
متوازن است. مرفه ترین منطقه این شهر »لبالن« نام دارد و نام فقیر ترین منطقه »کامپلکسو 
دو آلماو« است که بیشتر از 70 هزار نفر از فقیرترین ساکنین شهر در آن زندگی می کنند. 
شاخص رفاه منطقه »لبالن« بیشتر از نروژ، سویس یا سوئد است. شاخص رفاه »کامپلکسو دو 
آلماو« چیزی در حدود شاخص کشور الجزایر و گابن می باشد. در شهر »ریو« می توانید در 

ظرف ۳0 دقیقه از یک منطقه اروپای به حاشیه صحرای آفریقا پَرت شوید. 
شاید مهم ترین مسئله این است که شهرها باید جای ایده آلی برای شادی های انسانی 
باشند. مردم ایاالت متحده آمریکا از سه دهه گذشته ازکاهش نرخ شادی رنج می برند، 
زیرا در بسیاری از شهرها، ایجاد ساختمان ها به شیوه آمریکایی، باعث ناپدید شدن غیر 
محسوس فضاهای مناسب برای روابط انسانی شده اند. مطالعات عمده خبر از افزایش 

تنهایی ها و کاهش همبستگی، صداقت و مشارکت های مدنی و اجتماعی می دهد.
می خواهیم بدانیم چگونه شهرهایی بنا کنیم که باعث ایجاد شادی در ما شوند؟ به نظر من اگر 
بخواهیم که چهره شهرهای مان را تغییر دهیم، باید شیوه تصمیم گیری های خود را که باعث 
وضعیت فعلی شده تغییر دهیم. ما به یک انقالب مشارکتی نیاز داریم. ایده شرکت در انتخابات 
دیگر منطقی نیست و باید به شکل روزانه همه در تصمیم گیری های شهری حضور داشته باشیم.

البته این کار یک مشکلی اساسی دارد. وادار کردن مردم به اشتراک گسترده و تقسیم متناسب 
قدرت می تواند به کابوس جمع بندی نظرات تبدیل شود. اینجاست که تکنولوژی می تواند 
نقش یک راه گشای بسیار خوب را از طریق سازمان دهی آسان تصمیم گیری های مردم، 

بدون اینکه الزم باشد زیر یک سقف و در یک زمان حضور داشته باشند را بازی کند.
متاسفانه وقتی حرف از توسعه روند حضور مردم در تصمیمات می زنیم، می بینیم مقامات 
دولتی از قابلیت های تکنولوژی به خوبی استفاده نکرده اند. ممکن است در مورد گزارش 
وجود چاله خیابانی، سقوط درختان یا عمل نکردن چراغ راهنمایی موفق باشند، ولی در 
زمینه دعوت از مردم برای اشتراک در نظر سنجی در مورد قوانینی که برای شان نوشته می شود 
موفق نبوده اند. درست مثل مادرم، وقتی که هشت ساله بودم او به من می گفت حق انتخاب 
داری و می توانی از پیژامای صورتی و یا آبی یکی را انتخاب کنی، اما ساعت هشت باید 
به رختخواب بروی. در حقیقت دولت در استفاده از تکنولوژی برای تشویق مشارکت، در 
مسایل مهم موفق نبوده است. به شکلی که امروزه، بودجه بندی شهری، تصرف زمین ها، 

مدیریت منابع طبیعی یا قوانین ساخت و ساز، فقط به ما ابالغ می شود. 
خبر خوب این است که مردم می توانند برای انجام این کارها، ساختار مردمی خویش را برای 
مشارکت به وجود آورند. سه سال قبل، سازمانی به نام »میو ریو« راه اندازی شد. در این سازمان، ما 
برای مردم شهر ریو امکان مشارکت در مسایل شهری را به صورت روزمره فراهم کردیم. در طول 
سه سال گذشته، پروژه »میو ریو« تبدیل به یک شبکه 160 هزار نفری شد که 40 درصد 

شرکت کنندگان را جوانانی که سن شان بین ۲0 تا ۲۹ سال است تشکیل می دهند.
در این شبکه، دخترکی به نام »بیا« عضو است که تنها 11 سال سن دارد. زمانی او برای 
جلوگیری از تخریب مدرسه اش از یکی از ابزارهای پروژه ما برای کمپین استفاده کرد، 

»لئوناردو«  هم در محله فقیر نشین »ریو« زندگی می کند، و پروژه بازیافت زباله را 
در این منطقه زاغه نشین ایجاد کرده. در 16 دسامبر سال ۲01۳ یک حکم تخلیه 
از مقام های محلی »ریو دژنیرو« دریافت کرد که به او دو هفته مهلت دادند تا مکانی 
را که در آن مشغول به کار است تخلیه کند. هدف دولت محلی این بود که این مکان 
را به یک سرمایه گذار بدهد، تا در آن ساخت و ساز کند. »لئوناردو« بااستفاده از » میو ریو« 
کمپینی را آغاز نمود، با همان ابزاری که بیا و جویتا از آن استفاده کرده بودند، در 

نهایت او دولت را به تغییر عقیده اش مجبور کرد.
این داستان ها، مرا خوشحال می سازد، نه به خاطر پایان خوش آن، بلکه مرا خوشحال 
می کند چون شروع خوشی بوده. حاال معلم ها و انجمن اولیا مدرسه »بیا« به دنبال 
راه هایی هستند که بتوانند مدرسه شان را توسعه دهند. »لئوناردو« پالن های جالبی 
برای تطبیق مدل کار خویش در دیگر مناطق» ریو« دارد. و »جویتا« به طور داوطلبانه 
در مرکز پلیسی که با تالش او ایجاد شده کار می کند. »بیا«، »جویتا« و »لئوناردو« 
مثال های زنده چیزی هستند که شهروندان و مقامات محلی در سراسر جهان نیاز به 
دانستن در موردشان دارند. ما آماده ایم به عنوان شهروند در مورد سرنوشت جامعه 
شهری خود تصمیم بگیریم، چون فعال شدن و مشارکت در سیاست های محلی نشان 
می دهد که ما برای روابط مان با یکدیگر ارزش قائل هستیم. شبکه »میو ریو« آرزومند 
است که آموخته هایش را با کسانی که دوست دارند چنین ابتکاراتی را در شهرهایشان 
ایجاد نمایند، شریک شود. ما این کار را در شهر »سائو پولو« هم شروع کردیم که نتایج 
بسیار عالی در بر داشته و می خواهیم این تجربه را به شهرهای دیگر جهان از طریق 
شبکه های اجتماعی شهروند محور انتقال دهیم. تا همه بدانند، این به خودشان ربط دارد 
که تصمیم بگیرند مدرسه می خواهند یا یک پارکینگ، پروژه بازیافت می خواهند یا یک 
محوطه ساختمانی. این مسئولیت ماست که همین حاال برای خودمان، اعضای خانواده 
و برای مردمی که به زندگی ما ارزش می بخشند، ابتکارات فوق العاده ای انجام دهیم تا 

شعف و شادی به شهرها بازگردد.

قیمت نفت اوپک ظرف شش ماه گذشته از 115 دالر به حدود 45 دالر در هر بُشکه تنزل کرد. 
جالب است که بیاد بیاوریم چندی پیش مقامات نفتی اعالم نمودند، “دوران نفت ارزان در جهان 
به پایان رسیده و در صورت ادامه تحریم ها، قیمت نفت به۲00 دالر خواهد رسید و دیگر امکان 
سقوط قیمت نفت به کمتر از 100دالر وجود ندارد.” این حرف از زبان مقاماتی بیان شد که قرار 

