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مقداریبنزینصرفهجوییودرنتیجهازآلودگیهواکمشود.حاالببینیمنظریههایمطرحشده

چهار برنامه درسی که در مدارس کویینزلند( )Queenslandتدریس می شوند
عبارتند از:
  -1احترام به آب به عنوان یک منبع با
ارزش.
  -2کشف منابع تامیین آب.
  -3روش های استفاده عاقالنه از آب.
  -4پیدا کردن منابع جایگزین برای آب.
ای��ن برنامه فعالیت خ��ود را در  3بخش
اصل��ی متمرکز ک��رده اس��ت .خانواده،
صنعت و کش��اورزی و برای هر کدام راه
کارهایی جهت مصرف بهینه ارائه نموده است.
چ��ون س��الیانه مقدار بس��یار عظیمی از آب به دلیل نشس��ت لوله ه��ا و چکه کردن
ش��یرها از دس��ت م��ی رود ،به خانواده ها پیش��نهاد م��ی کند که ش��یرهای خود را
از نظ��ر چک��ه کردن مرتب��اً کنترل کنند .کلیه ش��یر ها و دوش ها را با وس��ایل نو و
م��درن تعویض کنن��د .فالش تانک قدیمی و پ��ر حجم را با ف�لاش تانک های های
دو زمان��ه تعوی��ض کنند ،زمان دوش گرفتن را کوتاه کنند ،ماش��ین لباس ش��ویی و
ظرف ش��ویی را ب��ا حداکثر ظرفی��ت راه بیاندازند .در زمان مس��واک زدن و یا ریش
تراشی در فواصلی که به آب احتیاجی ندارند شیر را ببندند و یا از شیرهای اتوماتیک
اس��تفاده کنند .آب باران را جمع آوری کرده برای آبیاری یا شس��تن ماشین استفاده
کنن��د .در اط��راف درخت��ان و گیاه��ان مالچ بپاش��ند ،تا رطوبت خاک حفظ ش��ود.
برخی از راه های صرفه جویی در مصرف آب که از طرف برنامه حفاظت از آب استرالیا
به صاحبان صنایع پیشنهاد شده عبارتند از:
بررسی های منظم و معاینه ماشین آالت برای پیدا کردن راه حل به منظور حفظ و
صرفه جویی آب .آگاهی رسانی به کارکنان جهت محافظت از آب .کنترل قسمت هایی
که ممکن است از آب استفاده غیر ضروری بکنند و یافتن راه حل های که بتوان کار ها
را با آب کمتر ،یا حتی بدون آب انجام داد .نصب پمپ فشار و نازل های اسپری بر
روی محل های مصرف آب .استفاده مجدد از آب مصرف شده .بررسی تجهیزات آب و
کنترل هرز رفتن آب به صورت منظم.
برنامه حفاظت از آب استرالیا ،درمورد کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز نیز راه کارهای را به
منظور صرفه جویی آب پیشنهاد کرده است .این برنامه معتقد است که بسیاری از مردم با
استفاده از روش های منسوخ شده آبیاری ،مقادیر عظیمی از آب را هدر می دهند ،برخی
از راه حل ها عبارتند از:
آبیاری گل و گیاه در ساعات بعد از غروب آفتاب ،اعمال سیستم ها و برنامه
ریزی های مناسب به منظور بهبود تکنیک مدیریت آبیاری به وسیله انتخاب نوع
محصول ،پیش بینی وضع آب و هوا و نوع زمین .استفاده از وسایل و تجهیزات
آبیاری بهبود یافته ،مانند آبیاری قطره ای ،آبیاری تحت فشار ،آبیاری بارانی،

میانگین دو برابر مدل معمولی آن است ،بنابراین به طور طبیعی استقبال از این خودروها کم
خواهد بود ».و بعد در تکمیل افزود «از آن گذشته خودروهای هیبرید با محدودیت سرعت مواجه
هستند ،که همین موضوع فیزیکی از ویژگیهای منفی این خودرو ،در نظر خریداران محسوب
میشود».اگرکسیاطالعاتدقیقیازاتومبیلهایهیبریدنداشتهباشد،فکرمیکندکههیبرید
تکنولوژی نوپایی است و هنوز پاسخ خود را نداده و دارای مشکالت زیادی است .واقعیت این است
که اولین اتومبیل هیبرید در سال ۱۹۰۵ساخته شد .ولی به دلیل ارزانی سوخت در آن سالها،

مورد توجه قرار نگرفت .همزمان با بحرانهای نفتی سالهای ،۱۹۷۰دوباره این تکنولوژی مورد
توجه قرار گرفت و تا سال  ۱۹۹۰بر روی تکمیل آن کار شد و از سال  ۱۹۹۹به صورت جدی و

انبوه به وسیلة کمپانیهای بزرگی مانند تویوتا ،هوندا ،میتسوبیشی ،فورد ،فیات ،جنرال موتورز،
دایملر بنز ،کرایسلر ،نیسان ،پژو و ...وارد بازار شد ،به طوری که کمپانی تویوتا در فاصلة سالهای
 ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۰فقط از مدل پریوس ( )Priusخود چهل هزار عدد فروخت.
ابتدا ببینیم یک خودرو هیبرید ( )Hybridچگونه کار میکند .هیبرید در لغت به معنی
«پیوندی» است .چون در اینگونه خودرو ،دو موتور بنزینی و الکتریکی را به هم پیوند میزنند،

نام هیبرید را بر آن گذاشتهاند .نحوة عملکرد خودرو به این شکل است که موتور بنزینی عالوه
بر نیروی حرکت اتومبیل ،در جادههای صاف و در سرعتهای ثابت و در زمان ترمز گرفتن که
احتیاج به نیروی کمتری هست ،انرژی اضافی خود را صرف شارژ کردن باطریهایی میکند که
داخل اتومبیل قرار دارد .سپس موتور بنزینی خاموش میشود و ادامه حرکت را موتور برقی به
عهدهمیگیرد.اینتغییرحالتدرزمانهایالزم،بارهاتکرارمیشودوهمینعملباعثمیشود

