
مي شنوم »نمي دانستيم که خشکسالي در راه است« در اين باره بايد بگويم که من 
رهبران سياسي را سرزنش مي کنم. نمي دانم چگونه آن اطالعاتی را که من و ديگران 
مي توانيم به دست آوريم آن ها نمي توانند. به خاطر دارم که در کنفرانسي که  سه 
سال پيش در بيوز حضور داشتم يکی از دانشمندان مي گفت: »به لب هام نگاه کن، 
اين خشکسالي موقت نيست بلکه يک خشکي دائمي است«. ما در سراسر درياچه هاي 
اوگاالال)Ogallala(، پاول)Powell( و ِمد)Mead( تلمبه کار گذاشتيم و همگي در 
حال خالي شدن مي باشند، اين در حالي است که اين امور از ديد رهبران سياسي بحران 
آب نيست! چيزي که من در فصل اول کتابم تالش کردم بگويم اين است که »اين همه 
ابتدايي در مورد چرخه هيدرولوژيکي آب ياد  اند« ما در کالس پنجم  آب کجا رفته 
گرفتيم که اين سيکل بسته و ثابت است و هرگز قطع نمی شود، اين آموزش صحيح 
نيست. البته آن ها چيزي به ما دروغ تدريس نکرده اند، ولي از ظرفيت بشر براي نابود 
کردن اين منابع آگاه نبودند. واقعيت اين است که ما چرخه هيدرولوژيکي را در بسياري 

از نقاط جهان از جمله در جنوب غرب آمريکا قطع کرده ايم. 
تارا لوهان: چگونه چنين چيزي اتفاق مي افتد؟

مادو بارلو: با کشاورزي در بيابان ها و گرفتن آب از سفره هاي آبي و يا حوضه هاي آبخيز 
و با شهرسازي و شهرنشيني گسترده باعث مي شويم چرخه هيدرولوژيکي به درستي 
عمل نکند، چرا که باران مي بايست مجدداً به فضا های سبز مانند چمن و پوشش گياهي 
برسد تا اين روند بتواند تکرار شود و آب به اليه های زمين باز گردد. مورد ديگر اين 
است که ما مقدار بسيار عظيمي از آب را به کالنشهر هايي ارسال مي کنيم که برخي از 
آن ها 10 تا 20 ميليون نفر جمعيت دارند و اگر اين شهرها در کنار دريا ها باشند، اين 
آب ها به دريا ها ريخته مي شوند و ديگر بازگشتی برای آن نيست. ديگر اين که ما آب هاي 

که مي بايست درياچه را تغذيه کنند ولي اين چاه ها حتي آب درياچه را نيز تخليه 
کرده اند و سبب شده اند که جريان آب درياچه ميشيگان معکوس شود، يعني در 
چرخه طبيعي آن اختالل وارد کرده ايم. کار ديگري که ما انجام مي دهيم چيزي به 
نام تجارت آب مجازي است، يعني اين که شما آب را به فرم محصوالت کشاورزي از 
حوضه آن به نقاط ديگر ارسال مي کنيد. شما از آب براي توليد محصوالت کشاورزی 
استفاده کرده و سپس آن را صادر کرده ايد. حدود 20 درصد از آب مورد استفاده در 
جهان بدين طريق صادر شده است. در اياالت متحده، حدود يک سوم از آب حوضه 
آبخيزهايی که پايدار نمي باشند، صادر مي شوند. کمبود آب ايجاد شده از اين اعمال 
ناشی از  خشکسالي های دوره اي نيست. در واقع در سراسر جهان ما مبادرت به ايجاد 
چيزي کرده ايم که من و برخي از دانشمندان آن ها را »لکه هاي داغ« مي ناميم و 
اين همان بخش هايي از جهان مي باشند که با بحران کمبود آب روبرو هستند و يا به 
زودی خواهند شد و اين بدان معني است که ميليون ها نفر از مردم جهان با کمبود 
آب روبرو مي شوند. ما معموالً مي شنويم که کمبود آب در اثر تغييرات آب و هوايي 
است که حرف درستی است، به خصوص با ذوب يخچال هاي طبيعي. اما سوء استفاده 
ها و سوء مديريت ما نيز يکي ديگر از علل اين مشکل مي باشد و ما هيچ گونه تجزيه 
و تحليلي را در مراکز تصميم گيريمان درباره تغييرات آب و هوا و تخريب محيط 
زيست قرار نداده ايم. عمده سرزنش من براي رهبران سياسي است، چرا که آن ها از 
دانشمندان و محيط زيست شناسان و مديران آب نمي خواهند که به مردم بگويند 
که بحران در راه است و همين حاال 36  ايالت در آمريکا از کمبود آب رنج مي برند. 
بله سي و شش ايالت! اکثر آمريکايي ها اين را نمي دانند. به همين دليل است که 
مسئله آب بخشي از نگراني هاي روزمره مردم نيست، من اميدوارم کتابم برای اين اطالع رسانی 
موثر باشد.                                                                        ادامه در شماره آينده
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در ماه های آخر سال گذشته قيمت ارز به اوج خود رسيد. در نيمه بهمن ماه سال 1391 
يک دالر آمريکا 3900 تومان در بازار آزاد خريد و فروش شد. اين قيمت تا امروز اُفت و 
خيزهايی داشته، تا اين که در سه ماه اخير با يک تغييرات جزئی بر روی 3 هزار تومان ثابت 
ماند، يعنی چيزی در حدود 23 درصد قيمت آن تنزل کرد. در اين ده ماه چه اتفاقی افتاد که 
قيمت لجام گسيخته ارز کنترل شد؟ بر اساس قانون عرضه وتقاضا، يا مقداری ارز وارد بازار 
شده يا اين که از تقاضا کاسته شده. چند راه برای ورود ارز به بازار وجود دارد. يکی افزايش 
صادرات، همه می دانيم که در اين مدت چنين اتفاقی نيافتاد. در چند سال اخير با وجود اين 
که قيمت ارز ترقی کرد و امکان رقابت صادر کنندگان ايرانی در بازارهای جهان فراهم تر شد، 
ولی طبق آمار گمرک، صادرات غير نفتی کشور در 6 ماه اول امسال 13/6 درصد نسبت به 
زمان مشابه در سال گذشته کاهش يافته است. راه ديگر اضافه  شدن صادرات نفتی بود. در 
اين مورد هم آمار می گويد از حدود دو سال پيش که صادرات نفت به 1/6 ميليون بشکه 
در روز کاهش پيدا کرد، تحول چشمگيری در فروش نفت اتفاق نيافتاده، پس ارز اضافه ای 
هم از اين بابت به بازار تزريق نشده. می توانست از طريق وصول طلب هايی که ما از جهان 
داريم ارز وارد بازار و قيمت کنترل شود، ولی وقتی به اخبار نگاه می کنيم می بينيم هنوز 
مذاکرات کاهش تحريم ها در آغاز راه است و تا به حال هيچ يک از حساب های 
مسدود شده باز نگرديده تا از اين طريق ارزی به بازار تزريق شود. پس با احتمال زياد از حجم 
درخواست کم گرديده که نه تنها روند صعودی قيمت ارز متوقف شد، بلکه از قيمت آن 

کاسته و به يک ثبات نسبی رسيد. 
برای کاسته شدن در خواست، شايد بتوان دو دليل را از همه داليل موثرتر و مهم تر دانست، 
يکی دليل روانی و ديگری کاسته شدن از درخواست بازار ارز. دليل روانی از تغييرات سياسی 
اخير کشور سرچشمه می گيرد که باعث کم شدن التهاب بازار شد. کاهش در خواست در 
مصرف ارز هم در مواردی مانند واردات کاال يا سفرهای خارجی اتفاق افتاد. وقتی در سال 
1390 کشور در اوج واردات بی رويه بود، حجم مالی واردات کشور مبلغ 57/5 ميليارد دالر 

