
درکشور هایی که شبکه تلفنی زمینی در آن وجود نداشت، به دلیل ارزان شدن 
بیشترین رشد هم  آغاز شد.  موبایل  با  تلفنی  ارتباطات  تلفن همراه،  تکنولوژی 
مربوط به کشور های در حال توسعه بود. خوب حاال ببینیم وضعیت شبکه های 
برق کشورهای در حال توسعه چگونه است؟ این کشورها شرایط خیلی خوبی 
ندارند و در بسیاری از مناطق، اصاًل  برق وجود ندارد. بیشتر مردم هند و آفریقا 
هنوز بدون برق زندگی می کنند. در صورتی که پنل های خورشیدی جدید بسیار 
اقتصادی شده و به زودی همه روستا های هند و سایر کشورهای جهان سوم به 
کمک این پنل ها دارای برق خواهند شد. اکنون بنگالدش سریع ترین میزان 
نصب پنل را در دنیا دارد. در حال حاضر ما هر چه که مورد نیاز تولید برق از 
طریق پنل های خورشیدی است را در اختیار داریم. میزان انرژی که در هر ساعت 
از خورشید به زمین می رسد کافی است تا نیاز انرژی تمامی جهان را به مدت یک 

سال تامین باشد. پس پاسخ به سوال دوم، یک »بله« خیلی محکم است.
یافت؟  خواهد  بهبود  زودی  به  زیست  محیط  شرایط  آیا  سوال،  آخرین 
کنفرانس پاریس درباره تغییرات اقلیمی، که با حضور ۱۴۵ کشور در ۳۱ نوامبر 
سال ۲۰۱۵ برگزار شد، واقعاً یک پیشرفت فوق العاده بود و تصمیمات مهمی در 
آن گرفته شد، تازه ما امیدواریم ملت ها از چارچوب این قطعنامه فراتر بروند، 
چین اخیراً اعالم کرده که از آغاز سال آینده، یک سیستم ملی برای نظارت بر 
میزان تولید آالینده ها ایجاد خواهد کرد. ایاالت متحده هم اکنون در حال تغییر 
شرایط است. ساخت تمامی نیروگاه های ذغال سنگی در آمریکا لغو شده و بقیه 
باز نشسته خواهند شد. سال  به سرعت  نیز  نیروگاه های ذغال سنگی موجود 
گذشته در ایاالت متحده تقریباً سه چهارم سرمایه گذاری های جدید برای تولید 
الکتریسیته صرف انرژی های تجدید پذیر شده است. پس می بینید که برای رفع 
بحران قدم های خوبی برداشته شده. حاال این سوال باقی می ماند که چقدر طول 
خواهد کشید تا این تغییرات به نتیجه برسند؟ مهم ترین کار این است که مردم 
سازماندهی شوند تا بر روی این تغییرات پا فشاری کنند. اخیراً چهارصد هزار نفر 
در شهر نیویورک در مقابل مرکز سازمان ملل راهپیمایی کردند، تا به همه کشورها 
بگویند دنیا در خطر تغییرات زیست محیطی است. من بی نهایت خوشبینم و قباًل 

هم گفتم، ما پیروز خواهیم شد.
صحبتم را با یک داستان پایان می دهم. وقتی ۱۳ ساله بودم، پیشنهاد جان اف 
کندی رئیس جمهور وقت آمریکا را شنیدم که می گفت ما در ۱۰ سال آینده می خواهیم 
انسانی را روی کره ماه فرود آوریم و به سالمت بازگردانیم. در آن زمان خیلی ها 
می گفتند این یک کار بی مورد است و هزینه بسیار سنگینی دارد و احتمال 
آن که شکست بخورد بسیار زیاد است. اما هشت سال و دو ماه بعد، لحظه ای 
که نیل آرمسترانگ قدم روی ماه گذاشت، فریاد شادی مرکز کنترل پرواز ناسا 
در هیوستون، در تمام دنیا شنیده شد. حقیقتی کوچک درباره این پروژه وجود 
دارد، متوسط سن کلیه مهندسانی که آن پرواز را هدایت کردند و سفینه را در ماه 
نشاندند، ۲۶ سال بود، در واقع ۸ سال قبل که پایه این پروژه گذاشته شد، این 

مهندسان فقط ۱۸ سال داشتند.

قیمت مسکن در ۲۵ سال گذشته، از یک رشد نجومی برخوردار شد که با هیچ یک از 
فرمول های اقتصادی شناخته شده همخوان نبود. در سال۱۳7۰ با مبلغ چهار میلیون 
تومان امکان خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری متوسط وجود داشت، این رقم در سال 
۱۳۸۶ به رقم ۱۶۰ میلیون تومان رسید و در سال۱۳9۲ همان آپارتمان حدود ۴۰۰ 

میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
 یکی از عوامل موثر رشد قیمت مسکن در کشورهای نفت خیز، افزایش قیمت جهانی نفت 
است که باعث سر ریز شدن پول های کالن به بازار مسکن می شد. با کاهش ناگهانی و شدید 
قیمت نفت در ۲ سال گذشته، بازار مسکن دچار رکود سنگینی شد، باالخره بعد از رشدی 
شدید و طوالنی، قیمت ها کمی کاهش پیدا کرد، البته اگر همان گونه که قیمت مسکن باال 
رفت، قرار بود با کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دالر به ۳۵ دالر، ارزان شود، در حال حاضر یک 
آپارتمان ۱۰۰ متری متوسط را می توانستیم با ۱۳۰ میلیون تومان خریداری کنیم. البته در 
واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون ما ملتی هستیم که از قبول ضرر و زیان، حتی بعد از 
سودهای کالن، خوشمان نمی آید و به هر شیوه ای که مقدور باشد می خواهیم بر خطاهای 
گذشته پا فشاری کنیم و حاضر به تعدیل شرایط، در جهت خروج از بحران نیستیم، هرچند 

این پا فشاری منجر به از بین رفتن رونق اقتصادی کشور شود. 
در تمام ۲۵ سالی که قیمت زمین و مسکن به شکل لجام گسیخته مشغول رشد بود، حتی یک 
کارشناس پیدا نشد تا خطر این رشد سرطانی را مطرح و پیگیری کند و بگوید باال رفتن قیمت 
زمین و مسکن می تواند مهم ترین عامل رشد تورم و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
تولید و صنعت شود.  اگر هم کسانی گفتند، صدای شان شنیده نشد. تاریخچه کارخانجات و 
کارگاه های ایران نشان می دهد، نطفه بیشتر صنایع کشور در فاصله سال های ۱۳۶۰ الی۱۳7۰ 
بسته شده است، سال هایی که قیمت زمین و مسکن تقریباً ثابت بود و اکثر سرمایه های بخش 
خصوصی، به طرف صنعت جذب می شد. با اوج گرفتن قیمت زمین این سرمایه گذاری به تدریج 
متوقف شد. زمانی که مردم بتوانند بر روی زمین و مسکن که کاالی کم ریسکی است، سرمایه 
گذاری کنند و ظرف یکی، دو سال سود سرشاری ببرند، دیگر عاقالنه به نظر نمی رسد که کسی 

خود را درگیر مشکالت صنعت و تولید کند و در این راه سرمایه گذاری نماید. 

رکود فعلی تولید و تعطیل شدن بیش از ۶۰ درصد کارخانجات و کارگاه ها و پایین آمدن 
ظرفیت صنایع موجود، مربوط به سال هایی است که قیمت زمین و مسکن یکه تازی 
کردند و اکثر سرمایه ها را جذب خود نمودند. اکنون هم که رشد قیمت مسکن به دلیل 
پایین آمدن قیمت نفت و پایان یافتن آستانه تحمل اجتماع نسبت به افزایش قیمت و 
خالی و یا نیمه کاره ماندن تعداد زیادی مسکن، متوقف شده، باز هم کارشناسان ساختمان 
و مستغالت کارنشناس، َدم از این پایان رکود می زنند و مرتباً قول می دهند به زودی 
معامالت رونق پیدا خواهد کرد و همچنان بهترین و پر سود ترین محل سرمایه گذاری، 
مسکن است. اخیراً یک کارشناسان اقتصادی متعهد گفت »قیمت مسکن بیش از قدرت 
خرید قشر متوسط و ضعیف که اکثریت اجتماع را تشکیل می دهند رشد کرده و باید 
۴۰ درصد کاهش یابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شده و معامالت 
رونق پیدا کند«. در واقع ایشان روش منطقی حل معضل رکود مسکن را معرفی کردند، تا 
ساخت و ساز به حرکت در آید و بخشی از نیروی کار کشور را جذب کند. در همین هنگام 
اکثر کارشناسان مسکن سعی می کنند به صاحبان امالک به قبوالنند که در قیمت ها 
پافشاری کنند. اینها سعی می کنند با صدها دلیل و توجیه حرف خود را به کرسی بنشانند 
و در این راه چشم خود را برروی واقعیت ها و منافع ملی می بندند، زیرا منفعت شخصی 

