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مصرف سرانه آب در مسکن مهر  125لیتر! (قسمت دوم)

روز پنجشنبه  19ژانویه سال  2012کمپانی کداک پس از  131سال فعالیت ،اعالم
ورشکستگی کرد .همه مردم دنیا از دوربین ،فیلم عکاسی و اسالیدکداک خاطرات فراوانی
دارند و بسیاری از یادگارهای زندگی آ نها مانند تولد ،ازدواج و مسافرت بر روی محصوالت
کداک ثبت شده و بهترین فیلم های سینمایی ،مانند ده فرمان ،بن هور ،اسپارتاکوس،
همشهری کین ،لورنس عربستان و هزاران فیلم قدیمی و جدید دیگر در تیراژ پایانی ،نام
کمپانی ایستمن کداک را به عنوان تأمین کننده نگاتیو و پوزتیو آورده اند.
جورج واشنگتن ایستمن ،درجوانی وقتی یک دوربین عکاسی اجاره کرد تا از خانواده خود
عکس بگیرد ،سنگین وزن وگرانی مواد فیلم برداری او را به فکر انداخت که دوربین سبک تر
و مواد ارزان تری برای عکاسی فراهم کند .او در سال  1880موفق شد که با کمک ژالتین ماده
حساس به نور را بر روی فیلم و کاغذ عکاسی ثابت و خشک نگاه دارد و فیلم را به صورت حلقه
در بیاورد .وقتی در سال  1888موفق به ابداع دوربین عکاسی نسبتاً کوچکی شد که بر روی
دست با آن می شد عکس گرفته ،کمپانی ایستمن را پایه گذاری کرد .در سال  1892کمپانی
کداک رسماً افتتاح شد و تا سالیان دراز ،به صورت انحصاری دنیای عکاسی را در اختیار خود
گرفت .این کمپانی پس از اختراع سینما ،اقدام به ساختن دوربین های فیلم برداری و انواع نگاتیو
و پوزتیو سینمایی نمود .فیلم کداک تا به امروز حرف اول را می زند و 90درصد بازار فیلم سینما
هنوز هم متعلق به کمپانی کداک است .دقت کداک تا آنجا بود که برای به دست آوردن ژالتین
مورد نیاز ،اقدام به تاسیس گاو داری هایی بسیار بزرگ نمود ،در این گاو داری ها خوراک دام
به دقت کنترل می شد ،تا ژالتین عالی برای محصوالت کداک تأمین شود .شرکت کداک تا
دهه 80قرن بیستم به معنی واقعی یکه تاز عرصه فیلم و عکاسی بود .این کمپانی در سال های
شکوفایی خود ،بیش از هزار و صد اختراع به ثبت رساند .تعداد 13کارخانه و 130آزمایشگاه در
سراسر جهان دایرکرد .ارزش سهام کمپانی از رقم 31میلیارد دالر فراتررفت .تعداد کارکنان آن به
عدد یکصد و چهل و پنج هزار نفر رسید و تا سال  1976هشتاد و پنج درصد دوربین ها ،و نود
درصد فیلمی که در جهان فروخته می شد متعلق به کمپانی کداک بود.

در شماره گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر مصرف سرانه آب در شهرک های
مسکن مهر به عدد  125لیتر برای هر نفر برسد ،هم فراهم کردن آب برای این
شهرک ها آسان تر و پایدار خواهد شد و هم دفع فاضالب ،دردسر و هزینه کمتری
خواهد داشت .ما ادعا نمی کنیم این پیشنهاد کامل و بدون نقص است .این روش باید
به صورت پایلوت اجرا شود و نتایج آن مورد نقد و بررسی قرارگیرد.
برای رسیدن به هدف 125لیتر در روز ،احتیاج به چند وسیله کاهنده مصرف داریم .در این
شماره وسایل کاهنده مناسب برای پروژه های مسکن مهر و شیوه صرفه جویی را تشریح
خواهیمکرد.درشمارهآیندههزینههایاضافیکهایجادمیشودونحوهتأمیناینهزینهها
و شیوه فرهنگ سازی ساکنین مسکن مهر ،که بتوانند خود را با این وسایل تطبیق بدهند،
شرح داده خواهد شد.
مصرف آب در بخش های مختلف ،در
خانواده ایرانی طبق این الگو است.
 34درصدآبدرتوالتاستفادهمیشود.
اگرمصرفسرانه 250لیتردرروزباشد.
لیتر 250 × %34=85
مصرف آب در توالت بدون صرفه جویی
آب مصرفیدرتوالتبهدوبخشتقسیممیشود.یکیمصرففالشتانک،دیگرشستشو
و نظافت شخصی.مصرفآببراینظافتشخصیحدود10
لیتراست 75،لیترباقیماندهدرفالشتانکمصرفمیشود.
یکفالشتانکمعمولیگنجایش 15لیترآبرادارد.
75 ÷15 = 5
تعداد مصرف روزانه
به طور متوسط هر نفر  5بار در روز از فالش تانک استفاده
می کند .اگر فالش تانک معمولی را با فالش تانک دو
ظرفیته کم مصرف جایگزین کنیم ،چون ظرفیت حداکثر
اینگونه فالش تانک  9لیتر و ظرفیت حداقل آن  4لیتر

چه اتفاقی افتاد که این غول جهان صنعت و تکنولوژی از پا افتاد ،به گونه ای که ارزش
سهام این شرکت به رقم یکصد و پنجاه میلیون دالر سقوط کرد 12 ،کارخانه و تمام
آزمایشگاه ها ی آن تعطیل شد و تعداد کارکنانش به هفت هزار نفر کاهش پیدا کرد.
به نظر کارشناسان دو عامل در این سقوط بسیار موثر بود و هر دو ریشه در سال های
قبل داشت .اولین عامل ،بها ندادن به نقش تبلیغات بود .در سال  1984که بازی های
المپیک در شهر لس آنجلس برگزار می شد ،وقتی به کمپانی کداک پیشنهاد شد که در
قبال یک میلیون دالر اسپانسر بازی ها بشود ،مدیران وقت کمپانی گفتند «ما به چنین
تبلیغاتی احتیاج نداریم .مصرف کنندگان جهان ،هرگز نام مقدس کداک را با هیچ نام
دیگری عوض نخواهند کرد ».و از مخارج تبلیغات سر باز زدند .سر انجام کمپانی ژاپنی
فوجی با مبلغ  4میلیون دالر اسپانسر المپیک  1984شد .در نتیجه در سال های بعد
قدرت انحصاری کداک در هم شکست و نظر جهانیان به محصوالت خوش کیفیت و
ارزان ژاپنی جلب شد .دومین عامل که زمینه ساز ورشکستگی شرکت کداک شد ،باور
نکردن تغییرات تکنولوژی بود .با وارد شدن تکنولوژی دیجیتال ،مدیران شرکت کداک
باور نکردند صنعت فیلم و عکس دستخوش تحول بزرگی شده ودیجیتال خواهد توانست
جایگزین آنالوگ شود .آنها چندین سال طالیی را از دست دادند و همواره می گفتند
«دیجیتال فقط یک اسباب بازی است و نمی تواند جای فیلم را بگیرد ».زمانی این واقعیت
را باور کردند و شروع به سرمایه گذاری بر روی دیجیتال نمودندکه دیگر بسیار دیر بود و
ژاپنی ها گوی سبقت را از آنها ربوده بودند .اینگونه بود که امپراطوری قدرتمند کداک به
تدریج فرو ریخت.
همه حوادث ریشه در زمان دارد ،حتی یک تصادف رانندگی هم که در صدم ثانیه
اتفاق می افتد ،ریشه در مدت ها کم تجربگی ،بی دقتی و کم حوصلگی دارد ،تا اینکه
باالخره به تصادف تبدیل می شود .مسئله کم آبی را هم فقط به قهر طبیعت و یا خشک
سالی و سایر عوامل طبیعی نمی توان نسبت داد .اگر در گذشته های دور ،خشکسالی
تاثیرات سریع در زندگی مردم داشت .چندان که سعدی گفت« :چنان قحط سالی شد
اندر دمشق ،که یاران فراموش کردند عشق» ،به دلیل آن بود که آن زمان امکان ذخیره
کردن آب پشت سدها و برداشت از ذخایر زیر زمینی و واردات آب از طریق محصوالت
کشاورزی نبود ،ولی حاال که این امکانات وجود دارد ،اگر اکنون به حجم آبی که در اختیار
ما است و مقداری که مصرف می کنیم ،به صورت علمی و واقع بینانه توجه نکنیم و
متوجه تراز منفی رو به افزایش نشویم ،ممکن است دیگر مانند روزگار سعدی ،ظرف یک
سال مشکل را احساس نکنیم ،ولی این مشکل انباشته خواهد شد و به ناگاه به صورتی
سخت خود را به ما نشان خواهد داد .آنگاه است که کارشناسان خواهند گفت این مشکل
ریشه در زمان داشته و در سالیان طوالنی توجه الزم به تراز آب که در بسیاری از نقاط
کشور منفی بوده ،صورت نگرفته .بیایید با صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن آب
از رسیدن به شرایط دشوار جلوگیری کنیم.
ش.ب