از طرف این کارشناس محترم خودرو ،تا چه حد با واقعیت مطابق است .تویوتا کمری LEدر ایران

خودرویی شناخته شده است .هم نوع بنزینی و هم هیبرید آن به بازار عرصه شده ،قیمت مدل
 ۲۰۱۲بنزینی  ۲۲/۵۰۰ LEدالر است ،قیمت مدل مشابه هیبرید  ۲۵/۹۰۰دالر یعنی تقریباً
 ۱۵درصد گرانتر است .مصرف بنزین هیبرید به صورت متوسط ۵/۴لیتر در صد کیلومتر است
و مصرف مدل بنزینی  ۹لیتر در صد کیلومتر ،یعنی  ۴/۴لیتر صرفه جویی در هر صد کیلومتر
و تقریبا  ۵۰درصد آلودگی کمتر .سرعت اتومبیل به دو عامل بستگی دارد ،یکی قدرت موتور و

دیگری شتاب،عامل شتابرابازمانافزایش سرعتازصفر تاصدکیلومتراندازهگیری میکنند.
قدرت موتور کمری LEبنزینی ۱۷۸اسب بخار است ،قدرت موتور هیبرید از دو قسمت تشکیل
شده ،یکی موتور بنزینی آنکه ۱۵۶اسب بخار قدرت دارد و دیگری موتور برقی که قدرت آن۴۴
اسب بخار است .چون در مواقع لزوم میتوان از قدرت هر دو موتور هم زمان استفاده کرد ،پس

قدرتکلهیبرید ۲۰۰اسببخاراست.مدلبنزینیکمری LEدرمدت ۷/۲ثانیهازسرعتصفر
به صد میرسد و مدل LEهیبرید در مدت ۷/۶ثانیه از صفر به صد کیلومتری میرسد.
مدیرانوبرنامهریزانومقاماتعلمیکشورهرچنددرحرفوشعاربسیارطرفدارافکارنووابزارنوین
هستند،ولیدرعملبسیارمحافظهکارمیشوند.تاجاییکهدرزمانتصمیمگیری،مسائلبدیهی
علمیراهمزیرسوالمیبرند.بهنظرمیرسددلیلآنهمگرفتارشدندرمسائلروزمرهاست،بقول
معروفتاکاردبهاستخواننرسد،سراغروشهاینوینیکهدرجهاناستفادهمیشودنمیروند.البته
اینموضوعجدیدنیستوسابقهایطوالنیدارد.نخستینمترویجهاندرسال ۱۸۶۳بهطول۶

کیلومتر در شهر لندن شروع به کار کرد ۱۱۲.سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۴قانون تأسیس راهآهن
شهریتهرانتصویبشدو ۲۳سالدیگرگذشتتااولینمترو،بینتهرانوکرجبهحرکتدرآید.
اولین اتومبیل گازسوز در سال ۱۹۳۰در کشور ایتالیا شروع به حرکت کرد و در فاصلة ۵ساله تعداد

اتومبیلهای گازسوز به ۳۰۰هزار و جایگاههای توزیع گاز ایتالیا به ۲۹۵عدد رسید در حالی که
 ۶۵سال بعد در سال  ۱۳۷۳اولین اتومبیل گازسوز در ایران شروع به کار کرد.

مدتی است که در سطح جهان شیر آب دو محوره فقط در موزهها و کاخهای قدیمی دیده
میشود ،در حالی که هنوز اکثر شیرهای تولید داخلی ایران ،شیر دومحوره است .فروش شیر
با آبفشان برای کشورهای پرآبی مانند آلمان ،فرانسه و سوئیس جزء الزامات است ،ولی بیشتر

شیرهای تولید کشوری کمآب مثل ایران فاقد آبفشان استاندارد است .فقط  ۵درصد فالش
تانکهایی که در کشور ساخته ،عرضه و نصب میشود ،از نوع دو زمانه است .در حالی که فالش
تانک تک زمانه از بازارهای جهانی در حال حذف شدن است .چندی پیش در خبرها آمده بود
برای تأمین آب شهرک پرند ۱۰۰،میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته ،آیا بودجهای هم برای
تقلیل مصرف آب شهرک پرند با استفاده از شیوههای نوین در نظر گرفته شد .به نظر میرسد
یدانندوبرنامهریزیبرایصرفهجویی
کسانیهستندکهتنهاراهحلرا،تامینآببههرقیمتم 

در مصرف آب را باور ندارند .تا چه زمان باشد که کارد به استخوان برسد .باور کنیم تامین آب
بدونصرفهجویییعنیتشویقبهاصراف.
ش.ب
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برنامه حفاظت از آب در استرالیا
استرالیا در حال حاظر به عنوان یک منطقه که در معرض خطر کمبود آب قرار دارد
طبقه بندی شده است .دالیل کمبود آب در استرالیا گرم شدن هوای کره زمین،
کمبود ریزش باران و تخریب های محیط زیستی تشخیص داده شده است.
برنامه حفاظت از آب هم اکنون در شهرهایی مانند سیدنی و ملبورن در حال انجام
شدن است .این برنامه به مردم کمک می کند تا با اهمیت حفاظت از آب آشنا شوند و
شیوه های مراقبت از منابع آبی را بیاموزند .این برنامه مردم تمام این مناطق را تشویق
می کند که به آب احترام بگذارند و به درستی از آن استفاده کنند.
تعداد زیادی برنامه در سطوح مختلف ،برای گسترش آگاهی مردم در مورد مدیریت و
روش های صرفه جویی در مصرف آب ،در مدارس ،منازل و کارگاه ها و محیط کسب
و کار ،همه روزه برگزار می شود .این برنامه ها به مردم می آموزد که چگونه هم در
داخل منازل و هم در خارج از منزل ،در مصرف آب صرفه جویی کنند .همچنین مردم
را تشویق می کنند که در نظر سنجی های شرکت کنند ،تا به این وسیله با راهنمایی های
متنوع در روش های صرفه جویی در مصرف آب بیشترآشنا شوند.
یکی دیگر از اهداف این برنامه استفاده مجدد از آب است .برنامه باز یافت آب از سال  2003آغاز
شد .یکی از راه کارهای برنامه حفاظت از آب ،کمک رسانی در جهت راه اندازی شرکت های
بازیافت آب بود .برنامه های ویژه ای برای بازیافت فاضالب ،به منظور آبیاری درختان و گیاهان
طراحی و سطح آالینده های فاضالب ،برای جلوگیری از نابارور شدن خاک ،کنترل شد.
همچنین مقداری زهکِشی برای استفاده مجدد از آب های سطحی انجام شد که به این وسیله
مقدار زیادی هم در هزینه آب صرفه جویی شده است .برنامه حفاظت از آب مهمترین هدف
خود را کودکان قرار داده است .آموزش حفاظت از آب و روش های صرفه جویی چند سالی
است که یکی از دروس مدارس شده .در پایان هر ترم میزان اطالعات دانش آموزان ارزیابی و
به آن ها نمره داده می شود .تعدادی هم برنامه از طرف وسایل ارتباط جمعی و یا شهرداری ها
برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود که عالوه بر مفرح بودن ،انگیزه آموزش حفظ منابع
آب و تشویق برای صرفه جویی در مصرف آب ،با دادن جایزه در کودکان ایجاد می گردد.

