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شرکت شیرهای بهداشتی ایران
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اصل چهار ترومن
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ،اتحاد جماهیر شوروی به پشتوانه نقش بزرگی که در پیروزی
متفقین برآلمان هیتلری داشت ،به سرعت اقدام به اشاعه عقاید چپ در کشورهای اروپایی و
آسیایی نمود .تبلیغات روسیه کمونیستی ،کشورهایی که تازه از زیر بار جنگ کمر راست کرده
بودندرامتشنجمیساخت.خطر،زمانیجدیترشدکهتعدادیازکشورهایشرقاروپابهاردوگاه
کمونیستپیوستند.سپساحزابچپبهفرانسه،ایتالیا،پرتغالوحتیبهانگلستاننیزنفوذکردند.
کمونیسم در آسیا نیز ریشه دواند و پس از نفوذ در کشورهای خاور دور از جمله ویتنام ،کامبوج،
الئوس و نپال ،در هندوستان و افغانستان و ایران نیز تحرکات زیادی به وجود آورد.
درسال1947هريترومنرئيسجمهوروقتآمريكابایکپيشنهادغیرمنتظره،سياستخارجي
آمريكارادرجهتمقابلهباکمونیسمقرارداد،ایننظرگاهبه« ُدکتُرینترومن»معروفشد.اوهنگام
طرحپیشنهادخوددرجلسهكنگرهگفت«:اينوظيفهدولتآمريكااستكهبهكمكملليكهدر
معرضسلطهكمونيسمقراردارندبشتابد».بهدنبالایناظهاراتکنگرهآمریکا«طرحمارشال»را
تصویبکردکهشاملاصولمختلفیبود.چهارمیناصلآندربارهاعطایکمکهایفنیومالی
بهکشورهایجهانسومبود.یونانوترکیهاولیندولتهاییبودندکهطبقطرحمارشالازحمایت
آمریکابرخوردارشدندوجنگکرهاولینجنگعظیمیاستکهبرپایهاینطرحدرگرفتوجنگ
سردبراساسهمین ُدکتُرین،تافروپاشیشورویادامهپیداکرد.
براساسطرحمارشالدرمهرسال 1329هیئتهایكارشناسيآمریکابهتهرانآمدندواقدامات
خود را در چارچوب اصل چهار ترومن آغاز كردند .فارغ از تحلیل های سیاسی و ایدئولوژیک درباره
نتایج طرح مارشال ،این اقدام از نظر عملی برای کشور ما دست آوردهایی به ارمغان آورد .اقداماتي
از قبيل مبارزه با ماالريا ،ترویج و آموزش كشاورزي ،افزايش توليد گندم ،تامين آب بهداشتي برای
شهرهاوروستاها،احداثكارخانجاتنساجي،نمایشفیلمهایآموزشیوترویجبهداشت،ریشه
کنیبیماریکچلی،آموزشمدیریتبرنامهریزیوتعليمآموزگارانعشایریوروستاییازجمله
کارهای خوبی بود که ظرف  18سال بوسیله اداره اصل چهار انجام شد .از طرفی به موازات این
فعالیت ها ،به دلیل ورود جوانان تحصیل کرده کشور به بدنه اداری و اجرایی اصل چهار ،مدیران و
برنامه ریزان آینده کشور در این نهاد تربیت شدند و بیشتر از اینکه تحت تاثیر فرهنگ ملی و
روشهایبومی،منطقهایوبینالمللیباشند،شیوهمدیریتونگرشآمریکاییراآموختهواعمال
کردند .شیوه ای که به نظر می رسد هنوز رگه هایی از آن ،پس از 45سال که از تعطیل شدن این
نهاد می گذرد ،کم و بیش در نگرش مدیران و برنامه ریزان کشور دیده می شود.
اگر آن زمان آمریکا ،به عنوان ثروتمند ترین کشور دنیا و سنبل سرمایه داری ،مصرف گرایی
و رفاه طلبی را در ســرلوحه اهداف خود قرار داده بود ،به نظر نمی رسد الگوی خوبی برای
کشور فقیر و عقب مانده ما می توانست باشد .رواج این نوع فرهنگ در شرایط شصت سال
قبل ایران ،به سرعت باعث تبدیل کانون های مولد کشور به کانون های مصرف شد
و مصرف گرایی به عنوان نماد توسعه یافتگی شناخته شد .گسترش رفاه در سطح کشور نیز
نامتقارن و اکثرا ً به شکل کاذب رواج پیدا کرد.
رفاه طلبی روستائیان را به سمت شهرها کشاند .جمعیت شهر تهران که درسال 1327بالغ بر
سیصد هزار نفر بود ،ظرف 40سال 13برابر شد و به رقم چهار میلیون نفر رسید .درهمین مدت
آمار روستا نشینان کشور از 80درصد به 50درصد کاهش یافت یعنی جمعیت خود کفا و مولد
روستایی ،تبدیل به جمعیت مصرف کننده و رفاه طلب شهری شد .روندی که در 35سال اخیر
نیز به شدت ادامه دارد که شاید ارثیه ای از حضور اصل چهار ترومن باشد؟
سدسازی مدرن یکی از ارمغان های اصل چهار بود .سد گلپایگان اولین سدی است که درسال
 1329برنامه ریزی احداث آن آغاز و در سال 1336به بهره برداری رسید .بودجه ساخت آن هم
از طریق کمک مالی اصل چهار تامین شد .ظرف 28سال بعد تعداد سد های کشور به عدد18
رسید .هدف اصلی از ساختن این تعداد سد در کشوری که روز به روز از تعداد کشاورزانش کاسته
میشد،بهنظرمیرسدبیشتربهخاطرتولیدبرقبرایگسترشمصرفگراییورفاهشهرهابود.
در این دوران چون آب فراوان بود و کشاورزی سنتی ایران هم به آب ذخیره شده پشت سد ها
احتیاجنداشت،اسرافدرمصرفآبشربوبرقبهصورتعادتثانویهشهرنشیناندرآمد.در35
سال اخیر نیز روند سدسازی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده و تعداد سدها به 590رسیده است.
بهموازاتسدسازیدرهمینمدتچهارصدپنجاههزارچاهمجازوغیرمجازنیزحفرگردید.این
در حالی است که باز هم از در صد کشاورزان کاسته و جمعیت روستا نشین به زیر28درصد تنزل
نمود .یعنی در 35سال اخیر فقط 4میلیون نفر به جمعیت روستاها افزوده شد .با توجه به اینکه
راندمانآبکشاورزیفقط 30درصدومصرفسرانهآبشربدرحدود 300لیتراست،بهسادگی
می توان مصرف گرایی و رفاه طلبی را در نگاه مدیریت آب کشور پیدا کرد.
نکته جالب این است که خود کشور آمریکا به خاطر این شیوه مدیریت ،در سال های اخیر با
مشکل جدی کمبود آب مواجه شده و برای جلوگیری از گسترش مشکالت ،دیگر سد جدید
احداث نمی کند و در نظر دارد تعدادی از سد ها خود را تخلیه و تخریب نماید .البته این کشور به
پشتوانه ثروت ،امکانات فنی و نفوذ منطقه ای  ،قصد دارد در مقیاس وسیع آب از کانادا وارد کند.
واردات آب کاری است که در دستور کار مدیران آب کشور ما هم قرار گرفته ،که مطمئناً تاثیر
آن به شکل ُمسکن خواهد بود و نه راه حل .کمبود آب کشاورزیُ ،شرب و صنعت را فقط با
ش.ب
روش های پایدار می توان کنترل کرد.
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اقتصاد ُکره :از فرش به عرش (قسمت پایانی)
در شماره گذشته بررسی کردیم که کشور مصیبت زده ُکره
جنوبی پس 40سال تحمل اشغال به وسیله ژاپن و آسیب هایی
که از جنگ دوم جهانی دید و جنگ ُکره که در نتیجه آن به دو
پاره تقسیم شد ،در چه شرایطی قرار گرفت و چگونه توانست بدون
داشتن نفت و سایر منابع سرشار طبیعی ،خود را باز سازی کند و به
صف کشورهای صنعتی جهان بپیوندد .در این شماره درس هایی
که می توان از ُکره آموخت را مطرح می کنیم .اگر مایل به دست
یافتن به قسمت اول این مقاله باشید می توانید آن را در سایت
www.kwciran.comقسمتآرشیوماهنامهپیداکنید.
کشور ُکره وقتی به این نتیجه رسید که برای بدست آوردن
درآمد ملی ،باید به صادرات توجه مخصوص کند ،هفت اقدام
اساسی در این مورد انجام داد.
 1ـ تثبيت نرخ ارز
 2ـدسترسيبهوامهايسوبسيدداربرايصادرکنندگان
 3ـدسترسيبهموادواسطهايوخامبرايفعاليتهايصادراتي
 4ـكاهشمالياتهايغيرمستقيمكاالهايصادراتيوكاالهايواسطه
 5ـكاستنازمالياتهايمستقيمبردرآمدهايصادراتي
 6ـایجادرابطهسيستماتیکميانصادراتوواردات
 7ـوضع تعرفه پايين و كاستن از مالياتهاي غير مستقيم فروش داخلي كاالهاي واسطهاي
در رشد سریع و باور نکردنی این کشور برای کشورهایی که بخواهند توسعه پیدا کنند درس هایی
وجود دارد .یکی از درسهای توسعه ُکره جنوبی ،نگاه آینده نگرانه این کشور است که از ابتدا
هفت برنامه پنج ساله برای توسعه طرح ریزی کرد و در  35سال بعد تمام نیروهای کشور در
خدمت تحقق این برنامه قرار گرفتند.

