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که دخلش بود نوزده ،خرج بیست
		
بر احـوال آن کس بایـدگــریست
پارلمان یونان در ماه گذشته الیحه ریاضت اقتصادی را تصویب کرد .چون اگر این کار را
نمی کرد خطر اخراجش از اتحادیه اروپا وپول یورو وجود داشت .بر اساس این الیحه  22درصد
از حقوق کارمندان و  10درصد از حقوق باز نشستگان کاسته شد و در سال آینده  15هزار
نفر مشاغل دولتی خود را از دست خواهند داد .مالیات ها نیز از  13درصد به  23درصد ارتقاء
پیدا کرد .دلیل این ریاضت اقتصادی که بر اثر آن نارضایتی عمومی و تظاهرات و اعتصاباتی هم
اتفاق افتاد ،اینبودکهدرسالیاناخیردخلکشوریونانبهمراتبازخرجشکمتربودوکشورهای
عضوپولیورودیگرتحملاینمقداربدهکارییکیازاعضاءرانداشتند.
ریشه مشکل اقتصادی این کشور به حدود  40سال قبل باز می گردد .بعد از سقوط
حکومت سرهنگ ها در سال  ،1974هر چند سایه دیکتاتوری از سر یونان برداشته شد،
ولی عملکرد اقتصادی این کشور در همه جنبه ها بسیار ضعیف شد .کسر بودجه های
عظیمی به وجود آمد .نرخ رشد بسیار کم و نرخ تورم دو رقمی شد .در سال  1993که
اتحادیه کنونی اروپا براساس توافق «ماستریخت» پایه گذاری گردید ،هیچ کس با عضویت
یونان به عنوان بنیان گذار فرهنگ اروپا و آنچه که امروز غرب خوانده می شود ،مخالفتی
نداشت .کشوری که تال ِس ،فیثاقورس ،دموکریتوس ،سقراط ،افالطون ،ارسطو و اپیکور را
به جهان تقدیم کرده بود .الحاق یونان به اتحادیه اروپا در آن زمان شرایطی را برای یونان
به وجود آورد که منجر به تثبیت اقتصاد و شتاب گرفتن نرخ رشدآن شد .به طوری که
کسری بودجه از  12درصد تولید ناخالص ملی ظرف  6سال ،در سال  1999به  3درصد
رسید .نرخ تورم از  15درصد به  2درصد کاهش یافت و نرخ رشد ،از میانگین  1/5درصد
به نزدیک  4درصد افزایش یافت .در سال  1999وقتی اتحادیه اروپا پول مشترکی به
نام یورو را معرفی کرد ،فقط  17کشور از  28کشور عضو اتحادیه از َسد شرایط عضویت
در کلوپ یورو عبور کردند که یکی هم یونان بود ،ولی سوئد از این سد نگذشت .ظاهرا ً
به دلیل احترامی که تمام اروپا برای یونان قائل هستند ،سختگیری زیادی برای یونان
انجام نگرفت ،حاال کشور باستانی یونان که روزگاری به سراسر اروپا حکمرانی می کرد
سرنوشت اقتصادی اش با  16کشور قوی ،مانند آلمان ،فرانسه ،اتریش ،ایتالیا ،گره خورد.
کم کم برای مردم و دولت مردان یونان ،این باور پیش آمد که همه اروپا جمع شده اند
تا دوباره خراج گذار آنها باشند و دِین اخالقی شان را به تمدن یونان بپردازند .به تدریج
اصالحات متوقف شد .اهمال کاری ،بی عملی و فساد ،بر شیوه حکمرانی مسلط گردید.
کاالهای وارداتی جایگزین تولیدات محلی شد .دستمزدها به شکلی بی رویه افزایش یافت.
کارمندان و کارگران زود هنگام بار نشسته شدند ،سیاست های پولی و مالی نیمه کاره رها
شد .خالصه مخارج زیاد و درآمد کم شد.
آنتونیس ساماراس رئیس حزب دموکراسی نوین که از  2004تا  2009قدرت را در یونان به
دست داشت ،در یک سخنرانی نقاط ضعف دولت را بیان نمود «دولت ما اشتباهات زیادی کرد،
اشتباهاتی جدی ،ما با دولت ساالری نجنگیدیم .به جای اینکه اندازه دولت را کوچک کنیم،
آن را افزایش دادیم .دولتی که مشخصه های درهم ریختگی و غیرمولد بودن را گسترش داد.
دولتی که در برابر منطق صرفه جویی در هزینه های سیاسی عقب نشینی کرد .ما باید به
خاطر همه این ها از تمام کسانی که به ما رای دادند ،از همه مردم یونان پوزش بخواهیم».
زمانی که حزب یاسوک در انتخابات سال  2009حاکمیت یونان را به دست گرفت .در
تبلیغات انتخاباتی ،با وعده حمایت از اقشار کم درآمد ،باال بردن حقوق و مزایای کارمندان
در حد تورم ،افزایش استخدام و ایجاد شغل ،عدم افزایش مالیات و سرمایه گذاری مستمر
برای تحرک بازار ،توانست با آراء بیشتر بر حزب دموکراسی نوین که قدرت را در دست
داشت ،پیروز شود .اما دولت چند هفته پس از آغاز کار اعالم کرد ،یونان از نظر اقتصادی
در پرتگاه قرار دارد و ناچار است اقدامات ریاضتی جدی انجام دهد.
سعدی دستور العملی برای کسانی که دخلشان خیلی از بیست کمتر است نداده .ولی
هرکسی دخلش از خرجش کمتر باشد ،دیر یا زود دچار دردسر خواهد شد و هرچه دیرتر
متوجه این کسری درآمد بشود و آشکار شدن اثرات آن را با استقراض و پنهان کاری و
سایر شیوه ها ،به تاخیر اندازد ،انرژی مخرب ذخیره شده در این کسری را افزایش خواهد
داد .بر اساس آمار و ارقام ،حجم بارندگی ایران حدود  400میلیارد متر مکعب در سال
است .از این مقدار  294میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر از دسترس خارج می شود.
آنچه که می ماند در حدود  116میلیارد متر مکعب است .مقداری از این آب به دریاها،
دریاچه ها و باتالق ها می ریزد .آن مقدار که برای مصارف کشاورزی و صنعتی و مصرف
سرانه مردم باقی می ماند ،چیزی در حدود  80میلیارد متر مکعب است .در صورتی که
در حال حاضر رقم مورد نیاز کشور  90میلیارد متر مکعب در سال است .پس در واقع به
طور متوسط ما سالی  10میلیارد متر مکعب از حق دریاچه ها و آبگیرها و باتالق ها را کم
می گذاریم و بخشی هم از ذخایر زیرزمینی استقراض می کنیم .در واقع خرج و دخلمان
با هم یکسان نیست .هرچه دیرتر به فکرحل این مشکل باشیم ،کارمان سخت تر خواهد
شد .یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از خطر ریاضت کم آبی ،مدیریت
ش.ب
بهینه آب و صرفه جویی است.

