
کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم، این سطح کلسترول نبود که نشان می داد آنها چگونه 
پیر خواهند شد، بلکه افرادی که از روابط خود در سن ۵۰ سالگی رضایت داشتند در ۸۰ 
سالگی سالم تر بودند. در واقع این روابط خوب و نزدیک است که از ما محافظت می کند 
و نا مالیمات است که ما را به سمت پیری می برد. روابط گرم در میان سالی، سالمتی 

در سال های پیری را حفظ می کند.
ما ۳ درس بزرگ از این تحقیق به دست آوردیم، اول اینکه افرادی که روابط وسیع با 
خانواده، دوستان و اجتماع دارند، شادتر و از نظر فیزیکی سالم تر و دارای عمر طوالنی تر 
هستند. در مقابل افراد گوشه گیر کمتر خوشحالند و سالمتی آنها زودتر به خطر می افتد 
و کارکرد مغز خود را زودتر ازدست می دهند. واقعیت تلخ این است که بیش از یک 
پنجم آمریکایی ها تنها هستند. افراد می توانند در میان جمع و در رابطه ازدواج هم تنها 
باشند، پس دومین درس بزرگی که آموختیم این بود که تعداد دوستان مهم نیست، بلکه 
اهمیت در کیفیت روابط است. جروبحث واقعاً برای سالمتی مضر است، مثالً  ازدواج های 
مشکل دار و بدون احساس برای سالمتی بدتر از طالق گرفتن است.  سومین درسی که 
ما در مورد روابط آموختیم این بود که روابط خوب فقط جسم ما را محافظت نمی کند، 

بلکه مغزمان را هم محافظت می کند. کسانی که در طول زندگی روابط خوبی داشتند 
حافظه قوی تری داشتند و افرادی که رابطه مناسبی نداشتند و نمی توانستند درزمان نیاز 
به فرد دیگر تکیه کنند، از دست دادن حافظه را زودتر تجربه کردند. مطالعه ۷۵ ساله ما 
بارها و بارها نشان داد افرادی شرایط خوبی داشتند که رابطه خوبی با خانواده، با دوستان 

و با جامعه برقرار کرده بودند. 
مایلم با شعری از مارک تواین بحث را تمام کنم بیش از یک قرن پیش، او به دنبال 
بازنگری به زندگی خود بود، و این شعر را نوشت: » وقت کم است، زندگی خیلی کوتاه 
است، برای بحث ها، عذرخواهی ها، دل شکستن ها، فقط برای دوست داشتن زمان 
وجود دارد.«                                                                 مترجم: حمیدرضا معماریان

یونان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا، مدتی است در بحران 
اقتصادی شدیدی به سر می برد. نطفه این بحران سال ها قبل بسته شد. در ۱۷ نوامبر 
سال ۱۹۷۳ وقتی مردم یونان توانستند حکومت سرهنگ ها را سرنگون کنند، دولتی که 
بر سرکار آمد به منظور بدست آوردن دل مردم، شروع به ولخرجی  های عجیب و غریب 
کرد. از قوانین جالب این دولت مزایای ویژه ای بود که تحت عنوان مشاغل آسیب زا و 
خطرناک، برای 6۰۰ رده شغلی در نظر گرفت. به عنوان مثال، آرایشگرها به دلیل کار با 
رنگ مو، نوازندگان سازهای بادی به دلیل دمیدن زیاد در ساز، کارمندان رادیو تلویزیون، 

تحت این عنوان که کار در کنار فرستنده برای سالمتی ضرر دارد.
یکی دیگر از ریخت و پاش های دولت سوسیالیستی کارآفرینی های قالبی بود، برای نمونه 
بیمارستانی واقع در آتن ۵۰ راننده رسمی برای ۱۵ اتومبیل و 4۵ باغبان برای یک محوطه 
کوچک چمن استخدام کرده بود. کمک های دولتی هم بسیار متنوع و بی حساب وکتاب 
بود، زمانی یونان باالترین آمار افراد ۱۱۰ ساله را داشت، زیرا خانواده کسانی که سال ها 
پیش مرده بودند، برای جلوگیری از قطع مستمری، مرگ آنها را اعالم نمی کردند. بازرسان 
اتحادیه اروپا به موردی برخوردند که خانواده فردی که 6۰ سال پیش از دنیا رفته بود، 
هنوز حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت می کرد. بیش از 4۰ هزار زن شناسایی شدند 
که تحت عنوان دختران مجرد بازنشستگان فوت شده، حدود ۱۰۰۰ یورو در ماه مستمری 
می گرفتند، در حالی که همگی دارای همسر و فرزند بودند. یکی دیگر از هزینه های 
زائد، مربوط به موسسات ساختگی و نمایشی بود. در سال ۱۹۵۷ یک انستیتو که جهت 
حفاظت از دریاچه کوپایس راه اندازی شده بود. با وجودی که این دریاچه مدت زیادی 
بود که خشک شده و دیگر اثری از آن وجود نداشت، تا سال 2۰۱۰ برای ۳۰ نفر بودجه 
دریافت می کرد. میزان حقوق بازنشستگی مردم یونان۹6 درصد اصل حقوق آنها بود، در 
حالی که این رقم در فرانسه ۵۱ درصد، در آلمان 4۰ درصد و ژاپن ۳4 درصد است، به 
همین دلیل آمار بازنشستگی زود هنگام، باال رفت و دولت ها هم تحت لوای جوان گرایی 
و ایجاد بازار کار، به سهولت با در خواست های بازنشستگی زود هنگام موافقت می کرد. 
ایــــــن هزینه ها و امکانات برای مردمی بود که 2۵ درصد آنها در تمام عمر هیچ گونه 

مالیاتی پرداخت نکرده بودند. خرج تراشی های پُرطمطراق ولی فاقد توجیح اقتصادی، ُمد 
روز شده بود. برگزاری بازی های المپیک در سال 2۰۰4 برای یونان بسیار پُرهزینه تمام 
شد و آگاهان به مسائل اقتصادی در همان زمان اعالم کردند، روزی فراخواهد رسید که 

ملت یونان تاوان این هزینه گزاف را پرداخت کنند.
صنایع یونان نیز به دلیل ارزان بودن هزینه ها در کشورهای بالکان، با تشویق دولت به آنجا 
انتقال پیدا کردند. متالشی شدن سیستم تولید و جایگزین شدن کاالهای وارداتی به جای 
تولیدات محلی و فروپاشی بخش های تولید سنتی، در افزایش بحران مالی بسیار تأثیرگذار 
شد. باالخره در سال 2۰۰۹ جورج پاپاندرئو پس از نشستن بر مسند نخست وزیری، پرده 
از کسری بودجه واقعی دولت که بالغ بر ۳۵۰ میلیارد یورو بود برداشت و گفت: یونان 
در حال غرق شدن زیر بار سنگین بدهی هایش قرار گرفته است. نخست وزیر در برابر 
پارلمان اعالم کرد: »مدت زیادی است که ما خود را به کارهای بیهوده مشغول کرده ایم، 
دولت از کنترل عوامل اصلی ایجاد بحران که سرمایه داران بزرگ و بورس بازان و مسئوالن 
سابق دولتی هستند، چشم پوشی کرده و آنها با پشتوانه دولتی، از کشورهای خارجی وام 

می گیرند و بدون حساب و کتاب هزینه می کنند.« 
یونانی ها ابتدا در مقابل هر نوع تغیر وتعدیل مقاومت کردند و چون خود را پدر معنوی اروپا 
می دانند، از دولت خواستند برای جبران کسری بودجه، از اروپا وام بیشتری بگیرد. ولی 
این بار اتحادیه اروپا، حتی به قیمت خارج شدن یونان از پیمان یورو، از دادن وام سرباز زد 
و پرداخت وام را منوط به مبارزه با فساد و در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی برای یونان 
اعالم نمود. کارامانلیس نخست وزیر جدید یونان، چون نمی خواست ورشکستگی کشور 
را که منجر به فقر وسیع در مردم می شد، اعالم کند، در اواسط سال 2۰۰۹ میالدی، 
شرایط اتحادیه اروپا را پذیرفت و به سخت گیری های مالی مانند کاهش دستمزدها و 
افزایش ساعات کار اقدام کرد. با آغاز اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، موج مخالفت های 
مردمی و احزاب سیاسی باال گرفت. ولی باالخره دولت توانست با تحت تعقیب قراردادن 
سرمایه دارانی که از پرداخت مالیات می گریختند و نیز خصوصی سازی  طرح های دولتی 
و ادغام هیأت ها و نهادهای غیرفعال و متوازن کردن درآمدها با مخارج، برنامه ریاضت 
اقتصادی را به طور جدی دنبال کند و به این شکل موفق شد از اتحادیه اروپا وام دریافت 