بود. اين مقدار در سال 1391 به 51/5 ميليارد دالر کاهش پيدا کرد، در حالی که در 8 ماه 
اول سال 92 با وجود افزايش قيمت های جهانی تنها 20 ميليارد دالر واردات انجام شده و 
پيش بينی می شود اين رقم تا آخر سال حد اکثر به 35 ميليارد دالر برسد، يعنی حدود 26 
درصد از مصرف ارز کاسته شده. نوروز امسال آمار خروج مسافران برای تعطيالت 50 درصد 
نسبت به سال 91 کاهش يافت و به همان نسبت ارز کمتری مصرف شد. از ورود کاالهای 
خارجی به صورت قاچاق که يکی از مصارف ارز بود، آمار دقيقی وجود ندارد، البته نيروی 
انتظامی آمار بسيار بزرگی از کم شدن ورود کاالی قاچاق به کشور اعالم می کند. ُخب در 
تمام اين موارد مقداری ارز کم مصرف شده و همين کم شدن تقاضا احتماالً از قيمت ارز 
کاسته. اين کاهش به بعضی از اقشار اجتماع صدمه هايی زده و خواهد زد، چون يک کاهش 
کارشناسی و علمی نيست و ممکن است به باال رفتن آمار بيکار بی انجامد. در يک اقتصاد 
سالم هم واردات بايد باشد هم صادرات، هم توريست بايد از کشور خارج شود و هم به کشور 

بيايد تا در اثر اين چرخش ارز و پول کار ايجاد شود و ثبات قيمت موقت نباشد.
کمبود آب درکشور ما وارد مرحله ای شده که يا بايد به حجم آب موجود بيافزاييم و يا از 
مصرف بی رويه بکاهيم و با دقت مصرف کنيم. به آسمان که نمی توان فشار آورد که بيشتر 
ببارد. کشورهای همسايه هم يا در شرايط بدتر از ما قرار دارند و يا اين که اگر بخواهند کمی 
آب به ما بدهند، مقدار زيادی وابستگی هم به همراهش خواهند داد. اميدواريم مديران ما 
ديگر متوجه شده باشند که با روش های ناپايدار مانند سد سازی های بی حساب و کتاب و 
يا انتقال آب از منطقه ای به منطقه ديگر و يا چاه زدن بی رويه و کف شکنی فقط می شود 
برای مدتی مشکل را به تاخير انداخت. کسانی هم که مشکالت را در خشکسالی خالصه 
می کنند و منتظر تر سالی هستند از آمار و ارقام بی خبرند، چون باال ترين ميزان بارندگی 
صد سال گذشته هم با همين شرايطی که آب را هدر می دهيم ديگر پاسخگوی مشکل کم 
آبی کشور نيست. خوشبختانه به صورت بالقوه آب برای جمعيت فعلی کشور وجود دارد. آن 
چه که شرايط را بحرانی کرده ريخت و پاش کردن آب است.کشاورزی با راندمان 30 در صد 
آيا هدر دادن آب نيست؟ اگر کسی برای مسواک زدن دندان خود20 ليتر آب مصرف کند 
در صورتی که می توان همين کار را با يک ليتر آب انجام دهد، نشان دهنده اين است که 
مشکل کم آبی به او تفهيم نشده. مديريت هايی مانند کم کردن فشار آب برای کم کردن 
مصرف هم عالج درد کم آبی نيست و به نظر می رسد پی آمدهای خاص خود را داشته 
باشد. نصب پمپ برای خانه ها، ساختن منابع ذخيره آب و ذخيره سازی های بی مورد از 
پی آمدهای کم کردن فشار آب است. آن گاه بايد به اجبار با کمک نيروی انتظامی پمپ ها 
و منابع ذخيره را جمع آوری کنند کاری که در اصفهان در حال انجام است. بايد به جای 
انتخاب روش های به ظاهر ساده ولی دارای پی آمدهای منفی اجتماعی، راه های علمی که 
امتحان خود را در دنيا پس داده اند را انتخاب کنيم. در زمينه پايين آوردن علمی مصرف آب 
اطالعات و روش های فراوانی در جهان وجود دارد. بهتر است چرخ را دوباره اختراع نکنيم و 

از روش های امتحان شده برای صرفه جویی در مصرف آب استفاده کنیم.
ش.ب

گسترش مبارزه براي حق آب صرفه جویی ناپایدار
 )Maude Barlow(موضوع کتاب جديد مادو بارلو
بحران آب است که در کتاب همگان را به محافظت از 

اين حق اساسي بشر دعوت مي نمايد. 
از شيلي تا فيليپين و از آفريقاي جنوبي تا کانادا، کشور 
محل تولد او که پر آب ترين کشور دنيا است، مادو 
بارلو از معدود افرادي مي باشد که واقعاً اهميت بحران 
آب را درک کرده است. جديدترين کتاب وي، » عهد 
نامه آبی رنگ«، جزئيات تحقيقات وي در مورد منابع 
در حال کاهش آب در سراسر جهان و تغييرات آب و 
هوا، همچنين افزايش روند تشکيل گروه هاي مردمي 
برای مبارزه با آلودگی آب توسط شرکت هاي بزرگ و 
سوء مديريت دولت ها را نشان مي دهد. اگر مي خواهيد 
بدانيد که کدام مناطق با کمبود آب مواجه است و چه 
کاري بايد انجام دهيم که مطمئن شويم که کليه افراد 
را  اين کتاب  از داشتن آب بهره مند شوند، خواندن 
از دست ندهيد.تارا لوهان )Tara Lohan( خبرنگار 
درباره  او  با  ای  مصاحبه  اخيراً    AlterNet نشريه 

مشکالت جهانی آب انجام داده که در سه شماره به نظر شما می رسد. 
تارا لوهان: امسال در اياالت متحده، مطبوعات مطالب زيادي در مورد خشکسالي در 
آتالنتا و جنوب شرقي کشور به چاپ رساندند، فکر مي کنم براي بسياري از مردم اياالت 
متحده، اين اولين بار است که در مورد خشکسالي مطلع می شوند. اما بحران در آمريکاي 

شمالي واقعاً شديد است، آيا اين حرف صحيح است؟  
مادو بارلو: بله، واقعاً به همين شکل است، براي من واقعاً عجيبه که مثاًل از مردم آتالنتا 

سطحي را به شدت آلوده مي کنيم، به طوري که آب ممکن است وجود داشته باشد ولي 
غير قابل استفاده می شود. همچنين ما آب هاي زيرزميني را سريع تر از آن که به 
طور طبيعي جايگزين شوند استخراج مي کنيم، يعني ما اجازه نمي دهيم که چرخه آن 
تکميل شود. سرنوشت کنوني درياچه اوگاال نمونه اي از برداشت بيش از حد مي باشد. در 
ساحل درياچه ميشيگان چاه هاي متعددي حفر شده است که عمق بعضي از آن ها به 
ارتفاع آسمان خراش هاي شيکاگو نيز مي رسد و مشغول مکيدن آب هايی مي باشند 
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محمد درویش:تفسیر مشکالت آب

اين روزها با تغييراتی که در جو سياسی کشور ايجاد شده و فضای سرپوش گذاشتن بر 
مشکالت و فرافکنی، جای خود را تا حدی به اطالع رسانی نسبت به شرايط واقعی محيط 
زيست داده، ديگر برای مردم و مسئولين آشکار شد که اکثر نقاط کشور در شرايط بحران آب 
قرار دارد و به زودی کمبود آب چهره خود را به شکل ناراحت کننده ای نشان خواهد داد. در 
اين شماره گفتگويی با آقای مهندس درويش عضو هيأت علمی مؤسسه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع کشور و رييس گروه تحقيقاتی مؤلفه های اقتصادی/اجتماعی بيابان زايی انجام داديم تا 

