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درختان پسته مرده اند!

اخیرًا شهرداری تهران در نظر داشت احداث یکی دیگر از پروژه های پرهزینه خود را
درقالبتونلیبهطولبیستکیلومترودر ۳طبقهوباهزینهاولیه 6هزارمیلیاردتومان
آغاز کند .این تونل قرار بود میدان سپاه را از طریق میدان بهارستان و محدوده بازار،
به منطقه شوش و بزرگراه آزادگان وصل نماید .یک پروژه جاه طلبانه دیگر در جهت
توسعهناپایدارشهری،چیزیشبیهتونلوبزرگراهطبقاتیصدروتونلتوحید.
تاکنون باید برای همه مشخص شده باشد که ساختن اتوبان و پل و تونل ،مشکل
ترافیک شهر بزرگی مانند تهران را که لبریز از اتومبیل و موتورسیکلت است حل
نمی کند ،بلکه فقط گره ترافیکی را جابهجا می نماید .بهعالوه معبر سازی باعث
حضور هرچه بیشتر خودروها و آلوده تر شدن هوای شهر می شود .این بار شورای
شهر تهران مقاومت کرد و اجازه هزینهکردن چنین بودج ه هنگفتی را برای طرحی
که توسعه ناپایدار محسوب می شد ،صادر نکرد.
چند سالی است که تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر با هزینه اولیه معادل یک
میلیارد دالر ،افتتاح شده است و نتایج آن دیگر برکسی پنهان نیست ،ترافیک کمی
در ساعات پیک روان تر شده ولی مقدار زیادی هم بر آلودگی هوا افزوده گردیده.
هرچند هزینه نهایی ساخت این پروژه هنوز اعالم نشده ،ولی با همان بودجه اولیه
می شد  35کیلومتر مترو ساخت که درخدمت همه اقشار مردم حتی کسانی که
اتومبیل ندارند قرار گیرد و به شکل چشم گیری از ترافیک و آلودگی هوای تهران
بکاهد .شورای شهر نیز معتقد است بودجه شهرداری باید صرف پروژه هایی
مانند ساخت مترو و تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی با وسایل نقلیه کم مصرف،
هیبریدی و برقی شود ،زیرا طرح های پایدار هستند .پس چه شد که شورای شهر
در گذشته امضاء خود را پای چنان پروژه ای گذاشت و چرا این بار نگذاشت؟
تا کنون یکی از سودآورترین و کارآفرین ترین صنایع کشور ،صنعت خودرو سازی
است .البته سودآوری این صنعت به خاطر کیفیت تولید و استقبال مشتریان و انبوه
صادراتنیست،بلکهبهدلیلتعرفهگمرکیخودروهایوارداتیاستکهباعثمیشود
یک اتومبیل 20هزار دالری در بازار داخلی 170میلیون تومان قیمت پیدا کند .به این
دلیل تا کنون خودرو داخلی توانسته در میدانی بدون رقابت ،به راحتی جوالن دهد.
تا جایی که اتومبیل پیکان که تکنولوژی آن متعلق به 60سال پیش کمپانی تالبوت

آفتاب صبح گاهی اندکی تیرگی روستای غمزده «پوزه
خون» ،واقع در منطقه سیرجان را روشن کرده است،
مجموعه ای از یکسری خانه های خالی و مخروبه صف
کشیده در کنار بزرگراهی در میان بیابانی ُپر از گرد و
خاک در جنوب شرقی ایران .
 تا حدود یک دهه پیش ،امین شول سیرجانی ،روزنامه
نگار  ۳۲ساله ایرانی هر سال برای کمک به پدرش در
برداشت محصول پسته به این جا می آمد ،پسته ای
که چون خاویار نماد ایران است .با ته کشیدن آخرین
ذخایر آب ،باغ پسته خانواده و زمین های بی پایان
پشت آن ،مملو از درخت های مرده شده است که
رنگ استخوانی شاخه های شان تضاد کشنده ای با
آبی فیروزه ای آسمان دارد .بیش از  15درصد از حدود
شصت هزار هکتار باغ های پسته در استان کرمان در
یک دهه گذشته خشک شده اند.
بارانی که هر از گاهی می بارد ،در باغ های مرده پسته،
رگه هایی سفید بر روی خاک سرخ رنگ به جای گذاشته
است .امین می گوید این نمک و دیگر مواد پس مانده،
از آب آلوده چاه ها است که سال ها پیش در جریان
استفاده از تتمه آب های زیر زمینی ،بر خاک نشسته است .او گفت من و بسیاری
از مردم منطقه در اثر نوشیدن این آب دچار سنگ کلیه شده ایم« .نکته طعنه آمیز
این است که برای کاهش درد باید آب بیشتری بنوشیم».
با بیرون آمدن ایران از انزوا ،پس از توافق هسته ای ،توجه ها معطوف به روابط
تجاری به خصوص در صنایع نفت و هواپیمایی شده است .اما ایران در حوزه های
مختلفی از جمله محیط زیست نیاز به کارشناسی دارد و ضروری ترین حوزه
بحران آب است.
ایران با خشک شدن دریاچه ها و رودخانه هایش با پدیده بیابانی شدن روبرو است

انگلیس است ،چندی پیش باالخره از رده خارج شد ،البته نوع وانت آن هنوز ساخته
می شود ،اتومبیل پراید هم که نوه فورد فیستا و متعلق به  50سال قبل است و
فرسنگ ها با تکنولوژی روز جهان فاصله دارد ،هنوز پر فروش ترین خودرو کشور
است ،گیریم که در سالیان اخیر چند آپشن به آن اضافه شده باشد .تکنولوژی های
سایراتومبیلهایساختداخلنیزحداقلمتعلقبه 20سالقبلاست.پسدرواقع
رونق صنعت اتومبیل و اشتغال زایی آن یک رونق کاذب و تحت فشار دولت
محسوب می شود.
برگردیمبهمسئلهاتوبانسازی.مدیریت دولتیماهموارهمیخواهدبایکتیرچند
نشان بزند و چون تیر انداز ماهری نیست ،معمو ًال هدف اصلی را هم گم می کند .در
همین راستا اخیرًا که فروش اتومبیل دچار رکود شده ،دولت برای حمایت و رونق
دادن به صنعت اتومبیل سازی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این صنعت و حفظ
سرمایه آن در چرخه اقتصادی کشور ،به جای فراهم کردن شرایط و روزآمد شدن
تکنولوژی و ایجاد رقابت در سطح جهانی ،مانند کاری که کره شمالی و چین انجام
می دهند ،یا به بانک ها فشار می آورد که وام خرید ماشین را افزایش دهند ،حتی اگر
بسیاری از این وام ها باز پرداخت نشود و یا به شهرداری فشار می آورد که سطح
خیابان ها را جهت پذیرش هر چه بیشتر اتومبیل آماده کند ،غافل از اینکه با افزایش
تعداداتومبیلها،سالمتجامعهبهخطرمیافتدوشهردارینیزازوظیفهاصلیخود
که تسهیل حمل ونقل همگانی و کنترل آلودگی هوا است ،دور می شود.
یکی دیگر از هدف گیری های چند منظوره دولت که نتیجه بدی به بار آورد،
سدسازی های وسیع در سطح کشور است .در دنیا مرسوم است وقتی اقتصاد
کشوری راکد می شود و آمار بیکاری باال می رود ،دولت ها به سرعت مشغول به
یک سری اقدامات عمرانی کالن مانند جاده سازی ،پل سازی ،سدسازی ،گسترش
خطوطآهن،گسترشمترویاگسترششبکهفاضالبمیشوند،تاهمآبادیبهوجود
آید ،هم اشتغال ایجاد شود و هم پول به بازارها تزریق گردد .پس از پایان جنگ عراق،
مسئولینازبینهمهاینموارد،فشارخودرابررویسدسازیگذاشتندتابهنظرآنها،
هم کار ایجاد شود ،هم برق ،هم آب ،هم کشاورزی گسترش پیدا کند و هم ده ها
دست آورد ریز و درشت دیگر مانند رشد صنعت سیمان بدست آید .غافل از اینکه
کشور ما در منطقه ای کم آب واقع است و به طور متوسط سالی 300روز آفتابی دارد،
یعنیحجمتبخیرآب  ۶برابراروپااستوهماکنونسالی 30میلیاردمترمکعبیعنی
یکچهارمکلآبکشوردراثرتبخیرسدهاازبینمیرود.درواقعدراکثرنقاطکشور
سدسازی روشمناسبی برایذخیره آبمحسوبنمی شود.
این اشتباه استراتژیکی در کنار بعضی اشتباهات دیگر مانند حفر بی رویه چاه و باال
بردن سطح زیر کشت ،قبل از باال بردن راندمان آب کشاورزی و البته خشکسالی های
مداوم و رشد جمعیت و مصرف بی رویه آب ،باعث پدید آمدن انواع بحران های
زیست محیطی از جمله بحران آب شده است.
اتفاقی است که افتاده ،حاال اگر قرار باشد برای کنترل این بحران چاره اندیشی کنیم،
او ًالبایدفرضرابرادامهخشکسالیبگذاریم،چونباشرایطفعلیآبوهوایدنیا،این
فرضبهواقعیتنزدیکتراستوهرگونهخوشباوریممکناستعواقبخطرناکی
داشته باشد .ثانیًا باید الاقل در مورد بحران آب ،همه افراد و ارگان ها فقط بر روی
مشکل آب و محیط زیست متمرکز شوند و از هرگونه سیاسی کاری و استفاده ابزاری
از مشکل آب و برداشتن چند هندوانه با یک دست خود داری گردد .بـامشکلآب
ش.ب
نمیشود شوخیکردچونآب،باحیاتهریکازماگرهخوردهاست.