است و معموالً در هر روز  4نوبت از ظرفیت کم استفاده خواهدشد و یک نوبت از
ظرفیت زیاد .پس مصرف آب فالش تانک و آب شستشو اینگونه محاسبه می شود.
مصرف آب توالت پس از صرفه جویی لیتر 4×4=16+9+10=35
مصرف آب در حمام  22درصد مصرف آب سرانه را شامل می شود.
لیتر 250×%22=55
مصرف آب حمام قبل از صرفه جویی
بخشی از این آب در زمان انتظار برای گرم شدن
هدر می رود .بخشی در زمان تنظیم گرمای
مطلوب و مقداری هم به وسیله دوش و شیرحمام
پرمصرف .اگر در حمام ،از آب گرمکن برقی بدون
تانک ( )tankless electric water heaterکه
مجهز به دوش کم مصرف است ،استفاده شود .اوالً
این وسیله مستقیماً در حمام نصب خواهد شد و
لوله کشی از سیستم تولید آب گرم تا شیر برداشت،
حذف می شود .ثانیاً چون این وسیله دارای
ترموستات است ،احتیاج به شیر مخلوط ندارد و
ً
آب با درجه حرارت مورد نظر بالفاصله از آب گرمکن خارج می شود .ثالثا فشار آب با
دوش کم مصرف که آب را با هوا مخلوط می کند متعادل می شود .به این سه دلیل
در مصرف آب حمام ،بدون افت فشار تا  70درصد
صرفهجوییخواهدشد.
لیتر 55× %30=17
پس از صرفه جویی
بدین شکل هر نفر با  17لیتر آب می تواند ظرف
 10دقیقه دوش بگیرد .اگر حمام همین فرد15 ،
دقیقه طول بکشد ،مصرف آب  22لیتر خواهد شد.
قسمت بعد آشپزخانه است با سهم  15درصد از مصرف آب خانواده.
لیتر 250 × %15 =38
مصرف آشپزخانه بدون صرفه جویی
چون مقدار  10لیتر از آب آشپزخانه مخصوص پخت و پز است ،راه حلی برای صرفه
جوییندارد.بخشیاز28لیترباقیمانده،بهدلیلانتظار
برایآبگرموبخشدیگریدرانتظاربرایتنظیمآب
ولرمهدرمیرود.بانصبیکگرمکنبرقیزیرسینک
ویکشیرآشپزخانهکممصرفتکمحوره،مجهزبه
آب فشان 30 ،درصد به دلیل آب فشان و 20درصد
به خاطر شیر تک محوره کم مصرف و 20درصد به دلیل آب گرمکن برقی زیر سینک ،صرفه
جویی در مصرف آب شستشوی ظروف و سبزیجات
ایجادخواهدشدکهدرجمعرقمصرفهجویی 70درصد
خواهدبود.مصرفآبآشپزخانهوآبپختوپزبهاین
شکلمحاسبهمیشود.
مصرفپسازصرفهجویی لیتر28×%30=9+10=19

 14درصد آب مصرفی خانواده در دستشویی مصرف می شود.
لیتر 250 × %14=35
مصرف دستشویی بدون صرفه جویی
اگر در دستشویی یک شیر فشاری
زمان دار با آب فشان و یک آب
گرمکن برقی زیر سینک ،نصب
شود 40درصد بابت شیر فشاری
وآب فشان و 20درصد بابت آب
گرمکن در مصرف آب صرفه
جویی خواهد شد که در مجموع
 60درصد خواهد شد.
لیتر 35 × %40=14
مصرف آب دستشویی پس از صرفه جویی
 13درصد آب مصرفی هم مربوط به شستشوی لباس است .چون استفاده از
ماشین لباس شویی کم مصرف در حال حاضر گران قیمت است ،فع ً
ال از آن
صرف نظر می کنیم.
لیتر 25 × %13= 32
مصرف آب لباسشویی بدون صرفه جویی
حاال اعداد را با هم جمع می کنیم.

 32=117لیتر لباسشویی  14+لیتر دستشویی  19+لیتر آشپزخانه  17+لیترحمام  35+لیتر توالت

همانگونه که می بینید ،هر چند در لباسشویی هیچ گونه صرفه جویی انجام
نشد ،با این روش به عدد  117رسیدیم که هنوز تا  125لیتر که عدد ایده آل
بود  8لیتر فاصله داریم.
در شماره آینده اختالف قیمت وسایل موجود درمسکن مهر ،با وسایل کاهنده
مورد نیاز و مخارج اضافی بابت برق مصرفی و شیوه تأمین این مخارج از محل
صرفه جویی در آب و نحوه فرهنگ سازی ساکنین مسکن مهر برای استفاده از
این امکانات را تشریح خواهیم کرد.