و گروهی برایشان مهم تر از کارشناسی است.
۳۰ سال قبل یکی از کارشناسان خبره آب کشور به نام دکتر کوثر که از گذشته های دور 
معتقد بود، سرزمین ایران به دلیل تبخیر باال، منطقه مناسبی برای انباشت آب در پشت 
سد های غول پیکر نیست، با ارائه طرح آبخیز داری سیالبی، عنوان کرد، بهتر است آب را 
به زیر زمین هدایت و در آنجا ذخیره کنیم. هر چند این طرح در محافل داخلی با خنده و 
استهزا مواجه شد، ولی در نهایت به صورت پایلوت در منطقه ای به نام گربایگان فسا واقع 
در استان فارس به اجرا در آمد و توانست با استفاده از تکنیک پخش سیالب، شیب حرکت 
مهاجرات از روستا به شهر را دگرگون کند و مردم را به روستاهای خود در بیشه زرد 
بازگرداند. جنگلی که هم اکنون در گربایگان کاشته شده و از مخازن آبخوان های سیالبی 
که در۸۰ کیلومتر باالتر واقع است، تغذیه می شود و در شرایط خشکسالی سال های اخیر 
به خوبی ادامه حیات داده است و همه روزه ۲/۵ تن در هکتار کربن را از هوا جذب و در 
خاک ذخیره می کند و بقایای الش  برگ هایش به مصرف تعلیف دام های محلی می رسد و 

هم اکنون به عنوان یک گردشگاه مورد استفاده مردمان فسا قرار دارد.
 ایران دارای ۴۳ میلیون هکتار زمین آبرفتی درشت  دانه است که می توان با ایجاد بند 
در مسیر سیالب ها، آبرفت و روان آب ها را به داخل زمین نفوذ داد، در نتیجه از بروز 
سیل جلوگیری کرد و باعث تغذیه مصنوعی زمین گردید. در طول همین ۳۰ سال با نظر 
کارشناسان آب، بیش از 9۳ سد بزرگ مخزنی در کشور احداث شد، که اکثراً در منطقه ای 
با تابش شدید خورشید واقع هستند و تا ۵۰ درصد آب آنها در طول سال تبخیر می شود، از 
این کارشناسان باید پرسید در همین مدت، چقدر هزینه برای ذخیره و حفظ آب از طریق 
آبخوان انجام شده؟ چند طرح مانند گربایگان به اجرا در آمده؟  به راستي چرا کارشناسان 
آب کشور به مزایاي پُر شمار طرح های موثری مانند طرح آبخوان داری سیالبی که هزینه 
اجراي آن به یک هزارم هزینه یک سد غول پیکري هم نمي رسد، توجه نمی کنند و بیشتر 
سعی خود را بر روی طرح هایی مانند سد سازی و انتقال آب که هزینه های سنگینی دارد 
متمرکز کنند. این کارشناسان باید روزی جوابگوی بحران آب کشور باشند.    ش.ب

کارشناسان، کارنشناس
سخنان  اول  قسمت  گذشته  شماره  در 
 )Albert Arnold Gore( آلبرت آرنولد گور
و فعال  گور، سیاست  مدار  به اَل  مشهور 
همایش  در  را  آمریکایی  محیط زیست 
در  گور  اَل   باشگاهTEDمنتشرکردیم. 
ابتدا چند خبر بد در مورد آینده محیط 
زیست مطرح کرد )قسمت اول مقاله را از 
طریق سایت www.kwciran.com مطالعه 
محیط  خوب  خبرهای  سپس  فرمایید( 
زیستی را بیــان کرد که در این شماره 

می خوانید.
سرعت  به  پاک  انرژی  دارد  امکان  آیا   
های  سوخت  از  حاصل  انرژی  جایگزین 
به  از  ای  سابقه  هیچ  آیا  شود؟  فسیلی 
در  جدید  های  سریع فناوری  کارگیری 
دنیا وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. نمونه های 
زیادی هم وجود دارد، به تلفن همراه نگاه 
 ،AT&T شرکت  سال۱9۸۰،  در  کنید. 
کارشناس  عنوان  به  کنزی  آقای مک  از 

فروش خواست تا بررسی کند، آنها تا سال ۲۰۰۰ چند موبایل می توانند بفروشند؟ 
تحقیقات مک کنزی تعداد نهصد هزار عدد را  پیش بینی کرد. آنها در سال ۲۰۰۰ 
این تعداد را تنها ظرف سه روز فروختند و در کل سال ۲۰۰۰ تعداد موبایل فروخته 
شده ۱۲۰ برابر این رقم بود. در حال حاضر تعداد خط تلفن همراه، از تعداد آدم های 

دنیا بیشتر شده است.
بیایید بررسی کنیم دالیل این اشتباه محاسبه فاحش چه بود. پاسخ این است که 
هزینه ها خیلی سریع تر از آن که همه پیش بینی می کردند پایین آمد. حتی 

گفتگو با آقای کمیل سوهانی کارگردان فیلم »مادر ُکشی«
زمان بندی عامل شماره یک موفقیت یا شکست استارت آپ ها 

خِردگرایی و نا بخردی 
نوآوری و سود آوری

پیک نیک الک پشتها
تحلیل اخبار آب

KWC اخبار

Issue No. 98
سال نهم/خرداد/ ۹۵
May - June 2016
شرکت شیر های بهداشتی ایران
 w w w . k w c i r a n . c o m
 SWISS TECHNOLOGY

چرا باید به آینده تغییرات آب و هوا خوش بین باشیم )قسمت دوم(

 در پایان این سخنرانی جلسه پرسش و پاسخی توسط آقای کریس اندرسن 
با ال گور برگزار شد. 

آقای کریس اندرسن گفت: آقای ال گور شما ترکیبی استثنایی از توانایی و تفکر 
علمی هستید و می توانید مجموعه کاملی از چالش های جهانی را درک کنید و 

توانایی آن را دارید که این چالش ها را به زبانی روشن بیان نمایید.
ال گور: ممنون از لطف شما، اما حقیقت این است که من کلی دوست های 
خوب در جوامع علمی دارم که خیلی پُر حوصله اند و می نشینند و این مطالب 

را برایم توضیح می دهند، بارها و بارها و بارها، تا وقتی من آنها را کاماًل به زبانی 
ساده یاد بگیرم و بفهمم. این روشی مناسب است تا سیاستمداران بتوانند با 

مردم ارتباط موثر برقرار کنند.
کریس اندرسون:  بخش اول  صحبت شما، خیلی وحشتناک بود، ولی بخش دوم 
بسیار امیدوار کننده شد،  شما از کجا می دانید که این پیشرفت ها، برای خنثی 

کردن آنچه را که در بخش اول نشان دادید کافی است؟
ال گور: من فقط ۱۵ سال است که در دنیای تجارت وارد شده ام، اما در همین مدت 
یاد گرفتم که مهم ترین عامل گسترش و پیشرفت خدمات جدید، قیمت است و 
زمانی کاری موفق می شود که ارزان باشد، نه اینکه با زور یارانه ارزان شود، بلکه به 
خودی خود ارزان باشد. خوشبختانه برای انرژی های پاک این ارزانی در حال اتفاق 
افتادن است. انسان ها حاال با دانشی که به دست آورده اند می توانند بر مشکالت 

پیروز شوند، اما این که با چه سرعتی پیروز شویم، بسیار مهم و کلیدی است.
مترجم: بهداد خزائلی
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آقای کمیل سوهانی، فیلم ساز جوان متولد سال۱۳۶۰، مدرک مهندسی برق قدرت 
را از دانشگاه آزاد دریافت کردند، سپس چند سالی در عسلویه به کار مهندسی 
پرداختند. بعد فوق لیسانس خود را از دانشکده صدا و سیما در رشته مدیریت رسانه 
کسب وشروع به فیلم سازی کردند. اولین فیلم ایشان»  جای خالی« نام داشت و 
جزء ۱۱ فیلم منتخب سی و سومین جشنواره فیلم فجر قرارگرفت. فیلم دوم 
ایشان» مادرکشی« نام دارد که استعاره ای از کشتن مادر زمین به دست فرزندانش 
است. این فیلم جایزه بهترین پژوهش را درنهمین دوره جشنواره سینما حقیقت 
دریافت کرد و بازتاب بسیار گسترده ای در محافل کارشناسی و مدیریت آب و 
دانشگاه ها داشته. شما می توانید این فیلم را از اینترنت دانلود کرده مشاهده نمایید. 
در این شماره با آقای کمیل سوهانی در مورد تجربیات و اطالعاتی که حین ساخت فیلم 

مادرکشی از شرایط مدیریت آب کشور کسب کرده اند، گفتگو می کنیم. 
چه شد که شما به مسئله محیط زیست عالقه مند شدید؟