رویکرد جدی به خودروهای هیبرید داشتهاند ».سپس البد برای منصرف کردن دولت و مردم از
استفاده کردن این رویکرد جدید جهانی اضافه کرد« :قیمت مدل هیبریدی یک خودرو به طور
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بهبود شیارهای مزارع جهت حفظ و ذخیره بیشتر آب .استفاده از کانال جهت
جلوگیری از نفوذ آب به زمین و استفاده از لوله جهت جلوگیری از تبخیر آب در
زمان انتقال به مزارع .ذخیره سازی آب در محیط های سر بسته و یا زیر سایه.
برنامه حفاظت از آب استرالیا معتقد است ،اگر انسان بخواهد که به عنوان یک تمدن
به حیات و رشد خود ادامه دهد ،یکی از گزینه های اصلی او باید حفاظت از آب
باشد .همین حاال هم بسیاری از کشورها از فقدان آب سالم رنج می برند .آمار نشان
می دهد که منابع آب قابل شرب در سرتاسر جهان روز به روز کم تر می شود به
همین دلیل پیدا کردن راه حل های نو گرایانه برای حفاظت و صرفه جویی آب از
اهمیت زیادی برخوردار است .اگر شما در استرالیا یا چین یا ایاالت متحده آمریکا
زندگی می کنید ،وقت آن است که از خواب بیدار شوید و متوجه مسئولیت خود
در مورد آب باشید .بیایید از هم اکنون اقدام کنیم تا کودکان ما آینده روشن تر و
سبز تری داشته باشند.

پوزش

در شماره گذشته در همین صفحه ،قیمت آبی که سازمان آب با مصرف کنندگان
محسابه می کند را متر مکعبی  2500تومان و قیمت واقعی آب را مترمکعبی 10هزار
تومان ذکر کردیم .در هر دو مورد واحد قیمت های اعالم شده توسط مراجع رسمی
به ریال است .سردبیر از بابت اطالع رسانی غیر دقیق خود پوزش می خواهد .البته
شاید یکی از دالیل مصرف بی رویه آب در همین قیمت لیتری  2/5ریال مستتر
باشد .سازمان آب می تواند به قول معروف آتش به مالش بزند و آن را به هر قیمت
که بخواهد بفروشد .ولی با مقدار سرمایه گذاری که بر روی سدها ،چاه های عمیق،
لوله کشی ،پمپاژ ،تصفیه و انتقال آب ،ماشین آالت و نیروی انسانی که درگیر آب
رسانی به شهرها و روستاها هستند ،باور کردن هزینه تمام شده هر لیتر 10ریال،
آنهم در زمانی که قیمت یک لیتر آب داخل بطری  2/000ریال است ،کمی
باور نکردنی است .اگر سازمان آب ،یک بار دیگر به دقت قیمت آب تمام شده را
محاسبه کند ،شاید دیگر نیازی به پوزش در مورد قیمت تمام شده آب نباشد.
سردبیر

سریع دوش بگیرید

از رویا تا واقعیت

گفتگویی با خانم مهندس فاطمه ظفر نژاد

خان�م ظفرنژاد به نظر ش�ما ط�رح انتقال آب خزر به کوی�ر تا چه حد
امکان پذیر اس�ت؟
من یادم می آید که در دهه  50این طرح به عنوان یک طرح روي كاغذ در مجله
دانشمند مطرح شد .این طرح در دهه  60یکبار دیگر مطرح شد ،ولی مسئله مسکوت
ماند .در دهه 70یک بار دیگر موضوع انتقال آب خزر به کویر مطرح شد ،خوشبختانه در
همان زمان غیر عملی بودن آن مطرح شد و متوقف ماند .تا اینکه دو سال پيش دوباره
این موضوع مطرح شد و متاسفانه شنيديم كه برای اجرا رفته است .حاال پیش از اینکه به
مشکالت اين طرح بپردازم باید بگویم اساساً ما به درستي نميدانيم چه چیز طرح است
و چه زمان ميتواند به اجرا برود و چه چیزی طرح نیست و نبايد به اجرا برود .هر طرح تا
پیش از اجرا بايد  6مرحله را بگذراند .مرحله نخست آن نيازسنجي است يعني الزم است
كه نياز مطرح شده مستند شود و گزارش مستدل و ژرفانديشي شده
داشته باشد .نياز يادشده بايد در هماهنگي با مفاهيم توسعه درونزاد و
توسعه پايدار از سوي نهادهاي مردمي و غيردولتي و نهادهاي دولتي
و مجلسي به تصويب برسد واسناد تصويب نيز از بابت پاسخگويي
آتي بگونه شفاف منتشر شود .مرحله دوم گزينهيابي است ،يعني بايد
ببينيم براي تامين اين نياز چه راهكارهای هست .سپس با جامع
نگري مشخص شود كه كدام يك از گزينهها كمهزينهتر ،كمپيامدتر و
با منافع مردم بومي و محلي و نيز با منافع ملي سازگارتر است .سپس
در هماهنگي با موازين توسعه درونزاد و توسعه پايدار گزينه بهينه
تعيين شود .مرحله سوم پیششناسایی است ،يعني همه جنبههاي
گوناگون طرح از اجتماعي و اقتصادي تا زمين شناسي و چينه شناسي،
از خاكشناسي و كشاورزي تا كاربري اراضي ،و باالخره از پيامدها و
اثرات زيست محيطي درمحل اجرا تا همين پيامدها در دوردست
حوضههاي آبخيز و يا درياچه و چاهه رودها باید بررسيشود .در اينجا
هم با توجه به مفاهيم توسعه پايدار ،طرح بايد با التزام به پاسخگويي به
تصويب برسد .مرحله چهارم شناسایی است ،يعني جنبههاي گوناگون
يادشده با دقت باالتر و با ژرفاي بيشتري بررسي ميشود .مرحله پنجم
امكانيابي است ،يعني بررسيهاي مربوط به طرح با دقت بازهم بيشتر
بررسي شود .مرحله ششم بررسيهاي تدقيقي است ،يعني مطالعات
كليه موضوعات گوناگون با دقت باال و با جزئيات انجام شود .نتایج همه
این مراحل باید در هر مرحله منتشر شود .مرحله هفتم اجرا است كه