استفاده از دوش پر مصرف

مصاحبه با آقای مهندس پاک پرور متخصص روابط آب و خاک
آیا روشی برای تغذیه سفره های زیر زمینی وجود دارد؟
بله در 80درصد کشور ما که خشک و نیمه خشک است ،بارش کم است ،ولی
سیالب داریم .سدها عمدتاً بر روی رودخانه های دائمی ساخته می شود .ولی در
بسیاری از مناطق ما رودخانه های دائمی نداریم ،بلکه خشکه رودهایی داریم که
سالی یکی دوبار یا حتی چند سال یک بار جریان سیل در آن اتفاق می افتد ،که ما
باید از این آب هم استفاده کنیم .از طرفی دشت های بسیار وسیعی هم داریم که
مناسب کشت وکار نیستند .اکثر دشت های ما به خصوص آن ها که به کوهستان
نزدیک ترند ،درشت دانه هستند و خاک آنها رسی نیست .اگر ما این آب را بگیریم
و بر روی این دشت سوار کنیم ،به نحوی که سرعت آب گرفته شود ،گل و الی
آن رسوب خواهد کرد و آب زالل به سفره آب زیر زمینی نفوذ خواهد کرد .این کار

آقای مجتبی پاک پرور در سال  1343در شهر شیراز متولد و در همین شهر
دیپلم خود را دریافت کرد .ایشان گذراندن دوره فوق دیپلم کشاورزی در دانشگاه
شیراز را شروعی خوب برای عالقه مندی به این رشته می داند .آنگاه برای
ادامه تحصیل به دانشگاه کشاورزی کرج رفت و لیسانس خود را در سال 1370
در رشته خاک شناسی و فوق لیسانس خاک شناسی را با گرایش فرسایش و
حفاظت خاک ،در سال  1373دریافت کرد .وی از سال  1372ابتدا در موسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتع و سپس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
فارس دست به کار تحقیق شد .مهندس پاک پرور از سال  2009با اخذ پذیرش
از دانشگاه گنت  Ghentبلژیک که دانشگاهی سرشناس در مسائل آب و خاک
است ،در حال دریافت مدرک دکتری خود می باشد و ِتز ایشان «بررسی اثر
بخشی پخش سیالب ،بر تغذیه سفره آب های زیر زمینی
است ».ایشان تاکنون چندین مقاله در سطح بین المللی و چند
طرح تحقیقاتی داشته اند ،از جمله «بررسی روند بیابان زایی
درکشور با تصاویر ماهواره ای» .به دلیل خطراتی که کم شدن
سطح آب های زیر زمینی ،منابع آب کشور را تهدید می کنند،
مصاحبه این ماه را با آقای مجتبی پاک پرور اختصاص داده ایم.
شرایط منابع زیرزمینی آب در حال حاضر چگونه است؟
از زمانی که نهضت سد سازی در ایران بر پا شد و موتور پمپ
ها وارد دشت ها شدند ،یک احساس وفور نعمت پیش آمد
و همین سبب تخریب فرهنگ مصرف آب ،چه در بخش
کشاورزی و چه در بخش مصارف آب شهری شد .هنوز هم با
اینکه به مشکل کم آبی بر خورده ایم ،با همان فرهنگ تخریب
شده رفتار می کنیم .البته شاید همین کم آبی ها دوباره بستری
برای احیاء شدن فرهنگ صرفه جویی بشود .در قدیم کشاورزان
از چاه ها ،کانال های سنتی و قنات استفاده می کردند ،برای به
دست آوردن و استفاده از آن زحمت های زیادی می کشیدند و
می دانستند یک موجودی معینی از آب را دارند و طبق همان
برای کشت و زراعت سالیانه برنامه ریزی می کردند .از وقتی
آب به سهولت به دست آمد و کافی است که یک دریچه را کم و زیاد کنند یا پمپ
را روشن کنند ،تا آب وارد زمین شان شود ،دیگر آن احساس ارزشمند بودن آب
از میان رفته است .یک هکتار کشت گندم اگر حداکثر  5یا  6هزار متر مکعب آب

نسبتاً ساده و ارزان انجام می شود و کارایی باالیی دارد .روش آب خوان داری به
وسیله پخش سیالب ،ابتدا به وسیله استاد کوثر پایه گذاری شد .اولین بار این کار
در دهه  1340در نودهک قزوین آغاز شد و در مناطق دیگری از کشور ادامه پیدا

انجام می شود ،پاسخ نهایی را روشن کند.
پتاسیل کل کشور برای طرح های پخش سیالب تا چه حدی است؟
آنچه تا به حال بوده ایستگاه های تحقیقاتی پخش سیالب است ،در حقیقت
یک الگو هستند که می خواهند روش را نشان بدهند .در کل کشور برآورد
می شود که  14میلیون هکتار زمین داریم که قابلیت اجراء این پروژه ها را
دارند .من تاکیدی بر روی این عدد ندارم ،ولی در استان فارس ما یک بررسی
انجام دادیم که اداره کل منابع طبیعی و سایر همکاران تحقیقاتی در آن
مشارکت داشتند و تیم خوبی بود .این تیم  126نقطه را در سطح استان پیدا
کرده که این طرح بر روی آن کامال قابل اجراء است و وسعت آن بالغ بر یک
میلیون هکتار است .در فارس ما  8میلیارد مترمکعب روان آب سطحی داریم
که فقط  2/2آن کنترل شده به وسیله سدها هستند .چیزی
در حدود 2میلیارد مترمکعب هم در برنامه سازمان آب قراردارد
که با سدهای جدید کنترل شود .در پایان حدود  4/2میلیارد
مترمکعب آب کنترل خواهد شد و هنوز 3/8میلیارد مترمکعب
آب به صورت هرز آب از استان خارج خواهد شد .اگر ما بتوانیم
با توجه به سهم استانهای مجاور و محیط زیست ،تنها یک
میلیارد مترمکعب از این آب را صرف پخش سیالب کنیم ،به
عقیده من در نتیجه نهایی ،حداقل نیمی از دشت هایی که در
حال حاضر دچار افت هستند ،روندشان معکوس می شود و با
افزایش ساالنه آب روبرو خواهند شد و یک حرکت کام ً
ال انقالبی
در مدیریت آب استان به وجود خواهد آمد.
نقش مردم را در این پروژه ها چگونه می بینید؟
یکی از مزیت های بسیار بزرگ کارهایی مثل پخش سیالب
این است که می تواند به دست مردم انجام شود .کار ارزان و
ساده است .خط مشی اساسی این کار باید به صورتی باشد که
یک گروه متخصص که واقعاً می خواهند کار برای مردم بکند،
بیایند و در محل هایی که قابلیت انجام کار را دارد ،تعاونی هایی
ایجاد کنند تا با یک هدایت فنی شبکه پخش سیالب احداث
شود تا بعدا ً هم توسط خود مردم نگهداری و مراقبت شود .این سیستم مثل هر
سیستم دیگر احتیاج به نگهداری دارد و اگر نگهداری نشود ،به تدریج کارایی
آن از دست می رود.این واقعاً رویای ما که در این زمینه کار می کنیم هست.