مردم کشور ما در رفتارهای اجتماعی خود دچار یک نابسامانی هایی هستند، از 
رفتارهای شهری و ترافیکی گرفته، تا رفتارهای اقتصادی و محیط زیستی که اکثراً 
دچار یک آشفتگی کامالً مشهود هستند. ظاهراً روز به روز این نابسامانی ها بدتر و 
عمیق تر هم می شود. من همیشه فکر می کردم که جای چه چیزی در فرهنگ 
ما خالی است که شاهد این شرایط هستیم؟ در همین راستا فیلمی ساختم که موضوع اش 
فرهنگ عمومی مردم ایران بود، نام فیلم را هم»جای خالی« گذاشتم. در یکی از 
سکانس های فیلم، برای اینکه ثابت کنم ایرانی ها در طول تاریخ مردم تنبلی نبوده 
اند، از آبیاری قنات شاهد آوردم. مردم ما در طول قرن ها با سختی و مرارت آب 
را از دل خاک بیرون می کشیدند و با دقت و صرفه جویی مصرف می کردند و 
چون آب سخت به دست می آمد، هرگز اصراف نمی کردند. همین حاال هم نزدیک 
به ۸  برابر طول خط استوا در کشور ما قنات وجود دارد. این در حالی است که 
گاهی حفر یک رشته قنات چند کیلومتری، ۵۰ سال طول می کشد. پس مردمانی 
که در طول قرن ها این مقدار قنات در زیرپای خودشان حفر کردند و توانستند 
بیابان های خشک را به محل زندگی تبدیل کنند، نمی توانستند آدم های تنبلی 
باشند. چه اتفاقی در تاریخ معاصر ما افتاده که امروزه ساعات کار و راندمان مردم و 
بهره وری موسسات ما تا این اندازه پایین آمده است؟ وقتی در سال 9۳ ، فیلم من 
برای جشنواره فجر انتخاب و به نمایش گذاشته شد، خیلی ها از سکانس قنات آن 
خوششان آمد، تا اینکه آقای محمد شکیبانیا به عنوان تهیه کننده به من پیشنهاد 
کرد تا راجع به آب یک فیلم مستقل بسازم. ابتدا اصالً بحث بر سر محیط زیست 
نبود، آن زمان دغدغه اصلی من نیز محیط زیست نبود. وقتی پژوهش را حول 
محور خشکسالی و کمبود آب شروع کردیم و کمی جلوتر رفتیم، من کم کم به این 

نتیجه رسیدم که مسئله اصلی کم آبی کشور ما، مسئله خشکسالی نیست. در واقع 
کمبود آب، به تنهایی ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، بلکه عوامل دیگری وجود 
دارد که باعث شده ما دچار خشکیدگی سرزمین بشویم. خشکیدگِی که در طول 
تاریخ سابقه نداشته است. سرزمین ما در چند هزار سال گذشته در همین منطقه 
از کره زمین قرار داشت و میزان بارش آن همیشه کم و میزان تابش خورشید و 
تبخیر آن زیاد بوده است، منطقه ای که میزان تابش خورشیدش ۳ برابر متوسط 
جهانی و میزان بارش باران آن یک سوم میانگین جهانی است. در طول تمام این 
قرون واعصار مردم با همین شرایط کنار آمدند و زندگی کردند و خودشان را با 
شرایط وفق دادند و هیچ گاه دچار بحرانی به این عمیقی که امروز دچارش شدیم 
نبودند. پس مشکل را به غیر از تغییرات اقلیمی، باید جای دیگری پیدا کرد. زمانی 
که پژوهش ها جلوتر رفت من به این نتیجه رسیدم که مشکل ما مشکل مدیریت 
آب است و شیوه های مدیریت و مهندسی منابع آب ما دچار آشفتگی هایی است 
که نتیجه آن به صورت خشکیدگی سرزمین نمایان می شود. اتفاقاً  علل و 
ریشه های این آشفتگی ها، با علل و ریشه آشفتگی هایی که در فرهنگ عمومی و 
در رفتارهای اجتماعی و در رفتارهای اقتصادی ما وجود دارد، یکی است و آن هم 
نگاه غلطی است که ما به مسئله توسعه داریم. یعنی توسعه بد فهمیده شده، بد الگو 
برداری شده و بد اجرا شده است و صرفاً ترجمه ای از متون خارجی و به شکلی 
تقلیدی بوده، ظرفیت ها و محدودیت های اقلیمی در آن دیده نشده، هیچ اتکایی 
به دانش بومی نداشته و رنگی از هویت در آن دیده نمی شود و تا  زمانی که نگاه 
ما به توسعه این گونه باشد در همه حوزه ها از جمله محیط زیست دچار مشکل 
خواهیم بود. پس در واقع فیلم مادرکشی که مستندی محیط زیستی تلقی 

می شود در ادامه فیلم »جای خالی« قرار دارد که فیلمی اجتماعی است.
فکر می کنید دلیل استقبالی که از فیلم مادرکشی شد چه بود؟

در کشور یک جریان هیدروکراسی وجود دارد که مدیریت و مهندسی منابع آب را 
هدایت می کند. این جریان که با یک نگاه سازه محور شکل گرفته، در طول سال ها 
بسیار قدرتمند شده و در همه ارگان ها دارای نفوذ است. در سال هایی که ما دچار 
مشکالت خشکیدگی سرزمین شدیم، رسانه های متعلق به جریان هیدروکراسی، 
تمام گفتمان و تبلیغات شان را متمرکز کردند تا گناه را گردن دو عامل بیندازند، 
اولین عامل متوجه پروردگار است چون باران کم می فرستد، دومی هم متوجه 
مردم است که بد مصرف می کنند، از بین مردم هم کشاورزان که مظلوم ترین قشر 
هستند، به عنوان مقصر اصلی معرفی شدند. وقتی همه روزه اینگونه تبلیغ می شود 
که 9۲ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می شود و 7۰ درصد آن هدر می 
رود، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. در صورتی که داستان پیچیده تر از این 
حرف ها است. همان 9۲ درصدی که به پای کشاورزان نوشته می شود ۵۰ درصدش، 
قبل از اینکه دست کشاورز برسد از بین رفته. البته بهره وری در کشاورزی بسیار 
پایین است، اما کسی به فکر باالبردن این بهره وری نیست. بخش اعظم آب مورد 
نیاز کشاورزی از منابع زیرزمینی تامین می شود، اما فقط ۳ درصد از بودجه مدیریت 
و مهندسی منابع آب به آب های زیرزمینی تعلق می گیرد و 97 درصد بقیه صرف 
ساخت و سازهای عظیم برای مهار آب های سطحی می شود، تا ۵۰ درصد آن 

تبخیر شوند. حاال که کار به جایی رسیده که همه نگران مسائل آب شدند، فیلمی 
آمده و سعی کرده واقعیت ها را بدون پرده پوشی بیان کند وگفتمان غالب را بشکند، 
در نتیجه مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته. هرچند هیدروکرات ها را هم 
ناراحت کرده. گفتمان غالب فیلم مادر کشی این نیست که مقصر خدا و کشاورزان 
و مردم هستند، بلکه فیلم ما می گوید مقصر شما هستید که نتوانستید از منابع آبی 
محافظت کنید، نتوانستید آن را خوب مدیریت کنید، نتوانستید خوب مهندسی کنید. 
به نظر من این حرف، حرف دل کسانی است که تا به حال نمی توانستند واقعیت 
ها را به زبان بیاورند، ما برای ساختن این فیلم به نقاط مختلف ایران رفتیم. حدود 
۴۰ سفر انجام دادیم و سعی کردیم شواهدی را از نقاط مختلف کشور جمع کنیم 
و به مخاطب خود بگوییم، ضعف مهندسی و مدیریت منابع آب که ناشی از رویکرد 
غلط توسعه است، در سراسر کشور دیده می شود. ما نشان دادیم که نمی شود همه 

تقصیرها را به دوش دیگران 
بیندازیم بلکه باید یک مقدار 
هم به عملکرد خودمان دقت 
نقاط ضعف خود  از  و  کنیم 
انتقاد کنیم. معموالً وقتی شما 
گفتمان غالب را می شکنید 
زنید،  می  جدیدی  حرف  و 
استقبال  حرف هایتان مورد 

قرار می گیرد. 
آیا واقعاً مشکالت آب در 

مرحله بحرانی قرار دارد؟
بحران  مرحله  از  ما  اینکه 
گذشته ایم یا هنوز نرسیده ایم، 
تخصصی  های  ازبحث  یکی 
توجه  با  شود  می  که  است 
و  بحران  از  که  تعاریفی  به 
دارد،  وجود  بحران  مدیریت 
ساعت ها در موردش صحبت 

