
شنیدن، دیدن و نوشتن، از خود نشان می دهند و روز به روز به این قابلیت ها اضافه می شود. ما داریم 
جهانی را می سازیم که در آن تکنولوژی بیشتر و کار انسانی کمتر خواهد بود که می توان آن را »عصر 
جدید ماشین« نام نهاد. این سؤال پیش می آید که چه اتفاق نامطلوبی ممکن است در این »عصر 
جدید ماشین« رخ دهد؟ دیدگاه های منفی درباره اتفاقاتی که بعد از هوشمند شدن روبات ها رخ خواهد 
داد فراوان است. اتفاقاتی مانند این که روزی روبات ها برعلیه ما شورش خواهند کرد. ولی به نظر من 
بشر در »عصر جدید ماشین«  با دو چالش عمده و اساسی رو به رو است. یکی چالش اقتصاد و دیگری 
چالش اجتماعی. چالش اقتصادی را در داستانی که مکالمه یک اتومبیل ساز با رئیس اتحادیه کارگری 
است خالصه می کنم. آن ها داشتند از کارخانه جدیدی بازدید می کردند، اتومبیل ساز با تمسخر به 
رئیس اتحادیه گفت »چطور می خواهی از این روبات ها حق عضویت بگیری؟« رئیس اتحادیه جواب 

داد » تو چطور می خواهی به این روبات ها اتومبیل بفروشی؟«
این روز ها پیدا کردن  یک کار خدماتی در سیستمی که تماماً روباتیک شده، خیلی سخت است. اگر 
شما به وضعیت اقتصادی و سود شرکت ها در چند دهه اخیر نگاه کنید، می بینید که شرایط 
شرکت های تولیدی در بهترین حالت قرار دارد. اما اگر به وضعیت کارگری و کل حقوق پرداخت شده 
نگاه کنیم، در می یابیم که در مقایسه با سایر زمان ها در بدترین وضعیت قرار داریم. شاید این خبر 
خوبی برای اتومبیل سازها به نظر برسد، اما در حقیقت این طور نیست. اگر بخواهیم حجم زیادی 
از اجناس گران قیمت را به مردم بفروشیم، به یک طبقه متوسط پُر تعداد و ُمرفه نیاز داریم. چنین 
شرایطی پیش از جنگ جهانی در آمریکا اتفاق افتاد، اما پس از آن طبقه  متوسط اجتماع به سرعت رو 
به کاهش گذاشت. میانگین حقوق پرداختی در آمریکا در طی ۱۵ سال اخیر سیر نزولی داشته و ما 
داریم در دام چرخه ا ی نفرین شده می افتیم، چرخه ای که نتیجه آن نابرابری و قطبی شدن جامعه به 

دو طبقه    ُمرفه و فقیر است. این نا برابری ها می تواند به چالش های اقتصادی وسیعی تبدیل شوند.
چالش بعدی که به نظر من در »عصر جدید ماشین« اتفاق خواهد افتاد، چالش اجتماعی است. 
برای شناخت بیشتر این چالش می خواهم داستانی در رابطه با دو شاغل آمریکایی تعریف کنم. 
اولی یک کارمند تحصیل کرده، حرفه ای، مبتکر، مدبّر و حقوقدان است، اسمش را می گذاریم 
»تد« در طرف دیگر کسی را داریم با تحصیالت متوسط که شغل او کارگری یا منشی گری 

دوره، شرایط خانوادگی تد از نظر مالی کامالً رو به راه بود، اما در مورد بیل این حرف را نمی توان زد. 
فرزندان تد می توانند او را در تمام مدت سال در خانه ببینند، در حالی که بیل بیشتر مواقع مجبور 
است برای کار به شهرهای دیگر برود. اکنون بیل به ندرت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت 
می کند، دچار اعتیاد به الکل یا مواد مخدر شده و بعضی اوقات به زندان می رود. دولت و اقتصاد ملی، 
حتی وانمود نمی کنند که قصد دارند این روند را اصالح کنند. آیا کار دیگری باقی مانده تا جامعه 
برای حذف بیل انجام دهد؟  اقتصاد در سال های اخیر بی پرده و رُک و بی رحم شده. روبات ها 
در سال های آینده تمام مشاغل ما را خواهند بلعید. در حال حاضر حدود پنج میلیون آمریکایی 
بی کار هستند. ولتر گفته: کار انسان را از سه شر بزرگ حفظ می کند: کسالت، فساد و نیاز. پس با 

این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید مانند 200 سال قبل ماشین ها خرد و تکنولوژی را نابود کنیم؟ 
راه حل این است که باید از کارآفرینی استقبال کرد، زیربناهای اقتصادی را افزایش داد ومطمئن شد 
که مردم از طریق سیستم های آموزشی مهارت های مورد نیاز را می آموزند، به نظر من تحصیل 
بخش بزرگی از راه حل است. امروزه تکنولوژی با قدرت تمام تحصیالت را تحت تاثیر قرار داده و 
مردم را درگیر خود کرده. تالش های جدی صورت گرفته است تا بتوان با سالح آموزش به کمک 
جوامعی که در شرایط بدی قرار دارند شتافت. من نمی خواهم وانمود کنم که با مشکالت بسیار 
جدی دست و پنجه نرم نمی کنیم و فعالیت ها تا کنون کافی بوده است. اگر می خواهیم این روند را 
سریع تر کنیم، باید بهترین اقتصاد دانان و سیاستمداران را به کار بگیریم اگر ما به اندازه کافی فعالیت 
کنیم، آگاهی مردم به حدی خواهد رسید که بتوانند شرایط را عوض کنند. من باور نمی کنم، ما 
فراموش کرده باشیم چگونه مشکالت بزرگ را حل کنیم، یا این که آنقدر بی تفاوت و سنگدل شده 
باشیم که حتی در این راه تالشی نکنیم. دیدگاه خوش بینانه این است که حقایق در مورد »عصر 
جدید ماشین« دارند واضح تر می شوند و من ایمان دارم  می توانیم از تکنولوژی استفاده کنیم و بر 
چالش های اقتصادی و اجتماعی پیروز شده، رفاه را به همه تقدیم کنیم. آبراهام لینکلن گفته »من 
مردم را باور دارم، اگر حقیقت را به آنان بگوییم، آن ها می توانند هر بحران بزرگی را تحمل کنند. 

بهترین کار این است که حقیقت را بی پرده به آنان بگوییم«.
سخنرانی   اندرو  مکافی » Andrew McAfee«   در انجمن TED در فوریه 20۱3

ایرانی ها به طور متوسط 2/۵ برابر اروپایی ها نان مصرف می کنند و از این نظر در جهان 
مقام اول را دارند. آمارها نشان مي دهد مصرف سرانه کشور انگلستان ۵2 کیلو، آلمان 83 
کیلو، سوئیس 4۱ کیلو، فرانسه ۵۵ کیلو، آمریکا 27 کیلو، هند 97 کیلو و ترکیه ۱00 
کیلو در سال است. این در حالی است که کشور ما با سرانه مصرف ۱۵۵ کیلو، باالترین 
مصرف سرانه را به خود اختصاص داده است. ما در ضایعات و دور ریز نان هم در جهان 
مقام اول را داریم. متوسط دور ریز نان در جهان ۱0 درصد است. در حالی که آمار تلفات 
نان کشور30 درصد است، با توجه به مصرف فراوان نان، ساالنه بیش از 600 هزار تُن نان 

خشک، به ارزش تقریبی40 میلیارد تومان دور ریخته می شود.
عالوه بر نان مصرف شکر و روغن هم در کشور باال تر از متوسط جهانی است. متوسط سرانه 
مصرف شکر در دنیا 27 کیلوگرم در سال است. این رقم برای ایران 30 کیلوگرم می باشد. 
یعنی نفری سه کیلو بیشتر از متوسط جهانی شکر مصرف می کنیم. مصرف سرانه روغن کشور 