داليل بوجود آمدن مشکالت فعلی را برای ما بررسی کنند.
آقای درویش، هر چند کشور ما در منطقه ای نیمه خشک قرار دارد ولی به جز 
خشکسالی های موضعی و کوتاه مدت در طول تاریخ مشکل بزرگی برای تامین 
آب شرب و کشاورزی نداشته است. در سال های اخیر چه اتفاقی افتادکه شرایط 

آب بحرانی شد؟
کشور ما نسبت به منطقه ای که در آن قرار دارد، بهترين وضعيت را از نظر مواهب طبيعی دارد. 
يعنی در عرض 35 درجه شمالی هيچ کشوری وجود ندارد که 400 ميليارد متر مکعب 
بارش های ساالنه داشته باشد و 130 ميليارد متر مکعب آب قابل استحصال برايش بماند. 
کشور عربستان که تقريباً در همين محدوده جغرافيايی قرار دارد و مساحت آن هم حدود 500 
هزار کيلومتر از ايران بزرگ تر است، ساالنه فقط يک ميليارد متر مکعب آب قابل استحصال 
دارد. در حالی که جمعيت ايران 2/5 برابر جمعيت عربستان است130 برابر آن کشور، آب قابل 
استحصال دارد. يعنی ايران هرگز نبايد با کابوس خشکسالی و کم آبی رو به رو باشد. حاال چرا 
کشور ما که واقع در عرض 35 درجه شمالی، يعنی کمربند خشک جهان، مانند عربستان 
نيست؟ دليل اش به خاطر وجود تنوع ارتفاعی منحصر به فردی است که ما داريم. از 32- متر 
در سواحل مازندران تا 5671 متر در قله دماوند. مثالً کوه شاه در بافت کرمان اگر نبود ما هليل 
رود را نداشتيم. ما زندگی مان مديون رشته کوه زاگرس است، مديون البرز و بينالود هستيم. 
اگر اين ها نبودند که ما هيچ چيز نداشتيم. ما رودخانه های بسيار مهمی مثل کارون، کرخه، 
جراحی، مارون، دز، زرينه رود، سفيد رود و زاينده رود را داريم که هيچ کشوری در عرض 35 
درجه شمالی چنين رودهايی را ندارد. موج اول مشکل آسيب زدن به منابع آبی کشور از اواخر 
دهه 30 شروع شد. در آن زمان وقتی که محمدرضا شاه به آمريکا رفت و سد هور را ديد که 
روی رودخانه کلرادو زده بودند و در تاريخچه سد خواند که روزولت گفته بود آمدم، ديدم و 
شيفته شدم، شاه با خود گفت چرا چنين چيزی را من نسازم من که می خواهم دروازه تمدن 
بزرگ را بزنم بايد چنين سدی را بسازم. اولين سدی که در اواخر دهه 30 ساخته شد سد 
گلپايگان بود. وقتی عکس های سد را به شاه نشان دادند تا برود و سد را افتتاح کند، ناراحت 
شد و گفت اين که حوض است، سد نيست. اين چه سدی است که ساخته ايد و هيچ وقت 

برای افتتاح آن نرفت. اتفاقاً يکی از سدهای کشور که هنوز دارد کار می کند سد گلپايگان است 
چون دقيقاً متناسب با پتانسيل حوضه آبخيز منطقه طراحی شده بود. متاسفانه سدهای 
عظيمی که قبل از انقالب ساختند، معموالً مشکالتی داشتند، مانند سد سفيد رود که عماًل 
اين سد هرگز نتوانست به ظرفيت خودش برسد، زيرا هر سال پُر از رسوب می شد، چون سد 
در پايين دست حوضه آبخيز رودخانه قزل اوزن جانمايی شده بود. در منطقه ای که از مارن 
ميوسن مربوط به دوران سوم زمين شناسی، تشکيل شده بود و با يک بارندگی  مانند شکالت 
آب وارد رودخانه می شد و هيچ نوع پوشش گياهی هم نداشت. هر کسی 3 واحد زمين 
شناسی خوانده باشد می داند مارن ميوسن يعنی چی، بعد آقايان رفتند با کمک فرانسوی ها 
در آن منطقه سد سفيد رود را در سال 1341 راه اندازی کردند يا مثالً سد الر را ساختند که 
به دليل اشتباه جانمايی سد و سوراخی که دارد هنوز هم بعد از ساليان دراز مشکل اش حل 
نشده. ُخب از اين دست اتفاقات در قبل از انقالب زياد افتاد. پس از انقالب هم تفکر خود کفايی 
در کشاورزی به هر قيمتی که شده، مشکالت زيادی را برای مديريت آب به وجود آورد. يک 
خطای آماری هم وزارت نيرو در دهه 60 مرتکب شد و اين بود که گفت چيزی در حدود 60 
درصد از آب های جاری ما بدون استفاده يا وارد چاآلب های داخلی مثل کوير مرکزی، حوض 
سلطان، درياچه نمک، جازموريان ، گاوخونی و درياچه اروميه می شود و يا وارد خليج فارس و 
دريای عمان و دريای مازندران شده، از دسترس خارج می شود. اين نگرش سبب شد. موج 
دوم سد سازی شروع شد و شتاب گرفت. هيچ وقت يادم نمی رود مرحوم ثابت رفتار که يکی 
از کارشناسان قديمی وزارت نيرو بود، زمانی که پروژه سد 15 خرداد ُقم قرار بود که تصويب 
شود همان موقع در همايشی گفت:” من ُمرده و شما زنده اين سد هيچ کمکی نمی تواند به 
مردم ُقم بکند تازه دشت مسيله را هم نابود خواهد کرد.”سال 1367 ايشان اين حرف را زد. 
ُخب اين سد ساخته شد چون گفتند ما بايد به مردم ُقم يک هديه بدهيم. اگر ديده باشيد 
منطقه دليجان اصالً منطقه بدون شيبی است و هيچ ارتفاعی در آن نيست. به رغم مخالفت 
بدنه کارشناسی وزارت نيرو سدی ساخته شد که عرض خيلی زيادی دارد و عمق آن کم است 
و اين باعث شده عمق متوسط سد 15 خرداد تقريباً برابر شود با تبخير متوسط منطقه. يعنی 
همان 2000 ميلی متر. به همين دليل آب چندانی پشت سد جمع نمی شود در نتيجه عماًل 
آبی گير ُقمی ها نيامد و ما دشت مسيله که شکارگاه حفاظت شده بود را هم از دست داديم، 
جايی که زيستگاه گورخر، جبير و آهو بود از بين رفت و اکنون دشت مسيله تبديل شده به 
چشمه توليد گرد و خاک. حسين آباد ميش مست را هم از دست داديم و االن به آن منطقه 
می گويند حسين آباد موش مست! چون پُر از موش است. عين همين اشتباه را ما برای سد 
شهيد مدنی تبريز انجام داديم. برای سد گتوند انجام داديم. سد ميناب مشکل جانمايی دارد و 
خيلی از سدهای ديگرمان. در سد فرخی استان خراسان جنوبی اصالً آب پشت آن جمع 
نمی شود چون در يک دشت عريض و کم شيب، يک عرض 923 متری برای تاج آن ساخته 
اند. اصالً چه کسی داخل دشت سد می سازد؟!! در محلی که تبخير آن ساالنه4000 ميلی 
متر است. خود کارشناسان وزارت نيرو اعتراف می کنند که بسياری از جانمايی های سدها 
علمی نبوده و بيشتر تحت فشار مديريت سياسی فالن استان يا فالن نماينده مجلس مجبور 