الزم داشته باشد که یک محصول خوب بدهد ،گاهی تا  10هزار متر مکعب آب
مصرف می کنند .در صنعت و مصرف شهری هم همین الگو وجود دارد .ما باید در
کنار گسترش تکنولوژی ،فرهنگ سازی هم می کردیم تا این منبع محدود حفظ
شود ،آن وقت بود که این خسارت ها به وجود نمی آمد .همانطور که می دانید
ساخت یک سد ،امروزه چیزی بالغ بر  1000تا  3000میلیارد تومان هزینه دارد.
کسانی که به غلط یا درست تصمیم به ساخت سد در جایی می گیرند ،حاضر
نیستند یک صدم این هزینه را صرف ساخت کانال های زیر دست سد بکنند ،تا
هم زمان با احداث سد ،مصرف بهینه نیز میسر شود .آب وقتی به دست کشاورز
می رسد ،تازه اصل هدر روی آب شروع می شود .آمار هدر رفت آب کشاورزی،
بالغ بر 70درصد است .یعنی فقط  30الی  35درصد آن به مصرف واقعی تولید
می رسد .نیاز به یک حرکت نرم افزاری در کنار سخت افزار یک پروژه وجود دارد
که هم ارزش آب شناخته شود و هم راهکارهای عملی برای به سامان در آمدن
این همه هدر رفتن آب پیدا شود.
در مطالعاتی که سازمان آب فارس انجام داده و در وب سایت سازمان هم
هست ،از  93دشتی که در آنها شبکه مطالعاتی وجود دارد ،سفره آب زیرزمینی
تمام این  93دشت در حال افت است .متوسط افت آب در این  93دشت0/9 ،
متر در سال است که در بعضی از دشت ها به سه متر هم می رسد که این رقم
وحشتناکی است .با یک محاسبه سرانگشتی بر اساس مساحت سفره های تحت
مطالعه در سال چیزی بالغ بر  61میلیارد متر مکعب آب از سفره ها کم می شود،
این دیدگاه جدیدی به ما می دهد .معموالً برای محاسبه بیالن برداشت آب
از سفره ها ،مث ً
ال در استان فارس ،ما مقدار آب ورودی را محاسبه می کنیم و
می گوییم چه مقدار آن به صورت روان آب جاری شده چقدر نفوذ می کند و
چه مقدار از چاه ها برداشت می شود و بر اساس این بیالن ،به نظر می رسد
چیزی حدود  2میلیارد مترمکعب آب از سفره ها برداشت شده ،ولی وقتی
می آییم افت و مساحتی که این افت در آن اتفاق افتاده را اندازه می گیریم،
منظر دیگری بر روی ما باز می شود .اگر میانگین افت را ضرب در مساحت
کنیم ،چیزی بالغ بر 61میلیارد متر مکعب آب هر سال از این سفره ها کم
شده ،البته به این معنی نیست که این مقدار حتماً برداشت شده ،بلکه یکی از
دالیل این است که تغذیه از باال دست که قب ً
ال انجام می شده ،حاال خیلی کم
شده است و این هشدار جدی به ما می دهد .در کل کشور ،ما ساالنه در حدود
 400میلیارد متر مکعب آب داریم ،حاال حساب کنید فقط در استان فارس،
یک ششم این آب از بین می رود ،این چهره دردناکی برای کل کشور است.
اکنون در فارس ،دشت هایی است که به مرحله ای رسیده اند که دیگر امکان
کشاورزی در آنها از بین رفته است.

کرد تا اینکه در یک کار شاخص و اساسی تر ،از سال  1361در گربایگان فسا دنبال
شد .در  29سال گذشته این طرح در گربایگان کار کرده و چیزی در حدود 2000
هکتار را زیر پخش سیالب برده و سبب دگرگونی چهره منطقه از یک بیابان واقعی
به یک بیشه روح افزا شده و آب فراوانی برای کشاورزی تهیه کرده است .در حالی
که قرار بوده این سیل تخریب ایجاد کند و از دست ما برود.
آیا این روش کام ً
ال علمی و اثبات شده است؟
این طرح منتقدانی دارد .به تعبیر من منتقدان طرح به دو قسمت تقسیم می شوند .یک
گروه کسانی هستند که در ایجاد سازه های بزرگ منافعی دارند ،اعم از اینکه مشاور،
طراح و یا پیمانکار اینگونه کارها باشند ،این طبیعی است که با هر روش دیگری که
ارزان باشد و بخواهد منافع آنها را دستخوش تغییر کند ،مخالفت می کنند .در میان این
ها افراد متخصص هم هستند که علی رغم اخالق حرفه ای و علمی که باید حقیقت
را بگویند ،سکوت می کنند .گروه دوم گروهی هستند که به دلیل باورهایشان مخالفت
می کنند ،که افراد متخصص نیز در میانشان هست .به عقیده من این عده نیامده اند
طرح را از نزدیک بررسی کنند ،فقط از راه دور به واسطه شنیده هایشان اظهار نظر
کرده و این طرح را به صورت کلی رد می کنند .این عده دو انتقاد عمده دارند .یکی
اینکه بعد از مدتی که پخش سیالب انجام شد ،نفوذ کاهش پیدا می کند و تغذیه
صورت نمی پذیرد و دیگر اینکه طرح باید در وسعت های بزرگ ایجاد شود و ما
دیگر زمینی نداریم که بخواهیم طرحی را در آن ایجاد کنیم .برای هرکدام از این
دو مورد ،جواب های روشنی وجود دارد .در مورد اول باید بگویم رسوب گذاری تا
اندازه ای نفوذ را کند می کند ولی سابقه  29سال گذشته طرح نشان می دهد که
شبکه به خوبی کار کرده .در راستای تحقیق پایان نامه دکترای من ،از سطح زمین تا
عمق  30متری حس گرهای رطوبتی نصب کردیم و به صورت دائمی اندازه گیری
می کنیم .نتایج اولیه نشان از این دارد که چیزی در حدود  60درصد سیلی که
در این عرصه پخش شده به سفره آب های زیر زمینی ملحق شده است .بحث دوم
که می گوید زمین به اندازه کافی نداریم ،این بحث واقعاً غیرعالمانه است .در ایران
زمین هایی است که مناسب کشاورزی نیستند ،وقتی این طرح ها انجام می شود،
خاک بارده بر روی آنها پخش می شود و آماده کشت و کار و حتی جنگل کاری
می شوند ،پس پاسخ هر دو اشکال را می توان داد .ولی هیچ وقت تعامل جدی
نشده است .البته گاهی تبی ایجاد شده ،دولت هم آمادگی پیدا کرده که یک بودجه
ای صرف تحقیق بر روی این طرح بکنند ،ولی مخالفین سعی کرده اند جلویش
را بگیرند .چندی پیش که بحث اساسی بر سر مفید بودن طرح پخش سیالب در
گرفت ،بودجه قابل توجه ای برای تحقیقات آن مصوب شد ،ولی در عمل چیزی
کمتر از ده درصد بودجه تامین شد .امیدوارم نتایج تحقیقی که به عنوان پایان نامه
ام انجام می دهم ،چون کام ً
ال بی طرفانه و تحت نظارت یک دانشگاه بین المللی