و زمین های حاصل خیزش به تدریج غیر قابل کشت می شوند .بر مبنای گزارش
سازمان ملل متحد  4شهر از  10شهر بسیار آلوده جهان در ایران قرار دارد .دلیل
اصلی این امر روند بیابانی شدن و بر خواستن گرد و غبار است.
در زنجـان ،پـل تاریخـی میر بهـاء الدین نظاره گر بسـتری مملو از شـن و سـنگ
و علـف هـای هـرز زنجـان رود اسـت .در گمیشـان ،در سـاحل دریـای خـزر،
ماهیگیرانـی کـه خانـه هایشـان را بر روی سـتون هایـی محصـور در آب بنا کرده
بودند برای رسـیدن به سـاحل عقب نشسـته ،بایـد کیلومترها رانندگـی کنند .در
ارومیـه ،مـردم آذربایجان با اعتراض از دولت خواسـتار بازگردانـدن آب به دریاچه
بزرگی هسـتند که اکنون تنها منشـاء توفان های شـن شـده اسـت .ایـران در پی
 7سـال خشکسـالی چشـم انداز روشـنی پیش رو ندارد .بسـیاری از کارشناسـان
معتقدنـد ایـن واقعیـت جدید ایـران خواهد بود .حتی بازگشـت سـطح بارندگی
بـه گذشـته هـم اثـری نخواهـد داشـت ،زیـرا ایـران تقریبـا  70درصـد آب هـای
زیرزمینـی اش را طـی  50سـال گذشـته مصرف کرده اسـت.
شبکه گسترده ای از سدها که در رسانه های جمعی به عنوان نماد پیشرفت و
مدیریت منابع آبی نشان داده می شوند ،در بسیاری از نقاط ،کم آبی را تشدید
کرده و در َته کشیدن آب های سطح زمین موثر بوده اند .در اصفهان ،زاینده رود ُپر
هیبت ،اینک چون زخمی غبار گرفته در میان شهر ،پیچ خورده است ،زیرا مقامات
مجبور بودند آب آن را به سمت یزد بفرستند.
در تهران ،مقامات در شرایطی که ذخایر آب در تابستان به شکلی خطرناک به
پایین ترین سطح رسیده بود به سختی توانستند به تامین آب ادامه دهند .عیسی
کالنتری ،وزیر پیشین کشاورزی ایران ،هشدار داده بود که بیش از نیمی از استان های
ایران طی  15سال آینده غیر قابل سکونت شده و میلیون ها نفر مجبور به مهاجرت
خواهند شد.
ایران هم مانند کالیفرنیای مبتال به خشکسالی ،حدود  ۹۰درصد از آب مصرفی
خود را در کشاورزی استفاده می کند ،اما در ایران ،روش های سنتی آبیاری به
سبک قرن ها پیش ،راه های جلوگیری از اتالف منابع آب را پیچیده تر کرده است.
در شرایطی که دیگر آبی برای استفاده در رودخانه ها و دریاچه ها وجود ندارد،
کشاورزان و شهرنشینان مستاصل ،به منابع تحلیل رفته آب های زیر زمینی روی
آورده اند .بنا بر گزارش متخصصان حفاری ،برای رسیدن به آب باید تا  ۱۸۰متر از
سطح زمین پایین رفت .کارشناسان می گویند آبی که در آن عمق به دست می آید
معمو ًال آلوده به فلزات سنگین و آرسنیک آزاد شده در اثر فرو رفتن َمته حفاری در
رسوبات است.
تغییر چشم انداز در استان کرمان کام ًال آشکار است .در گذشته نه چندان دور،
کمربندی سبز به طول چند صد کیلومتر وجود داشت که در آن ،از آب های
سطحی برای تولید گندم و پسته استفاده می شد .امروز ،خورشید دشت های بی
درخت را چنان می پزد که همه جا به شکل فزاینده ای به بیابان تبدیل می شود.
طی توفان ها ،درخت های خشک شده شاخه های شان را از دست داده به کنده
درخت هایی در میان گرد و خاک تبدیل شده اند.
در میان دو محله نو ساز با آپارتمان های پنج طبقه ،کاروانی از کامیون ها در انتظار
ُپر کردن تانکرهای بزرگ آب خود صف کشیده اند .بر مبنای توافقی با شرکت
مدیریت آب منطقه روزانه تا  400تانکر از چاه اصلی شهر ،آب به معدن سنگ آهن

گل گهر ،بزرگ ترین معدن سنگ آهن خاورمیانهُ ،برده می شود .در این معدن
 ۷هزار نفر کار می کنند که اکثرا اهل سیرجان هستند ،کم آبی ،شرایط سخت
ناشی از ُافت شدید قیمت سنگ آهن را برای آن ها دشوارتر کرده است.
ناصر تقی زاده ،مدیر عامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ،به یک خبرگزاری
داخلی گفته است :مسئله انتقال آب با تانکر در دنیا بی سابقه است ولی ما چاره
دیگری نداریم .اگر آب به مجتمع منتقل نشود و در نتیجه پروژه تعطیل شود،
بسیاری از افراد از کار بیکار می شوند.
ساکنان محلی در اعتراض به این روند حتی دست به تحصن زدند ولی تانکرها
همچنان در رفت و آمد هستند و کلی گرد و خاک به پا می کنند .رانندگان
تانکرها که عمدتًا اهل سیرجان هستند می گویند از سوی همسایگان شان مورد
اهانت قرار می گیرند .سعید سلیمی زاده ،یکی از رانندگان ،می گوید« :ما هم
باید خانواده مان را سیر کنیم .وقتی آب تمام شود برای همه تمام می شود .باید
بین شغل و آب آشامیدنی یکی را انتخاب کنیم.
سیرجان به هیچ عنوان تنها شهری نیست که با کمبود آب روبرو است .به گزارش
سازمان مدیریت آب منطقه ،در استان کرمان ،ذخیره آب  ۱۴۵۵روستا از ۲۰۶۴
روستا به سطحی پایین تر از میزان الزم برای تامین آب جمعیت رسیده است.
هم اکنون ۵۴۱روستای استان کرمان آب مورد نیازشان را از طریق تانکرهای آب
تامین می کنند.
فقط سطح آب در حال افت نیست .اکبر محمود آبادی ،معاون جهاد کشاورزی
سیرجان ،در پاسخی مکتوب به یک پرسش می نویسد :کیفیت آب هم مانند
سطح آب های زیر زمینی به شکل جدی افت کرده است .شرایط بسیار نگران
کننده ای است.
استان کرمان همچنان بزرگ ترین تولید کننده پسته در جهان است ،اما روش های
آبیاری در آن اغلب قدیمی و منسوخ است .اسماعیل علیزاده ،یک باغدار ،طی
روز و زیر آفتاب سوزان لوله آب بیست سانتی متری را برای آبیاری باغ باز می کند
و به شکلی معنی دار می گوید «ما همیشه همین طور انجام داده ایم».
سهیل شریف ،یک تولید کننده عمده در منطقه ،می گوید وقتی چند سال پیش
سیستم آبیاری قطره ای به ارزش  ۶۰۰هزار دالر را در باغ  36هکتاری اش نصب
کرد دیگر باغداران او را مسخره کردند .اما اینک باغ او بر خالف دیگر باغ ها
سر سبز است.
سـهیل شـریف بـا انتقـاد از دولـت بـرای پایین نگهداشـتن بهـای انـرژی و آب
مـی گویـد قبـض ماهانه بـرق او برای پمـپ بـزرگ و  20کارگرش کمتـر از یک
میلیـون تومان اسـت .او گفت« :مسـخره اسـت که مـا آب نداریـم ولی قیمتش
هم ُمفت اسـت ».شـریف  ۴۴سـاله اذعـان دارد که سـرمایه گـذاری اش جواب
داده اسـت .او در حالی که پس از برداشـت محصول ،در میان درختان پسـته اش
قـدم مـی زنـد تاکید می کند« :مـن برای درختانم  ۱۵سـال زمـان خریدم .این
تا بازنشسـتگی ام کافی اسـت».
توماس اردبرینک  -روزنامه نیویورک تایم ز