نیز ۱7 کیلو است در حالی که  مصرف سرانه دنیا ۱2/۵کیلو است.  
در مصرف بنزین، نفت، گاز و اصوالً انرژی، دیگر یکه تاز هستیم، چون ظاهراً مردم و مسئوالن 
فکر می کنند سوخت به وفور در کشور موجود است. سرانه مصرف بنزین در ایران به حدود 
330 لیتر در ســال می رسد، درحالی که این رقم در جهان ۱80 لیتر است. مصرف بنزین 
کشور درحال حاضر به 70 میلیون لیتر در روز رسیده. این در شرایطی است که اگر کل مصرف 
سوخت کشورهاي صنعتي را بر تعداد اتومبیل هاي آنها تقسیم کنیم، به ازاي هر اتومبیل در 
اروپا، روزانه 2 لیتر و در آمریکا 4 لیتر بنزین مصرف مي شود. اما اگر این ضرب و تقسیم را در 
خصوص کشور ایران صورت دهیم به رقم ۱۱ لیتر در روز براي هر اتومبیل خواهیم رسید. یعنی 
در داشتن راندمان کم بنزین هم، در جهان صاحب مقام هستیم. مقامی که برای کسب آن  
همه ساله مقدار زیادی از بودجه دولت به یارانه و واردات بنزین اختصاص مي یابد. این در حالي 
است که اگر مصرف مان در حد استاندارد جهانی بود، مي توانستیم به جای وارد کننده، یکي 
از صادر کنندگان بنزین باشیم. سرانه مصرف گاز نیز در ایران برای هر نفر۱700 متر مکعب 

است، این رقم برای مردم جهان 600 مترمکعب می باشد، یعنی مردم ما 3 برابر میانگین 
جهانــی گاز مصرف می کنند. ایران ۱3 برابر ژاپن و 8 برابر اروپا انرژی مصرف می کند. 
متوسط سرانه مصرف انرژی منازل در دنیا، برای هر نفر 900 وات در روز است. این رقم در 
کشور ما حدود 2900 وات بوده و معادل 3/2 برابر متوسط جهانی است. به این شکل ایران 
۵/2 درصد از انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده، در حالی که فقط یک درصد 
جمعیت جهان را در خود جا داده.  میزان مصرف سوخت در ایران هر۱0 سال یکبار 2 برابر 
می شود یعنی سالی ۱0 درصد، اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی فقط 2 درصد است و 
میزان مصرف سوخت جهان، در هر۵0 سال یکبار 2 برابر می شود. آمار به ما می گوید اگر به 
همین شیوه به مصرف  سوخت فسیلی و انرژی ادامه دهیم تا سال ۱404 مصرف داخلی، از 
کل عرضه انرژی کشور فراتر رفته و نه تنها امکان صادرات نفت و گاز وجود نخواهد داشت، 
بلکه ایران یکی از وارد کنندگان سوخت خواهد شد. پس توهم الیزال بودن انرژی کشور 

توهمی است که روزی به کابوس تبدیل خواهد شد. 
اگر به آمار ها توجه کنیم در می یابیم، یارانه های کالن و کمر ُخردکنی که  در ســالیان 
طوالنــی  دولت بر روی انواع کاالها پرداخت کرد، مهم ترین عامل ایجاد فرهنگ مصرف 
بی رویه در مردم است. شاخص ترین آن هم مسئله آب است که اکنون به وضوح چنگ 
و دندان خود را نشــان می دهد. امروز کارشناســان می گویند اگر مصرف انرژی کنترل 
نشــود،۱0 سال دیگر، کشور دچار کمبود سوخت و از دست دادن مهم ترین درآمد ارزی 
خود خواهد شد. اگر به این اخطار توجه نکنیم، اتفاقی خواهد افتاد که برای آب افتاد. ۱0 
سال قبل کارشناسان آب، شرایط کنونی را پیش بینی و اخطار کردند ، ولی کسی آن را 

جدی نگرفت و چاره ای اندیشیده نشد و شد آنچه که نباید می شد.  
مصرف سرانه آب کشور کم جمعیتی مانند سوئیس که پُر از رود ها و دریاچه های آب شیرین 
است فقط ۱۱0 لیتر در روز است درحالی که مصرف سرانه آب کشور ما 300 لیتر برای هر نفر 
در روز است. تاکنون چه اقدامی برای کاهش مصرف سرانه کشور انجام شده، کار ساز ترین راه 
حل استراتژیک که تا کنون از طرف مسئولین ارائه گردیده، در خواست صرفه جویی از مردم 
است. چه کسی می تواند متصور باشد مردم کشوری که در مصرف برق، بنزین، گاز و انرژی، 
نان، شکر و روغن و استفاده از محیط زیست از هیچ الگویی پیروی نمی کنند، به ناگاه با چند 
تذکر خشک وخالی، معجزه ای رخ دهد و ناگاه در مصرف آب صرفه جویی کنند، درحالی که 

اصوالً به صرفه جویی در کاالهای مورد حمایت دولت و منابع ملی اعتقادی ندارند.
امروز باید به شکلی آشکار و صریح با مردم در میان گذاشت که منابع نفت، گاز، آب و اوضاع 
محیط زیست در شرایط خوبی نیست و مردم باید در همه زمینه ها صرفه جویی جدی کنند 
و با مشارکت ملی و پیروی از الگوهای صحیح مصرف و کنترل رفتارهای خود و اطرافیان، 
حضور موثری در این کارزار داشته باشند، هیچ مشکلی از جمله مشکل کمبود آب 
بدون مشارکت مردمی حل نخواهد شد.                                                                        ش.ب

چالش بشر در عصر جدید ماشین ارزانی تلخ
جرج الیوت نویسنده انگلیسی قرن ۱9 هشدار 
می دهد» پیش بینی کردن از بزرگ ترین اشتباهاتی 
است که انسان می تواند ُمرتکب شود.« یوگی بارا، از 
بزرگترین بازی کنندگان بیسبال آمریکا در قرن بیستم، 
با نظر جرج الیوت موافق بود و هرگاه از او درباره نتیجه 
مسابقه سوال می شد می گفت: »پیش بینی کردن 
آینده، کار سختی است.« اما من می خواهم هشدار 
های آن ها را نادیده بگیرم و یک پیش بینی خیلی 

مهم انجام دهم.
 در دنیایی که ما به سرعت آن را می سازیم، همه روزه 
اختراعات جدیدی وارد بازار شده و دنیا روز به روز بیشتر 
شبیه داستان های علمی- تخیلی می گردد، به همین 
نسبت از تعداد مشاغل کاسته می شود. اتومبیل ها  کم 
کم به سیستم راننده  خودکار مجهز می شوند، یعنی ما از 
این پس به راننده تاکسی و کامیون کمتری نیاز داریم. 
ما به زودی راهنماهای الکترونیک را جایگزین افراد، در 

بخش خدمات مشتریان و عیب یاب می کنیم. روبات هایی طراحی شده، که وسایل را در انبار ها و 
قفسه ها، جا به جا می کنند. روبات ها همه کار های سخت و تکراری را با دقتی بیشتر از انسان و بدون 
خستگی انجام می دهند. تمام این ها بدان معنی است که روز به روز افراد بیشتری از گردونه مشاغل 
خارج می شوند. حدود 200 سال پیش هم مردم دقیقاً دچار همین مشکل شدند. وقتی تکنولوژی 
جایگزین فعالیت های دستی کارگران ریسندگی شد، جنبش لودیسم در بریتانیا، با ترس از بیکار 

شدن کارگران شروع به خرد کردن دستگاه های بافندگی کردند. 
در سال های اخیر، ماشین هایی توسط انسان ساخته شده که قابلیت هایی مانند  ادراک، حرف زدن، 

است. اسم او را می گذاریم »بیل«.
اگر شما ۵0 سال به عقب برگردید، زندگی بیل و تد تا حد زیادی مشابه هم بود. مثالً در سال ۱960، 
هر دوی آن ها کار تمام وقت داشتند و به طور متوسط 40 ساعت درهفته کار می کردند و در آمد 
هر دو آنها تکافوی یک زندگی متوسط را می کرد. اما با ماشینی شدن سیستم اقتصادی و استفاده 
روز افزون از کامپیوتر و تکنولوژی و سیستم های روبوتیک و دیجیتالی، وضعیت اقتصادی بیل و تد 
خیلی از هم فاصله گرفت. در طی این مدت، تد همچنان به صورت تمام وقت شاغل است. اما کار 
بیل بدون ثبات شده و در بعضی موارد، سیستم اقتصادی او را به طور کامل کنار گذاشته. در این 

گفت و گو  با مهندس انوش نوری اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب
آیا شما باهوش هستید؟

رازهای موفقیت )قسمت بیست و یکم(
حضور شرکت KWC در نمایشگاه بین الملی صنعت ساختمان 

KWC اخبار
تحلیل خبر آب

FAUCETS

Issue No. 80
سال هفتم/ آذر/ 93
November-December 2014
شرکت شیر های بهداشتی ایران
 w w w . k w c i r a n . c o m
 SWISS TECHNOLOGY



  