شده اند سدها را بسازند. يعنی بودجه ای که می توانست برود و صرف اعتبار برای باال رفتن راندمان 
آب در بخش کشاورزی و بهبود کانال های آبياری و يا کاهش ضايعات در بخش کشاورزی و بهبود 
تکنيک های بسته بندی و سردخانه شود، خرج اين گونه سدها شد. 30 درصد توليدات کشاورزی 
ما ضايع می شود، نرخ راندمان آبياری ما 30 درصد است يعنی 70 درصد آب را هدر می دهيم 
و بودجه نداريم تا در اين حوزه ها فعاليت کنيم. معاون وزير جهاد کشاورزی در ابتدای برنامه 5 
ساله اعالم کرد طبق اين برنامه ما بايد هر سال 2/5 درصد راندمان آبياری را افزايش دهيم. سال 
پيش که سال دوم برنامه بود ايشان رسماً اعالم کرد ما نمی توانيم به تعهداتمان عمل کنيم، يعنی 

همين سالی 2/5 درصد را هم اضافه کنيم، چرا؟ چون 2200 ميليارد تومان بودجه می خواهد و 
اين پول در اختيار ما قرار نگرفته است. اين در حالی است که در همان سال پيش سد گتوند با 
اعتبار 3000 ميليارد تومان آبگيری شد. در اسفند ماه سال 91 سد بختياری با 3500 ميليارد 
تومان اعتبار آغاز شد. در آخرين روزهای دولت قبل طرح انتقال آب ارس به اروميه با 3500 
ميليارد تومان کلنگ خورد. طرح انتقال آب مازندران به سمنان با عدد بزرگی که هنوز به درستی 
مقدار آن مشخص نيست کلنگ خورد، يعنی پول هست ولی اين پول به جای اين که به صورت 
متوازن برای همه ابعاد توسعه پايدار هزينه شود برای يک بُعد هزينه می شود و بقيه ناديده گرفته 
می شوند و مشکالتی که االن در کشور داريم نمايشی از همين اشکاالت است. االن می گوييم 
درياچه اروميه ساالنه 28 سانتی متر سطح آب اش اُفت می کند، سطح درياچه اروميه 560 هزار 
هکتار است که 390 هزار هکتارش کامالً خشک شده و عمالً به شوره زار تبديل شده است. هفت 
ميليون نفر هم در حوضه آبخيز 5/2 ميليون هکتاری اين درياچه زندگی می کنند. در همين زمان 
مدير توسعه منابع آب می گويد که 70 دشت اصلی کشور که وسعت آن تقريبا يکصد ميليون 
هکتار  و برابر دو سوم کشور است، اُفت سطح آب زيرزمينی به 2 متر و بيشتر در سال رسيده. 
يعنی ما درياچه هايی به مراتب بزرگ تر از درياچه اروميه را در زير زمين داريم از دست می دهيم 
که چون نمی بينيم متوجه عمق خطر نيستيم. فقط لکه های روی سطح زمين را می بينيم مثاًل 
گاوخونی که خشک شده بختگان، کمجان، کافتر، ارژن، پريشان، هامون، جازموريان همه اين ها 
لکه هايی از آن وسعت بزرگ سفره های آب زيرزمينی هستند که در روی زمين خشک شده اند 
و حاصل اش به سمتی می رود که با نشست زمين خودش را نشان می دهد. در سمت معين آباد 
ورامين دکل های برق را می بينيد که کج شده است. در کرمان پل های زيادی ترک خورده اند. 
در منطقه آبی بيگلو اردبيل با نشست زمين رو به رو هستيم. در خان ميرزای لُردگان، سمنان، 
خراسان جنوبی، يزد و جنوب تهران نشست زمين اتفاق افتاده. در جنوب تهران 36 سانتی متر 
نشست زمين را را در سال تجربه می کنيم. االن اتحاديه اروپا دستورالعملی داده که 4 ميلی متر 
نشست زمين مساوی است با بحران و بايد ستاد بحران تشکيل شود. در تهران سازمان زمين 
شناسی و دانشکده فنی دانشگاه تهران مطالعات هم زمانی انجام داده اند که می گويد 36 سانتی 
متر در جنوب شرقی تهران و 28 سانتی متر در جنوب غربی تهران زمين نشست کرده، يعنی90 
برابر حدی که در اتحاديه اروپا حد بحرانی ناميده می شود! کدام نماينده مجلس به وزير جهاد 
کشاورزی يا وزير نيرو اخطار کرده که اين چه اتفاقی است؟ اين مگر گزارش رسمی سازمان زمين 
شناسی کل کشور و گزارش رسمی و معتبر يک دانشگاه اين مملکت نيست. گروهی به نام )الگوی 
اسالمی، ايرانی پيشرفت( در حوزه های مختلف و با همکاری دانشمندان و کارشناسانی که مورد 
وثوق هستند گزارش هايی تهيه می کنند. در اسفند سال 91 اين سازمان گزارشی داد که از سال 
1374 تا 1391 يعنی در طول 17 سال تعداد چاه های حفر شده در کشورمان تقريباً دو برابر 
شده و به 650 هزار حلقه رسيده است، ولی ميزان آب دهی اين چاه ها فقط 23 درصد افزايش 
يافته. تازه در آن گزارش آمده در 6 سال آخر منتهی به سال 91 ميزان آب دهی کالً  افزايش پيدا 
نکرده است. اگر ما يک مديريت آب هوشمند داشتيم همان موقع بايد هشدار می داد که کفگير 

به ته ديگ خورده است و ديگر آبی نمانده و به کشاورزان برای حفر چاه وام ندهند و وزارت 
بازرگانی برای واردات پمپ های چينی و رومانی ارز اختصاص ندهد، ولی اين پمپ ها وارد شد، 
چاه ها زده شد، کشاورزها مقروض تر شدند و آبی هم گيرشان نيامد. همين مرکز می گويد 
راندمان هر حلقه چاه که در سال 74 حدود 147 هزار متر مکعب در سال بود االن به 77 هزار 
مترمکعب در سال که تقريباً نصف آن مقدار است رسيده، يعنی ما پول بيشتری هزينه کرديم، 
خسارت بيشتری به طبيعت مان وارد کرديم، کشاورزی آب کم تری به دست آورد و راندمان 
چاه ها به نصف کاهش يافت. از سال 1344 اين روند نزولی اُفت سطح آب های زير زمينی با 
يک شيب کامالً منفی دارد کم می شود اين اتفاق ناگهانی نيافتاده که بگوييم غافل گير يا شوکه 
شديم. چرا کارشناسان و مديران آب هشدار ندادند؟ برای حل مشکالت فقط گفتند حاال دو 
حلقه چاه اينجا می زنيم، يا در آن منطقه 3 تا سد می زنيم! چرا بايد اين بال بر سر بختگان 
بيايد؟ چون ما هم زمان سدهای سی بند، مالصدرا و درودزن را روی رودخانه های ُکر و سيوند 
زديم و نظام هيدرولوژيکی منطقه را نابود کرديم. من در ماه گذشته در منطقه استهبان در 
روستايی به نام خانه کت در جنوب تاالب بختگان در منطقه ای به طول حدود يک کيلومتر 
حدود 63 چاه را شمردم يعنی در اين مسير چاه زده اند و وقتی آب اش تمام شده دوباره 
کنارش چاه ديگری زده اند و همه هم غير مجاز و غير قانونی. ُخب چرا چاه می زنند و چرا 
کسی جلوی آن ها را نمی گيرد؟ چون مقامات محلی می گويند مردم ناراضی می شوند. ُخب 
چرا ما هيچ کاری ياد اين مردم نداديم. يعنی واقعاً همه کارها به کشاورزی ختم می شود. چرا 
بايد در کشوری که در عرض 35 درجه شمالی قرار گرفته، کشوری که روی کمربند خشک 
جهان قرار دارد و 89/7 درصد از قلمرو آن سرزمين خشک است، چرا بايد ما بر کشاورزی 
سنتی برای افزايش وابستگی معيشتی اصرار داشته باشيم و هميشه چشم مان به آسمان باشد 
که امسال ريزش آسمانی داريم يا نداريم؟ وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده 1500 ميليارد 
تومان بيمه کشاورزی بدهکار است و خسارت های خشکسالی هر سال سر به فلک می کشد. 
آيا کشور همسايه ما امارت متحده عربی که چيزی در حدود 90 ميليارد دالر صادرات دارد آن 
هم نگران خشکسالی است؟ اگر خشکسالی اتفاق بيافتد مردم امارات هم ناراحت می شوند و 
تمام زندگی شان به هم می ريزد؟ چرا بر هم نمی ريزد؟ به خاطر اين که اين کشور آمده بر 
اساس تجارت، بازرگانی و توريسم چيدمان توسعه اش را برنامه ريزی کرده، چيزهايی که به 
ريزش های آسمانی اصالً ربطی ندارد. چون می داند محدوديت سرزمين شان چيست. ما 
کشوری هستيم که از لحاظ جذابيت های طبيعی پنجمين کشور دنيا هستيم. از نظر جذابيت های 
تاريخی و فرهنگی دهمين کشور دنيا هستيم. از لحاظ استحصال انرژي خورشيدی و دريافت 
انرژی بی نظير هستيم. اين مزيت ها را کی وکجا استفاده کرده ايم. خوان کارلوس جمله 
معروفی درباره اصفهان دارد او گفت اگر بناهای تاريخی اصفهان متعلق به اسپانيا بود، اسپانيا 