مصرف سرانه آب در مسکن مهر  125لیتر! (قسمت سوم)
درشماره قبل محاسبه کردیم ،با استفاده از وسایل کاهنده ،می توان مصرف سرانه
ساکنین مسکن مهر را از  250لیتر به  117لیتر کاهش داد .تهیه و نصب وسایل کاهنده
که موجب این کاهش می شوند ،هزینه ای در بر دارد .اگر این هزینه قابل توجیه نباشد،
حتماً طرح با شکست مواجه خواهد شد .به همین دلیل دراین شماره تفاوت قیمت بین
وسایل موجود در یک آپارتمان مسکن مهر را با قیمت وسایل کاهنده مصرفی که باید
تغییرکند ،مقایسه می کنیم ،تا مشخص شود این دو رقم با هم چقدر تفاوت دارند.
هر آپارتمان به صورت معمول دارای یک پکیج برای گرم کردن آب حمام،
دستشویی ،آشپزخانه و شوفاژ می باشد .قیمت پکیجی که این مقدار آب گرم را برای
یک آپارتمان حدود  100متر مربع تأمین کند ،با یک برند ایرانی خوش کیفیت ،در
حال حاضرحدود یک میلیون تومان است .برای خرید یک  Setشیر بهداشتی ایرانی
با کیفیت متوسط ،شامل یک شیرآشپزخانه ،یک شیردستشویی ،یک شیرتوالت،
یک شیرحمام ،یک علم یونیکا ،یک سردوش به اضافه یک فالش تانک یک حالته
معمولی ،مبلغی در حدود  220هزار تومان باید پرداخت .وقتی از وسایل کاهنده
مصرف آب استفاده می کنیم ،به دلیل اینکه سرویس رسانی پکیج فقط به شوفاژ و
در فصل سرما محدود می شود و تأمین
آب گرم حمام و دستشویی و آشپزخانه
حذف می شود .از حجم پکیج کاسته
خواهد شد و قیمت پکیج مناسب این
کار به 800هزار تومان تقلیل می یابد.
قیمت آب گرمکن برقی بدون تانک
مناسب برای خانواده چهار نفره با دوش و
علم یونیکا 80دالر است .قیمت هر عدد
آبگرمکن زیرسینک  25دالر است که دو
عدد آن  50دالر می شود ،با نرخ دالر
رسمی این سه آبگرمکن در حدود 160
هزار تومان هزینه خواهد داشت .برای
خرید یک شیرفشاری زمان دار 70هزار
تومان باید پرداخته شود .یک شیرآشپزخانه کم مصرف دارای آب پخش کن استاندارد
 90هزار تومان قیمت دارد .قیمت فالش تانک دو زمانه  60هزار تومان است .با نصب
آب گرمکن برقی بدون تانک ،شیرحمام ،علم یونیکا و دوش از سیستم حذف می شود.
با توجه به شرایط ذکر شده ،در شیوه فعلی ،هزینه یک پکیج به اضافه یک  Setشیر
و یک فالش تانک ،برای یک آپارتمان مسکن مهر 1/220/000 ،تومان می شود.
در شیوه استفاده از وسایل کاهنده ،هزینه ها به این شکل محاسبه می شود.

فالش تانک شیرآشپزخانه شیر فشاری آبگرمکن برقی

پکیج

800/000 + 160/000 + 70/000 + 90/000+ 60/000 =1/180/000
کمی باور کردنی به نظر نمی رسد! بیش از  50درصدصرفه جویی در مصرف آب،
حذف مقدار زیادی لوله کشی ،استفاده از مدرن ترین وسایل روز جهان ،استفاده
از انواع شیر با کیفیت عالی ،ولی در نهایت با قیمتی ارزان تر.
این مسئله ای است که در یک طرح پایلوت قابل بررسی و اثبات است .همان گونه
که قب ً
ال هم گفته شد ،طرح ها بر روی کاغذ و در مرحله اجرا  ،دچار تفاوت هایی
خواهند شد .ولی همین مقدار هم باید مسئوالن تهیه آب پروژه های مسکن مهر را
عالقه مند کند تا اقدام به بررسی عملی و علمی این طرح بنمایند.
یکی دیگر از مسائلی که باید در نظر گرفته شود ،مصرف برق این وسایل است.
آبگرمکن بدون تانک به دلیل صرفه جویی زیادی که در مصرف آب می کند،
مصرف انرژی را هم به شدت کاهش می دهد.آبگرمکن های برقی در اندازه های
مختلفی ساخته می شوند .مصرف برق کوچک ترین آنها  KWh 3/5است و به
 KWh 8/5هم می رسد .یک آب گرمکن برقی متوسط معموالً  KWh 5/5برق
مصرف می کند .اگر شخصی در زمان  15دقیقه حمام کند ،قیمت برق او بر اساس
هر کیلو وات ساعت 120تومان بدین شکل محاسبه می شود.
تومان 15 / 60 h × 5/5 KWh × 120 =165
یعنی برای هر بار حمام کردن  165تومان برق مصرف می کند .آبگرمکن زیر
سینک هم مصرف ناچیزی دارد .در ماه آینده شیوه فرهنگ سازی و آموزش
استفاده از این وسایل ،برای ساکنان مسکن مهر را تشریح خواهیم کرد.

استفاده از شلنگ به جای جارو

گفت وگو با محمدعلی اینانلو مستندساز و طبیعت شناس
جناب آقای اینانلو شما که طبیعت ایران را می شناسید شرایط آب
درکشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
آب یکی از  4عنصر مورد تقدیس ایرانی ها بوده .ما برای آب ایزد بانو داشته ایم.
آناهیتا ایزد بانوی آب است .آب آنقدر برای ما عزیز و گرامی و مقدس بود که آلودن
آن را گناه بزرگی می شمردیم .در خیلی از آثار باستانی ،شما می توانید مظاهر تقدس
آب را ببینید .مث ً
ال در معبد های بی شاپور یا معبد های کرند کرمانشاه .همان گونه
که می دانید ما در منطقه خشکی قرار گرفته ایم .اگر کوه زایی های درون فالت
کشور ما نبود ،تقریباً می توانست طبیعت کشور ،مثل همسایه های جنوبی خلیج
فارس باشد .اما خوشبختانه کوه های البرز در سرتاسر شمال و کوه های زاگرس
و سایر کوه های داخلی وجود دارد .این کوه زایی ها
باعث اختالف درجه حرارت در کشور شده ،این اختالف
درجه حرارت تا  100درجه سانتیگراد می رسد .اختالف
ارتفاع هم بیشتر از  6000هزار متر هست ،یعنی قله کوه
دماوند نزدیک  6000متر ارتفاع دارد .در کویر لوت ،ما
جاهایی داریم که  200تا  300متر از سطح دریای آزاد
پایین تر هستند .در اثر این اختالف ارتفاع و اختالف
دما ،در کشور اقلیم های گوناگونی به وجود آمده .اما
کماکان کشور ما از نظر آب غنی نیست و وابسته است
به ابرهایی که از طرف شمال و سیبری می آید و در
البرز انبار می شود و ابرهایی که از اقیانوس اطلس و
مدیترانه می آیند و در زاگرس انبار می شوند .عمده آب
ما از این دو رشته کوه به دست می آید .شرایط رشته
کوه البرز و زاگرس هم از نظر آب رسانی به زمین های
کشور با هم فرق دارند .برای اینکه البرز ،به خصوص در
حاشیه شمالی اش خیلی کوتاه است .یعنی رودخانه ها
به محض این که تشکیل می شوند ،با فاصله خیلی کمی
به دریای خزر می ریزند و فقط همان حاشیه کم عرض
سبز شمال کشور را برای ما ایجاد می کند .در حالی
که حوضه گیالن یکی از پرآب ترین و پر باران ترین مناطق کشور است و در
حدود  2500میلی متر در سال بارندگی دارد .ولی حوضه زاگرس از شمال
غربی تا جنوب شرقی امتداد دارد و پر آب ترین و طوالنی ترین رودهای کشور