بود همواره از شرایط تحلیل دقیق داشته باشند و به پیشواز شرایط بروند.
 آقای دکتر محســن رنانی استاد دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی، درکتابی با عنوان »اقتصاد 
سیاسی، مناقشه اتمی ایران« که  در اردیبهشت سال 1۳۹۲ به صورت الکترونیک منتشر شد، 
نوشته: “هدف غرب از باال نگاه داشتن قیمت سوخت های ُفسیلی، ایجاد انگیزه به منظور کاهش 
وابستگی به اینگونه سوخت و افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر است. زمانی که غرب اطمینان 
حاصل کند انگیزه کافی برای کاهش وابستگی به سوخت های ُفسیلی ایجاد شده، دیگر اصراری 
برای باال نگاه داشتن قیمت نفت ندارد و به زودی سقوط قیمت ها آغاز خواهد شد”. دو سال و 
نیم پس از نشر این نظریه، سقوط سهمگین قیمت نفت آغاز شد. بر همه آشکار است که اقتصاد، 
رفاه و بهداشت کشور ما به مقدار زیادی وابسطه به درآمد نفت است. از طرفی بودجه سال 1۳۹4 
دولت که با نفت 100 دالری هم به سختی جفت و جور می شد، باالخره بر مبنای نفت 70 دالر 
بسته شد. حاال که کار به 45 دالر کشیده، احتماالً دخل و خرج دولت با مشکالت جدی مواجه 
خواهد شد و ظاهراً جز اینکه اقدامی جدی در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی 
آغاز شود چاره دیگری نیست. کاری که اگر به نظریه کارشناسان توجه می گردید، باید از سال ها 

قبل جدی گرفته می شد.
زمانی که قیمت دالر در بازار 1۳۳5 تومان بود، یکی ازمعاونین بانک مرکزی در تلویزیون به مردم 
هشدار داد که “باید نسبت به امنیت  دارایی های خود دقیق باشند” و قول داد “خریداران ارز در 
این مقطع زمانی، تا آخر عمر ضرر خواهند کرد”. فقط شش ماه بعد از این اخطار، قیمت دالر دو 
برابر شد. در حالی که در مهر سال 1۳8۹ یعنی وقتی که قیمت دالر 1070 تومان بود، آقای دکتر 
مرتضي ایماني راد عضو هیات علمی”سازمان مدیریت صنعتی” در یادداشتی زیر عنوان »چرا نرخ 

دالر در ایران باال می رود؟« نوشت:” اعتقاد قوی دارم که در دو سال آینده نرخ دالر بسیار افزایش 
خواهد یافت. زیرا قیمت واقعی دالر هم اکنون بیش از دو هزار تومان است”. به نظر می رسد 
مدیران اقتصادی کشور حتی از وجود چنین مقاله ای، بی خبر بودند، یا اینکه به جای استفاده 

از اصول علمی و نگاه کارشناسانه و مدیریت به سامان، فقط آرزوهای خود را بیان می کردند.
 در سال های اخیر قول های زیادی مطرح شده، مانند پرداخت “یک میلیون تومان به هر نوزاد 
ایرانی” یا “تحویل یک قطعه زمین 1000 متری رایگان به هر خانوار “ یا “کاهش نرخ تورم از۳7/8 
به زیر۲0 درصد ظرف یک سال” یا” باال رفتن رشد اقتصادی از منفی 6/8 درصد تا به اضافه 4 
درصد ظرف یک سال و نیم” که آنقدر رویایی و شعاری بود که نیازی  به متخصص و کارشناس 

نبود تا بفهمیم، این وعده ها غیر عملی است.
به نظر می رسد به زودی جیره بندی آب، در استان تهران و بعضی از شهرها آغاز خواهد شد. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران، چند روز پیش گفت: با توجه به کاهش 
بارندگی و کاهش شدید ذخیره آبی، از 15 اسفند ماه سال  جاری، آب جیره بندی خواهد شد. 
قائم مقام محترم شرکت آب و فاضالب استان تهران نیز اضافه کرد: ذخیره سدهای تامین کننده 
آب پایتخت در شرایط بحرانی قرار دارند. البته در تابستان امسال نیز مدیر عامل محترم آبفا هشدار 
داد که با ادامه روند کنونی مصرف و عدم بارندگی فراوان، از ابتدای پاییز، امکان برداشت از دو 
منبع اصلی تامین آب تهران، یعنی سدهای الر و لتیان، وجود نخواهد داشت، که ظاهراً این اتفاق 
در ُشُرف وقوع است. حاال این سوال باقی می ماند که آیا شرایط فعلی فقط یک حادثه است و 
تمام مشکل آب کشور، مربوط به خشکسالی نسبی سال های اخیر می باشد؟ آیا مدیریت کشور 
در سال های گذشته نقشی در ایجاد این بحران نداشته؟ آیا کارشناسان بی طرف در زمان الزم 
اخطار مناسب به مدیریت آبی کشور نداده اند؟ در سال 1۹6۹ آقای دکتر تقی فرور، کتابی با نام 
“Careless Technology” یا “فناوری های نسنجیده” چاپ کرد که آثار ُمخرب سد سازی 
بی رویه در آن مطرح شد. سه دهه قبل آقای دکترآهنگ کوثر، به ساخت بی رویه سدهای بتونی 
غول آسا، ُمخرب و پُر هزینه اعتراض نمودند و جایگزین های موثرتر، ارزان تر و کارآمدتری مانند 
روش های آبخوان داری، آبخیزداری ُخرد و بیابان زدایی را معرفی و به صورت نمونه در منطقه 
گربایگان فسا پیاده کرد. در دهه  60 و70، خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد،کارشناس دفتر فنی آب 
وزارت نیرو، بارها آثار ُمخرب ساخت سدهایی که مطالعات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، 
زمین شناسی و هیدرولوژي آنها با دقت انجام نشده را مطرح و با احداث آنها مخالفت نمود، ولی 
ظاهراً توجه الزم به نظرات کارشناسانه این افراد و سایر متخصصان کشور نگردید، زیرا تا کنون 
حدود600 سد در سطح کشور ساخته شده که ظرفیت آنها 1/5 برابر آب قابل استحصال کشور 

است، تعداد 500 سد دیگر هم در دست مطالعه است.
 اگر قرار بود نفت بشکه ای ۲00 دالر باشد و سال به سال هم بر قیمت آن افزوده شود. اگر 
قرار بود برف و باران به وفور در سرتاسر کشور نیمه خشک ما ببارد، دیگر نیازی به مدیریت 
درخشان و نظرات کارشناسانه نبود. ولی شرایط  به گونه دیگری است، بهتر است به جای 
رویا پَروری، به سمت واقعیت گرایی برویم و به نظرات کارشناسان بی طرف توجه 
کنیم، تا مشکل آب از این خطر ناک تر نشود.                                                 ش.ب

این شهر ما است، بیایید درستش کنیم از رویا تا واقعیت
هفتاد و پنج درصد انرژی جهان در شهرها مصرف شده و 
هشتاد درصد انتشار گازی که باعث گرم شدن کره زمین 
می شود در شهرها تولید می گردد. در واقع چیزهایی 
که ما ممکن است به عنوان مشکالت جهانی به آنها فکر 
کنیم، مثل تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و یا فقر، بیشتر 
مشکالت شهری به حساب می آیند. این مشکالت حل 
نخواهند شد مگر اینکه مردمی که در شهرها زندگی 
می کنند، وظیفه خود را به نحواحسن انجام دهند. مهم ترین 
این وظایف یکی مشارکت مدنی در سرنوشت شهرها و 
دیگری جلوگیری از اختالف طبقاتی عمیق و باالخره 

داشتن امکانات یک شهر شاد است.
 در دهه 80 درصد رای دهندگان در سطح جهان در 

باالترین حد خود قرار داشتند. در سال های اخیر مشارکت به شکل بی سابقه ای کاهش 
پیدا کرده. اگر این کاهش در سطح ملی بد باشد، در سطح شهری بسیار نگران کننده است. 
در دو سال گذشته آمریکا و فرانسه، انتخابات شهرداری ها را برگزارکردند. در فرانسه، تعداد 
رای دهندگان به کمترین حد خود تا کنون رسید. تقریبا40 درصد واجدین شرایط 
شرکت نکردند. در آمریکا، آمار از این هم ترسناک تر است. در بعضی شهرهای آمریکا 
درصد شرکت کنندگان به 5 درصد رسید. یعنی برای ۹5 درصد مردم، مهم نیست چه 
کسانی شهرشان را اداره می کنند. در شهر 4 میلیونی لس آنجلس شهردار با رای دویست 
هزار نفر انتخاب شد. این کمترین اشتراک رای دهندگان در طول صد سال گذشته بود. 
در »ریو« شهری که من در آن زندگی می کنم، علیرغم اجباری بودن رای دادن، تقریباً 

۳0 درصد رای سفید دادند و یا در خانه مانده و جریمه پرداختند. 
شهر »ریو« برای بررسی اختالف طبقاتی مثال خوبی است، چون به طرز باور نکردنی غیر 