تاکنون تمام کارهایی که انجام شده در بخش دولتی بوده .ما در کشاندن مردم
برای همکاری زیاد موفق نبوده ایم .فقط یک نمونه در گله دار المرد بود که
با نظارت همکاران ما و مشارکت مردم انجام شد و همین االن هم خود مردم
دارند شبکه را نگهداری و مدیریت می کنند و منافعش را هم می برند .ولی اگر
قرار باشد آن یک میلیون هکتار کار بشود ،زمینه ای فراهم نیست که دولت
بیاید و هزینه کند و شبکه ایجاد کند .همه ساله میلیاردها دالر صرف سازه های
بزرگ می شود ،ولی آمادگی ذهنی هزینه یک هزارم آن هم برای این پروژه ها
وجود ندارد .بنابراین مردم باید با ایجاد تعاونی های مردمی خودشان درگیر باشند
و برای نجات زندگی خود و فرزندانشان به این کار روی بیاورند.
در شرایط کنونی برای جلوگیری از حاد تر شدن مشکل کم آبی چه
پیشنهادی دارید؟
فکر میکنم اولین کاری که ما باید انجام بدهیم این است که نگرشمان را تغییر
بدهیم .شعار اینکه کشاورزی محور استقالل است ،شاید یک زمان شعار خوبی
بود و توجیهات خوبی هم داشت ،ولی االن با این کمبود آب و افزایش جمعیت،
دیگر حرف درستی به نظر نمی رسد .استان فارس همیشه افتخار می کند که
رتبه اول را در تولید گندم کشور دارد.
این به چه قیمتی به دست می آید؟
به این قیمت است که فارس ذخیره های طالیی آب زیر زمینی اش را از دست
بدهد .آبی که َده ها هزار سال برای انباشته شدنش در سفره ها زمان صرف
شده است .باید راه های دیگری مثل توسعه گردشگری که واقعاً توان بالقوه
استان فارس در آن خیلی باال است و صنایع دستی مورد توجه قرار گیرد ،بعد
به صنایع بزرگتر بپردازیم .البته صنایعی که به آب زیاد نیاز نداشته باشند،
این اشتباه است که در استان هایی مانند یزد و کرمان ،صنایعی که به شدت
نیازمند آب است ،احداث شوند .در یک فرصت تحقیقاتی که چند ماهی در
استرالیا بودم ،در منطقه ای که رودخانه پر آب» ماری دارلینگ «جریان داشت
و وضعیت آب خوبی داشت ،دولت کشاورزان را متقاعد می کرد که در بعضی از
سال ها پول محصول را بگیرند و کشاورزی نکنند تا منابع آب حفظ شود .این
دست نگرش قدم اول است .قدم بعدی مدیریت آب است که خوشبختانه این
روزها همه به اهمیت آن واقف شده اند .به کار بردن روش های صرفه جویی
چه در کشاورزی که مصرف کننده  95درصد آب کشور است و چه در مصارف
شهری و صنعتی ،مسئله ای است که باید مورد توجه مدیریت های آب قرار
گیرد.کشاورزی ما االن یک گلوگاه اصلی هدر رفتن آب کشور است و برای این
مشکل یک فکر اساسی باید کرد.
از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید متشکرم.

سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ERP

))Enterprise Resource Planning

پس از رواج استفاده از کامپیوتر در سیستم های اداری و تولیدی ،نرم افزارهایی طراحی و ارائه شد

مرتبط با سایر قسمت ها ،به دست آورد ،سپس آن را تحلیل کند.

که به صورت مجزا ( )Functionalعمل می کردند ،مث ً
ال یک نرم افزار ،قسمت مالی را کنترل

 -2یک پارچگی اطالعات سفارش مشتریان ERP .کمک خواهد کرد تا سفارش

می کرد ،نرم افزار دیگری مخصوص انبار داری بود و قسمت های فروش ،اداری ،بازرگانی خارجی،

مشتریان ،از زمان دریافت مواد اولیه از تأمین کننده ،تا تحویل کاالی نهایی به مشتری

تأمین مواد اولیه و ...هر کدام نرم افزار خاص خود را داشتند و هر کدام جداگانه عمل می کردند

و دریافت وجه آن به صورت یک پارچه و در یک سیستم ،قابل ردیابی باشد .بدین شکل

و اطالعات هر قسمت فقط در اختیار کارکنان و مدیر آن بخش بود .در نهایت خالصه ای از آن

شرکت ها قادرند هماهنگی های الزم را بین بخش های مختلف به سرعت انجام دهند و

در اختیار مدیریت سازمان قرار می گرفت .با طراحی و مهندسی جدید فرایندهای مدیریت ،نیاز

نقاط ضعف را تشخیص دهند و برای آن چاره اندیشی کنند.

به سیستم های اطالعاتی یکپارچه ،احساس شد تا بشود همه قسمت ها را به صورت منسجم و

 – 3استاندارد سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند تولید .سیستم  ERPبا استاندارد

همراه به کار گرفت .با پیشرفت سیستم های برنامه نویسی در سال  1992اولین نرم افزار یک

سازی فرایند تولید و استفاده از یک سیستم کامپیوتری مرکزی ،باعث صرفه جویی در

پارچه EPRبه بازار ارائه شد .این نرم افزار امکان ارتباط سریع واحدهای مختلف را فراهم می کرد.

زمان و افزایش بهره وری می گردد.

در این مقاله به چند پرسش اصلی درمورد این سیستم پاسخ می دهیم.

 – 4کاهش دپو کاال ERP .با بهینه سازی فرآیند سفارشات و تولید محصول ،باعث کاهش

 ERPچگونه عملکرد تجاری یک شرکت را بهبود می بخشد؟

دپو مواد اولیه در انبارها و خط تولید می شود و توانایی مدیریت زنجیره ای عرضه محصول،

هدف اصلی ERPهماهنگ کردن کلیه قسمت های موثر در یک فرآیند است .به عنوان مثال

( )Chain Management Supplyرا باال می برد.

در فرآیند فروش یک کاال ،سفارش رسیده از سوی مشتری وارد سیستمی می شود که همه
اطالعات الزم جهت تکمیل و ارائه این سفارش در آن موجود است .مانند اینکه آیا سفارش
دهنده ،اعتبار کافی نزد شرکت را دارد یا خیر ،این اطالع از ماژول مالی به دست می آید ،یا
اطالعات الزم در مورد سطح موجودی انبار و مواد اولیه مربوط به این سفارش که از ماژول انبار
استخراج می گردد .با به کار گیری این سیستم ،کاربران تنها وارد کننده و دریافت کننده داده
اطالعاتی به سیستم نیستند ،بلکه آنها نسبت به پاسخی که به سئواالت سیستم می دهند
مسئول هستند« .آیا مشتری به موقع بدهی خود را بابت سفارش ،خواهد پرداخت؟» «آیا ما
قادر خواهیم بود به موقع سفارش مورد نظر را تحویل مشتری بدهیم؟» در مقابل سئواالتی
مانند این ،کاربران باید تصمیم گیری الزم را انجام دهند .پاسخ آنها بر فرآیند  ERPتاثیرگذار
خواهد بود .به عنوان مثال اگر مسئول انبار در مورد موجودی انبار دچار اشتباه شود ،شرکت
نسبت به تحویل کاال بد قول خواهد شد و در نهایت مشتریان خود را از دست خواهد داد و یا
اگر انبار نسبت به ذخیره مواد اولیه بیش از حد مورد نیاز اقدام کند ،سرمایه شرکت به مدت
طوالنی در انبار بال استفاده خواهد ماند و از سود شرکت کاسته خواهد شد.

مرغابی یا عقاب
اگر به نیویورک سفر کنید ،سخت ترین مرحله سفر شما زمانی است که
به فرودگاه می رسید و قصد گرفتن تاکسی برای رفتن به شهر را دارید.
اگر تاکسی پیدا کنید ،خیلی شانس آورده اید .اگر راننده تاکسی نیویورک
را بشناسد و شما را بدون دردسر به آدرستان برساند با اقبال دیگری روبرو
شده اید .اگر راننده انگلیسی را به خوبی متوجه شود و بتوانید با او سخن
بگویید ،بخت یارتان بوده و اگر راننده عصبانی نباشد و در طول مسیر بارها
به سایر اتومبیل ها و چراغ راهنمایی و حتی خود شما ناسزا نگویید ،با
حسن اتفاق دیگری مواجه شده اید .خالصه برای رسیدن به مقصد باید از
موانع متعددی بگذرید .اگر تجربه سفر به نیویورک را نداشته اید  ،می توانید
این شرایط را در فیلم راننده تاکسی( )Taxi Driverببینید.
روی مک کی می گوید :روزی پس از خروج از هواپیما در فرودگاه نیویورک
به انتظار تاکسی بودم که دیدم راننده ای با پیراهن سفید وکراوات مشکی
نزد من آمد و پس از سالم گفت :لطفاً چمدان خود را به من بدهید تا در
صندوق عقب بگذارم .سپس در حالی که در تاکسی را برایم بازی می کرد
یک کارت کوچک به من داد .بر روی کارت نوشته شده بود وظیفه من این