ثروتمند ترين کشور اروپا می شد. بعد ما آمده ايم به جای اين که از همين زير ساخت ها و 
مزيت ها استفاده کنيم، اصفهان را تبديل کرديم به قطب صنعتی و کشاورزی کشور. مديران 
اصفهانی هم با البی پُر قدرتی که داشتند ذوب آهن را قبل از انقالب و فوالد مبارکه را بعد از 
انقالب در اصفهان جانمايی کردند. اين دو کارخانه هر دو قرار بود در استان هرمزگان و نزديک 
ساحل خليج فارس ساخته شود تا آب دائم داشته باشند. سپس 360 ميليون متر مکعب از 
800 ميليون متر مکعب آورد آب زاينده رود را به اين دو کارخانه اختصاص دادند يعنی نيمی 
از آورد طبيعی زاينده رود را، چرا؟ بعداً گفتند مديران توانمند استان اصفهان چه اشتغال زايی 
کرده اند! اشتغال زايی در استان اصفهان 7 برابر ميانگين ساير استان های ديگر کشور است. 
ُخب اين می شود نتيجه اش. در صورتی که اصفهان فقط يک زاينده رود را دارد، شما آمديد 
تونل 1 و 2 و 3 کوهرنگ و حاال بهشت آباد و گالب را هم می خواهيد اضافه کنيد. االن آورد 
زاينده رود 1/5 ميليارد متر مکعب است در صورتی که آورد طبيعی اش 800 ميليون متر 
مکعب است. آن موقع که حالت طبيعی داشت احوال مرداب گاو خونی خوب بود و رودخانه 
در تمام سال آب داشت و کشاورزان ورزنه ای داشتند زندگی شان را می کردند. االن که 
1/5ميليارد متر مکعب است تاالب گاو خونی خشک است، 300 هزار نفر از منطقه شرق 
اصفهان مهاجرت کرده اند. اين چه باليی است که ما بر سر اصفهان، نصف جهان آورده ايم. با 
اين شرايط آيا مجاز هستيم بگوييم آسمان با ما قهر کرده وقتی خودمان اين گونه رفتار می کنيم؟ 
درست است که خشکسالی بوده، انکار نمی کنيم تغيير اقليم بوده، ولی توی حوضه ای مثل 
درياچه اروميه که 32 هزار حلقه چاه غير مجاز حفر شده و 72 سد احداث شده و وسعت اراضی 
کشاورزی  ظرف 25 سال بيش از 2 برابر رشد داشته، وقتی فشارهای انسانی را  اين گونه 
تشديد می کنيم آيا حق داريم بگوييم اين بالها فقط به خاطر خشکسالی سر ما آمده است؟

 رودخانه باران دوز تنها رودخانه حوضه آبخيز درياچه اروميه است که سد ندارد. يعنی تا آمدند 
سدش را بسازند ديگر بی آب شد و جلو ساخت سدش را گرفتند ولی از همين رودخانه هم 
يک قطره آب به درياچه اروميه نمی ريزد. چرا؟ چون توسعه بی رويه اراضی کشاورزی باعث 
شد که از توی رودخانه کانال های مختلف آب را می کشند توی اين باغ و توی آن زمين و 
ديگر آبی نمانده و رودخانه بدون داشتن سد خشک شده. تمام ارتفاعات بوکان که باالی سد 
زرينه رود هستند مراتع منطقه بود، االن شده کشت آبی، حتی کشت ديم هم نيست. موتور 
پمپ گذاشته اند و آب درياچه را می کشند و دارند کشت و کار می کنند. ُخب معلوم است 
که پايين دست رودخانه خشک است و ديگر آبی نمی آيد و از زير سد آبی خارج نمی شود. 
اين خشکسالی مصنوعی است چرا جلوی اين کار گرفته نمی شود چون همه نگرانند که اتفاق 
ورزنه در اين جا هم تکرار شود. بين مديران آب و مردم منطقه اعتماد و همدلی وجود ندارد. 
وقتی اجازه داده نمی شود تشکل های مردمی جان بگيرد و کسانی که از جنس خود مردم 
هستند بروند با آن ها صحبت کنند و شرايط را توضيح دهند، اين ديوار بی اعتمادی مرتباً 

ارتفاعش بيشتر می شود.
از وقتی که در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم.



هشت قسمت از مقاله رازهای موفقيت چاپ شده است قسمت های قبلی را می توانيد در 
سايت  www.kwciran.com در بخش آرشيو ماهنامه پيدا کنيد.

يکی ديگر از ابزار خوشبختی، اعتماد به نفس است. همه آدم ها اعتماد به نفس دارند 
تفاوت انسان ها فقط در اين است که بعضی ها اعتماد به نفس مثبت دارند و بعضی ها 
اعتماد به نفس منفی. عده ای که اعتماد به نفس مثبت دارند حرف شان اين است که من 
می دانم، می توانم و انجام می دهم. کسانی که اعتماد به نفس منفی دارند می گويند من 
نمی دانم پس نمی توانم و برخی هم می گويند با وجود اين که می دانم ولی نمی توانم. بنابراين 
موضوع اعتماد به نفس مسئله دانايی و توانايی و مهارت و آغاز و پايان کار است. ريشه 
اعتماد به نفس باز می گردد به 14 ماه اول زندگی. اگر در اين مدت کودک از اطمينان و 
اميدواری و امنيت و آرامش بر خوردار باشد، اعتماد به نفس مثبت خواهد داشت و در غير 
اين صورت اعتماد به نفسش منفی خواهد شد. خوشبختانه تغيير اعتماد به نفس منفی 
به مثبت کار ساده ای است. مهم ترين مسئله اين است که انسان از يک سو هدفی را 
مشخص کند و از طرفی ديگر در شرايط آرام و آسوده با داشتن علم و اطالع، مشورت و 
تفکر، تصميم بگيرد، در مرحله بعد خودش را مقيد و مجبور به انجام و پايان دادن آن کار 
کند، وقتی که 10 مورد، 50 مورد، 100 مورد کار را اين گونه انجام داد، ديگر به عنوان 
يک عادت برايش درآمده، طبيعت دوم او می شود و کاری را که شروع می کند با اين 
فرض است که بايد به آخر برساند. بعضی از افراد با اين تصوير و تصور هستند که فقط بايد 

کارها را شروع کنند و بگذارند ببينند که چه خواهد شد.
ابزار ديگرخوشبختی حرمت نفس است. حرمت نفس پديده ای بسيار پيچيده است و از 
10 عامل تشکيل شده. عامل اول اين است که انسان موجودی مقدس است. باورهايی 
مانند اين که انسانی می تواند از بدو تولد بد يا فاسد يا گناهکار يا نجس باشد، نگاهی غلط 
و خطرناک است و فردی با چنين نگاه، مطلقاً نه برای خود و نه برای ديگر انسان ها حرمت 
نفس قائل نيست. عامل دوم اين مفهوم است که من، من هستم و تو، تو هستی و همان 
طور که پوست فيزيکی، من و تو را از هم جدا می کند، پوست روانی ما هم ما را به عنوان 
دو موجود متفاوت از هم جدا می کند. در حرمت نفس مفاهيمی مانند من تو هستم، تو 