به جای اینکه اطالع بدهند که آقا بیایید جلو این آب را که هدر می رود بگیرید.
این واقعیت اس��ت .ش��ما بروید کنار هر رودخانه ،مث ً
ال همین رودخانه جاجرود .تا
جایی که ماشین بتواند کنار رودخانه برود ،مردم اولین کاری که می کنند ،شستن
ماشین هایشان است .شما بیایید بروید  40کیلومتر پایین تر از تهران ،محله جواد آباد
ورامین را رد کنید ،می رس��ید به محلی که زمین های کش��اورزی در آن هس��ت.
ببینید چه چیزهایی در آب آنجا پیدا می کنید .از پالستیک و پوست پفک گرفته،
انواع و اقس��ام اشغال های مختلف .این کدام آب است .این همان آبی است که از
البرز جاری می ش��ود .شما چرا در سربند این آب را زالل می بینید و در ورامین
آلوده .اص ً
ال الزم نیس��ت خیلی راه دور بروید .به هر خیابانی که دلتان می خواهد

سر بزنید ،می بینید بعضی مغازه دارها و میوه فروشی ها ،آشغال های مغازه شان
را م��ی ریزن��د توی پیاده رو و بعد خیلی راحت جارو م��ی کنند و می ریزند توی
ج��وی تا آب ببرد .ب��ه نظر من یکی از کارهای بدی که م��ا تلویزیونی ها کردیم،

که کوچک ترین رودخانه ها و نهرها چگونه مدیریت می شوند .در هندوستان
دیدیم که به آب بی حرمتی می شود که آن هم به خاطر فرهنگ شان است،
متاسفانه نمی شود آن فرهنگ را ازشان گرفت ،مرده شان را در رودخانه گنگ
می شویند ،خاکستر هایش را توی رودخانه می ریزند و بعد هم از همان آب
می خورند و خودشان را تطهیر می کنند .توی آفریقا من دیدم که مردم با
زحمت بسیار و از فواصل خیلی دور آب را قطره قطره به دست می آوردند.
در سری النکا دیدم که آب به شدت مدیریت می شود .با تردید نمی گویم با
تحقیق می گویم .در هیچ کجا از دنیا آنقدر که ما با آب بد رفتاری می کنیم،
من ندیدم کسی با آب بد رفتاری کند.
حاال با وجود مشکل کم آبی و رشد جمعیت چه
باید کرد؟
اصوالً هزاره سوم بر عکس آن که اسمش را هزاره الکترونیک
و ارتباطات می گذارند ،هزاره آب است .اگر در قرنی که
ما داخلش هستیم جنگی اتفاق بیافتد ،بر سرآب شیرین
خواهد بود .ما باید آب را مدیریت و صرفه جویی کنیم.
مدیریت و صرفه جویی راه دارد .ما نه علم را بر عمل و نه
عمل را بر علم باید ترجیح بدهیم .باید تجریبه و علم را
هم زمان با هم به کار ببریم .مث ً
ال اگر بخشنامه ای صادر
شود که همه جا برای صرفه جویی در آب کشاورزی،
می بایست از آبیاری قطره ای تحت فشار استفاده شود،
یا از آبیاری بارانی استفاده کنید ،خوب این غلط است.
کشور ما کشوری است با اقلیم های گوناگون .همان
بخشنامه ای که در آذر بایجان صادر می شود ،در کرمان
یا دشت قزوین نمی تواند انجام شود .چون دشت قزوین
آب اش پر از امالح است .میلیون ها میلیون تومان وام
می دهند به کشاورز که لوله هایی را می گذارد سر
مزرعه اش .لوله ها از  18اینچ می آید به کوچکتر و
کوچکتر تقسیم می شود تا بیاید سر محصول .لوله های
باریک  2سال نشده ،با امالح آب کور می شود .نتیجه این می شود که کشاورز،
تمام لوله ها را چون آب نمی رساند ،جمع می کند و دوباره می رود سرآبیاری سنتی و
بدهکار می شود به بانک .ببینید در دشت قزوین چقدر کشاورز بدهکار به بانک

در زاگرس جاری است .بعضی از رودها که از زاگرس سرچشمه می گیرد ،گاه تا
 300کیلومتر ادامه دارد .مث ً
ال رود کارون ،رود کرخه ،رودگاماسیاب ،از زاگرس
سر چشمه می گیرد .رود زاینده رود که سرتاسر دشت جی و اصفهان را مشرب
می کند ،از زاگرس به وسیله تونل های کوهرنگ به دشت مرکزی آورده می
شود .بدلیل همین کم آبی ،ایرانی ها از دیر باز فکر کردند که با آب چگونه
رفتار کنند .آب هایی که از کوهستان ها سر چشمه می گیرد ،باالخره می رود
داخل زمین .استحصال دوباره این آب از زیر زمین به هوشمندی زیادی احتیاج
داشت ،که اجداد ما به خوبی از این هوشمندی بر خوردار بودند .یکی از بهترین
اقداماتی که انجام دادند قنات بود .چینی ها اخیرا ً ادعا کردندکه قنات از
ابداعات آنها است ،ولی این غلط است .قنات از ابداعات ایرانی ها است .ما حتی
درزمان پیش از هخامنشیان ،هم قنات داشتیم و اجداد ما که حکومت
مادها را تشکیل داده بودند ،قنات را می شناختند ،در نتیجه قضیه قنات
بر می گردد به حدودا ً  3000سال پیش .ما طوالنی ترین قنات ها را در ایران
داریم .عمیق ترین قنات جهان در منطقه بی دخت خراسان است که 300
متر عمقش است .ما االن با دستگاه های جدید ،اگر چاهی به عمق  300متر
بخواهید حفر کنیم .به مشکل بر می خوریم .وقتی  20متر چاه می کنیم ،هوا
به چاه کن نمی رسد و مسموم می شود .حاال این ها  300متر را چه جوری هوا
دهی می کردند؟ چه فنی داشته اند که این  300متر را محاسبه کنند که صاف
پایین برود و ریزش نکند؟ اص ً
ال شما  300متر طناب را وزن کنید ببینید چقدر
می شود ،تازه با این طناب از آن عمق خاک ها را باال می کشیدند .برای اینکه
چاه ها را به هم وصل کنند ،از نور شمع و نخ استفاده می کردند تا به مظهر
قنات برسند .االن ما تعداد زیادی قنات داریم که ساخت شان بیشتر شبیه به
اسطوره است .مثل قنات جوپار کرمان .مثل قنات دو طبقه بردستان که یک
مسیر آب از طرفی می رود و مسیر دیگر از طرفی دیگر .این ها از نظر معماری
شاهکار هستند و میراث فرهنگی باید آنها را به ثبت برساند .از زمانی که
جمعیت دنیا زیاد شد ،بشر مجبور شد که آب را تقسیم کند .در تقسیم آب هم
از ایرانی ها رفتار هوشمندانه ای می بینید .به عنوان مثال به شوشتر که بروید،
مجموعه ای از  33آسیاب مربوط به دوران ساسانی وجود دارد که به وسیله
سدی به نام «بند میزان» تقسیم آب برای این آسیاب ها انجام می شده ،که
از هوشمندانه ترین مهندسی هایی است که بشر تا به امروز راجع به آب انجام
داده .این همه نشان می دهد که آب برای ما ،بسیار عزیز و گران بها بوده.
آیا در حال حاضر چنین احترامی برای آب وجود دارد؟
چن��د روز پی��ش در کرمان بودم ،یک لوله آب ترکیده بود که حدود  6اینچ آب
از این لوله بیرون می آمد ،مردم داش��تند با آن ماشین هایشان را می شستند.

