
پسر اول نیمه ی خود را برداشت - نیمی 
از ١٨ می شود ٩، پسر دوم یک سوم خود 
را برداشت- یک سوم ١٨ تا می شود ٦ و 
جوان ترین پسر یک نهم خود را برداشت- 
یک نهم ١٨ می شود ٢ که جمع آن می 
شود ١7 شتر، آنها یک شتر اضافه آوردند. 
چون مشکل شان حل شد، آن را به مرد 

دانا برگرداندند.
به نظر من این داستان مشابه بسیاری از 
مذاکرات پیچیده ای است که ما در گیر آنها 
هستیم.  ابتدا به نظر می رسد راهی برای 
حل و فصل آن نیست. کاری که ما باید 
بکنیم این است که از موقعیت حاضر گامی 
به عقب برداریم، مانند آن مرد دانا و نگاهی 

تازه به وضعیت بیاندازیم و ایده ی شتر هجدهم را ارائه کنیم. در سال های اخیر پیدا کردن آن 
شتر هجدهم در درگیری های جهانی شور و اشتیاق زندگی من بوده است. من اساساً نوع بشر را 
مشابه آن سه برادر می بینم، ما از لحاظ علمی می دانیم، همه ما از یک خانواده هستیم. امروزه به 
لطف انقالب ارتباطات، تمامی ١5000 قوم روی زمین، با یکدیگر مرتبط هستند. در عین حال، 
مثل خیلی از پیوستگی های خانوادگی، تمام آن صلح و دوستی نیست بلکه کشمکش های 
زیادی وجود دارد. سوال این است، چگونه ما با عمیق ترین اختالفات برخورد کنیم تا پای جنگ 

و سالح های مدرن و بمب اتم به میان نیاید؟
من در سه دهه گذشته به قصد حضور در درگیرها و کشمکش های مختلف در جهان ، چهار 
مسافرت کرده ام، از یوگسالوی تا خاورمیانه از چچن تا ونزوئال و همواره این سوال را از خودم 
پرسیده ام، راز صلح چیست؟ در واقع این مسئله به طور شگفت آوری ساده است. آسان نیست، 
ولی ساده است. حتی جدید هم نیست. ممکن است راز صلح یکی از کهن ترین میراث ما انسان ها 
باشد، این راز، افرادی هستند که به عنوان جامعه پیرامون هر کشمکشی، عمل می کنند کسانی 

که می توانند نقش سازنده یا مخربی ایفا نمایند.
حدود ٢0 سال پیش من در آفریقای جنوبی در کشمکش های بین احزاب کار می کردم، در 
زمان یک تعطیالت به دیدن قوم سن باشمن« san bushmen« که از ابتداعی ترین اقوام به جا 
مانده در کره زمین هستند رفتم. من در باره آنان و روشی که برای حل در گیری هایشان داشتند 
کنجکاو بودم زیرا آنها خیلی مشابه اجداد ما زندگی می کنند، همه مردان نیزه های سمی کاماًل 
مهلک دارند که برای شکار استفاده می شود. برایم جالب بود ببینم در این شرایط که مراجع قانون 
و پلیس هم حضور ندارد آنها چگونه با اختالفاتشان برخورد می کنند؟ چیزی که من فهمیدم 
این بود که هرگاه خشم درآن جوامع باال می گیرد، یک نفر می رود و نیزه های سمی را در بین 

به طور معمول وقتی ما راجع به یک در گیری فکر می کنیم، همواره دو جناح وجود دارد، 
مانند کارگران در مقابل مدیران، شوهر در مقابل همسر، جمهوری خواه در مقابل دموکرات، 
اما چیزی که ما اغلب نمی بینیم این است که باید جناح سومی هم وجود داشته باشد. جناح 
سوم این درگیری ما هستیم، جامعه پیرامون، دوستان و متحدان هستند، اعضای خانواده، 
همسایه ها، که می توانند به طور حیرت آوری نقشی سازنده ایفا کنند. شاید اساسی ترین 
راهی که جناح سوم می تواند کمک کند این است که به طرفین یادآوری نماید که خطر 
واقعی چیست. به خاطر کودکان، به خاطر خانواده، به خاطر جامعه، به خاطر آینده، بیایید 
جنگ را برای لحظه ای متوقف کرده و شروع به گفتگو کنیم. زیرا وقتی ما درگیر کشمکش 
هستیم، خیلی آسان می توانیم روشن بینی را از دست داده، واکنش نشان دهیم چون ما 

انسان ها ماشین های واکنش هستیم. 
اجازه دهید که یک داستان کوچک از تجربه مذاکرات خودم برایتان نقل کنم. سال ها پیش، 
من به عنوان میانجی بین رهبران روسیه و چچن درگیر برخی مذاکرات دشوار بودم. همانطور 
که می دانید آنجا یک جنگ در جریان بود. گفتگو با تنش شروع شد رییس گروه چچنی با 
اشاره به روس ها گفت،« شما باید برای جنایات جنگی محاکمه شوید.« سپس به طرف من 
برگشت و گفت،« تو یک آمریکایی هستی. نگاه کن شما آمریکایی ها در پورتوریکو چه می 
کنید. » ذهن من شروع کرد به فعالیت کردن، »پورتوریکو؟ من در باره پورتوریکو چه می 
دانم؟« می خواستم واکنش نشان دهم، ولی بعد، تالش کردم از باال به مسئله نگاه کنم. وقتی 
او مکث کرد و همه به من نگاه کردند، گفتم« من از تو به خاطر انتقاد از کشورم تقدیر می کنم، 
من این را به عنوان نشانه ای می گیرم که ما در میان دوستان هستیم و می توانیم با صراحت 
با یکدیگر صحبت کنیم. البته دلیل این که ما اینجا هستیم این نیست که در باره پرتوریکو یا 
گذشته صحبت کنیم. ما به این دلیل اینجا هستیم تا ببینیم که آیا می توانیم راه حلی برای 
متوقف کردن رنج و خونریزی در چچن پیدا کنیم.« گفتگو به مسیر خودش برگشت. این نقش 

جناح سوم است، که به طرفین کمک می کنند تا از زاویه باال به مسائل نگاه کنند. 

در یک همه پرسی که روز یکشنبه ١٨ ماه می سال جاری در کشور سوئیس برگزار شد، افزایش 
حداقل دستمزدها تا سطح 4000 سوئیس فرانک ) حدود4500 دالر آمریکا ( به رای عمومی 
گذاشته شد. در کشور سوئیس طبق قانون اساسی هرگاه 30000 نفر از کسانی که حق شرکت 
در انتخابات را دارند و یا حکومت هش��ت اس��تان از ٢3 استان کشور، تقاضای ارجاع امری به 
رفراندوم را بنمایند، همه پرسی از طریق نامه و کامپیوتر برگزار می شود و اگر موضوع رای به 

تصویب اکثریت برسد، حکم قانون را پیدا می کند.
 هر چند کشور سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است، ولی به دلیل گرانی قیمت ها اکثریت 
مردم از نظر اقتصادی »البته طبق استاندارد های خودشان« تحت فشار هستند، از آن گذشته چه کسی 
است که از زیاد شدن دستمزدش بدش بیاید؟ به همین دلیل بسیار محتمل بود قانون حداقل دستمزد 

رای بیاورد و کارفرمایان مجبور شوند حداقل ساعتی ٢5 دالر به ساده ترین کارگر خود بپردازند. 
پس از رای گیری ملی رای دهندگان سوئیسی با 7٦ درصد مخالفت خود را با افزایش حداقل 
دستمزد اعالم کردند. دلیل این مخالفت آن هم در چنین سطح وسیعی، راهنمایی جامعه شناسان 
و اقتصاددانان بود، که عواقب خطرناک چنین تصمیمی را برای مردم شکافتند. آنها بیان کردنند، در 
حالی که باالترین حداقل دستمزد در اروپا ساعتی ١0 دالر است، دستمزد ساعتی ٢5 دالر باعث 
بیکاری، گرانی و کاهش صادرات و سرازیر شدن مهاجران خواهد شد. پاسکال شارینی، استاد دانشگاه 
در ژنو می گوید: »واقعیت این است که اکثر مردم سوئیس معتقدند نباید به دنبال حقوق و دستمزد 
بهتر و تعطیالت بیشتر بود، چون می تواند پیامدهای منفی در سطح اقتصاد جامعه داشته باشد و به 
بیکاری بیشتر منجر شود« اکثریت مردم درک کردند چنین کاری در طوالنی مدت پی آمد های 
خطرناکی دارد، به همین دلیل  از منافع آنی خود چشم پوشی کرده به رفراندم پاسخ منفی دادند. 
هانس اولریخ بیلگر، مدیر سندیکای بازرگانی سوئیس می گوید: »مردم بار دیگر اعالم کردند که 