مدرسه او در بین مدارس کشور بهترین بود. ولی دولت ایالتی قصد داشت که این 
مدرسه را برای ساخت پارکینگ مسابقات جام جهانی، تخریب کند. »بیا« کمپینی 
را برای جلوگیری از تخریب شروع کرد. باالخره دولت محلی نظرش را تغییر داد و 

مدرسه سر جایش باقی ماند.
»جویتا« نیز بانوی است که دخترش 10 سال قبل مفقود شده و از آن زمان در جستجوی 
دخترش است. او متوجه شد در این ماجرا تنها نیست. در سال۲01۳ تعداد 6 هزار نفر 
در ایالت »ریو« ناپدید شده اند و دولت محلی سیستم تجسس خاصی برای حل مشکل 
گمشدگان ندارد. در حالی که شهر برزیل، توانسته با سیستم جستجو،80 درصد پرونده 
گمشدگان را حل کند. »جویتا« کمپینی را در این باره آغاز کرد و بعد از آنکه وزیر امنیت، 
شانزده هزار ایمیل از سوی مردم دریافت نمود مجبور به پاسخگویی شد و مرکز ویژه ای 

برای این چنین قضایا در پلیس ایجاد کرد. 
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گفت و گو  باآقای عباس عبدی درباره جامعه شناسی مشکل آب

آقای عباس عبدی به عنوان پژوهش گر اجتماعی، چون از سابقه طوالنی روزنامه نگاری 
برخوردار هستند، تمام سوال های ما را پیش بینی کردند و دیگر لزومی به پرسش و پاسخ 
نبود. ضمن تشکر از ایشان که وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادند، توجه شما 

را به نظرات ایشان درباره "جامعه شناسی مشکل آب کشور" جلب می کنیم.
در جامعه ما عنصری وجود دارد که بسیار مطلوب است، ولی اکثراً مردم می خواهند 
وانمود کنند آن را نامطلوب می دانند، مذموم ترین مطلوب های اجتماع ما پول است.

اگر به کسی بگویند "شما فالن کار را به خاطر پول انجام می دهید"، ظاهراً حرف خیلی 
زشتی به او گفته ایم. ولی بسیاری از همین افراد که پول را عنصر نامطلوب می دانند، 
ممکن است در مقابل پول و آدم های پول دار خود را خوار و ذلیل کنند. در حالی 
که یک جامعه سالم اینگونه رفتار نمی کند. نه کسی اگر دنبال پول باشد،کار بد و 
ناپسندی انجام داده و نه کسی جلوی پول و پول داران سر َخم می کند. در جوامع 

غربی سرمایه داران سعی می کنند پول و ثروت شان جزء رتبه های 
باال قرار بگیرد و اگر زمانی مثالً از رتبه ۳ به رتبه 4 سقوط کنند، 
بسیار ناراحت شده، سعی می کنند جبران نمایند. اما به دنبال ثروت 
بودن در جامعه غربی به این معنی نیست که مردم در برابر پول خوار 
و ذلیل هستند. این را گفتم تا به توضیح پول برسم. بدون این که 
بخواهیم پول را اصالت داده و در برابرش سر َخم کنیم. پول مانند 
یک ترازو است که ارزش ها را اندازه گیری می کند. یعنی وقتی یک 
چیزی ارزش نداشته باشد، معادل پولی آن صفر می شود. یک مثال 
ساده، اگر تکه بیسکویتی روی زمین این اتاق بیافتد ما آن را بر می داریم 
داخل سطل زباله می اندازیم، اما اگر مقداری زعفران به زمین بریزد، آیا 
باز هم آن را داخل سطل می اندازیم؟ در صورتی که ارزش غذایی 
بیسکویت برای جسم ما از زعفران مهم تر است و اگر گرسنه باشیم، 
بیسکویت می تواند ما را تا حدی از گرسنگی نجات دهد، اما زعفران 
به ما کمکی نمی کند. پس چرا این رفتار دوگانه وجود دارد؟ چون 
یک پَر کوچک زعفران تقریباً 50 تومان ارزش دارد، به همین دلیل 
ما سعی می کنیم آن مقدار را از روی زمین برداریم و دوباره استفاده 
کنیم. در واقع این ارزش مالی زعفران است که به ما دستور مراقبت 
از آن را می دهد. در گذشته پدران ما اگر یک تکه کوچک نان روی 
زمین افتاده بود آن را بر می داشتند و الی سوراخ دیوار می گذاشتند، 
چون نان برای شان با ارزش و مقدس بود. در صورتی که در سال های 
اخیر، دولت با مصیبت فراوان ارز به دست می آورد، گندم را از آن سر 
دنیا وارد می کند، با هزینه زیاد به نانوایی ها می رساند. نانوایی ها با 
پرداخت هزینه سوخت و کارگر آن راتبدیل به نان می کنند، در 

آخر مقداری از این نان را می ریزیم داخل سطل آشغال و آن را به عنوان نان خشک، 
با کامیون برای گاو داری ها می فرستیم، تا گاو بخورد. هیچ جای دنیا چنین رفتاری 
دیده نمی شود. فقط به یک دلیل این رفتار در ایران اتفاق می افتد، چون قیمت واقعی 
از بین رفته است. یعنی نانوایی آرد ارزان دریافت می کند و نان ارزان می فروشد، 
در نتیجه سیکل منطقی قیمت به هم می خورد. البته فقط نداشتن درک درست از 
قیمت ها مشکل ما نیست. مشکل دیگر این است که در اجتماع درک درستی از دولت 
وجود ندارد. اگر شما بروید به یک سوپر مارکت و بخواهید خرما بخرید، فروشنده 
بگوید کیلویی5000 تومان، شما چانه می زنید و می خواهید 4500 تومان بخرید؟ 
این کار معقولی است، چون شما می خواهید پول کم تری بدهید، هر چند فروشنده 
سود کم تری خواهد برد، چرا؟ چون جیب شما با جیب فروشنده یکی نیست. اگر باور 
داشته باشیم دولت یک فروشنده است و ما یک خریدار و جیب دولت با جیب ما فرق 
می کند، آن وقت می توان توقع داشت نان ارزان تر یا حتی رایگان باشد. ولی واقعیت 
این است که دولت چیزی به غیر از ملت نیست و جیب دولت همان جیب ملت است. 
مثالً اگر دولت نان را با سوبسید به ما بفروشد، حتماً از یک جای دیگر باید برداشت 
کند که آن هم از جیب مردم است. البته مردم ایران به دلیل سوابق تاریخی همیشه 
یک شکاف بین خود با دولت احساس می کنند. چندی پیش در گزارش خبرنگار 
صدا و سیما دیدم به یک خانم ُمسن خرما تعارف کردند، پیرزن دو تا مشت اش را 
پُر از خرما کرد و گفت"هر چی از دولت بَکنی غنیمت است". این یک نگاه اجتماعی 
است که مردم فکر می کنند اگر نان و آب و برق را ارزان بگیرند خیلی زرنگی کرده 
اند و سر دولت را کاله گذاشته اند، در صورتی که جیب دولت همان جیب ملت 
است. رواج و غلبه همین دو دیدگاه است که بسیاری از مشکالت از جمله مشکل 

آب را ایجاد کرده است. 
البته فقط ملت نیست که خودش را از دولت جدا می داند، دولت ها هم خودشان را 
غیر از ملت می داند. ادبیاتی در زبان دولت مردان رواج دارد که می گویند،"ما فالن 
مقدار به مردم یارانه داده ایم" خب این حرف یعنی چه ؟ وقتی دولت می گوید ما 
به شما یارانه می دهیم در همین جا بین دولت و ملت شکاف می افتد. هرگاه 
دولت می خواهد کاالیی را گران کند تا از فشار هزینه یارانه کاسته شود، مجبور است 
توضیح مفصلی بدهد که چرا آن کاال را گران می کند، در حالی که فقط باید بگوید: 
مردم این پول خودتان است که ما متاسفانه آن را به شکل غلطی خرج می کردیم و 
حاال می خواهیم رفتار خود را اصالح کنیم. چرا دولت اینگونه رفتار می کند؟ چون 
پول نفت وشیوه خرج کردن آن در دست دولت است. مردم هم درک درستی ندارند 
که این پول، مال خودشان است. در غرب دولت ها نمی توانند بگویند ما داریم به شما 
یارانه می دهیم، چون مردم بالفاصله می پرسند این پول را از کجا آورده اید، اینکه 
پول خودمان است. البته آنجا هم یارانه وجود دارد ولی برای تخصیص بهتر منابع به 
اقشار خاص مردم هزینه می شود. معموالً پول نفت منشاء حس استقالل دولت ها 
می شود و همین حس استقالل منشاء دوگانگی و شکاف بین دولت و ملت است. 
اینگونه است که قیمت واقعی به معنای دقیق علمی، از ساز و کار اقتصادی کشور 