معرفی محل های بکر س��رزمین مان بود به مردمی که فرهنگ اس��تفاده از آن را
ندارند ،مثل تنگه واشی نزدیک فیروز کوه .موقعی که برای اولین بار من این تنگه
را دیدم ،اصال حیرت کردم از زیبایی های چمن زارها ،رودخانه و آبگیرهایش .در
یک برنامه تلویزیونی تنگه واش��ی را به مردم معرفی کردم .االن اگر شما بروید در
آب به آن زاللی ،بیست هزار بطری پالستیکی می بینید .من نمی دانم آدم چگونه
دلش می آیدکه پالس��تیک را توی اون آب بیاندازد .من فیلمی در مورد آب تهیه
کرده ام که پس��رم آرش کارگردانش اس��ت .این فیلم دریاچه سد الر را نشان می
دهد .ببینید چقدر زباله داخلش هست .دریاچه سد لتیان هم همینطور .انواع پس
آب های صنعتی و کشاورزی مستقیماً می آید داخل رودخانه زردبند.
چه شد که آن احترامی که برای آب قائل بودیم از بین رفت؟
ببینید اصوالً نه آب ،بلکه هر چیز دیگری را که آس��ان و رایگان در اختیار مردم
قرار دهید ،قدرش را نمی دانند .موقعی که ما آب را کردیم توی شیر و به آسانی
در اختیار مردم گذاشتیم ،دیگر مردم و نسل های جدید اهمیتش را در ک نکردند
و قدرش را ندانس��تند .در طی پنجاه ،ش��صت سال گذشته ،من شاهد بودم که به
تدریج مردم یاد گرفتند یک شیر را باز کنند ،آب سرد بیاید و یک شیر دیگر را باز
کنند ،آب گرم بیاید .آن وقت فکر کنند این ش��یر وصل است به یک منبع الیزال
که هیچ وقت تمام نمی شود .فرهنگ سازی نکردیم راجع به این موضوع و در اثر
عدم فرهنگ سازی ،آب را بی ارزش کردیم .یادم می آید  58سال پیش که از ایل
و روس��تا به تهران آمدیم ،چند چیز برایم جالب بود .یکی اتومبیل بود که خیلی
کم دیده بودم ،یکی بستنی بود که اص ً
ال ندیده بودم ،یکی برق بود .یکی هم شیوه
نگهداری آب بود .همه خانه ها آب انبار بزرگی داشتند و هر محله میرآب داشت.
فکر نکنید این حرف ها مال عهد قجر است ،نه مال  58سال پیش است .میرآب
می آمد آب ها را تقس��یم می کرد و آب از توی جوب می آمد و آب انبار را پر
م��ی کرد ،ما از همان آب برای کلیه مصارف اس��تفاده می کردیم .البته هر روز با
گاری ،آب خوردن را می آوردند که معروف بود به آب شاه .هرکس در مصرف آب
دقت نمی کرد ،تا نوبت بعد بی آب می ماند .در این ش��رایط کس��ی نمی توانست
به آب بی احترامی کند.
آیا در سایر نقاط جهان هم با آب این گونه بر خورد می شود؟
اکثر جاها  ،نه .مث ً
ال کانادا که من پارسال آنجا بودم و  6000کیلومتر مسافرت
زمینی کردم ،شما هر کجای کانادا که می روید ،آب می بینید .دریاچه یا رودخانه
می بینید .ولی به قدری دقیق مواظب هستند و مدیریت می کنند که آب آلوده
نشود  .در طول این سفر من حتی یک بطری پالستیکی یا پوست پفک ،در
طبیعت و یا در رودخانه ندیدم .آمریکا هم همینطور .مث ً
ال آبشار نیاگارا با آن
عظمت را اگر پی بگیرید تا دریاچه های پنج گانه ،قدم به قدم می توانید بینید

وجود دارد ،که لوله هایشان را جمع کرده و انداخته اند گوشه انبار .بنابراین
آبیاری قطره ای در جایی خوب است که امالح آب کم است .مث ً
ال آبیاری بارانی،
در جایی که باد زیاد است ،اص ً
ال خوب نیست .همین دشت قزوین دو جور باد
دارد .باد «مد» که از شمال غربی می آید و باد «راز» که از جنوب شرقی می آید.
در هر صورت کشاورز موفق نمی شود آبیاری بارانی انجام دهد ،چون وقتی آب
را باز می کند ،با توجه به گرما ،تا بیاید برسد به زمین 70درصدش تبخیر شده
است .یعنی نه تنها صرفه جویی نکرده ،بلکه ضرر و لطمه هم زده .باقی مانده
آب هم به جاهایی از زمین که باید برسد نمی رسد ،می رود  5تا  10متر آن
طرف تر .عالوه بر آن خاک آنجا شور است .موقعی که آب را از باال می ریزند
روی محصول ،شوره ها می آید باال و زمین کشاورزی خراب می شود .عالوه بر
آن از باال که آب روی چغندر و یا هر سبزی دیگری ریخته شود ،قطرات آب
مثل ذره بین اثر می کند و برگ را می سوزاند .بنابر این شما نمی توانید یک
بخشنامه صادر کنید که همان رفتاری که در آذربایجان با آب می شود ،در
ترکمن صحرا و یا گیالن و یا کرمان هم بشود .باید برای اقلیم های گوناگون
روش های گوناگون به کار برد .مث ً
ال در همین دشت قزوین که من و برادرم در
آنجا کشاورزی می کنیم ،بعد از  3سال دوندگی و استدالل ،باالخره به آقایان
وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قبوالندیم که در این منطقه بهترین کار این است
که از تبخیر جلوگیری کنیم .یعنی از موتورآب تا س ِر زمین به وسیله لوله ،آب
را انتقال بدهیم .یعنی جای اینکه  5کیلومتر آب ،در جوب گلی یا سیمانی و در
زیر تابش آفتاب تبخیر شود ،این مسافت را در لوله طی کند .آنجا دیگر بگذاریم
آب خودش تا پای محصول برود.
در واقع شما می خواهید به نقش خود مردم در اداره امور اشاره کنید؟
صد در صد همین است .چون مردمی که دارند کشاورزی می کنند ،جد در جد
کشاورز بوده اند .یعنی دانش تجربی دارند که بر می گردد به چند هزار سال پیش.
ارگان های دولتی ممکن است یک مهندس را که شغل پدرش مث ً
ال کارمند اداره
بوده را ،حاال به دلیل این که  4سال در دانشگاه ،مهندسی کشاورزی خوانده و
 4تا مطلب هم در کتاب ها یاد گرفته ،و فکر می کند همان ها درست است ،و
اص ً
ال زمین کشاورزی را ندیده ،می کنند معاون فالن وزارت خانه و یا مدیر فالن
قسمت کشاورزی استان و او می خواهد چیزهایی که درکتاب خوانده و در زمین
قابل اجرا نیست ،به کشاورزها بخشنامه بکند .مقام دولتی هم هست و کسی هم
چیزی به او نمی تواند بگوید .در حالی که باید بیاید با منطقه آشنا شود و از
تجریبات و دانش تجربی کشاورزان استفاده کند ،تا بتواند کار کند.
با تشکر از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCگذاشتید.