نمی خواهند دولت در امورشان دخالت کند. این رای اعتماد مردم به اقتصاد بود.«
در زمستان ١3٨7 قانون هدفمندکردن یارانه ها به صورت الیحه از سوی دولت نهم به مجلس 
ارائه شد پس از مدت ها کش و قوس و تغییرات باالخره این الیحه تصویب و در ٢٨ آذر ١3٨٩به 

اجرا در آمد. مطابق این قانون شانزده قلم کاال و خدمات که بیشتر مربوط به انرژی بودند، مشمول 
حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند. قرار شد طبق محاسباتی که انجام گرفته بود، 
نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت نقدی و برای مقابله با تورم 
بین مردم توزیع شود30 درصد به تولید کنندگان پرداخت گردد و ٢0 درصد نیز به منظور 
جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت به دولت تعلق  گیرد. میزان درآمد حاصل از 
هدفمندی یارانه ها از ٢٨ آذر ١3٨٩ تا 3١ خرداد ١3٩١، 30 هزار میلیارد تومان و میزان یارانه 
نقدی ٦٢ هزار میلیارد تومان شد، این ارقام نشان دهنده کسری 3٢ هزار میلیارد تومانی است، 
درحالی که هیچ یارانه ای به بخش صنعت و دولت پرداخت نشد. دولت بخش زیادی از کسری 
بودجه را از شرکت های آب و فاضالب و گاز تامین نمود و بانک مرکزی 5 هزار و700 میلیارد 
تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی چاپ کرد. این اشتباه محاسبه فاحش حتماً دالیل 
زیادی داشت ولی یکی از مهم ترین دالیل آن ثبت نام چیزی در حدود ١05درصد کل جمعیت 
کشور بود! در نتیجه این تعداد ثبت نام، که نوعی همه پرسی نیز محسوب می شد، دریافت یارانه نقدی 
تبدیل به اقدام دلچسب موقتی شد که تلخ کامی طوالنی مدت در پی دارد. در ثبت نام مجدد که از٢0 
فروردین ١3٩3 آغاز شد هرچند عواقب دوره قبل آشکار شده بود و کارشناسان و مسئوالن کشور 
سفارش زیادی کردند، بار دیگر ٩4 درصد مردم کشور به عنوان کسانی که به یارانه نیاز دارند ثبت نام 

کردند. یعنی خطرات طوالنی مدت کاری که منافع آنی دارد را پذیرفتند.
امسال مشکل آب بعد از سال ها که خود را کم و بیش به رخ می کشید وارد مرحله ای حساس شد. 
مدیران آب به جز عملیات سازه ای، ظاهراً دستور کار مشخص و جدیدی در مورد فرهنگ سازی و 
آموزش شیوه های مصرف بهینه آب ندارند، چون اگر چنین برنامه ای وجود داشت دیر زمانی بود که 
باید نشانه های آن در صدا و سیما و سایر رسانه ها و در حجم انبوه )مثالً چیزی در حدود ١0 برابر برنامه 
های که برای آموزش ترافیک صورت گرفت و به دلیل شیوه غلط، نتیجه عکس داد.( رویت می شد. 
تنها چیزی که کم و بیش به چشم می خورد گوشزد کردن این است که اگر در مصرف آب صرفه 
جویی نکنید دچار افت فشار یا جیره بندی و قطع آب خواهید شد. هرکس معتقد باشد که تذکراتی 
در این حدود منجر به حصول نتیجه می شود می تواند از هم اکنون  شکست نظریه خود را در نتیجه 
ثبت نام یارانه ها ببیند. جلوگیری از مصرف بی رویه آب یک امر فرهنگی و فنی است، چیزی شبیه به 
برنامه بستن کمر بند در خودرو. اگر به خاطر داشته باشید ابتدا در ماشین های قدیمی کمربند نصب 
شد، سپس از نمره کردن اتومبیل های فاقد کمر بند جلوگیری گردید. آنگاه مقداری فرهنگ سازی از 
طریق وسایل ارتباط جمعی به عمل آمد، در نهایت کسانی که کمربند نمی بستند جریمه نقدی شدند. 

چند سالی هم طول کشید تا مسئله نسبتاً و تا حدی قابل قبول جا افتاد. 
برای مشکل آب شرب، طبق همان فرمول، ابتدا باید وسایل و شیوه های کاهنده مصرف در اختیار مردم 
قرار گیرد، سپس ساخت نصب و استفاده از وسایل پُر مصرف ممنوع گردد. هم زمان شیوه های استفاده 
از این گونه وسایل و تاثیر آن در مصرف آب فرهنگ سازی شود و باالخره کسانی که توجه نمی کنند 
وهمچنان به مصرف بی رویه ادامه می دهند باید جریمه شوند. البته چون ظاهراً سال های کلیدی را از 
دست داده ایم، شاید موثر ترین و سریع ترین روش همان نقره داغ باشد، که اثری معجزه آسا دارد. 

برای کنترل کم آبی نیاز به برنامه ُمنسجم و پیگیری مداوم کامالً محسوس می باشد. 
ش.ب   

 

فن مذاکره  منافع آنی و منافع آتی
ویلی��ام ی��وری )William Ury( فوق لیس��انس خود را از 
دانش��گاه ییل و دکتری انسان شناس��ی را از دانشگاه هاروارد 
دریافت کرد. او یکی از متخصصان پیش��رو در مذاکره جهانی 
است و تا کنون برای500  شرکت خصوصی و همچنین کاخ 
س��فید و پنتاگون در مذاکرات مختلف نقش مذاکره کننده را 
بازی کرده. او یکی از بنیانگذاران بنیاد غیردولتی شبکه مذاکره 
بین المللی است که هدفشان پایان دادن به جنگ های داخلی 
در سراسر جهان است. در زمانی که بین دولت ایاالت متحده 
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی احتمال  ایجاد بحران هسته ای 
وجود داش��ت، او برنامه ای برای جلوگیری از یک جنگ اتمی 
تصادفی طراحی کرد. همچنین به عنوان یک ش��خص ثالث 
در کم��ک برای پایان دادن به جنگ داخلی در آچه، اندونزی 
و کم��ک به جلوگیری از یک درگیری در ونزوئال اقدام نموده. 
وی کتابی نوش��ته به نام )رفتن به سوی »آری«( از این کتاب 
بیش از پنج میلیون نس��خه در سراس��ر جهان فروخته شده 
است. مطلبی که مطالعه خواهید کرد سخنرانی ویلیام یوری 

در انجمن TED در باره فن مذاکره است. 
مردی برای سه پسرش ١7 شتر ارثیه گذاشت. برای پسر اول، نیمی از شتر ها را، برای پسر دوم 
یک سوم و برای جوان ترین پسر، یک نهم شتر ها را ارث گذاشت. برای تقسیم این ارثیه سه پسر 
به مذاکره پرداختند. کار سختی بود چون ١7 به دو تقسیم نمی شود، به سه هم تقسیم نمی شود 
به ٩ هم تقسیم نمی شود. روابط برادارنه شروع به تیره و تار شدن نمود. سرانجام،آنها با یک مرد 
دانا مشورت کردند. مرد دانا به آنها گفت،« خوب من نمی دانم چگونه به شما کمک کنم، ولی به 
هر حال، اگر بخواهید می توانید تنها شتر من را هم بردارید.« خوب آنها حاال١٨  شتر داشتند. 

بوته ها پنهان می کند و همه در یک دایره دور هم می نشینند و صحبت می کنند. این کار 
ممکن است دو روز، سه روز، چهار روز، طول بکشد اما آنها تا زمانی که یک راه حل پیدا نشده، 
استراحت نمی کنند و سعی می کنند تا آشتی برقرار شود. اگر جو باز هم سنگین باشد، آنگاه 
آنها کسی را که مسبب در گیری بوده جهت مالقات با اقوام به روستا های مجاور می فرستند تا 
جو آرام شود. به نظر من ، احتماالً این همان روشی است که آنها را تا به حال زنده نگه داشته. 