کرد. اما بعضی چیزها دیگر کامالً آشکار است. وقتی شما یک دریاچه دارید که 
مساحت اش 7 برابر شهر تهران است و آب آن را در کم تر از ۱۰ سال خشک 
می کنید، اتفاق کمی نیست. ۱۶ دریاچه و تاالب بزرگ کشور بین 9۰ تا ۱۰۰ درصد 
خشک شده اند. اکثر منابع آب زیرزمینی که عمر هزاران ساله دارند و سهم نسل های 
آینده نیز هستند را در کم تر از ۵۰ سال مصرف کردیم. اگر نشود اسم اینها رابحران 
گذاشت، دیگر باید به چه چیزی بحران گفت. دریاچه ارومیه روی زمین بود، عناوین 
جهانی داشت، دومین دریاچه آب شور دنیا بود، بزرگ ترین دریاچه غرب آسیا بود و 
یکباره خشک شد و همه به چشم دیدیم و در همه جهان انعکاس پیدا کرد، ولی کسی 
نمی بیند که چه بالیی بر سر آن منابع انبوه آب های زیرزمینی که خشک شده و از 
بین رفته اند آمده! منابعی که هزاران سال طول کشید تا جمع شوند، منابعی که ضامن 
بقای سرزمین ما بودند، سهم نسل های آینده بودند، آنها را چطور می خواهیم احیا 
کنیم؟ آیا برای آنها هم ستاد احیا تشکیل خواهیم داد؟ به نظر من شرایط خیلی وقت 
است وارد مرحله بحران شده و مردم هم کم کم نسبت به این بحران آگاهی پیدا کرده 
اند. الزم نیست شیر آب خانه را باز کنیم و ببینیم که آب نمی آید، تا بفهمیم بحران 
آب است. وقتی مردم آگاه شوند که ۱۶ دریاچه بزرگ کشور خشک شده و منابع آب 
زیرزمینی ته کشیده، نسبت به بحران آگاهی پیدا می کنند، در نتیجه مطالبات شان 
از مسئولین بیشتر می شود. یک زمانی این نهادهایی که متولی مدیریت و مهندسی 
منابع آب کشور هستند، اصالً گوش شنوایی برای شنیدن نداشتند. هر چه فعاالن 

محیط زیست و )NGO( ها )سازمان های مردم نهاد( فریاد می زدند کسی گوش 
نمی کرد. در حالی که االن برای مسئله انتقال آب خزر به سمنان حداقل یک 
جلسه گذاشتند تا حرف های مخالفان را هم بشنوند. این ناشی از آن آگاهی است 
که مردم به دست آورده اند. وقتی مردم آگاه بشوند و مطالبه گری بکنند، مسئولین 
هم مجبور می شوند پاسخگو باشند و این نقطه شروع و نقطه امیدی است که ما 
می توانیم به عبور از بحران امیدوار باشیم. فیلم مادرکشی سعی کرد تا مردم را آگاه 

کند و مردم بتوانند از مسئوالن مطالبه گری کنند.
پس چرا از سوی بعضی از مسئوالن با این فیلم برخورد خصمانه شد؟

جریان هیدروکراسی یک جریان ریشه دار است که  شاید ریشه اش به بیش از 
۵۰-۶۰ سال قبل برسد. نه تغییر حکومت و نه تغییر دولت ها نتوانسته بر روی آنها 
تاثیر بگذارد. به همین دلیل به راحتی تن به اصالحات نمی دهند. شما اول باید 
قبول کنید که اشتباه کرده اید تا دنبال راه درست بگردید، بعالوه قبول کردن اشتباه 
مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه برای سیستمی که فربه شده و منافع 
خودش را در ادامه مسیر گذشته می بیند، قابل قبول نیست و اگر از او بخواهید که 
بیا و مسیر خودت را عوض کن، یقیناً مخالفت و مقاومت خواهد کرد. اگر به این 
هیدروکرات ها نشان دهید که در اثر کارهای آنها در ۵۰ سال گذشته دریاچه ها 
خشک شده و منابع آب زیرزمینی از بین رفته است.آنها سعی می کند با فرافکنی 
گناه را برگردن دیگران بیندازند تا بتواند همان کارهای قبلی خود را ادامه دهند. 

پس طبیعی است که از چنین فیلمی خوششان نیاید.
نظرتان درباره طرح هایی مثل انتقال آب از خزر یا خلیج فارس، به مرکز 

ایران چیست؟
 طرح های انتقال آب همچنان از جنس رویکرد مدیریت عرضه و نگاه سازه محور 
است، این همان نگاه مدیریتی است که در پشت سدهای عظیم بتنی و خاکی قرار 
دارد. در صورتی که ما در کنار مدیریت عرضه یک مدیریت تقاضا نیز داریم. مدیریت 
عرضه می گوید شما هر چقدر آب الزم داشته باشید، من برایتان تهیه می کنم، در 
صورت کمبود از استان بغلی تامین می کنم، اگر مشکل حل نشد از خلیج فارس 
آب می آورم، اگر باز هم کم داشتید از تاجیکستان تهیه می کنم، اگر هیچ کدام 
چاره ساز نشد، دولت پول برساند از زیر سنگ هم شده آب تامین می کنم. این 
رویکرد اشتباه است چون اگر قرار بود با این روش ها به جایی برسیم، اکنون دچار 
بحران نبودیم. در صورتی که مدیریت تقاضا می گوید من تقاضای مردم را مدیریت 
می کنم، بهره وری را باال می برم، کاری می کنم که از نیاز و وابستگی مردم به آب 
کاسته شود، جلو بزرگ شدن شهرها را می گیرم. اگر دقت کنید این دو رویکرد 

کامالً  به برداشت مدیریت آب از مقوله توسعه باز می گردد.
به نظر شما  اصوالً معضل آب قابل حل و فصل است؟

این بحران قطعاً قابل عبور است. همان طور که گفتم قدم اولش آگاهی مردم 
درسطوح مختلف است. البته جریان های موثر در ایجاد بحران آب سعی می کنند 
به هرشکل شده، مردم درک درستی نسبت به بحران پیدا نکنند، اگر این سعی نبود 
مردم تهران، از مدت ها قبل باید بحران را در خانه های خود حس می کردند. ولی 
شهروند تهرانی هنوز هیچ حسی از بحران ندارد، چون هر وقت شیر آب را باز می 
کند، آب از آن جریان دارد. در حالی که وضعیت خیلی پیچیده تر و بحرانی تر از 
آن چیزی است که ما احساس می کنیم. حاال اگر مردم آگاه بشوند، یک گفتگوی 
اجتماعی حول محور آب شکل می گیرد و مطالبه گری آغاز می شود و اشتباهات 
سیستم رو می شود و معلوم می شود در کجا ها اشتباه شده. در نتیجه تالش برای 
اصالح اشتباهات و بازگشتن به راه صحیح شروع می شود. این کار اگر در کنار یک 
سری عوامل دیگر قرار بگیرد، هم رفتارهای اجتماعی مان درست می شود، هم 
رفتارهای اقتصادی مان اصالح می شود، هم محیط زیست مان نجات پیدا می کند 

و از این آشفتگی که دچارش هستیم در همه زمینه ها نجات پیدا خواهیم کرد.
اگر این کارها به موقع اتفاق نیفتد چه می شود؟

من حرف های زیادی از کارشناسان مختلف درباره مهاجرت های عظیم مردم 
شنیده ام. یک شواهدی هم برای اینکه بتوان این نظرات را باور کرد وجود دارد. 
وقتی به سیستانی که یک زمان انبار غله غرب آسیا بوده نگاه می کنم، می بینیم 
مردمی که زندگی خوش و خرمی در اطراف دریاچه هامون داشتند و انواع و 
اقسام شغل ها حول محور آب برایشان وجود داشت، مجبور به مهاجرت شده اند. 
در بعضی از مناطق مرزی برای اینکه شهرها از جمعیت خالی نشود از مهاجرت 
مردم جلوگیری می شود و مردمی که از سختی زندگی در یک بیابان بی آب و 
علف به تنگ آمده اند، زندگی خود را رها کرده، با یک چمدان مهاجرت می کنند 
و به شهرهای دیگرمی روند. من می توانم با نیم نگاهی به سیستان حرف آن 
کارشناسانی که از مهاجرت های میلیونی در سال های آینده خبر می دهند را باور 
کنم. سیستان می تواند مدل کوچکی باشد از آینده اکثر نقاط ایران. این سوال در 
ذهن من بوجود می آید که بعد از سیستان نوبت کدام استان است و کی نوبت من 
و شما می رسد؟ مردم از روستاهایی که در آن آبی برای کشاورزی وجود ندارد به 
شهرهای کوچک اطراف مهاجرت می کنند و این شهرها هم کم کم بر مشکالت آب 
شان افزوده می شود در نتیجه به شهرهای بزرگ تر مهاجرت می کنند و شهرهای 
بزرگ تر هم روز به روز بیشتر دچار مشکل آب خواهند شد. در حال حاضر۴۰ تا ۶۰ 
درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین می شود. منابع آب زیرزمینی هم منابع 
کامالً محدودی هستند و تا ابد نمی توان از آنها استفاده کرد. آیا کسی از خودش 
می پرسد که اگر آب زیر زمینی تهران تمام شود، چه اتفاقی قرار است برای تهران 
بیفتد؟ کارشناسان زیادی هستند که حرف از نزدیک بودن بحران و اتفاقات خیلی 
سخت، از جنس آن اتفاقاتی که در سوریه افتاد می زنند. اگر حتی چند درصد هم 
احتمال بدهیم که ممکن است حرف های آنها درست باشد به نظر من انگیزه کافی 

به همه می دهد که همت کنیم و این وضعیت را تغییر دهیم.
از شما  دادید  قرار    KWC ماهنامه  اختیار  در  را  وقت خود  که  این  از 

متشکریم.