کنارمی رود و نتیجه آن می شود که آب تهران که زمانی از لحاظ کیفیت و کمیت در 
جهان مشهور بود، به این شرایط دچار می شود، نان و هوا هم که وضع اش اینگونه است 
و شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر متوسط جهانی است. روزی مهمانی در منزل 
ما دیدکه در هوای سرد شوفاژ خاموش است، پرسید: شما سردتان نیست؟ من در پاسخ 
گفتم: باید شما را بفرستند انگلستان تا زمانی که شوفاژتان روشن است، گرم شوید، اما 

وقتی یاد مبلغ قبض گاز افتادی، مغز استخوان تان تیرخواهد کشید.
در این زمان که گاز، آب و برق تقریباً مجانی توزیع می شود، مسئوالن مرتباً دم از 
فرهنگ سازی می زنند و می گویند برای کنترل مصرف، فرهنگ باید درست شود که 
حرف غلطی است. چگونه باید فرهنگ درست شود؟ این مردم کسانی بودند که خرده 
نان را از روی زمین بر می داشتند. چرا حاال خروار خروار نان را تلف می کنند؟ این شیوه 
قیمت گذاری است که روش زندگی آن ها را تغییر داده است. دخالت دولت در قیمت ها 

فرهنگ مردم را تنزل داده است. به عنوان مثال ساختمان ما دارای6 طبقه است و زیر 
بنای هر طبقه حدود ۲00 متر و 6 خانوار در آن زندگی می کنند. حیاط و باغچه هم 
داریم. فکر می کنید ساختمان ما ماهی چقدر پول آب می دهد؟ ماهی۳0 هزار تومان، 
یعنی هر خانوار روزی۲00 تومان. حمام می رویم، غذا درست می کنیم، کارهای روزمره 
و شستشو را انجام می دهیم، باغچه را آب می دهیم، در واقع آب که مایه حیات است 
در سبد مخارج ما جایی ندارد. آیا در این شرایط می توان از مردم توقع باال رفتن فرهنگ 
مصرف آب را داشته باشیم. دولتی که نتواند این منطق ساده را به مردم اش منتقل 
کند، معلوم است ارتباط اش با اجتماع قطع شده. زمانی در برنامه چهارم تصویب شد 
ساالنه۲0 الی ۲5 درصد سوخت گران شود. وقتی مجلس هفتم آمد، شب عید آقای 
رییس مجلس وقت، سخنرانی کردندکه "ما به شما عیدی دادیم و جلوی افزایش قیمت 
را گرفتیم". چندی بعد معاون مجلس دومای روسیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان 
نفت و انرژی دنیا است، در ایران گفت "من تعجب می کنم بنزین شما از آب روی میز، 
ارزان تر است. این برای من قابل درک نیست". همان رییس مجلس محترم، به مردم 
اعتراض کرد که "آی ملت ببینید چه وضعی شده، معاون دومای روسیه به من می گوید: 
نمی توانم بفهمم چرا بنزین در کشور شما از آب ارزان تر است". این حرف یعنی کی 
بود؟ کی بود؟ من نبودم. آیا وظیفه دولت این است که وقت و انرژی خود را تلف قیمت 
نان و آب و پی آمد های آن کند. در حال حاضر قیمت بنزین در ترکیه لیتری 8000 
تومان است. آب هم از آب تکان نخورده، تازه هر سال رشد اقتصادی شان بهتر می شود، 
آن وقت ما باید سر مرز بازرگان صدها کامیون ترانزیت را به صف کنیم تا ببینیم آیا باک 

کامیون های تُرک را باید قفل بکنیم یا نکنیم!
البته دولت تنها مقصر نیست، اقتصاد دانان ما هم به شدت مقصرند. بار قبل که 
سوخت گران شد، تعدادی از اقتصاد دان های مشهور فریاد برآوردندکه" نکنید آقا 
بدبخت می شویم تورم زیاد می شود". دیدیم که هیچ اتفاقی هم نیافتاد. تورمی هم 
که مدتی بعد ایجاد شد ربطی به قیمت سوخت نداشت، بلکه دلیل اش کسری بودجه 
و چاپ اسکناس بود. االن مدتی است قیمت سوخت یکبار دیگر افزایش پیدا کرده، 
آیا سرعت تورم باال رفته؟ نه حتی پایین هم آمده. مشکل این جا است که بعضی ها 
منطق بازار را با نظام سرمایه داری یکی می گیرند. در چین که کمونیستی است و در 
آمریکای سرمایه داری و سوئد شبه سوسیالیستی، همه از نظام بازار تبعیت می کنند و اگر 
بخواهند در جایی دخل و تصرف کنند، مالیات را می بخشند، کمک مستقیم می کنند و 

خیلی کارهای دیگر، ولی هرگز اصل نظام قیمت را مختل نمی کنند.
می توان گفت فرهنگ ناسالم مصرف آب، ریشه در نظام قیمت دارد. مثالً از زمانی که 
ارزش آب از بین رفت، نتیجه همین شد که می بینید. من بچه دورانی هستم که برق 
گران بود، بنابراین یاد گرفته بودم، وقتی از اتاق بیرون می روم برق را خاموش کنم و وقتی 
بر می گشتم چراغ را روشن می کردم. امروز چنین چیزی را نمی بینیم و بعید می دانم بچه ای را 
پیدا کنیم که چنین فرهنگی داشته باشد. بچه ها که فرقی نکرده اند، بچه امروزی این 
آموزش را ندیده که اگر پول آب و برق خانواده کم بشود، می تواند با پول آن کفش و 
کیف خرید یا به سینما رفت. اگر ارزش برق و آب واقعی بود، بچه های امروزی هم حتماً 

رعایت می کردند. چند روز پیش در ساعت پایانی اداره ای به دستشویی رفتم، سیفون شان 
از نوع شیر گاز بود که با دست باز و بسته می شد. نفر قبلی سیفون را باز کرده و رفته 
بود. شاید اگر من نمی رفتم تا صبح آب هدر می رفت. مدیر آن اداره حق دارد انگیزه ای 
برای تعویض آن شیر گاز با سیفون مدرن کم مصرف نداشته باشد، چرا؟ چون پول 
آب قابل مقایسه با پول سیفون نیست. به نظر من رفتارهای ُمصِرفانه مربوط به قیمت 
می شود و نه هیچ چیز دیگری. شاید با همین شرایط هم بعضی از مردم رعایت کرده، 
آب کم مصرف کنند. اما دولت که نباید به این چیزها دل خوش کند، دولت باید قیمت ها 

را واقعی کرده، در کنارش آموزش بدهد. 
ما وقتی از قیمت صحبت می کنیم فقط منظورمان آب ُشرب نیست. وقتی آب ارزش 
داشته باشد، به تولیدات کشاورزی هم بیشتر توجه می شود. االن اتحادیه اروپا با اینکه 
از نظر آب مشکلی ندارد، اما تمرکزش را به طرف ِکشت محصوالتی که آب کم تری نیاز 
دارند برده و از محصوالتی که آب زیاد می خواهند، مالیات بیشتری 
می گیرند یا به آن ها کمک مالی نمی کنند. در عوض به محصوالتی 
که آب کم تری می برد کمک می کنند. در واقع به این شکل به 
کشاورزان خط می دهند تا آب مجازی بیشتری تولید کنند. شما 
نگاه کنید در ایران محصوالت جالیزی آب زیادی می برد، در واقع 
ما با صدور هندوانه یا خربزه، آب صادر می کنیم. اما ممکن است با 
همان مقدار آب بتوانیم خیلی چیزهای دیگر که با ازش تر است 
تولید کنیم، مثل زعفران. خب دولت نمی تواند کشاورز را مجبور کند 
که این محصول را تولید نکن و این محصول را تولید بکن. اما باید 
با قیمت ها بازی کنند و بها و امکان انتخاب بدهند، تا بتوانیم از آب 
بهترین بهره برداری را بکنیم. حتی نوع آبیاری هم در گرو ارزش آب 
است. استفاده از روش غرق آب یا بارانی یا قطره ای، دقیقاً در رابطه 
است با قیمت آب. اما وقتی می آیید قیمت آب را حذف می کنید، 
همه حساب کتاب ها از بین می رود. چه در حوزه آب ُشرب چه در 
حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت. به عنوان مثال طرح فوالد 
مبارکه قرار بود در بندر عباس تاسیس شود تا از آب دریا استفاده 
کند. اما طرح در اصفهان انجام شد و برای تامین آب مورد نیاز آن 
سالیانه حدود70 میلیون متر مکعب از آب کوهرنگ،که بهترین آب 
معدنی است، در این کارخانه مصرف می شود. چرا این اتفاق افتاد؟ 
چون ارزش آب را صفر در نظرگرفتیم. در واقع آبی را که می شد در 
بطری، لیتری هزار تومان صادر کرد، اکنون برای خنک کردن فوالد 
ُمذاب استفاده می کنیم، در نتیجه وضعیت آب منطقه و حوزه کارون 
و زاینده رود بر هم می خورد. در حوزه سدسازی هم تخصیص منابع 