شیوه ای است که من آن را جناح سوم می نامم. 
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مشکل کمبود آب چگونه به وجود آمد و راه حل آن چیست؟

آقای دکتر مهدی میرزایی نویسنده این مقاله، لیسانس خود را در رشته عمران آب در سال 
١373 از دانشگاه خواجه نصیر دریافت کردند. درهمان سال در مقطع کارشناسی ارشد در 
دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شدند و در سال ١375 فارغ التحصیل شدند. سپس مشغول به کار 
در سازمان برنامه و بودجه شدند و هم زمان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بودند. در سال 
١3٨0 تحصیل دکترای خود را در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آغاز کردند و در سال 
١3٨٦ موفق به اخذ مدرک دکترا شدند. موضوع تِز دکترای ایشان مدیریت منابع آب حوزه 
های آبریز مرزی با رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب بود. سپس برای دوره فوق دکترا 
به دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا رفتند و بر روی حل اختالفات بر سر منابع طبیعی و آب در 
حوزه های آبریز مشترک به ویژه در منطقه ی خاورمیانه تحقیق خود را ادامه دادند. این مقاله 

به صورت اختصاصی برای ماهنامه KWC نوشته شده.
موضوع کمبود آب در چند ماهه اخیر باالخره به تیتر اول روزنامه ها 
راه یافت. وزارت نیرو در راس دیگر متولیان آب مدتی است ندای 
کم آبی را َسر داده . البته بیشتر سعی می شود خشکسالی و 
کمبود نزوالت آسمانی مهم ترین مقصر جلوه داده شود. موضوع 
خشکسالی،  موضوع پیچیده، عجیب و تازه ای نیست، بسیاری از 
مناطق جهان با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و می کنند. 
ایاالت متحده هنوز گریبان خود را از خشکسالی شدید و طوالنی 
دهه گذشته رها نکرده. این خشکسالی آن چنان شدید بود و 
هست که در برخی بازه های زمانی، رودخانه می سی سی پی دیگر 
توان عبور دو کشتی باربری از کنار هم را ندارد، در نتیجه حمل 
و نقل در این آبراهه که یکی از شاهرگ های حیاتی این کشور 

است، دچار مشکل شده است. 
راهکاری که تاکنون برای گذر از این روزهای سخت در ایران 
انتخاب شده، مقداری تدبیر، کمی شانس، تعدادی هشدارهای 
نه چندان جدی، بعضی چاره جویی های بدون پیگیری و 
در نهایت فشار مضاعف بر مهم ترین منبع استراتژیک یعنی 
آب زیرزمینی بوده. به شکلی که در حال حاضر وضعیت آب 
زیرزمینی در برخی شهر های ایران و به ویژه تهران، وخیم تر از 
دریاچه ارومیه و رودخانه کارون است، اما چون دیده نمی شود و 
زیر زمین است، پایِش، نگهداری و مراقبت از آن در دستور کار 
نبوده و نیست. به نظر من به جز موضوع کاهش بارش ها و کمبود 
منابع آب، موضوع دیگری را نیز می توان عامل وضعیت بحرانی 
منابع آب ایران دانست، که من آن را »خشکسالی مدیریتی« می 
نامم. خشکسالی مدیریتی یک فرآیند است. فرآیندی که یا به 
شکل سهوی و به عبارت ساده تر »از روی ندانم کاری« یا »کم 

تجربگی« دچار آن می شویم. وقتی برای تامین آب بدون برنامه به منابع زیر زمینی آب متکی 
می شویم، وقتی بدون ارزیابی تعداد زیادی سد احداث می کنیم، وقتی در رسانه ها، از هشدار 
کم آبی اثری نیست یا وقتی اصرار داریم به همه بقبوالنیم که با صرفه جویی در مصرف آب، 
کم آبی را »پشت سر« خواهیم گذاشت، من در خوش بینانه ترین حالت به آن »کم تجربگی« 
می گویم. در واقع صادرکنندگان این پیام باور ندارند که دیگر منابع آب ایران پاسخگوی مقدار 
مصرف نیست. این پیام یعنی امسال »استثنائاً« کشور دچار مشکل شده است در حالی که 
آمار قاطعانه می گوید که به جز سال های استثنایی پُرآب که به آنها »ترسالی« می گویند، ما در 
اکثر سال ها دچار کم آبی هستیم و باید یاد بگیریم که با خشکسالی زندگی کنیم. اجازه بدهید 
بعد از این مقدمه که دغدغه این روزهای من است، برویم سر دو موضوع کلی: اول این که 
مشکل یا حداقل مشکالت اساسی کدام هستند و دوم این که باید چه کار کرد و راهکارهای 
محتمل با توجه به پیش بینی نسبی آینده چیست. بهتر است به کسانی که آرزو دارند همیشه 
انتهای قصه ختم به خیر شود اعالم  کنم، در مورد آب با این شرایط مدیریت سنتی »به 
شدت بدبین« هستم، مگر آن که عزم ملی، بدون ورود به بازی های سیاسی و جناح بندی های 
اجتماعی و قومی در پشت تصمیم گیری های عاقالنه و جهت دار قرار گیرد. این عزم ملی نباید 
با سیاست های فردی و یا جناحی دولت گره بخورد و به معنای واقعی باید کارشناسی شده و 

در باالترین سطح پذیرش عمومی قرار گیرد تا ضمانت اجرایی آن تضمین شود. 
شرایط بد بارش  سال آبی جاری از پاییز سال گذشته و یا حداقل ابتدای زمستان سال ٩٢ 
به چشم می خورد و شاید فقط در »ابعاد« این خشکسالی جای شک و تردید باقی مانده 
بود، هرچه به سمت انتهای سال پیش آمدیم حدود خشکسالی نیز به وضوح روشن تر شد. 
چنانچه در اول فروردین ماه سال ٩3 موجودی آب سد الر و سد لتیان که تامین بخشی از 
آب تهران را برعهده دارند، به صفر رسید و به مدت ١5 روز از مدار آبرسانی خارج شدند. فکر 
می کنید طی این مدت چند بار مسئوالن ابعاد موضوع را تشریح کرده و حساسیت مردم را 
برانگیختند؟ آیا به جز هشدارهای »تنبیهی« کار خاصی انجام شد و آیا از این هشدارها نتیجه 

ای هم گرفته شد؟ 
در مسئله آب به جز حساب و کتاب های تئوریک، حلقه مفقودی دیگری هم وجود دارد و 
آن تاثیر روابط انسانی و علوم اجتماعی است. وقتی در خبرها می گویید »اگر شهروندان ٢0 
درصد از مصرف خود نکاهند، آب را جیره بندی می کنیم« یعنی از نقطه نظر روانشناسی داریم 
از دید یک »والد« برای »فرزندی« که هیچ تقصیری در اتفاقی که افتاده ندارد، خط و نشان 
می کشیم. مگر شهروندان در کاهش بارش ها تقصیری داشتند؟  چرا می گوییم »شهروندان... 
نکنند«؟  یعنی صادرکننده این پیغام خود را باالتر از دیگر شهروندان می داند و حاال قرار است 
آنها را تنبیه کند؟ آیا نمی شد از مردمی که به هر حال مدیر زاییده نشده اند، با زبانی نرم 
خواهش کرد؟ باز هم تکرار می کنم، اگر این رفتارها »کم تجربگی« نیست، چه نام دیگری 

باید برای آن گذاشت؟
در هر صورت ما اکنون در این نقطه قرار داریم. اما ریشه مشکل در کجاست؟ به نظر می رسد، 
سه عامل مهم در به وجود آمدن شرایط موجود موثر بوده و هستند. این سه عامل را به طور 
خالصه به »جمعیت، استراتژی و آموزش« می توان دسته بندی کرد و توضیح خواهم داد که 

هریک چگونه تاثیر داشته و دارند. 
پیر شدن جمعیت حقیقتی است غیر قابل انکار و تنها راه حلی که برای آن وجود دارد، افزایش 