 

10 اشتباه متداول مدیران
همه ما اشتباه می کنيم، و اشتباهات زيادی نيز در بين مديران مرسوم است. اين اشتباهات 

ش��امل ضعف در برخورد خوب با مشتريان و همکاران، عدم تفويض اختيار و ديگر مواردی 

است که به آن اشاره خواهيم کرد. اين درست است که ما از اشتباه می آموزيم، اما اجتناب از 

اشتباهات رايج و مرسوم ما را موفق تر و کارآمد تر می کند. در اين مقاله،10 مورد از رايج ترين 

اشتباهات مديريتی را معرفی کرده و راه کارهای اجتناب از آن را آموزش می دهيم. اين مقاله 

به شما کمک می کند بدون نياز به تجربه کردن، از به وجود آمدن مشکالت جلوگيری کنيد.

1.عدم برخورد سـریع به روش های غلط: بی توجهی مديران به عدم بازخورد صحيح 

و س��ريع به خواست مشتريان از رايج ترين اشتباهات مديران يک شرکت است که باعث 

می ش��ود از نظرات مثبت و سازنده مشتريان در جهت بهبود تجارت، محروم شوند. برای 

جلوگيری از اين اشتباه، بهتر است روش صحيح نشان دادن وا کنش سريع به در خواست 

مشتری را به تيم خود آموزش دهيد تا با به دست آوردن درک عميق از آن بتوانند رفتاری 

موثر و صحيح با مشتريان داشته باشند.

2.در دسترس نبودن: به عنوان يک مدير، نياز است شما در کنار تيم خود و در دسترس 

باش��يد. اگر در کنار تيم حضور نداش��ته باشيد آن ها نمی دانند که چه بايد انجام دهند و 

حمايت و راهنمايی الزم برای رس��يدن به اهداف پروژه را نخواهند داش��ت. افراد تيم شما 

قلب تجارت شما هستند و نسبت به هر مورد ديگری اولويت دارند. بهتر است در زمان های 

معمولی در اتاق تان باز باشد تا همکاران بتوانند هر زمان که کمک خواستند به شما مراجعه 

کنند. شما هم با سر زدن به تيم خود می توانيد با آن ها در تماس باشيد. 

3.از گردش کارها بی خبر بودن: تيم شما ممکن است در انجام يک پروژه خيلی مهم، 

بعضی از خصوصيات پروژه را اشتباه بفهمند. چون شما در کامل شدن پروژه دخالت زيادی 

نداشته ايد و با تيم خود هنگام انجام کارها در ارتباط نبوده ايد و آن ها مسير را اشتباه رفته اند. 

حاال شما بايد با چهره ای نگران، خجالت زده و عصبانی مشکل را برای مشتری توضيح دهيد. 

رعايت تعادل در نظارت و دخالت در انجام  کارها امر بسيار مهمی است. 

4.بیش از حد دوستانه رفتار کردن: بسياری از مديران می خواهند برخوردی دوستانه 

و بسيار نزديک با اعضای تيم داشته باشند. اعضای تيم نيز بيشتر راغب هستند که با چنين 

مديرانی کار کنند. اما بايد در نظر داشت بعضی اوقات الزم است که يک تصميم قاطع در مورد 

اعضای تيم بگيريد که شايد اين تصميم با توجه به رفتار دوستانه شما برای آن ها ناراحت 

کننده باشد. اما اين به آن معنی نيست که شما رفتاری دوستانه نداشته باشيد، تنها کاری که 

الزم است انجام دهيد اين است که تعادلی بين رفتار دوستانه و رفتار مديرانه خود برقرار کنيد.   

5.عدم تعریف اهداف: وقتی تيم شما هدف معين و روشنی از کار نداشته باشند. نمی توانند 

عملکرد خوبی داش��ته باشند. آن ها هم چنين نمی توانند به طوری موثر انجام کار را 

زمان بندی و اولويت بندی کنند. برای اجتناب از اين اشتباه الزم است برنامه ای هوشمندانه 

برای تيم خود تنظيم کرده و با استفاده از نمودارهای زمان بندی، وظايف تيم و اولويت انجام 

کار و تمام جزئيات پروژه را مش��خص کنيد، تا با مديريتی هدفمند تيم خود را در راس��تای 

پيشبرد ماموريت راهنمايی کنيد.  

6. سوء تفاهم در انگیزه: اشتباه بسياری از مديران اين است که فکر می کنند تنها انگيزه 

تيم آن ها برای کار، پاداش مالی است. در صورتی که انگيزه بسياری از افراد به دست آوردن 

موفقيت های مس��تمر در زندگی و کار، هم چنين به دست آوردن موفقيت های اجتماعی، 

مسئوليت پذيری و ارتباط با ديگران است. برای اجتناب از اين اشتباه، تشخيص انگيزه کاری 

افراد تيم و تقويت و ايجاد انگيزه های مثبت از ابزار کار يک مدير است. 

7.عجله کردن در استخدام: هنگامی که قصد شروع يک پروژه بزرگ را داريد، عجله کردن 

در اس��تخدام، اشتباه بزرگی است، چون ممکن است افرادی را استخدام کنيدکه بازدهی 

کاری خوبی نداشته باشند و نيازمند آموزش های اضافه باشند. با استخدام افراد نا مناسب 

در تيم، وقت و انرژی تيم را تلف کرده، همچنين بخشی از منابع اطالعاتی خود را در اختيار 

کس��انی گذاشته ايد که بايد از تيم ش��ما بروند، و اين عمل باعث نگرانی و ناراحتی ديگر 

اعضای تيم می شود. برای اجتناب از اين اشتباه، در استخدام افراد، با دقت و حوصله عمل 

کرده و از عجله بپرهيزيد.    

8. عمل نکردن به آنچه از دیگران توقع دارید:

اگر ش��ما به عنوان مدير در زمان کار و جلس��ه به تلفن های ش��خصی خود پاسخ داده و يا 

چيزهای منفی در غيبت افراد می گوييد، آيا می توانيد از تيم خود انتظار داشته باشيد که 

اين کارها را نکنند؟شما به عنوان مدير الزم است که يک الگو برای تيم خود باشيد. اين به آن 

معنی است که اگر تيم بايد تا ديروقت کار کند شما هم تا دير وقت بمانيد و به آن ها کمک 

کنيد. يا اگر در سازمان شما خوردن و نوشيدن پشت ميز هنگام کار ممنوع است، شما هم 

بايد اين قانون را رعايت کنيد. به ياد داشته باشيد، افراد تيم شما در تمام مدت اعمال و رفتار 

شما را زير نظر دارند. اگر می خواهيد افراد شما عمل کردی صحيح داشته باشند، الزم است 

که از خود شروع کنيد چرا که آن ها اعمال و رفتار شما را تعقيب می کنند.

9.عدم تفویض امور: اشتباه بسياری از مديران اين است که فکر می کنند هيچ کسی جز 

خود آنان نمی تواند کارهای کليدی را انجام دهند، به همين دليل اکثر کارهای مهم را خود 

به عهده می گيرند. اين عمل در نهايت باعث می شود با مشکالت زيادی روبرو شوند و اين 

روش اغلب به شکست آن ها می انجامد. تفويض کار و سپردن مسئوليت به شخص متخصص 

و مورد اطمينان، تاثير بسيار مهمی در پيشبرد کار و روحيه کاری تيم دارد. اگر اين کار را 

نکنيد از وظيفه اصلی خود که مديريت و نظارت بر روند کار است دور می شويد و اين سبب 

کندی پيشرفت کار می شود.  