درسدوماینبودکهباوجوداختالفاتداخلیوتعدداحزابوگروههاکهاعتقاداتمختلفیهمداشتند،
روندتوسعهباپیرویملیگراینهوهوشمندانهمردمومسئولینوسختکوشیمدیرانتدامیافتوبا
تغییراتیکهدردولتورؤسایجمهوریایجادشد،دگرگونیبنیادیدربرنامههاحاصلنگردید.درواقع
برنامههایتوسعهملیبهاحزابوگروههاوافرادوابستهنشدند.
درسسوماینکهپیگیریروندتوسعهبدونتوجهبهعقایدواختالفنظرسیاستمدارانهموارهادامه
یدانستندوقانون
یافتوهریکازرؤسایجمهور،خودرامتعهدبهاجرایبرنامههایطرحریزیشدهم 
مصوب پنج ساله توسعه را به عنوان یک اصل باور داشتند و بر اجرای آن تاکید می کردند .به عبارتی
برنامههای توسعه را ملی و متعلق به کشور میپنداشتند و پایبندی به آن عالمت مشخصه رؤسای
جمهور کره جنوبی بود .به این شکل کشوری که طی چندین دهه از محل های مختلف کمکهای
مالیبرایتوسعهدریافتمیکرد،بهگونهایتغیرکردکهساالنهدومیلیارددالرکمکهایتوسعهای
بهکشورهایکمترتوسعهیافتهارائهمیدهد.
درسچهارمایناستکه ُکرهبهمهمترینعاملتوسعه،یعنینیرویانسانیماهرتکیهوازآنحمایت
یداد
کرد.نیرویکار ُکرهنیزبهکشوروتوسعهآنعالقمندبودوبدونقانونگریزیفقطکاریراانجامم 
کهدرآنتخصصداشت.سالهااستمیزانساعتکاری ُکرهایهاباالترازسایرکشورهایجهاناست.
هرکارگرسالیانهبیشاز ۲۳۰۰ساعتکارمفیدانجاممیدهد.
درس پنجم اینکه ُکره جنوبی در روند توسعه خود ،تالش کرد اولویتهای صادراتی خود را با توجه به
نالمللیمتحولنماید.اینکشوربالفاصلهبعدازجنگبهصدورکاالهاییباتکنولوژیساده،
رقابتهایبازاربی 
چونمنسوجاتپنبهای،شکرتصفیهشده،موادغذایی،لباس،کفشواسباببازیرویآورد.دردهه۱۹۶۰
باورودچینواندونزیبهبازارمنسوجاتوکفش،کرهبهسرعتاولویتهایصادراتیخودراتغییردادوبه
کاالهایمانندالیافمصنوعیوشیمیایی،صنایعبافندگی،ادویهجات،کنسرو،سیمانوبرقرویآوردکه
ساختآنهاپیچیدهترورقابتبینالمللیدرآنکمتربود.چندیبعدباقویشدنزیربناهایصنعتیو
اقتصادیکشورُ ،کرهخودرابرششصنعتاستراتژیکمتمرکزکردکهارزشافزودهزیادتریداشتند.این
ششصنعتعبارتندازفلزاتغیرآهنی،فوالد،پتروشیمی،کشتیسازی،الکترونیکوساختاتوموبیل.
درس ششم تشویق و ترغیب شرکتهای بزرگ ُکره ای برای تولید بیشتر و جهانی شدن بود .تعدادی

ازاینشرکتهااکنونجزء ۵۰۰شرکتبرتردنیاهستند.کمپانیهاییمانندسامسونگ،هیوندای،
پوسکو ،کیا موتور ،دیوو ،ال جی ،اچ تی سی ،و ...
درس مهم هفتم توجه به برند ملی است .دولت ،مردم و شرکتهای ُکرهای برای برند ملی
( )MadeInKoreaاهمیتبسیاریقائلونسبتبهکیفیتاجناسبااینبرندحساسهستندو
هرشرکتیاجناسبیکیفیتبانامساخت ُکرهتولیدوصادرنماید،ازسویدولتجریمهسنگینیواز
تسهیالت صادرات محروم خواهد شد و اعتبار آن شرکت خدشه دار میگردد .تولید کنندگان
ُکره ای آموزش دیدند که اگر بخواهند در بازار پُر رقابت جهانی حضور داشته باشند و ارز وارد کشور
کنندبایدبهکیفیتکاالیخوداهمیتبدهند.
ُ
نکتههشتمایناستکهدر ُکرهبخشخصوصیبسیارموردحمایتواحتراماست.کرهطبقبرنامه
توسعه،خصوصیسازیرابسیارجدیگرفتودراواسطبرنامهپنجماینروندرابهپایانرساندوکلیه
صنایعوخدماترابهبخشخصوصواگذارنمود.البتهخصوصیسازیدراینکشوربهشکلواقعی
صورتگرفتوبنگاههایاقتصادبهبخششبهدولتیواگذارنشدند.
درسنهمتعاملبادنیاست.اینکشورسعیکرد،بهدورازهیاهوودشمنسازیروندتوسعهخودرا
طیوازنظراقتصادیقویوتوانمندشود.درتمامیمقاطعتحصیلیمدارساینکشورتاکیدمیشود
که دنیا دوست ماست و ما دنیا را دوست داریم.
درنهایتمیبینیمکه ُکرهجنوبیبااجرایدرستودقیقهفتبرنامهتوسعهاقتصادیبهیکیاز
اقتصادهای برتر دنیا مبدل شد .اکنون ُکره جنوبی عضو گروه جی ۲۰است و طی دو سال گذشته
بهکلوبکشورهاییکتریلیوندالریپیوسته.اگرچهاینکشورازنظرسیاسیدرسطحجهانی
دارای جایگاه رفیعی نیست ،اما در چند سال اخیر سعی نموده جایگاه سیاسی جدیدی را در دنیا
ودرگسترهبینالمللیبرایخودتعریفنمایدوتاحدودیدراینمسیرنیزموفقعملکرده.این
کشور در تالش استکه پستهای مهم بینالمللی را کسب کند و اخذ دبیر کلی سازمان ملل
متحد یکی از توفیقات ُکره است.
همواره این سوال پیش می آید که آیا سایر کشورها نیز میتوانند ُکره را به عنوان الگوی مناسب
توسعه قرار دهند و از شیوه های آن برای توسعه تقلید کنند و آیا این روش قابل تعمیم به دیگر
مناطق با مشخصات و فرهنگهای متفاوت می باشد؟ برخی بر این باورند که روند توسعه ُکره
مختص این سرزمین است .کشوری فقیر از نظر منابع معدنی ،با مردمی سخت کوش ،منعطف و
نظم پذیر و دارای فرهنگ تساهل و تعامل.
واقعیتایناستکهاگرکشوریبخواهدازروشاجرایی ُکرهبدوندرنظرگرفتنوجوهفرهنگیاین
کشورالگوبرداریکند،بهنتیجهمثبتینخواهدرسید،چونمعجزهایدراینروشوجودنداردوتمام
اصولبرنامهتوسعهکرهقب ً
الهموجودداشته.آنچهکهباعثموفقیت ُکرهایهاشد،دوراندیشی،
پیگیری،سختکوشی،تخصصگرایی،تعاملگستردهباجهان،تساهلنسبتبهعقایدمتفاوتو
متضاد،انعطافپذیردرمقابلشرایطمختلفمیباشد.