گفت و گو  با مهندس انوش نوری اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب

امروزه ثابت شده، دولت ها نمی توانند مشکالت آب را به تنهایی مدیریت کنند. 
گروهی که در این رابطه می توانند وارد گود شوند و مشکالت واقعی آب را به 
چالش بکشند، مردم و بخش خصوصی هستند. این دیدگاه درحال حاضر به دلیل 
وجود بحران آب، مورد توجه و تائید مدیریت دولتی آب نیز قرار گرفته. در همین 
راستا اندیشکده تدبیر آب ایران در سال 9۱ با حمایت مالی اتاق بازرگانی کرمان 
و با هدف فعالیت در حوزه های مختلف آب تاسیس شد. اعضاء این اندیشکده از 
خبرگان بخش آب و فعاالن بخش خصوصی هستند، که با انجمن جامعه شناسی 
ایران، مرکز ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و دفتر مطالعات راهبردی ریاست 
جمهوری همکاری موثر دارند. برای آشنایی بیشتر با این ارگان تازه تاسیس که به 

صورت موسسه غیر دولتی )NGO(  اداره می شود، با آقای مهندس 
انوش نوری اسفندیاری دبیر اندیشکده آب گفتگو کردیم. ایشان 
مدرک کارشناسی خود را در سال ۵4 از دانشگاه شیراز در رشته 
مهندسی کشاورزی و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۵7 
از دانشگاه پردو آمریکا )Purdue University( در رشته اقتصاد 
کشاورزی با گرایش توسعه دریافت کردند. تجربه کاری ایشان از ابتدا 
در زمینه آب بوده است و حدود ۱7 سال در شرکت های مهندسین 
مشاور مهاب و مهاب قدس و جامآب سابقه کار دارند و دارای ۱۵ 
سال سابقه کار در حوزه ستادی وزارت نیرو هستند. آقای مهندس 
اسفندیاری پس از بازنشستگی، اندیشکده تدبیر آب ایران را به کمک 
تعدادی از متخصصین بخش خصوصی و بخش آب، پایه گذاری 
کردند. ایشان تالیفات متنوعی دارند، از جمله کتاب »برنامه ریزی 
مالی طرح های آبی« و کتاب »مشارکت نهادی زنان در مدیریت 
مصرف آب«  به عالوه بیشتر از20 مقاله که در نشست های داخلی، 
منطقه ای و بین المللی ارائه کرده اند و از این مجموعه، چند مقاله 
در ژورنال های خارجی و نشست های بین المللی مطرح شده است.

انگیزه راه اندازی اندیشکده تدبیر آب چه بود؟
در دوران کاریم احساس کردم بین قطب تولید دانش و سیاست گذاری 
های آب کشور خالء بـــزرگی وجود دارد و بهره ای که تصمیم گیران 
سیاست آب، از دانش روز می گیرند خیلی کم است. به همین جهت 
با همکاران خود، فکر کردیم نهادی تاسیس کنیم که بر روی سیاست 
پژوهی آب تمرکز داشته باشد و بتواند خالء بین دانشگاه ها و دستگاه 
های اجرایی و بخش خصوصی را پُر کند. یکی از مشکالت بخش 
خصوصی و دانشگاه ها ما این است که فضای سیاسی و محدودیت 
های مدیران اجرایی و سیاست گذاران آب را نمی شناسند، زیرا این 

فضا را حس نکرده اند. با توجه به اینکه بخشی از نیروهای این اندیشکده، خودشان 
سال های طوالنی در دستگاه های اجرایی فعال بوده اند، طبیعتاً بهتر می توانند این 
فضا و محدودیت های آن را حس کنند. بسیاری از تصمیمات سیاستی در شرایطی 
اتخاذ می شود که در تحقیقات دانشگاهی جایگاهی برای آن تعریف نشده. به طور 
مثال در مدیریت شهری، مناطق مسکونی غیر رسمی در محدود شهر و درحاشیه 
شهرها داریم که تامین آب بهداشتی، دفع فاضالب، کنترل سیل و سایر خدمات 
آبی برای این مناطق منوط به همکاری شهرداری ها است. چون این مناطق از 
نظر مدیریت شهری غیر رسمی هستند و تحت پوشش شهرداری قرار نمی گیرند 
و تمایلی برای خدمات رسانی به آن ها وجود ندارد. با این فرض، مدیریت آب در 
شرایط دوگانه ای قرار می گیرد. از یک طرف می خواهد برای همه مردم مخصوصاً 
قشر نیازمند حاشیه نشین، خدمات پایه را تامین کند و از طرف دیگر  این مناطق 
غیر رسمی هستند و نباید تحت پوشش خدمات شهری باشند و بودجه ای هم 
برای آن مناطق تعریف نشده است. طبیعتاً یک دانشگاهی این دوگانگی برنامه ریزی 
و عمل را نمی تواند به دقت درک کند. یا مثاًل پیاده کردن طرح هدفمندی یارانه ها 
برای بخش کشاورزی، مستلزم این است که آب و انرژی قیمت واقعی خود را پیدا 
کند. در حال حاضر قیمت انرژی حدود یک بیستم قیمت واقعی و قیمت آب هم 
چیزی در همین حدود است. ممکن است تحقیقات دانشگاهی بگوید که قیمت ها 
به یکباره باید واقعی شوند، تا قیمت بتواند تاثیر کنترل کننده ای از نظر اقتصادی و 
انگیزه سازی پیدا کند. طبیعتاً این کار تاثیر زیادی بر زندگی کشاورزان می گذارد. 
در این شرایط سیاست گذار باید َده ها پارامتر دیگر را ببیند و بعد دست به اقدام 
بزند. اندیشکده می تواند در این موارد رابط خوبی بین دانشگاه ها و بخش خصوصی، 
با مدیریت دولتی باشد. هرچند در این زمینه موسسه های وابسته به دولت وجود 
دارند، ولی به نظر می رسد آن هایی که مستقل از دولت هستند آزادانه تر و بهتر 
می توانند عمل کنند، به خصوص در این مقطع خاص، اگر توصیه های مفیدی از 
طرف بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، به دست اندرکاران دولتی داده شود، 
احتمال اش خیلی کم است که آن ها نپذیرند، چون معموالً در شرایط فشار گوش 

شنوا بیشتر پیدا می شود. 
تا به حال این اندیشکده چه کارهایی انجام داده؟

یکی از مهم ترین دغدغه های ما تحلیل شرایط کشور در یک افق زمانی دراز مدت 
است تا بتوان با دید وسیع تر، برنامه ها را به نحو بهتری تنظیم نمود. ما تحوالت 
الزم در مدیریت منابع آب را یک موضوع دراز مدت می بینیم و فکر می کنیم 
اقدامات اصولی ممکن است به ۱0 سال زمینه سازی احتیاج داشته باشد. مهم ترین 
موضوعی که ما به آن توجه داریم مسئله اطالع رسانی و هشیار سازی عموم مردم 
و تصمیم گیرندگان است. در جهت این هدف، اقدام به انتشار یک نشریه کرده ایم، 
سایت ما فعال شده، نشست هایی برگزار می کنیم و در نشست هایی که دیگران دعوت 
می کنند شرکت می نماییم. شرایط بحرانی امسال، موجب شده ما همکاری هایمان 
را با نهادهای غیر دولتی علمی گسترش بدهیم و یک سلسله نشست هایی را تدارک 
ببینیم. این نشست ها با همکاری  انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز ایرانی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطاتی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تدارک دیده 
شده است. 4 میزگرد و ۱0 نشست تخصصی پیش بینی شده که تا کنون یک میزگرد 
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده و استقبال هم خیلی زیاد بود. 
نشست تخصصی ارزیابی سیاست های مدیریت منابع آب کشور نیز در شرف برگزاری 
است و به همین ترتیب با فواصل دو تا سه هفته، بقیه میزگردها و نشست هایمان تا 
آخر امسال برگزار خواهد شد. یکی از ارکان نشست های ما، انجمن جامعه شناسی 
ایران است. در انجمن جامعه شناسی، کارگروهی برای جامعه شناسی آب شکل گرفته 
که به طور مشخصی دانشجویان این رشته را ترغیب می کند تا پایان نامه هایشان را 
در زمینه آب انتخاب کنند. این همکاری تا کنون منجر به جلب توجه مراکز علمی غیر 