جمعیت و تشویق آحاد جامعه برای باروری بیشتر است، چون بعید به نظر می رسد که کمبود 
نیروی کار جوان را با مهاجرت بتوان حل کرد. مثال ساده تری بزنم. پدری در خانواده می داند که 
افزوده شدن جمعیت در خانه اش یعنی نیروی کار بیشتر )دقیقاً منظورم همان تبلیغ معروف 
رکاب زدن دوچرخه در سرباالیی است!(، اما آیا این پدر الزم نیست که بچه ها را سیر کند؟  برای 
آنها سرپناه ایجاد کند؟ بهداشت و آموزش آنها را تامین کند؟ اگر نتواند این ها را فراهم کند، آیا 
افزایش جمعیت  می تواند از حد شعار باالتر برود؟ اما نقطه خطرناک این ماجرا، ایجاد یک شوک 
در جمعیت است، یعنی جمعیت را بدون پشتوانه منابع طبیعی اضافه کنیم. بدون آن که برای 
آب، هوا، خاک، کشاورزی، انرژی و ... آنها فکری شده باشد. نیاز به افزایش جمعیت مانند یک تیغ 
دو لبه است، اگر آمایش سرزمین اتفاق نیافتد و مناطق ُمستعد و مناطق خطرناک برای افزایش 

جمعیت شناسایی نشود و اگر برنامه مدون نداشته باشیم، دست به ریسک بزرگی زده ایم. البته 
منظور این نیست که هر کس در مناطق زلزله خیزی مانند تهران، بم و یا رودبار بچه دار شد، باید 
جریمه بدهد. بلکه باید مردم را برای رفتن به نقاط کم تراکم که منابع طبیعی کافی دارند، تشویق 
کرد. زمین رایگان، وام های جذاب با بهره بسیار کم و یا حتی بالعوض، افزایش یارانه ها و ... جز این 
مشوق ها می تواند باشد. در ایاالت متحده اگر شما از کالیفرنیا که تراکم باالی جمعیتی دارد به 
ایالت های شمالی که آب و هوای سردی دارند بروید، هم هزینه های تحصیلی کمتری پرداخت 
خواهید کرد و هم هزینه های کلی شما کاهش خواهد یافت. در مقطعی اگر شما به مدت بیش 
از ٩ ماه در آالسکا ساکن می ماندید )که البته این کار ساده ایی نیست( ، دانشگاه ایالتی به شما 
نوعی بورس تحصیلی می داد و از پرداخت برخی شهریه ها ُمعاف می شدید. در کانادا، شما هرچه 

به سمت شهرهای پُرجمعیت تر بیایید باید مالیات بیشتری پرداخت کنید.
 این حرف درستی است که باید جمعیت در برخی شهر های ایران از جمله تهران کاهش یابد، 
ولی باید از سرریز آن به شهر هایی که فاقد منابع طبیعی کافی هستند نیز جلوگیری شود. 
مثال وقتی بحث انتقال پایتخت از تهران به سمنان مطرح شد، اگرچه نفس ماجرا خوب بود، 
اما محل بدی انتخاب شد. سمنان خود مشکل کمبود آب دارد که برای جبران آن قرار بود )و 
متاسفانه هنوز هست(  که از استان مازندران و دریای خزر آب تامین و انتقال داده شود. به عبارت 
دیگر می خواهیم برای پُر کردن یک چاله، چاه جدیدی حفر کنیم. به هرحال جمعیت کالف 
پیچیده ایی است که مسئله آب فقط یک وجه آن است. باید بحث های زیادی در خصوص تمام 
جوانب آن صورت گیرد و صرفاً به این نکته که دستور داده شده نباید اکتفا کرد. کما این که در 
همین مدت کوتاه نیز تقریبا نه تنها افزایش جمعیت دیده نمی شود، بلکه نشانه های خالف آن 

شاید بیشتر به چشم بیاید. 
مشکل دوم در ایران »استراتژی« است. البته کلمه استراتژی خیلی کلی است و باید آن را 
بیشتر باز کنیم. اوالً به نظر من در ایران چیزی به نام استراتژی آب وجود ندارد. به عبارت دیگر 
ما اصالً نمی دانیم که مثالً استان یزد، اصفهان، خراسان شمالی و یا آذربایجان شرقی قطب 
صنعتی هستند و یا کشاورزی؟ درکدام شهرستان های آنها باید کشاورزی رونق داشته باشد و 
درکدامیک صنعت؟ به عبارت دیگر ما اسناد باالدستی مناسبی برای آب، تهیه نکرده ایم که هم 
پشتوانه تصمیم گیری های آتی باشد و هم با واقعیت های جامعه منطبق گردد. سالهاست موضوع 
هایی مانند آبیاری بارانی و قطره ایی یا کاهش مصرف آب در هر هکتارکشاورزی یا جلوگیری از 
آلوده شدن منابع آب در اثر فعالیت های صنعتی مطرح است. در مورد کدامیک قدم های جدی 
و تصمیم های ماندگار گرفته شده است؟ کدام نماینده مجلس، فرماندار و استاندار را در ایران 
سراغ دارید که به دولت برای احداث سد، شبکه آبیاری و زهکشی فشار نیاورده باشد و در عوض 
کدامیک از این عزیزان را سراغ دارید که به دلیل عدم توجه دولت به موضوع منابع طبیعی و 
محیط زیست حداقل به شکل »نمادین« اعتراض کرده باشد؟ فقدان و یا کهنه شدن اسناد 
باالدستی در قانون آب کشور، با قدمت بیش از 30 سال، به استراتژی های کلی مدیریت منابع 
آب در ایران لطمه می زند و می تواند معضالت کشور را بیشتر کند و ما را در این بحران بدون 
پشتوانه قانونی و عملیاتی رها کند. مسئوالن برای حل معضل همواره آماده اجرای یک طرح 
هستند، نزدیک یک قرن  است که اجرای یک طرح مترادف با »ساختن« است. ظاهراً نمی توانیم 
بدون ساختن فیزیکی چیزی، طرحی را اجرا کنیم. مفهوم ما از توسعه »فعلگی« )به معنای انجام 
فعل( شده است. نتیجه این می شود که در جلسات احیای دریاچه ارومیه، همه به فکر یک کار 

فیزیکی هستند. من نگرانم که یکی دوسال بعد استخری در محل دریاچه ی خشک شده 
»افتتاح« شود و همه به این مدیریت ببالند که بخشی از دریاچه را نجات داده اند، بدون این 
که لحظه ایی به این موضوع فکر کنند که خشک شدن و یا کاهش تراز آب دریاچه ارومیه 
خوِد معضل نیست، معضل در باالدست و عدم استفاده مناسب آب است که باعث این مشکل 
شده. اگر از باالدست موضوع حل شود، نیازی به تصمیم گیری در مورد دریاچه نیست و خود 

به خود این موضوع با گذشت زمان حل خواهد شد.
 احتماالً همه موضوع خودکفایی گندم را بیاد دارید. آیا این خودکفایی در اثر یک اقدام ملی، 
موثر و طوالنی مدت بوده است و یا اینکه صرفاً در یک سال آبی »ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک« در کار آمدند تا به این مهم نایل شویم؟ در چند سال بعد چند بار این »مهم« تکرار 
شد؟ جواب ساده است: هیچ وقت! همه آن چه که گفتم به این 
معنی است که در بحث منابع آب صرفاً »روزمرگی« می کنیم و 
به جرات در مدیریت منابع آب، حتی از این امر هم غافل هستیم 
و عمالً هیچ کار مهمی نمی کنیم. مدیریت منابع آب در ایران، 
مدیریت مبتنی بر ابزار است. باید حتماً سد، کانال، شبکه، دریچه 
و بتن وجود داشته باشد تا بتوان مدیریت را عملی کرد،  مسئوالن 

فکر می کنند بدون اینها بهتر است کاری نکند. 
موضوع  »استراتژی«،  خصوص  در  من  تعابیر  از  دیگر  یکی 
عدم وجود نگرش »به هم پیوسته« در مدیریت منابع است. 
وزارت خانه ها و سازمان هایی که در زمینه آب ذی نفع هستند، 
جزایر جدایی هستند که هر یک جداگانه تصمیم می گیرند، 
بدون آن که از تاثیر این تصمیم ها بر یکدیگر اطالع داشته باشند. 
دیدگاه بخشی نگری آن قدر در تار و پود مسئوالن کشور به شکل 
ریشه ای عمیق شده است که گاهی به یاد طنز معروفی می افتیم 
که سه نفر به ترتیب مشغول کندن، لوله گذاری و پُر کردن چاله 
بوده اند و حال حتی اگر نفر دوم هم وجود نداشته باشد، نفرات 
اول و سوم کار خود را به انجام می رسانند.  فکر می کنم این 
مطالب کم کم شما را آماده کرده است که برسیم به مهم ترین 