تاثیر آموزش مدیریت آب در صرفهجویی آب
آقای مهندس شاهرخ خدایی هم اکنون در وزارت نیرو ،رییس واحد آموزش
تهران وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
هستند .ایشان مدرک لیسانس خود را در رشته مکانیک و کارشناسی ارشد اول
خود را در همین رشته از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد دوم خود
را در رشته مدیریت اجرایی از موسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو دریافت
کردند .ایشان مدت  28سال است که در قسمت آموزش وزارت نیرو مشغول
به فعالیت هستند و در این مدت عالوه بر تدریس ،در پست های رییس گروه،
معاون آموزشی ،معاون برنامه ریزی و در نهایت رییس واحد آموزش تهران
فعالیت کرده اند.در این شماره با آقای مهندس شاهرخ خدایی درباره تاثیر
آموزش بر صرفه جویی در مصرف آب صحبت خواهیم کرد.
چــه انگیــزه ای وزارت نیــرو را بــه داشــتن واحــد آمــوزش
اختصاصــی ترغیــب کــرد؟
صنعت آب و برق صنعت مهمی است و در اکثر دنیا
به آنسوبسیدمیدهندوازطرفدولتهاحمایتمیشوند
پس نمی تواند خود کفا باشد ،در نتیجه مجبور است
سازمان های آموزشی اختصاصی داشته باشد که با
بودجه دولت از آن پشتیبانی شود .وزارت نیرو باالترین
ضریب نفوذ در کشور را دارد ،یعنی هر جایی که یک
سیم برق یا یک لوله آب رفته قطعاً وزارت نیرو هم
در آنجا حضور دارد و چند نفر باید بر آن تجهیزات
نظارت داشته باشند و آن را نصب و نگهداری و تعمیر
نمایند .به همین دلیل صنعت آب و برق از حساسیت
باالیی برخوردار است .اگر اکثر صنایع به دلیلی دچار
مشکل شوند به صورتی می توان این مشکل را تحمل
و جایگزینی نمود ،اما وقفه در ارائه خدمات صنعت
آب و برق به هیچ عنوان حتی برای چند ساعت قابل
تحمل نیست ،به طور مثال اگر اداره ثبت اسناد برای
مدتی تعطیل شود مردم می توانند مانند گذشته با
هم توافق کنند و در حضور شهود معامله خود را انجام
دهند و سند عادی بنویسند ولی نمی توان برای چند
دقیقه هم که شده برق و آب را تعطیل کرد .مث ً
ال اگر
به شما بگویند برق رفت و یا آب نیست ناخودآگاه یک
حس نگرانی به شما دست خواهد داد حتی اگر در آن لحظه به آن نیاز نداشته
باشید .از طرفی تجهیزات این وزارت خانه فوق العاده گران بها است و بعضی از
آنها در سایر صنایع و بخش های کشور وجود ندارد ،تا کارآموزان با آن آموزش
ببینند .چون از نظر امنیتی و بهداشتی و همچنین از نظر ایمنی افراد غیر مجاز
نمی توانند در محل تجهیزات و ماشین آالت این صنعت حضور پیدا کنند،
امکان ورود دانشجویان سایر دانشگاه ها برای آموزش وکار آموزی به این مراکز
بدون طی مراحل خاص ،وجود ندارد .یکی دیگر از دالیل وجود واحد آموزشی
اختصاصی تا کنون ،نگاه عمدتاً دولتی به اقتصاد و از جمله به صنعت آب و برق
است .چندان که 80تا  85درصد سیستم اقتصادی کشور هم اکنون در دست
دولت است .ضمناً بخش خصوصی ما هم آن قدر رشد پیدا نکرده که بتواند این
مسائل را حل کند ما هم نمی توانیم منتظر شویم که بخش خصوصی خود
را آماده کند و مسئولیت کار را به عهده بگیرد .با توجه به امکانات دانشگاهی
در 30سال قبل ما دچار کمبود نیروی متخصص بودیم ،مث ً
ال سال  1362تمام
فارغ التحصیالن را جذب وزارت نیرو می کردیم باز هم چیزی در حدود 2000
نفر کمبود نیروی انسانی داشتیم .در حالی که اکنون  300هزار صندلی خالی
در دانشگاه ها وجود دارد .همه این عوامل دست به دست هم داده بود تا عمده
آموزش ها تا کنون در دست خود وزارت نیرو باشد .با این شرایط طبیعی بوده
که وزارت نیرو با حساسیتی که دارد به فکر خودش باشد .به همین دلیل
دانشگاه صنعت آب و برق را تاسیس کرد و مراکز آموزش حین خدمت را
گسترش داد و راساً اقدام به آموزش نیرو کرد .از همان ابتدا آموزش نیرو در
 2شاخه انجام می شد .یکی شاخه کوتاه مدت که مخصوص پرسنل شاغل
در وزارت نیرو بود .اصوالً امکان پذیر نیست که ما بتوانیم پرسنل وزارت را چه
در قسمت آب و چه در قسمت برق بدون آموزش رها کنیم ،زیرا این صنعت
دائماً در حال تغییر است و مرتباً تکنولوژی های نو و مدرن وارد وزارت
نیرو می شود .پس ما مجبوریم برای باال بردن آگاهی نیروهای مشغول به کار،
پیوسته برای آن ها آموزش حین خدمت برگزار کنیم .شاخه دوم آموزش بلند
مدت یا دانشگاهی است که مدیریت تخصصی وزارت نیرو را تامین می کنند.
از طرفی در سالیان گذشته پوشش شبکه آب و برق ناکافی بود .با  2برابر شدن
جمعیت کشور و افزایش شبکه های آب و برق ،وزارت نیرو هم مجبور شد با
سرعت خدمات خود را گسترش دهد .در واقع در سال های گذشته ما همواره
نیازمند نیروهای جدید متخصص و آموزش دیده بودیم.بر همین اساس است
که بخش آموزش وزارت نیرو ،تا کنون این نیاز را فراهم کرده است.
آیاسیستمآموزشتوانستهبههدفتامیننیرویکارداندستپیداکند؟
قطعاً ،به جرأت می توان گفت در حوزه کارشناسی و مدیریت بیش از 70