گفتگو با سام خسروی فرد درباره راه های برون رفت از بحران آب
آقای سام خسرویفرد ،فوق لیسانس مدیریت محیطزیست را در سال  ۱۳۸۱از
تهران اخذ کرد و اینک دانشجوی دوره دکترا در «دانشگاه توئنته هلند» است .ایشان
از سال ۱۳۷۵فعالیت های رسانهای خود را به منظور افزایش آگاهی عمومی در حوزه
محیطزیستافزایشداد.تاکنونبیشازهزارمقالهوگزارشویادداشتتحلیلیدرباره
وضعیتمحیطزیستازاودررسانههایمکتوبودیجیتالمنتشرشدهاست.دوکتاب
نیز به نامهای میراث طبیعی ایران و شیر ایرانی را نیز به رشته تحریر درآورده که هر دو
ازسوی«انتشاراتدفترپژوهشهایفرهنگی»منتشرشدهاند.ازدیگرفعالیتهایاو
میتوان به عکاسی از طبیعت و نیز همکاری با موسسههای آموزشی زیر نظر سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری ایران به منظور تدریس در زمینههای اکوتوریسم و
عکاسی از طبیعت اشاره کرد .مستند راکون ،مهمان ناخوانده از ساختههای او است.
در این شماره با ایشان در مورد بحران آب و راه های برون رفت از آن صحبت
کرده ایم لطفًا توجه فرمایید.
شرایط کنونی بحرانی آب در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر نقشه تجمیعی منابع آب شیرین را که اخیرًا ناسا منتشر کرده و خاورمیانه و
شمال آفریقا را از نظر وضعیت منابع آبی مورد بررسی قرار داده مالحظه
کنید ،می بینید بین سال های  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۵ایران رقمی حدود ۸۰
درصد منابع آب شیرین خود ،مانند ذخیرههای برفی و رودخانهها و
تاالب ها و برکه ها و آنچه که برای بقا به آن وابسته ایم را از دست داده
است .موسسه جهانی منابع آب نیز پیشبینی کرده در سال ۲۰۴۰یعنی
حدود  24سال آینده ۳۳ ،کشور از جمله ایران بحرین و کویت تنش آبی
شدیدی را پیشرو خواهند داشت .تنش آبی یعنی این که در یک سال
برای یک نفر در یک منطقه  ۱۷۰۰متر مکعب آب در دسترس باشد.
در سال  ۱۳۷۴یک محقق کانادایی کتابی منتشر کرده که بر اساس
آمارهای رسمی ،سرانه موجود آب در ایران را ۱۷۴۰متر مکعب اعالم
کرده .این رقم مربوط به  ۲۰سال پیش است .با توجه به رشد جمعیت،
مصرف آب و خشکسالیهای مداوم سرانه آب تاکنون حتمًا کمتر شده
است .به عبارت دیگر ما اگر با همین روند پیش برویم بهزودی شاهد
بحران شدید بیآبی خواهیم بود که به هیچ شکل نمیتوانیم آن را مهار
کنیم و در یک تنگنای جدی قرار خواهیم گرفت .البته باید بدانیم این
اتفاق یک شبه نیفتاده ،نکته مهم این است که در سال های اخیر مسئله
بی آبی و کم آبی خیلی جدی گرفته نشده است.
چه عواملی باعث بوجود آمدن این شرایط شد؟
شاید بد نباشد ابتدا راجع به سه کلمه کلیدی صحبت کنیم.
سه کلمه ای که اگر معنی آن را به دقت بدانیم ،میتواند کمک کند
تا شرایط واقعی آب کشور را متوجه شویم.کلمه اول خشکسالی

و دمشق در غرب و حلب در شمال رفتند .پس از این جابهجاییها باالخره در سال
 ، ۲۰۱۱درگیریهای و منازعات باال گرفت و به جنگ داخلی بدل شد .بخشی از این
مهاجرین به کمپهای پناهندگان در جنوب ترکیه رفتند ،عده ای هم که بیکار بودند
و نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند ،به گروه های ناراضی ملحق شدند و
در جنگ شرکت کردند .مطالعاتی که انجام شده نشان میدهد بخش عمدهای از این
اتفاقات را سیستم غلط مدیریت منابع آب در دولت بشار اسد ایجاد کرده .به گمان من
این نظریه درستی است ،چون به هر حال هر دولتی موظف است راهحلهایی برای
برو ن رفت از چنین شرایطی را در نظر داشته باشد .هیچ بعید نیست در آینده شرایط
سوریه در ایران نیز اتفاق بیافتد ،هیچ بعید نیست مردم َتن به مهاجرت بدهند ،هیچ
بعید نیست درگیریهای پراکنده و قومی قبیلهای رخ بدهد ،مانند آنچه در سالهای
اخیر در چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و یزد اتفاق افتاد .من امیدوارم که این چنین
اتفاقی نیفتد ،ولی اگر فکر اساسی برای بحران آب نشود ،این سرنوشتی است که به
ناچار اتفاق خواهد افتاد .برای اینکه از چنین شرایطی پیشگیری کنیم باید همین
امروز چاره اندیشی کنیم .مث ًال شیوه کشاورزی و نحوه آبیاری را تغییر دهیم .امروز

الگوی کشت در کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری را در بخش کشاورزی مورد
توجه قرار بدهد .کار دیگری که دولت میتواند انجام بدهد ذخیره روان آب ها
و سیالب ها در زیرزمین است .در کشور ما  ۴۰میلیون هکتار آبرفت درشت دانه
وجود دارد که امکان ذخیره آب را در زیرزمین را فراهم می کند .برآوردها حاکی از
این است که این زمین ها می توانند چند دَ ه برابر میزان سدهای موجود آب ذخیره
کنند .اگر در سرزمینی که تبخیر در آن زیاد است ،به جای سد سازی بی رویه به
فکر ذخیره آب در زیرزمین بودیم شاید می توانستیم از این بحران گذر کنیم .البته
شهروندان هم وظیفه دارند که از دولت بخواهند که این کارها را انجام دهد .تا وقتی
شهروندان نخواهند ،انجام اینگونه کارها در اولویت دولت ها قرار نمی گیرد .اگر
مردم سکوت کنند و خواسته ای نداشته باشند ،دولت هم اهمیت الزم را نمی دهد.
البته وظیفه شهروندی داشتن مطالبات معقول است .مث ًال این روزها که نزدیک
انتخابات مجلس هستیم باید ببینیم کدامیک از کاندیده ها در مورد مسئله بحران
بی آبی یا راجع به مسائل محیط زیست صحبت می کند و راه حل نشان می دهند.
چه کسی دغدغه مسائل محیط زیست را صرف نظر از مسائل سیاسی مطرح می
کند و می تواند توجه جامعه محیط زیستی را جلب کند ،هرچند ظاهرًا
مدت زیادی است مسائل محیط زیست اص ًال دغدغه مدیران ،مسئوالن
و نمایندگان مجلس نیست ،فقط هر وقت یک بحران به وجود می آید،
مثل آلودگی هوا یا مث ًال مسئله ریزگردها ،گروه هایی در مورد آن مشکل
موضع گیری می کنند ،آن هم اغلب با اغراض جناحی ،ولی وقتی شرایط
عادی میشود دیگر دغدغه کسی نیست .تا زمانی که دولت بی توجه
است و شهروندان بی توجه هستند و برنامه ریزان بی توجه هستند ،این
روند همینطور ادامه پیدا می کند و به تدریج تشدید می شود.
چرا از پروژه هایی آبخوان داری ،مانند پروژه گربایگان فسا حمایت
الزم نمی شود؟
سد یک سازه شیک است که دارای نمود بیرونی و نشانه ای از یک
دستاورد است .یک مدیر یا رییس می تواند کنارش عکس بگیرید و
بگویید این سد در دوره ریاست من ساخته شده و به آن افتخار کند .اما
طرحهایی مثل طرح آقای دکتر کوثر فتوژنیک نیست .هیچ جایی ندارد
که کنارش عکس بیاندازید ،شاید اگر عکس شرایط گذشته و امروز
گربایگان را کنار هم بگذاریم و بعد به مردم بگویم اینجا چنین وضعیتی
بوده و االن به اینجا رسیده آن وقت کمی اثر گذار باشد .طبیعی است
جامعه چیزی را باور کند که یک نشانه بیرونی و یک طول و عرض بزرگ
دارد .مردم و حتی اکثر برنامه ریزان کشور وقتی یک سد را می بینند،
فکر می کنند کاری انجام شده است .ولی آن چیزی که زیرزمین است
قابل لمس نیست .من دلیل عالقه به سدسازی و بها ندادن به سایر