عامل کنترل شرایط در این روزهای بحرانی. 
آموزش مهم ترین موضوعی است که باید آن را هر ثانیه تکرار 
کرد. یکی از همسایگان من خودروی خود را در کنار ساختمان 
در دست احداثی پارک می کند و مجبور است برای تمیز کردن 
خودرو، یک روز درمیان آن را با مقدار زیادی آب شرب بشوید. 
چند روز پیش با کلی ادله، سند و برهان موضوع کم آبی را برای او 
تشریح کردم تا شاید حداقل یک نفر را به راه راست هدایت کرده 
باشم. جواب ایشان یک جمله عجیب بود: »دولت آب را صادر 

می کند، من برای چه آب مصرف نکنم!«. این جمله را من در دو سه جای دیگر نیز شنیده ام. 
البته توضیح من برای این که چنین اتفاق هرگز نیفتاده، هیچ وقت چاره کار نشده. مسئله 
ساده است. عدم وجود شفافیت در آموزش باعث می شود تا مردم خود تصمیم بگیرند و آنچه 
به اشتباه انجام می دهند را توجیه  کنند. اکنون که کشور از نظر آب در شرایط بحرانی قرار 
دارد، باید در سطح وسیع اطالع رسانی و هشدارهای الزم به مردم داده شود، در صورتی که 
در این مدت اطالع رسانی از وسایل ارتباط جمعی بسیار ظعیف بوده. مثالً توقع داشتیم که 
رئیس جمهور در پیام نوروزی خود این موضوع را حداقل در حد یک نصحیت و شعار مطرح 
می کردند، اما مانند همیشه آب مورد کم ِمهری قرار گرفت، دقیقاً مثل روز جهانی آب که در 
روز دوم فروردین ماه و در میان دید و بازدیدهای نوروزی مردم و مسئوالن سالهاست که گم 
شده. ما در رسانه ملی می بینیم در یک مسابقه فوتبال که اکثر مردم آن را تماشا می کنند 
در گوشه تصویر در مورد مصرف برق توصیه و هشدار داده می شود یا این که نوشته می شود 
»مصرف انرژی  در ایران 3 برابر ترکیه است« ولی یک کلمه در مورد آب اطالع رسانی نمی 
شود. حتی در پیام های تلویزیونی گفته می شود »کارت سوخت خود را در جایگاه فراموش 
نکنید.«  آیا کارت سوخت مهم تر از مشکل آب کشور است؟ آموزش مسائل آب در کشور 
باید بسیار جدی گرفته شود. حاال متوجه می شوید که چرا من از رئیس جمهور توقع دارم که 
موضوع کم آبی را حتی در پیام نوروزی اعالم کند. وقتی آموزش خوب و مناسبی به مردم داده 
نشده است، چطور می توان توقع داشت که مردم در موقع لزوم به کمک بیایند؟ وظیفه این 
آموزش ها با کیست؟ چه کسی تاثیر آن را پایش می کند؟ اینها فقط تعداد کمی از سئواالت 

بی جواب هستند که باید خیلی زودتر برای آنها جوابی یافت می شد. 
اما پیش از این که راه حل احتمالی را بیان کنم، با توجه به موضوعاتی که در باال شرح آن 
رفت،  می پرسم آیا شما هنوز به آینده امیدوار هستید؟ اگر بگوئید نه، به شما خواهم گفت که 
اشتباه می کنید! من »بدبین« هستم اما امید خودم را از دست نداده ام. چرا که به عنوان یک 
معلم به قدرت »آموزش« به شدت اعتقاد دارم. اگر تصور می کنیم که راه حل بحران کمبود 
آب در کشور یک موضوع اضطراری و فوری است، باید بگویم اشتباه می کنید. ما به هر حال 
در این بحران افتاده ایم، همان گونه که در کوتاه مدت این بحران به وجود نیامده، راه خروج 
کوتاه مدت نیز از آن وجود ندارد. مشکل آب کشور نیازمند همدلی، احساس تعلق و شفافیت 
در کنار آموزش مداوم است. این راه حل ها باید به عنوان میثاق ملی تلقی شود و در هیچ دوره 
زمانی از آنها عدول نشود. روش های رسیدن به آموزش می تواند با زمانه تغییر کند، مثالً ٢0 
سال پیش در ایران ارسال پیامک تبلیغاتی حتی در خیال هم نمی گنجید، اما حاال به راحتی 
صورت می گیرد، اما »اصل آموزش« اصولی نباید زیر سئوال برود. نکته مهم در آموزش این 
است که بازده آموزش کوتاه مدت نیست و آثار آن در میان مدت و بلند مدت دیده می شود و 
باید از یک مقطع زمانی و از یک نسل شروع شود. متولیان این آموزش ها باید سریعاً مشخص 
شوند تا تکلیف همه ارگان ها و نهادها و سازمان ها مشخص شود. اگر این آموزش ها شکل 
بگیرند، مطالبات ذی نفعان آب، نهادهای باالدستی را مجاب می کند که استراتژی را تدوین و 
یا تصحیح کنند و تدوین استراتژی نیز خود به معنی تثبیت منابع آب در جایگاه رشد و توسعه 
همه جانبه )از جمله افزایش متناسب جمعیت( برای دستیابی به توسعه پایدار در کشور خواهد 
بود. کلید حل مشکل و بحران کم آبی را می توان در یک چیز دید، تغییر رویکرد در منابع آب 
از توسعه، به مدیریت نرم افزاری و شاه کلید موثر شدن  مدیریت منابع آب نیز آموزش است. 



رسیدن به موفقیت کار آسانی نیست چون اگر بخواهیم شاهد موفقیت را در آغوش 
بگیریم، باید نکات زیادی را بدانیم و رعایت کنیم. تا کنون ١5 قسمت از مقاله رازهای 
موفقیت را برای شما چاپ کرده ایم . اگر مجموعه این مقاالت را بخوانید و بتوانید 
به کار ببندید، شاید چراغ راهی باشد برای رسیدن به موفقیت. البته هر قسمت 
این مقاله چون به تشریح یک یا چند پارامتر کسب موفقیت می پردازد، به صورت 
جداگانه نیز قابل استفاده است. شما می توانید در صورت تمایل، شماره های قبل را 

در سایت www.kwciran.com قسمت آرشیو ماهنامه مطالعه کنید.
تعادل یکی دیگر از عوامل موفقیت است. اصوالً حیات به وسیله تعادل برقرار می ماند. 
بزرگ ترین عامل به هم ریختن تعادل نیاز است به همین دلیل انسان ها به خاطر 
داشتن انواع نیازها مرتباً سعی می کنیم تعادل را در اطراف خود برقرار کنند. مثاًل 
وقتی تشنه هستیم آب می نوشیم تا از تشنگی بیرون بیاییم. زمانی که گرسنه ایم 
غذا می خوریم تا گرسنگی ما بر طرف شود و به تعادل برسیم. شاید بیش از ٩0 
درصد وقت انسان ها در خدمت ایجاد تعادل است. این جستجوی تعادل با سه شیوه 
دنبال می شود. یا تعادلی به هم خورده و ما سعی می کنیم آن را دوباره برقرار کنیم، 
مانند زمانی که بیمار می شویم و در پی معالجه خود هستیم. یا تعادلی وجود دارد و 
ما سعی می کنیم آن را حفظ کنیم، مانند زمانی که سالم هستیم و با رعایت خوراک 
و پوشاک خود سعی می کنیم این سالمت را حفظ کنیم و باالخره تعادلی که می دانیم 
در آینده بر هم خواهد خورد و ما خودمان را برای آن آماده می کنیم، مانند زمانی 

که پول خرج می کنیم و باید برای جبران مخارج کوشش کنیم.
یک مفهوم دیگر برای رسیدن به موفقیت تکامل است. زمانی که ما از یک مرحله به 
مرحله دیگری می رویم تکامل پیدا می کنیم. مثاًل زمانی که درس کالس اول را به 
خوبی آموختیم به کالس دوم می رویم، کالسی که درس آن را بلد نیستیم و باید 
بیاموزیم، این یک نوع تکامل است. البته سمت و سوی تکامل باید همیشه به طرف 

بهتر شدن، آگاه تر شدن، ترقی کردن و در مجموع در جهت مثبت باشد.
مورد بعدی مسئله اطمینان است. اطمینان سنگ بنای شخصیت هر انسان است. 