و انتخاب محل سد از منظر اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. مثالً نماینده فالن جا 
می خواهد کار چشمگیری برای حوزه خودش انجام دهد،کار چشمگیر هم باید حتماً 
نوار و قیچی برای روز افتتاح داشته باشد، یعنی طرحی که نوار و قیچی نداشته باشد 
از نظر مسئوالن اصالً طرح نیست. مثالَ  اگر در جایی کاری بشودکه آلودگی هوا کم 
بشود و یا کیفیت مصرف آب باال برود به چشم کسی نمی آید، ولی اگر یک کارخانه 
بسازند که بشود در یک روز معین، به ورودی آن نوار ببندند و یکی یا دو تاقیچی، که 
تازگی ها شده سه تا، دست مسئولین بدهند تا نوار را قیچی کرده و فیلم و عکس 
بگیرند، آن را می شود طرح عمرانی محسوب کرد. مسئولین آنقدر به مراسم افتتاح 

عالقه مندند بعضی از پروژه ها گاهی تا 5 بار افتتاح می شود!
در سال 7۲ یا7۳ ساختن سدی به نام سازبُن بر روی سر شاخه های کرخه آغاز شد. 
چند میلیارد هم خرج کردند، بعد در سال 77 در حالی که مقداری از کار پیش رفته 
بود، تازه قرار شد ارزیابی اقتصادی سد را شروع کنند.گفتیم شما که این سد رو شروع 
کردید، دیگر ارزیابی اقتصادی به چه درد می خورد؟ باالخره وقتی ارزیابی اقتصادی بر 
روی این سد انجام شد، آمار و ارقام نشان داد در مقابل هر 100 تومانی که در این سد 
خرج می شود، در بهترین حالت 16 تومان بر می گردد، بگذریم از عوارض اجتماعی 
و محیط زیستی طرح، این فقط ارزیابی اقتصادی بود. ارزیابی اقتصادی سد کرخه نیز 
نشان می داد، اگر 100 تومان خرج شود، در طول دوره عمر این سد 150 یا160 
تومان بازگشت سرمایه خواهد داشت. از همه بدتر تبخیر سد ها است. در  منطقه 
گرمسیر خوزستان بخش عظیمی از آب سد ها در نتیجه تبخیر از دست می رود. 
تبخیر فقط این نیست که آب پشت سد کم می شود، بُعد دیگرش این است 
که کیفیت آب از بین می رود، زیرا آب به صورت خالص تبخیر شده و امالح 
باقی می ماند. چرا این اتفاقات می افتد؟ چون هزینه های طرح از پول نفت 
تامین می شود و کسی نمی رود یقه کسی را بگیرد که آقا چرا شما این سد را 
می زنی یا این جاده را می کشی؟ چند تا ماشین در روز از آن جاده می گذرد؟ این 
طرح چه منفعت اقتصادی برای کشور دارد؟ بنابراین وقتی که پاسخگویی وجود ندارد و 
کارهای دولت شفاف نیست و طرح هایش بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، نتیجه همین 
می شودکه می بینید. از سالیان گذشته چند هزار طرح نیمه کاره در مملکت به وجود 
آمده و فقط پول حیف و میل شده و حاال روی دست دولت فعلی مانده، تازه حفظ و 
نگهداریش هم پول زیادی می خواهد، بدون این که هیچگونه سود یا تولیدی داشته 
باشد.اگر مجموعه سرمایه گذاری هایی که در50 سال گذشته انجام شده را جمع 
کنیم، باید تولید ناخالصی ملی ما چندین برابر چیزی باشد که االن هست. اکثر این 
منابع، درجای نادرست و به شیوه غلط تخصیص پیدا کرده،که بخش زیادی از آن هم 
در بخش آب بوده. خوشبختانه کم شدن درآمد نفتی اتفاق مهمی است که در حال 
رخ دادن است. به نظر من نفت ترکیبی از داروی مخدر ومحرک و ُمَسکن است که 
حکومت ها می خورند، هم دلیر می شوند، هم دچار توهم می شوند و هم دردشان 
کم می شود. خوشبختانه از اثر این معجون دارد کاسته می شود و می توان امیدوار 

بود کار ها با مدیریت و عقالنیت بیشتری سامان بگیرد.



در این شماره بیست و سومین قسمت مقاله »راز های موفقیت« را برای شما چاپ 
می کنیم. شماره آینده آخرین قسمت این سلسله مقاله خواهد بود. الزم به یاد آوری 
است کلیه قسمت ها، به صورت مستقل نیز قابل استفاده می باشد. اگر مایل به دیدن 
شماره های گذشته هستید، می توانید به سایت www.kwciran.com  قسمت 
آرشیو ماهنامه مراجعه فرمایید. در شماره قبل به دو موضوع از چهار مقوله ای که افراد 
موفق با آن برخورد خاص دارند، یعنی »تغذیه و بهداشت« و »خواب« پرداختیم. حاال 

دو کلید باقی مانده را بررسی می کنیم. 
مورد بعد مســئله ورزش است، البته نه به معنی بازی و سرگرمی، بلکه به صورت 
رفتاری مشخص، با قواعد معین و دقیق، مانند فوتبال و بسکتبال یا بدن سازی و 
ایروبیک. افراد اگر بین 6 تا ۲۲ سالگی هفته ای بین 10 تا 15 ساعت ورزش نکنند 
در بزرگسالی گرفتار خواهند شد. زیرا هر حرکت بدنی و فکری انسان در آِن واحد 
نیاز به ارسال صدها خبر و پیام و ارزیابی آنها و دادن پاسخ یا واکنش مناسب و سریع 
دارد. هیــچ چیز به اندازه ورزش انســان را با جهان طبیعی و توانایی های خودمان 
آشــنا نمی کند. به خصوص جنبه رقابتی ورزش و انگیزه ای که در ما برای ارائه 
بهترین توانایی هایمان ایجاد می کند، ما را در مسیر رشد و تکامل قرار می دهد 
و برای زندگی با دیگران در شــرایط رقابت، حسادت و همکاری آماده تر می کند. 
از طرفی ما را برای شکســت و باختن و اشتباه کردن و مورد  قضاوت قرار گرفتن، 
حتی مورد خنده و استهزاء دیگران واقع شدن، آماده می کند. ورزش عنصری است 
که می تواند ما را بسازد و واقعیات جهان و شیوه ارتباط را به ویژه در ورزش های 

جمعی به ما بیاموزد.
چهارمین کلید، شــادی اســت. اصوالً بعضی از ما دوست داریم دنبال غم و اندوه 
برویــم، حتی برخی اوقات غــم و اندوه به ما لذت می دهد. این ماجرا می تواند تا 
آنجا ادامه پیدا کند که به خود آزاری و دگر آزاری هم برسد. در بسیاری از اوقات 
ما با غم و اندوه، خودمان را از خودمان و از دیگران طلب کار می بینیم. درصورتی 

یکی از بزرگترین و چالش برانگیزترین دستورات اخالقی در طول تاریخ این جمله 
اســت »با دشمن خود مانند یک دوست رفتار کنید«. فرقی نمی کند که در کدام 
کشور و با چه فرهنگی بزرگ شده اید، در هر صورت عمل به این پند بسیار دشوار 
است. اکثر افراد از آنجا که عمل به این پند را غیر عملی، دشوار و غیر ممکن می دانند 
آن را به دست فراموشی می سپارند و به سادگی از کنار آن عبور می کنند. مطمئناً 
اولین قدم برای اجرای این دستور این است که یاد بگیریم چطور دشمنان خود را به 

دوستانی وفادار و قابل اعتماد تبدیل کنیم.
در این مقاله 7 نکته کاربردی و عملی را بررسی می کنیم که با پیروی از آنها می توانید 

سرسخت ترین دشمنان تان را به دوستانی صادق و بی ریا تبدیل کنید.
۱- با احترام عذرخواهی کنید.