مکانیزم طبیعی مغز انسان با همکاری پنج حس اصلی، قادر است واقعیت مسائل 
را آن گونه که در دنیای اتفاق می افتد درک کند، اندازه ها، رنگ ها، فواصل، . . . 
و بهترین و بیشترین اطالعات را به ما برساند. پس چرا انسان ها با اینکه تقریباً به 

شکل یکسانی اطالعات به آنها می رسد، همه نمی توانند تصمیمات درست و 
منطبق با واقعیت بگیرند؟ دلیل این است که در میان همه داده های علمی و 
واقعی، ناگهان پای احساسات فردی به میان می آید و تمام اطالعات و دالیل 

واقعی را با لگد دور می اندازد.
واژه خردگرایی یا خرد ورزی معادل کلمه عربی عقالنیت است. معنی خردگرایی 
پیروی کردن از عقل و عقالنیت است. در حالی که پیروی از احساسات و هیجانات 
نابخردی است. برای عده از مردم عقالنیت و خرد با مفاهیمی مانند ایمان، فطرت، 
احساسات و اخالق، در تقابل قرار می گیرد. زیرا عقالنیت حالت قاطعی دارد و 
یک نوع خشکی و بی روحی در آن به چشم می خورد، در حالی که انسان نرم و 
لطیف و سرشار از مسائل احساسی است. باید گفت عقالنیت به هیچ عنوان ادعای 
خشک و مطلق بودن را ندارد. برت راندراسل فیلسوف انگلیسی می گوید »به طور 
مطلق در مورد چیزی اطمینان نداشتن یکی از ویژگی های ذاتی عقالنیت است و 
علم هرگز به صورت کامل حق را به خود نمی دهد، اما بسیار نادر و کمیاب است 
که علم به صورت کامل اشتباه کند. عموماً علم، نسبت به تئوری ها و نظریه های 
غیر علمی شانس باالتری  برای موفقیت دارد.« پس بهتر است ما مطالب مختلف 

را بشنویم و در مورد آن فکر و تحقیق و پژوهش کنیم و بعد نتیجه گیری نماییم. بهتر 
است همیشه یک نوع عالقه وآمادگی و گرایش برای عقالنیت و کشف واقعیت رویدادها 
در ما وجود داشته باشد. چون عقالنیت یعنی استفاده از فکر و توجه به واقعیت ها و 

استفاده از آن ها است. 
مستندات و استدالل دو عنصر پایه ای برای تفکر عقالنی هستند. اگر ما این دو را در 
زندگی خود مد نظر قرار بدهیم، در بسیاری از امور می توانیم تصمیماتی بگیریم که 
شانس موفقیت شان خیلی بیشتر و باالتر باشد. مستندات آن چیزی است که جدا از 
خوش آمد یا خوش نیامدن ما، به طور عینی در بیرون از ذهن ما وجود و حضور دارند 
و ممکن است ماهیتی بد وسخت داشته باشند. حاال اگر ما چشمانمان را بر بد و سخت 
بودن شرایط ببندیم، در مسیری حرکت خواهیم کرد که تبدیل به آدم های غیر عقالنی 

به اعتقاد من موسسات استارت آپ یکی از بهترین عوامل تبدیل جهان به مکانی بهتر هستند. 
اگر گروهی از افرادِ با انگیزه، در یک اســتارت آپ سازماندهی  شوند، قادر خواهند بود قفل 

بسیاری از مشکالت بشری را باز کنند  و  به بسیاری از غیرممکن ها دست پیدا نمایند.
اگر موسسات استارت آپ تا این حد کارآمد هستند، پس چرا برخی از آنها ناموفقند؟ من 
می خواهم طی یک  جستجو سیستماتیک، مهم ترین عامل موفقیت استارت آپ ها را پیدا 
کنم آن هم  به شکلی که احساسات و تصورات غلط من از کمپانی هایی که در طول سال ها 

بر آنها نظارت داشته ام، در بررسی من تاثیر نگذارد.
من از ۱۲ سالگی مشغول به کار شدم، در مقطع راهنمایی در ایستگاه اتوبوس آب نبات 
می فروختم، در دبیرستان دستگاه های انرژی خورشیدی ساختم،  در کالج بلندگو 
می ساختم. وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، راه اندازی شرکت های نرم افزاری را شروع 
کردم و در ۲۰ سال اخیر بیش از ۱۰۰ کمپانی را پایه گذاری کردم، خیلی از آنها موفق بودند، 

خیلی هم شکست خوردند، شکست ها برای من خیلی آموزنده بود.
برای رسیدن به این هدف، از تجربیاتم استفاده کردم و به بررسی عواملی که نقش پُر رنگ تری 
در موفقیت یا شکست کمپانی ها دارند پرداختم. من در گذشته فکر می کردم که ایده از همه 
چیز مهم تر است، به همین دلیل اسم اولین شرکتم را Idealab )آزمایشگاه ایده( گذاشتم. 
در آن زمان وقتی ایده ای به سراغم می آمد، برایم بسیار لذت بخش بود. اما با گذر زمان، به این 
نتیجه رسیدم که شاید مدیریت اجرایی و تطابق پذیری، بیش از یک ایده اهمیت داشته باشد.

مایک تایسون بوکسور صاحب نام در جایی گفته بود »همه با برنامه جلو میان، اما فقط تا 
لحظه ای که مشــت به صورتشون نخورده.«  این جمله شدیداً درباره تجارت مصداق دارد. 
قابلیت انطباق پذیری یک تیم اجرایی، پس از دریافت یک مشت محکم از طرف مشتری 
اهمیت پیدا می کند. به همین خاطر بود که به ذهنم رسید، شاید تیم اجرایی مهم ترین 
عامل موفقیت باشد. بعد شروع کردم به بررسی انواع الگو های تجارت. در این مقطع اهمیت 
درآمدهای که به دلیل رضایت مشتری و فروش خوب عاید می شود، در راس فهرست تفکراتم 
قرار گرفت. بعد به نظرم رسید مبالغ هنگفتی از سرمایه، مهم ترین نقش را در سرنوشت یک 
شرکت بازی می کند. بعد مسئله زمانبندی برایم اهمیت پیدا کرد. آیا این زمان مناسبی 
برای این ایده جدید است؟ یا اینکه خیلی دیر است و همین حاال هم کلی رقیب به وجود 
آمده؟ آیا یک ایده می تواند خیلی زود هنگام باشد به شکلی که دنیا آمادگی اش را نداشته 
باشد؟ اگر بخواهیم پیشرو باشیم، آیا الزم است که ابتدا جهان را آموزش دهیم؟ پس سعی 
کردم به این پنج عامل خیلی با دقت نگاه کنم تا از طریق علمی بفهمم که چه چیز مهم تر 

Citysearch, CarsDirect, GoTo, NetZero, Tickets.است. نخست، پنج کمپانی
 Z.com, Insider را که تماماً موفقیت های میلیارد دالری داشتند و پنج کمپانی  com

Pages, MyLife, Desktop Factory, Peoplelink  را که علی رغم امیدهای زیادی 

که درباره شان داشتیم موفق نشدند و شکســت خوردند را مورد بررسی قرار دادم. سپس 
سعی کردم به همه آن خصوصیاتی که فکر می کردم باعث موفقیت و شکست این کمپانی ها 
شــده امتیاز بدهم. بعد رفتم سراغ غول های موفقی که من در آنها نقشی نداشتم. مانند، 
Webvan, Kozmo, Pets.،اینستاگرام، اوبر، لینکداین، یوتیوب و برخی ورشکسته ها مانند

com Friendster و Flooz از وقتی نتایج به دســت آمد شگفت زده شدم، متوجه شدم 

اکثرکمپانی های ته فهرست، دارای سرمایه های هنگفتی بودند، در برخی موارد هم الگوهای 
تجاری آنها بسیار خوب بود، اما موفق نشدند. 

طبق جدولی که تهیه کردم، عامل شماره یک برای موفقیت یا شکست، زمانبندی بود. این عامل 
تا ۴۲ درصد بین موفقیت و عدم موفقیت تاثیر داشت. تیم و مدیریت اجرایی در ردیف دوم بود. 
ایده و منحصر به فرد بودن آن، در رده سوم قرار گرفت. توجه کنید که این نتیجه ها مطلق 
نیستند، من نمی گویم ایده اهمیتی ندارد، اما واقعاً شگفت زده شدم وقتی دیدم ایده مهم ترین 
عامل نیست. دوعامل موثرآخر، الگوی تجاری و تامین سرمایه بود. کم اهمیت بودن الگوی تجاری 
از آن جهت قابل فهم است که شما می توانید بدون یک الگوی تجاری شروع کنید، بعد در صورت 
رشد مناسب الگو خود را به دست آورید. تامین سرمایه هم همین حالت را دارد. اگر در ابتدا کمبود 

بودجه دارید، در صورت موفقیت، تامین بودجه کار بسیار آسانی خواهد بود.
بگذارید برایتان مثال های دقیق تری بزنم. ایده موفقی مثل Airbnb ، ابتدا از طرف خیلی از 
سرمایه گذاران، رد شد. چون باور نمی کردند، کسی بخواهد فضای خانه اش را به غریبه ها کرایه 