دولتی شده و آنها نیز می خواهند روی مسئله آب ظرفیت سازی کنند. اصوالً برای هر 
کاری که بخواهد نتیجه مطلوب داشته باشد، باید ظرفیت سازی شود. مثال ملموس 
در این زمینه رشته والیبال کشورمان است. فدراسیون والیبال از چندین سال قبل 
شروع به ظرفیت سازی کرد و ما نتایج اش را امروز می بینیم. در علوم اجتماعی هم 
همینطور است اگر در زمینه های تخصصی علوم اجتماعی و انسانی بخواهیم کار کنیم 
باید زمینه آن را فراهم کنیم. طبیعتاً اثرات و پیامدهای این کار در سال های آینده به 
صورت گسترده ای خود را نشان خواهد داد. مرکز مطالعات فرهنگی هم قرار است یک 
گروهی تشکیل دهد که روی مسئله آب به صورت تخصصی تر کـار کنند. ما اعالم 
آمادگی کرده ایم، اگر آنها بخواهند دوره های آموزشی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران 

آب برگزار کنند، ما آماده هر نوع همکاری هستیم. 
آیا بحران آب در راه کشور ما است؟

از   بحران خودش را همین حاال هم در قالب کمبود شدید آب نشان داده. نیمی 
شهرهای ما با قطعی آب رو به رو هستند و در بعضی از شهرها و روستاها با تانکر آب 
رسانی می شود. اگر نمک دریاچه ارومیه رطوبت خود را از دست بدهد و به صورت 
ریزگرد در بیاید و با جریان هوا در محیط پراکنده شود، خواه ناخواه مسائلی مانند 
کوچ های اجباری را شاهد خواهیم بود. در حال حاضر منابع آب های زیرزمینی، عمده 
ترین تامین کننده آب کشور هستند، زیرا تنها منبعی است که به صورت نسبتاً متعادل 
در سطح کشور توزیع شده و در مواقع خشکسالی به این سفره ها فشار زیادی وارد 
می شود. اکنون چند سالی است که در شرایط خشکسالی قرار داریم و سفره های آب 
زیرزمینی با سرعت در حال از بین رفتن هستند. متاسفانه در بعضی از مناطق آنقدر به 
آبخوان ها فشار وارد شده که امکان بازگشت سفره به حالت اول از بین رفته، اگر این 
شرایط به یک درجه خاصی برسد آن مناطق دیگر قابل سکونت نخواهند بود. بهتر است 
هرچه سریع تر فعالیت های خودمان را سامان دهیم تا این مسئله اجتماعی، تبدیل 
به آسیب اجتماعی نگردد. برای همین باید سعی کنیم اطالعات مربوط به کمبود آب 
هرچه زود تر به سطح اجتماع انتقال پیدا کند و همه مردم، ابعاد این مشکل را باور 
کنند. اگر کمبود آب تبدیل به آسیب اجتماعی شود، کنترل آن به راه حل های اضطراری 
احتیاج پیدا خواهد کرد. در این شرایط معموالً راه حل های ضروری و ضربتی، سازه ای 
و مهندسی، در اولویت قرار می گیرند و امکان مشارکت جوامع مدنی و حضور وسیع 

مردم برای همکاری، کم رنگ می شود. 
به نظر شما ریشه بحران فعلی آب در کجا است؟

شاید بتوان گفت زمینه این شرایط به صورت تقاضای رشد یابنده مصرف آب، از 20 تا 
30 سال پیش فراهم شد. توسعه جمعیتی، توسعه شهر نشینی، توسعه کشاورزی در 
این مدت به گونه ای اتفاق افتاد که ما گرفتار چنین شرایطی شدیم. متاسفانه مدیریتی 
منسجمی برای کنترل رشد سریع مصرف صورت نپذیرفته و تقاضا تحت تاثیر این 
محدودیت ها قرار نگرفته. در عوض نیاز های مصارف جدید، با هزینه زیاد و آسیب های 
فراوان زیست محیطی تا کنون تامین شده. در طول این دوره چون هرگز قیمت آب 
واقعی نشد و آب همیشه بدون حساب وکتاب در اختیار مردم بود، توهم فراوانی آب در 

مردم ومسئولین به وجود آمد. گویا ما کشوری هستیم که فقط مردم آن باید برای 
مصرف آب اراده کنند، تا مسئوالن از هر جا که باشد آب را تامین نمایند، حتی اگر 
الزم باشد از قله کوه قاف. متاسفانه این توهم در سطح سیاست گذاری های کالن هم 
وجود داشت، به همین دلیل سال به سال رشد بی رویه مصرف آب ادامه پیدا کرد. 
در نتیجه امروزه ما با یک فاصله و شکاف زیاد بین عرضه و تقاضا رو به رو هستیم. 
در اثر همین توهم فراوانی، خیلی از سیاست ها پیش بینی شده عملی نشد، چون 
اکثر مسئولین باور نمی کردند آب کمیاب است. حتی زمانی که بحث کمبود آب در 
سطح کشور مطرح شد، توهمات جدیدی مانند شیرین کردن آب دریا و انتقال آن 
و یا واردات آب از سایر مناطق، بر مشکالت و پیچیدگی های تامین  آب اضافه کرد. 
در واقع امروزه ما با این مشکل جامعه شناختی روبه رو هستیم که 
کمبود آب برای مردم یک واقعیت اجتماعی نیست. مردم ما اساساً 
آب را جزء مشکالت و مسائل خودشان نمی دانند و فکر می کنند 
اگر مشکلی هم باشد متعلق به دولت است و خودش باید آن را به 
هر شیوه ای که شده، حل کند. در نتیجه به لحاظ ذهنی و فرهنگی 
شرایط دشواری به وجود آمده که آنقدر عظیم و عمیق است که هیچ 
دولتی، با هر قدرتی نمی تواند آن را حل کند، مگر اینکه مسئله آب 
تبدیل به مسئله اجتماعی شود. تاکنون به دلیل نوع ارتباطات دولت 
با جامعه و بخش خصوصی، همیشه قضایا به تعارف و ساده انگاری 
برگزار شده و نه مردم به دقت در جریان مسائل قرار گرفته اند و نه 
توصیه های بخش خصوصی و کارشناسان مستقل مورد توجه دولت 
قرار گرفته است. به همین دلیل است که  اندیشکده و همکارانش 
شعار »باید درباره آب گفتگو کنیم« را مطرح نمود. ما معتقدایم تا 
زمانی که از مرحله گفتگو گذر نکنیم، نمی توانیم در مورد هیچ راه 
حل واقعی به تفاهم برسیم. البته تا کنون تصمیمات خیلی خوبی 
بر روی کاغذ گرفته شده، ولی اکثراً در عمل اجرا نشده. پس باید 
گفتگو کنیم تا از دل این گفتگوها راه حل بیرون بیاید و تا گفتگو 
در سطح کل اجتماعی صورت نگیرد، بعید به نظر می رسد نسخه هایی 
باشند. در  تاثیر گذار  که در پشت درهای بسته نوشته می شود 
شرایط گفتگو است که راه حل ها، نقد و بررسی می شوند و راه 
حل هایی که از دل مردم و زبان کارشناسان بیرون می آید، طرفدار 
بیشتری خواهد داشت و بر امکان اجرایی شدن آن افزوده می شود. 
اگر مشارکت مردم را الزم داریم، باید بحث مشکالت و کمبودها 
را وارد جامعه کنیم تا مردم به تدریج شدت مشکل را باور کنند. 
ابعاد نقش مردم در صرفه جویی آب در بخش شهری یا کشاورزی 

خیلی وسیع تر از راهکارهایی است که تا کنون مطرح شده. دامنه این مباحث باید 
با گفتگوهای اجتماعی گسترش پیدا کند و مطالب و اطالعات جدید جذب جامعه 
شود، آنگاه خود جامعه واکنش های مناسب را تا مرحله ای ادامه خواهد داد که بر 
حجم آب مورد نیاز تاثیرگذارد و به شکل پایداری درآید. اقدامات تکمیلی دولت 

می تواند بعد از این مرحله و هم گام با حرکت مردم شکل بگیرد.
این گفتگو ها از چه طریقی باید به گوش مردم برسد؟