حتی اگر فکر می کنید هیچ تقصیری در بروز اختالف و کشمکش نداشته اید، باز هم 
باید با نهایت احترام و صداقت از طرف مقابل برای سهم احتمالی خود در شروع اختالف 
عذرخواهی کنید. باید تمام مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. باید بگویید » متأسفم « 

بدون هیچ اما و اگر و عذر و بهانه ای.
۲- طرف مقابل را ببخشید.

اجازه بدهید بدانند که شما آنها را به خاطر اذیت و آزارهای شان بخشیده اید. با تمام 
وجود آنها را ببخشید و برای آنها طلب خیر و سعادت کنید. شاید این افراد به دشمنی 
خود با شما ادامه دهند اما اگر استقامت کنید و نگرش مثبت و حس بخشش خود 
نسبت به آنها را حفظ کرده و ادامه دهید، آنها هم دیر یا زود از کارهای خود پشیمان 

می شوند و به درخواست صلح و آشتی شما پاسخ مثبت می دهند.
3- بر روی ویژگی های مثبت آنها تمرکز کنید.

شاید باورش برای شما سخت باشد اما پیدا کردن ویژگی های مثبت در وجود تمام 
انســان ها ممکن و شدنی است. وقتی با مردم نزاع و اختالف داریم، تمرکز بر روی 
خصوصیات منفی آنها که موجب واکنش های غیرمنطقی از طرف ما می شود کاماًل 
طبیعی و به نوعی آســان ترین راهی است که می توانیم در چنین شرایطی دنبال 
کنیم. همین تمرکز اشــتباه ذهن ما را از خصوصیات و جنبه های مثبت این افراد 
منحرف می کند، اما بهترین روش برای حل اختالف ها و رفع کدورت ها این است که 
خارج از چارچوب های معمول و همیشگی فکر کنید و بر روی نکات مثبت شخصیت 
آنها تمرکز کرده، این رویه را تبدیل به عادت کنید. همیشه سعی کنید طرف مقابل 

را به خاطر ویژگی های مثبت و سازندهای که دارد ستایش کنید، البته ستایشی که از 
روی صداقت و به دور از دورویی و ریا باشد.

۴- از تولید شایعات بی اســاس درباره آنها دوری کنید و در غیاب شان به 
خوبی و با احترام کامل از آنها صحبت کنید.

این مورد یکی از گام های مهم و حیاتی برای تبدیل دشمن به دوستی صادق و وفادار 
اســت. دروغ پراکنی و شایعه سازی درباره دیگران، به ویژه دشمنان مان، بسیار ساده 
است و مقاومت در مقابل این عادت های زشت به منظور دوست شدن با دشمنان تان، 
به یک تالش فوق انسانی نیاز دارد. وقتی درباره دشمنان خود با دیگران صحبت می کنید، 
از آن ها به خوبی یاد کنید و بر بیان نکات مثبت آنها تمرکز کنید. حرف هایی که پشت 
سر مردم و در غیاب آنها می زنید در نهایت به گوش آنها خواهد رسید. وقتی احترام 
شما از این طریق به آنها منتقل شود، آنها هم برای جبران لطف شما اقدام خواهند کرد.

رازهای موفقیت )قسمت بیستم و سوم(

اتاق شخصی/اثر:ونسان ونگوگ

که آدم های موفق موجودات خوشحالی هستند و همواره به دنبال شادی می گردند. 
آنها فیلم می بینند، ترانه می شــنوند و دنبال چیزها و جاهایی می روند که در آن 

شادی وجود دارد.
 الزم به ذکر است لذت با شادی متفاوت است و موجب تکامل و حرکت به پیش 
نمی شود، بنابراین نقشی در خوشبختی ندارد. آن چه که عامل اصلی خوشبختی 
است حض و کیف است، چون مرحله باالتری از برخورد تکاملی می باشد و دارای 
چهار مرحله است. اول امکان ایجاد خالقیت. مورد بعدی زمانی است که احساس 
کنیم با شانس و اقبال و بخت روبرو هستیم. سومین مرحله مسئله داشتن رقابتی 
اســت که هدف در آن فقط بُردن نیســت، بلکه ارائه بهترین است و باالخره آنچه 
که تغییرات حســی و احساسی در ما ایجاد می کند و زندگی را از یکنواختی در 
می آورد. در حالی که برای کســب لذت، شما می توانید از مواد مخدر یا مشروب 
اســتفاده کنید و به لذت برسید. ولی هیچ کسی نمی تواند بگوید، از طریق مواد 
مخــدر و الکل به خوشــبختی رســیده. در حالی که حض و کیــف چون مفهوم 
تعادل و تکامل را با خود دارد، عامل خوشــبختی می شــود. نتیجه حض و کیف، 

خوشنودی و خرسندی است.
 آدم های موفق همواره خوش بین هســتند و به دنبال خوشــبختی، شادی، لذت، 
رضایت، خشنودی و خرسندی می گردند. به همین جهت است که مسئله تفریح، 
بازی و سرگرمی اهمیت پیدا می کند. ما می دانیم کودک انسان و اکثر حیوانات از 
طریق بازی آموزش پیدا می کنند. البته بســیاری از افراد تفریح و بازی و سرگرمی 
را به عنوان یک چیز زائد می دانند. امروز مطالعات روانشناسی نشان می دهد که ما 
برای خودمان باید الاقل هر 48 ساعت یک بار، زمان و شرایطی برای شادی و تفریح 
و لذت و رضایت فراهم کنیم، نه اینکه یک ســال کار کنیم و یک ماه به ُمرخصی 
برویم و یا بعضی اوقات40 ســال کار کنیم و دل مان خوش باشد که در سن 70 و 
80 ســالگی راه می افتیم و از جهان لذت می بریم. در آن زمان معموالً نه به اندازه 
کافی حس و احســاس داریم، نه چشم مان می بیند، نه گوش مان می شنود و نه 
مناظر مختلف یا شرایط متنوع برای مان ارزش دارد، که بخواهیم از آنها لذت ببریم. 

به همین جهت اســت که ما قرار است در تمام طول عمر لذت، تفریح، سرگرمی، 
شادی و بازی داشته باشیم.

 در مورد بچه ها این ایده غلط وجود دارد که فکر می کنیم آنها فقط وظیفه دارند 
درس بخوانند، که حرف اشــتباهی است. زیرا ۲0 سال اول عمر، با توجه به مسئله 
گذشت زمان از نظر احساس درونی، مساوی 60 سال دوم است. یعنی۲0 سال اول 
آنقدر از نظر ما آهســته می گذرد که مساوی اســت با 60 سال دوم ، بنابراین اگر 
از فرزنــدان مان فقط بخواهیم درس بخوانند، در واقع نیمی از بهترین ســال های 
عمرشــان را باطل کرده ایم. با این شیوه از بچه ها افرادی می سازیم، که دل شان 
خوش اســت به دنیا آمده اند تا کار کننــد، در حالی که ما به این دنیا آمده ایم تا 
زندگــی کنیم. در عین حال کار هم باید بکنیم و آمــوزش هم باید ببینیم، تا کار 
بهتری داشــته باشیم. بهترین فرمول 8 ســاعت درس و کار، 8 ساعت استراحت و 

خواب و 8 ساعت تفریح و شادی است که به زندگی معنا می بخشد.  
چند مورد از عوامل شادی، باقی مانده که در شماره آینده تشریح خواهد شد.