 

روش جداسازی کنتورهای مشترک آب

یکی از پیش شرط های صرفه جویی در مصرف آب داشتن کنتور جداگانه برای 
هر مصرف کننده اس��ت. هم اکنون در یک مجتمع س��اختمانی که از چندین 
واحد تشکیل شده ممکن است یک واحد ١0 مترمکعب و دیگری ٢ مترمکعب 
در م��اه آب مص��رف کند. این که همه قیمت یکس��ان بپردازند ظلم اس��ت به 
واحده��ای کم مصرف و مانع بزرگ اس��ت در راه صرف��ه جویی در مصرف آب. 
اندازه گیری دقیق به صورت تفکیکی، تنها راهکار منصفانه برسی سهم واقعی 
آب مصرفی در ساختمان ها است. اگر کنتورهای آب جدا شود هر خانواده می 
توانند مصرف داخل خانه اش را کنترل کنند و به این ش��کل است که مدیریت 

مصرف امکان پذیر خواهد شد.
 در حال حاضر نزدیک به ٩5 درصد کنتورهای آب در مجتمع های مسکونی 
و تجاری مش��ترک هس��تند و مدیران س��اختمان ها با ش��یوه های متنوعی 
نس��بت به تقس��یم آب بها مندرج در قبوض اقدام می کنند، عده ای بر اساس 
تعداد افراد خانواده، بعضی بر اس��اس متراژ زیربن��ا و تعدادی برمبنای تعداد 
واحدهای مسکونی. این روش ها گاهی منجر به بروز اختالف در مجتمع های 
مس��کونی نیز می شود. اگر بنا باش��د آب بها به صورت پلکانی افزایش یابد یا 
آب مش��ترکین پُر مصرف قطع شود ) البته قطع آب در مجتمع های که یک 
کنتور مش��ترک دارند غیر ممکن به نظر می رس��د.( مسلماً بر آمار این گونه 

اختالفات به شدت خواهد افزود. 
هر چند وجود کنتور مجزا در کاهش مصرف آب تاثیر زیادی خواهد داشت، اما 
این جدا س��ازی در ساختمان های قدیمی پیچیدگی های زیادی دارد. البته با 
استفاده از وسایل مدرن و کمی برنامه ریزی و مدیریت کار سختی نیست. مدیر 
عامل سابق شرکت مهندس��ی آب و فاضالب معتقد بود این کار سختی است. 
وی در مصاحبه ای در سال ٨٩ گفت: »آبی که مردم مصرف می کنند فقط آب 
سرد نیست. باید برای آب گرم هم یک کنتور جداگانه بگذاریم. چون همه آب 
گرمی که به داخل س��اختمان می رود، مصرف نمی شود و بخشی به موتورخانه 
برمی گردد، حتی برگش��ت آب گرم هم نیاز به کنتور دارد. بنابراین کار سختی 
است و نمی شود برای هر ساختمان سه کنتور بگذاریم کنتور آب سرد، آب گرم 
رفت و آب گرم برگش��ت. برای س��اختمان هایی که بیش از 5 طبقه هستند و 
قباًل ساخته شده، امکان جداسازی آب تقریباً صفر است.« با همین استدالل در 

سال های گذشته اقدامی جدی برای جدا سازی کنتور آب انجام نگرفت و زمان 
طالیی از دست رفت.

کنتورهای فرعی متداول دارای دو اشکال هستند. یکی این که محلی برای تعبیه 
آن در آپارتمان ها پیش بینی نش��ده و نصب آن روی ورودی آب هر س��اختمان 
احتیاج به لوله بری وترمیم لوله کش��ی دارد، تا محلی در حدود ٢0 س��انتی متر 
برای نصب کنتور فرعی فراهم شود. نکته دوم این است که چون در کنتور های 
مرسوم، یک قطعه چرخنده سر راه آب قرار می گیرد، مقداری از فشار آب کاسته 
می ش��ود. برای رفع این دو مشکل می توان از کنتور های اولتراسونیک استفاده 

کرد که بدون بنایی و لوله کشی روی لوله نصب می شود و هیچ گونه تداخلی در 
فشار آب ایجاد نمی کند. طرز کار این کنتورها بدین شکل است که دو سنسور 
اولتراسونیک با یک فاصله اندک بر روی لوله ورودی آب هر ساختمان نصب می 
ش��ود. این کنتور با مکانیزمی مانند دوربین های کنترل سرعت اتومبیل، مقدار 

آب عبور کرده از لوله را محاسبه می کند.
مق��دار آب گرم مصرفی هر خانواده با توجه به فرهنگ و ش��رایط هوای منطقه، 
تابعی از مقدار مصرف آب س��رد اس��ت. به همین دلیل با چندین آمارگیری در 
نقاط مختلف کشور می توان برای هر منطقه ضریب مصرف کل آب، با توجه به 
مصرف آب  سرد را محاسبه کرد. سپس جدول هایی در اختیار مدیران ساختمان 
ها قرار داد تا با توجه به مقدار آب سرد مصرفی، هزینه آب هر واحد مسکونی را 
جداگانه محاسبه کنند. البته این کار را می توان برای جلوگیری از هرگونه بحث 
و گفتگو به دفاتر الکترونیک خصوصی س��پرده ش��ود تا با استفاده از یک برنامه 
کامپیوتری از پیش طراحی ش��ده، بر اساس مقدار مصرفی آب سرد تفکیکی، با 

رازهای موفقیت )قسمت شانزدهم(

ونِددورا/اثر:دیه گو ریورا

در نظر گرفتن ضرایب باال رفتن پلکانی قیمت آب،  قبض جداگانه رسمی برای 
هر واحد ساختمانی صادر کنند.

البته این روش احتیاج به یک سیس��تم قضائی سریع و اختصاصی مانند دادگاه 
جرای��م راهنمای��ی و رانندگی 
دارد تا در اسرع وقت نسبت به 
اختالفات پیش آمده اعالم نظر 
و اقدام به صدور رای بنماید و از 
بروز اختالفات در مجتمع های 

ساختمانی جلوگیری کند. 
درحال حاضر قیمت تک فروشی 
کنتورهای اولتراسونیک در انواع 
مختلف بی��ن ١00 تا 500 دالر 
است مطمئناً اگر در تیراژ وسیع 
خریداری شود قیمت آن کمتر 
هم خواهد ش��د. ب��ه دلیل نیاز 

میلیونی کشور می توان قرارداد انتقال تکنولوژی هم با سازندگان منعقد کرد. 
البته کس��انی که به هر ش��کل امکان فراهم کردن ٨ سانتی متر فضا بعد از شیر 
فلکه اختصاصی منزل خود را داشته باشند، می توانند از کنتورهای کوچک، فاقد 
قطعه چرخنده نیزکه دیجیتالی مصرف آب را اندازه می گیرند اس��تفاده کنند. 

قیمت این گونه کنتور به صورت تک فروشی 50 دالر است. 

اصلی ترین بخش شکل گرفتن حس اطمینان به خود و دیگران از روز تولد تا ١4 
ماهگی اتفاق می افتد. اگر این حس در این دوران به وجود آمد، شخص تا آخر عمرش 
در مواجه با مسائل مختلف با اعتماد و اطمینان رفتار می کند. کسانی که این عنصر 
به اندازه کافی در شخصیت شان شکل پیدا نمی کند به هیچ کس اطمینان ندارند 
و فرض شان این است که همیشه دروغ و فریبی در کار است. البته قرار نیست که 
در یک مسابقه فوتبال طرف مقابل به دنبال استفاده از فرصت ها نباشد، ولی مادامی 
که از قواعد و قوانین پیروی کند ما نمی توانیم از اعمال بازیکنان تیم مقابل برداشت 
عدم اطمینان و اعتماد را داشته باشیم. معموالً کسانی که به اندازه کافی اطمینان در 
وجودشان شکل گرفته جهان را یک گلستان می بینند که برخی از گل ها خار دارند 
و بعضی از این خارها کمی ما را می آزارند، برخی دیگر ما را اذیت می کنند و ممکن 
است از هر یک میلیون گل یکی دارای خارهای کشنده و سمی باشد، اما کسانی که 
از اطمینان واعتماد کافی برخوردار نیستند، جهان برای آنها خارستانی پُر از خارهای 
سمی است، فقط بعضی اوقات ممکن است برخی از خارها گل هم داشته باشد. مطمئناً 
انسانی هایی که جهان را گلستان می بینند، برخی از اوقات در ارزیابی هایشان دچار 
اشتباه می شوند و آسیب هایی می بینند. این عده ممکن است از ٨0 سال طول 
عمرشان ٨ سال هم رنج و عذاب آن اشتباه ها را تحمل کنند، ولی کسانی که دنیا را 
خارستان می بینند در تمام طول عمرشان در رنج و عذاب هستند و از ترس برخورد 
با خارها، کمتر حرکت می کنند و زمین گیر می شوند. البته اطمینان همیشه از خود 
ما شروع می شود، آنگاه به سوی دیگران می رود. اگر کسی به خود اطمینان داشته 
باشد به دیگران هم می تواند اطمینان کند و اگر اطمینان شخصی نداشته باشد به 
هیچ کس دیگر نیز نمی تواند اطمینان داشته باشد. وقتی به انسان هایی که به خود 
اطمینان ندارند دقت می کنیم می بینیم هیچ کاری را به درستی شروع نمی کنند و 
به درستی ادامه نمی دهند و تمام نمی کنند و به تدریج تبدیل می شوند به انسان هایی 
مضطرب و نگران که نمی توانند از همه امکانات و نیروها و فرصت های خود به درستی 
استفاده کنند. اگر به هر دلیلی در ١4 ماه اول زندگی حس اطمینان الزم در وجود ما 
ایجاد نشود، ابتدا باید این نقص را متوجه شویم و قبول کنیم ، آنگاه برای رفع آن و 