10.ندانستن نقش مدیریت: هنگامی که شما مدير می شويد، مسئوليت های شما نسبت 

به قبل تفاوت زيادی خواهد کرد. به هر حال فراموش نکنيد که شغل شما تغيير کرده است و 

حاال بايد از مهارت های ديگری برای تاثير گذاری بيشتر استفاده کنيد. 

مترجم:شهرام موبد

منی، حس تو حس من است، درد تو درد من است، لذت تو لذت من است معنايی ندارد. 
بلکه آنچه که وجود دارد اين است که ما از درد و لذت ديگری با خبر می شويم و قرار است 
دوا و دکتر و يا همراه او باشيم و نه اين که هم درد او باشيم يا فقط وقتی او لذت می برد 
ما لذت ببريم. موضوع با اهميت اين است که بپذيريم که تو، تو هستی و من، من هستم و 
حتی عشق وقتی معنی پيدا می کند که هر دو طرف به عنوان يک موجود مستقل، آزاد در 
کنار هم باشند، دست هم را بگيرند و به پيش بروند و نه اين که يکی در ديگری گم شود 

يا کسی بر ديگری سوار.
سومين موضوع پذيرفتن اصل برابری است يعنی همه ما با هم برابر هستيم.

چهارمين اصل حرمت نفس اين است که در بسياری از موارد مهم و اساسی ما با هم يکسان 
هستيم، يعنی هيچ تفاوتی به هيچ شکل و فرمی در ميان ما وجود ندارد.

اصل پنجم اين است که من از تو نه بهترم نه بدتر، نه باالترم و نه پايين تر و اين درست مثل 
اين است که شما به خاطر اين که سن تان کمتر و يا بيشتر است فکر کنيد بدتر،بهتر، باالتر 

يا پايين تر هستيد. اين ها مفاهيمی است که از دوران بردگی انسان سرچشمه می گيرد.
اصل ششم حرمت نفس اين است که من ارزش، اهميت و اعتبار دارم همان طور که تو 
ارزش و اهميت و اعتبار داری. اگر وقت تو مهم است وقت من هم مهم است. وجود تو با 

ارزش است وجود من هم با ارزش است.
اصل هفتم اين است که من خوبم، همانگونه که تو خوبی. به همين دليل هم رابطه ما خوب 
است.اين که ما اشتباه می کنيم يا کار بدی می کنيم سر جای خودش، اما اصوالً انسان 
موجود خوبی است. به طوری که مطالعات نشان می دهد 98 درصد مردم در 98 درصد 
موارد نه تنها کار خوب می کنند بلکه بهترين کار خودشان را می کنند. پس هيچ کس 
نمی تواند اين نسبت را به ما بدهد که ما بد هستيم، پس ما خوبيم، فقط می توانيم بعضی 

اوقات کار بد يا اشتباه بکنيم.
اصل هشتم اين است که من دوست داشتنی هستم همان طور که تو دوست داشتنی هستی. 
البته معنی اين حرف اين نيست که همه خواستنی و دوست داشتنی هستند، چون اين طرز 
تفکر يک فاجعه است. ما در دنيايی زندگی می کنيم که 7 ميليارد نفر در آن زندگی می کنند. 

داشتن 7 دوست که به ما عالقه داشته باشند برای همه عمر ما کافی است.
مورد نهم اين است که من از هيچ چيزی مربوط به خودم شرمنده و خجالت زده نيستم. 

نه از سنم، نه از قدم، نه از وزنم، نه از مدرک تحصيلی ام، نه از خانواده ام، نه از شغلم، نه از 
خانه ام خجالت نمی کشم. هر چه که هستم نتيجه فعاليت و کوششی است که در گذشته 
انجام شده و يا موقعيتی است که اتفاق افتاده، من همه اين نتايج را می پذيرم و دليلی 
ندارد که شرمنده و خجالت زده باشم و يا احساس گناه کنم. اين که در همه زمينه ها بايد 
با خودم در رقابت باشم تا بهتر و برتر شوم به جای خودش باقی است، من از آنچه که هستم 
راضی ام ولی از خود راضی نيستم. يعنی کوشش می کنم که بهتر و برتر شده، راه را برای 

رشد و تکامل خودم باز می گذارم.
و دهم اين که من از ديگران ترس و واهمه ای ندارم و دارای وحشت و واهمه اجتماعی نيستم.

نتيجه ترکيب اين ده مورد حرمت نفس را ايجاد می کند. وقتی شما خودتان را خوب 
بدانيد، ديگران را خوب بدانيد، نتيجه رابطه را خوب می دانيد، هيچ پروايی برای خود 
بودن نداريد، هيچ دليلی برای نهان کاری، دروغ گفتن، خود فريبی و تظاهر نداريد. شما 
سعی می کنيد هميشه آنچه که حس می کنيد، باور داريد و می انديشيد را مطرح کنيد 
و خاطرتان آسوده است که به دليل خوبی ديگران و خوبی خودتان به نتايج خوبی خواهيد 
رسيد. حاال  اگر احتماالً کسانی باشند که اين گونه فکر نکنند، اين مشکل آن ها است و 
شما نمی توانيد به خاطر مشکل و بيماری ديگران راه و روش خود را عوض کنيد. باور کنيد 

يکی از بزرگترين مشکالت جهان، مسئله حرمت نفس است.

رازهای موفقیت )قسمت نهم(
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خبر و نظر
هشدار جدی به تهرانی ها در مورد مصرف آب

محمد پرورش مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان تهران با تاکيد بر اين که 
حجم ذخاير س��دها 50 درصد منفی است، اظهار کرد: مردم بايد 21/5 درصد در 
مصرف آب صرفه جويی کنند تا آب رس��انی حالت پايدار داشته و سه ماه پيش رو 
را پش��ت س��ر بگذاريم و در انتظار بارش در ماه های بعد تا پايان سال باشيم چرا 
که اگر در آن زمان نيز بارندگی نداش��ته باشيم، از لحاظ منابع آب شرايط خوبی 
نخواهد بود. وی با تاکيد بر اين که صرفه جويی مذکور بايد در تمام طبقات مصرف 
باشد، گفت:  در حال حاضر انرژی را روی مديريت مصرف غير مسکونی يعنی در 
بخش های تجاری، نظامی، اداری و س��اير گذاش��ته ايم اما بايد توجه کرد که 83 
درصد مصرف آب مربوط به بخش مسکونی است بنابراين همه بايد در مصرف آب  

مديريت کنند چرا که راه ديگری در حال حاضر وجود ندارد.
افکارنيوز

اگر فرض کنيم بخش غير مسکونی به ناگاه مصرف خود را به صفر 
برسانند باز هم حد اقل صرفه جويی مورد نياز بدست نخواهد آمد به خصوص که 
در بخش های غير خانگی به زور بخشنامه و جريمه افراد، چند روزی مصرف کم 

می شود ولی به سرعت به شکل سابق باز می گردد. 

آغاز تذکر به مشترکان پُرمصرف آب در شرق تهران
عليرضا نوذری پور معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران با بيان اين که 
تذکر به مشترکان پرمصرف سامانه شرق تهران، اشتراک به اشتراک آغاز شده 
است، گفت: سامانه آبی شرق تهران همچنان با کمبود 50 ميليون مترمکعب 
آب روبروست. در تازه ترين اقدام شرکت آبفا با شناسايی مشترکان پرمصرف اين 
منطقه اشتراک به اشتراک از آن ها خواسته که مصرف آب خود را کاهش دهند.
فارس نيوز

اکثر منازل تهران آپارتمانی و يا چند طبقه است. در اين شرايط 
وقتی به منزلی اخطار می دهيد که مصرف آبشان زياد است به دليل کنتر اشتراکی 
هر نفر، ديگری را مقصر می داند. تا فکری برای جدا شدن کنتر ها نشود تاثير 

اخطار و حتی باال بردن قيمت، ناچيز خواهد بود.