نموده، فعالً از خطر ورشکستی نجات پیدا کند.
هرگونه ریخت و پاش، زیاده روی و عدم مدیریت، ناگزیر روزی منجر به بحران خواهد 
شد. کشور ما مدتی طوالنی است که اسیر سوء مدیریت آب و زیاده روی در مصرف 
است. هرچند سطوح باالی مدیریت کشور هنوز نمی خواهند به خطرناک بودن شرایط 
آب اعتراف کنند و برنامه های مدیریتی وسیع و برنامه ریاضت ملی را اعالم نمایند، ولی 
مدیریت های میانی و به خصوص مدیران سابق، که حاال تبدیل به منتقدان فعلی شده اند، 
شرایط خطرناکی مانند جنگ های سنگین منطقه ای بر سر آب، یا کوچ بیش از نیمی 
از مردم کشور به دلیل خشک شدن سرزمین آبا و اجدادی را اعالم می کنند، این اظهار 
نظر ها هرچند ممکن است کمی غلو آمیز به نظر برسد، ولی فقط یک تهدید توخالی 
نیست، بلکه حقیقتی است که هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، کنترل شرایط سخت تر و 
خطرناک تر خواهد شد. بهتر است هرچه زودتر ریاضت در مصرف آب را بپذیریم تا 
دچار ورشکستگی آب نشویم.                                                                     ش.ب 

یا  ریاضت یا  فاجعه

دکتر رابرت والدینگر Robert  Waldinger استاد بالینی و روانپزشکی دانشکده پزشکی 
هاروارد و مدیر مرکز روان درمانی و تحقیقات در بیمارستان عمومی ماساچوست است. وی 
مدیریت پروژه »توسعه بزرگساالن« دانشگاه هاروارد را که یکی از طوالنی ترین مطالعات در 
طول تاریخ است را بر عهده دارد. سه ماه قبل، او در کنفرانس TED، گزارشی از این پروژه 

مطالعاتی را اعالم کرد. ترجمه این سخنرانی را در اینجا به شما تقدیم می کنیم. 
فکر نمی کنم بنیانگذاران این مطالعه حتی در رویای شان هم تصور می کردند که ۷۵ سال 
بعد من اینجا بایستم و به شما گزارش دهم که این مطالعه همچنان ادامه دارد و هر دو 
سال یک بار گروه منتخبین فراخوانده می شوند تا سوال های بیشتر و جدیدتری در مورد 

زندگی شان پرسیده شود.
دانشگاه هاروارد از ۷۵ سال قبل مطالعه بر روی زندگی ۷24 مرد را زیر نظر گرفت. مشابه 
این مطالعه بسیار نادر است، چون مطالعاتی از این قبیل حداکثر در طول یک دهه از بین 
می روند، زیرا بسیاری از کسانی که بر روی آنها مطالعه می شود، پروژه را رها می کنند یا 
بودجه پروژه قطع می شود یا محققین از آن جدا می شوند. با ترکیبی از شانس و مقاومت 
و اصرار، تا کنون چند نسل از پژوهشگران توانسته اند این مطالعه را ادامه دهند. حدود 6۰ 
مرد از ۷24 شرکت کننده هنوز زنده و در مطالعه حضور دارند. بیشتر آنها باالی ۹۰ سال 
سن دارند و تازگی مطالعه برروی بیش از 2۰۰۰ نفر از فرزندان این مردها آغاز شده و من 
چهارمین مدیر این مطالعه هستم. در۱۹۳۸ زندگی دو گروه درنظر گرفته شد، گروه اول 
کسانی که آن موقع در سال دوم دانشگاه هاروارد مشغول به تحصیل بودند و گروه دوم 
تعدادی از پسران فقیرترین محله شهر بوستون. پسرانی که برای این مطالعه انتخاب شدند 

مخصوصاً از خانواده های مشکل دار و محروم بودند.
برای همه این نوجوانان مصاحبه مقدماتی و آزمایشات پزشکی انجام شد، گروه تحقیق، 
به خانه آنها رفت و با والدین شان صحبت کرد. وقتی این نوجوانان به بزرگسالی رسیدند، 
تعدادی از آنها کارگر یا وکیل یا دکتر شدند، یک نفر رئیس جمهور آمریکا شد، عده ای 
الکلی، عده ای مبتال به شیزوفرنی شدند، عده ای از نردبان ترقی اجتماعی صعود کردند و 

عده ای هم در جهت عکس مسیر رفتند.
برای داشتن تصویر دقیقی از زندگی منتخبین ما نمی توانستیم فقط به پرسش نامه اکتفا 
کنیم، به همین دلیل در تمام این مدت مصاحبه ها به صورت رو در رو انجام شد، در هر نوبت 
سوابق پزشکی آنها بررسی شد، از آنها خون گرفته شد و اسکن مغزی انجام گرفت. چندین 
سال است که کلیه گفتگو ها ضبط تصویری می شود. ُخب ما از صدها هزار ورقه اطالعاتی و 
فیلمی که جمع کرده ایم، چه به دست آوردیم؟ یافته های ما نشان می دهد برای رسیدن به 
شادی، عامل موثر ثروت، شهرت یا سخت کوشی نیست. پیام روشنی که از این مطالعه ۷۵ 

ساله گرفتیم این است که روابط خوب، انسان ها را شادتر و سالم تر می کند.
یک بار افراد را در ۸۰ سالگی بررسی کردیم. بعد به میانسالی آنها نگاهی انداختیم تا بینیم 
چه کسی در دهه هشتاد زندگی از شادی و سالمت برخوردار است؟ وقتی تمام اطالعات را 

گفت و گو  با آقای دکتر داود رضا عرب، درباره شیوه های نرم افزاری حل بحران آب
وقتی ونزوئال از آمریکا نفت وارد می کند

حرمت نفس
قصه های مدیریتی

تحلیل اخبار آب

درس هایی از طوالنی ترین مطالعه درباره   شادی
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گفت و گو  با آقای دکتر داود رضا عرب، درباره شیوه های نرم افزاری حل بحران آب

آقای دکتر داود رضا عرب، دانش آموخته رشته عمران، شاخه آب هستند و کلیه 
مراحل تحصیل تا مقطع دکترا را در دانشگاه صنعتی شریف طی کردند و باالخره 
در سال ۱۳۸۰ فارغ التحصیل شدند. پس از پایان تحصیالت چند سال در دانشگاه 
شریف و سپس در دانشگاه تهران به تدریس پرداختند. اکنون نیز در کنار تدریس 
مدیر موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا هستند. ایشان مدتی سخنگوی 
طرح احیای دریاچه ارومیه بودند و هم اکنون عضو مجامعی هستند که با مرکز 
پژوهش های مجلس، اتاق های فکر وزارت جهاد کشاورزی و بخش آب اتاق بازرگانی 
همکاری می کنند. از ایشان تاکنون چندین کتاب و مقاله به چاپ رسیده است که از 

جمله آن ها »آشنایی با مهندسی ارزش«، »راهبردهای توسعه شهری«است.
در این شماره با آقای دکتر عرب درباره برخورد نرم افزاری با بحران آب به گفتگو 

پرداخته ایم. لطفاً توجه کنید
موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا، به چه کاری مشغول است؟

در این موسسه ما به دنبال راه حل مشکالت می گردیم. یعنی تحقیق می کنیم 
و  پایدار  راه حل  و بخش آب،  برای مشکالت موجود در محیط زیست  تا 
مناسب پیدا کنیم. برای رسیدن به این هدف تعدادی از فارغ التحصیالن ممتاز 
دانشگاه های مختلف کشور را دورهم جمع کرده ایم و به آنها آموزش تکمیلی 
می دهیم، چون بین دروس دانشگاهی و واقعیت های اجرایی تفاوت زیادی 
وجود دارد، درس های دانشگاهی معموالً پایه ای هستند و ارتباط کمتری با 
مشکالت واقعی و ملموس دارند. در صورتی که مشکالت کشور ما به گونه ای 
متدولوژی هایی  از  استفاده  با  بومی،  نسخه های  به  نیاز  آن  حل  که  است 
علمی دارد. بنابراین در این آموزش ها، دروس تکمیلی و عملی در نظر گرفته ایم 
تا آنها توانایی حل مسائل راپیدا کنند. ماتالش می کنیم نیرویی تربیت کنیم که 
بتوانند به صورت تیمی کار کنند، چون مسائل به قدری پیچیده و درهم تنیده 
هستندکه در اکثر مواقع امور به صورت منفرد قابل حل نیستند. بسیاری از 
مشکالتی هم که تاکنون در بخش محیط زیست بوجود آمده، ناشی از برخورد 
تک بعدی و نگاه جزیره ای به مسائل بوده است. بنابراین ما تالش کرده ایم افراد 
ممتاز را از رشته های متنوع در کنارهم جمع کنیم تا تکخوانی ها به سرود 

دسته جمعی تبدیل شود.
به نظر شما چه اشتباهاتی باعث بوجود آمدن بحران آب شده است؟

اولین اشتباه این بودکه فکر می کردیم در کشور آب زیاد داریم، در حالی که از 
روزگارهای کهن در این منطقه همیشه بر سر آب جنگ بوده و همواره ما در 
پایین دست و باالدست رودخانه ها مشکالت فراوانی داشته ایم. دیگر اینکه فکر 
می کردیم سیالب و آبی که به تاالب ها می ریزد، یک نوع آب اضافی است. ما 
فکر می کردیم منابع آب زیرزمینی نامحدود است. بر اساس همین فرض های 
غلط، مرتکب بزرگ ترین اشتباه استراتژیک زیست محیطی شدیم و آب را 
محور توسعه قرار دادیم، در نتیجه تعداد زیادی سد ساختیم و چاه زدیم و در 