 ۵- نقاط مشترک تان را کشف کنید.
فرقی نمی کند این نقطه مشترک عالقه به یک ورزش یا یک سرگرمی خاص باشد، 
بهره برداری از این عالیق و ســالیق مشــترک راهی عالی برای کاهش اختالف ها و 
دوســت شدن با دشمن اســت. با احترام از آنها بخواهید در مورد خودشان و عالیق 
شخصی شان صحبت کنند. آنها را به یک بازی دعوت کنید. سعی کنید این افراد را 

دعوت به انجام یک سرگرمی مشترک کنید.
۶-اگر حس می کنید به یاری و پشــتیبانی نیاز دارند به آنها پیشنهاد 

کمک کنید.
این مورد هم یکی دیگر از گام های مهم است. با این حال، اکثر افراد به سادگی از کنار 
مشکالت و سختی هایی که دشمنان شان با آنها دست و پنجه نرم می کنند، می گذرند 
و یا حتی با دیدن گرفتاری دشمنان خود خوشحال می شوند و به این شرایط به چشم 
یک پیروزی نگاه می کنند. چشمان خود را باز کنید و زندگی را از دید آنها نگاه کنید، 
به احتمال زیاد فرصت هایی برای کمک و یاری رساندن به آنها پیدا خواهید کرد. به 
عنوان مثال، شاید این فرد یکی از دوستان نزدیک خود را از دست داده باشد، به دیدن 
او بروید و با این فرد ابراز همدردی کنید و یا با فرستادن یک پیام ساده به او تسلیت 
بگویید. مطمئناً با انجام این قبیل کارها می توانید اختالفات را برای همیشــه حل 

کنید و دوباره با او دوست شوید.
۷- عاشق دشمنان خود باشید.

بله ، به سخت ترین مرحله رسیدیم. بیشتر انسان ها، عاشق دشمن خود شدن را امری 
محال و غیرممکن می دانند زیرا طرز فکرشان در مورد ماهیت و ذات حقیقی عشق 
اشتباه است. عشق، جریانی بی دردسر و عاری از درد و فداکاری نیست. چنین عشق هایی 
کم عمق و زودگذر هستند. اگر عشقی که از آن دم می زنیم هر روز بر عمق و معنای 
وجودی اش افزوده نشود عشق واقعی نیست. عشق حقیقی یک تصمیم آگاهانه است 
که برای بهبود و پیشرفت نیازمند تمرکز و تالش مستمر است. در قلب خود عشق به 
انسانی را که در حال حاضر او را دشمن خود می پندارید را بکارید و با تالش نهال این 
عشق و عالقه را آبیاری کنید تا به درختی تنومند تبدیل شود. برای رفع کدورت ها 

و ایجاد رابطه ای دوستانه هر روز و هر لحظه با مهربانی و گذشت با آنها رفتار کنید.
دوست داشتن دشمنان احتمال ایجاد روابط دوستانه را افزایش می دهد. در دل سنگ های 
ســخت، بذر عشق خود را امروز بکارید، رشــد زیبای آن را هر روز مشاهده کنید و 

محصول بی نظیر آن را فردا درو کنید.

دشمن خود را دوست بدارید



 مشخصات خاص شلنگ اٌلترا فلکس از این قرار است:
1- خواص مکانیکی بسیار عالی 

۲- مقاوم در برابرمواد غیر بهداشتی 
۳- دوستدار محیط زیست 

4- انعطاف پذیر 
 ULTRAFLEX ®  در واقــع ایــن شــلنگ مجموعــه ای از ســه نــوع شــلنگ مــی باشــد. شــلنگ
دارای شــعاع خمــش ۲5 تــا ۳0 میلــی متــر، فشــار عملکــرد 10 بــار ، مقــاوم بــه درجــه 
حــرارت تــا ۹0 درجــه ســانتی گــراد و خــواص کششــی بســیار عالــی مــی باشــد. ایــن 
ــواص  ــی و خ ــِک حرارت ــه آب ورودی ، ُش ــار ، ضرب ــای فش ــام تســت ه ــلنگ در تم ش
ــری را  ــر و باالت ــیار بهت ــرد بس ــوار عملک ــای پیس ــلنگ ه ــر ش ــی از دیگ ــد میکروب ض

نشــان مــی دهــد. 
نویسنده : مجید اسدی کنی

سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: احمد غالمی
عکس:  الهه طلوعی

لیتوگرافی و چاپ : آرتا
تهیه شده در مشار ایران  888۲۲8۶0

moshariran@yahoo.com
استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است

شمارگان کاغذی: 4500 نسخه       شمارگان الکترونیک: ۳000 ایمیل

تحلیل اخبار آب
به کار در دقیقه 90 عادت کرده ایم

ناصر شمس قارنه عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر گفت: مدیران 
همیشه مشکالت را می گذارند تا دقیقه۹0 و بعد می بینند چه کاری باید انجام دهند. باید 

در زمینه آب همگرایی بیشتری بین سازمان ها و ارگان های مربوطه ایجاد شود. 
وی افزود: رودخانه هایی که زمانی زنده تلقی می شدند، امروز خشک شده و خشکسالی 
به مناطق کوهستانی کشور نیز رسیده است و این بحرانی است که باید به آن توجه جدی 
شود. وی ادامه داد: مصرف آب در ایران چند برابر کشورهای پرآب جهان است و مردم در 
مصارف خود نیز از آب محافظت نمی کنند، به طوری که شیر دوش حمام تا پایان استحمام 
باز است و شیلنگ های باز آب را در خیابان ها می بینیم، همین نکات ریزموجب می شود 
مصرف آب در کشور بی رویه باشد. وی تصریح کرد: مسئله آب نیاز به فرهنگ سازی عمیق در 
کشور دارد و برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف باید مسائل بارها و بارها گفته شود تا جا بیافتد.
خبرگزاری تسنیم

  مشکل دقیقه ۹0 فقط مختص مدیریت منابع آب نیست. در همه مدیریت ها 
به قدری مسائل روزمره فراوان است و اکثر مسائل تحت تاثیر شرایط سیاسی کشور  قرار 
دارد، همیشه شرایط به گونه ای پیش می رود که کار به دقیقه ۹0 بکشد. مدیران نیز 

دریافته اند مشکالت فقط در شرایط بحرانی مورد توجه قرار می گیرند.

احتمال مخالفت مجلس با افزایش جدید قیمت آب
علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: آب در حال حاضر یکی از مسائل مهم و 
جدی کشور است که اگر دولت و مجلس برای آن چاره جویی نکنند، باید منتظر وضعیت 
بدتری در این زمینه باشیم.رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: طرح های جدید تامین 
مالی آب در کمیسیون انرژی تهیه شد و تصمیمات خوبی هم اتخاذ گردیده. وی درخصوص 
احتمال افزایش قیمت آب گفت: موافق افزایش قیمت آب در سال آینده نیستیم چون 

مجلس احساس می کند در حال حاضر افزایش قیمت ها به مردم فشار وارد خواهد کرد.
خبر گزاری مهر

  اوالً چگونه است که از بین تمام افزایش قیمت های نجومی، مانند افزایش 
قیمت اجاره وخرید مسکن، فقط افزایش قیمت آب به مردم فشار می آورد. ثانیاً همین 
نگرانی ها است که در سالیان اخیر قیمت آب را به نسبت تورم، تقریباً بی ارزش کرده و 

درنتیجه امکان کنترل مصرف کشاورزان و مصارف آب شرب غیر ممکن شده. 

ایران در وضعیت »بحــران شــدید آب« قرار گرفت
آب  منابع  از  برداشت  درصد  میزان  کـه  ملـل  براساس شـاخص جهانی سـازمان 
تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفـی مـی کنـد، 
که  اسـت  بوده  درصد   7۲/۳ ایران  کشور  برای  سال ۲011  در  مزبور  شـاخص 
حاکی از قرار گرفتن ایران در وضعیت »بحران شدید آب« می باشد و در صورت 
 ۹0 از  بیش  کـه  کشاورزی  حوزه  در  ویژه  به  مدیریت  رویکردهای  اصالح  عدم 
درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می دهـد، تشـدید بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن منابع آب زیرزمینی، فرونشست 
دشت ها، افزایش کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، آسیب پذیری امنیت غذایی 
و تاثیرپذیری شاخص های امنیتی و اقتصادی دور از انتظار نمی باشد. انتظار می رود 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به عنوان دستگاه های حاکمیتی تاثیرگذار، با 
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به مدیریت بهینه منابع آب در کشور 
اهتمام بیشتری داشته باشند و راهکارها و برنامه ریزی های مناسب را جهت توازن 
منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین نمایند. همچنین، ضروری است بـه عنوان 
مهم ترین گـام، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین و ابالغ سند راهبردی توسـعه 

بخش کشاورزی و همچنین الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای اقدام نماید.
پایگاه خبری فرجام 
  به نظر می رسد در بسیاری از مناطق کشور، ظرف چهار سالی که از این 
گزارش می گذرد، اکثر این پیش بینی ها به واقعیت پیوسته. باید دید طبق شاخص های 

سازمان ملل اکنون در چه وضعیتی قرار داریم.