است ،خشکسالی یک پدیده طبیعی پریودیک است که هر چند سال یک بار
می آید و می رود ،بعضی وقتها خشکسالی های طوالنی مدت داریم و بعضی
وقت ها خشکسالی کوتاه مدت .کلمه دوم خشکیدگی است ،زمانی پیش میآید
که خشکسالی طوالنی می شود ،در نتیجه خاک کم کم رطوبت خود را از دست
میدهد و خشکیده گی ایجاد می شود .کلمه سوم بحران آب است .اگر روند
خشکسالی و خشکیدگی دوام پیدا کند ،به ناچار بحران کم آبی پیش خواهد آمد.
هر کجا که به بحران کم آبی برسد ،دیگر آن منطقه ،عرصه مناسبی برای زیستن
نخواهد بود .ما از سالیان دور در یک سرزمین خشک زندگی کردهایم .پداران ما
این را میدانستند برای مقابله با این سرزمین خشک ،قنات را ابداع کردند .امروزه
ما به عنوان انسانهای هوشمند میتوانیم با انواع روشها و استفاده از تکنولوژی،
شرایط آینده را کم و بیش ،نزدیک به واقعیت تخمین بزنیم و برای آن راه حلی پیدا
کنیم .در سالهای اخیر که خشکسالی بود ،نه تنها هیچ گونه پیشبینی و چاره
اندیشی نکردیم ،بلکه درست برعکس ،بدون توجه به شرایط زمینهای کشاورزی
را گسترش دادیم ،مث ًال ظرف  ۳۰سال گذشته ،سطح زمینهای کشاورزی در
حوزه آبریز دریاچه ارومیه 2برابر شده است .به دلیل خشکسالی و سدسازی ،از یک
طرف نیاز آبی دریاچه ارومیه تامین نشد و از طرف دیگر توسعه کشاورزی باعث شد
مصرف آب در این حوزه به شدت افزایش پیدا کند .بیتوجهی به خشکیدگی کار
را به جایی کشانده که امروز مردم در بسیاری از نقاط کشور از خوزستان تا تهران
و حتی مازندران از ریزگردها رنج میبرند که دیگر منشا خارجی ندارند ،بلکه از
مراکز گرد و غبار داخلی ،مثل زمینهای کشاورزی رها شده یا تاالبهای خشک
شده ناشی میشود.
در چنین شرایطی چه خطراتی ما را تهدید می کند؟
در زمان خشکسالی مردم تا مدتی می توانند خودشان را با شرایط وفق بدهند،
مث ًال مصرف را کم کنند ،کشاورزی را کوچک کنند ،نوع کشت را تغییر بدهند ،ولی
بحران آب وقتی از حد فراتر برود ،مردم مجبور به مهاجرت می شوند .در طول
تاریخ بسیاری از مهاجرتها به دلیل خشکسالی بوده است .مطالعه آقای دکتر آرش
شریفی و همکارانشان در مدرسه علوم جوی و دریایی روزناستیل در دانشگاه
میامی نشان میدهد چگونه تمدنها به دلیل کمبود منابع و به خصوص آب از بین
رفتهاند .زمانی سیستان ُپر جمعیت بود و انبار غله ایران نامیده می شد ،االن با
بررسیهای جمعیتی و شرایط اقلیمی ،میتوان الگوی مهاجرت مردم این منطقه
را به دلیل خشکسالی دقیقًا ترسیم کرد .هر چند برخی کارشناسان عامل جنگ را
در پدیده مهاجرت موثرتر میدانند .اما آن گونه که در مطالعات آقای شریفی نیز
منعکس شده بسیاری از جنگها به دلیل خشکسالی بوده است .به دلیل کم آبی
و بی آبی اول تنش به وجود میآید و زمانی که وضعیت حادتر شد ،جنگ به وجود
می آید ،در نتیجه مردم به سمت شرایط مطلوب مهاجرت می کنند .مثالی که
وجود دارد وضعیت سوریه است .شرق سوریه همیشه جزء کشتزارهای باستانی
دنیا بوده است .اما به دلیل بی آبی ،مردم مجبور شدند آن مناطق را رها کنند.
سوریه در سال  ۲۰۰۶دچار خشکسالی شد و از سال  ۲۰۰۷مردم شروع به مهاجرت
کردند و از شرق سوریه به طرف غرب و شمال رفتند .وقتی این اتفاق افتاد ،حتی
در کابینه دولت اسد خطر این مهاجرت توسط وزیر کشاورزی مطرح شد .اما کسی
موضوع را جدی نگرفت .تا اینکه در سال  ۲۰۱۱تخمین زده می شود حدود یک
میلیون و پانصد هزار نفر دام دار و کشاورز از شرق سوریه حرکت کردند به ُحمص

صحبت آن است که در بعضی از مناطق کم آب دولت به کشاورز بگوید دیگر چیزی
نکارد ،ولی پول محصول خود را دریافت کند .این روش درستی نیست چون نباید
سطح زمین ُلخت بماند ،زیرا فرسایش خاک و وقوع ریزگردها افزایش پیدا خواهد
کرد .درست بر عکس دولت باید به کشاورز بگوید چه چیزی بکارد .یک مدیریت
سالم میتواند از مردم بخواهد به طور مثال یونجه یا شبدر بکارد ،ولی این محصوالت
را برداشت نکنند و بگذارند روی زمین باقی بماند .این کار سه ویژگی دارد ،اول اینکه
زمین ُلخت نمیماند و خاک در معرض فرسایش شدید قرار نمیگیرد .دوم ،مواد آلی
خاک تغذیه میشود و سوم منابع آب تا حد زیادی ذخیره میگردد .سپس به جای
اینکه آن علوفه برداشت شود دولت آن را برداشت نشده از کشاورز خریداری میکند.
مث ًال اگر کشاورزی قب ًال چغندر یا هندوانه میکاشته دولت باید به همان نسبت به او
پول بدهد .این روشی است که در هلند اتفاق میافتد .در آنجا پرندهنگرها بسیار فعال
هستند .آنها در بعضی سالها در فصل برداشت محصول به دولت اطالع میدهند
که برخی از گونههای پرندهها هنوز جوجههایشان سر از تخم در نیاوردهاند و اگر
ماشین های کشاورزی برای برداشت حرکت کنند ،آشیانه و تخم این پرندهها نابود
میشوند .دولت از مالکان آن زمین ها درخواست میکند که برداشت محصول صورت
نگیرد ،در عوض محصول برداشت نشده را خریداری میکند .در کشور ما نیز میتوان
از این الگو استفاده کرد .البته در ایران صحبت راجع به پرنده ها نیست ،بلکه راجع به
زندگی حدود  ۸۰میلیون انسان است .البته این روش زمانی شدنی است که مردم به
دولت اعتماد داشته باشند .اگر کشاورز به دولت اعتماد داشته باشد حتمًا این کار را
می کند .پس اولین کاری که باید انجام داد ،اعتماد سازی است.
به نظر شما راه حل مشکل بحران آب چیست؟
چون  ۹۰درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود ،باید بیشتر
تمرکزمان بر کاهش مصرف آب کشاورزی باشد ،تازه از این  ۹۰درصد حدود ۷۰
درصد تلف می شود چون راندمان آبیاری در ایران حدودًا  ۳۰تا  ۳۵درصد است.
سیستم آبیاری ما بسیار سنتی و کهنه است مانند سیستم غرق آبی .افزایش خرده
مالکیتها نیز انگیزه استفاده از آبیاری مدرن را از بین برده .سیستم آبیاری قطره ای
یا ُپر فشار هم معمو ًال فقط توسط واحدهای بزرگ کشت و صنعت استفاده میشود
که البته این سیستمها ،همین امروز هم عقب افتاده محسوب میشوند .یکی از
موثرترین روش های باال بردن راندمان آب سیستم آبیاری هوشمند است .در این
روش چندین سنسور با هم شبکه شده و مرتبًا میزان رطوبت خاک را اندازه گیری
می کنند ،هر کجا که از رطوبت کاسته شود آب به صورت اتوماتیک وارد آن قسمت
از زمین می شود .اما واقعیت این است که سیستم کشاورزی ما یک سیستم زیان
ده است و در شرایط فعلی پتانسیل چنین کارهایی را ندارد .یکی دیگر از راه حلها
کشت فرا سرزمینی است .یعنی از سایر کشورها بخواهیم که برای ما بکارند و برای ما
برداشت کنند .راه حل دیگر اصالح روش های غلط مدیریت آب است ۳۰۰.هزار چاه
غیر مجاز در کشور وجود دارد ،چرا این تعداد چاه های غیر مجاز داریم .چرا اکثر چاه
های مجاز کنتور ندارند و میزان برداشت آب از رودخانه ها بدون حساب و کتاب است.
چرا در بخش کشاورزی آب تقریبًا رایگان است .هدر رفت آب ُشرب هم در شبکه آب
رسانی بر اساس آمار رسمی حدود  30درصد است ،یعنی قبل از اینکه آب به منزل
های ما بیاید و شیر آب را باز کنیم  ۳۰درصدش هدر رفته است .این وظیفه دولت
است که شبکه آب رسانی را به روز کند ،سیستم های تصفیه فاضالب را راه اندازی
نماید ،به استفاده از فاضالب تصفیه شده فکر کرده و شرایط آن را فراهم نماید ،تغییر

بخش ها را فتوژنیک بودن فعالیت های عمرانی به خصوص سدسازی و منافع مالی
خاص حاصل از آن را برای شماری اندک میدانم .در حال حاضر  ۶۴۷سد کوچک
و بزرگ در کشور ساخته شده ،در این وضعیت بحران بی آبی  ۵۳۷سد دردست
مطالعه است .در حوزه آبریز تاالب انزلی ما  ۸۲سد ساخته ایم .روی رودخانه کارون
تا به امروز  24سد ساخته شده .ولی کار مهمی برای پروژه ذخیره آب در زیر زمین
نکرده ایم .تازه بر روی آب ورودی گربایگان هم می خواهیم سد بزنیم تا یک پروژه
موفق هم شکست بخورد.
آیا پروژه های آبخوان داری می تواند جایگزین خوبی برای سدسازی باشد؟
سدها ویژگی های مختلفی دارند مانند مهار سیالب ،انباشت و ذخیره سازی آب
و تولید برق .در پروژه آقای دکتر کوثر با ذخیره سازی آب در زیر زمین اکوسیستم
احیا می شد .سدها درست برعکس عمل می کنند ،برای اینکه سد بسازیم باید
اکوسیستم را خراب و نابود کنیم .شاید سد سازها بگویند ما برق تولید می کنیم.
پاسخ این است که کشور ما روزهای آفتابی زیادی دارد و می توانیم از انرژی
خورشید استفاده کنیم .اخیرًا دست اندرکاران سد گتوند که واقعًا یکی از فجایع
مهندسی است ،مدعی شدند اگر سد را نمی ساختیم ،سیالب خوزستان را با
خود می برد .باید از آنها پرسید ،پس تمدن چند هزار ساله چغازمبیل یا تمدن
شوش و شوشتر چگونه تاکنون باقی مانده است .به نظر من این یک ادعای گزافه
و توجیه بیجا است .برای سد سازی معمو ًال منافعی در نظر گرفته می شود که
آن منافع را می توان از طریق طرح های آبخوان داری و استفاده از انرژی های
پاک و تجدیدپذیر به دست آورد .بنابراین توجیهاتی که انجام می شود به نظر
من توجیهات درستی نیست.
آیازمانازدسترفتهیاهنوزوقتبرایاصالحاشتباهاتگذشتهوجوددارد؟
هنوز ما می توانیم از این شرایط و از این بحران عبور کنیم .طرح های آبـــخوان داری
می تواند ما را از این بحران رد کند .ما باید یاد بگیریم که با شرایط موجود
منطبق بشویم .باید یاد بگیریم که در یک کشور بی آب زندگی می کنیم.
گذشتگان ما با ساخت قنات و بادگیر این کار را کرده اند .امروز در شهر
یزد می بینیم خیلی از بادگیرها تخریب شده و به جایش ساختمان هایی
ساخته اند که نمای آن شیشهای است .نمای شیشه ای در یزد مثل گلخانه
عمل می کند .بعد می خواهند با کولرهای آبی و گازی و غیره آن را خنک
کنند! من نمی گویم به دوران بادگیرها برگردیم ،اما باید روش هایی را به کار
بگیریم که منطبق بر طبیعت باشد .هم اکنون وضعیت یزد به جایی رسیده
که استاندارش می گوید مهاجرت از شهر یزد مدتی است شروع شده .امسال
در یزد بارندگی ۹۵درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته در واقع اص ًال
بارندگی نداشته .ما از یک طرف کمبود بارش را داریم ،از یک طرف مصرف
مان را هم کاهش نمی دهیم و خودمان را با طبیعت منطبق نمی کنیم .پس
به تدریج به جایی می رسیم که این سرزمین را باید بگذاریم و برویم چون
جای زندگی و زیستن نیست .من میخواهم بگویم از همین امروز باید فکری
کرد و دنبال راه چاره بود .چون ممکن است در آینده خیلی نزدیک امکان
تغییر شرایط و یا کنار آمدن با شرایط را از دست بدهیم .وقت طالیی را عم ًال
از دست داده ایم و االن در وقت اضافه هستیم.
ازاینکهوقتخودرادراختیارماهنامه  KWCقراردادیدمتشکریم.
گفت و گو از طریق