مصرف آب ولخرجی کردیم. آبی که در تمام طول رودخانه  جاری است، یک نیاز 
زیست محیطی است که آب های زیرزمینی را در طول مسیرخود تغذیه می کند، 
سد باعث می شود این تداوم جریان قطع شود. ما سیالب را پدیده ای مخرب 
می دانستیم و سعی کردیم سیالب ها را کنترل کنیم، در صورتی که این رفتار ما بود 
که مخرب بود، زیرا به حاشیه رودخانه ها تجاوز کردیم و در آن کشاورزی کردیم 
و خانه ساختیم، در صورتی که سیالب وسیله ای برای تغذیه مخازن زیرزمینی 
و تاالب ها است. اشتباه استراتژیک دیگر جدا کردن مدیریت آب سطحی و آب 
زیر زمینی  یعنی فکر کردیم آب سطحی یک چیز است و آب  بود،  زیر زمینی 
یک چیز دیگر. در صورتی که در بسیاری از کشورها مدیریت آب سطحی و آب 
زیر زمینی با هم در نظر گرفته می شود. آب زیرزمینی باعث زاینده شدن رودخانه ها 
می شود و آب های سطحی، الیه های آبخوان ها را تغذیه می کند. به همین خاطر 
وقتی جریان آب با ساخت سد در رودخانه ها قطع می شود، نیاز به برداشت از آب 
زیرزمینی برای مصارف قسمت های پایین دست زیاد می شود، از طرفی تغذیه ای هم 
صورت نمی گیرد. سومین و مهم ترین مشکل آن است که ما مسئله آب را به صورت 
یکپارچه نگاه نکردیم. در واقع آب یک مسئله استراتژیک، یک مسئله اقتصادی، یک 
مسئله اجتماعی، یک مسئله فرهنگی، یک مسئله محیط زیستی و البته فنی است، 
ولی چون در کشور ما آب در دست مهندسان بوده، در تمام طول سالیان اخیرآنها 
مسائل فنی را بیشتر در نظر گرفتند. در هر صورت این عدم یکپارچگی، گرفتاری 
زیادی برای ما ایجاد کرد. ما یک آمایش سرزمین نداشتیم تا همه چیز در خدمت 
این برنامه یک پارچه قرار گیرد، بلکه بخش های مختلف را به جای باهم دیدن از 
هم جدا کردیم، مانند جدا کردن کیفیت و کمیت آب، جدا کردن آب سطحی و 
زیرزمینی، جدا کردن باالدست و پایین دست، جداکردن محدوده حاکمیت آب ها 
به صورت استانی، جداکردن بحث کشاورزی و صنعت، جدا کردن این طرف مرز و 
آن طرف مرز. در صورتی که این ها می توانست در قالب یک برنامه آمایش سرزمین 

خیلی به هم کمک کنند و توان افزای یکدیگر باشند.
عده ای از مسئوالن معتقدند برنامه های آمایش، جلو توسعه را می گیرد، 

آیا این حرِف درستی است؟
اصوالً با محدودیتی که قرن ها است سرزمین ما دارد،آب نمی بایست محور توسعه 
قرار گیرد، بلکه آب فقط می تواند در برخی از مناطق، محرک توسعه باشد. وقتی 
قرار می شود آب محور توسعه باشد، نام تاالب را مرداب می گذاریم و از خشک 
پروا نمی کنیم، در صورتی که وقتی  تاالب های کشور  الی۸۰ درصد  شدن۷۰ 
تاالب ها کارکردشان را از دست می دهند گرفتاری های زیادی برای کشور به  وجود 
می آید. مانند پدیده ریزگردها، یا خالی شدن منابع آب زیر زمینی، یا مشکالت 
که برای محیط زیست پرندگان و جانوران ایجاد می شود، یا از دست دادن جاذبه 
توریستی تاالب ها. وقتی آب محور توسعه قرار می گیرد، بی انضباطی های وسیعی 
در برداشت آب های زیرزمینی وحفر چاه های مجاز وغیر مجاز اتفاق می افتد. ما 
چون فکر می کردیم در زیرزمین دریایی از آب هست، به کمک تکنولوژی تعداد 
زیادی چاه های نیمه عمیق و عمیق حفر کردیم. در نتیجه قنات هایی که با روش 
معتدل و بدون آسیب برای محیط زیست، آب در اختیار مردم می گذاشت، خشک 
شدند. پس از خشک شدن قنات ها کشاورزان سنتی یا به اطراف شهرها کوچ کردند 

و یا خودشان با هزینه های سنگین به گروه صاحبان چاه تبدیل شدند، در نتیجه 
شکاف اجتماعی و طبقاتی گسترده ای ایجاد شد. مردمی که در گذشته به صورت 
سنتی از آب قنات استفاده می کردند، حاال به طرف چاه و پمپ یورش بردند و تا جایی 
که می توانستند آب از دل زمین بیرون کشیدند تا باالخره در اکثر نقاط چاه های 
نیمه عمیق خشک شدند. سپس برای تکمل زنجیره اشتباهات این بار به سراغ چاه های 
عمیق رفتند. باید بدانیم هرچه سطح آب در چاه ها پایین تر برود، کیفیت آب بدتر 
می شود و زمانی که آب بد کیفیت از اعماق زمین به سطح منتقل می شود، خاک 
را خراب می کند. به عنوان مثال در سال های اخیر مصرف آب کشاورزی در کرمان 
خیلی زیاد شده، اما محصول سال به سال کمتر می شود. درگذشته از هر متر مکعب 
آبی که از چاه خارج می شد، حدود ۷۵۰ گرم گندم تولید می شد، ولی اکنون این رقم 
به۵۵۰ گرم رسیده است و به نظر می رسد یکی از دالیل آن کیفیت بد آب باشد. 

بحث مدیریت یکپارچه و بهم پیوسته منابع آب در این گونه موارد است که لزوم خود 
را نشان می دهد. چون حتی اگر کشاورزی ما زیان آور باشد، ما مجبوریم برای حفظ 
پوشش خاک به کشاورزی ادامه دهیم. یکی دیگر از مشکالت زیست محیطی که به 
دلیل خشک یا کم آب شدن منابع زیر زمینی آب اتفاق می افتد، نشست زمین است، 
وقتی فضای بین الیه های خاک خالی شود، زمین فشرده شده، نشست می کند و 
به زیرساخت ها از جمله راه ها، خطوط راه آهن، خطوط لوله و برق فشار قوی آسیب 
می رساند. متاسفانه در آینده خبرهایی خواهیم شنید که مثالً برق فالن منطقه به 
دلیل نشست زمین قطع شده یا خطوط انتقال آب یا گاز فالن منطقه قطع شده است. 
همین حاال هم در مناطقی از کرمان و یزد، مهاجرت هایی اتفاق می افتد که ناشی از 
ترک هایی است که در خانه ها افتاده و مردم در آنجا احساس امنیت نمی کنند. در 
نتیجه یک قشر مولد کشاورز و دام دار و تولید کننده صنایع دستی  به حاشیه شهرها 

منتقل شده و تبدیل به قشر مصرف کننده می شوند.
مشکل بزرگ تر اینجا است که اگر در آینده آب فراوان شود و بارندگی هم زیاد باشد، 
دیگر فضای مناسب بین دانه های خاک وجود نخواهد داشت، بنابراین آب به داخل 
خاک نفوذ نمی کند و ما در آینده سیالب های بیشتر و مخارن زیر زمینی خشک تری 
خواهیم داشت. هم اکنون نیز در بخش هایی از جنوب استان خوزستان وقتی باران 
می آید، مقدار نفوذ آب از تبخیرآن کم تر است، زیرا بافت خاک فشرده شده و مانند 