درصد از نیروی مورد نیاز خود را خودمان تربیت کرده ایم .در حوزه تکنسین فنی
این درصد کمی هم باالتر است .در حوزه کارگری چون جذب کارگر فرآیندهای
خاص خود را دارد ،ما پس از استخدام ،وظیفه آموزش کارگران را به عهده
گرفتیم .البته این آمار مربوط به زمانی بود که تمام سیستم بر مبنای تفکر دولتی
قرار داشت و هنوز بحث برون سپاری مطرح نشده بود .حاال که روند حرکت به
سوی سپردن کار به بخش خصوصی تغییر کرده ،ما هم در روش های خود
تغییراتی داده ایم .چون طبق سیاست های دولت ،قرار است بخش آموزش بلند
مدت به تدریج ک ً
ال در اختیار وزارت علوم و آموزش عالی قرار گیرد ،از ما هم
خواسته شده آموزش های دانشگاهی را به وزارت علوم بسپاریم و به آن ها بگوییم
که چه رشته هایی نیاز داریم .به همین دلیل ما داریم حجم آموزش های بلند
مدت را کم می کنیم .دولت گذشته عجله داشت که به سرعت بخش خصوصی

فعال شود و این نقل و انتقال سریع انجام گیرد .متاسفانه این کار خیلی با عجله
انجام شد و دانشگاه صنعت آب و برق در زمانی کوتاه به وزارت علوم واگذار
گردید .از نظر ظاهری این تجمیع به نظر درست می آید ،اما چون دانشگاه ما
یک دانشگاه تخصصی بود ،به جرأت می توانم بگویم که صنعت آب و برق از این
سرعت انتقال ضربه خورد و در آینده آثار آن بیشتر مشخص خواهد شد .البته بر
طبق توافق هایی که صورت گرفته این دانشگاه باید همچنان در خدمت وزارت
نیرو باشد و مسئولین و ُمدرسین آن را خود وزارت خانه معرفی و تائید کند،
ولی کامال مشخص است جایی که حقوقش را از تشکیالت دیگری بگیرد ،بعد از
مدتی به مرور وابستگی هایش کم می شود .چون احتمال اینکه وزارت نیرو از
این جا به جایی ضربه سنگینی بخورد وجود دارد ،مدیریت جدید وزارت خانه به
دنبال حل این مشکل هستند تا در صورت امکان دانشگاه دوباره به دامان وزارت
نیرو باز گردد.
بــا بــروز مشــکل کــم آبــی آیــا شــما تغییــری در روش تدریــس و
مــواد درســی داده ایــد؟
در طول سالیان اخیر چون سیاست وزارت نیرو بر مبنای توسعه بوده ،آموزش و
مدیریت هم به طرف توسعه محوری رفته بود .البته شرایط هم به گونه ای بود
که چاره ای به جز سازه محوری و توسعه محوری نداشتیم ،چون هم از نظر زیر
بنای آب و برق کمبودهای شدید داشتیم و هم جمعیت و مصرف آب هم رشد
سریعی داشت ،در نتیجه مجبور بودیم به سرعت به سازه هایمان اضافه کنیم .از
سوی دیگر برای احداث سدهایمان بر روی رود خانه های معین فرصت محدودی
داشتیم .با توجه به قوانین بین المللی تا یک تاریخ مشخص می توانستیم سدهای
مورد نیاز خود را بر روی رودخانه های مرزی احداث کنیم .پس از آن تاریخ باید
با اجازه سازمان های بین المللی این کار صورت بگیرد .به همین دلیل حجم سد

سازی در یک بازه زمانی به شدت افزایش یافت .در آن زمان چون مقدار زیادی
منابع ارزی داشتیم و بودجه راحت تر در اختیار ما قرار می گرفت ،همه از ما
توقع داشتند که سازه های آبی و شبکه برق را در منطقه آنها نیز گسترش
پیدا کند .حاال که به یک ثبات نسبی رسیده ایم و پول گرفتن از بودجه کشور
هم سخت تر شده ،دیگر مجبوریم بهره وری را باال ببریم و روی پای خودمان
بایستیم .این کار فقط با آموزش مدیریت محور امکان پذیر است به همین
دلیل در شیوه کار آموزش یک بازنگری پایه ای انجام داده ایم .در حال حاضر
یکسری رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به مدیریت منابع آب
می پردازد و بحث مدیریت تخصصی حوزه های آب کم کم دارد پای می گیرد
و بسیاری از پایان نامه ها به این سمت و سو می روند و پژوهش های زیادی در
مورد مدیریت آب انجام شده .چون با شرایط موجود ،ما باید به سمت بهره وری
هرچه بهتر از منابع آب حرکت کنیم .من مطمئنم
که طرز فکرها عوض شده و نگاه ها از سازه محوری
به سوی مدیریت منابع آب رفته است .طبیعتاً سمت
و سوی آموزش های ما هم ناخودآگاه بیشتر به این
سمت خواهد رفت .ما از نظر سازمانی یک دفتر مرکزی
به نام دفتر آموزش وزارت نیرو داریم که سیاست های
کلی را تدوین کرده و به ما ابالغ می کند و ما آموزش
را بر اساس آن سمت و سو می دهیم .در حال حاضر
بیشتر آموزش ها به سمت آموزش های مدیریتی و
بهره وری می رود.
آمــوزش دانشــگاهی تــا چــه حــد مــی تواند
در صرفــه جویــی آب موثر باشــد؟
در این چند سال اخیر که متوجه شدیم مصرف آب در
کشور بیش از حد است ،چاره ای نداشتیم به جز اینکه
مدیریت آب را اصالح کنیم که در این کار آموزش جزء
الینفک آن است .به عنوان مثال اگر آموزش بتواند
حداقل  10در صد در صرفه جویی آب و برق مفید
باشد ،که البته به نظر من اهمیتش بیشتر هم هست،
اگر نقش آموزش از صنعت برق حذف شود 7000
مگاوات نیرو هدر خواهد رفت .در صنعت آب هم اگر
این  10درصد را به متر مکعب تبدیل کنیم  13میلیارد
متر مکعب در سال می شود که هر دو رقم بزرگی هستند .حاال اگر این
صرفه جویی اتفاق بیفتد تا چه حد و چه مقدار آن درست مصرف می شود
زیاد قابل محاسبه نیست .ولی برای بدست آوردن و نگهداری این  10درصد،
آموزش نقش بسیار مهمی دارد .از نظر ایمنی هم آموزش نقش بزرگی دارد.
اگر به دلیل کمبود آموزش در صنعت آب و برق کوچکترین خطایی اتفاق
بیافتد ممکن است به فاجعه تبدیل شود .در صنعت برق معروف است که می گویند
اولین خطاهای هرکس آخرین آن خواهد بود .صنعت آب ممکن است به
خطرناکی برق نباشد ولی از حساسیت باالیی برخوردار است .اگر آلودگی
وارد آب شود تبدیل به یک فاجعه می شود .حتی در مواردی معمولی مانند
وارد شدن یک مارمولک به مخزن آب فکر می کنید پاک سازی آن چه
مقدار سخت است وچه قدر آب هدر می رود؟ پس کلیه پرسنل باید آموزش
صحیح داشته باشند تا بتوان آنها را در سیستم حفظ کرد .این امورکام ً
ال
وابسته به آموزش هستند.
شرایط آب را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه مردم ما به آب خیلی کم بها می دهند .چون آب کاالی تولیدی
نیست و از منابع مختلف طبیعی استهصال می شود ،مردم فکر می کنند که
منابع آب مجانی و الیزال است در صورتی که واقعیت چنین نیست منابع آب
دارای محدودیت هستند و هزینه زیادی باید انجام شود تا آب به دست مردم
برسد .ما اگر بتوانیم این مسئله را جا بیاندازیم که آب بسیار پر اهمیت است
و مردم باید قدر آن را بدانند ،شاید در آینده بتوانیم آب بهداشتی را از آب
خوردن جدا کنیم .اگر این اتفاق بیافتد امری بسیار مبارک و مهم است .در
حال حاضر مردم نسبت به آب کم لطف هستند و نتایج این رفتار این روزها
به شدت خود را نشان داده است .هم اکنون در برخی شهرها آب جیره بندی
است و روزانه سه بار قطع و وصل می شود و مخازن آب زیر زمینی کشور
به دلیل حفر چاه های عمیق در حال خالی شدن هستند .از دیگر عوارض
خالی شدن مخازن نشست زمین و از بین رفتن مویرگ های آب رسان مخازن
است ،که این پدیده متاسفانه قابل برگشت نیست .این وظیفه صدا و سیماست
که آموزش وسیع به مردم بدهد چون بچه ها و خانواده ها به این رسانه توجه
می کنند و مطالب آن را درک کرده و ملکه ذهن شان می شود .بعالوه این
روزها پدر مادرها نه دانش این کار را دارند و نه به اندازه کافی وقت دارند تا
بچه ها را آموزش دهند .بزرگترین مشکل کشور ما در آینده مشکل آب خواهد
بود .چون منابع آب در دنیا محدود است ،شک نکنید که آب کمیاب می شود
وکشورهای زیادی با یکدیگر درگیر می شوند .این واقعیتی است که دیر یا زود
اتفاق خواهد افتاد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه قرار دادید از شما متشکریم.