زنگ خطر آب به صدا درآمده است
وزير کشور با بيان اين که سيستم کشاورزی کشور بايد مکانيزه شود، گفت: حتی آن 
بخش هايی که مکانيزه شده به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی گيرد. در روش های 
بهره برداری کشاورزی نيز مشکل داريم. در حال حاضر زنگ خطر آب در کشور به صدا 
درآمده و درياچه اروميه خشک شده است. بهره وری نيز به شدت پايين است. ما بايد بتوانيم 
روش های بهره برداری را به گونه ای پيش ببريم که اين اتفاق بيفتد و هم آب داشته باشيم 

و هم کشاورزی و بايد بر روی الگوهای کشت کار کنيم.
تسنيم

مکانيزه کردن احتياج به يک پارچه سازی دارد. در زمين های کوچک 
استفاده از وسايل مکانيزه کشاورزی و آبياری مقرون به صرفه نيست مديران کشور بايد هر 

چه زود تر به فکر برنامه ريزی برای به وجود آمدن تعاونی های کشاورزی باشند.

 انتقال آب کارون
عبدالحس��ن مقتدايی اس��تاندار جديد خوزس��تان با انتقاد از طرح انتقال آب از 
سرچش��مه های کارون، گفت: انتقال آب يک مساله اجتماعی و اقتصادی است که 
سياسی هم ش��ده است وی گفت: زمانی که بحث سدسازی بر روی رودخانه کارون 
مطرح می شود و 4 سد و 6 نيروگاه را با آن همه هزينه احداث می کنيم، بايد به فکر 
آب الزم برای کشاورزی باشيم. اجرای طرح 800 هزار هکتاری خوزستان به آب نياز 
دارد و در اين شرايط آيا برداشت آب از سرچشمه های کارون تعارض در سرمايه گذاری 
نيست؟ وی با بيان اين که با برداشت آب از سرچشمه های کارون قطعاً اين 6 نيروگاهی 
که در خوزستان ساخته شده از چرخه خارج می شوند، ادامه داد: قرار نيست اگر کسی 
در نقطه ای از اين کشور مسئوليتی را بر عهده گرفت تنها به نفع منطقه خودش تصميم 
بگيرد. وی گفت: در گذشته قرار بر اين بود که در سال 256 ميليون مترمکعب آب از 
سرچشمه کارون برداشته شود، سپس با تغييرات سياسی که در مرکز انجام شد، قرار 
شد که اين ميزان به يک ميليارد و 200 ميليون متر مکعب برسد و بعد اين طرح مدتی 
متوقف شد. اکنون شواهد نشان می دهد که تونلی که در حال احداث است، برای همين 
ميزان بيش از يک ميليارد است و توصيه می کنيم آقايان اين طرح را کارشناسی کنند.
بهارنيوز

يکی از مشکالت مديريت آب بر خورد قومی و منطقه ای با مسئله است، در صورتی که 
بايد آب را در چهار چوب طبيعی آن به شکل ملی و کارشناسی ديد و با آن بر خورد کرد.

مجازات موثر

KWCاخبار

دکتر آرون گاندی Arun Gandhi  که اکنون مدير موسسه »گاندی برای عدم خشونت« 
می باشد، فرزند مانيالل  Manilal گاندی و نوه مهاتما گاندی رهبر بزرگ هند است.

زمانی که پدر بزرگ او در هند ترور شد او جوانی 14 ساله بود و از اين عمل بسيار خشمگين شد 
و عالقه مند بود که انتقام پدر بزرگش را از قاتالن او بگيرد، ولی پدرش مانيالل گاندی با خواندن 
سخنانی از مهاتما او را به دور ماندن از خشونت تشويق کرد. آرون گاندی خاطره ای از دوران جوانی 
خود دارد و درسی که پدرش در مورد عدم خشونت والدين در تربيت فرزندان به او داد. درسی که 

هنوز از ذهن آرون پاک نشده است.
فاصلۀ 30 کيلومتری  بزرگم در  پدر  ای که  مادرم در موسسه  و  پدر  با  و  بودم  شانزده ساله 
دوربان) Durban (، در آفريقای جنوبی، تاسيس کرده بود زندگی می کرديم.  ما آن قدر دور از شهر 
بوديم که هيچ همسايه ای نداشتيم و من و دو خواهرم هميشه منتظر فرصتی بوديم که برای ديدن 

دوستان يا رفتن به سينما به شهر برويم.
يک روز پدرم قرار بود در کنفرانس يک روزه ای شرکت کند، از من خواست او را با اتومبيل به شهر 
ببرم، من هم فرصت را غنيمت دانستم. چون عازم شهر بودم، مادرم فهرستی از خوار و بار مورد نياز 
را نوشت و به من داد و چون تمام روز را در شهر بودم، پدرم از من خواست که چند کار ديگر را هم 

انجام بدهم، از جمله اين که اتومبيل برای سرويس به تعميرگاه ببرم.
وقتی پدرم را آن روز صبح پياده کردم، گفت: »ساعت 5 همين جا منتظرت هستم که با هم به منزل 
برگرديم.«  بعد از آن که شتابان کارها را انجام دادم، مستقيماً به نزديکترين سينما رفتم، بليطی 
خريدم و به تماشای فيلم نشستم. آن قدر مجذوب بازی جان وين شدم که زمان را فراموش کردم. 
ساعت 5/5 بود که يادم آمد پدرم منتظر است. دوان دوان به تعميرگاه رفتم و اتومبيل را گرفتم و 

شتابان به دنبال پدرم رفتم. وقتی رسيدم ساعت تقريباً شش شده بود.
پدرم با نگرانی پرسيد، »چرا دير کردی؟« آن قدر شرمنده بودم که نتوانستم بگويم مشغول تماشای 
فيلم وسترن جان وين بودم و به همين دليل گفتم، »اتومبيل حاضر نبود، مجبور شدم منتظر بمانم.« 

ولی متوجه نبودم که پدرم قبالً به تعميرگاه تلفن زده بود.
او گفت، »در روش من برای تربيت تو نقصی وجود داشته که تو اعتماد به نفس الزم را نداری که به 
من راست بگويی. برای آن که بفهمم نقص کار کجا است و من کجا در تربيت تو اشتباه کرده ام، اين 

30 کيلومتر را پياده می روم که در اين خصوص فکر کنم.«
پدرم با آن لباس و کفش مخصوص مهمانی، در ميان تاريکی، در جاده های تيره و تار و بس ناهموار 
پياده به راه افتاد. نمی توانستم او را تنها بگذارم. مدت پنج ساعت و نيم پشت سرش اتومبيل می راندم 

و پدرم را که به علت دروغ احمقانه ای که بر زبان رانده بودم غرق ناراحتی و اندوه بود، نگاه می کردم.
همان جا و درهمان وقت تصميم گرفتم ديگر هرگز دروغ نگويم. غالباً درباره آن واقعه فکر می کنم و 
از خودم می پرسم، اگر او من را، به همان طريقی که ما فرزندان مان را تنبيه می کنيم، مجازات می کرد، 
آيا اصالً درس خوبی فرا می گرفتم، تصور نمی کنم. حتماً از مجازات متاثر می شدم اما به کارم ادامه 
می دادم. اما اين عمل ساده و عاری از خشونت آن قدر نيرومند بود که هنوز در ذهنم زنده است، گويی 

همين ديروز رخ داده است. اين است نيروی تربيتی عدم خشونت.

 حضور KWCدر نمایشگاه اراک
هفتمين نمايشگاه صنعت ، معدن 
و صناي��ع معدنی از6 ال��ی 10 آبان 
در ش��هر اراک برگزار ش��د. شرکت 
KWC توسط آقای رفيعی نماينده 
ش��رکت در اراک، غرف��ه ای در اين 
نمايشگاه برپاکرد که مورد استقبال 

مردم قرار گرفت.