کسب وکار میلیوندالری با کمترین سرمایه
ایـن روزهـا اسـتارت آپ بحـث روز جوانـان جویـای شـغل اسـت .در  3شـماره
گذشـته اول اسـتارت آپ را تعریـف کردیـم ،سـپس دالیـل شکسـت خـوردن
تعـدادی از اسـتارت آپ هـای موفـق را عنـوان کردیـم و باالخره اشـتباهاتی که
معمـو ًال تازه کارها انجام می دهند را بررسـی نمودیم .در این شـماره چگونگی
موفـق شـدن یـک اسـتارت آپ کم سـرمایه را مطـرح خواهیـم کرد.
سـارا دیویس یکی از زنان موفق عرصه تجارت اسـت .او توانسـته است استارت
آپ موفـق خود را که هم اکنون ارزشـی میلیـون دالری دارد ،راه اندازی کند .در
این مطلب ،به بررسـی چگونگی شـروع این کسـب و کار میپردازیم .پیشـنهاد
میکنیـم کـه اگر بـه دنبـال ایجاد کسـب و کاری شـخصی بـا سـرمایه گذاری
انـدک هسـتید ،به این مطلـب توجه کنید.
میتـوان گفـت کـه اکثـر خانمها عالقه بسـیار زیـادی به کیـف پـول دارند ،هم
بـه محتویـات درونـش و هـم بـه ظاهـرش! برخـی کیـف پولهـای کوچـک را
میپسـندند ،برخـی کیـف پولهـای بـزرگ .برخـی دوسـت دارند کـه جنس
کیـف پولشـان از چـرم گـران قیمـت و بـا کیفیـت باشـد ،برخـی بـه کیـف
پـول هایی با پوشـش پارچهای و کامال سـاده عالقهمندند .سـارا دیویس زمانی
کـه میخواسـت قسـط وامـی را که بـرای تحصیـل در دانشـگاه دریافـت کرده
بـود ،پرداخـت کنـد ،به فکـر ایجاد کسـب و کار خـودش افتـاد .در آن زمـان ،او
یـک فرزنـد  ۴ماهـه داشـت و هزینههای زندگی او و همسـرش بسـیار بیشـتر
از درآمدشـان بـود .سـارا نمـی دانسـت تا قبـل از اینکـه بتواند به صـورت تمام
وقـت مشـغول کاری بشـود ،چـه گونـه میتواننـد با این شـرایط مالی سـخت
کنـار بیایـد .پس بـه فکر افتاد تـا راهـی را پیدا کند تـا بتواند در کنـار تحصیل و
مـادر بودن ،پول بیشـتری نیز به دسـت آورد .او متوجه شـد که برخـی از مردم،
کاالهایی را در سـایت  eBayبه فروش میرسـانند و از آن سـود می برند .سـارا
در  16سـال قبـل تصمیـم گرفـت کیـف پولهـای ارزان قیمتی طراحـی کند و
سـایت  eBayبه فروش برسـاند.
سـارا میگویـد ” :مـن کارم را بـه صـورت اینترنتـی و پلـه به پلـه آغاز کـردم .به
نظـرم اینترنت بسـیار ارزشـمند اسـت .تا قبـل از آن ،تنها کسـانی که سـرمایه
بسـیار زیادی داشـتند ،میتوانستند کسـب و کار خودشـان را راه اندازی کنند.
امـا بـا وجـود اینترنت ،این کار سـادهتر شـده اسـت .مـن در آن زمـان ،با خرید
کاال در زمانهـای حراج و سـپس فروششـان با سـودی اندک ،توانسـتم مبلغی
کوچـک برای سـرمایه گذاری در کارم به دسـت بیـاورم ،آن موقع بود که متوجه
شـدم حتی با سـرمایه بسیار کم ،میتوانم کسـب و کار شـخصیام را آغاز کنم”.
در حـال حاضـر ،دیویس مـادر  ۴فرزنـد و صاحـب برنـد  Fashionphileدر
حـوزه کیـف و کیـف پولهـای زنانـه اسـت .او همچنیـن یـک بوتیـک در
شـهرثروتمند نشـین بورلـی هیلـز دارد.
در اینجـا چند راهنمایی سـاد ه سـارا دیویـس را در مـورد ایجاد کسـب و کاری

گله و شکایت
هر چه بیشتر گله و شکایت کنیم ضعیفتر میشویم .در واقع ،با شکایت
کردن قدرت درونی که میتوانستیم از آن برای موفقیت استفاده کنیم را
نادیده میگیریم و فکر میکنیم کنترل اوضاع را از دست دادهایم .وقتی
شکایت میکنید شکست در چند قدمی میایستد و برای شما دست
تکان میدهد .هر چقدر بیشتر از شرایط خود شکایت کنید دیرتر از دست
شکستها و موانعی که در مسیر کسب موفقیت بر سر راه تان قرار میگیرد
خالصخواهیدشد.هروقتکلماتمنفیبهزبانمیآورید،خاطراتمنفی
گذشته دوباره زنده می شود ،خاطرات بیهودهای که بهتر است به دست
فراموشی سپرده شوند .به قول ارل نایتینگل« :ما همانی میشویم که تمام
روزبهآنمیاندیشیم».
گلهوشکایتنشاندهند هضعفاست.شایدچونباگلهوشکایتمیتوانیم
خودمان را از َشر استرس و اضطراب خالص کنیم فکر میکنیم شکایت
کردن کار خوبی است و به موفقیت ما کمک میکند ،اما بهتر است منطقی
باشیم و بدانیم ،گالیه و شکایت از اوضاع و شرایطی که در آن گرفتار هستیم
هیچ دردی از ما دوا نمیکند .تا حاال چند بار دیدهاید که یک فرد موفق
در کنار دوستانش بنشیند و از ناعادالنه بودن زندگی شکایت کند؟ احتما ًال
هرگزباچنینصحنهایروبرونشدهاید،امامطمئنمبارهاازمیزاناطمینان
و اعتماد به نفس افراد موفق تعجب کردهاید .در ادامه ۵کاری که افراد موفق
هرگز انجام نمیدهند را با یکدیگر مرور خواهیم کرد ،تا متوجه شویم چرا
گله و شکایت شانس موفقیت را نابود میکند .پس با دقت و تمرکز کامل
مطالعه فرمایید.
 -1افراد موفق روی مشکالت تمرکز نمیکنند
تمرکز بر مشکالت باعث میشود اگر صدها متر از چاه دور هستید ،با سر
به داخل آن سقوط کنید .توجه بیش از حد بر مشکالت ،یکی از دالیل
اصلی شکست یا عدم موفقیت است .قانون جذب میگوید :همجنس،
همجنس را به خود جذب می کند ،بنابراین اگر به تمرکز روی مشکالت
ادامه دهید ،مشکالت بیشتر شما را جذب میکند .شکایت کردن هم به
نوعی تمرکز بر مشکل محسوب میشود .در عوض ،باید به دنبال راهحلی
برای خالصی از مشکالت بود .در مدرسه خلبانی ،میگویند «وقتی
سیستم هواپیما از کار افتاد به هیچ وجه بر مشکل (زمین) تمرکز نکنید،
بلکه تمام هوش و حواس خود را به (راهحل) معطوف کنید .خواهید دید
بدن شما هم به طور طبیعی از انتخاب شما پیروی خواهد کرد « .افراد
موفق چون راهحل گرا هستند توانستهاند به جایگاه کنونی خود دست
یابند .پس دفع ه آینده که متوجه شدید مشغول شکایت کردن از شرایط

بـزرگ و سـودآور ،بـا کمترین سـرمایهگذاری را با شـما بـه اشـتراک میگذاریم:
از فروشگاه های آنالینی که میشناسید ،نهایت استفاده را ببرید
دیویس از همان روزهای اول کسـب و کار تا همین اواخر ،به حراجی هایی که در
سـایت های مختلف اتفاق میافتـاد ،توجه ویژهای داشـت .امروزه تعـداد زیادی
فروشـگاه اینترنتی وجـود دارند که میشـود در آن ها محصـوالت گوناگونی را به
فـروش رسـاند .او توصیـه میکند کـه وب سـایت اختصاصی خودتان را بسـازید