عظمتکائنات
دختر  6ساله من همیشــه مرا زیر رگبار سواالت خود قرار می دهد .چند روز
پیش وقتی او را از مدرسه بر داشتم تا به خانه ببرم ،سوال هایی در مورد کائنات
از من پرســید .یکی از ســوال های او این بود که بزرگترین ستاره جهان کدام
اســت؟ من به او گفتم ،جهان جای خیلی بزرگ است و قسمت کوچکی از آن
برای انســان شناخته شده است و هیچ راهی برای اینکه بگویی کدام ستاره از
همه بزرگتر است وجود ندارد .این جواب او را قانع نکرد ،چون دوباره سوال کرد
بزرگترین ستاره ای که شناخته شده کدام است؟
البته من نمی توانســتم در حال رانندگی پاســخ او را بدهم چون دسترسی
به اینترنت نداشــتم .قرار شد وقتی به خانه رسیدیم در این زمینه تحقیقات
کنم .حاال که پاســخ را پیدا کردم ،فکر می کنم باید تحقیقاتم را با شــما نیز
تقسیم کنم.
قبل از اینکه مستقیم به جواب بپردازیم ،اجازه بدهید یک نگاهی به خورشید و
اندازه آن داشته باشیم .قطر این ستاره آشنا ،تقریبا  1/4میلیون کیلومتراست.
این عدد خیلی بزرگ است .اگر بخواهیم حس مقیاسی از آن داشته باشید ،باید
بگویم ،می توان  1میلیون سیاره زمین را در داخل خورشید قرار داد.

س ــتاره شناس ــان ب ــرای مقایس ــه بزرگ ــی و کوچک ــی س ــتارگان از اصط ــاح
«ش ــعاع خورش ــیدی» و «ج ــرم خورش ــیدی» اس ــتفاده م ــی کنن ــد .بهت ــر

اســـت مـــا هـــم همیـــن کار را بکنیـــم .شـــعاع خورشـــیدی 690/000
کیلومتـــر اســـت و جـــرم خورشـــید حـــدود  2ضـــرب در  10بتـــوان 30
کیلوگ ــرم اس ــت .یعن ــی ع ــدد  2و در جلوی ــش  30ع ــدد صف ــر.
یکی از بزرگترین ستاره های کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن قرار
گرفته ،هیواالیی به نام اتاکارینا ( )Eta Carinaاست ،که تقریبا  750سال نوری
با ما فاصله دارد .اکثر ستاره ها در طول زمان بر اثر بادهای خورشیدی جرم خود
را از دست می دهند .ستاره اتاکارینا آنقدر بزرگ است که در سال  500برابر جرم
ُکره زمین از وزنش کاسته می شود .با وجود از دست دادن چنین جرم زیادی ،به

دلیل بزرگی آن ،ستاره شناسان نمی توانند به طور دقیق بگویند که عمر این ستاره
کی تمام خواهد شود .اتاکارینا  120برابر جرم خورشیدی وزن و یک میلیون برابر
خورشید روشنایی دارد .شعاع این ستاره  250برابر خورشید است.
اما عظیم ترین ستاره شناخته شده کهکشان راه شیری در ابر ماژالنی بزرگ واقع
است و نام آن  R136a1می باشد .تصور می شود حجم این ستاره تا  265برابر
جرم خورشید باشد .دلیل اینکه به دقت نتوانسته اند اندازه این ستاره را محاسبه
کنند این است که در پشــت ابرماژالنی مخفی است و فقط از آثار آن می توان
اندازه اش را تخمیم زد.
حاال اجازه دهید نگاهی به بتل گئوس ،ســتاره ای در شانه مجموعه ستاره جبار
واقع اســت داشته باشیم .این ابرغول ســرخ رنگ دارای شعاع  950الی1200
برابراندازه خورشید اســت و اگر در منظومه شمسی به جای خورشید قرار
می گرفت ،قطر آن تا مدار مشتری را پُر می کرد.
امـــا ایـــن بزرگتریـــن ســـتاره شـــناخته شـــده نیســـت .بزرگترین ســـتاره
ش ــناخته ش ــده ب ــرای انس ــان س ــتاره VYواق ــع در ص ــورت فلک ــی س ــگ
بـــزرگ( )VY CanisMajorisاســـت .یک ســـتاره فراغـــول ســـرخ کـــه
در ح ــدود  5000س ــال ن ــوری ب ــا زمی ــن فاصل ــه دارد .روبرت ــا هامفری ــس
اس ــتاد دانش ــگاه مین ــه س ــوتا اخی ــرا ً محاس ــبه ک ــرده ک ــه ان ــدازه آن بی ــش
از  1540برابـــر انـــدازه خورشـــید اســـت.این بزرگتریـــن ســـتاره ای اســـت
کـــه مـــا مـــی شناســـیم ،امـــا فقـــط در کهکشـــان راه شـــیری احتمـــاالً
َده هـــا ســـتاره کـــه ممکـــن اســـت از ایـــن هـــم بزرگتـــر باشـــد وجـــود
دارد ،ام ــا در گاز و گ ــرد و غب ــار می ــان کهکش ــانی پنه ــان ش ــده ان ــد و در