خِردگرایی و نا بخردی 
خواهیم شد. چرا ما دلمان می خواهد چشم مان را بر واقعیت ها ببندیم؟ چون واقع گرایی 
مسئولیت آفرین است، لذا ما ترجیح می دهیم در یک دنیای خیالی و ذهنی و دروغین 
زندگی کنیم تا اینکه سعی کنیم چشم ها را بر واقعیت ها باز کنیم. عنصر دوم استدالل 
است، معنی آن در کنار هم قرار دادن منطقی دالیل و مستندات، برای رسیدن به یک 
نتیجه است. کلمه کلیدی این عبارت کلمه »منطقی« است. سفسطه و مغلطه دو روش 

اصلی کسانی است که دلشان نمی خواهند اصول پایه ای منطق را به کار گیرند، چرا؟ 
چون با استدالل منطقی به نتیجه ای می رسند که به دردشان نمی خورد و در تقابل با 
منافع شان قرار می گیرد. پای فرد خردمند روی مستندات و استدالل محکم است ولی 
فرد فاقد عقالنیت، پایش بر روی خیاالت و شنیدها قرار دارد. حاال بررسی می کنیم که 

چه فرآیندی در ذهن این دو می گذرد تا به یک تصمیم گیری برسند. 
فرآیند تصمیم گیری در فرد خردگرا

انسان خردگرا وقتی می خواهد در مورد یک موضوع تصمیم گیری کند به دنبال جمع آوری 
اطالعات و مستندات می رود. اطالعات مستند، ویژگی هایی داردکه عبارتند از: 

۱- باید اطالعات دقیق باشند: به اطالعاتی دقیق گفته می شود که به اصل موضوع و 
جزئیات آن می پردازد و از حرف های فرعی و کلی گویی پرهیز می کند.

۲- باید اطالعات از منابع معتبر تهیه شود: یعنی باید مطالب پژوهشی معتبر مورد 
و  بسنجد  را  معتبر  و  منابع مختلف  فرد خرد گرا سعی کند  و  قرار گیرد  مطالعه 

انتخاب کند.
 ۳- باید اطالعات کافی باشد: شخص خرد گرا باید از منابع متفاوت به اندازه کافی 

استفاده کند.
۴- باید اطالعات متنوع باشند: شخص خرد گرا باید تنوع را رعایت کند، یعنی نباید 
به طور غیر طبیعی و مصنوعی منابع خود را دستچین کند و نباید از قبل ذهن 
خود را به گونه ای تنظیم کند که فقط دنبال منابعی که موافق نظرات او است برود. 

سپس نوبت تجزیه و تحلیل مستندات می رسد که آن هم ویژگی هایی دارد.
۱- تجزیه و تحلیل باید روشمند باشد و از یک مُتد علمی پیروی کند.

۲- تجزیه وتحلیل باید بر اساس روابط علت و معلولی بنا شود. باید فهمید چه 
چیزی علت است و چه چیزی معلول و زنجیره علت و معلولی وعلل اصلی و فرعی 

را پیدا کرد.
۳- بیرون آوردن نتیجه از دل تجزیه و تحلیل باید بدون دستکاری و نتیجه گیری های 

غیر منطقی باشد.
۴- طبیعی است که بخشی از تصمیمات همه انسان ها تحت تاثیر احساسات است، 
پس بهتر است عقالنیت و واقعیت در یک کفه ترازو و احساسات در کفه دیگر قرار 
گیرد و توازنی بین این دو کفه برقرار شود تا بخش احساسات، بخش عقالنیت را 

زیر سوال نبرد. 
فرآیند تصمیم گیری در فرد نابخرد

فرد نابخرد به جای مستندات به سراغ خیال پردازی می رود و غرق در ذهینت خود می شود 
و بدون توجه به اعتبار منابع، به شیوه هر چه پیش آید خوش آید متوسل می شود و به 
دلیل تنبلی و راحت طلبی هر چه را که می شنود و خوشش می آید باور می کند و بی توجه 
به عواقب کار، احساسات را بیش از حد در تصمیم گیری دخالت می دهد و بی حساب 

و کتاب و با یک ذهن شلخته و آشفته نتیجه گیری می کند. 
فرد خردگرا با رعایت اصول، برای خود حق انتخاب ایجاد می کند و می تواند گزینش 
خود را بین خوب و بد قرار دهد. درحالی که یک فرد نابخرد معموالً گزینه های متنوع 
و زیادی ندارد و انتخابش بین بد و بدتر خواهد بود. اگر می خواهید یک انسان عقالنی 
باشید، واقعیت را آن گونه که هست نگاه کنید و اجازه ندهید چیزی بین شما و واقعیت 

قرار بگیرد و نگذارد حقیقت آن گونه که هست دیده شود.

دهد. البته، بعد ثابت شد که پیش بینی آنها اشتباه بوده. اما مهم ترین علت موفق شدن این کار، 
در کنار الگوی تجاری خوب، ایده خوب و مدیریت اجرایی عالی و زمانبندی مناسب آن بود. این 
کمپانی درست در زمانی که رکود اقتصادی در باالترین میزان قرار داشت، شکل گرفت. زمانی 
که مردم واقعاً احتیاج به صرفه جویی داشتند، به همین دلیل بر مقاومت خود در اجاره دادن 
منزل شان به غریبه ها فائق آمدند. همین اتفاق برای Uber هم افتاد. اوبر کمپانی فوق العاده ای 
است، که الگوی تجاری باور نکردنی و مدیریت اجرایی عالی دارد، اما زمانبندی جهت جلب نظر 
راننده ها و مسافران حرف آخر را زد.  در آن زمان راننده ها دنبال درآمد اضافی بودند و مسافران 

می خواستند کم تر خرج کنند. این شرایط خیلی به رشد شرکت کمک کرد.
برخی از موفقیت های اولیه ما مثل سیتی سرچ، بر حسب نیاز آن زمان مردم به وب پیج ها 
بود. GoTo.com  هم زمانی که کمپانی ها به دنبال روش های مقتصدانه برای عبور و مرور 
در ترافیک می گشتند، ایده خیلی خوبی بود. بعد برخی از شکست هایمان اتفاق افتاد. وقتی 
کمپانی Z.com  را راه اندازی کردیم که  یک کمپانی سرگرمی آنالین بود، خیلی راجع به 
آن هیجان زده بودیم. پول کافی جمع کردیم، الگوی تجاری عالی داشتیم، حتی با نابغه های 
بزرگ هالیوود برای ملحق شــدن به کمپانی قرارداد بستیم. اما سرعت اینترنت در سال 
۲۰۰۰-۱999 خیلی کند و تماشای ویدیو آنالین خیلی سخت بود. سرانجام در سال ۲۰۰۳ 
وارد دنیای تجارت شدیم و به سرعت شکست خوردیم. در صورتی که درست ۲ سال بعد، 
وقتی پهنای باند در آمریکا تا ۵۰ درصد افزایش یافت، یوتیوب با زمانبندی عالی وارد شد. 
ایده فوق العاده بود، اما نقش زمانبندی غیرقابل انکار است. یوتیوب در زمان راه اندازی حتی 
الگوی تجاری هم نداشت، حتی مطمئن نبود که مردم استقبال می کنند یا نه. اما واقعاً در 
زمان بسیار خوبی شروع به کار کرد.  می خواهم بگویم اجرا قطعاً خیلی اهمیت دارد. ایده 
از اهمیت باالیی برخودار است. اما اهمیت زمانبدی از همه بیشتر است. برای ارزیابی دقیق 
زمانبدی مناسب باید ببینیم آیا مشتری واقعاً آماده آنچه که به او پیشنهاد می شود هست یا 
نه، در این مورد باید صادق و رو راست باشیم و درباره نتایجی که به دست می آید، نباید در 
انکار به سر ببریم. اگر چیزی را در دست داریم که عاشق آن هستیم و می خواهیم آن را جلو 

ببریم، باید درباره ارزیابی عامل زمانبدی بسیار بسیار صادق باشیم.
همانطور که قبالً گفتم، فکر می کنم استارت آپ ها توانایی تغییر جهان و تبدیل آن به مکانی 
بهتر را دارند. امیداوارم برخی از این نقطه نظرات بتوانند به شما در کسب مقام باالتری از موفقیت 

در کسب وکار کمک کند و شما ارائه کننده چیز بهتری به دنیا باشید.
سخنران : بیل گراس Bill Gross -2015 June           مترجم:  لیلی عطایی 
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تحلیل اخبار آب
تعطیلی ادارات ونزوئال برای مقابله با بحران انرژی 

با ادامه وخامت شرایط اقتصادی و کمبود شدید برق در ونزوئال، از طرف دولت به کارکنان 
بخش دولتی دستور داده شد تا در هر هفته سه روز از مرخصی اجباری استفاده کنند. به 
این ترتیب، با احتساب تعطیلی آخر هفته، مدت کاری کارمندان به دو روز، یعنی روزهای 
دوشنبه و سه شنبه محدود شده است. دولت همچنین ساعات کار بخش خصوصی را از 
هشت ساعت به شش ساعت تقلیل داد و یک روز به تعطیلی مدارس اضافه کرد و از مراکز 
خرید خواست تا نصف روز فعالیت داشته باشند و خود مسئول تولید برق خود بشوند. رئیس 
جمهور ونزوئال، خشکسالی شدید را عامل بحران در بخش انرژی کشور دانست. به گفته او 
این خشکسالی باعث کاهش شدید آب در سدهای تولید کننده برق شده. اما منتقدان آقای 
مادورو می گویند سوءمدیریت عامل این بحران است. ونزوئال از کشورهای عمده نفت خیز 
است و در زمان رونق بازار نفت، دولت از درآمدهای کافی برخوردار بود، اما با سقوط بهای 
نفت در بازارهای جهانی، این کشور با مشکالت عمده ای از جمله تورم لجام گسیخته، رکود 