قدمهایتانرابهآرامیوبابرنامهریزیبردارید
دیویـس حتی با وجـود اینکه کسـب و کارش دیگر رونق گرفته اسـت ،همچنان
قدمهایـش را بـه آهسـتگی و بـا برنامهریـزی بـر مـیدارد .سـارا مدتـی بعـد از
راه انـدازی دفتـرش ،عالقهمنـد بود کـه بتواند بوتیـک اختصاصـیاش را هم راه
انـدازی کنـد .امـا او و همسـرش که بـه تازگی از قسـطهای دانشـگاهی خالص
شـده بودنـد ،عالق ه نداشـتند دوبـاره خـودش را درگیـر وام و قسـط و بدهکاری
کند .اما وقتی که زمان اش رسـید ،سـارا ،شـوهر خواهـرش را که فارغالتحصیل
رشـته بازرگانی از دانشـگاه کالیفرنیای جنوبی بود ،شریک خودشـان کرد .آنها
توانسـتند با سـرمایه مشـترک ،یک بوتیک در بورلی هیلز راه بیندازنـد و از آن به
بعد ،شـاهد رشـد تساعدی تجارتشـان شدند.
دیویس می گوید « :ما این کار را یک شـبه انجام ندادیم .برنـد Fashionphile
قدم به قدم و سـال به سـال پیشـرفت کرد و من هر سال سـرمایه گذاریهای
جدیـدی انجـام میدهم .تمـام انتخابهای ما ،از سـرمایه گـذاری در کارمان
گرفتـه تـا پیـدا کـردن جایگاهـی در بـازار ،همـراه بـا تحقیـق و برنامهریـزی
است .شـما میتوانیـد اگـر بـا قدمهای کوچک شـروع کنیـد ،تجـارت خود را
راه انـدازی کنیـد و آن را به باالترین مرتبه برسـانید .با آهسـتگی ولی پیوسـته
پیش بروید.
دقیق ،مسئولیت پذیر و پاسخگو باشید
جزئیات برای مشـتریان بسـیار اهمیـت دارد .بسـته بندی و اتیکـت زدن خوب
و تمیـز ،سـاختن یـک برند خـاص و فرامـوش نشـدنی ،مطمئن شـدن از اینکه
مشـتریان یـک تجربـه لـذت بخـش و مثبـت از خرید محصوالت شـما داشـته
باشـند ،همـه و همه کلیدهـای موفقیت کسـب و کار هسـتند .دیویس بـرای با
خبر شـدن از نظریات مشـتریانش مرتبًا از search.twitter.comاسـتفاده
مـی کنـد تا ببینـد آنها دربـاره ِبرندش چه نظـری دارنـد و خودش را همـواره با
خاسـت مشـتریان و نیازهایشـان هماهنگ می کند.
توصیـه او « :اگـر زمانـی مشـتریای تجربـه بـدی در ارتبـاط بـا شـما و ِبرندتان
داشـت ،بـه سـرعت خودتـان را به او برسـانید .مردم قبـل از اینکه شکایتشـان
را بـه شـما بگوینـد ،آن را در بالگ شـان مینویسـند و یا با دوسـتان شـان درباره
آن صحبـت میکنند .پیگیری سـریع در مـورد آنچه که در فضـای کاریتان اتفاق
میافتـد ،باعث میشـود که مردم به این نتیجه برسـند شـما انسـان مسـئولیت
پذیری هسـتید و همواره پاسـخگوی نیازهایشـان هستید».
اگـر بـه جزئیـات و برنامه ریـزی کردن بـرای هـر قدمی کـه برمیداریـد ،توجه
کافـی داشـته باشـید و همـواره بـه پیشـواز فرصتهـای جدید برویـد ،مطمئن
باشـید میتوانیـد به راحتی کسـب و کار آرمانی خودتـان را راه انـدازی کنید و در
آن موفق شـوید.
مترجمسارهموسوی

هستید ،فورًا برای یافتن یک راهحل منطقی اقدام کنید.
 -2افراد موفق برای شکستهایشان دیگران را سرزنش نمیکنند
اگربرایشکستهایخودکسییاچیزیبهغیرازخودتانراسرزنشکردید
بدانید فرافکنی شما نشان ه آن است که هیچ کنترلی بر شرایط ندارید .این
طرز برخورد موجب میشود حس کنید ناتوان هستید و شما را به نقطهای
میرساندکهدیگرنمیخواهیدبرایتغییرشرایطکاریانجامدهیدوترجیح
میدهیدبرایحلمشکالتتانبهافراددیگرتکیهکنید.همینموضوعباعث
میشود بیش از حد به دیگران وابسته شوید .حتی اگر علت اصلی شکست
شما یک نیروی خارجی است باز هم باید مسئولیتپذیر باشید و به دنبال
تقصیر خود و چار ه برای رهایی از این وضعیت باشید .اگر از این روش پیروی

از دسترس خود دورکنید .سعی کنید با هدفگذاری و اولویتبندی فقط بر
کارهایمهموضروریتمرکزکنیدوازکارهایجنبیاحترازکنید.
 -4افراد موفق هرگز محدودیتها را باور ندارند
شایدکمیخطرناکبهنظربرسد،اماافرادموفقنامحدودفکرمیکنند.شاید
خیلیها بگویند تفکر نامحدود فقط توهم است اما نباید فراموش کنیم که
بیشتراختراعاتودستآوردهایبشربعدازشکستنمحدودیتهایذهنی
بهدستآمدهاند .بهعنوانمثالبرایقرنهاپروازیکیازرویاهایانسانبود.
مردمانهموارهبراینباوربودندکهقالیچهپرندهداستانهایهزارویکشب
است و نمیتواند در دنیای واقعی وجود داشته باشد .تفکر نامحدود برادران
رایت که مکانیک های نابغه ای بودند و به موضوع پرواز عالقه زیادی داشتند،
باالخره این رویای دیرینه بشر را محقق نمود و افسانه پریان را به واقعیت
تبدیل کرد .اگر برادران رایت مانند سایرین محدود فکر میکردند آیا امروز
انسانمیتوانستکیلومترهافاصلهرادرچندساعتپروازکند؟وقتیجامعه
به افراد موفق میگوید نمیتوانند به هدف خاصی دست یابند آنها باید از
خودبپرسند»جامعهازکجامیداند؟چطوربهایننتیجهرسیدهاست؟»افراد
موفق معمو ًال در زمان تفکر به محدودیت فکر نمیکنند .آنها گله و شکایت
نمیکنندچونمیدانندباشکایتکردنفقطدستآوردهایخودرامحدود
مینمایند .افرادی که اهل گله و شکایت هستند معمو ًال جمالتی نظیر «من
نمیتوانم این کار را انجام دهم ،خیلی سخت است» را در ذهن خود تکرار
میکنند ،اما این جمالت فقط باورهای محدودکنندهای هستند که ساخته
خودانسانهستند.اینباورهاحصارهایمصنوعیونامرئیدرذهنبهوجود
می آورند .در عوض ،از خودتان بپرسید «برای رسیدن به اهدافم باید چه
کارهاییانجامدهم؟چگونهمیتوانمبهتماماهدافمدستیابم؟»باطرحاین
پرسشها و جواب دادن به آنها به موفقیت نزدیک خواهید شد.
 -5افراد موفق از اشتباهات خود درس میگیرند
اشتباه کردن چیز عجیبی نیست .همهی انسانها اشتباه میکنند .نباید
به خاطر چند اشتباه کوچک یا شکست موقتی ناامید شد و شروع به گله و
شکایتکرد.درواقع،هرچهبیشتربهاشتباهاتمانفکرکنیموگالیهوشکایت
کنیم ،احتمال شکست مجدد را افزایش خواهیم داد .با این شیوه اشتباهات
جزئی و خیلی کوچک را به قدری در ذهن خود بزرگ میکنیم که از ارتکاب
مجدد چنین اشتباهاتی خواهیم ترسید و همین موضوع باعث عقبنشینی
ما میشود .مطمئن باشید هرگز نمیتوانید فرد موفقی را پیدا کنید که اجازه
داده باشد اشتباهات مانع پیشرفت و موفقیتش شود .در عوض ،باید همیشه
اشتباهات خود را با دقت بررسی کنید ،درسهای الزم را بیاموزید و به حرکت
خودبهسویسرزمینموفقیتادامهدهید.

اما از فروشـگاههای آنالین دیگر نیز اسـتفاده کنید تا به وسـیله لینکی که در آنها
قـرار میدهید ،بازدید وب سـایت شـما نیـز باال بـرود .چرا که هـر روز میلیونها
نفـر به آن وب سـایتها سـر میزننـد و حتی اگر توجه تعـداد کمی از ایـن افراد،
به وبسـایت شـما جلب شـود ،موفقیت بزرگی برایتان به ارمغان خواهـد آورد.
بزرگترفکرکنید
در واقع کسـی که باعث شـد سـارا به جای ادامه دادن به کسـب و کار کوچک
خانگـیاش ،به ایجاد کسـب و کاری بزرگ تر فکر کند ،حسـابدارش بود.
دیویـس میگویـد“ :او از مـن سـوال کـرد کـه در  5سـال آینده ،خـودم را در
چـه موقعیتـی میبینـم؟ و بعـد کتـاب افسـانه(  )E-Mythرا به مـن داد تا
مطالعـه کنم”.
ایـن کتـاب ذهن سـارا را باز کرد و به شـکل تاثیرگذاری سـبب شـد کـه بتواند به
کسـب و کار بـزرگ تـر و سـود بخش تری فکـر کند .او مـی گویـد « :چندی بعد
بـه حسـابدارم خبـر دادم که یـک دفتر اجـاره کرد ه و چنـد دختر دانشـجو را نیز
اسـتخدام کـردهام تـا بتوانم تجارتمـان را واقعیتـر کنم .من متوجه شـدم که هر
چه افراد بیشـتری اسـتخدام کنم ،زمان بیشـتری برای توسـعه و تقویت کسب و
کار و سـاختن برند اختصاصیام به دسـت مـیآورم».