آسفالت عمل می کند.
چرا راندمان آب کشاورزی تا این مقدار پایین است؟

این حرف از نظر راندمان اقتصادی کامالً صحیح است چون در دنیا به طور متوسط از 
هر مترمکعب آب، ۱/۸ دالر درآمد ایجاد می شود درحالی که در ایران از هر مترمکعب 
آب حدود دو دهم دالر درآمد بدست می آید. البته به نظر من راندمان آب سال به سال 
بهتر می شود، ولی مطمئن نیستم که باال رفتن راندمان به ما کمک زیادی بکند. اصوالً 
امروزه راندمان دیگر حرف اصلی نیست. گاهی اوقات ما راندمان مزرعه را باال می بریم، 
ولی راندمان در حوضه آبریز را کم می کنیم، زیرا در کشاورزی سنتی بخشی از آب 
که به صورت غرق آبی به زمین داده می شود، دوباره به منابع زیرزمینی باز می گردد، 
حاال وقتی ما موفق به صرفه جویی در مصرف آب می  شویم، با طرز فکر های فعلی 
مدیریت آب و کشاورزی، بالفاصله این مقدار آب در بخش های مختلف خرج می شود. 
توسعه نامتوازن و نسنجیده موجب می شود ۳۰ درصد از بودجه آب کشور که قباًل 
به آب زیرزمینی بر می گشت، دیگر باز نگردد. در بحث راندمان باید به کیفیت خاک 
هم توجه کرد، سیستم آبیاری تحت فشار، نسخه ای است که در خیلی از جاهای دنیا 
استفاده می شود و در ایران هم حتماً باید از آن استفاده شود، منتها با در نظر گرفتن 
بافت و کیفیت خاک و کیفیت آب،  زیرا در مزرعه ای که به صورت قطره ای آبیاری 
می شود، معموالً در اطراف ریشه نمک جمع می گردد، بنابراین باال بردن راندمان با 
سیستم های مدرن، به خصوص در بخش کشاورزی، مالحظات خاص خود را دارد. 
اولین مالحظه این است که وقتی راندمان را زیاد می کنیم، باید واحد سطح زیر کشت 
را محدود کنیم. در برخی از مناطق کشور که کیفیت آب مناسب نیست، سیستم های 
آبیاری تحت فشار حدود 2 الی۳ سال بیشتر کار نکرده، زیرا مطالعات درست نبوده و 
به صورت چشم بسته یک نسخه ای از خارج وارد شده است. تجهیزاتی هم که در این 
سال ها در کشور استفاده می شود، معموالًکیفیت مناسبی ندارد و اکثراً اثر منفی در باور 

کشاورزان نسبت به مفید بودن آبیاری تحت فشار باقی می گذارد. آموزش یکی از 
الزمه های پارادایم تغییر کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن است. شما نمی توانید 
در جایی که آموزش نداده اید از ابزار مدرن استفاده کنید. به قول بیل گیتس: 
تکنولوژی در سیستم های ناکارآمد، ناکارآمدی را افزایش می دهد. بنابراین پیشنهاد 
می کنم به جای راندمان از کلمه بهره وری استفاده کنیم. البته بهره وری با مالحظات 

کامل زیست محیطی. 
به نظر می رسد، شما بیشتر به روش های نرم افزاری اعتقاد دارید؟

در وحله اول ما باید برای نوع مصرف آب چشم انداز و هدف مشخص داشته باشیم. 
باید بدانیم آب را برای جه نوع کشاورزی می خواهیم یک کشاورزی نرمال یا مثاًل 
می خواهیم در تمام محصوالت استراتژیک خودکفا شویم، آیا می خواهیم آب را در 
صنعت استفاده کنیم و با آن شغل ایجاد نمائیم یا آب را به عنوان محور توسعه 
در نظر داریم. اینها همه نگرش نرم افزاری است، ولی ما در کنار نرم افزار، ۳ 
واژه دیگر هم داریم، سخت افزار، مغزافزار و نهاد افزار که باید به صورت موازی 
از هر چهار تِرم استفاده کنیم. سخت افزار که تقریباً مبحث روشنی است، 
مغزافزار شامل تحقیق و پژوهش و آموزش است. حاال همه این موارد نیاز به 
انسان هایی دارد که باالی سر کار باشند وسازمان دهی کالن و صحیح راانجام 
دهند، به این بخش نهاد افزار گفته می شود. البته ما با نگرش نرم افزاری می توانیم 
راه حل های متنوعی برای مشکالت آب پیدا کنیم که تنها از عهده سخت 
افزار خارج است. امروزه ممکن است کشاورزی در مناطق کم آب کشور سود 
چندانی نداشته باشد، ولی توریسم کشاورزی می تواند درآمدزا باشد. با برنامه ریزی 
می شود از سطح کشاورزی موجود کاست و آن را به بخش اکوتوریسم انتقال 
داد. در عصر مدرنیته اکثر مردم با طبیعت و محیط زیست بیگانه شده اند و 
نسل های جدید نمی دانند که مثالً چای یا تخم مرغ یا برنج به چه شکلی 
تولید می شوند و فقط از طریق تلویزیون و کامپیوتر یا اینترنت این مسائل را 
دیده اند، ولی لمس و حس نکرده اند. پس می توان از شهرهای بزرگ کسانی 
را جذب کرد که دو، سه هفته با کشاورزان زندگی کنند و به آنها در کار های 
مربوط به روستا کمک کنند تا از زندگی شهری فاصله بگیرند و فرزندانشان نیز 
با منشاء کاال های کشاورزی و دامپروری آشنا شوند. این کار در دنیا  به شدت 
در حال گسترش است. بنابراین همه اینها می تواند جزو اهدف باشد، فقط ما 
باید تکلیف خودمان را روشن کنیم.  بحث بعدی این است که رسیدن به این 
اهدف سازماندهی و تشکیالت مناسب یا نهاد افزار الزم دارد ولی در حال 
حاضر ما نمی دانیم چه کارهایی را قرار است دولت انجام بدهد و چه کارهایی 
به عهده بخش خصوصی است؟ آیا بازهم می خواهیم به بخش آب یارانه بدهیم 
یا نه؟ در چه بخش هایی می خواهیم یارانه بدهیم؟ کشاورز چگونه باید درآمد 
داشته باشد؟ تولید کشاورزی چگونه باید اقتصادی شود؟ جمع آوری محصول 
باید چگونه باشد؟ توزیع چگونه باید انجام شود؟ تعاونی ها در این میان چه 

نقشی را باید بازی کنند؟ تمام اینها مسائل نرم افزاری هستند، به نظر من پایه 
حفظ محیط زیست آگاهی مردم است که نرم افزار محسوب می شود. اگر مردم را 
به وسیله آموزش به درجه ای از آگاهی برساندکه دیگر ساخت انواع سازه به 
عنوان اصلی ترین خواسته آنها  مطرح نباشد، بلکه افزایش بهره وری وتوسعه پایدار را 
درخواست کنند. این خواسته ها می تواند در زمان انتخاب نماینده های مجلس تبلور 
پیدا کند و نمایندگان نیز چون احتیاج به رای دارند به این خواست ها پاسخ مثبت 
خواهند داد، همان گونه که تاکنون به خواسته های غلط سازه محور و مخرب محیط 

زیست، پاسخ مثبت داده اند. 
راه حل های شما برای حل مشکالت آب و محیط زیست چیست؟

مسئله آب در ایران در وحله اول یک مسئله ای اجتماعی و استراتژیک است. ما اگر 
فرهنگ، کشاورزی و آموزش را تغییر ندهیم، مشکل آب صرفاً با تکنولوژی حل 
نمی شود. ولی چون حوصله نداریم تا آستین ها را باال بزنیم و نقصان های فرهنگی 
و بومی را بشناسیم و بر اساس آن آموزش و تکنولوژی و تشکیالت را به کار گیریم، 
همواره به دنبال نسخه های آماده که دردسر های کم تری دارند هستیم. ما یک سری 
چالش داریم که تکلیف خودمان را با آنها حل نکرده ایم. این چالش ها برخی تئوریک و 
برخی عملی هستند. یکی این است که نمی توانیم تکلیف خود را با نظام سرمایه داری و 
نظام سوسیالیستی مشخص کنیم. نمی دانیم که می خواهیم یک جامعه باز خصوصی 
داشته باشیم یا یک جامعه سوسیالیزم دولتی. هر کدام از اینها خوبی ها و بدی های 
خاص خودش را دارد، ولی به نظر من، ما فقط بدی های این سیستم ها را انتخاب 
کرده ایم. مصرف گرایی را از لیبرالیزم گرفته ایم و مشورت نکردن و ایدئولوژیک گرایی 
را از سوسیالیزم. قیمت تمام شده جهانی آب در کشورهایی مثل ما حدود یک دالر 
است. در کشور ما با همه سوبسیدهایی که وزارت نیرو دریافت می کند، آب را کم تر 
از مترمکعبی ۱۰۰۰ تومان نمی تواند تهیه کند. اگر مجبور شویم به دلیل کم آبی 
از نمک زدایی آب دریا هم استفاده کنیم این رقم به 4 هزار تومان خواهد رسید. 
فروختن این آب به قیمت ۵۰ الی6۰ تومان چه توجیهی دارد. راه حل کمک کردن 
به مردم، همکاری در تهیه و استفاده از ابزار تولید آب و صرفه جویی است، نه کمک 
کردن به مصرف بیشتر آب، با پایین نگاه داشتن قیمت. در کالیفرنیا برای کاهش 
مصرف آب، سوبسیدها را برای تعویض ماشین های لباسشویی و ظرفشویی قدیمی 
 با انوع کم مصرف پرداخت می کنند. فالش تانک های قدیمی را که 2۸ لیتر حجم 
داشت را به صورت رایگان با فالش تانک های کم حجم تعویض می کنند. آنجا قیمت 
آب گران است، ولی ابزاری کاهش مصرف آب ارزان یا رایگان در اختیار مردم قرار 
می گیرد. مسئله دیگر این است که اگر سیستم حاکمیت و دیسیپلین های اداری و 
مدیریتی درست نشوند، مردم هم درست نخواهند شد. اگر بخواهیم روند های غلط را 
اصالح کنیم، باید بدانیم بخشی از روند غلط در قانون گذاری است، یک بخش آن در 
اجرا است یک بخش آن فرهنگی است، یک بخش دیگر دیدگاه اشتباهات مدیریتی 
است، یک بخش نیز منافع مالی به شکل رانت است. مدیریت آب باید سیستمی 
جامع با تاثیر بخشی دراز مدت داشته باشد. وگرنه در عمر های کوتاه مدیریتی اتفاقی 
برای حل مشکل آب نخواهد افتاد. برنامه های کوتاه مدت و روزمره خود ضربه ای 

سنگین به محیط زیست است.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکرم.