اقتصادی و کمبود مواد اساسی مواجه شده است.
همشهری آنالین

اهن ای دل عبرت بین از دیده نظر کن اهن                          ایوان   دمائن  را  آینه  عبرت دان         خااقنی

۷0 درصد آب بارندگی های اخیر تبخیر می شوند
مختار هاشمی، پژوهشگر انستیتو پژوهش نیوکاسل انگلستان با اشاره به اینکه مشکل 
کم آبی کشور با بارندگی های اخیر حل نمی شود، گفت: 7۰ درصد آب بارش های اخیر 
تبخیر می شوند و قابل دسترس نیستند. وی در ادامه با اشاره به سیالب های اخیر در 
برخی شهر ها اظهار داشت: سیالب به خودی خود مخرب نیست و مسیل ها جزیی از 
اکوسیستم هستند و باید باشند، آنچه مشکل ساز است، خانه سازی در مسیل ها است 
که در زمانی که رودخانه سیالبی می شود خطرجانی به وجود می آورد. وی تاکید کرد: 
مهم این است که بتوانیم سیل آب ها را با شیوه آبخیزداری ذخیره کنیم که به این 
ترتیب جلوی سیل گرفته می شود. ضمن اینکه سیل باید باشد چون اگر نباشد شست 
و شویی که برای رودخانه ها الزم است، صورت نمی گیرد. وی عنوان کرد: آب باید 

مسیر طبیعی خود را طی کنند و ما باید بتوانیم آن را مدیریت کنیم.
ایلنا

همواره یک اشتباه اساسی در مورد تاثیر نزوالت آسمانی، بر نیاز آب 
کشور وجود دارد. در گذشته که جمعیت کشور کم بود و نیاز های بهداشتی و تفریحی 
به آب تا این اندازه نبود و نیاز مردم به محصوالت کشاورزی و دام پروری که آب 
فراوانی نیاز دارند تا این حد رشد پیدا نکرده بود. خشکسالی و ترسالی بر سرنوشت 
کشور تاثیر عمیق می گذاشت. حاال که جمعیت و مصرف آب تا این حد رشد کرده 
ما در واقع در خشکسالی دائم هستیم خواه آسمان ببارد و خواه امساک کند. پس تنها 

راه چاره مدیریت آب است.

تاخت و تازهای بی رحمانه در مصرف آب انجام شده است
ناصر شفق، معاون فرهنگی، اجتماعی وزیر نیرو گفت: آب مایه اصلی زندگی است و اگر 
این سرمایه ملی نباشد بشریتی وجود ندارد. وی افزود: در ابتدا قدم هایی نادرستی در 
راستای برداشت آب برداشته شده است که ما درصدد رفع این معضل هستیم تا بتوانیم 
آب را بهینه استفاده کنیم. وی با بیان اینکه هر چاه غیر مجازی که حفر می شود در واقع 
همانند قبری است که برای فرزند خود می کنیم، وی تصریح کرد: این در حالیست که 
چاه های غیر مجاز را باید بررسی کنیم. وی اضافه کرد: آب سرمایه حیات است و ما 
بی رحمانه آن را برای مسائل غیر کارشناسی مورد تاخت و تاز قرار داده ایم. وی گفت: در 
کشور ما نگاه افراطی و تفریطی به سدهای آب وجود دارد، به طوری که برخی با وجود 
سد مخالف هستند و این در حالیست که سدها برای مدیریت تنظیم آب، خشکسالی 
کشور و جلوگیری از سیالب ساخته شدند. وی گفت: اگر قانون و نظم درست به کار 

گرفته شود آب را بهینه مصرف خواهیم کرد.
خبرگزاری شبستان

سخنان این معاون محترم وزارت نیرو مصداق ضرب المثل یکی به نعل و 
یکی به میخ است.  ایشان ابتدا نقش آب را در حیات موجودات زنده مطرح می کنند و 
چاه های غیر مجاز را به گور فرزندان تشبیه می کند که یکی به نعل است. بعد ناگهان به 
میخ می زنند و می گویند چاه های غیر مجاز باید بررسی شوند و با این سخن برای ادامه 
کار چاه های غیر مجاز وقت می خرند. بعد مجدداً به نعل می زنند که آب سرمایه حیات 
است و بی رحمانه و غیر کارشناسانه تاراج می شود ) البد به وسیله موجودات فضایی( و 
می گویند نگاه کسانی که سد سازی را نفی می کنند افراطی است. ولی فراموش 
می کنند که نگاه افراطی کسانی که ساختن سد را قبول ندارن، بیان می کنند، که این 
خود نوعی به میخ زدن پنهانی است. در آخر نیز یکی به نعل می زنند که قوانین و نظم 
باعث مصرف بهینه آب می شود ولی فراموش می کنند که بگویند کدام قوانین و کدام 

نظم؟ که این فراموش کاری هم یک نوع به میخ زدن است.

آب آشامیدنی جهان در سال 20۵0 تمام می شود
سایت جنجالی ویکی لیکس از طریق اسناد محرمانه ای که در اختیار دارد فاش کرد، 
در گزارش با عنوان »بحران مالی جهان را فراموش کنید، آب های آشامیدنی جهان رو 
به اتمام است« آمده است، مقامات آمریکایی هفت سال پیش هشدار داده بودند، رژیم 
غذایی غرب که مبتنی بر گوشت به عنوان اصلی ترین ماده غذایی است، منجر به نابود 
شدن آب های آشامیدنی جهان خواهد شد. براساس این گزارش، خوردن گوشت نسبت 
به رژیم غذایی گیاهی به آب بیشتری نیاز دارد، زیرا هر حیوانی به چندین تُن محصوالت 
زراعی همچون ذرت و سویا نیاز دارد که این محصوالت نیز به نوبه خود برای کاشت، به 
هزاران گالن آب نیازدارند. اما اگر انسان این محصوالت زراعی را مستقیماً مصرف کنند، 

آب بسیار کمتری مصرف خواهد شد.  
 روزنامه الجزیره 
مردم در سراسر دنیا به شکل روزمره زندگی می کنند، یعنی مسائل خود را 
در قالب روز و ماه و حداکثر یک یا دو سال می بینند. شرکت ها و موسسات هم معموالً 
مسائل را در یک ظرف ۵ ساله بررسی می کنند. این دولت ها هستند که امکان، انگیزه و 
وظیفه، برخورد با مسائل را در طوالنی مدت دارند. مثالً اگر قبول کنند براساس اسناد و 
دالیل و آمار کشور در رابطه با آب آسیب پذیر است و باید رژیم غذایی مردم در ۲۰ سال 
آینده از خوردن گوشت به سوی رژیم های گیاه خواری سوق پیدا کند، باید از هم اکنون 
تبلیغ و فرهنگ سازی را شروع کنند، تا نسل های بعدی آماده چنین تغییری بشوند. 
افسوس که دولت ها هم مانند مردم عادی دچار روزمرگی شده و حتی ترجیح می دهند 
تکلیف آنچه که در ۱۰۰ سال گذشته اتفاق افتاده را مشخص کنند، تا به آینده فکر کنند، 

در حالی که چنین حجم عظیمی از کار و برنامه ریزی را در پیش رو دارند.

نوآوری و سود آوری
شرکت ها معموالً به دو دلیل شکست می خورند. آنهائی که فقط کارهای تکراری انجام 
می دهند، یا آنهائی که فقط به کارهای نو می پردازند. راهکار موفقیت پیدا کردن تعادلی میان 

این دو شیوه است. 
شرکت فاسیت را در نظر بگیرید، این شرکت در عمق جنگل های سوئد متولد شد و سال های 
طوالنی بهترین ماشین حساب های مکانیکی جهان را ساخت. وقتی سر و کله ماشین 
حساب های الکترونیکی پیدا شدند، فاسیت چه کرد؟ دقیقاً همان کار همیشگی را ادامه داد و 
ظرف شش ماه، نابود شد. مضحک این است که مهندسین فاسیت، ماشین حساب های کوچک 

و ارزان ژاپنی خریده بودند تا از صحت کار کرد ماشین حساب های خودشان مطمئن شوند.
چند سال قبل، یک شرکت زیست فناوری، نرم افزارهایی ارائه کرد که ضمانت تشخیص و حتی 
درمان بعضی از انواع سرطان های خون را می داد. این شرکت بسیار نوآور بود و هر روز، به دنبال 
اختراع یک چیز جدید می گشت، حتی قبل از اینکه عیوب نرم افزار های قبلی را بر طرف کند. 