ح ــال حاض ــر م ــا نم ــی توانی ــم آنه ــا را ببینی ــم .س ــتاره تپانچ ــه ،س ــتاره
دیگ ــری اس ــت ک ــه تص ــور م ــی ش ــود یک ــی از بزرگتری ــن س ــتاره ه ــای
جه ــان اس ــت .ام ــا هن ــوز ان ــدازه آن تخمی ــن زده نش ــده.
بدیهی اســت رسیدن به پاسخ سوال اصلی ،که بزرگترین ستاره در جهان کدام
است ،غیر ممکن است .زیرا جهان بسیار بزرگ است ،و هیچ راهی نیست که ما
بتوانیم از تمام گوشه و کنار جهان سر در بیاوریم .اما بیایید بررسی کنیم طبق
فرضیه نظریه پردازان ،یک ستاره حد اکثر چقدر می تواند بزرگ باشد؟
روبرتــا هامفریــس پژوهشــگری کــه انـدازه VYواقــع در ســگ بــزرگ را محاســبه کــرد،
جـواب ایــن سـوال را ایــن گونــه مــی دهـد .وی اشــاره مــی کنــد کــه بزرگتریــن ســتاره
جهــان بایــد ســردترین ســتاره باشـد .ســتاره اتاکارینــا کــه درخشــان تریــن ســتاره بزرگی
اســت کــه مــا مــی شناســیم و شــعاعش 250برابــر شــعاع خورشــیدی اس ـت .بســیار
گــرم و حـرارت آن 25/000کلویــن تخمیــن زده شــده اسـت .دمــای VYکــه 1540برابــر
خورشــید اســت تنهــا 3500کلویــن مــی باشـد .یک ســتاره واقعـاً بــزرگ خنــک تــر از
ایــن مقـدار خواهــد بــود .در 3000درجــه کلویــن،
یــک ابرغــول ســرد پتانســیل آن را دارد کــه2600
برابرخورشــیدباشـد.
نویسنده :فریزر کوین
مترجم :شهرام موبد

در زمان دروغ گویی واکنش های مختلفی نشان می دهد و هورمون هایی ترشح می کند

به این دلیل که هر کس به محل کسب آنها مراجعه می کرد الاقل  5دالر به دست آورد .آنها

که از همان طریق دستگاه دروغ سنج آن را تشخیص می دهد .عکس العمل هایی که به

هرگز به این فکر نیافتادند که چون تنور داغ است ما باید نان را بچسبانیم و چون مردم مطلع

در این شماره هجدهمین قسمت از مقاله رازهای موفقیت را برای شما چاپ می کنیم .در

تدریج ما را تندخو و بیمار می کند.

نیستند باید از آن ها سوء استفاده کنیم .هر چند این رفتار در کوتاه مدت می تواند موفقیت آمیز

صورت تمایل قسمت های قبلی را می توانید در سایت WWW.KWCIRAN.COMدر

روزی که انسان بخواهد با دروغ زندگی کند بسیار آسیب می بیند .البته در کنار راست گویی،

به نظر برسد ،ولی در دراز مدت افراد سودجو بازنده هستند .بنابراین شما در زندگی هیچ وقت

بخش آرشیو ماهنامه پیدا کنید .الزم به یادآوری است هر قسمت این مقاله بدون وابستگی به

درست کاری هم مطرح است و بر اساس این دو عامل ،مسئله اعتماد و اطمینان و اعتبار فردی

نمی توانید از نادانی و ناتوانی و از محدود بودن امکانات دیگران برعلیه خودشان استفاده کنید.

قسمت های دیگر نیز قابل مطالعه و استفاده می باشد.

به وجود می آید .اعتبار به خصوص در زندگی اقتصادی بسیار کار ساز است .به همین دلیل آدم های

اگر معلمی هستید که وظیفه و مسئولیتی دارید ،اگر پزشکی هستید که باید بیماران خود را به

راستگو و درست کار معموالً آدم های موفقی هم هستند چون در زندگی به دنبال میان بُر

بهترین شکل معالجه کنید ،حق ندارید از شرایط خود سوء استفاده کرده ،فقط به درآمد فکر

رازهای موفقیت (قسمت هجدهم)

کسب موفقیت شش روش اجرایی دارد .اولین آن داشتن عادات مطلوب است .امروز گفته
می شود کار اصلی تعلیم و پرورش ایجاد عادات خوب در کودکان است .اگر عادات خوبی در

نمی گردند .برخی از افراد به دلیل آسیب ها و شرایط سخت زندگی و تربیتی در همه کارها به

کنید .چون ممکن است یک نفر به خاطر دارویی که دکتر به او تجویز می کند حتی از مرگ

کودک ایجاد شود از تربیت مناسب برخوردار است و اگر عادات بد در او تولید گردد ،تربیت آن
کودک ناهنجار خواهد شد .مث ً
ال اگر ما کودکان مان را عادت بدهیم صبح که از خواب بیدار

دنبال راه تقلب و میان بُر هستند .آنها همیشه می خواهند قسمتی از کارها را انجام ندهند ،یا

نجات پیدا کند و یا دانش آموزی با یک نکته که یاد گرفته مسیر زندگیش تغیر کند .این ارزشی

قسمتی از تعهدات خود را نپردازند .به همین دلیل در جاهای مختلف زندگی آسیب می بینند

می شوند دوش بگیرند و دندان خود را مسواک کنند و یا خواندن کتاب را به عنوان یک عادت برای

به ویژه در کار و تحصیل .ما انسان ها باید باور کنیم میان بُری در کار نیست و بهتر است که

آن ها در بیاوریم ،به تدریج این عادت ها از مرحله خودآگاه به ناخودآگاه آنها می رود و به صورت

مبانی اخالقی را به شکل کامل بدانیم و به آن عمل کنیم ،تا ارتباطات ما با خودمان و دیگران

اتوماتیک عمل خواهد کرد .همان گونه که ما رانندگی را به صورت آگاهانه یاد می گیریم و بعد

مبتنی بر صمیمیت و صداقت بشود.

از مدتی آن را به قسمت ناخودآگاه مغزمان می فرستیم .به همین دلیل وقتی در حین رانندگی

مورد سوم مسئله معنا و مقصود است .انسان باید در زندگی جهت و هدف داشته باشد .زندگی

افکار ،تفکرات و تخیالتی داریم ،یا به موزیک گوش می کنیم ،اص ً
ال متوجه اعمال رانندگی خود

وقتی معنا پیدا می کند که هدف و چالشی برای بهتر و برتر کردن ما در آن وجود داشته باشد

نیستیموبهصورتخودکارملزوماترانندگیرابهبهترینشکلیکهآموختهایمانجاممیدهیم.

و هدف به شکل یک ارزش در ما در تجلی کند .انسانی که مقصود و معنایی در زندگی ندارد

کسانی که به دوش گرفتن عادت کرده اند ،صبح که بیدار می شوند با این پرسش روبرو نیستند

دیر یا زود متوجه می شود که همه کارها برایش تکراری و کارهایش در چارچوب رفع احتیاج

که آیا امروز باید دوش بگیرم یا نه ،بلکه به صورت اتوماتیک روانه حمام می شوند .ولی کسی که

و نیازهای روزمره منحصر شده است .مطالعات نشان داده افراد ،تا زمانی که مقصود و معنایی

به این کار عادت ندارد می تواند مقدار زیادی حرف های بی منطق و پَرت و پال به خودش و

در زندگی شان وجود دارد تالش و کوشش می کنند ،حتی اگر ناتوان و یا کهنسال باشند .ولی

دیگران بگوید تا دوش نگیرد .آدم های موفق دارای مقداری عادات مطلوب هستند ،عاداتی در

است که از درآمد مالی بسیار سازنده تر است.

کسانی که مقصود و معنایی در زندگی شان وجود ندارد ،هر چقدر هم جوان و پُر قدرت باشند

مطالعه ،ورزش و گفتگو دارند که انجام کارهای خوب را برای آنها سهل وآسان می کند .ظاهرا ً

به سرعت دست از کار و کوشش مثبت برخواهند داشت و تبدیل به موجودی می شوند که فقط

در جهان آدم موفقی پیدا نمی شود که عادات مطلوب نداشته باشد.