توسعهشان بايد با اقلیمشان هماهنگي و تطبیق داشته باشد .اگر آب كم دارند بايد گیاهان
کم نیاز به آب بكارند ،روش آبياري قطرهاي بكار بگيرند .بايد به ساختمانهايي پايان كار
بدهند كه شيرها و دوشهاي كممصرف بكار بگيرند .بايد با استفاده از آب های زیرزمینی
خودشان و قناتهای خودشان کشاورزی کنند كه بر خالف تصور مهندسان ساخت وساز ،از
بابت پايداري و كاربرد بسيار ژرفانديشانه آب ،تحسين مجامع جهاني را هم به همراه داشته
است .شیرین کردن آب خزر به هیچ وجه به درد کویر نمی خورد .چون منبع مصرف آب
بايد نزديك آب شيرين كن باشد .یعنی توسعه درون زا .اینکه مث ً
ال بیائیم صدها کیلومتر آن
طرفتر آب را توی آفتاب کویر رها کنیم یعنی مقدار زیادی هزینه کنیم و شايد بيشترش
هم تبخیر شود .البته گفته شده قرار است در این کانال کشتیرانی هم بشود كه ديگر خیلی
بانمك است .یعنی مهندسان تصميمگير ما هیچ شناختی از اقلیم ،از محیط ،از کوه ،خاک،

ملی بختگان را داريم كه اثرات منفی اجتماعي و اقتصادي و زیست محیطی دارد .این
نمونهها اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی روی جوامع بومی حوزههای آبخیز
داشته است .اما اجرا زدگي در بخش آب از سه مسئله سرچشمه میگیرد
اول بيتوجهي به دانش حقيقي و تصميمگيري بدون توجه به عوارض و پيامدها يا همان
دانش ناقص است كه به قول موالنا:
الجرم خورشید داند برق را
دانش ناقص نداند فرق را
دوم منافع شرکتهای بزرگ دولتي و شركتهاي خصوصي اقماري آنها كه بي توجه
به منافع جوامع بومي و ملي ،به ساختوساز راي ميدهند .سوم الگوبرداری تقلیدی از
ديگران كه عموماً ناسازگار و ناپاسخگو و بدون توجه به شرایط محیطی انجام ميشود.
دهههای بسیار طوالنی است که در مدیریت آب ما شاهد سلطه اين الگوي ناكارآمد
بودهایم .در حقیقت آن ترازوی اصلی را گم کردهایم .مولوی میفرمايد:
ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هرکس
یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد
تو را بر در نشاند او به طراری که می آید
تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد
موضوع این است که معیار اصلی و ملي را به فراموشي سپردهايم .راهمان
را گم کردهايم و يك الگوي عاريه را گرفتهايم و ول نميكنيم .هر كار
متكي بر ساخت و ساز را طرح ميانگاريم در صورتی که ممکن است
چیزي تخیلی و ناکارآمد باشد .نمونه آن راهکارهایي بود که برای احیای
دریاچه ارومیه مطرح شد .بعضی از آنها واقعاً بانمك و يا شور بود .یا
همین طرح خزر به کویر یا خزر به خلیج فارس.
این طرح یک طرح ملی است .چگونه می تواند تا این مقدار
دارای اشکال باشد؟
این طرح بنا بر بودجهاش طرحي فراملي است .یعنی آنقدر مهم است
که باید هرکدام از مراحل ششگانه پيش از اجرا دستکم دوبار بررسي
شود تا برسد به مرحله 7یعنی اجرا .اما بد نيست بپرسيم آن زمینی که
ما می خواهیم برایش آب ببریم کجا است ،کیفیت خاک آن چیست،
آیا اص ً
ال قابلیت کشت را دارد یا نه ،چه باید در آن کاشته شود ،نقشهاش
کجاست .این ها باید در شش مرحله ،با جزئيات بررسی میشد تا به
اجرا برسد .این طرح بدون نیاز سنجی انجام شده ،یعنی معلوم نیست
که کدام مردم ،در کجا ،در چه اراضی ،می خواهند از این آب استفاده