این شرکت هم خیلی زود از رده خارج شد.
قهرمانان زندگی ما کسانی هستند که کاوش گر بودند، مادام کوری، پیکاسو، نیل آرمسترانگ، 
سر ادموند هیالری و . . . در صورتی که اکتشاف کاری مخاطره آمیز است، زیرا ما نتیجه اش 
را نمی دانیم و نمی دانیم که آیا می توانیم پیدایش کنیم یا نه. سود آوری نقطه مقابل کاوشگری 
است. چون بر استفاده از دانشی که وجود دارد استوار است و ما فقط قرار است خوب را، بهتر 
کنیم. مثالً سود آوری این است که قطارها راس ساعت و تند تر حرکت کنند. یعنی آنچه را که 
هست، سریع تر و ارزان تر کنیم. به همین دلیل سود آوری در کوتاه مدت خطرناک نیست، اما 
اگر فقط به دنبال سود آوری باشیم، در بلند مدت کاری بسیار خطرناک است. همه ما گروه های 
معروف موسیقی پاپ را می شناسیم که به خواندن یک آهنگ مردم پسند آنقدر ادامه دادند تا از 

رده خارج شدند، مانند گروه ایگل و آهنگ هتل کالیفرنیا.
وقتی بچه کوچکی هستیم، در تمام روز مشغول کاوش ایم. وقتی که بزرگ تر می شویم، 
کمترکاوش می کنیم چون دانش بیشتری داریم و می خواهیم از آن بهره برداری کنیم. درباره 
شرکت ها هم دقیقاً همین طوراست. آنها هر چقدر بزرگ تر می شوند، نوآوری شان کمتر می شود. 
این روزها اکثر مدیران شرکت ها، این دغدغه را دارند که به شکلی موثر، هم شرکت را اداره کنند 
و هم آن را نوسازی نمایند؟ خوب اداره کردن یک موسسه به خودی خود کار سختی است و 
پیش بردن تحقیق و گسترش و حفظ سودآوری به صورت هم زمان دیگر یک هنر محسوب 
می شود. حدود دو درصد از شرکت ها می توانند به شکلی موثر، نوآوری و توجه به سود آوری را با 
هم و موازی انجام دهند. اما اگر موفق شوند این کار را انجام دهند، نتایج نهایی بسیار چشمگیری 
به دست خواهند آورد. نمونه های بسیار خوبی وجود دارد، شرکت نستله که نسپرسو رو خلق کرد، 
شرکت لگو که وارد عالم سینما و فیلم های کارتون شد، تویوتا که مدل هیبرید را به وجود آورد.

 اصوالً حفظ تعادل کار سختی است، چون تله های زیادی در آن وجود دارد. دام اول »جستجوی 
همیشگی« است. چیزی را کشف می کنیم، اما حوصله و یا مقاومت رسیدن به نتیجه و راه انداختنش 
را نداریم. پس به جای ادامه دادن، یک چیز جدید درست می کنیم. اما همین اتفاق برای بعدی 

هم می افتد، یعنی در 
از  معیوب  چرخه  یک 
فکرهای  تــــــولید 
و بعد نا امیدی  جدید 
مثال  گیریم.  می  قرار 
معــروف ایــــن دام، 
شرکت زیراکس است. 
اما این اتفاق را فقط در 
شرکت ها نمی بینیم. در 
بخش های مختلف اداره 
دیده می شود.  هم  کشورها 
در  اثرگذار  تحول  هر 
آموزش، تحقیق، بهداشت، حتی مسائل دفاعی، ۱۰ الی ۱۵، یا حتی ۲۰ سال زمان الزم دارد. اما 
ما دائماً آنها را تغییر می دهیم و به آنها فرصتی نمی دهیم تا شکوفا شوند. دام بعدی، دام موفقیت 
است. شرکت فاسیت، در دام موفقیت افتاد. این شرکت آینده در دست هایش بود، اما آن را 
نمی دید و آنقدر در ساختن چیز های از ُمد افتاده که دوست شان داشت خوب بود، که نیازی به 
تغییرات احساس نمی کرد. بیل گیتس گفته: » موفقیت معلم بدی است، ما را فریب می دهد تا 

فکر کنیم هیچ وقت شکست نمی خوریم.« 
تا اینجا چند درس برای شرکت ها وجود دارد، اولین درس: جلوتر از بحران باشید. هر شرکتی 
که بتواند نوآوری کند، قادر خواهد بود تا آینده را بیمه نماید. موسسه آمازون می توانست به 
سادگی با نسل های قبلی شبکه های توزیع خود قانع باشد، اما همیشه اصرار دارد تا خود 
را برای مبارزه بعدی آماده کند. درس دوم: استعداد ها را جذب کنید. برای هیچ کدام از ما 
ممکن نیست تا بتوانیم به تنهایی، تعادلی میان نوآوری و سودآوری ایجاد کنیم. این کار باید 
گروهی انجام شود. یک شرکت خوب، شرکتی است که از چالش استقبال کند و معیار یک 
هیئت مدیره خوب در یک شرکت خوب، چالش پذیری سازنده آنها است. درس سوم: به 
موفقیت شک کنید. ممکن است روش رومی های باستان روش خوبی باشد. ژنرال ها، پس از 
یک پیروزی بزرگ، وقتی که جشن می گرفتند و با کالسکه به سمت رم می رفتند، همیشه 
یک نفر همراهشان بود که در گوششان زمزمه می کرد، »یادت باشد، که تو فقط یک انسان 
شکست پذیر هستی«. تعادل میان کاوش و سودآوری نتایج بزرگی دارد، اما کار مشکلی است 

و باید همیشه هوشیار باشیم.
دو سوال مفید می تواند در مورد شرکت خود ما  مطرح باشد. اولین سوال اینکه: به نظرتان 
در چه محدوده هایی شرکت در خطر است و چه می توانیم بکنیم تا آن خطر را به چالش 
بکشیم؟ سوال دوم اینکه: آخرین بار، کی چیز جدیدی را جستجو کردیم و این جستجو چه 

تاثیری روی کار شرکت ما گذاشت؟ جمله پایانی این است.
اگر نوآور خوبی هستید و اگر کارتان سودآور است، فراموش نکنید »زیـــبایی همیشه در 

تعــادل است.«
Knut Haanaes مترجم: بهداد خزعلی

KWC اخبار 
حضور در نمایشگاه مازندران

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مازندران از ۱۴ الی ۱7 اردیبهشت ما سال ۱۳9۵ 
در قائم شهر، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مازندران برگزار شد.

شرکت KWC مانند سالهای گذشته تحت مدیریت بازرگانی موسوی، در این نمایشگاه شرکت 
کرد و جدیدترین محصوالت خود را در معرض دید مصرف کنندگان و انبوه سازان استان 

مازندران قرار داد.

حضور در نمایشگاه کیش
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش، از ۲۸ تا ۳۱ 

اردیبهشت ماه سال ۱۳9۵ در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد. 
شرکت KWC امسال تحت مدیریت آقای خسروانی نماینده محترم شرکت در جزیره 
کیش در این نمایشگاه شرکت کرد و جدید ترین محصوالت خود را به نمایش عموم 
گذاشت. به دلیل هم زمانی برگزاری نمایشگاه با زمان چاپ ماهنامه گزارش تصویری 

در ماه آینده عرصه خواهدشد.

پیک نیک الک پشتها
یک روز خانواده الک پشتها تصمیم گرفتند به پیک نیک بروند. از آنجا که الک پشت ها به صورت 
طبیعی در همه موارد یواش عمل می کنند، 7 سال طول کشید تا برای سفرآماده بشن وخانه را 

برای پیدا کردن یک جای مناسب ترک کنند.
در سال دوم سفرشان باالخره محل مناسب را پیدا کردند. برای مدتی حدود ۶ ماه محوطه رو تمیز 
کردند و بعد سبد پیک نیک رو باز کردند تا غذا بخورند. بعد فهمیدند که نمک نیاورده اند. غذا هم 
که در پیک نیک بدون نمک یک فاجعه است. بعد از یک بحث طوالنی، جوان ترین الک پشت 
برای آوردن نمک از خانه انتخاب شد، چون از همه سریع تر بود. او با دلخوری و بعد از مقداری 
جر و بحث قبول کرد که برود اما به یک شرط، به شرط اینکه هیچ کس تا وقتی اون برنگشته 
چیزی نخوره. خانواده قبول کردند و الک پشت کوچولو به راه افتاد. سه سال گذشت... الک پشت 
کوچولو برنگشت، پنج سال ... شش سال ... سپس در سال هفتم پیرترین الک پشت که دیگه 
نمی تونست گرسنگی رو تحمل کنه، اعالم کرد که قصد داره غذا بخوره و شروع به باز کردن یک 
ساندویچ کرد. درهمین هنگام الک پشت کوچولو ناگهان از پشت یک درخت بیرون پرید و فریاد 

کنان گفت من می دونستم که منتظر من نمی مونید. منم نمی رم نمک بیارم.
نتیجه اخالقی

بعضی از ما ها زندگی مون را صرف انتظار کشیدن برای این می کنیم که دیگران به 
تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنن و آنقدر نگران کارهایی که دیگران انجام 

میدن هستیم که خودمون عمالً  هیچ کاری انجام نمی دیم.