ما اکنون از مطبوعات شروع کردیم که مخاطبین محدودی دارد. ولی با توجه به 
هزینه ها، باز هم نقطه خوبی برای شروع است. در حال حاضر برای استفاده از 
شبکه های ارتباطی متنوع، به نشست های محلی فکر می کنیم. دانشگاه ها هم یکی 
از اهداف ما است. مثاًل در آبان ماه امسال به مناسبت پاس داشت روز علم به مدت 
3 روز، برنامه ای در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با شعار »آب و صلح«  برگزار می 
شود که ما هم همکاری خواهیم داشت. در حال حاضر تا جایی که بودجه و خالقیت 
های همکاران اجازه می دهد، ما از شبکه های اجتماعی و مطبوعات استفاده می 
کنیم. در صداوسیما هم حرکت های خوبی شکل گرفته، مثل برنامه ثریا که رویکرد 
جدید و خوبی نسبت به مشکل کمبود آب دارد و تا کنون چند قسمت از برنامه را به 
موضوع آب اختصاص داده اند. ما امیدواریم که صــدا و سیما به این سمت برود که 
از ظرفیت های جدید اجتماع نیز استفاده کند. علت تکراری و غیر موثر بودن پیام های 
صدا و سیما این است که سعی می کنند فقط از ظرفیت های خود استفاده کنند و 
در چهارچوب های خیلی تنگ و از پیش تعیین شده حرکت می کنند. اگر این ارگان 
اجازه بدهد که ظرفیت های ملی خودش را نشان دهد، امیدواری بیشتری برای موثر 

شدن پیام ها ایجاد خواهد شد.
NGO ها چه نقشی می توانند در این مسیر بازی کنند؟

با روی کار آمدن دولت جدید، روابط حسنه ای با NGO ها برقرار شده و پشتیبانی های 
خوبی در حال شکل گیری است و مسیر امید بخشی در پیش رو دیده می شود. مرکز 
بررسی های استراتژی ریاست جمهوری همراهی ها و پشتیبانی هایی را با ما انجام 
داده، هرچند از نظر کمک های مالی چندان حسابی نمی شود بر روی ارگان های 
دولتی باز کرد، ولی حضور فکری و فیزیکی NGO ها در کنار دولت می تواند خیلی 
کارساز باشد. تالش ما این است که در نشست هایمان مسئوالن دولتی حتماً حضور 
داشته باشند تا شیوه گفتگو با هم را یاد بگیریم. گفتگویی که در آن بخش خصوصی 
و نهادهای مردمی و دولت در کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند، شرایطی که 
تا کنون کم تر اتفاق افتاده. به عنوان مثال دولت وقتی برنامه های ۵ ساله را شروع 
به تدوین می کند، معموالً در پشت درهای بسته با یک تعدادی از متخصصین و 
مدیران مشورت می کند، بدون اینکه این بحث ها در صحن وسیع تری از اجتماع 
مطرح شود. ما در نظر داریم پیشنهاد کنیم قسمت آب برنامه ششم به بحث عمومی تری 
گذاشته شود، تا بخش خصوصی و مردم در این برنامه ریزی نقش مشخص تری 

داشته باشند، چون مشکل آب فقط با یک عزم و همکاری ملی کنترل پذیر است.
از وقتی که در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم. 



بیست و یکمین قسمت رازهای موفقیت را در این شماره منتشر می کنیم. اگر مایل باشید 
  WWW.KWCIRAN.COM می توانید قسمت های قبلی این مقاله را در سایت
در قسمت آرشیو ماهنامه پیدا کنید. هر چند این مقاله به صورت جامع و به هم پیوسته 
می تواند کارآمدتر باشد، ولی هر قسمت آن، بدون وابستگی به قسمت های قبل و بعد نیز 

دریچه ای از رازهای موفقیت را بر روی خواننده می تواند باز کند.
مســئله بعد خوش بین بودن، مثبت بودن و امیدوار بودن است. آدم های موفق مثبت 
خوش بین و امیدوار هستند و نیمه پُر لیوان را می بینند. آنها خوشحال هستند که نیمی 
از لیوان پُر است. آنها توجه و تاکیدشان بر روی همان نیمه پُر است، هرچند می داند که 
نیم دیگر لیوان خالی است و می داند که چرا خالی است و می داند که چگونه باید آن را 
پُر کرد و در وقت مناسب، اقدام به پُر کردن نیمه خالی را شروع می کنند. اگر شما فقط 
به نیمه خالی لیوان توجه کنید دیر یا زود در هر زمینه ای ناموفق خواهید شد. البته در 
برخی از مسائل کمی منفی بودن و بدبینی الزم است، درحالی که همچنان امیدوار بودن 
ضروری است. از طرفی اگر معتقد باشید از هر ۱0 نفر که به سراغ شما می آیند 8 نفر برای 
شــما طرح و نقشه و برنامه دارند، باالخره از پا در می آیید، چون شناختن و شکستن 
همه ترفند های فرضی بر علیه شما غیر ممکن است. از طرف دیگر امید واهی، به مراتب 
از ناامیدی اثر بدتری دارد. کم تر انسانی است که شما نتوانید در ۱0 ساعت اول ارتباط۱0 
نکته خوب در او کشف کنید. اما فقط همین نکات اولیه نیستند که زندگی را می سازند، 
بلکه افراد می توانند چیزهای بد و منفی هم داشته باشند که زندگی شما را ویران کنند. 
ممکن است بدن من هیچ مشکلی نداشته باشد، اما فقط یک رگ قلبم بگیرد و مرا بکشد. به 
همین دلیل ما نمی توانیم به جنبه های منفی توجه نکنیم. روزی که شما در آرزوهای واهی 
سیر می کنید، همیشه آماده هستید گول بخورید. خوش بین بودن، مثبت بودن و امیدوار 
بودن و تاکید بر روی جنبه مثبت، بسیار خوب است، اما همچنان با خبر بودن از خطرها و 

جنبه های بد و منفی و آمادگی برای برخورد با آن ها ضروری است.
مورد بعدی مسئله رضایت و پذیرش است. نتایج یک مطالعات علمی درباره خوشبختی که 
در مدت 2۵ ساله انجام شد، نشان می دهد انسان موجودی ناراضی است. البته شاید دلیل 
اصلی و اساسی برای تحرک انسان که ساکت ننشیند و جهان و طبیعت و خودش را آن 

آیا شما باهوش هستید؟
در دنیای رقابتی امروز، اگر می خواهید زندگی خوب و با کیفیتی داشته باشید باید رفتار 
هوشمندانه ای از خود نشان دهید. هر قدر باهوش تر باشید بهتر  زندگی خواهید کرد. شما 
خود را از نظر هوش چگونه می بینید؟ آیا دیگران شما را باهوش می دانند؟ مدیران شما 
چه نظری دارند؟ برای آن که بدانید چقدر با هوش هستید، چند ویژگی است که اگر از آنها 

برخوردار باشید، می توان شما را فرد باهوشی دانست.
تصمیم گیری سریع: یک فرد باهوش در موقعیت های پیچیده، به سرعت تصمیم های 
درســت می گیرد. در حقیقت با درک سریع روابط و شرایط و با استفاده از بینش صحیح 

خود، به سرعت تصمیم های عاقالنه ای می گیرد.
خودشناسی: افــراد باهوش به تمام زوایای وجود خود واقف هستند و نقاط قوت، ضعف 
شخصیت و همچنین ارزش های خود را به خوبی می شناسند. می گویند: »کسی که دیگران 
را می شناسد عاقل است، اما کسی که خودش را می شناسد باهوش و زیرک است«. افراد 
باهوش می دانند تا زمانی که نقاط ضعف و قدرت خود را به خوبی نشناسند، نمی توانند در 

زندگی موفق شوند.
اندیشه صحیح: افراد باهوش هرگز تجربه های شکست خورده و 
ناموفق خود را دوباره تکرار نمی کند و از گذشته درس می گیرند. آنها 
به سرعت می فهمند که چه چیزی کارکرد درست دارد و چه چیزی 
درست پیش نمی رود و قبل از این که دست به کاری بزنند به خوبی 
درخصوص آن فکر می کنند. همچنین وقتی کاری را انجام می دهند 
به نتایج آن از قبل کامالً  فکر کرده و مشــکالت احتمالی را ارزیابی 

می کند. 
خالقیت: افراد باهوش در هر شــرایطی که باشند ایده های جدید و 
افکار نو دارند و برای انجام هرکاری روشی خالقانه به کار می برند. آنها 
مشــتاق پیشرفت هستند و در خصوص اطالعاتی که در زمینه های 
مختلف بهدست می آورند و همین طور رفتار مردم اطراف خود با دقت 
فکر می کنند و همیشه در برابر افکار افراطی و بدون انعطاف، مقاومت 

از خود نشان داده، عقاید جدید و منعطف مطرح می کنند.
روشنفکری: افراد باهوش به هر موضوعی از زوایای مختلف می نگرند 
و معموالً توانایی دیدن افق های دور، در هر موضوعی را دارند، چیزی 
که بیشتر مردم قادر به انجامش نیستند. آنها به این جمله معتقدند که 