انسان ها معموالً خود را در مقام مقایسه با دیگران، به دو گونه نگاه می کنند. یکی اینکه 
خود را نه بهتر نه بدتر، نه باالتر نه پایین تر، نه کوچک تر و نه بزرگ تر از دیگران 
می بینند. روش دیگر این است که تمام مدت متر و ترازو به دست گرفته اند و خود را 
با دیگران مقایسه می کنند. فارغ از نتیجه، معموالً این گونه مقایسه، احساس بدی 
را در انسان بوجود می آورد، چون اگر از دیگران جلوتر باشند نگران می شوند و 
اگر عقب تر باشند احساس ترس می کنند. ولی این شیوه آنقدر در جوامع بشری 
جا افتاده که اکثر مردم فکر می کنند کار درست همین است. حتی خانواده ها و 
جوامع تربیتی معتقدند، مقایسه عامل پیشرفت و موفقیت می شود، به همین دلیل 
مرتب کودکان را در معرض مقایسه و مسابقه قرار می دهند. اولین مرحله برای 
رسیدن به حرمت نفس این است که من خودم را خوب بدانم و همین برایم کافی 
باشد و تنها کسانی می تواند ادعای داشتن حرمت نفس داشته باشند که هرگز به 

اینکه من از کی به ترم یا بدترم، یا باالترم یا پایین ترم، فکر نکنند. 
 بر اساس مطالعات علمی کودک اگر درشرایط عادی رشد کند، در سن سه 
سالگی، به دلیل ناتوانی های طبیعی خود و نیازی که به مراقبت دارد، صد در صد 
به این نتیجه می رسد که »من بد هستم«. کودکان تا آن سن ۵ مشکل پایه ای 
دارند، نادان هستند، ناتوان هستند، نیازمند هستند، پُر از اشتباه و فراموشی هستند 
و در مورد سرنوشت خود فکرهای بد می کند. در نتیجه این پنج عامل کودک در 
سه سالگی به این نتیجه می رسد که »من بد هستم«. برای پاک کردن این حس 
بد از ضمیر کودک، پدر و مادر باید بین ۳ تا ۱۸ سالگی دستکم روزی ۵۰ بار به 
موقع و به جا و به اندازه به بچه بگویند تو خوبی، در این شرایط امید آن وجود دارد 

که در ۱۸ سالگی فرزند به این نتیجه برسد که »من خوبم«.
نکته دوم این است که کودک چون معتقد است که » من بدم« به این نتیجه می رسد 
که» من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، پس حاال که من بدم، کسی من 
را نمی خواهد«. در این شرایط دو موضوع بد و منفی دیگر هم، به فکر » من بد 
هستم« ِگره می خورد، اولی خجالت و دومی وحشت. خجالت از اینکه همه دارند 
به من بد نگاه می کنند و ترس از اینکه چگونه در باره من قضاوت می کنند. به 
همین دلیل سعی بسیاری از افراد در تمام زندگی بر این اساس است که به همه 
ثابت کنند، »من خوب و خواستنی و دوست داشتنی هستم، پس لطفاً من را 
دوست داشته باشید«. متاسفانه این سعی بیهوده ای است، اینگونه افراد چون 

آخرین کاوش های علمی نشان می دهد، سرزمین ونزوئال با برخورداری از غنی ترین منابع 
نفتی جهان، برابر با سیصد میلیارد بشکه نفت خام، در سطحی باالتر از عربستان سعودی 
و ایران قرار گرفته، اخیراً ونزوئال با چنین اندوخته ای ناگزیر شد۵۵۰ هزار بشکه نفت از 
ایاالت متحده امریکا وارد کند. آن هم از کشوری که هوگوچاوز و خلف او نیکال مادورو بارها 
آن را ابلیس خطاب کردند. از سال 2۰۱2 که انفجاری در پاالیشگاه آموی ونزوئال روی داد، 
به دلیل کاهش ظرفیت پاالیشگاهی، واردات فرآورده های نفتی ونزوئال از آمریکا به بیش 
از دو برابر افزایش یافت. حاصل آن که امروز نظامی که خود را پرچم دار »سوسیالیسم قرن 
بیست و یکم« میدانست و دنیا را به انقالب فرا می خواند، برای تأمین نفت تصفیه شده 

مورد نیازش، به مهم ترین دشمن خود، یعنی آمریکا متوسل شده است. 
 هزینه استخراج نفت ونزوئال با ۱۰ دالر در هر بشکه، جزءکمترین هزینه استخراج در 
جهان است. هزینه های حمل و نقل نفت به پاالیشگاه ها، حق امتیاز شرکای خارجی 
و برخی فاکتورهای دیگر، این رقم را تقریباً به 2۰ دالر می رساند. ونزوئال که ۹۰ درصد 
درآمدهای ارزی خود را از صادرات نفت به دست می آورد، با سقوط بهای نفت در بازار 
جهانی دچار مشــکالت شدید شده و با توجه به بهای کنونی نفت، درآمد چندانی از 
صادرات نفت عاید این کشور نمی شود و با یکی از دردناک ترین بحران  های اقتصادی 
روبرو شده است. با کاهش قیمت نفت این کشور که از نوع نفت سنگین است، به حدود 
24 دالر در هر بشکه، دیگر استخراج نفت اقتصادی نیست و قلب اقتصاد این کشور به 

طور خطرناکی در حال از کار افتادن است. 
هیچ کشوری در جهان از آفت »پوپولیسم«، که مهمترین ویژگی آن ارائه پاسخ های بسیار 
ساده و عوامفریبانه برای پرسش های پیچیده است، در امان نیست. پرچمدار »پوپولیسم« 
ونزوئالی هوگو چاوز بود که در سال ۱۹۹۹ میالدی با وعده استقرار »سوسیالیسم قرن 
بیست و یکم« به قدرت رسید. در فاصله سال های  2۰۰4 تا 2۰۱4  به برکت افزایش 
بی سابقه قیمت »طالی سیاه«، ونزوئال به حجم عظیمی از دالرهای نفتی دست یافت. 
او در طول یک دهه، ناهار را در مدارس ونزوئال مجانی کرد، شــمار برخورداران از حقوق 
بازنشستگی را به سه برابر افزایش داد، ساخت خانه هایی با قیمت و اجاره بسیار پایین 
را گســترش داد، تعداد زیادی کارمند دولتی استخدام کرد، اقدام به پخش کمک های 
جنسی و نقدی نمود و بنزین را با پایین ترین قیمت جهان یعنی چیزی در حد صفر به 
مردمانش عرضه کرد. با این همه سخاوت، چاوز چگونه می توانست محبوب نشود؟ وقتی 
نفت در خدمت »پوپولیسم« قرار می گیرد، کسب وجهه ملی از طریق عوام فریبی رونق 

پیدا می کند و پرخاش جوی در صحنه بین المللی، البته در 
کوتاه مدت، مشکل زیادی را به وجود نمی آورد. همین دست 
و دلبازی بی حد و مرز در هزینه کردن دالرهای نفتی و 
پرخاش جویی ها بود که چاوز را در کشور خودش و در میان 
بخش بزرگی از کشورهای انقالبی، به مهمترین چهره مدافع 

زحمت کشان و فقرا  بدل کرد.
هر چند در این مدت میلیاردها دالر نفتی در شریان اقتصادی 
ونزوئال تزریق شد، ولی به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم 
به شدت باال رفت، دولت »انقالب بولیواری« با شعار دفاع از 
محرومــان تصمیم به کنترل قیمت  ها گرفت، یا در واقع به 
قیمت  ها فرمان داد بــاال نروند. اما چون قیمت  ها به حکم 
سیاسیون گردن نمی  سپارند، بازار سیاه کاالها به سرعت رو به 

گسترش گذاشت و صف  ها در برابر مغازه  ها، طوالنی و طوالنی تر شدند. به رغم همه 
این دشواری ها، فقط به دلیل باال بودن قیمت نفت، تا نیمه سال 2۰۱4، ونزوئال امکان 

آن را یافت که سرش را از آب بیرون نگهدارد.  
سه سال پیش وقتی هوگو چاوز به دلیل بیماری سرطان درگذشت، نظام ساخته و پرداخته 
او، با رمانتیسم ویرانگرش، به صورت باری بسیار سنگین، به مرید وفادارش نیکال مادورو به 
ارث رسید. رهبران این کشور، تا زمانی که توانستند بر بالش نرم دالرهای به دست آمده از 
صادرات نفت تکیه زدند، مصیبت از زمانی شروع شد که بهای نفت در سراشیب افتاد و نیکال 
مادورو، جانشین هوگو چاوز، طی مدت کوتاهی با سقوط هفتاد و سه در صدی در آمد های 
نفتی خود روبرو شد. نخستین واکنش آقای مادورو، انداختن گناه به گردن آمریکا بود. وی 
ایاالت متحده را متهم کرد که با سازمان دادن سقوط قیمت نفت می خواهد نه تنها کاراکاس، 
بلکه مسکو و تهران را زیر فشار بگذارد. صف های طوالنی در برابر مراکز خرید نیز به نظر او، 
حاصل توطئه  ای بود که واشنگتن علیه ملت انقالبی این کشور سازمان داده تا نیکال مادورو 
را به سرنوشت سالوادور آلنده، رییس جمهور ملی گرای شیلی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میالدی 
دچار کند. با این حال شعارهای ضد امپریالیستی جانشین هوگو چاوز از مهار واقعیت  های 
تلخ اقتصادی ناتوان ماند، به شکلی که این روزها ونزوئال با ورشکستگی فاصله چندانی ندارد.