به دنبال رفع نیازهای فیزیکی و مادی و حداکثر امنیتی خود خواهند بود .اگر کاری هم بکنند

مورد دوم مسئله راستگویی و درست کاری است .در بسیاری از موارد انسان های راستگو کم ترین

کارهای بد است و حتی ممکن است به جمع بدکاران و جنایت کاران ملحق شود.

هزینه را درمســائل زندگی می پردازند و کم ترین آسیب را می بینند .وقتی که من و شما

راه کار چهارم بخشنده بودن است .نپولین هیلز به مدت  25سال رازهای موفقیت  2500نفر

اصولی که به جنبه های اخالقی باز می گردد را رعایت نکنیم ،دیر یا زود آسیب می بینیم.

از افراد موفق و ثروتمند را بررسی کرد و در کتابی چاپ نمود .یکی از موارد بسیار مهمی که در

البته به جز آسیب فکری ،در بدنمان هم فعل و انفعاالتی که مضر است اتفاق می افتد ،چندان

همه افراد موفق مشترک بود ،بخشندگی است .به شکلی که آنها همواره سعی می کنند بیشتر

که دستگاه دروغ سنج بر اساس همین فعل و انفعاالت ساخته شده ،به شکلی که افراد زیرک

از چیزی که از دیگران می گیرند به آنها پس بدهند ،یعنی هرگز بدهکار کسی نمی شدند .به

هم اگر دروغ بگویند این دســتگاه اغلب اوقات دروغ آنها را نشان می دهد ،زیرا بدن ما

عنوان مثال اگر آنها جنسی را 10دالر خریده و می توانستند 20دالر بفروشند 15،دالر فروخته اند

نمایی ازتول ِدو/اثر:اِل گِرکو

هفتجملهایکههرگزنبایدبهکارمندانخودبگویید
بعضـــی وقتهـــا صبـــر مدیـــران لبریـــز میشـــود وحرفـــی م یزننـــد کـــه عواقـــب
خوب ــی بــرای موسس ــه آنه ــا و ش ــخصیت خودش ــان نــدارد .بعض ــی اوق ــات ه ــم از گفت ــه
خـــود پشیمان میشـــوند کـــه معمـــوالً دیگـــر دیـــر اســـت .مدیـــر وظیفـــه دارد کـــه در
درگیریه ــای لفظ ــی داخ ــل نش ــود .او نمیتوان ــد وقت ــی خس ــته و تح ــت فش ــار اس ــت،
ه ــر چی ــزی ک ــه دل ــش خواس ــت بگوی ـد .در ای ــن ج ــا  ۷جمل ــه ای ک ــه ه ــر مدی ــر بای ــد
از گفتــن آن بــه کارمن ـدان اش اجتنــاب کنــد ،تــا باعــث خســارت و از بیــن رفتــن اعتمــاد
کارمنــدان نش ــود را ب ــه ش ــما ی ــادآوری م ــی کنیــم.
رییسمنم،کاریرابکنکهمنمیگویم
ش ــما نمیتوانی ــد از کارمن ـدان ت ــان انتظ ــار داش ــته باش ــید ک ــه ب ــا ای ــن گفت ــه ش ــما کن ــار
بیاین ـد .اگــر اســتاندارد خاصــی ب ـرای کار داریــد بایــد بــه دقــت آن را ب ـرای کارمن ـدان خــود
مطــرح کنیــد و دالیــل مزیــت سیســتم خــود را بــا آنهــا بــه بحــث وگفتگــو بگذاری ـد.
توخوششانسیکهچنینشغلداری
اگــر شــما واقعـاً اینگونــه فکــری در مــورد کارمنــد خــود داریــد ،پــس احتمــاالً شــما هــم آدم
خوششانســی هســتید کــه مدیــر شــده ایـد .چــون هیــچ کــس حاضــر نیســت در چنیــن
محیط ــی ک ــه ش ــما ایج ــاد کردهای ــد کار کنــد .بهت ــر اس ــت حرفــهای ت ــر عم ــل کنی ــد و
مشــکالت را پیـدا کــرده ،راهــی بـرای حــل مسـائل و یــا عجالتـاً بـرای قســمتی از مشــکالت
پی ـدا کنی ـد .ای ــن ذهنی ــت ک ــه کارمن ــد ش ــما باید بی چ ــون و چ ـرا ب ــه ش ــما و عقایدت ــان
احت ـرام بگ ـذارد ،بیانگــر ایــن اســت کــه شــما در مهارتهــای رهبــری کمبــود هایــی داری ـد.
اگه تو این کار را دوست نداری ،کسی دیگری را پیدا می کنم تا انجامش بدهد
ه ــر کس ــی میتوان ــد خ ــودش را مدی ــر بخوان ــد ول ــی ی ــک مدی ــر خ ــوب از مهارته ــای
رهب ــری بــرای انگی ــزه بخش ــی ب ــه کارمنــدان و هدای ــت آنه ــا ب ــه س ــمت نتای ــج اس ــتفاده
میکنـــد .تهدیـــد کارکنـــان بـــه اخـــراج ،راه پایـــداری بـــرای انجـــام دادن کاری کـــه شـــما
از آنه ــا انتظ ــار داری ــد نیســت .ممک ــن اس ــت در ابتــدا ای ــن کار موث ــر واق ــع ش ــود ،ول ــی
باعث ب یانگیـــزه شـــدن کارمندان و انجـــام حداقلـــی کارهـــا خواهـــد شـــد .تـــازه ایـــن در
صورت ــی اس ــت ک ــه آنه ــا هم ــان ب ــار اول مح ــل کار را ت ــرک نک ــرده باش ــند!
چراتوتنهاکسیهستیکهمشکلدارد؟
اگر در مورد کارمندی حرف م یزنیم که معموالً اهل همکاری کردن است و زمان مناسبی را برای
ط خاص موسسـه شـما اختصاص میدهد ،احتماالً مشکل این جا اسـت که اهل شنیدن
شـرای 

نگرانیهـا و ایدههـای جایگزین نیسـتید .یا اینکه ممکن اسـت کارمند شـما ،فقط یـک روز بد را
پشـت سـر گذاشـته باشـد و اگر این جمله در مورد کارمندی باشـد که همیشه مقاومت میکند،
باز هم جمله مناسبی برای مطرح کردن مشکل نیست .به هر حال بدانید که مخالفت یا مشکل
سـازی کارمندان ب یدلیل نیسـت ،بهتر اسـت از او دلیل را جویا شـوید .هیچوقت کارمندان تان را
باهم مقایسـه نکنید ،این کار به اندازه مقایسـه فرزندان با یکدیگر ،غیر پسندیده است.
من برای این موضوع وقت ندارم
شــما رییــس هســتید و ایــن وظیفــه شماســت که وقــت ایجــاد کنی ـد .بــه جــای اینکــه بــه
ت کارمنـدان را رد کنیــد ،کمــی بـرای آنهــا وقــت بگذاریــد ،تــا
بهانــه وقــت نداشــتن ،درخواسـ 
الزم نباشــد مدتــی بعــد ،مجبــور شــوید وقــت زیــادی برایشــان بگذاریـد.
تونمیدانیاسترسیعنیچه؟
هــر کســی اســترس هــای خــودش را دارد .فقــط بــه ایــن خاطــر کــه شــما تصمیــم گیرنــده
هس ــتید ،دلی ــل نمیش ــود تنشهای ش ــما بیش ــتر و بزرگت ــر از بقی ــه باشــد.
می دانی اینجا رییس چه کسی است؟
بل ــه ش ــما ریی ــس هس ــتید ،خ ــب ک ــه چ ــه؟ درس ــته ک ــه ش ــما ای ــن کس ــبوکار را راه
انداختی ــد و روی آن پ ــول و وق ــت و ان ــرژی س ــرمایهگذاری ک ــرده ای ــد ت ــا موسس ــه ش ــما ب ــه
اینج ــا برس ــد ،اما ب ــدون کارمنــدان تان بای ــد ب ــا کس ــب و کار و ارائ ــه خدم ــات ب ــه مش ــتریان
خداحافظــی کنیــد !