برداشت بی رویه از آب، کشور را با بحران مواجه کرده است
جمشید انصاری استاندار زنجان گفت: طی 10 سال گذشته برداشت های بی رویه 
آب و مجوز های غیر قانونی در این زمینه کشور را با بحران مواجه کرده است. وی 
اضافه کرد باید با حفر چاه های غیر مجاز مقابله شود و در این زمینه همه مسئوالن 
باید تالش ویژه داشته باشند.    او تاکید کرد: باید منابع الزم در اختیار قرار گیرد تا 

بتوانیم برداشت غیر مجاز آب را کنترل کنیم.
خبر برگزاری مهر

  آیا جناب استاندار معتقد هستند برداشت بی رویه آب و صدور مجوز های 
غیر قانونی و حفر چاه های غیر مجاز در سالیان گذشته، بدون اطالع مسئوالن اتفاق 
افتاده؟ ایشان اگر واقعاً بخواهند برداشت غیر مجاز آب را کنترل کنند، باید کسانی را که 
دل شان برای خودشان و دوستانشان، بیشتر از مشکالت مملکت می سوزد را کنترل 

کنند. در غیر این صورت 10 سال بعد هم همین حرف تکرار خواهد شود.  

استفاده از شلنگ اٌلترا فلکس ® ULTRAFLEX  در محصوالت KWC ایران 

یک شلنگ پیسوار با کیفت خوب باید دارای این خصوصیات باشد:

۱- انعطاف پذیری باال 
• کم ترین مشکل در نصب شلنگ 

• کم بودن شعاع خمش برای جلوگیری از شکستگی شلنگ 
• نصب آسان شلنگ

۲- جنبه های زیست محیطی
• عدم استفاده از مواد پالستیکی غیر بازیافت برای ارتقاء سالمتی 

•  تطابق با استانداردهای آب آشامیدنی 
• عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی فــّرار ســمی در تولیــد الیــه هــای داخلــی مجــاور بــا 

آب آشــامیدنی 
• به کار گیری مواد قابل بازگشت به محیط زیست

• دارای اتصاالت فلزی و یا برنجی بدون استفاده از فلزات سنگین  مانند ُسرب 
3- جنبه های بهداشتی 

• دارای خواص آنتی باکتریال ) ضد میکروبی ( باشد 
• در رنگ ، بو و مزه آب تغییری ایجاد نکند 

۴-  خواص مکانیکی باال 
• مقاوم در برابر درجه حرارت باالی آب باشد 

• طول عمر باال داشته باشد 

پیشنیه شلنگ های پیسوار در خصوص خواص فوق به شرح زیر است:
1- شلنگ های پیسوار سیلیکونی که فقط انعطاف پذیری خوب داشتند 

۲- شلنگ های از جنس EPDM که  مقاومت مکانیکی خوب داشتند
۳- شلنگ های پیسوار PEX که از لحاظ بهداشتی و آشامیدنی مناسب هستند

 MATEU یــک شــلنگ پیســوار جدیــد از شــرکت ULTRAFLEX ®شــلنگ اٌلتــرا فلکــس
ــوالت  ــن محص ــت تری ــن و بهداش ــرفته تری ــزء پیش ــه ج ــد ک ــی باش ــپانیایی م اس

ــردد.  ــی گ محســوب م

شــرکت KWC ایــران بــه دلیــل رســالت تولیــد کاال هــای بهداشــتی بــا اســتانداردهای 
اروپایــی ایــن نــوع شــلنگ را در برنامــه اســتفاده و تولیــد خــود قــرار داده اســت.

ــر  ــا اســت، عــالوه ب ــوژی هــای روز دنی ــن تکنول ــه جــزء آخری ــن شــلنگ پیســوار ک ای
ــر  ــری مناســب، دارای خــواص مکانیکــی و مقاومــت بســیار خــوب در براب انعطــاف پذی
مــواد غیــر بهداشــتی مــی باشــد و مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهای اروپــا مــی باشــد و 

مصــرف آن یــک نــوآوری ســبز شــناخته مــی شــود.

دریافت لوح کیفیت
بـــه همـــت وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، چهارمیـــن دوره جشـــنواره ملـــی تجلیـــل 
ـــالن  ـــاری، در س ـــال ج ـــاه س ـــارم دی م ـــخ چه ـــور در تاری ـــت کش ـــگران کیفی از تالش
ـــر از  ـــم 1۳ نف ـــن مراس ـــد. در ای ـــزار ش ـــیما برگ ـــدا و س ـــی ص ـــن الملل ـــای بی ـــش ه همای
ـــران و کارشناســـان بخـــش هـــای دولتـــی و غیردولتـــی، از بیـــن 700 شـــرکت کننـــده،  مدی
ـــق  ـــز موف ـــران نی ـــت شـــدند. شـــرکت KWC ای ـــوح کیفی ـــس و ل ـــت تندی ـــه دریاف ـــق ب موف
بـــه دریافـــت نشـــان تندیـــس بلوریـــن و لـــوح نشـــان نقـــره کیفیـــت از ایـــن جشـــنواره شـــد.

حضور KWC در همایش کارآفرینی
ـــور  ـــا حض ـــاری ب ـــال ج ـــخ ۲8 دی س ـــی در تاری ـــد مل ـــی و تولی ـــی کارآفرین ـــش مل همای
ـــیما  ـــدا و س ـــای ص ـــش ه ـــز همای ـــارت در مرک ـــت وتج ـــه صنع ـــاالن عرص ـــی از فع جمع
ـــن  ـــر درای ـــن  برت ـــوان کارآفری ـــه عن ـــز ب ـــران نی ـــرکت KWC ای ـــران ش ـــد. مدی ـــزار ش برگ

ـــتند. ـــش حضـــور داش همای

KWC اخبار
حضور KWC در نمایشگاه مازندران

هفدمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی صنعـــت ســـاختمان )سیســـتم هـــای سرمایشـــی و گرمایشـــی ( 
ـــتان  ـــی اس ـــن الملل در محـــل نمایشـــگاه بی
ـــدران واقـــع در قائـــم شـــهر از 8 الـــی1۲  مازن
ــد.  ــزار گردیـ ــال 1۳۹۳ برگـ ــاه سـ دی مـ
ــی  ــت بازرگانـ ــا مدیریـ ــرکت KWC بـ شـ
موســـوی، نمایندگـــی ایـــن شـــرکت 
ـــن نمایشـــگاه حضـــور داشـــت  درآمـــل در ای
ـــرا  ـــی و اج ـــاظ طراح ـــه KWC از لح و غرف
ـــن نمایشـــگاه  ـــر در ای ـــه برت ـــوان غرف ـــه عن ب

ـــد. ـــناخته ش ش
KWC در نمایشگاه اصفهان حضور داشت

ــی  ــن المللـ ــگاه بیـ ــن نمایشـ دوازدهمیـ
ــای  ــرویس هـ ــرامیک و سـ ــی و سـ کاشـ
ــی 17 دی  ــان، از 14 الـ ــتی اصفهـ بهداشـ
مـــاه در محـــل نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
ـــور  ـــاج پ ـــای نس ـــد. آق ـــزار ش ـــان برگ اصفه
ـــه  ـــت غرف ـــرکت KWC مدیری ـــده ش نماین
ـــتند،  ـــده داش ـــه عه ـــگاه ب ـــن نمایش را در ای
ــام  ــان در تمـ ــایر همکارانشـ ــان و سـ ایشـ
مـــدت، بـــا روحیـــه ای عالـــی و روی گشـــاده 

بـــه ســـواالت بازدیـــد کننـــدگان پاســـخ دادنـــد.