 کشور ونزوئال هشتاد در صد کاالهای مورد نیازش مانند بخش عمده ای از غذا و کاالهای 
مصرفی را وارد می کند. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند، تولید 

خود را خوب و دوست داشتنی نمی دانند، پس اگر حرمت نفس
مردم آنها را دوست داشته باشند، در وحله اول 
باور نمی کنند، چون برخالف عقیده آنها است. 
کسی  شدند،  مطمئن  اگر  حتی  بعد  مرحله  در 
جذابیت  برایشان  دیگر  فرد  آن  دارد  دوستشان 
ندارد، پس ولش می کنند و به سراغ نفر بعدی 
فاقد  فرد  یک  نشانه  رفتار  گونه  این  روند.  می 

حرمت نفس است.
ولی واقعیت اینجا است که دیگران شما را آن گونه 
که تصور می کنید، با دقت و جزئیات نمی بینند 
که  نیستید  اهمیت  با  برایشان  هم  قدرها  آن  و 
بخواهند در باره شما قضاوت منفی یا مثبت بکنند. 
اگر عده ای هم قضاوتی بکنند، این در زندگی شما 
برای دیگران  نمی کند. شما  بازی  نقش مهمی 
وقتی مهم می شوید که بخواهند از شما استفاده و 

یا سوء استفاده کنند.
 فرض کنیم شما وارد یک مهمانی می شوید و همه در مورد شما قضاوت می کنند 
که مثالً ۱۰ درصد از همه باهوش تر یا 2۰ درصد عاقل تر یا ۳۰ درصد خوشگل 
تر یا 4۰ درصد شیک تر هستید، چه اتفاقی برای شما می افتد؟ هیچ اتفاقی. حاال 
اگر همه این آمار ۱۰ درصد یا 2۰ درصد کم تر بشود، باز هم هیچ اتفاقی نمی افتاد 
و ای بسا بیشتر می توانستید محبت و احساس لطف عمیق دیگران را جلب کنید، 
چون از حضور شما نگران نمی شدند و احساس خطر نمی کردند. مطالعات نشان 
می دهد ۹۸ درصد نظر و قضاوت و حرف مردم کوچک ترین تاثیری در زندگی ما 
ندارد. این ما هستیم که اگر دیگران حرفی بزنند، خودمان آن را تبدیل به کارد و 
چاقو می کنیم و به خودمان آسیب می رسانیم. متاسفانه این نوع پرورش و تعلیم 
و تربیت غلط، ما را از پا در آورده و حرمت نفس را از ما گرفته، در حالی که ما 
قرار است فقط آن مقدار که خوب هستیم و کارهای خوبی را که بلد هستیم انجام 
دهیم و اگر وقت اضافه ای برایمان باقی ماند، در هر جا که ضروری و الزم بود و می 
توانستیم، به دیگران کمک کنیم و در این مسیر نظر و نه قضاوت آنها هم برایمان 
اهمیت چندانی ندارد. من کوشش می کنم همواره بهترین خودم باشم، بیش از 

همه به خاطر خودم، چون از این طریق است که می توانم رشد کنم.

 شما روزی می توانید بگویید که حرمت نفس دارید، که باورکنید خوب هستید و 
دیگران را هم خوب بدانید. خودتان را خواستنی و دوست داشتنی بدانید دیگران را 
هم به همین شکل. اصوالً مقایسه و قضاوت کار افراد بی کار است. ما معموالً یک 
دهم وقتی که برای انجام کار های روزانه خود نیاز داریم در اختیار نداریم، دیگر 
وقتی برایمان باقی نمی ماند تا دیگران را قضاوت کنیم که مثالً چه کسی زشت 

است، چه کسی زیباست یا کی پول دار است و کی پول کمتری دارد. 
گرفتاری ما از جائی شروع می شود که می خواهیم با همه مسابقه بدهیم، چون از 
کودکی از ما خواسته شده مرتباً مقایسه کنیم ومسابقه بدهیم. بسیاری از ما همیشه 
در حال مقایسه کردن هستیم و چون می خواهیم از همه جلو بزنیم پس مسابقه 
می دهیم، این کار در نهایت به رقابت و حسادت می انجامد، غافل از اینکه اگر در 
مسابقه از همه جلو بزنیم، تازه تنها می شویم. ما قرار است تمام نیرو و انرژی خودم 
را صرف رشد و تکامل خودمان بکنیم، نه صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران. اگر 
کسی بخواهد از همه جالب تر و جاذب تر باشد، مجبور است برای رسیدن به 
هدفش با هر شرایطی کنار بیاید و اگر نام این روش زندگی تن فروشی نباشد، خود 

فروشی شاید یکی از صفت هایی است که می توان به آن اطالق کرد.
ادامه در شماره آینده

ناخالص داخلی ونزوئال در سال 2۰۱6 به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد و تورم ساالنه آن به 
۱۵۰ درصد برســد. مادورو باید تا پایان امسال، ۱6 میلیارد دالر بابت وام های دریافتی 
بپردازد، در حالی که ارزش پشتوانه پول این کشور که اکثراً به صورت طال نگهداری می شود، 
فقط در حدود ۱۵ میلیارد دالر است. همین صندوق نرخ تورم ونزوئال در سال 2۰۱6 را 
۷2۰ درصد پیش بینی کرده. اکنون قیمت رسمی، هر دالر در بانک مرکزی برابر با شش 
بلیوار )پول ملی ونزوئال( است که فقط در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد. درحالی که 
هر دالر در بازار آزاد ارز هزار بلیوار قیمت دارد. حمایت سرسختانه مادورو از کنترل ارز 
خارجی که ادامه سیاست هوگو چاوز است، صنایع ونزوئال را فلج کرده است. دولت ونزوئال 
ذخایر ارزی خود را خرج تامین مالی برنامه های سخاوتمندانه رفاه اجتماعی، که هوگو 
چاوز به خاطر آن مشــهور بود کرده، اخیراً ونزوئال دست نیاز به طرف چین دراز کرده 
است. اما احتمال ورشکستگی اقتصادی ونزوئال روز به روز در حال افزایش است، زیرا برای 
کاهش درآمدهای نفتی این کشور هیچ حداقلی قابل تصور نیست. اکنون شرکت ملی 
نفت ونزوئال به شدت بدهکار است و تنها در سال جاری میالدی باید ده میلیارد دالر برای 
باز پرداخت اصل و فرع بدهی خارجی خود هزینه کند. ونزوئال که زمانی عرضه کننده 
عمده فرآورده های نفتی در بازار منطقه آمریکا جنوبی بود، اکنون به کشوری تبدیل شده 
است که نفت خام و اندکی فرآورده های جانبی نفتی را صادر و مقدار زیادی فرآورده های 
نفتی مورد نیاز خود را از آمریکا وارد می کند. نقطه عطف، هنگامی است که تولید نفت 

برای ونزوئال دیگر به کلی غیراقتصادی شود.