تحلیل اخبار آب

وزیر نیرو :مدیریت منابع آب باید جایگزین سدسازی شود

حمید چیتچیان وزیر نیرو میگوید ظرفیت مخزن سدهای احداث شده1/5برابر موجودی

آب رودخانههای کشور است .او اعتقاد دارد ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و

سرمایهگذاری باید به سمت مدیریت مصرف آب هدایت شود .مسئوالن وزارت نیرو در دولت

یازدهم بارها با انتقاد از آنچه «احداث بیرویه سد» در دولت گذشته عنوان شده خواهان

بازنگری در پروژههایی شدهاند که توجیه فنی و اقتصادی ندارند .تنها در سال  ۱۳۹۰کار
احداث ۱۳۰سد جدید در کشور آغاز شده است .وزیر نیرو گفت برای خروج از این بحران،

روشهای قدیمی كار ساز نیست .وی با انتقاد از «سدسازی بیرویه در مسیر رودخانههای کم

بازده» اعالم کرد چنین پروژههایی حتی اگر اجرای آن آغاز شده باشد متوقف میشود وی
خاطر نشان کرد ،در حال حاضر  ۹۲درصد آب كشور در بخش كشاورزی مصرف میشود و

 ۱۰درصد صرفهجویی در این حوزه بیش از کل مصرف آب در خانهها و صنایع خواهد بود.

آب نما نیوز

به چه امیدی 50درصد اضافه ظرفیت در دستور کار بوده؟ مگر سدسازی

کار ارزانی است که بتوان چنین حجم عظیمی را بدون کاربری ساخت .از طرف دیگر در

سال  90دیگر آثار کم آبی با چشم غیر مسلح هم قابل رویت بود .چه انگیزه ای باعث شد
تا در ساخت  130سد بازنگری نشود؟ آیا تعطیل شدن نهادی قدیمی و جا افتاده مانند

سازمان برنامه و بودجه دلیل این خطای فاهش نبوده؟ به خصوص که سد سازی حتی

در مقیاس مناسب هم از سالیان قبل مورد انتقاد اکثر متخصصان بی طرف بود و آنها

بارها عواقب سد سازی برای محیط زیست و از دست دادن حجم بزرگی از آب به دلیل
تبخیر زیاد سدها گوشزد کرده بودند .ظاهرا ً در سال های گذشته جای کارشناسی برای
این حجم از سد سازی به کلی خالی بوده است.

سدهای تهران فقط ۴۰روز دیگر آب دارند

محمد پرورش مدیرعامل آبفای تهران گفت :ذخیره آبی سد الر و لتیان به پاییز نمی رسد و
سد لتیان را تا امروز با کاهش فشار آب کنترل کردیم اما با ادامه مصرف و نبود بارش برای فصل

پاییز امکان برداشت آب از سد الر و لتیان را نخواهیم داشت.

جام جم

آیا عملیاتاستراتژیکصرفهجوییمصرفآب،باشدتبیآبیهمخوانیدارد؟

کمبود آب؛ «مهمترین چالش امنیتی  -انسانی در ایران»

کارشناسان سازمان ملل میگویند :آنچه ایران را امروز بیش از همه چیز تهدید میکند

تحلیل رفتن منابع آبی است که موجب شده در برخی شهرها موضوع جیرهبندی مطرح
شود .گری لوییس ،نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران ،میگوید :سدسازی

بیش از حد ،روشهای بد آبیاری ،خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منجر به ایجاد بحران
آب در ایران شدهاست .افزون بر این ،بهای پایین آب در ایران مردم را تشویق به اسراف

در مصرف کرده است .همچنین برخی کشاورزان و سازمانها متهماند به اینکه منابع پُر
ارزش آب را به سرقت میبرند .وی گفت :در چند ماه گذشته  ۱۲شهر بزرگ ایران از

جمله تهران و شیراز با تهدید به جیرهبندی آب روبرو بودهاند و از ساکنان این شهرها

خواسته شده تا جایی که میتوانند در مصرف آب صرفهجویی کنند .اما متاسفانه گوش
شنوا برای این درخواستها پیدا نمیشود ،حتی برعکس ،به نقل از مقامات مسئول،
استفاده از آب در شهرهایی چون تهران در دو ماه اخیر  ۱۰درصد افزایش داشته است.

دوئیچه ووله

اگر مسئولین فکر می کنند با مصرف بی رویه آب که مردم به آن عادت کرده

اند ،در دقیقه نود یعنی زمانی که بحران آب شروع شده می توانند از مردم خواست در مصرف
آب صرفه جویی کنند ودر صورت نشنیدن پاسخ مناسب  ،به این نتیجه برسند که البد گوش
شنوا در مردم پیدا نمی شود ،طرز فکر غلطی است .عادتی که در طول زمان طوالنی وارد

زندگی مردم شده ،با یک تذکر خشک وخالی اصالح نمی شود .باید مردم را آگاه کرد ،وسیله
در اختیارشان گذاشت ،روش های صرفه جویی را به آنها آموخت ،در نهایت کسانی که
توجه نمی کنند جریمه کرد .تمام این کارها زمان الزم دارد و به صورت ضرب العجل

امکان پذیر نیست.

آب ۳هزارمشترکپُرمصرفتهرانیقطعمیشود

محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران اعالم کرد :آب ۳هزار خانواده پُر مصرف روز شنبه

 ۱۸مرداد  ۱۳۹۳از ساعت  ۱۰صبح تا  ۵بعد از ظهر قطع خواهد شد .این مشترکان حدود

اخبار KWC
قرار بود شــرکت KWCدر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از تاریخ  19الی22
مرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران شرکت کند .متاسفانه مدیریت نمایشگاه از قرار دادن
سالن همیشگی در اختیار صنف سازندگان شیرهای ساختمانی خودداری کرد و در عوض سالن بسیار
پَرتی که مراجعان با آن آشنایی نداشتند را پیشنهاد کرد .بعد از عدم نتیجه گیری از مذاکرات ،باالخره
انجمن صنفی سازندگان شیرهای بهداشتی تصمیم گرفت اعضاء این انجمن در این دوره شرکت نکنند.
بدینوسیله از کلیه بازدیدکنندگان محترم بابت عدم برگزاری نمایشگاه  KWCپوزش می طلبیم.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک 2600 :ایمیل

دو و نیم برابر متوسط مصرف شهر تهران آب مصرف میکنند .اگر مصرف باال همچنان ادامه
یابد با دریافت مجوزهای قضایی برای قطع کامل آب مشترکان پُر مصرف اقدام خواهد شد.

ایسنا

زمانی که مجتمع های ساختمانی فاقد کنتور مجزا هستند ،چگونه می توان

تشخیص داد چه کسی پُر مصرف و چه کسی کم مصرف است .این طرح هم به نظر نمی

رسد تاثیر اساسی در حد  20درصد در مصرف آب داشته باشد ،چندان که در  18مرداد

خبر خاصی از قطع آب مشترکان پُر مصرف به گوش نرسید .اگر چنین اتفاقی افتاده باید
اخبار آن در سطح وسیع برای عبرت دیگران منتشر می شد.

