بحران جهانی آب و مسئولیت اجتماعی ما!
همیشه کمبود آب و آینده بدون دسترسی به آب آشامدینی بشر روی این کره پهناور دستمایه کنفرانسها و
تحقیقات علمی تا فیلمها و آثار هنری فراوانی بوده است و همه در این خصوص اخطار میدهند .اما برای بسیاری
از ما که به آب سالم و تمیز دائمی دسترسی داریم ،این موضوع هیچگاه دغدغه جدی نبوده و صرفهجویی در
مصرف آب برایمان بیشتر یک شعار و ژست اجتماعی است.
شاید به این دلیل که همیشه به آب تمیز و گوارا به راحتی و قیمتی پایین دسترسی داشتهایم ،چندان این مشکل
را لمس نکردهایم و چندان برایمان قابل درک و تحلیل نیست.
بحران جهانی آب؟!
اگرچه آب یکی از عناصر حیاتی بدن ما و تمام موجودات زنده است و عدم دسترسی به آن کشنده خواهد بود ،اما
متاسفانه امروزه بیش از  ۷۸۵میلیون نفر از انسانهای کره زمین (یک نهم آنها)به این مایع حیات دسترسی ندارند.
و در این میان وضع جانوران و گیاهان نیز اسفبارتر است .بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ،بحران کمبود آب
چهارمین خطر جهانشمولی است که جامعه انسانی را تهدید میکند.
سازمانهای فراوانی در سراسر جهان همواره در تالش هستند تا آب تمیز و پایدار (این نیاز و حق اولیه انسانی)
برای همه ساکنان کره خاکی تامین کنند .و بتوانند سالمتی ،امید و شکست چرخه فقر را برای تعداد بیشتری از
انسانها امکان پذیر سازند .اما باید بدانیم که:

 ۷۸۵میلیون نفر به آب سالم دسترسی ندارند.
 ۱۴۴میلیون نفر جهت زندگی روزمره به آبهای سطحی برای تامین نیازهای اولیه متکی هستند.
زنان و دختران روزانه بیش از  ۲۶۶میلیون ساعت زمان را صرف پیدا کردن و تامین آب میکنند.
هر  ۲دقیقه یک کودک به دلیل مصرف آب ناسالم جان خود را از دست میدهد.
جمعیتی شش برابر شهروندان ایاالت متحده به آب لوله کشی دسترسی ندارند .این مردم ،به خصوص زنان و
کودکان ،به جای فعالیت اقتصادی ،رسیدگی به خانواده یا درسخواندن و بازی ،باید زمان زیادی را صرف تهیه و
انتقال آب کنند.
قدرت آب
همانطور که خواندید ،تنها تامین آب سالم و دائمی میتواند باعث نجات جانهای ارزشمند فراوانی در سراسر
جهان شود .دستیابی به آب سالم به جوامع امکان میدهد به جای صرف زمان برای یافتن و حمل آب ،این زمان
را ذخیره کرده و صرف بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سالمتیشان کنند.
مسئولیت اجتماعی ما
هر انسانی حق دارد که سرنوشت و آیندهاش را خودش رقم بزند و دسترسی به آب سالم و پایدار این موضوع را
برای  ۷۸۵میلیون نفر امکان پذیر میسازد .ضمن آنکه هشدارهای همیشگی سازمانهای جهانی نشانگر این
موضوع است که اگر مصرف آب آشامیدنی به همین شکل در جوامع افزایش یافته و کنترل نشود ،به زودی تمامی
کره زمین با این موضوع دست به گریبان خواهد بود و هر روزه تعداد بیشتری از ما و اطرافیانمان به گروه ۷۸۵
میلیون نفری فعلی اضافه خواهیم شد .و همین حاال هم کافی است نگاهی به خبرها بیندازیم تا متوجه شویم در
بسیاری از شهرها و برخی استانهای کشور خودمان هم این موضوع امری جدی و حیاتی است و بسیاری از
شهروندان ایران هم در استانهای جنوبی و شرقی جزو همین  ۷۸۵میلیون نفر دستهبندی میشوند.
لذا همگی وظیفه داریم تا در تمامی لحظات دسترسی به آب سالم و بهداشتی ،بیشتر قدر آن را بدانیم و این نعمت
بزرگ در ذهن و فرهنگ ما از محصولی دم دستی و بیارزش ،به کاالیی گرانبها و ارزشمند تبدیل شود .اینگونه،
مصرف بهینه و درست آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تحولی بزرگ صورت خواهد گرفت .عالوه بر این باید به
اندازه توانمان به دنبال کمک و حمایت سازمانها و نهادهای فعال در این زمینه باشیم.

با توجه به اینکه شیرآالت بهداشتی خانه در خط مقدم ارتباط ما با آب آشامیدنی سالم حضوری دائمی دارند ،لذا
اهمیت و جایگاه آنها در این مبارزه بسیار چشمگیر است .ما هم در  KWCایران به عنوان یکی از بازیگران این
نبرد نابرابر ،تمامی دانش و توان فنی و علمیمان را به کار گرفتهایم تا همواره بهترین و موثرترین شیوههای مصرف
آب و جلوگیری از هدررفت آن را در اختیار مشتریانمان بگذاریم.
لذا امروزه شیرآالت  KWCنه تنها با توان و استحکام باالیی که در مصرف روزمره دارند ،از نشت و چکه کردن
آب جلوگیری میکنند .که یکی از دالیل اصلی هدر رفت آب لولهکشی است .بلکه با ابداع شیوههای نوین همچون
زماندار و خودکار کردن شیرآالت ،ترکیب آب خروجی با هوا و تبدیل آن به ذرات بسیار ریز ،به دنبال آن بودهایم
تا میزان مصرف آب را به حداقل ممکن برسانیم.
به امید روزی که تمامی ساکنان این کره زیبا به آب سالم و بهداشتی پایدار دسترسی داشته باشند.