آشنایی با مبانی تفکر انتقادی (قسمت اول)
دکتر ریچارد پائول ( )Richard Paulمدیر تحقیقات بنیاد تفکر انتقادی ،تاکنون  8کتاب و

مختلف یک موضوع مطلع شوند .هرچقدر هم که این کار سخت و دردناک باشد .آنها پذیرفته اند یک

همه چیز های قابل استناد برای رد کردن موضوعی که با آن مخالفیم .در تصمیم گیری ها و
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تعریف میباید قابل توضیحو قابل امتحان کردنباشد ،تا ارزشبررسی جدی راداشتهباشد.نظریههای

قضاوت های خطیر و در هنگام مذاکرات همیشه دالیل نقش اصلی را بازی می کنند.

دانشگاهدیگردربارهاینکهچگونهبیاموزیمکهبهصورتانتقادیتفکرکنیم،سخنرانیکرده.ترجمه

این افراد صریحاً شرایطی که در آن شکست دیده می شود را به وضوح تعریف می کند ،چون امکان دارد

اگر در کاری خطایی پیش آمد ،چه چیزی باعث افزایش درک ما می شود؟ حذف ارزش دالیل و یا

یکی از سخنرانی های دکتر پاول را از شماره آینده برای شما چاپ خواهیم کرد ،ولی در این شماره

که به حقیقت به پیوندد ،تفکر انتقادی هر نوع تردید و بدبینی را می پذیرد .البته نه آن بدبینی که برخی

نگاهی صادقانه به خطاها ،بی احترامی به مدارک و دالیل یا هرگونه اشکال تراشی شخصیتی ،ظرفیت

برای اینکه با مفهوم تفکر انتقادی آشنا شوید مقدمه ای را ،به نظر شما می رسانیم.

از افراد به غلط به معنی رد متعصبانه عقاید می دانند .بلکه منظور تردید و ایجاد فرصت در مورد تصمیم

فرد را برای تفکر انتقادی تخریب می کند .یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تفکر انتقادی ،تمایل

زمانی که مشغول اندیشیدن هستیم ،هدف ما فهمیدن چیزی است ،می کوشیم تا پرسشی را پاسخ

گیریهاییاست،کهنیازبهبررسیوتحلیلدارند.ایننوعتفکرادعاهایناموجهرابهراحتینمیپذیرد.

انسان ها به ساده انگاری موضوعات و عدم تمایل به بررسی موضوعات پیچیده است.

بدهیم،مسئلهایراحلکنیمیادربارهکاریتصمیمگیرینماییم.درهمهاینمواردمیکوشیممعرفتی

ابتدا وقت می گذارد تا هر ادعایی را به خوبی بفهمد و درک کند ،دالیل و فرضیات احتمالی و

در شیوه ساده انگارانه همه چیز یا سیاه است یا سفید .وقتی فردی عادت کرد فقط دو انتخاب از

راکسبکنیمکهازپیشنداشتهایمودربیشترمواقعآنمعرفتبامشاهدهمستقیمحاصلنمیشود.

تعصبات پنهان در آن را بررسی کند .بعد تصمیم بگیرد .ادله ادعاها باید بر اساس حقیقت و

انتخاب های متعدد را درک کند ،پدیده ای دو حالتی در مغز او ایجاد می شود .به این شکل که قبول

یکیازشیوههایاندیشیدن،تفکرانتقادیاست.اگربتوانیممهارتتفکرانتقادیخودرابهبودببخشیم،

بر استداللی صحیح استوار باشد ،نه برمبنای احساسات و پافشاری اجتماع ،زیرا ارزش واقعی

می کند اگر انتخاب Aنادرست است ،پس حتماًانتخاب Bباید درست باشد .در صورتی که ممکن است

ابزارالزمبرایحلموثرمسائلوناشناختههارابهدستخواهیمآورد.منظورازتفکرانتقادی،مهارتها و

ادعاها ،در نتیجه احساسات و نظرات گروهی از مردم به وجود نمی آید .گاه اجتماع سعی دارد

انتخاب Bهم غلط باشد و گزینه Cو Dهم وجود داشته باشد و یکی از آن ها درست باشد ،یا انتخاب

فعالیت های فکری است که به ارزیابی افکارمان ،با روش منظم می پردازد ،تا در زمان تفکر توانایی های

ما را ترغیب کند که دالیل و مدارک را بی ارزش بپنداریم .سعی درباره بی ارزش نشان دادن

صحیحچیزیمابین Aو Bباشد.همچنینایننوعبینش،دیگرانرااشتباهدستهبندیمیکند.با این

خود را بشناسیم و به ضعف ها و مشکالت خود پی ببریم .این به ما کمک می کند تا روند تفکرمان را

دالیل ،به مثابه بریدن شاخه درختی است که بر روی آن نشسته ایم .این کار یعنی رد کردن

فرضغلطکهاگرکسیبینش Xرانداردبایددارایبینش Yباشد.روشسادهانگارانه،بهدلیلپیچیدگی

تصحیح کنیم ،به شکلی که یاد بگیریم چگونه بیاندیشیم تا اطالعات را جامع تر ارزیابی کنیم،

موضوع ها و یا نداشتن جواب قطعی ،میلی پنهان ،به سر باز زدن از حل موضوعات بالتکلیف را ،همواره

توانایی هایمان را افزایش دهیم و عقاید و باورهای اشتباه را بشناسیم و از خود طرد کنیم.

با خود به همراه دارد .پس پناه بردن به نتایج غلط به این دلیل نیست که کسی خواهان واقعیت نیست و

تفکرانتقادیبهمعنیزیادفکرکردننیست.شخصیممکناستانرژیذهنیزیادیراصرفدفاعاز

کنجکاویندارد،بلکهچوندنبالوضعیتراحتاست،یارایرفعابهاماتونادانستههاراندارد.کسانیکه

موقعیتی اشتباه کند و یا به دنبال پاسخ سئوالی باشد که در واقع ،الزم است قبل از یافتن هر پاسخی،

دارای تفکر انتقادی هستند ،می توانند با هر شبهه ای از پس موقعیت ها بر آیند .آنها ترجیح می دهند از

آن سئوال را بازنگری کند .اگر در هر تفکری خطاها و تعصبات احتمالی آن بررسی شود ،تفکر انتقادی

نقاطغفلتخودآگاهباشندوبهدنبالدالیلمفیدوجوابهایمبتنیبرمدارکمعتبرباشند.