ایجاد اطمینان سعی کنیم و از متخصصان کمک بگیریم.

مورد بعدی مسئله باور است. باور سنگ بنای هر حرکت ما است. باور باید واقعی، پویا 
و داینامیک باشد. باور هم باید مانند تکامل سمت و سوی مثبت داشته باشد. بسیار 
رایج است که می گویند » انسان باید به یک چیزی باور داشته باشد« این حرف غلط 
و خطرناکی است. چون انسان باید فقط به چیزهای خوب و منطقی باور داشته باشد 
و نه به هر چیزی. تمام فجایع تاریخ به دست باورمندانی اتفاق افتاده که به عقاید 
و رفتار خود باور و ایمان خالل ناپذیری داشته اند، ولی باور آنها دارای َسمت خوب 
و مفید نبوده. مهم نیست که برخی از اوقات کارهای که به آنها باور دارید به نتیجه 
نرسد، چون حتماً دالیلی وجود داشته که بعداً آن دالیل را باید شناسایی و از آن عبرت 
بیاموزید. در هر صورت برای رسیدن به نتیجه مطلوب ما باید به کاری که می خواهیم 

انجام دهیم باور داشته باشیم.
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تحلیل اخبار آب
ترکیه آب فرات را بر روی عراق و سوریه بست

به دنبال قطع آب فرات از سوی دولت ترکیه، دو کشور سوریه و عراق که شاخه هایی از 
رودخانه فرات در خاک آنها جریان دارد، با فاجعه بزرگی مواجه خواهند شد، زیرا سطح آب 
این رودخانه به ویژه در سوریه حدود شش متر پایین آمده است و این امر سبب محروم شدن 
میلیون ها نفر از مردم سوریه از آب ُشرب خواهد شد. یک منبع آگاه در این باره گفت: میزان 
آب موجود پشت سد دریاچه االسد در سوریه که بر روی رودخانه فرات احداث شده است، 
به تازگی از سطح طبیعی نیز کاهش یافته و ذخایر این سد میلیون ها متر مکعب کمبود آب 
دارد. این منبع خاطر نشان کرد در صورت ادامه کمبود آب ذخیره پشت سد االسد، احتمال 
ترک خوردگی و حتی فرو ریختن این سد وجود دارد. وی افزود: برای ممانعت از چنین حادثه 
ای باید سد االسد تعطیل شود و اگر چنین شود فاجعه ای انسانی و زیست محیطی به ویژه 

در زمینه کشاورزی و دامپروری در سوریه و عراق رخ خواهد داد.
پایگاه خبری شبکه العالم

مشکل آب متاسفانه در درون مرز های یک کشور باقی نمی ماند، بلکه به دلیل 
نیاز ُمبرمی که مردم هر کشور به آب دارند نمی توان از آنها توقع داشت رودخانه ای پر آب از کنار 
محل زندگی آنها بگذرد و آنها بدون دست درازی اجازه دهند آب به کشور دیگری سرازیر شود. 
کشور افغانستان بعد از قرار داد سال ١35١ قرار شد سالیانه معادل ٨50 میلیون مترمکعب آب 
به عنوان حق آبه سیستان و دریاچه هامون به ایران تحویل دهد. از اواخر دهه ١370 و همزمان 
با کاهش نزوالت جوی و حاکم شدن شرایط خشکسالی بر هیرمند، میزان ورودی آب رودخانه 
به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت. حاکمیت نداشتن دولتی مقتدر در افغانستان، ساخت سد 
کجکی بر روی هیرمند، نصب و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه هیرمند جهت کشت 
خشخاش توسط کشاورزان افغان، به تدریج باعث خشک شدن دریاچه هامون گردید. پس از 
سال ها خشکسالی، امسال در اثر بارش شدید باران در والیت نیمروز افغانستان، دوباره رودخانه 
هیرمند مملو از آب شد و این سبب سرازیرشدن آب به دریاچه هامون و باعث خوشحالی اهلی 
منطقه شد. ولی آنچه مسلم است در سال های آینده مانند بیست سال گذشته اگر آب هیرمند 
کاهش پیدا کند، دوباره آبی نصیب ایران نخواهد شد و همان اتفاقی که برای رودخانه فرات افتاد در 
هامون هم تکرار خواهد شد، یعنی کشور باال دست آب مناطق پائین دست خود را قطع خواهند 

کرد، که این امر ممکن است به در گیری های منطقه ای منجر شود. 

افزایش »بهای آب« پُرمصرف ها در انتظار مجوز
ستار محمودی قائم مقام وزیرنیرو درخصوص محاسبه قیمت واقعی آب برای مصرف بیش از 
30 مترمکعب گفت: به دنبال گرفتن مجوز برای این موضوع هستیم. وی  ادامه داد: در مجوز 
سال ٨0 اجازه قطع مشترکین پُرمصرف داده شده بود.او در خصوص جیره بندی و قطع آب 
مشترکین نیز گفت: گزینه ای به اسم جیره بندی پیش بینی نکرده ایم و اگر مردم همکاری 
نکنند ابتدا اعمال فشار در ساعات کم مصرف با اطالع رسانی صورت خواهد گرفت. وی در پایان 
تأکید کرد: باید به سمت فرهنگ سازی ارتقاء روش های آبی و اقتصادی کردن آب جلو برویم.
باشگاه خبرنگاران جوان

بی آبی بر چهره شهر پنجه می کشد
غالمرضا زین الدینی مدیر آب شهرستان کرمان خطاب به شهروندان گفت: در مصرف آب 
صرفه جویی کنند تا آبی که با این شرایط سخت و دشوار تامین و توزیع می شود، به همه ی 
شهروندان رسیده و شاهد بی آبی در هیچ نقطه از شهر کرمان نباشیم. وی تاکید کرد: شهروندان 
از نصب پمپ به طور مستقیم بر روی شبکه  توزیع آب خودداری کنند تا شرایط استفاده از 
آب برای سایر شهروندان فراهم شود. محمد طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان کرمان گفت: برای تامین آب از چاه ها برای هر مترمکعب هزار تومان هزینه می شود اما 

درنهایت این میزان آب به قیمت 3٨٩ تومان به مصرف کننده فروخته می شود.
سایت بی باک

 یکی از راه های مقابله با کم آبی افزایش قیمت و واقعی سازی هزینه آب است 
آیا می توان از متولی تعیین قیمت که تا به حال قیمت آب را در حد ارزان ترین کاالی کشور 
نگاه داشته و مصرف بی رویه آب را نهادینه کرده توقع داشت، خطر شرایط موجود را درک کند و 
قیمت آب را الاقل به سطح هزینه های جاری تولید و استحصال آب برساند؟ راه دیگر  قطع آب 
مشترکین پُر مصرف در نظر گرفته شده. این سوال مطرح می شود که در فاصله سال٨0 تا کنون 
آب چند نفر از مشترکان پُر مصرف قطع شده، تا امیدوار باشیم در شرایط فعلی با مشترکان خاطی 
بر خورد الزم انجام خواهد گرفت؟ در حالی که اکثر مشترکان کنتور مشترک دارند معلوم نیست 
نحوه شناسایی مشترک پر مصرف و شیوه قطع آب به چه شکلی خواهد بود؟ راه چاره دیگر کم 
کردن از فشار آب، پیش بینی شده، به جز نصیحت و پند واندرز، با کدام قانون می خواهید از نصب 
پمپ سر راه انشعاب آب جلوگیری کنید؟ البته هرچند جیره بندی وقطع آب در راه کارها پیش 
بینی نشده ولی زمانی که راه حل های دیگر چاره ساز نشود، آیا می شود از قطع شدن آب اجتناب 
کرد؟ مدت زیادی است تمام مسئوالن به شکل متفق القول به فرهنگ سازی و ارتقاء روش های 
بهینه آب اشاره می کنند، ولی نمی گویند برای این دو منظور چه راه چاره ای اندیشیده اند و تا 
کنون به چه اقدامات عملی دست زده اند؟ با توجه به این که فرهنگ سازی روش عاجلی نیست 

واگر بنا بود امروز به کمک ما بیاید الاقل باید ١5 سال قبل اقدامات آن شروع می شد.