پیاده کردن یک سیستم  ERPبه چه مدت زمان احتیاج دارد؟
در شرکت های کوچک و آن هایی که فقط بخشی از ماژول ها را نیاز دارند ،این سیستم ظرف
شش ماه یا حتی کم تر راه اندازی می شود ،ولی برای شرکت های بزرگ چون نیاز به تغییر در
بخش های مختلف سازمان ،متناسب با نرم افزار ERPوجود دارد ،این کار ممکن است بین یک
تا سه سال زمان نیاز داشته باشد که شامل زمان نصب و راه اندازی سیستم ،آموزش پرسنل و
کوچ کردن از سیستم قبلی بر روی سیستم جدید خواهد بود .
به کارگیری ERPچه مزیت هایی را به همراه می آورد؟
مزایای عمده سیستم  ERPبدین شرح است:
 - 1یک پارچه سازی اطالعات .بر خالف سیستم های مجزا )Functional( ،در این
سیستم هر یک از بخش های مالی ،فروش ،تولید و ...از ارائه گزارش های ضد و نقیض در مورد
فعالیت ها و ادعا در مورد سهم هر قسمت در افزایش میزان درآمد شرکت باز داشته می شوند.

– 5استانداردسازیاطالعات.اطالعاتمربوطبهمنابعانسان،فنی،مالیبهگونهایاستاندارد،
ذخیره می شود و این کار باعث صرفه جویی در زمان و جلوگیری از دوباره کاری می گردد.
چه عواملی باعث ناکامی در اجرای پروژه  ERPمی شود؟
تجربه نشان داده مهمترین عامل ناکامی در پیاده سازی و اجرای این پروژه مقاومت کارکنان و
پرسنل استفاده کننده از نرم افزار در بخش های مختلف شرکت است .اگر آنها نپذیرند کهERP
در روند اجرای کارها و فعالیت های آنها نسبت به سیستم های قبلی بهبود ایجاد می کند ،در
برابر اجرای آن مقاومت نشان می دهند .یکی دیگر از دالیل مقاومت آن است که در سیستم
 ERPاطالعات و خطاها و عادات غلط هیچکس پنهان نمی ماند .به وسیله این سیستم کلیه
مسائل همیشه در معرض دید مدیران و دیگران قرار می گیرد .این موضوع در آغاز برای اکثریت
زیاد خوش آیند نیست .بنابراین اجرای موفق این پروژه نیاز به آموزش فنی ،مدیریتی ،جامعه
شناسی و روان شناسی به کلیه کاربران دارد تا با مزیت های  ERPآشنا شوند و در برابر آن
مقاومت نکنند ،تا پروژه با ناکامی و شکست مواجه نشود.

 ERPبه شرکت کمک خواهد کرد که اطالعات را به صورت جامع در درون یک سیستم و
			

مجید اسدی کنی(مدیر کارخانه ) KWC

است که شما را در کوتاه ترین مدت با کمترین هزینه ،در محیطی دوستانه
و مطمئن به مقصد برسانم .من چنان شگفت زده بودم که با خود فکر کردم
نکند هواپیما به جای نیویورک مرا در سیاره ای دیگر پیاده کرده است .داخل
اتومبیل بسیار تمیز و آراسته بود .راننده پشت فرمان قرار گرفت و قبل از

حرکت گفت :درکنارتان دو فالسک است یکی قهوه معمولی و یکی قهوه
رژیمی،آیا قهوه میل دارید .به راننده گفتم خیر متشکرم قهوه میل ندارم .پس
از آن که تاکسی حرکت کرد راننده گفت :در یخدان کنار دستتان نوشابه،
آب میوه و آب معدنی هم هست .با نا باوری یخ دان را باز کردم و یک نوشابه
خنک برداشتم .راننده به من اطالع داد که در کنار دستم روزنامه خبری،
ورزشی و اجتماعی امروز وجود دارد .سپس یک کارت کوچک دیگر به من
داد که فهرست ایستگاه های رادیویی بر روی آن نوشته شده بود .او گفت اگر
در نیویورک تازه وارد هستید ،من می توانم در مورد محل هایی که سر راه
می بینید ،به شما اطالعات بدهم .البته می توانم ساکت باشم تا مزاحم شما
نباشم .از او پرسیدم چند سال است که به این شیوه کار می کنید؟ پاسخ
داد :دو سال است .پرسیدم چند سال است که راننده تاکسی هستید؟ گفت:
هفت سال .پرسیدم پنج سال اول را چگونه کار می کردید؟ گفت :از همه
چیز ناراضی بودم .از اتوبوس ها ،از تاکسی ها ،ازترافیک ،از درآمدم که نوید
آینده بهتری را به من نمی داد .پرسیدم چه شد که تغییر کردید؟ گفت :روزی
در اتومبیل به رادیو گوش می کردم .دکتر وین دایر( ) Weyen Dyerمشغول
سخنرانی بود .مضمون حرفش این بود که ،مانند مرغابی که مدام واک واک
می کند ،غرغر نزنید .به خود آیید و چون عقاب اوج بگیرید .پس از این گفتار
رادیویی به اطراف خودم نگاه کردم و صحنه هایی را دیدم که تا آن زمان گوش و
چشم هایم بر آن ها بسته بود .تاکسی های کثیف ،راننده هایی که مدام غرو لند
می کردند و هیچ گاه شاد و سرخوش نبودند و با مسافرانشان بر خورد نامناسبی
داشتند .سخنان وین دایر چنان تاثیری بر من گذاشت که تصمیم گرفتم تجدید
نظری کلی در دیدگاه ها و باورهایم به وجود آورم .پرسیدم آنگاه چه تفاوتی در

زندگی تو حاصل شد؟ گفت :سال اول در آمدم دو برابر شد و سال گذشته
باز هم در آمد بیشتر شد از او پرسیدم چرا کشف خود را با سایر همکارانتان
در میان نگذاشتی؟ گفت :چرا ،این داستان را حداقل با سی راننده تاکسی در
میان گذاشتم ،اما فقط دو نفر از آنها به شنیدن آن رغبت نشان دادند ،بقیه
چون مرغابی ها به انواع و اقسام عذر و بهانه ها متوسل شدند و مرا متقاعد
کردند که چنین شیوه ای را نمی توانند برگزینند و به واک واک خود ادامه
دادند .به مقصد نزدیک شده بودیم ،در هنگام پیاده شدن ،دستمزد راننده را
با رغبت فراوان ،به اضافه انعام به او پرداختم و از او خواستم کارتش را به من
بدهد تا در برگشت ،با او به فرودگاه بروم.
ش��ما در زندگی خ��ود از اختیار کامل برخورداری��د و به همین دلیل
نمی توانید گناه نا بسامانی های خود را به گردن این و آن بیندازید .پس
بهتر اس��ت برخیزید ،به عرصه پر تالش زندگی وارد ش��وید و دروازه های
موفقیت را یکی پس از دیگری بگشایید .دنیا مانند کوه ،اعمال و خواست
های ما را پژواک می کند .اگر به جهان بگوییم :سهم منو را بده ...پژواکی
که از کوه دنیا بر می گردد ،چندین بار به تو خواهد گفت سهم منو را بده
 ...و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی .ولی اگر به دنیا
بگوی��ی چه خدمتی برایتان انجام دهم؟ دنیا بارها به تو خواهد گفت :چه
خدمتی برایتان انجام دهم....؟

اخبار آب

درصدسالآیندهچهاتفاقاتیخواهدافتاد؟
در دس��امبر س��ال  1900ج��ان الفرت

 – 7تانک ها

در صفح��ه  8ی��ک مجله زنان��ه به نام

سرعت قطارهای سریع حرکت خواهند کرد».