صورت گرفته است .ما باید سعی کنیم در شیوه فکر کردن خود تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم تعصبات

تفکر انتقادی برای ما ،راه رسیدن به استقالل عقلی را فراهم می کند و تمایل و توانایی کشف و حل

ناشی از فرهنگ و تربیت مان که بر افکارمان اثر گذاشته را یافته و آن را کاهش دهیم ،تا به جای پیش

مسائل را ایجاد می نماید و ما را از نتیجه گیری های عجوالنه بر حذر می دارد .ما را به سوی ذهنی

فرض ،دانش و ادله که مطابق با واقعیت هستند راهنمای ما بشوند ،حتی اگر با این روش باورهای عزیز

منظم و بیانی شفاف و پذیرش مسئولیت افکارمان سوق می دهد .در جوامعی که افراد مشتاق کسب و

و قدیمی ما خدشه دار شوند .در واقع هنگامی که به شیوه تفکر انتقادی می اندیشیم ،باورهایمان دیگر

بهکارگیریدانشمیباشندومایلهستنداشتباهاترادرککنندتابتوانندبهتصحیحآنبپردازند،به

عزیز و غیرقابل تغییر نیستند و این را قبول می کنیم که اگر از راه باورها به نتیجه نرسیدیم ،بهترین

این نوع تفکر مجهز می شوند ،تا راه حل های موثر و عمیق تری برای چالش هایی که در زندگی و برای

راهحلتغییرواقعیتنیست،بلکهتغییرموقعیتاست.کسانیکهبهشیوهتفکرانتقادیفکرمیکنند،

همزیستی با دیگران نیاز دارند ،بیابند .هنگامی که تفکر انتقادی را ترویج می کنیم و آموزش می دهیم

روشی مبنی برکنجکاوی و اشتیاق را در خود رشد می دهند تا چشم اندازها ی خود را وسیع تر و

به افراد ماهیگیری یاد می دهیم ،نه این که به آنها ماهی بدهیم.

دانش خود را عمیق تر سازند .آنها می خواهند هر کاری که الزم است انجام دهند تا آنها از زوایای

مدیریت نقدینگی
برای یک موسس��ه بسیار مهم است که بداند ،نقدینگی برای ادامه حیات آن
موسس��ه از چه اهمیتی برخوردار است .بررسی هایی که بر روی شرکت های
شکست خورده به عمل آمده نشان می دهد ،عدم موفقیت بیشتر از  60درصد
آنها به خاطرمش��کل نقدینگی بوده است .در سرمایه گذاری های کوچک به
خصوص نقش نقدینگی مهم تر و پر رنگ تر می شود.
س��ودآوری ،هدف هر تجارتی اس��ت و نقدینگی در این راه نقش بس��یار
اساس��ی را بازی می کند .مهم ترین عامل حیات و موفقیت یک ش��رکت
مدیری��ت نقدینگی آن اس��ت .یکی از مهم ترین فواید داش��تن نقدینگی
حف��ظ امنی��ت خاط��ر در زمان ه��ای ناپایداری ب��ازار اس��ت .همچنین
نقدینگ��ی ب��ه مدیران این فرص��ت را می دهدکه ازس��رمایه گذاری های
اس��تراتژیک خ��ود س��ود ببرند و هزین��ه هایش��ان را پایین ن��گاه دارند.
ش��رکت های نو پا معموالً بدون پول نقد کافی کار خود را آغاز می کنند.
البته شرکت های قدیمی هم بعضی اوقات حساب از دستشان خارج شده،
دچ��ار کمبود نقدینگی م��ی گردند .پس اگر مدی��ران بدانند چگونه باید
نقدینگی کافی برای کار خود ایجاد کنند ،راه ادامه حیات ش��رکت خود را
پیدا کرده اند .زیرا پول نقد مهم ترین عنصر ادامه زندگی یک کاسبی موفق
اس��ت .معموالً مدیران به عدم توانایی خ��ود برای کنترل پول نقد و ایجاد
ذخیره کافی نقدینگی ،اعتراف می کنند و خودشان هم باور دارند که این
یکی از مهم ترین مشکالت کارشان است .البته برای این اتفاق دالیل زیادی
هم دارند .البته مهم ترین دلیل که معموالً پنهان می ماند ،عدم واقع بینی،
بلند پروازی و سودجویی نامعقول خود این مدیران است .آنها ارزیابی دقیقی
از توان تحمل موسسه خود در مقابل نداشتن نقدینگی ندارند و با ذخیره
سازی بی موقع مواد اولیه و یاگسترش بی رویه و یا فروش نسیه و اعتباری
بیش از حد ،حیات ش��رکت را در خطر می اندازند .در اینجا می خواهیم به

ترجمه :پرستو هژبرساداتی

بررسی چند روش که می تواند به صاحبان شرکت ها و مدیران کمک کند
تا نقدینگی خود را افزایش بدهند ،بپردازیم.
بایدآگاه باشید که حجم جریان مالی و مقدار سود به یک معنی نیست و با هم
فرق می کنند .مثالی هست که می گوید مداد فروشی مداد می خرد 100تومان
و می فروشد  90تومان  ،حاال چند تا بفروشد بهتر است؟ در این مثال هرچقدر
جریان مالی بیشتر شود نه تنها سودی در بر ندارد ،بلکه زیان آورهم هست .بسیار
مهم است که بدانید حسابداری مالی ،بر روی عدد درگردش تمرکز نکند ،بلکه
تمرکز آن برروی شبکه های ورودی مالی و سود ،متمرکز شده باشد.
زمانبندی دریافت پول از مش��تری اهمیت زیادی دارد .وقتی شما چیزی را
به صورت نسیه و اعتباری به مشتری خود می فروشید و پول نقدی دریافت
نم��ی کنید ،نباید آن فروش را فورا ً در گ��زارش درآمدهای خود قرار دهید.
بلکه این فروش باید وارد سیستم حسابداری تعهدی شود .پس توجه داشته
باش��ید ،چون پول حاصل از فروش نس��یه خود را فورا ً دریافت نمی کنید،
نم��ی توانید هیچ ی��ک از پرداخت های نقدی و ی��ا عملیات اعتباری و
تعه��دی خ��ود به بانک ها را تا زمانی که پول نق��د دریافت نکرده اید،
براساس ارقام فروش نس��یه انجام دهید .اگر هم بخشی از مخارج خود
را با اسناد اعتباری پرداخت می کنید ،بدانید بابت آن باید هزینه هایی
آش��کار و پنهان را قبول کنید .حاال اگر فروش نس��یه با سرعت درحال
رش��د باشد ،س��ودی که سیستم حسابداری نش��ان می دهد ،به مراتب
بیش��تر از نقدینگی واقعی ش��ما خواهد بود .این وضعیت ،شرکت ها را
به شدت آسیب پذیر می کند .چون فقط منابع نقدی می تواند مشکالت
آنی ش��رکت را برطرف کند و برای آنها حداکثرصرفه جویی و اعتبار شغلی
را به ارمغان آورد ،وقتی نقدینگی یک شرکت به پایان می رسد ،بیشتر وقت
و ان��رژی مدیران برای تأمین هزینه های جاری و مواد اولیه و پرداخت بدهی
های کوتاه مدت و حقوق کارکنان و مخارج دفتر وکارخانه تلف می شود .پس
هدف شرکت شما باید حرکت به سوی فروش نقدی و هرچه کوتاه تر کردن