کارآفرینی که از صفر آغاز کرد
ریچارد برانسون )Richard Branson( کارآفرین و ثروتمند مشهور انگلیسی، تا کنون بیش از 400 
شرکت در زمینه های مختلف، از صنعت هوایی و مسابقات فرمول یک گرفته تا لوازم تزئینی و حتی 
حمل و نقل فضایی را راه اندازی کرده. ثروت آقای برانسون در حال حاضر بیش از 4/٢ میلیارد دالر 

برآورد شده است. او موفقیت های خود را مرهون مادرش می داند و می گوید،« مادرم به من آموخت 
خودم را در مسیر موقعیت ها قرار دهم، حتی اگر درباره توانایی هایم نا مطمئن هستم، مشکالتی را 
که به وجود می آید، در طول مسیر حل خواهم کرد. او مرا مستقل تربیت کرد، وقتی تقریبا ١٢ ساله 
بودم یک بار من را به تنهایی با دوچرخه به شهر دیگری فرستاد، من مجبور بودم در طول مسیر آب 

برای خوردن پیدا کنم و از مردم آدرس بپرسم.«
برانسون در سن١٦سالگي، مدرسه را بدون دریافت مدرک، به دلیل بیماری عدم تمرکز ترک کرد. 
او با انتشار مجله اي به نام »دانش آموز«، اولین قدم تجاری خود را برداشت. در سال١٩70یک 
موسس��ه سفارش پستی محصوالت موس��یقی راه انداخت. در س��ال١٩7٢ در سن٢٢سالگي، 
نخستین فروشگاه صفحه موس��یقي خویش را در لندن به نام ویرجین افتتاح کرد و نخستین 
ق��راردادش را با مایک اُلدفیلد »Mike Oldfield« امضا کرد. س��ال بعد وقتی یکي از صفحات 
موسیقي این خواننده را که در آن زمان ناشناس بود روانه بازارکرد، تعداد 5 میلیون نسخه به فروش 
رس��ید. او در دهه ١٩٨0 ش��رکت هوایی »ویرجین آتالنتیک« را به وجود آورد و در دهه ١٩٩0 

»ویرجین موبایل« را راه اندازی کرد.
 در حال حاضر دامنه فعالیت گروه ویرجین بسیار گسترده بوده و کسب و کارهای  مختلفی مانند 
ش��رکت های هواپیمایی، پروازهای فضایی، راه آهن، خدمات اقتصادی، اینترنت، تلویزیون کابلی، 
موسیقی، رادیو، موبایل، لوازم آرایشی و بهداشتی و جواهرات، فروشگاه های زنجیره ای، لوازم خانگی، 
صنایع غذایی و شهر بازی را شامل مي شود. در حال حاضر بیش از50 هزار نفر در شرکت های این 
گروه مشغول به کار هستند. شرکت های عضو گروه ویرجین دارای عملکرد و تشکیالت پیچیده 
و متفاوتی هستند. این شرکت ها از هم مستقل عمل می کنند، ریچارد برانسون در برخی از این 
شرکت ها ١00 درصد سهام و در برخی دیگر قسمتی از سهام را در اختیار دارد. وقتی از او پرسیده 
شد که چطور می تواند در عین نظارت بر بیش از 300 شرکت، سالمتی و تناسب اندام خود را حفظ 
کند، جواب داد: »من عاشق هوا کردن بادبادک هستم. ورزشی بسیار ارزان قیمت. ضمن این که 

ظرف چند ساعت می توانید از همه زیر و بم های این کار مفرح آگاه شوید.« 
او بسیار مایل است تا اصول مدیریتی خود را با همه در میان بگذارد. وقتی برانسون از الگوی مدیریتی 
خوددر توسعه تجارت هایش سخن می گوید به سه عامل مهم اشاره می کند: ١( داشتن رویایی 
بزرگ در َسر، ٢( بحث و مذاکره، 3( پیدا کردن افراد شایسته و توانمند. ایده های وی با طرح یک 
رویا آغاز می شود و همواره این سوال را می پرسد: »چرا کسی تا به حال به این فکر نیفتاده که ...« 
بعد ایده هایش را به بحث و بررسی گذاشته و نظرات دیگر افراد را جویا می شود. ریچارد برانسون 
هفت نکته را برای رسیدن به موفقیت به دیگران پیشنهاد می کند. پیشنهادهای که کلیشه ای 

نیست و خاص او است.
1- برنامه ریزی شرط مهمی نیست

ریچ��ارد برانس��ون می گوید: » هنگامی که ویرجین را در لندن پای��ه گذاری کردم هیچ برنامه یا 
اس��تراتژی خاص و بزرگی نداش��تم. من نمی خواستم یک قدرت تجاری جهانی بشوم. برای من 
ساختن شرکت ویرجین فقط انجام کاری بود که بتوانم به آن افتخار کنم، آدم های باهوش را در کنار 

هم جمع کنم و چیزهای جدیدی را کشف کنم.«
2- کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید

برانسون تمام کارهای که تا به حال انجام داده را دوست داشته، از مجله دانش آموز تا سفر به فضا. 
اگر فقط پول انگیزه ریچارد برنسون برای کارهایش بود، او هیچ وقت نمی توانست به آنچه که االن 

دارد دست پیدا کند.
3- کامل بودن غیر ممکن است

یکی از اصول تجارتی برنسون که باید جزئی از قانون زندگی هر کسی باشد این ایده است که امکان 
کامل بودن ١00 درصدی در هیچ کاری وجود ندارد. توقع کامل بودن مطلق شانس پیشرفت در 

آینده و عالقه برای پیشرفت را از بین می برد.
ریچارد برانسون معتقد است: »بهترین را بگیرید و آنچه نتوانسته اید انجام دهید را رها کنید.«

4- بَِرند )brand(  بسیار مهم است.
شما باید بر روی گسترش عالمت تجارت خود که در سال های آتی باعث پیشرفت شما خواهد شد 
زیاد کار کنید. لوگوی ویرجین در طی سال ها چند بار تغییر پیدا کرد ولی نگرش و برند این شرکت در 

43 سال گذشته هرگز عوض نشد. او اعتبار برند را با انواع نوآوری همواره گسترش داده.
5- محیطی شاد و جذاب در هنگام کار داشته باشید.

برای داشتن یک تجارت قدرتمند الزم است که محیط کار همراه با جذابیت و شادی باشد و به گفته 
برانسون »لذت بردن از کاری که انجام می دهید مهم ترین عامل موفقیت در تجارت است.« 

6- بخشنده باشید .
هنگامی که به موفقیت در کسب و کار خود می رسید مهم است که مقداری از درآمد خود را در جهت 
حمایت از نیازمندان و یا خیریه ها خرج کنید. او می گوید » لذت بردن از موفقیت هنگامی اتفاق می 

افتد که مقداری از سرمایه خود را با نیازمندان تقسیم کنید.« 
7- بپذیرید اشتباه اتفاق می افتد.

گاهی اوقات هنگامی که تصمیم به انجام کاری در زندگی یا تجارت می گیرید، امکان اشتباه وجود دارد 
و ممکن است خطا های اتفاق بیافتد. هیچ وقت اجازه ندهید این اشتباهات شما را مایوس کند و یا از 
عالقه به ادامه کار باز دارد، سعی کنید آنها را حل کنید. براتسون معتقد است »مطمئناً اشتباه همان 

قدر قابل افتخار است که اگر موفق شوید افتخار می کنید.« 