وقتی ونزوئال از آمریکا نفت وارد می کند
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تحلیل اخبار آب
بخشنامه دولتی جهت استفاده بهینه از گاز طبیعی

هیئت دولت به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، مقابله با آلودگی هوا و کاهش 
گازهای گلخانه ای، با ابالغ بخشنامه ای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و 
شرکت های دولتی و ادارات تابعه را به رعایت ضوابطی به شرح زیر ملزم نموده است. بر 
اساس این بخشنامه که توسط معاون اول رییس جمهور ابالغ شده، ادارات دولتی موظف 

شده اند:
۱- رعایت دمای حداکثر ۱۸ الی 2۱ درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته 

)اتاق ها( و دمای ۱۸ درجه در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده
2- روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز به کار و خاموش نمودن 

آنها یک ساعت قبل از پایان کار
۳- خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل

4- انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی و دیگر اقدامات الزم به منظور افزایش 
بازدهی وسایل گازسوز

در همین راستا بیژن زنگنه وزیر نفت، مسئولیت رسیدگی به اجرای صحیح این 
بخشنامه را از طریق اعزام گروه های ویژه بازرسی و کنترل به شرکت ملی گاز ایران 
محول نمود. زنگنه همچنین اعالم داشت در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط 
هر یک از دستگاه ها، ابتدا نسبت به صدور اخطار و سپس قطع موقت گاز ساختمان 
مربوطه اقدام گردد و خواستار آن شد که ادارات تابعه وزارت در اولویت این بازرسی ها 
قرار گیرند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز خواستار اجرای دقیق مفاد آن شد و از 
عموم مردم درخواست نمود تا به صورت داوطلبانه به منظور صرفه جویی در مصرف 

انرژی، مقابله با آلودگی هوا و کاهش گازهای گلخانه ای به این اقدام دولت بپیوندند.
ایرنا, دی ۱۳۹4 
براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها ، 
موسسات و شرکت های دولتی و استانداری های کشور ملزم به تامین حداقل، صرفه جویی 
۱۰ درصدی در مصرف آب و برق و انرژی زیر نظر یکی از مدیران ارشد، به عنوان 
مسئول مدیریت بهینه مصرف شدند. براساس این بخشنامه دستگاه های اجرایی موظف 
به بهرهبرداری از حداکثر میزان روشنایی طبیعی روز و نیز استفاده از حد اقل روشنایی 
در اتاق کار شدند. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند، نسبت به نصب و 
بهره گیری از تجهیزات مجهز به فناوری هوشمند و لوازم کم مصرف در زمینه آب و برق 
همانند المپ کم مصرف، شیرهای دستشویی الکتریکی و پدالی و نیز کنترل مستمر 
تجهیزات و تاسیسات مربوط و رفع عیوب احتمالی، با هدف جلوگیری از مصرف بی رویه 
آب و برق اقدام کنند. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی 
موظف اند ضمن پرهیز جدی از مصرف آب شرب، برای آبیاری فضاهای سبز، برای آبیاری 

آنها از منابع آب زیرزمینی خام )چاه( یا بازچرخانی پسابها استفاده کند.

سایت خبری عصر ایران,خرداد۱۳۸۷ 
تقریباً دو ماه از ابالغ بخشنامه اول و حدود ۷ سال از تاریخ صدور بخشنامه دوم می 
گذرد. ولی کوچک ترین تغییری در درجه حرارت، هیچ نهاد دولتی ونیمه دولتی و 
خصوصی از بابت بخشنامه اول و کمترین صرفه جویی در مصرف آب و برق از بابت 
بخشنامه دوم دیده نشد. بخشنامه اول در سرد ترین ماه های سال ابالغ شد، حاال که 
زمستان تمام شده و البد باید بخشنامه ای صادر شود که هوای موسسات تابعه دولت را 
زیاد خنک نکنید. تا کنون تعداد زیادی بخشنامه شبیه این دو، در مورد صرفه جویی آب 
و برق و گاز صادر شده و هیچ کدام تاثیر خاصی نداشته ولو به صورت مقطعی. شاید 
اگر دالیل شکست این بخشنامه جدید کالبد شکافی شود، راهگشایی باشد برای 

بخشنامه های بعدی که مثمر ثمر بشوند.
این بخشنامه در بدترین موقع سال ابالغ شد زیرا سیستم های گرم کننده ادارات 
شروع به کار کرده بودند و تغییر شرایط از میانه کار بسیار سخت است. شاید بهتر بود 
این بخشنامه چندین ماه زودتر ابالغ می شد، تا زمان الزم برای فراهم کردن مقدمات 

فنی، آموزش، تمرینی به وجود می آمد.
ایجاد دو گونه درجه حرارت با یک سیستم گرم کننده، تقریباً  غیر ممکن است. این 
کار نیاز به ابزار خاصی مانند ترموستات رادیاتور دارد که باید از قبل فراهم شود ودر 
اختیار واحد ها قرار گیرد. البته هرگونه بخشنامه ای از این قبیل نیاز به بودجه دارد 

که محل آن باید مشخص شود.
آموزش باید عالوه بر پرسنل فنی، برای کارکنان هم در نظر گرفته شود، چون کارمندی 
که سال ها است به درجه حرارت 2۵ به باال عادت کرده و در چله زمستان الی پنجره 
را باز می کند تا هوا تازه شود، به این سادگی زیر بار درجه 2۱ یا ۱۸ نخواهد رفت و به 
لطایف الحیل از انجام این بخشنامه جلوگیری می کند، کارهایی مانند افزایش تمارض 
به سرما خوردگی، پایین آوردن راندمان کار به بهانه سرما، جر و بحث با مسئولین و 

قسمت فنی ساختمان و ده ها روش آشکار و پنهان دیگر.
این تغییر بیشتر از اینکه فنی باشد، یک تغییر انسانی است، چون باید کسانی را که 
سالیان دراز از هوای گرم ساختمان، لذت برده اند را قانع کرد، از طریق لباس مناسب 
خود را گرم نگاه دارند. به همین دلیل اگر نظارت برعهده جامعه شناسان و روانشناسان 
گذاشته شود، امکان موفقیت به مراتب بیشتر است تا کنترل از طریق افراد فنی. در 

واقع بهتر است از ابتدا آموزش و سپس کنترل به یک تیم فنی، انسانی سپرده شود.
  عکس و العمل های سلبی هرگز راهی به دهی نمی برد، نه اخطار و نه قطع گاز 
هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه تنها بر مشکالت موجود می افزاید. معموالً اگر 
فشار وارد شود، یک اتحاد پنهان برای شکست دادن این گونه بخشنامه ها صورت 
می گیرد، تا جایی که مسئوالن مجبور می شوند بی سر و صدا موضوع را رها کنند، 
اگر قرار است کسی مجازات شود اول باید به خوبی آموزش ببیند و آگاه شود، سپس 
فقط فرد خاطی مجازات شود، از نظر قانونی هم نمی شود عده ای را، با گناه یک یا 

چند نفر مجازات کرد.

قصه های مدیریتی
اخالق ژاپنی

چنــدی پیــش در یکــی از جلســات جمعیــت تولیــد گرایــان ایــران، یکــی از اعضــاء خاطــره ای 
از ســفر خــود بــه ژاپــن را تعریــف کــرد. ممکــن اســت ایــن خاطــره بــه نظــر مــا کمــی 
غلوآمیــز برســد. اگــر بــه تاریــخ جنــگ دوم جهانــی مراجعــه کنیــد، ثبــت شــده کــه بعــد 
از بمبــاران اتمــی هیروشــیما و نکازاکــی وقتــی امپراتــور ژاپــن شکســت را قبــول کــرد، در 
مســیر چنــد صــد متــری او بیــن قصــر امپراتــور و مقــر آمریکائــی هــا 4۰۰۰ ژاپنــی بــه 
شــیوه هاراگیــری شــکم خــود را پــاره کردنــد تــا ننــگ شکســت را قبــول نکننــد. در هــر 

صــورت »والعهــدة علــی الــراوی«
راوی گفــت: ژاپــن کــه بــودم یــک روز اول هفتــه ) دوشــنبه ( کــه بــا دوســت ژاپنیــم ســر 
کار مــی رفتیــم، دیــدم خیابــان شــلوغ و پُــر از پلیــس اســت. کمــی پــرس و جــو کردیــم 
متوجــه شــدیم، یــک نفــر خودکشــی کــرده. البتــه آن قــدر در ژاپــن خودکشــی زیاد اســت 
کــه دیگــر خیلــی جــای تعجــب نــدارد. ســوال کردیــم چــرا ایــن فــرد خودکشــی کــرده؟ 
فهمیدیــم او یــک پیمانــکار ســاختمان اســت کــه قــرار بــود روز جمعــه پــروژه را طبــق 
قــرارداد تحویــل مالکــش بدهــد. ولــی در روز ُمعــود کار ســاختمان تمــام نمــی شــود. در 
نتیجــه مهنــدس پیمانــکار از صاحــب ســاختمان دو روز مهلــت خواســته و قــرار مــی شــود 

ســاختمان را ســاعت ۸ صبــح روز دوشــنبه تحویــل دهــد.
در مهلــت جدیــد مهنــدس و تیمــش هــر کاری می کننــد نمی تواننــد کارهــای نیمــه تمــام 
را تمــام کننــد و ســاختمان را آمــاده تحویــل نماینــد. روز دوشــنبه کــه صاحــب ســاختمان 
بــرای تحویــل ســاختمان مــی آیــد بــا جســد حلــق آویــز پیمانــکار مواجــه می شــود. جالب 
ایــن اســت کــه کارهــای باقــی مانــده فقــط نصــب چنــد پریــز بــرق و نظافــت بــوده. بــه 

ــب  ــا تعج ــودم ب ــی خ ــت ژاپن دوس
ــرا  ــود، چ ــه کاری ب ــن چ ــم ای  گفت
بــرای چنیــن موضــوع کوچکــی 
خودکشــی کــرد؟ ایــن کار دیگــر 

ــت. ــی نداش ــه خودکش ــاج ب احتی
دوستم با دهان باز نگاهم  کرد و  گفت: 
این  شغلی  آینده  ندارد؟  خودکشی  
مهندس به پایان رسیده بود، 2 بار زیر 
قولش زده، دیگر کسی به او کار نمی 
داد! شاید همین رفتار ژاپنی ها دلیلی 
باشد برای پشت سرگذاشـــــتن همه 
دانم  نمی  دنیا.   قدرت های صنعتی 

چرا یاد ایران افتادم!!