زمان فروش های نسیه و اعتباری باشد .اگر به هر دلیل متوسط زمان فروش
اعتباری رو به افزایش است .این زنگ خطری است برای ایجاد خالء نقدینگی.
دو حساب از حساب های جاری شما معموالً حفره ها بزرگ موسسه شما در
زمینه نقدینگی هستند .یکی حساب موجودی انبار و دیگری حساب اسناد
دریافتی .موجودی انبار محصولی را که شما می فروشید ،نشان می دهد و
حساب اس��ناد دریافتی ،نماینده میزان اعتباری است که شما به مشتریان
خود داده اید .تفاوت این دو حساب باید هر چه سریع تر تبدیل به نقدینگی
شود .یک شرکت ممکن است با میلیاردها بدهی ادامه حیات بدهد ،به شرط
این که از میزان نقدینگی باالیی بر خوردار باشد.
به عنوان نکته پایانی ،شما صاحبان و مدیران کار تولیدی ،ضروری است بدانید،
هدف شما این است که حداکثر سود را از کسب خود به دست آورید ،ولی باید
بخشی از آن را به عنوان نقدینگی در شرکت ذخیره سازید تا در بحران ها و
ش��رایط اضطراری از آن استفاده کنید .در غیر این صورت بخش عمده ای از
سود شرکت صرف کارمزد قرض های ضرب العجل ،سوخت شدن بخشی از
اسناد فروش نسیه ،مخارج وکیل و دادگاه جهت پیگیری مسائل حقوقی بابت
بدهی های معوقه و مخارج نقد کردن چک های زمان دار قبل از موعد ،نزد
بانک ها و افراد می شود .پس چه بهتر که با داشتن نقدینگی از این مشکالت
پرهیز کنید و سود آن را به موسسه خود باز گردانید.
بر گرفته از سایت Business Knowledge Source
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در آرزوی کانادا
اگر شما هم از کسانی هستید که در آرزوی زندگی بهتر ،یا برای ادامه تحصیل،

عالقه مند هستید مهاجرت کنید و یکی از کشورهای مورد توجه شما کانادا است.

این مطلب را که به شکل طنز توسط یکی از مهاجران با سابقه نوشته شده بخوانید،
شاید مقدار اندکی واقعیت در آن وجود داشته باشد.

اخبار آب
کم است ولی اگر بشود حتماً مردید! همین تازگی ها یک بی ام ِو با  200کیلومتر سرعت
(شوخی نمی کنم) زد وسط یک وانت و سه نفر را در جا کشت.

 – 13به غیر از ونکوور ،تورنتو ،مونترال و یک کمی هم اوتاوا ،در بقیه کانادا دق خواهید کرد.
همه جا ،دهات مدرن است .حداکثر مسئله مردم ،شرایط راکون ها و سنجاب ها است.

 - 1هر چه در مورد خارج و کانادا و سرزمین فرصت ها شنیده اید بریزید دور.
 - 2لطفاً برای یک زندگی عادی و زیر معمولی ،حداقل برای یک سال ،ماهی  3000دالر

حقوق شما سالی  40هزار دالر خواهد بود .یعنی ماهی  3300دالر که  30درصد آن را

همراه داشته باشید .یعنی حداقل  36/000دالر .اگر با خانواده هستید که خدا به شما رحم

هم باید بدهید مالیات .من حساب کرده ام اگر بخواهید مدل ایران زندگی کنید ،هرچه

کند برای هر نفر یک  20درصد بکشید روی مبلغ فوق.

می خواهم بخورید و بپوشید ،اجاره خانه بدهید ،سفر و کافی شاپ و شمال بروید ،ماشین

 -3مدارک تحصیلی ایرانی خودتان را به محض ورود ،بگذارید دم کوزه آبش را بخورید

راحت داشته باشید ،باید ماهی  7هزار دالر ،مالیات در رفته در بیاورید .افراد کمی چنین

«به جز دانشگاه صنعتی شریف» اگر پزشک هستید از اول خود را برای امتحانات جدید آماده

حقوقی را در کانادا دریافت می کنند.

کنید .حاال یک چند سالی گرفتار هستید ،تا اجازه کار بگیرید .رادیولوژیست و غیره که واویال.
 -4در مورد کار عرض کنم ،ایران هر کاره ای که بوده اید این جا آن کار را نمی توانید

 –15وقتی کار پیدا کردید ،حواستان باشد در مورد مذهب ،سیاست ،خاورمیانه ،نژاد ،رنگ،
جنسیت ،مسائل جنگ و سلیقه های شخصی اص ً
ال حرف نزنید .ممکن است به قیمت از دست

ادامه بدهید ،مگر در مورد خیلی استثنایی .به فکر کارهایی مانند فروشندگی در مغازه

دادن کارتان تمام شود .فقط در مورد آب و هوا ،بازی هاکی و بیسبال ،مالیات ،ماهی گیری،

دست سوم ،سلمانی ،پیک موتوری ،پیتزا فروشی و از این کارها باشید .اگر در ایران

سنجاب ،هالوین ،آنفوالنزای خوکی و سگ حق دارید صحبت کنید.

هواپیما هم تعمیر می کردید این جا کار درست حسابی به شما نمی دهند .اگر خوش

هر چه که نوشتم به صورت عمومی بود ،به تعداد افراد جهان راه حل وجود دارد .ما راه حل

شانس باشید انگلیسی هم خوب بدانید ،حساب و کتاب هم بلد باشید ،شاید حسابدار یک

کلیشه ای و نسخه از پیش نوشته شده نداریم .فقط من حرف هایی گفتم تا در زمان تصمیم

بانک محلی بشوید .البته پارتی هم الزم دارید .اگر در ایران مدیرکل بوده اید به فکر شغل

گیری کمک کوچکی به شما بکند.

 –14حاال اگر بعد از مدتی مقاومت و دوندگی توانستید کاری به دست بیاورید ،حداکثر

نگهبانی ساختمانی باشید .اگر خلبان  20ساله هستید ،شاید بتوانید راننده تاکسی شوید
به شرط این که با هندی ها دوست باشید.
- 5کار خیلی خوب و پر درآمد رفتگری است که ساعتی  45دالر درآمد دارد اما باند
بازی است و فقط به کانادایی های سفید و سیاه این کار را می دهند .رانندگی تی تی سی
که همان اتوبوس واحد خودمان است ،ساعتی  25دالر حقوق دارد اما مافیای آن دست
هندی هاست و پارتی بازی در آن زیاد است.
 -6با هر مدرکی ،از همان اول بروید یک کالج و از اول درس بخوانید .رشته تحصیلی تان
را عوض کنید و از صفر شروع کنید .مث ً
ال اگر مهندسی با سابقه کار  20ساله هستید ،دالل
ملک بشوید ،اگر مهندس پاالیشگاه ونفت هستید ،کارمند بانک بشوید و وام مسکن بدهید.
خالصه شما را وادار می کنند از صفر شروع کنید تا متمدن بشوید.
 - 7اگر انگلیسی بلد نیستید ،اینجا هرگز یاد نمی گیرید ،چون زبان اول چینی است،

تست آزمون مدیریت

بعد ُکره ای و به اندازه کافی ایرانی هم دور و برتان هست که احتیاج به انگلیسی نداشته
باشید .شنیده ایم در بعضی از مناطق شهر ،تعدادی خارجی کانادایی که انگلیسی
صحبت می کنند ،وجود دارد!
 -8امور سیاسی مطلقاً تعطیل است .نه کسی می داند دولت کیست ،نه کسی نماینده ها را
می شناسد ،نه وزارء را ،نخست وزیر را بعضی ها در تلویزیون دیده اند!
 - 9اگ��ر جایی بخواهید اس��تخدام ش��وید ،از ش��ما م��ی خواهند تجرب��ه کار کانادایی

اخبار KWC
در ماه گذشته سه نوع شیر بهداشتی حمام ،توالت و دستشویی زئوس که اخیرا ً در جهت تنوع
بخشیدن به انواع شیرهای شرکت  KWCوارد بازار شده است را معرفی کردیم .در این شماره دو
شیر جدید حمام و توالت آوا ( )AVAرا به شما معرفی می کنیم.