ذهن مانند یک چتر نجات است و فقط زمانی خوب کار می کند که کامالً باز شده باشد. این 
افراد نه تنها از مسائل متناقض دوری نمی کنند بلکه این گونه مسائل برایشان جالب است، 

زیرا مسائل متناقض، جنبه های مختلف از موضوع ها را جلوی دید می گذارد. 
احســاس مسئولیت: افراد باهوش به سرعت به فرصت های به دست آمده و پیشنهاد های 
مفید، واکنش نشان می دهند. عمل و عکس العمل آنها بسیار سریع است و توجه به نیازهای 

خود و اطرافیان شان و احساس مسئولیت در قبال آنها اولین اولویت شان است.
تدبیر: افراد باهوش باور دارند که نمی توانند در مورد همه چیز آگاهی و اطالعات داشــته 
باشــند، بلکه می دانند هر زمان به اطالعاتی نیاز باشــد، از کجا می توانند آن را پیدا کنند. 
آنها می توانند به هر منبع و هر تخصصی که مورد نیازشــان باشد، به سرعت دست  یابند. 
آنها شــبکه ای از دوستان آگاه در زمینه های مختلف دارند و هرگز برای دریافت اطالعات و 

همکاری در نمی مانند.
تقویت مغز: افراد باهوش، سعی می کنند همواره باهوش بمانند، به همین دلیل همیشه در 
حال یادگیری هستند. آنها دائماً در حال یاد گرفتن مهارت های جدید، آشنایی با اعتقادات و 

باورهای تازه هستند. مغز آنها لحظه ای را بدون یادگیری سپری نمی کند.
شوخ طبعی: افراد باهوش زندگی را بیش از حد جدی نمی گیرند. آنها اهمیت مطرح کردن 

یک موضوع جالب و خنده دار در حین کار روزمره و زندگی را به خوبی درک می کنند. 

رازهای موفقیت )قسمت بیستم و یکم(

ستایش/اثر:پابلو پیکاسو

گونه که هست نپذیرید و بخواهد در آن تغیر ایجادکند، این است که ناراضی باشد. ولی این 
نارضایتی باید برای ما انگیزه ساز و تعیین کننده جهت و هدف باشد و حتی به زندگی معنا 
و مقصود بدهد، نه این که من و شما را به ناله و نارضایتی و گله و شکایت و سرزنش کردن 
و مقصر و گناه کار دانستن دیگران بیاندازد. در زندگی مفهوم رضایت را باید در محل های 
مختلف پیدا کرد، مثالً رضایت از رشد گلی که در خانه پرورش می دهیم یا رضایت از وقت 
و نیرو و انرژی که صرف پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان می کنیم و یا کمک به افرادی که 
نیازمند هستند، در این مواقع رضایت خاطر ما در ارتباط با خودمان  این است که باالخره 
کاری را به نتیجه رسانده ایم. در بسیاری از موارد رضایت در کنار مفهوم دیگری معنا پیدا 
می کند وآن پذیرش است. یعنی من و شما باید بدانیم در دنیایی هستیم که باید فعالیت و 
کوشش انجام دهیم، ولی نتیجه را هر آنچه که باشد بپذیریم. مفهوم پذیرش خیلی از اوقات 
معنایش این است که من باید چالش و کوشش کنم، اما اگر در آخر شکست خوردم تسلیم 
شرایط شوم. در زندگی بزرگ ترین مشکل ما انسان ها این است که نمی دانیم تا کی باید در 
مسائل پافشاری کنیم و کجا بهتر است تسلیم شویم. مثالً بعضی اوقات در مشکالت کاری و 
مالی آنقدر زود تسلیم  می شویم که نتیجه سال ها دسترنج خود را به باد می دهیم و بعضی 
اوقات هم تا آنجا ادامه می دهیم که باعث زیان های روحی و جسمی و مالی فراوان برای خود 
می شویم. البته پذیرش تنها در زمینه های اقتصادی نیست، بلکه در همه چیز می تواند اتفاق 
بیافتد. برخی از ما بعد از مرگ عزیزان مان سال ها بدون این که هیچ فایده ای داشته باشد، 
از مرگ آن عزیز برای آزار و اذیت خود و دیگران استفاده می کنیم، زیرا توان آن را نداریم که 
اجازه دهیم درگذشته، در گذرد و از ما جدا شود. یا مثالً در زندگی زناشویی زمانی که منجر 
به جدایی و طالق می شود، به خاطر آسیب هایی که وجود داشته یا هم اکنون هست، قهر 
و خشم مان را بیشتر می کنیم و از رابطه ای که تمام شده و غم خوردن و کوشیدن، هیچ 
تفاوتی در نتیجه آن نخواهد داشت، برای خودمان بال و دردسر بیشتری به وجود می آوریم 
و دست به اعمال و رفتاری می زنیم که گرفتاری های وخیم تری را برای ما به ارمغان آورد. 
بهترین روش این است که ما کوشش خودمان را انجام دهیم، ولی در آخر کار آن چه را که 

اتفاق می افتد بپذیریم. 
مورد بعد مسئله شجاعت است. جهان مال کسانی است که باور کنند زندگی همراه با درد و 
رنج است، دنیا جایی است که در آن خطر وجود دارد و زندگی به گونه ای است که انسان 
باید در آن ریسک کند. اگر کسی توانایی هزینه کردن و قبول خطر و قبول شکست را نداشته 

باشد، هرگز پیروزی را لمس نخواهد کرد. به قول نیچه«باید خطرناک زندگی کرد«. بنابراین 
شجاعت برای موفقیت و رسیدن به خوشبختی بسیار مهم است. بسیاری از ما به دلیل آسیب های 
کودکی، با ترمز روانی زندگی می کنیم، یعنی در حالی که پایمان روی گاز زندگی اســت 
یک پای دیگرمان محکم روی ترمز زندگی است. به همین جهت است که وقتی بنزین مان 
تمام می شود، چه بسا متوجه می شویم مقدار کمی پیش رفت کرده ایم. دنیا مال آدم های 
ترسو نیست، دنیا مال کسانی است که به پیش می روند، نه به هزینه دیگری، نه با مسئولیت 
دیگری، نه با گناه و تقصیر دیگری، بلکه با هزینه خودش و با مسئولیت خودش. موفقیت 
مال کسانی است که حاضرند تقصیر ها را به عهده بگیرند. اگر اهل ریسک و خطر نیستید، 
اگر می خواهید بدون هیچگونه احتمال بُرد و باخت زندگی کنید، احتماالً به هیچ موفقیتی 
نمی رسید. درست مانند کسی است که هرگز فوتبال یا بسکتبال بازی نکرده، بنابراین بازنده 
نبوده. اما بازنده واقعی آن کسی است که هیچ وقت این بازی ها را انجام نداده است. انسان 
عادی قرار است گاز و ترمز و فرمان زندگی را در دست بگیرد و با سرعت متناسب حرکت 

کند، در زمان الزم به سرعتش بیافزاید و مواقع ضروری از سرعتش بکاهد.

ریســک کردن: از آنجا که این افراد همیشــه دوســت دارند روش های جدیدی را در 
کارهایشان اعمال کنند، با علم اینکه ممکن است گاهی با شکست رو به  رو شوند، با انجام 
روش های نوین قبول خطر کرده، معموالً در وقت مناسب و به شکلی هوشمندانه این خطر 

را به یک فرصت تبدیل می کنند.
اعتماد به نفس: افراد باهوش بیش از هرکس و هر چیزی به خودشان اعتماد دارند و هرگز 

برای تصمیم گیری مرتباً از دیگران نظر خواهی نمی کنند.
قلم و کاغذ: افراد باهوش ترفندها و مهارت های داشتن یک زندگی خوب را به سرعت 
می آموزند و برای خود برنامه ای دقیق دارند و اهداف زندگی خود را در جایی یادداشت کرده 

و هرگز به دست فراموشی نمی سپارند.
سودآوری: افراد باهوش از سیستم مدیریت زمان بهترین بهره را برده، عالوه براینکه خود 
از مزایای این مدیریت فایده می برند، موجب پیشــرفت سازمانی می شوند که برای آن کار 

می کنند. آنها همیشه وظایف مهم روزمره شان را به سرعت انجام می دهند.
تشــخیص صحیح: افراد باهوش می توانند انگیزه های دیگــران را بالفاصله درک کنند و 
تشــخیص دهند که چه کسانی مناسب دوســتی هستند. بنابراین در 
انتخاب افرادی که با آنها مراوده دارند، دقت کرده و همیشه با کسانی که 