نامه دختری جوان به مدیرعامل بانک جی پی مورگان
ــی بزرگــی ماننــد جــی پــی  ــه نظــر نمــی رســد مدیرعامــل کمپان خواننــده محتــرم، ب
مــورگان فرصــت داشــته باشــد کــه بــه چنیــن نامــه هایــی پاســخ دهــد. ولــی شــما آن را 
بــه عنــوان یــک قصــه بامــزه و پُــر مفهــوم بخوانیــد، هرچنــد کــه اتفــاق نیفتــاده باشــد.

ــه رئیــس بانــک آمریکایــي جــی پــی مــورگان نامــه اي  دختــر خانــم جوانــی خطــاب ب
ــردي  ــا م ــا هســتم، آرزو دارم ب ــری 24 ســاله و زیب ــن دخت ــن مضمــون نوشــت: م بدی
بــا درآمــد ســاالنه ۵۰۰ هــزار دالر یــا بیشــتر ازدواج کنــم. ســوال مــن ایــن اســت کــه 
چــه کنــم تــا بتوانــم بــا اشــخاص ثروتمنــد ازدواج کنــم؟ پاتــوق جوانــان مجــرد و پولــدار 
کجــا اســت؟چه گــروه ســني از مــردان بــرای منظــور مــن مناســب هســتند؟ معیــار افراد 

ثروتمنــد بــراي انتخــاب همســر چیســت؟
جــواب مدیــر شــرکت مــورگان اینگونــه بــود: نامــه شــما را بــا شــوق فــراوان خوانــدم. در 
نظــر داشــته باشــید دختــران زیــادي هســتند کــه ســواالتي مشــابه شــما دارنــد. اجــازه 
دهیــد در مقــام یــک ســرمایه گذار حرفــه اي موقعیــت شــما را بــه صورتــی واقــع بینانــه 
تجزیــه و تحلیــل کنــم. آنچــه شــما در ســر داریــد مبادلــه منصفانــه “زیبایــي” بــا “ثروت” 
اســت. امــا اشــکال کار همیــن جاســت، از دیــد یــک تاجــر، ازدواج بــا کســی کــه چنیــن 
ــي شــما  طــرز فکــری را دارد اشــتباه اســت، دلیــل آن هــم خیلــي ســاده اســت، زیبای
ــه شــکل طبیعــی رفتــه  رفتــه و آرام آرام محــو مي شــود، امــا  ســرمایه ای اســت کــه ب
ثــروت یــک تاجــر، در حالــت عــادي ســال بــه ســال باالتــر خواهــد رفــت. از نظــر علــم 
اقتصــاد، دارایــی شــما یــک “ســرمایه رو بــه زوال” اســت، در صورتــی کــه ســرمایه یــک 
ثروتمنــد “ســرمایه رو بــه رشــد” اســت. بــه زبــان وال اســتریت، هــر تجارتــي “موقعیتــي” 
دارد. اگــر ارزش یــک تجــارت رو بــه افــت باشــد، عاقالنــه اســت کــه ســهام  آن را نــگاه 
ــورد  ــن اســت در م ــن چنی ــه دیگــري واگــذار کــرد و ای ــن فرصــت ب نداشــت و در اولی
ازدواج بــا شــما. بنابرایــن آدمــي بــا درآمــد ســاالنه بیــش از ۵۰۰ هــزار دالر، نادان نیســت 
کــه بــا شــما ازدواج کنــد، بــه همیــن دلیــل شــاید فقــط بــا شــما قــرار مالقــات بگــذارد، 

امــا ازدواج هرگــز.
امــا اگــر شــما عــالوه بــر جوانــی و زیبایــی چیــزی داشــته باشــید کــه مثــل ســرمایه یــک 
تاجــر رو بــه رشــد باشــد، چیزهــای بــا ارزشــی مثــل “انســانیت، پاکدامنــی، شــعور، اخالق، 
تعهــد، صداقــت، وفــاداری، حمایــت، دوســت داشــتن، عشــق و... ” آن وقــت احتمــاالً ایــن 

معاملــه ســود فراوانــی خواهــد داشــت. 
ــت در  ــن اس ــدی ممک ــر آدم ثروتمن ه
آرزوی چنیــن دارایــی هــای بــا ارزشــی 
ــتن  ــرای داش ــد ب ــر باش ــد و حاض باش
آنهــا پــول زیــادی خــرج کنــد. بعــد از 
ــواردی  ــذرد، م ــه از ازدواج بگ ــی ک مدت
کــه بیــان کــردم بیــش از زیبایــی، اندام 
و هیــکل، بــرای زندگــی مشــترک الزم 
ــا  ــه آنه ــود و همــه شــدیداً ب خواهــد ب

نیــاز دارنــد. امیــدوارم کــه ایــن پاســخ بــه شــما کمــک کــرده باشــد.
امضاء مدیر عامل شر کت جی پی مورگان

کیفیت و استانداردهای ژاپنی ها
ــی  ــیلکون ول ــک در س ــوازم الکترونی ــده ل ــد کنن ــرکت تولی ــک ش ــش، ی ــال پی ــد س چن
ــپارد. در  ــا بس ــی ه ــه ژاپن ــش را ب ــات کامپیوترهای ــی از قطع ــد یک ــت تولی ــم گرف تصمی
ــوب  ــه معی ــه ســه قطع ــد، در هــر۱۰۰۰۰ قطع ــد محصــول نوشــته بودن مشــخصات تولی

ــول اســت.  ــل قب قاب
ــرای ســفارش دهنــده فرســتاده شــد، نامــه ای  هنگامــی کــه قطعــات تولیــد شــدند و ب
همــراه آنهــا بــود بــا ایــن مضمــون: مفتخریــم کــه ســفارش شــما را ســر وقــت آمــاده کرده 
و تحویــل مــی دهیــم. بــرای قطعــات معیــوب درخواســتی هــم، ســه عــدد از قطعــه هــای 
ســالم، تحــت نظــر متخصصــان معیــوب شــد. امیدواریــم کار مــا رضایــت شــما را فراهم ســازد.

 جراح قلب و تعمیر کار
روزی جراحــی بــرای تعمیــر اتومبیلــش بــه تعمیرگاهــی رفــت. تعمیــرکار بــا شــوخی بــه 
ــاز  ــاًل ب ــور اتومبیــل را کــه قلــب آن محســوب مــی شــود کام جــراح گفــت: مــن موت
مــی کنــم و اتومبیــل مــرده را زنــده مــی کنــم. حــال چــرا درآمــد ســاالنه مــن یــک صــدم 

درآمــد شماســت کــه همیــن کار را مــی کنیــد؟
جــراح نگاهــی بــه تعمیــرکار انداخــت و گفــت: اگــر مــی خواهــی درآمــدت بــه انــدازه مــن 
شــود ایــن بــار ســعی کــن زمانــی کــه موتــور در حــال کار کــردن اســت آن را تعمیر کنــی!!!!

تبحر مهندس قدیمی
مهندســی بــود کــه در تعمیــر دســتگاه هــای مکانیکــی اســتعداد و تبحــر زیــادی داشــت، 
پــس از۳۰ ســال خدمــت صادقانــه بــاز نشســته شــد. دو ســال بعــد، یکــی از دســتگاه هــای 
گــران قیمــت و مهــم  شــرکت ســابق او ایــرادی پیــدا کــرد کــه هیــچ کــس نتوانســت ایــن 
ــن دســتگاه گــران  ــع اشــکال ای ــرای رف ــد. طبــق نظــر مدیرعامــل، ب ــع کن اشــکال را رف
قیمــت بــا اوتمــاس گرفتنــد، چــون مــی دانســت او در رفــع بســیاری از ایــن نوع مشــکالت 
موفــق بــوده اســت. مهنــدس قدیمــی، بــا کمــال میــل ایــن دعــوت را پذیرفــت. یــک روز 
تمــام بــه وارســی دســتگاه پرداخــت و در پایــان کار، بــا یــک تکــه گــچ، عالمــت ضربــدر 

روی یــک قطعــه مخصــوص دســتگاه کشــید و گفــت: اشــکال اینجــا اســت .
ــار دیگــر بــه کار افتــد. مهنــدس دســتمزد خــود را  آن قطعــه تعمیــر شــد و دســتگاه ب
۵۰۰۰۰ دالر اعــالم کــرد. حســابداری بــرای پرداخــت چنیــن دســتمزدی تقاضــای ارائــه 
ــه  ــود را اینگون ــزارش خ ــدس گ ــود. مهن ــی را نم ــواد مصرف ــاب م ــزارش و صورتحس گ

تنظیــم کــرد:
بابت یک قطعه گچ: ۱ دالر

بابت دانستن اینکه ضربدر را کجا بزنم: 4۹۹۹۹ دالر
جمع کل ۵۰۰۰۰ دالر


