جمله بعد می فرمایند برای تکمیل طرح فاضالب تهران با کمبود بودجه مواجه
هستند .خوب باالخره تکلیف ما چیست؟ بودجه هست یا نیست؟ آیا تکمیل طرح
فاضالب و باز گردان آب جهت آبیاری شهری و استفاده در صنایع ،نوعی تامین آب
هست یا نه؟ شاید منظور ایشان این است که اگر کسی باسطل داخل سد کرج آب
بریزد دولت پولش را می دهد.

ُافتآبدهيچاههايفلمناصفهان

حسن غالمی معاون بهره برداري شركت آب وفاضالب استان اصفهان گفت 10:چاه
فلمن متناسب با آبدهي رودخانه زاينده رود ،کمبود آب آشامیدنی استان اصفهان را
تامينميکنند.بهعلتبحرانخشكسالي،افزایشدماوكاهشحجممنابعآبیاین
چاه ها کاهش یافته است .وی افزود هر چاه فلمن به طور متوسط حدود  500ليتر
بر ثانيه آب دهی دارد ،اما هم اكنون آب دهي مجموع  25پمپ داخل این چاهها به
شدت كاهش يافته است.
خبرگزاریتسنیم
به نظر می رسد خواست پنهان در حرف این مدیر عزیز در خواست
انتقال آب بیشتر به اصفهان است  ،تا کشاورزان اصفهانی خربزه و برنج بکارند ،چون
قیمتش در بازار مناسب است .مردم مناطق نیازمند آب اول باید یک سوزن به
خودشان بزنند و بعد یک جوالدوز به مردم منطقه فرستنده آب.

ارائه طرح مخالفت با انتقال آب خزر به مجلس

علی نجفی نماینده مردم بابل در مجلس گفت :طرح مخالفت با پروژه انتقال آب
دریایخزربهسمنان،امروزباامضایتعدادیازنمایندگانمجلسبهویژهنمایندگان
مازندران ،تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه شد .وی با اشاره به پیامدهای زیست
محیطی اجرای چنین طرحی ،تصریح کرد :در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن
به قانون ،دولت ملزم خواهد شد که این پروژه را از دستور کار خارج کند.
ایسنا
ما هرچه در سوابق مجلس جستجو کردیم ،حتی به یک طرح
مخالفت با پیامد های زیست محیطی برخورد نکردیم که البته حتمًا اشکال در
جستجوی ما است .ولی با تعداد زیادی درخواست احداث سد و انتقال آب و
احداث جاده جنگلی برخورد نمودیم .حاال ضمن تشکر از نمایندگان محترم
مجلس که باالخره تصمیم گرفتند در مسائل زیست محیطی ورود کنند ،از
ایشان درخواست می کنیم تا مردم را نامحرم ندانند و دالیل مخالفت خود را
به صورت مشروح در مطبوعات بیان کنند تا از طرف کارشناسان مردمی ،اگر
نقطه ای مغفول مانده بود به عرض نمایندگان عزیز برسد و آنها با دست ُپر از
طرح خود دفاع کنند .باالخره شما وکیل ما هستید ،ماهم موکل شما.

ایرانتشنه

پروفسور کردوانی خطاب به مدیران کشور گفتند :مرتب مرا به کنفرانس دعوت
می کنند ،اما نمی روم چون دیگر فایده ای ندارد و کار از سمینار و کنفرانس
گذشته است .دشت های کشور نشست کرده به طور مثال سطح آب در َجهرم
 570متر ،در رفسنجان  450متر و در شهریار  300متر پایین رفته است .امروز
میدان واقعی جنگ در حوزه آب است .آمریکا و هسته ای ،عربستان و یمن
تهدید دراز مدت نیستند ،این بحران آب است که واقعًا امنیت ملی ایران را
تهدید کرده است .دکتر کردوانی ادامه داد :مردم ایران فرهنگ مصرف درست
آب را بلد بوده اند ،چون توانستند  3هزار سال با اقلیم خشک و کم آب ایران کنار
بیایند .وی اضافه کرد جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه خزنده و
آرام شروع شده و فقط اخبار آن منتشر نمی شود اما تا  5سال آینده شاهد جنگ
فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استان ها خواهیم بود .به گفته وی
این آن خطری است که امنیت ما را تهدید می کند و بعضی سیاست مداران
چشم خود را به روی آن بسته اند .اگر تدابیر جدی گرفته نشود به گفته ناسا
ایران از کشور نیمه خشک به یک کشور خشک تبدیل خواهد شد مثل عربستان
و مغولستان .اگر من و تو و کل جامعه و دولت به فکر نباشیم ،تا  10سال آتی ایران
کامـ ًَال بیابان خواهد شد .این یعنی فاجعه .میانگین بارش جهانی هر سال 800
میلیمتر و در ایران در حالت نرمال  250میلیمتر می باشد .در حالی که سرعت
تبخیر آب در ایران  4برابر دنیا است و جالب این که میانگین مصرف آب توسط
کاربران خانگی در ایران  2برابر میانگین جهانی می باشد .ایران تشنه است.
فقط یک لیوان آب کم تر مصرف کنیم تا روزی  17/000/000لیتر آب ،ذخیره
شود .کمی به این حرف ها فکر کنید.
تاالر بورس
ما به جای هرگونه اظهار نظر درباره سخنان استاد کردوانی به
حرف های ایشان فکر می کنیم.