واتکینز ()John Elfreth Watkins
لیدیز ه��وم ژورن��ال(Ladies Home
 )Journalک��ه بی��ش از  130س��ال
است که در آمریکا چاپ می شود ،مقاله ای

«دژهای عظیم چرخ دار در فضاهای باز با

لئوناردو داوینچی در قرن  15هم در این باره
حرف زده بود ،ولی واتکینز این ایده را جلوتر
برد .در آن زمان کمتر کسی می توانست

نوشت با عنوان «آنچه در صد سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد ».او در ابتدای مقاله خود
نوشت «اینگونه پیشگویی ها تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد ».واتکینز برای پیدا کردن

چنین دورنمایی را پیش بینی کند.

نگاهی بهتر به آینده ونوشتن این مقاله ،با بزرگترین موسسات علمی و آموزشی کشور در

«نوه های ما توت فرنگی هایی به بزرگی سیب

خصوص  29مورد مشورت کرده بود.
«روزنامه منزل خانم ها» ،پس از  112سال ،مقاله واتکینز را برای مخاطبین امروزی خود
دوباره منتشر کرد و جف نیلسون ( )Jeff Nilssonسردبیر کنونی این نشریه مقاله ای در
ستایش دقت نظر واتکینز نوشت .اکنون ببینیم کدام یک از پیش بینی های او درست از آب
درآمد و کدام نادرست .فقط در تمام طول مطالعه مقاله فراموش نکنید این پیش بینی ها
 112سال پیش انجام شده است.
 -1عکاسی رنگی دیجیتال

 – 8میوه های درشت تر

خواهند خورد ».در سالیان اخیر انواع زیادی
میوه درشت تولید شده ولی واتکینز درباره توت فرنگی ها کمی بیش از حد خوش بین بوده.

 – 9قطار سریع السیر

سرعت قطارهای عادی 120مایل در ساعت ( 190کیلومتر) و قطارهای سریع السیر 150مایل
در ساعت ( 240کیلومتر) خواهند شد .درست  100سال بعد از نوشتن این جمله خطوط راه
آهن اکسپرس بوستون به واشنگتن افتتاح شد .این قطار تا  150مایل در ساعت سرعت دارد.
قطار های پرسرعت اروپا و ژاپن به طور چشمگیری سریع تر از این مقدار هم هستند.

واتکینز از واژه «دیجیتال» استفاده نکرده و تعریف دقیقی از دوربین های امروزی به

اما چهار پیش بینی که غلط از آب در آمد:

استفاده خواهند کرد« .عکس ها از فواصل دور تلگراف خواهند شد .اگر  100سال بعد

آن که دیگر به آنها احتیاجی نیست ،مورد استفاده قرار نمی گیرند ».پاتریک تاکر عضو انجمن

دست نداد ولی به دقت پیش بینی کرد مردم چگونه از این فناوری جدید تصویری
جنگی در چین رخ بدهد ،عکس هایی تکان دهنده از وقایع جنگ ،یک ساعت بعد در
روزنامه های آمریکا منتشر خواهد شد .همه عکس ها با رنگ های طبیعی چاپ خواهد
شد ».زمانی واتکینز این پیش بینی را کرد که یک هفته طول می کشیدکه تصویری
از آنچه در چین رخ می داد ،به روزنامه های غربی برسد .در آن زمان خود عکاسی
هم برای مردم یک معجزه بود و عکاسی رنگی فقط امری تجربی بود که با رنگ کردن
نگاتیو با قلم مو امکان پذیر بود .فکر اختراع دوربینی که اطالعات را به فواصل دور
انتقال بدهد ،یک نکته بسیار مهم بود .اینگونه نبود که او صرفاً تکنولوژی آن روز را در
نظر گرفته باشد و قدم بعدی آن را پیش بینی کند .سخن او بسیار فراتر از چیزی بود
که در آن زمان وجود داشت.

 – 2بلند شدن قد

تست آزمون مدیریت

«آمریکایی ها در 100سال آینده قد بلندتر خواهند شد ».واتکینز در این مورد دقتی بدون
خطا داشته است .مردان آمریکایی در سال 1900به طور میانگین حدود یک متر و شصت و

هشت سانتی متر قد داشتند .تا سال  2000این میانگین به یک متر و هفتاد و پنج سانتی
متر رسید .زنان هم در همین حدود رشد قد داشته اند.

 – 3تلفن همراه

«تلفن بی سیم و مدارهای تلگرافی سراسر دنیا را در بر خواهد گرفت .شوهری در وسط

اقیانوس اطلس خواهد توانست با همسرش در شیکاگو صحبت کند .ما 100سال دیگر به

 – 1حذف بعضی از حروف«درالفبا ،حروف  Cو  Xو  Qحذف خواهند شد .این حروف به دلیل
آینده جهان می گوید .این پیش بینی به وضوح اشتباه بود ولی از این نظر قابل توجه است که
اشاره ای دارد به تاثیرات وسایل ارتباط جمعی ،برزبان ارتباطات.
« - 2همه مردم روزانه 10مایل ( 16کیلومتر) پیاده روی خواهند کرد».
« - 3دیگر در شهرهای بزرگ اتومبیل وجود نخواهد داشت».
« -4همه حرکت های پرشتاب در محدوده شهرها در زیر یا باالی زمین خواهد بود ».در حال
حاضر بسیاری از شهرها در مراکز خود منطقه های پیاده روی دارند .او به درستی خیابان های دو
طبقه و متروها را نیز پیش بینی کرده بود.
شاید بعضی از پیش بینی های واتکینز نیاز به زمان بیشتری برای تحقق داشته باشد .مقاله او
باید یک بار دیگر در سال  2100تجدید چاپ شود.

اخبار KWC
شرکت  KWCایران به منظور پاسخ گویی به خواست مشتری های محترم و به جهت تنوع
بخشیدن به انواع شیر بهداشتی موجود و ارائه طرح های جدید ،دو سری شیر بهداشتی به نام های
زئوس ( )ZEUSو آوا ( )AVAرا آماده تحویل به بازار نموده است.
در این شماره شیرهای دستشویی ،حمام و توالت زئوس را به شما معرفی می کنیم و در شماره
آینده انواع شیر آوا را خواهید دید.

همان آسانی که از نیویورک با بروکلین (درحومه نیویورک) حرف می زنیم ،می توانیم به

 – 4غذاهای آماده

«غذاهای آماده از جایی شبیه نانوایی تهیه خواهد شد» فراوانی غذای آماده در سوپر

مارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی نشان می دهد که پیش بینی واتکینز درست بوده،
هر چند او فکر می کرد که غذاها در بشقاب ارائه می شوند و بعدا ً بشقاب ها برای شستن
به موسسات آشپزی باز گردانده می شوند .به یاد داشته باشید در آن سال ها فقط تعداد
کمی رستوران وجود داشت و خبری از فست فود و ساندویچ فروشی نبود.