دارای اخالق خوب و کیفیت ارزشی باال هستند ارتباط برقرار می کنند.
خوانـدن، خوانـدن و باز هـم خوانـدن: افـراد باهوش همیشـه با 
خوانـدن کتـاب، مجله و مقـاالت مختلف در حال وسـیع کردن دایره 
معلوماتـی کـه می توانـد بـرای پیشـرفت و افزایـش قدرت مغزشـان 
شـان  مفیـد باشـد، هسـتند. در ضمـن می داننـد چگونـه اطالعـات 

مناسـب را حفـظ کـرده و بقیـه را رهـا کنند. 
یادگیری: آنها عالوه بر اینکه به خوبی اهمیت یادگیری را می دانند و 
همیشه در حال یادگرفتن هستند، می دانند که باید آموخته های خود را 
در اختیار دیگران نیز قرار دهند. آنها با آموزش به دیگران عالوه بر اینکه 
اطرافیان خود را آگاه می کنند، به این وسیله می توانند فعاالنه در مورد 
مباحث ارائه شده تمرین و تحقیق کنند، در نتیجه موضوع مطرح  شده 

را بهتر درک کنند.
آیا با توجه به موارد فوق بازهم خودتان را باهوش می دانید؟ یا فکر 

می کنید باید در بعضی زمینه ها بیشتر فعالیت کنید.
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تحلیل اخبار آب
طرح دو فوریتی افزایش قیمت آب به مجلس رفت

مهرداد الهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: نمایندگان مجلس طرح دو 
فوریتی افزایش قیمت آب مشترکین پُرمصرف را مطرح کردند. وی با اشاره به اینکه یکی 
از ابزارهای بازدارنده مصرف بی رویه بحث قیمت است افزود: در این طرح برای مشترکینی 
که بیش از الگو، آب مصرف می کنند به ازای هرمتر مکعب افزایش مصرف قیمت ۵ تا ۱0 
هزار تومانی در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: آبیاری فضای سبز با آب تصفیه 
شده توسط شهرداری، پِرت 3۵ تا 40 درصدی آب و سوءمدیریت ها از عوامل تأثیرگذار در 
بحث بحران آب بوده است .الهوتی اظهار داشت: نبود مدیریت درست منابع از عواملی بوده 
که شرایط کم آبی را تشدید کرده است و اگر در این زمینه تصمیمات درستی گرفته شود 

بخشی از مشکالت حل می شود. 
خبرگزاری اقتصادی ایران

  بحث قیمت آب مدت بسیارطوالنی است که به عنوان اهرم بازدارنده مصرف، 
از طرف کارشناسان آب مطرح می شود. مدتی طول کشید تا مسئوالن آب قانع شوند باید 
الاقل به اندازه نرخ تورم، همه ساله به قیمت آب اضافه شود. مدتی هم طول کشید تا دولت 
قانع شد طرح افزایش آب را به مجلس بفرستد. معموالً این طرح ها تحت عنوان جلوگیری از 
افزایش هزینه مردم، با مخالفت نمایندگان مواجه می شد. هرچند در این میان بیشترین سود 
ارزان بودن نرخ آب به جیب کسانی رفت که مرفه تر بودند و اکنون دود کم آبی، به چشم 

همه خواهد رفت. به قول شاعر آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟

به کار در دقیقه نود عادت کرده ایم
ناصر شمس قارنه عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر گفت: رودخانه هایی 
که زمانی زنده تلقی می شد امروز خشک شده اند و خشکسالی به مناطق کوهستانی کشور 
رسیده است. این بحرانی است که باید به آن توجه جدی شود. وی اظهار داشت: متأسفانه 
برای برخی مسائل مهم، جایگاه ارزشمندی قائل نیستیم و همیشه مشکالت را می گذاریم تا 

دقیقه 90 و بعد می نشینیم ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم.
 خبرگزاری تسنیم

  روزمرگی وغرق شدن در مشکالتی که اکثراً معلول یک علت بزرگ تر هستند 
و نداشتن افق دید وسیع و استراتژیک، باعث می شود کارها همیشه به دقیق نود بکشد.

 بروز بحران آب با تصویب 2 قانون
مسعود اسدی رییس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی کشور اظهار کرد: مهم ترین موضوع و 
چالشی که درحال حاضر کشاورزی با آن مواجه است، بحران آب است و تنها بخشی از این بحران 
به سبب مسائل جوی به وجود آمده. اما عمده دلیل آن سو تدبیرها و تصویب برخی قوانین نادرست 
است. وی افزود: در سال ۱383 طرحی برای حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی 
تصویب شد که در راستای این طرح بزرگ ترین ضرر به جامعه کشاورزی وارد شد. چرا که در 
قالب این طرح مقرر شد کشاورزان از ابتدای سال ۱384 از پرداخت آب بها  معاف شوند. همین 
قانون باعث شد تا دولت به سبب این که دیگر پولی بابت آب از کشاورزان دریافت نمی کرد، بر 
آن ها نظارت هم نداشت. وی اضافه کرد: قانون دیگری که سبب تاراج آب های زیرزمینی کشور 
شد، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه است که باید پُر می شد، اما مجلس هشتم تحت 
عنوان تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه، در حقیقت آنها چاه هایی که به صورت غیر مجاز و در دشت 
های ممنوعه حفر شده بود را قانونی کردند.اسدی اعالم کرد: در حالی که استاندارد استفاده از آب 
زیرزمینی درجهان حداکثر 40 درصد است ایران در چند دهه اخیر ساالنه 70 درصد ازمنابع آب 
زیرزمینی را استفاده کرده. اسدی گفت: شاید کشاورزان در آن زمان از تصویب این قانون ها که 
آن ها را از پرداخت بهای آب چاه ها معاف کرده بود و مجوز چاه های فاقد مجوز را به آنها داده بود، 
خوشحال بودند و این خطرات را نمی دیدند. اما مجلسی ها و دولتی ها باید این مساله را می دیدند.
ایسنا

 عالقه مند بودن به مردم و قصد خدمت به آنها را داشتن، به خصوص در جهت خدمت 
به کشاورزان محروم کشور، کار بسیار خوبی است. ولی قصد خدمت در مسائل پیچیده، به یک نگاه 
کارشناسانه احتیاج دارد، تا خدمت به زحمت تبدیل نشود. به قول شاعر ناگهان سرکنگبین صفرا  فزود.

منتظر خشک شدن آبخوانها   باشید
نشنال جئوگرافیک اعالم کرد، خشکسالی، ذخایر آب سفره های زیرزمینی را خالی کرده و مدیریت 
و حفاظت از ذخایر آب های زیرزمینی را به یک چالش فوری تبدیل نموده است. این نشریه افزود: 
اگر سیل بیاید، خطر را می بینیم و واکنش نشان می دهیم. اما برخی خطراتی که حیات ما را تهدید 
می کنند، قابل دیدن نیستند. از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی از جمله خطرات غیرقابل 
دیدنی است که حیات انسان را به خطر می اندازد. اکنون اُفت ذخایر شتاب گرفته. هم زمان با اینکه 
خشکسالی، وضعیت ذخایر آب های زیرزمینی را بدتر کرده، در نتیجه  آب آشامیدنی برای مردم 

وکشاورزی کاهش یافته و این کمبود زمینه ساز ناآرامی های اجتماعی خواهد بود. 
ایرنا

  برای پایش خطراتی که قابل رویت نیستند، امروزه ابزاری مانند ماهواره و 
سیتم های پیشرفته هواشناسی وجود دارد. بهتر است همه ارگان های موثر در سرنوشت آب 

با هم تشریک مساعی کنند تا از آسیب ها کاسته شود. 