کنید یک قدم به هدفتان نزدیکتر میشوید و در بلند مدت به موفقیتهای
بیشتریخواهیدرسید.اینکارخیلیبهترازایناستکهفقطگلهوشکایت
کنید،دسترویدستبگذاریدوهیچکارینکنید.
 -3موفقها تنبلی نمیکنند
تاکنونبهتعویقانداختنکارهاوامروزوفرداکردنهرگزباعثموفقیتهیچ
انسانینشدهاست.بهتراستبهگلهوشکایتنیزبهعنواننوعخاصیازتنبلی
نگاه کنید .شکایت کردن از مشکالت خیلی سادهتر از این است که به دنبال
راهحلیمؤثربرایحلآنباشید.درعوض،سعیکنیدعواملیکهباعثتنبلی
شما شدهاند را هر چه زودتر حذف کنید .اگر علت اصلی تنبلی شما شکایت
کردن از اوضاع و شرایط است عذر و بهانه را کنار بگذارید و به دنبال راهحل
باشید ،اگر شبکههای اجتماعی دلیل تنبلی شما هستند تا حد امکان آنها را

افزودند .در نتیجه از نگرانی تولید کنندگان نسبت به عرصه شیرهای رنگی ،کاسته شد .امروزه
انواع شیرهای بهداشتی ،در تنوع وسیعی از رنگ آمیزی و فرم روانه بازار شده است.
رنگین کمان KWC
شـرکت  KWCایـران از سـال هـا قبل شـیر رنگی ِکرم و سـفید را بـرای مصارف و سـلیقه های
سال ها است که چشم مصرف کنندگان شیرهای بهداشتی به رنگ نقره ای و براق آئینه گونه خـاص تولیـد مـی کـرد .بـه دلیـل عالقه بـه نوجویـی و ایجـاد تنـوع ،کـه همیشـه در واحد
آبکاری نیکلُ ،کروم که تصویر اطراف را در خود منعکس می کند ،عادت کرده اند .آبکاری از
نظر زیبایی و بهداشت و قابلیت تمیز شدن ،پوشش مناسبی برای اکثر محصوالت بهداشتی
محسوب می شود و شاید به توان گفت تا همین سال های اخیر ،بیش از  90درصد شیرهای
بهداشتی با این پوشش ساخته می شد.
به دلیل حساسیت پوشش نیکلُ ،کروم به اسید و باز قوی ،تعدادی از شیرهایی که در
محیط های سخت ،مانند البراتوارها و آرایشگاه ها ،آزمایشگاه ها و بیمارستان ها مورد
استفاده قرار می گیرند ،به جای آب کاری ،رنگ آمیزی می شوند .رنگ بر روی این شیرها
به روش پودری و الکترواستاتیک پاشیده شده و سپس در کوره پخته می گردد .بدین شکل
مقاومت شیر نسبت به اسید و قلیای قوی بسیار باال می رود .این شیرها تا کنون اکثرًا در
رنگ های سفید و ِکرم ساخته می شد که در مقابل َخش ،زنگ زدگی و خورده گی بسیار

مقاوم هستند.
تولید کنندگان قدیمی و سنتی شیرهای بهداشتی همواره از وارد شدن به حیطه شیر رنگی
خود داری می کردند ،زیرا معتقد بودند شیرهای رنگ شده یاد آور محیط های بیمارستانی
و آزمایشگاهی هستند و تداعی این مسئله از شکوه و زیبایی شیرهای تزئینی می کاهد .به
همین دلیل عالقه ای به جدا شدن از سیستم آبکاری نداشتند .در سال های اخیر به دلیل
طراحی ساختمان ها ،به خصوص مجتمع های بزرگ مسکونی و تجاری ،توسط طراحان
داخلی ،نیاز به تنوع فرم و رنگ در انواع شیر آشپزخانه ،دست شویی و حمام افزوده شد.
در نهایت تولید کنندگان تنها به اضافه کردن رنگ های برنزی و طالیی ،استیل های براق
و مات رضایت دادند .ولی به تدریج طراحان داخلی با ِست کردن «  »setرنگ های زیبایی
مانند لیمویی ،آبی ،قرمز ،نارنجی ،سبز و دَ ه ها طیف رنگی متنوع ،با سایر عناصر تزئینی مانند
سینک دستشویی و
سنگ ،چوب ،فلز ،سرامیک ،شیشه ،چینی و سایر لوازم بهداشتی ،مانند ِ
آشپزخانه ،کاسه توالت ،حوله آویز ،پرده حمام و  . . .جلوههایی نو و بدیع در طراحی آشپزخانه
و محیط های بهداشتی ساختمان ایجاد کردند و به عالقه مشتریان برای شیرهای رنگی

تحریف حقایق
پرفسور ریچارد نلسون فرای ،)Richard Nelson Frye( ،شرقشناس،ایرانشناس و استاد
بازنشسته دانشگاه هاروارد ،که سال گذشته درگذشت و دفن پیکر او در ایران جنجال ساز
شد ،هنگامی که در دهه  ۱۹۷۰در دانشگاه پهلوی شیراز به تدریس اشتغال داشت ،بهناگاه
تدریس را رها کرد به آمریکا بازگشت و مدیریت یک سوپر مارکت را به عهده گرفت 3 .سال
بعد وقتی به اصرار و دعوت دانشگاه هاروارد برای تدریس به این دانشگاه رفت .از او در
مورد علت ترک کردن تدریس در دانشگاه شیراز ،سوال شد و او اینگونه پاسخ داد :روزی در

یکی از خیابان های شیراز قدم میزدم .به در مغازه گوشت فروشی رسیدم که در کنار آن
آرایشگاهی قرار داشت .دیدم بین صاحب گوشت فروشی و جوان مشتری آرایشگاه دعوایی
پیش آمده است .قصاب از آن جوان میخواست که موتورش را از مقابل مغازه او بردارد چون
هر لحظه ممکن بود ماشین گوشت از راه برسد و جوان نیز میگفت بگذار کار من با سلمانی
تمام شود ،بعدًا موتور را بر میدارم .دعوا باال گرفت و قصاب به مغازه رفت ساطورش را
برداشت و در این میان ناگهان ساطور به سر جوان خورد و جان داد.
من شاهد تمامی این اتفاقات بودم .بسیار متاثر شدم و چون کاری داشتم ،محل حادثه را
ترک کردم .بعد از چند ساعت که بازگشتم دیدم هنوز ازدحام مردم وجود دارد .از یکی از
حاضران سوال کردم که چه اتفاقی افتاده؟
آن شخص جواب داد ،جوانی به همسر این قصاب نظر سوء داشته و قصاب او را کشته است.
من که حادثه را از ابتدا تا انتها دیده بودم میدانستم که اینگونه نبود .ناگهان شوکی به من
وارد شد ،حادثهای که چند ساعت بیشتر از وقوع آن نمیگذشت این چنین تحریف شده
بود .من چگونه میخواستم تاریخ و حوادث  3هزار سال قبل را بشناسم و درباره آنها قضاوت
کنم ،ناگاه تمام دانستههای من به جهل تبدیل شد .به همین دلیل تدریس را رها کردم و
به فروشندگی روی آورد م.

طراحـی  KWCوجـود دارد و بـه منظور هم پا شـدن بـا بهترین تولیدات جهانی ،به سـرعت
و طبـق خواسـته مصـرف کننـدگان ،انـواع شـیر در رنـگ هـا متنوع و جـذاب تولیـد و به
بـازار عرصه شـد .شـما می توانیـد برای دیـدن این کلکسـیون رنگارنگ بـه نمایندگی ها و
یا سـایت شـرکت  KWCبـه آدرس  www.kwciran.comمراجعه کنیـد .فیلمی از مرحل
سـاخت شـیر رنگـی در همین سـایت وجـود دارد کـه برای دیـدن آن مـی توانید بـه آدرس
 www.kwciran.com/FA/video_galleryمراجعـه فرماییـد.

اخبار KWC
حضور  KWCدر اجالس
دومین اجالس مشترک توسعه کیفیت حمل و
نقل ،ساختمان و راه و شهرسازی با رویکرد ارتقای
نقش تعاون و بخش خصوصی در تاریخ  11بهمن
امسال توسط اتاق تعاون ایران با حضور مسئوالن
وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و راه و
شهرسازی در مرکز همایشهای بینالمللی صدا
و سیما برگزار شد.که باعث ایجاد فرصت هم
اندیشی و تبادل دستاوردهای اجرایی در حوزه
حمل و نقل ،راه و صنایع وابسته ،بررسی فرصت
های پسا تحریم در صنعت حمل و نقل ،راه ،شهرسازی و ساختمان گردید.
شرکت  KWCبه عنوان یکی از صنایع مربوط به ساختمان در این اجالس شرکت کرد.