الزم است با احتياط و ژرف انديشي كامل و با مطالعه و بازبيني كامل همه مراحل ششگانه
گذشته ،آغاز شود حتي مجري طرح ميتواند پس از همه مراحل اعالم كند كه نياز ياد
شده ،امروزه با روش ديگري قابل تامين است و نيازي به ادامه طرح نيست و گزينههاي
ديگر را انتخاب و از هدررفت منابع مالي جلوگيري كند .پس از اجرا نيز بررسيهاي
پايشي و بررسيهاي تطبيقي ،دو مرحله دیگری هستند كه همواره بايد به اجرای طرح،
نگاه موشكافانه داشته باشد .طرح باید به طور دائم پایش و تحلیل اجتماعی ،اقتصادی و
زيست محيطي به روز داشته باشد ،تا اثرات منفی ببار نیاورد .اين سبب ميشود كه هم
از اشتباهات جلوگيري شود و هم در هر لحظه از زمان از هدررفت منابع انساني ،طبيعي
و مالي پيشگيري شود.
طرح انتقال آب از خزركدام يك از اين مراحل را طي كرده است؟
بنابر تجربه طوالني من در دفتر فني و مشاوران آب وزارت نيرو ،فکر می کنم اين طرح
هم مانند تقريبا اکثر طرحهاي آب ،هيچيك از مراحل يادشده را به درستی طي نكرده
و يك راست رفته سراغ اجرا .با اين تفاوت كه به سبب حجم گسترده عمليات ،بودجه
ماليبسيارسنگينوپيامدهايبسيارمنفيبرخزرومحیطزیستایرانميبايستبسيار
بيشتر از معمول روي آن كار و فكر انجام ميگرفت.
هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان از آب دریا استفاده می کنند .چگونه است
که این طرح به نظر شما امکان ناپذیر است؟
ما در کنار خلیج فارس و یا در تمام کناره جنوب ایران و یا در سواحل کشور هایی مانند
امارات یا عربستان می توانیم آب شور را شیرین كنيم و برای بخشي از مصارف بکار ببریم.
این امکان پذیر است ،توجیه هم دارد .هم توجیه اقتصادی و هم توجیه اجتماعی .شما در
بندر عباس ،بوشهر ،در سراسر جنوب ایران در خليج فارس و يا بخش هایی از خوزستان
می توانید این کار را بکنید .اما اگر بخواهید از خزر که از سطح دریای آزاد پایین تر است
آب را بردارید ،بعد سلسله کوه های البرز را قیچی و سوراخ کنید و از آن طرف کوه ،توی
کویر سر در بیاورید كاري است بسیار پیچیده که به ژرف انديشي بسيار زيادي نياز دارد.
آب را اگر بخواهیم کنار خزر شیرین کنیم و بعد انتقال بدهیم ضایعات زیست محیطی
خطرناکی به دنبال خواهد داشت .هزینه آن هم سرسام آور خواهد شد .برآورد اولیه طرح
7تا  9میلیارد دالر است .تجربه ملي نشان ميدهد كه هزينه اجراي طرحها در زمان اجرا
به قيمت ثابت چند برابر می شود .به نظر من اگر با آب این طرح درخت طال بکاریم
و سکه طال برداشت کنیم ،باز هم توجیه اقتصادی نخواهد داشت .خب ما خاطره جاده
تهران به شمال را هم داریم كه  14یا  15سال است که ساخته نشده .اما مهمتر اينكه
ما باید در هر منطقه توسعه درونزا داشته باشيم .سمنان و استان مرکزی باید بر اساس
منابع خودشان توسعه درون زا داشته باشند .این مبحثی است که متاسفانه تا به حال
به درستی درک نشده است .ما متاسفانه هر ساخت و سازی را توسعه تصور میکنیم.
مردم سمنان ،یزد ،کرمان ،و مردم هر جاي دنيا باید با منابع خودشان توسعه پيدا كنند.

آب و مسائل آن ها ندارند آنها آب و هوا و اقلیم را نمی شناسند که چنین مسائلی را مطرح
می کنند .در حاليكه معمارهای قدیمی ما دراين تمدن كهن  9هزار ساله به خوبي با اين
مفاهيم پيچيده آشنا بوده اند .نمونههاي بسيار زياد آن هم آثار باستاني و يادگارهاي ميراث
فرهنگي ماست كه بسيار با موازين توسعه پايدار هماهنگي و همخواني دارد.
این طرح چه آسیب هایی ممکن است که به محیط زیست بزند؟
اگر از مبدا بخواهم بگوییم ،دریاچه خزر به شدت در سال های اخیر به خاطر ساخت و
سازهایی که در اطراف آن شده ،به خاطر سدهایی که بر روی رودخانه هایش ساخته
شده و دهانه رود ها که تخریب شده ،به خاطر رودهایی که قب ً
ال به آن می ریختند و
االن نمی ریزد و یا خشک شده و یا مسیرشان عوض شده و فاضالب های بسیار زیادی
که داخلش می ریزد ،زیست بوم بسیار شکننده ای دارد .خوب البته در سایر کشورهای
کنار خزر هم همینطوراست ،بخصوص به خاطر بنادر نفتی و چاه های استخراج نفت و
آلودگی های مربوط به آن ،بسیاری از گونههای این دریاچه از بین رفته است .ماهیهای
باال جهنده از ميان رفتهاند .ماهی آزاد در جهت عکس جريان رودخانه باال میآید و در آب
شیرین تخمگذاری میکند .اما همه رودها سدبندي شدهاند و پائين دست آنها ديگر آبي
نمانده كه ماهي خودش را باال بكشد .االن برای حفظ نسل ماهی ها ،تخم ماهی مصنوعی
در آب می ریزند .تنها ماهی آزادی که در خزر پیدا می شود پرورشی است .چون رودها
خشکیده و یا آلودهاند .در واقع زیست بوم دریای خزر بسیار شکننده شده .هم از جانب
ما هم ،از جانب همه کشورهایی که دورش زندگی میکنند .کشورهایی که در صد سال
گذشته به ادامه حیات این دریاچه زیبا نیاندیشیدهاند .پس با برداشتن آب و اضافه کردن
نمک و امالح و آلودگی ،ما یک اثر بد دیگری بر روی دریاچه خزر میگذاریم .از آن طرف
آب را که میخواهیم از کوهها رد کنیم باید با دینامیت ،مته و ماشین آالت راه سازی به
جان کوه و جنگل هيركان بيفتيم تا کانال را عبور دهیم .این آب با تخریب بسيار به کویر
ميرسد .تازه در استانهای کویری با این آب چه کار بکنیم؟ چه تولید کنیم؟ در کویر هم
این آب میتواند اثرات منفی محیط زیستی داشته باشد .چون توسعه ناپايدار و غيردرونزا
را گسترش ميدهد.
پس چرا این طرح در دستور کار قرار گرفت؟
این اولین باری نیست که در زمینه مسائل آب ،بدون نيازسنجي مستند و مستدل و بدون
گزينهيابي ژرفانديشانه ،و بدون توجيه اقتصادي و اجتماعي و بدون مطالعات و بررسيهاي
الزم طرحی زخمي ميشود و به اجرا ميرود .و البته پيامدهاي اين جور اجراها بر هيچكس
پوشيده نمانده است .ما خشکیدن دریاچه ارومیه را تجربه کردهایم ،که زندگی و معیشت
شش میلیون انسان را با خطر روبه رو كرد .خشکيدن کارون ،کرخه ،جراحی و شادگان را
ن ها شهروند جلگه خوزستان را تهدید
تجربه کردهایم که معیشت و سالمت شايد میلیو 
میکند .خشكيدن زایندهرود و گاو خونی را می بینیم با همه پيامدهاي بسيار ناگوار آن بر
آبخيزي که در تاريخ ايران و جهان پراهميت است .خشكيدن رودخانه ُکر و دریاچه پارک