( )Canadian experienceداش��ته باش��ید .این داستان مرغ و تخم مرغ است .اگر کار
نکرده باشید که تجربه کار کانادایی ندارید .اگر هم بخواهید کار اول را شروع کنید ،که باز
هم این تجربه را ندارید .پیشنهاد می کنم مدتی بروید کار مجانی بکنید تا تجربه کانادایی
پیدا کنید .یک پزش��ک را می شناس��م که االن ماه ها است به عنوان کار داوطلبانه توی
بیمارستان د ِر پاکت ها را چسب می زند.
 – 10آپارتمان پیش فروش ،نخرید .اکثرا ً کاله برداری از کار در می آید.
 – 11موتورسوار دیدید ،اشهد خود را بخوانید.
 – 12اگر خواستید اتومبیل بخرید حتماً یک ماشین حسابی و محکم بخرید ،اینجا تصادف
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ششمين اجالس شوراي جهاني آب در فرانسه برگزار مي شود

اين اجالس هر سه سال يك بار برگزار مي شود که در اجالس امسال حدود  25هزار نفر
از  188كشور جهان شركت كننده خواهد كرد .ششمين اجالس شوراي جهاني آب با
موضوع راه حل هايي براي آب در روزهاي  12تا  17مارس  22( 2012تا  27اسفندماه
جاري) در ش��هر مارسي كشور فرانسه برگزار مي شود .همچنين پيش بيني مي شود
شش��مين اجالس شوراي جهاني آب با حضور  160وزير و معاون وزير 350 ،شهردار و
نمايندگانشانوتعدادزياديازنمايندگانمجالسكشورهايمختلفبرگزارشود.
موضوعهاياصلياجالس،توجهبهرفاهوسالمتيانسانها،مشاركتدرتوسعهاقتصاديو
حفظ سياره آبي خواهد بود .بر اساس اين گزارش ،روز جهاني آب 22مارس هر سال مطابق
با دوم فروردين است و شعار اين روز در سال « 2012آب و امنيت غذايي» خواهد بود.
خبرگزاريموج
امضایتفاهمنامهدانابدراستانقزوین
به منظور ایجاد بسترهای فرهنگی و ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب در بین
دانشآموزانمقطعتحصیلیراهنمایی،تفاهمنامههمکاریفیمابینشرکتآبمنطقهای
قزوین و اداره کل آموزش و پرورش این استان برای اجرای طرح ملی دانشآموزی نجات
آب (داناب) امضا شد.کیومرث دانشجو ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای اظهار کرد :این
طرح با هدف آگاهسازی دانشآموزان مقطع تحصیلی راهنمایی به عنوان قشر تأثیرپذیر و
تأثیرگذاروبهمنظورآموزش،حساسسازیوایجادزمینهاحساسمسئولیتدانشآموزان
این مقطع نسبت به صرفهجویی و جلوگیری از کاهش منابع آب به اجرا در میآید.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین
طرح ملی استفاده از آب های غیرمتعارف تصویب شد
سیدعلیشهپری،رئیسموسسهتحقیقاتفنیومهندسیبهتولیدساالنه 30میلیاردمتر
مکعبپسابهایشهری،صنعتیوزهآبهادرکشوراشارهکردوافزود:باایجادتصفیهخانههای
مدرن میتوانآبرابهطورمجدددربخشهایمختلفکشاورزیموردبهرهبرداریقرارداد.
ویاظهارداشت:تحقیقاتانجامشدهنشانمیدهدباتصفیهوبهینهسازیآبهایغیرمتعارف
میتوانبخشیازآبموردنیازبخشکشاورزیراتامینکرد.اوتصریحکرد:بااجرایاینطرح
 60درصدآبهایغیرمتعارفقابلبهرهبرداریومصرفمجددخواهدشد.
اکونیوز

ایران رتبه دهم تخریب محیطزیست در دنیا را دارد
یزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست گفت:
محمدجواد محمد 
متأسفانه در عصر کنونی با تخریب محیطزیست و چالشهای زیاد و مختلفی مواجه
هستیمکهاینامرموجبسنگینترشدنوظایفاینسازماندرخصوصنگهداریازاین
میراث به بهترین نحو شده است .وی ضمن توجه به قرار داشتن ایران در رتبه 10تخریب
محیطزیستدردنیاگفت:درحفاظتازمحیطزیستبایدازمدلهایکارآمدبهرهگیری
کنیم .وی گفت :تا 100سال آینده در کشور شاهد وجود حتی یک درخت نخواهیم بود
و این عامل میتواند زنگ خطر تلقی شود تا از محیطزیست ،خوب نگهداری کنیم و به
موضوعات مرتبط با محیطزیست در متون درسی توجه خاص و ویژهای شود .همچنین
وی به نقش اطالعرسانی و فرهنگسازی در این خصوص تاکید کرد و افزود :باید به مردم
درخصوصزوایایمختلفواهمیتمحیطزیستاطالعرسانیکنیم.
خبرگزاریمهر
وضعیت آورد آب در حوزه سد کرخه و دز همچنان بحرانی است
فتحاهلل دهکردی ،معاون سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد :میزان آب ذخیره
شده در پشت سد کرخه یک میلیارد و 120میلیون مترمکعب بوده که نسبت به
سال گذشته  710میلیون متر مکعب کاهش داشته است و وضعیت در این سد
بحرانی است .وی بر لزوم تامین آب مورد نیاز کشتهای زمستانه در حوزه سد دز
و کرخه به هر شکل ممکن تاکیدکرد و افزود :به کشاورزان توصیه میکنیم که
برای کشتهای بهاره و تابستان ،بدون هماهنگی با سازمان آب و سازمان جهاد
کشاورزی خوزستان اقدام نکنند و پیشنهاد ما به همه مصرفکنندگان صرفهجویی
حداکثری در مصرف است.
ایسنا
افزایش  5/7درصدی قیمت آب در قبوض انگلیسیها
شرکت آب انگلیس اعالم کرد :میانگین قیمت آب و فاضالب خانوارهای انگلیسی در
سال جدید میالدی  5/7درصد افزایش یافته است .این افزایش به دلیل سرمایهگذاری
شرکتهای آب به ارزش 34/5میلیارد پوند در 5سال آینده است .به گزارش رویترز ،این
افزایش به طور متوسط برابر با 20پوند است و در تورم 5/2درصدی حساب میشود .این
افزایش به معنی این است که هر خانوار باید به طور متوسط  376پوند در سال 2012
بپردازد .بر اساس این گزارش ،این تغییر از ابتدای ماه آوریل  2012تا  31مارس 2013
یدانیم هر افزایش قیمتی در
اعمال خواهد شد .مدیر ارشد شرکت آب انگلیس گفت :م 
قبوض با قبول عامه روبرو نمیشود به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی.
خبرگزاری فارس