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 4000 :ایمیل

تحلیل اخبار آب
جزئیاتسندهمکاریآبفایاستانتهرانباشرکتفرانسوی«سوئز»اعالمشد
وزارت نیـرو ،همزمـان با سـفر دکتر حسـن روحانـی رئیس جمهور به کشـور فرانسـه ،در روز
هشـتم بهمن ماه جاری سـند همکاری بین صنعت آب و فاضالب ایران با شـرکت فرانسـوی
سـوئز به امضای ژان لوئیز مدیرعامل ارشـد این شـرکت و علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی
و امور اقتصادی وزیر نیرو رسـید .امضای این سـند با حضور رئیس جمهوری ایران و فرانسـه
و در محل کاخ الیزه انجام شـد .این سـند شـامل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در
منطقه یک تهران به شـکل نمونه اسـت که در سـه مرحله و به مدت پنج سـال انجام خواهد
شـد .بـا اجـرای این طـرح انتظار مـی رود آب به حسـاب نیامـده در این ناحیه با بیـش از یک
میلیـون و  500هـزار نفـر جمعیت با اختلاف ارتفاع  600متـری در شـبکه 10 ،درصد کاهش
یابـد« .آب بـه حسـاب نیامـده» آب اندازه گیری نشـده ای اسـت کـه در حد فاصـل بین منابع
تولید تا مشـترکان به نوعی از دسـترس خارج شـده و برای شـرکت های آب و فاضالب ایجاد
درآمـد نمـی کند .دقت پایین کنتورها ،انشـعاب های غیر قانونی و مصـارف غیرمجاز ،خطای
قرائـت ،نشـت و سـرریز از مخـازن ،نشـت لولـه های شـبکه توزیع ،شکسـتگی لولـه ها،
مشـکالت ناخواسـته در فرایند های تصفیه آب ،بد عمل کـردن کنتـرل کننده های شـبکه
توزیـع و برداشـت آب از شـیرهای آتـش نشـانی ،مثال هایـی از آب به حسـاب نیامده اسـت.
هزینـه پـروژه بـه طور عمـده با فاینانـس (تامیـن مالی) طرف فرانسـوی و بـا درآمد ناشـی از
اجرای پروژه بازپرداخت خواهد شـد .شـرکت سـوئز هزینه اجرای پروژه را حدود  80میلیون
یـورو اعالم کرده اسـت .بخـش اصلی پروژه را شـرکت های ایرانی انجام خواهنـد داد و عمده
طراحـی ،نظارت و آموزش برعهده شـرکت سـوئز اسـت .شـرکت سـوئز در زمینـه طراحی و
اجـرای پـروژه های مرتبط با صنعـت آب و فاضالب سـابقه طوالنـی دارد و طرح های مهمی
را در نقـاط مختلـف دنیا اجرا کرده اسـت.
ایرنا
خــدارا شــکر کــه باالخــره در کنــار پــروژه هــای عریــض و طویــل چنــد
میلیــارد یورویــی جهــت خریــد اتومبیــل و هواپیمــا ،قــرارداد یــک پــروژه جمــع و جــور 80
میلیــون یورویــی ،مربــوط بــه صرفــه جویــی آب در حضــور رئیــس جمهــور دو کشــور ایــران
و فرانســه امضــاء شــد .در ایــن خبــر چندیــن نکتــه مهــم مســتتر اســت .اول اینکــه اهمیت
مســئله آب کــم کــم جایــگاه خــود را پیــدا مــی کنــد .نکتــه دیگــر اینکــه کارهــا را بایــد از
کوچــک شــروع کــرد و بعــد گســترش داد .اگــر ایــن قــرار داد از اول بــرای تمــام ایــران و
یــا تمــام تهــران بســته مــی شــد ،بــدون کوچــک تریــن تردیــد مــی شــد گفــت ،ایــن بــار
هــم بچــه مــرده بــه دنیــا آمــد .حــاال کــه قــرار داد منحصــر مــی شــود بــه یــک منطقــه از
تهــران ،امیــد بــه نتیجــه رســیدن آن نســبتًا بــاال اســت .نکتــه بعــدی واقع بینــی موجــود در
ایــن طــرح اســت .قــرار اســت حجــم «آب بــه حســاب نیامــده» از مقــدار فعلــی کــه رقــم آن
اعــام نشــده! ولــی بــه نظــر مــی رســد چیــزی در حــدود  25درصــد باشــد ،ظــرف  ۵ســال،
بــه رقــم  15درصــد برســد .اگــر گفتــه مــی شــد «آب بــه حســاب نیامــده» ظــرف یــک ســال
بــه رقــم صفــر خواهــد رســید ،اهل فــن مــی شــنیدند ،ولی بــاور نمــی کردنــد .دیگــر اینکه
لیســت عملیــات پــروژه شــامل کارهایی اســت ماننــد ،دقیــق کــردن کنتورها ،جمــع آوری
انشــعاب هــای غیــر قانونــی ،جلوگیــری از خطــای قرائت کنتــور ،کنتــرل ســرریز از مخازن،
نشــت یابــی و تعمیــر یــا تعویــض لولــه هــای شــبکه توزیــع ،کــه هیــچ کــدام کار عجیــب و
غریبــی نیســت کــه از عهــده ایرانــی هــا خــارج باشــد ،ولــی این بــار عنصــر کلیــدی مدیریت
کــه مــی توانــد یــک پــروژه را بــا شکســت یــا پیــروزی مواجــه کنــد ،بــا انتخــاب شــریک
خارجــی در نظــر گرفتــه شــده .اگــر ایــن قــرارداد بــا رقــم میلیــون هــا یــورو کمتر یا بیشــتر،
بــا پیمانکارهــای دســت انــدرکار ایرانــی ،بســته می شــد ،احتمــال موفقیــت آن بســیار اندک
بــود ،چــون ظاهـرًا بــرای همــه مشــخص شــده کــه مــا در کارهــا از مدیریــت و برنامــه ریزی
رنــج مــی بریــم و نــه از تخصــص .نکته مثبــت بعدی نحــوه تامیــن هزینه هــای پروژه اســت.
اگــر قــرار بــود هزینــه آن از بودجــه وزارت نیــرو یــا ســایر بودجــه هــای دولتــی تامیــن شــود،
ایــن طــرح راهــی بــه دهــی نمــی بــرد .آن زمــان هایــی کــه دســت دولــت هــا پــر پــول بــود،
چنیــن پــروژه هــای مهمــی معمو ًال بــه ورشکســتگی مالی مــی رســید و ابتــر می مانــد ،این
روزهــا دیگــر دســت دولــت از پــول کوتــاه اســت و خرمــا بــر نخیــل .نکتــه مثبــت دیگــری
کــه در ایــن طــرح پنهــان شــده ،عــزم دولــت بــرای واقعــی ســاختن قیمــت آب اســت .زیــرا
بــا قیمــت فعلــی آب ،بازپرداخــت هزینــه هــای ایــن طــرح ،از طریــق درآمــد حاصلــه از
صرفــه جویــی ،احتیــاج به عمــر نــوح دارد .ایــن نکته ای نیســت کــه از دید شــرکت معتبری
ماننــد ســوئز پنهــان باشــد و حتمــا مســئولین ،برنامــه های خــود بــرای واقعی ســازی قیمت
آب در اختیــار آنهــا گذاشــته انــد .بــه همیــن دلیــل نیــز منطقــه یــک تهــران را کــه منطقــه
ای نســبتًا مرفــه اســت انتخــاب کــرده انــد ،حتــی اگــر دقــت کنیــم آثــار تحویــل توزیــع آب
بــه بخــش خصوصــی نیــز در الی ســطور قــرار داد دیــده مــی شــود .البتــه یــک نکتــه منفی
نیــز در خبــر دیــده مــی شــود کــه ممکــن اســت فقــط مربوط بــه نظــر خبرنــگار باشــد .ولی
فرامــوش نکنیــم ایشــان هــم یکــی از افــراد کشــور هســتند و مــی توند نظر ایشــان ســنبلی
از یــک دیــدگاه عمومــی باشــد .در خبــر آمــده» بخــش اصلــی پــروژه را شــرکت هــای ایرانی
انجــام خواهنــد داد و عمــده طراحــی ،نظــارت و آمــوزش برعهده شــرکت ســوئز اســت ».اگر
بــه دقــت نــگاه کنیــد ،در همیــن جــا نطفــه بــی ارزش کــردن کار طــرف خارجــی بســته
مــی شــود .اگــر کار اصلــی را شــرکت هــای ایرانــی انجــام مــی دهنــد ،آیا بهتر نیســت بخش
فرعــی را نیــز بــه ایرانــی هــا بســپاریم تــا از شــعار خودکفائــی ملــی نیز عقــب نشــینی نکرده
باشــیم؟ بایــد قبــول کنیــم آنچــه کــه مــا کــم داریــم آچــار و پیــچ گوشــتی و بیــل مکانیکــی،
حتــی دانــش فنــی نیســت ،بلکــه کمبــود مــا در برنامــه ریــزی و مدیریــت و نــرم افزار اســت،
کــه ایــن بخــش در تمــام دنیــا نقــش اصلــی را بــازی مــی کننــد ،بــرای درک تفــاوت ســخت
افــزار و نــرم افــزار بــه شــیوه ســاخت موبایــل آیفــون توســط چیــن و آمریــکا نــگاه کنیــد .اگر
بــاز هــم مــی خواهیم بــر یک اشــتباه تاریخــی پافشــاری کنیــم و حضور شــریک خارجــی را
در ظاهرکوچــک جلــوه دهیــم ،ولــی در باطــن از او بترســیم بایــد گفــت:
کیــن ره کــه تــو مــی روی بــه ترکســتان اســت..
ترســم نرســی بــه کعبــه ای اعرابــی