کنند .آیا روش دیگری برای این کار وجود ندارد .آیا فقط از روشهای سختافزاری
میتوان مشکل مردم منطقه را حل کرد .در کشوری که بازدهی مصرف آب کشاورزی
 30درصد است ،اگر راههایی پیدا کنیم که این بازدهی را باال ببریم ،اگر از  120میلیارد
متر مکعب آب تجدیدپذیر ساالنه 50درصد هدر رفتش را کاهش بدهیم ،بهتر از ساخت
و سازهاي نسنجيده از اين دست نيست؟ ما میتوانیم با قوانین ساختمانی و مدیریت
مصرف آب و بازچرخانی آب ،مصرف سرانه را نصف کنیم يا كمتر .ميتوانيم روشهاي
آبياري كارآمد را جايگزين كنيم .اگر ما یک عده از مردم را که حاال دارند به یک شکلی
زندگی و توليد و مصرفشان را اداره میکنند و با شرایط خودشان تطبیق يافتهاند را با
یک حجم بزرگ آب آنهم از منابع دوردست عادت بدهیم ،پس فردا اگر به هر دلیل این
امکانات نباشد ،سوخت گران شود ،کشورهای همسایه اجازه برداشت آب را ندهند ،لوله ها
تخریب شود ،يا ده ها دلیل دیگر ،این مردم دیگر نمیتوانند به زندگی خود ادامه بدهند.
یعنی عادت زندگیشان برهم میخورد .اما به این ها توجه نمیكنيم .فقط هر چه طرح پر
هزینهتر باشد ،اگر چه بی فایده یا مخرب هم باشد ،فکر میکنیم حتماً این بهترین است.
در هر صورت اگر واقعاً این طرح بررسي و کارشناسی شده ،خوب مدارک آن را در اختیار
عموم مردم قرار دهيد .چنین طرحی باید مطالعات فنی ،اجتماعی ،اقتصادي و محیط
زیستی گسترده اي داشته باشد  .این اطالعات را بر روی یک سایت بگذاريد تا همه به
آن دسترسی داشته باشند.
آیا واقع ًا دولت باید برای مردم آب را تامیین کند؟
این نگرش مربوط به  70سال پیش بود که میگفتند ،دولت هم باید آب تامیین کند
و هم برنامه توسعه بدهد و هم جای مردم تصمیم بگیرد .این نگرش هم در کشورهایی
مانند شوروی ،چین که میگفتند دولت باید  100درصد دخالت کند ،شکست خورد و
هم در کشور آمریکا که بخش آبش کام ً
ال به صورت دولتی تصمیمگیری میشد یا در اروپا
که دولت در خیلی از مسائل آب دخالت میکرد .مث ً
ال به مصرف کننده یارانه می داد.
ما هم باید مدیریت آب را از حالت متمرکز و تصمیمگیریهای شركتهاي دولتي در
بیاوریم .باید مدیریت آب را بسپاریم به مردم .کما اینکه هزاران سال مدیریت دست
مردم بود .هزاران سال مردم در این سرزمین از قطره قطره آب استفاده میکردند .بسیار
در مصرف آب ممسک بودند .از منابع به صورت پایدار استفاده می کردند .براي همين
هزاران سال گذشت و کارون قابل کشتیرانی ماند ،ارومیه وبختگان خشک نشد چون
ن های متنوع با آب و هوا و مقدار آب گوناگون زندگی كردند و باندازه نياز
مردم در سرزمی 
و نه آز مصرف كردند .خودشان گزینه پیدا کردند خودشان سرمایه گذاری کردند .دولت
باید فقط پایشگر باشد .دولت نباید دست به اجرای هیچ طرحی بزند ،مگر طرحهاي ويژه
امنيتي يا پيشگيري از بيماريها ومسائلی از این دست .ناكارآمدي دولتی ،فقط مربوط به
کشور ما نیست .خشک شدن دریاچه آرال ،خشک شدن دریاچههای آمریکا و آلودگي
درياچههاي شمال اروپا نیز به همین خاطر است.
ازوقتیکهدراختیارماهنامه KWCگذاشتیدمتشکریم.

تفکر انتقادی (قسمت سوم)
در دوشماره گذشته ،ابتدا با مبنای تفکر انتقادی آشنا شدیم ،سپس قسمت اول سخنرانی

یک روز از پدرم پرسیدم «در موارد نادری که ما با هم

آقای دکتر ریچارد پائول ( ) Dr. Richard Paulمدیر تحقیقات بنیاد انتقادی را که در

اختالف نظر داشتیم و من حرف شما را نمی پذیرفتم،

محل همین بنیاد ،در سال  2010برگزار شده بود را ،برای شما ترجمه و چاپ کردیم .در

فکر می کنید چند درصد حق با من بوده و شما

این شماره بقیه این سخنرانی را ارائه خواهیم کرد.