 – 5رشد کند جمعیت

برای جمعیت فعلی آمریکا زیاد است ،ولی دست کم جهت پیش بینی واتکینز درست بود،
چه اگر جمعیت آمریکا با همان نرخ رشد سال های  1800تا  1900افزایش یافته بود .در
سال  2000این رقم از مرز یک میلیارد نفر می گذشت در حالی که جمعیت کنونی آمریکا
 280میلیون نفر است.
 – 6تلویزیون

تصویری که از طریق مدارهای برقی به هم وصل خواهد شد .در قرن بیستم از طریق برنامه های
زنده تلویونی و بعد تر از طریق وب کم ها ،به واقعیت پیوست.

هدررفت آب در ایران بسیار زیاد است
احمد خاکستانی مدیر آموزش و پرورش گناباد اظهار داشت :آب کاالیی ارزشمند است
و بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است .وی گفت :مصرف آب
در بخش کشاورزی در میانگین جهانی  580مترمکعب در سال و در ایران یک هزار و
 300مترمکعب در سال است .وی افزود :هدررفت آب در ایران بسیار زیاد است و این
در حالی است که ما در منطقه خشک قرار گرفته ایم و وضعیت آب در کشور اضطراری
است و مصرف بی رویه آب از چاه ها سبب نشست آب میشود.
خبرگزاری فارس

 7هزارمیلیونمترمکعبنیازآبیگلستاندرافق1404
ایرجحیدریانمدیرعاملشرکتآبمنطقهایگلستاناظهارداشت:باتوجهبهمحاسبات
انجامشدهمتوسطظرفیتمنابعآبهایسطحیاستانیکهزارو 235میلیونمترمکعب
در سال و منابعآب زیرزمینی استان یک هزار و 250میلیون مترمکعبدر سالاست.وی با
توجهبهمقایسهظرفیتهایموجودمنابعآبیاستانگلستانونیازآبیاستاندرافقسال
 1404تصریح کرد :با وجود ظرفیت آبی حدود 2هزار و 485میلیون مترمکعب در سال
و نیاز استان به حدود 7هزار میلیون مترمکعب آب در سال ،مطابق سند چشمانداز توسعه
کشور ،در افق سال  1404بیش از  4هزار و  500میلیون مترمکعب در سال کسری آب،
برایرسیدنبهحجمدرنظرگرفتهشدهخواهیمداشت.
مهرنیوز

انتقالآبازتاجيکستانتوجيهاقتصاديندارد
مجيد نامجو وزير نيرو گفت:کشور تاجيکستان داراي منابع آبي خوبي است و براي تامين
آب مورد نياز ايران ،اعالم آمادگي کرده است ولی اجراي پروژه انتقال آب از تاجيکستان
بسيار سنگين بوده و توجيه اقتصادي ندارد .وي خاطر نشان ساخت :اگر هزينه هاي طرح
انتقال آب از ازبکستان به نحوي تامين شود و اين هزينه ها قابل بازگشت باشد ،حتماً
پروژه انتقال آب به ايران را اجرايي خواهيم کرد .وي گفت :براي اجراي پروژه انتقال آب از
ازبکستانبايدمصرفکنندهياسرمايهگذاريپيداشودکههزينههايبهرهبرداريازمنابع
آب اين کشور را تامين کند ،در چنين شرايطي دولت وارد عمل خواهد شد.

دی نیوز

«جمعیت آمریکا ممکن است صد سال دیگر بین 350تا  500میلیون نفر باشد» این عدد

طریق مدارها به هم وصل خواهند شد ».پیش بینی واتکینز درباره دوربین ها و صفحه های

جام جم آنالین

70هزارمیلیاردتومانپروژهآبینیمهتمامداریم
محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به این سوال که
در بخش آب چه میزان پروژه نیمه تمام وجود دارد گفت :بخش آب یک سری
طرح های نزدیک به اتمام و حتی نیمه تمام دارد که هر کدام از پروژه ها دارای
درصدهای متفاوتی از لحاظ پیشرفت فیزیکی هستند .وی افزود :در حال حاضر
 70هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و در دست اجرا در بخش آب داریم که
کمبود اعتبارات جواب این پروژه ها را نمی دهد.وی تاکید کرد :مطمئنا با فروش
اوراق مشارکت که از اول اسفندماه با نرخ سود  20درصد آغاز میشود میتواند طرح های
نزدیک به اتمام بخش آب را به پایان برساند.

بود 15 .سال بعد که اولین تماس تلفنی از شرق آمریکا با غرب آن برقرار شد ،باز هم فکر
گفت وگوی بی سیم واقعاً دور از ذهن بود.

خواهند گرفت که در گستره ای به اندازه ی هزاران مایل به صورت الکتریکی با صفحه ای از

بنا بر گزارش ارائه شده در مورد شاخص جهانی عملکرد محیط زیست ،متاسفانه از میان
 ۱۳۲کشور جهان ،کشور ایران با کسب نمره  ، ۴۲/۷۳در پایین جدول و در مقام یکصد
و چهاردهم جهان قرار گرفت .در گزارشات دو ساالنه پیشین ،کشورمان در سال میالدی
 ۲۰۱۰با دریافت نمره  ۶۰در مقام  ۷۸اُم جهان و در سال  ۲۰۰۸میالدی با کسب نمره
ت محیطی سال
 ، ۷۶/۹در رتبه  ۶۷اُم جهان قرار داشت .شاخص جهانی عملکرد زیس 
 ۲۰۱۲میالدی در حالی منتشر شده است که ایران در میان ۱۳۲کشور جهان ،با ۳۶پله
تنزل نسبت به سال  ۲۰۱۰میالدی ،در رتبه  ۱۱۴اُم جهان واقع شد و  ۱۸کشور نیز در
رتبه های پایین تر از ایران قرار گرفتند.

خبرگزاريموج

کشورهای جهان تلفن بزنیم ».در زمان واتکینز کسی چیزی از تلفن های بین المللی نشنیده

«انسان ها سراسر جهان را خواهند دید .آدم ها و انواع اشیاء در کانون تمرکز دوربین هایی قرار

شاخصعملکردمحیطزیستیایراننسبتبهسال،۲۰۱۰سیوششرتبهسقوطکرد!

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

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

کسری 5میلیاردمترمکعبیمخازنزیرزمینیآب
محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از اجرای طرحهای
تغذیه مصنوعی مخازن آب زیرزمینی در  300نقطه کشور خبر داد و گفت :متاسفانه
طی سالهای گذشته به صورت متوسط  5میلیارد متر مکعب کسری مخازن اتفاق
افتاده اس��ت .وی در ادامه گفت :برای تقویت وضعیت آب های زیرزمینی و بهبود
آبخوان ها مباحث مربوط به تغذیه مصنوعی برای تعادل بخش��ی دنبال می شود.
همچنین اقداماتی نیز در زمینه کنترل برداشت از منابع زیرزمینی در آن بخشی که
جزو وظایف وزارت نیرو است ،در دست پیگیری قرار دارد .وی گفت :در بخش مربوط
به تغییر الگوی مصرف و بهبود در مصرف بهینه آب نیازمند تامین اعتباراتی هستیم
که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

خبرگزاری مهر