حضور شرکت KWC در نمایشگاه بین الملی صنعت ساختمان
ســـیزدهمین نمایشـــگاه بیـــن المللـــی تاسیســـات و سیســـتم هـــای سرمایشـــی و گرمایشـــی 
ـــن  ـــای بی ـــگاه ه ـــی نمایش ـــل دائم ـــال ۱393 در مح ـــاه س ـــر م ـــی 28 مه ـــخ 2۵ ال از تاری
المللـــی تهـــران بـــا حضـــور 2۱ کشـــور و 43۵ شـــرکت صنعتـــی آغـــاز بـــه کار کـــرد. شـــرکت 
KWC ماننـــد ســـالیان گذشـــته جدیـــد تریـــن محصـــوالت خـــود را بـــه نمایـــش گذاشـــت و بـــا 
متخصصـــان، انبـــوه ســـازان و مصـــرف کننـــدگان محصـــوالت خـــود بـــه گفتگـــو و تبـــادل نظـــر 
پرداخـــت. بـــا چنـــد نفـــر از بازدیـــد کننـــدگان غرفـــه KWC  گفتگوهایـــی انجـــام دادیـــم کـــه 

ـــه نظـــر شـــما مـــی رســـانیم.  خالصـــه آن را ب
• آقـــای کریمـــی گفتنـــد: مـــن چندیـــن ســـال اســـت کـــه بـــه فروشـــندگی وســـایل بهداشـــتی 
ســـاختمان در متـــل قـــو مشـــغول هســـتم. محصـــوالت KWC بـــه نظـــر مـــن فعـــاًل در میـــان 
شـــیرهای ایرانـــی از همـــه بهتـــر اســـت و تـــا کنـــون کـــه ایـــن شـــیر را مـــی فروختـــم حتـــی 
ـــند.  ـــی باش ـــتریانم ناراض ـــه مش ـــده ک ـــش نیام ـــم پی ـــکلی ه ـــن مش ـــک تری کوچ

پُـــر مصـــرف تریـــن محصـــول KWC دوش و علـــم 
ـــرف آب  ـــه در مص ـــت ک ـــر اس ـــت ای ـــکای فی یونی
صرفـــه جویـــی خوبـــی انجـــام مـــی دهـــد، هرچنـــد 

ـــاال اســـت.  از نظـــر قیمـــت کمـــی ب
• خانـــم رضـــوی، خانـــه دار گفتنـــد: مـــن 
ـــه  ـــرم، ب ـــیر بخ ـــم ش ـــرای منزل ـــم ب ـــی خواه م
ـــردم و  ـــد ک ـــه بازدی ـــن غرف ـــور از ای ـــن منظ همی
ـــطح  ـــدم س ـــی دی ـــردم، ول ـــت ک ـــوگ دریاف کاتال
ـــت آب  ـــن اس ـــت و ممک ـــن اس ـــس په دوش تنی
بیشـــتری مصـــرف کنـــد و آب هـــدر بـــرود. کاتالـــوگ 
ـــان  ـــح ش ـــم توجی ـــا ببین ـــم ت ـــرکت را گرفت ش

چـــه بـــوده. ایـــن روز هـــا اگـــر محصـــوالت توجیـــح اقتصـــادی نداشـــته باشـــند 
خیلـــی جالـــب نیســـت. 

ـــر را در غرفـــه مشـــاهده  ـــا شـــما دوش کـــم مصـــرف فیـــت ای از ایشـــان پرســـیده شـــد کـــه آی
ـــمم  ـــه چش ـــودن ب ـــرف ب ـــم مص ـــورد ک ـــزی در م ـــن چی ـــد: م ـــخ دادن ـــان پاس ـــد؟ ایش کردی
نخـــورد. انتظـــارم ایـــن اســـت کـــه در کاتالـــوگ راجـــع بـــه ایـــن هـــا توضیـــح کامـــل داده شـــده 
باشـــد ولـــی متاســـفانه فقـــط اســـم شـــیرها در کاتالـــوگ اســـت و هیچگونـــه توضیحـــی نـــدارد.

• آقـــای کاویانـــی فـــوق الیســـانس مدیریـــت و کارخانـــه دار گفتنـــد: مـــن مـــدت زیـــادی اســـت 
کـــه از ایـــن شـــیرها اســـتفاده مـــی کنـــم. تـــا کنـــون 3 خانـــه عـــوض کـــردم و همیشـــه از ایـــن 
ـــون هـــم در حـــال ســـاختن 3 واحـــد مســـکونی هســـتم و  ـــرده ام. اکن ـــد شـــیر اســـتفاده ک برن
ـــا  ـــا ب ـــه نمایشـــگاه آمـــدم ت ـــد کنـــم و ب ـــرای آن هـــا خری مـــی خواهـــم از محصـــوالت KWC ب
محصـــوالت جدیـــد آشـــنا شـــوم. البتـــه همســـرم نتوانســـت بیایـــد. مـــن بـــا مســـئوالن غرفـــه کـــه 
صحبـــت کـــردم گفتنـــد دقیقـــاً مثـــل همیـــن نمایشـــگاه در دفتـــر مرکـــزی وجـــود دارد و مـــن 

ـــه آنجـــا مراجعـــه کنـــم.  ـــا همســـرم ب ـــم ب مـــی توان
از ایشـــان پرســـیده شـــد نظرشـــان در مـــورد خدمـــات پـــس از فـــروش شـــرکت KWC چیســـت؟ 
ایشـــان پاســـخ دادنـــد: در ایـــن چنـــد ســـاله کـــه هیـــچ مشـــکلی بـــرای هیـــچ کـــدام از شـــیرها 
پیـــش نیامـــد، کـــه بـــه خدمـــات پـــس از فـــروش مراجعـــه کنـــم. امـــا مـــی دانـــم خدمـــات پـــس 

از فـــروش ایـــن شـــرکت بســـیار فعـــال اســـت. 
• آقـــای ســـعیدی، دانشـــجو مهندســـی آب از دانشـــگاه تهـــران گفتنـــد: مـــن ســـال آخـــر دانشـــگاه 
هســـتم و موضـــوع پایـــان نامـــه ام در مـــورد نقـــش وســـایل کاهنـــده مصـــرف و درصـــد اســـتفاده 
مـــردم ایـــران از ایـــن وســـایل اســـت. چـــون شـــرکت KWCیکـــی از فعـــال تریـــن شـــرکت هـــا 
ـــروژه ام  ـــرای پ ـــردم و ب ـــد ک ـــه بازدی ـــن غرف ـــن از ای ـــم مصـــرف اســـت م در ســـاخت وســـایل ک
از شـــیرها عکـــس گرفتـــم. البتـــه در بررســـی هایـــی کـــه کـــردم بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه 
وســـایل کاهنـــده مصـــرف KWC مخصوصـــاً شـــیرهای  روشـــویی و دوش کـــم مصـــرف، در بیـــن 

مـــردم شـــناخته شـــده هســـتند و ایـــن بـــرای یـــک شـــرکت جـــای امیـــدواری اســـت.

KWC اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی »من یک فروشنده هستم« 

در روز جمعه ۱393/7/۱۱ کارگاهی آموزشی با عنوان »من یک فروشنده هستم« به خواست موسسه 
پخش غفرانی، نماینده کرج شرکت KWC و در همین شهر برگزار شد. این کارگاه با شرکت 22 نفر 
از مدیران، مسئوالن فروش، فروشندگان و دست اندر کاران فروش موسسه غفرانی به منظور باال بردن 
ســطح آگاهی فنی فروشندگان از شیرهای بهداشتی هوشمند، همچنین آشنایی با روش های نوین 
فروش برگزار گردید. ابتدا آقای مهندس مجید اســدی مدیر فنی شرکت KWC درباره سواالتی که 
معموالً مشــتریان درباره مشخصات فنی می پرسند، تجربیات خود را با شرکت کنندگان این کارگاه 
آموزشــی در میان گذاشت، سپس آقای مهندس احد حیدری مدیر اجرایی آموزشگاه بازارسازان، 
درس هایی از بازاریابی موفق را با شرکت کنندگان مطرح کردند. در پایان شرکت کنندگان به دسته های 

مختلف تقسیم شده، نقش فروشنده و خریدار را ایفا کردند و آقای حیدری آنها را راهنمایی کرد.

حضور KWC در نمایشگاه اراک
نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان مرکزی یکم الی پنجم مهرماه 
93  با حضور تعداد زیادی از شــرکت های معتبر در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی غرب 
کشور در اراک برگزار شد. نماینده شرکتKWC  با مدیریت فروشگاه رفیعی در شهر اراک در این 

نمایشگاه حضور داشت و کاالهای خود را به نمایش گذاشت. 

در آخریـــن روز نمایشـــگاه ضیافـــت شـــامی بـــه افتخـــار نماینـــدگان شـــرکت KWC کـــه از تهـــران 
ـــد.  ـــزار ش ـــو برگ ـــی قاپ ـــاالر عال ـــد، در ت ـــده بودن ـــه آم ـــور در غرف ـــرای حض ـــور ب ـــر کش و سراس

ـــد.   ـــار هـــم ســـپری کردن ـــی را در کن ـــواده  KWC شـــب خوب همـــه اعضـــاء خان