اشتباه می کردید؟» او به من لبخندی زد و پاسخی

این شخص حاال درک می کند که تصمیم گیری و تشخیص اینکه افکارش ،آنگونه که در

را داد که هر دوی ما جواب را از قبل می دانستیم .او

ذهن او ظاهر می شوند ،کدام یک بینش و کدام تعصب است ،کار مشکلی می باشد .چرا

گفت «هرگز» چون من می دانستم همیشه حق با

که برای شخص متعصب در بسیاری از موارد  ،تعصباتش بینش او محسوب می شود و

پدرم نبوده ،بنابراین احساس کردم که یا باید خودم

اگر کسی تعصبات او را نفی کند ،این کار برای او نفی حقایق تلقی می شود .طرز فکر افراد

را همان گونه که هستم و او می خواهد بپذیرم و یا

متعصب در مورد خود و گروهشان ،مانند طرز فکر بچه ها است «پدرم درست می گوید»

اینکه در یک سفر درونی مسئولیت بازسازی مداوم

«حق با مادرم ،خانواده ام ،مدرسه ام ،همسایه ام است» او همیشه حق را به جانب قبیله و

خود را بپذیرم و نگاه کردن نوین به زندگی را بیاموزم .من باید همیشه از اطالعات جدید

گروه خود می داند .یک متعصب نمی تواند به دانش و درک واقعی دست پیدا کند ،بلکه

برخوردار شوم و بیاموزم که چگونه می توانم یک عقیده کهنه را به ایده ای جدید تبدیل

فقط می تواند برای گروه خودش هورا بکشد ،حتی اگر حق با گروه او نباشد .در حالی که

کنم .چگونه می توانم از دوران کهنه پدرانم خارج شوم و پا به دنیای جدید بگذارم.

یک انسان آگاه ،نه تنها آمدگی لذت بردن از کشف و حل مسائل را دارد ،بلکه برای رنج بردن

اگر بخواهیم بر عقایدمان کنترال داشته باشیم ،ابتدا باید بدانیم اعتقاد چیست و

به خاطر بیرون کشیدن باورهای غلط از داخل مغز خود نیز ،آماده است.

معتقدان بر چند گروه تقسیم می شوند .اعتقاد بخشی از آموخته های ما است که

بعضی از اوقات به تجربه شخصی خودم در رها شدن از عقاید و تعصبات خانوادگی فکر می

در طول زندگی به تدریج در مغز ما شکل می گیرد و تبدیل به باور می شود .با تغیر

کنم .این اتفاق برایم در سال های آخر دبیرستان تا اوایل دانشگاه افتاد .من در خانواده ای

الگو ها واطالعات ،ممکن است بعضی از عقاید ما محکم تر ویا ضعیف تر شود .بعضی

بزرگ شدم که در آن مفهوم پلیس و قانون ،پدیده ای مهم محسوب می شد .پدرم پلیس

از تجارب می تواند در اعتقادات ما تغیراتی ایجاد کند.

بود ،پدر بزرگم پلیس بود ،پدرش هم پلیس بود .همه عمو هایم پلیس بودند .پدربزرگ

در هر سیستم اعتقادی سه نوع معتقد وجود دارد .یکی گروهی که به صورت سطحی

من به کسی نیاز داشت که هر ماه ماشین او را تا اداره پلیس ببرد تا او چک حقوقش را

از یک دیدگاه طرفداری و حمایت می کنند .آن ها درک واقعی و عمیقی از آن دیدگاه

دریافت کند .به همین دلیل خود او به من در  14سالگی یک گواهی نامه رانندگی داد.

ندارند ،بلکه کام ً
ال به صورت احساسی با آن برخورد می کنند .نگاه شان غیر انتقادی

خانواده من عضو گروهی به نام ( )CHICAGO MACHINبودند .چون عضویت

است و قبول صد درصد و بی چون و چرا از اعتقاد خود دارند .این گروه همیشه با شما

در این کلوپ آن زمان امتیاز بزرگی محسوب می شد ،من هم برای اینکه اجازه ورود به

راه می آیند و طرف شما را می گیرند .تا جایی که با آن ها وارد موضوعات ناراحت کننده

این کلوپ را پیدا کنم خیلی زحمت کشیدم .بیاد می آورم پدرم همیشه دنیا را از دیدگاه

انتقادی ،در مورد باورها و دیدگاهشان نشوید ،از شما حمایت و پشتیبانی می کنند .در

رسمی اداره پلیس شیکاگو می دید .اگر چه دیدگاه او واقع گرایانه بود ،ولی خیلی کلیشه

واقع آن ها به شما پاداش می دهند تا وارد حریم دیدگاه شان نشوید ،اگر وارد مباحثی

ای به نظر من می رسید.

بشوید که آن ها برای ورود به آن حیطه نگاه تحلیل گر ندارند ،آن گاه به سرعت شما را با

خشونت و تحقیر ،مجازات می کنند.
گروه دوم کسانی هستند که هر دیدگاه و باوری را که دارند ،قابل بحث و انتقاد می دانند و
همیشه آماده اند که عقاید شان مورد نقد وبررسی قرار گیرد .آن ها باور دارند دیدگاه شان
تمام حقیقت نیست و در بینش هایشان نقاط کوری نیز وجود دارد .بنابراین حاضراند با
کسانی که دیدگاه های متفاوتی دارند گفت و گو کنند .آنگاه پس از تحلیل نظرات دیگران،
در صورت لزوم نظرات خود را تعدیل و در نتیجه نگرشی واقعی تر به دنیا پیدا کنند .تا به
حال دو گروه را بررسی کردیم ،معتقدان انتقاد پذیر و معتقدان غیر انتقاد پذیر.
گروه سوم کسانی هستند که عقاید خود را بسیار محتاطانه ابراز می کنند ،چون نگرانند
که عقایدشان با انتقاد و چالش مواجه شود .به عبارتی این گروه هیچ گاه نمی خواهند با
این مسئله روبه رو شوند که سیستم اعتقادیشان اشتباه یا دارای خطا شناخته شود .این ها
مانند تفنگ اجاره ای هستند .هر لحظه آماده دفاع از هر باوری می با شند .بدین معنی که
اگر حزب دموکرات آن ها را اجاره کند ،از آن ها حمایت می کنند و اگر حزب جمهوری
خواه آن ها را اجاره کند ،حامی آن ها می شوند .این کارشان نشان می دهد که تا چه حد
می توانند دیگر معتقدین را به بازی بگیرند .با توجه به تعداد زیاد معتقدین در جهان،
می توان متصور بود که تعداد زیادی از معتقدین به همین گروه سوم تعلق دارند.
مترجم پرستو هژبر ساداتی

مدیریت بحران (قسمت دوم)

خودتان و دیگران صادق و رو راست باشید .به خاطر داشته باشید که مشکالت نیامده اند تا

هر کاری را که می خواستید

سد راه ما شوند ،بلکه برای آموختن تجارب جدید در مقابل راه ما قرار گرفته اند .اتفاقات برای

در آینده ،برای بهبود و حفظ

در شماره قبل گفتیم ،زمانی که فاصله بین نیازها و منابع یک سیستم به حد فاحشی برسد

همه کسانی که مسئولیتی را می پذیرند رخ می دهد .آنقدر خود را مشغول یافتن راه حل

کارتان انجام دهید ،اکنون

بحران ایجاد می گردد .مدیریت این شرایط با مدیریت شرایط عادی متفاوت است ،زیرا یکی

مشکالت بکنید که دیگر زمانی برای نگرانی در مورد آن چه رخ خواهد داد ،به ویژه آن چه که

از دالیل بوجود آمدن بحران ،همان مدیریتی است که اعمال شده .پس پر واضح است که با

شما قادر به تغییر آن نیستید ،نداشته باشید .فرق کلی میان فرد قوی و ضعیف این است که

نکنید .در دفاع و حفاظت از

همان شیوه نمی توان به مقابله با بحران رفت .به شیوه علمی حل مشکل ،مدیریت بحران

اولی استقامت نشان می دهد ولی دومی درنگ می کند و تزلزل نشان می دهد و مسائل را

منابع مالی و امکانات جسور

می گویند .اولیندستورالعملمدیریتبحرانایناستکهخونسردباشید،شرایطوروشهای

سرسری می گیرد و در نهایت شکست می خورد و عقب نشینی می کند .برای اینکه بتوانید

و بی پروا باشید .از متوقف

فورا ً انجام دهید ،درنگ

بحران را مدیریت کنید و شکست نخورید ،فورا ً برای رویارویی با مشکالت اقدامی قاطعانه به

کردن ،کوچک کردن و یا

 -2به توانایی هایتان اعتماد داشته باشید .هرگاه در کارتان دچار اشتباه بزرگی بشوید،

عمل آورید .هر کاری که می توانید انجام دهید ،جسورانه به جلو قدم بردارید ،تا کنترل اوضاع

حذف هر یک از قسمت های

در درون خود احساس ترس و نگرانی خواهید کرد .احساس خواهید کرد که توانایی و

را به دست گرفته و ضرر و زیان را به حداقل برسانید .از داشتن حس تاسف نسبت به خود،

بحران ساز ،هراسی نداشته باشید .در صورت لزوم در معلق کردن و اخراج افراد غیر ضروری

شایستگی کافی را ندارید .حس می کنید که بازنده هستید .واکنش طبیعی به یک شکست

یا انداختن تقصیر به گردن دیگران خودداری کنید .مشکالت بخش طبیعی و معمولی یک

و یا فاقد صالحیت و مسئله دار درنگ نکنید .ترس از اخراج یک کارمند بی کفایت که در

غیرمترقبه ،بهت زدگی و عصبانیت است .یک شکست بزرگ می تواند اعتماد به نفس شما

زندگی فعاالنه و پر جنب و جوش است ،در عوض مسئولیت خود در قبال شرایط را بپذیرید

را از بین ببرد .اهمیتی ندارد که چه رخ داده است! چون شما می توانید با هر چالشی مقابله

و اقدامات خود را معطوف راه حل کنید.

یک سِ َمت کلیدی مشغول به کار است یکی از دالیل مهم شکست کاری محسوب می شود.

خالصه طوری رفتار کنید که گویی غیرممکن است که شکست بخورید و حتماً باید موفق

 -3شهامت حرکت رو به جلو را داشته باشید .شرایط حاد اغلب نیازمند اقدامات سفت

شوید .شهامت تاوانی است که زندگی برای بخشیدن آرامش از انسان طلب می کند.

اعتماد به نفس جهت حل مشکل ،استفاده سریع از این  4فرمول است.

و سخت هستند و اقدامات سفت و سخت احتیاج به شهامت دارند .واقعیت این است که

شهامت دارای دو بخش است .اولی شهامت شروع و تداوم کار ،آن هم با اطمینان کامل بدون

 -1قدری درنگ کنید و از خودتان بپرسید ،بدترین پیامد احتمالی مشکل یا بحرانی که در

شهامت فقدان ترس نیست بلکه کنترل و تسلط بر ترس است .در لحظه بحران شما برای

آن که تضمینی برای موفقیت وجود داشته باشد .این بخش را می توانید با تمرین در خود

این شرایط ممکن است اتفاق بیافتد چیست؟

اتخاذ تصمیمات دشوار و انجام کارهای الزم ،باید شهامت زیادی به خرج دهید .بدترین تاثیری

ایجاد کنید .دومین بخش شهامت در تحمل ،پایداری و استقامت نشان دادن ،به رغم ناکامی

 -2باور کنید که بدترین پیامد ،هر چه که باشد ،حتماً اتفاق خواهد افتاد .این اقدام موجب

که نگرانی ترس از شکست می تواند در انسان ایجاد کند ،فلج و توقف کامل فعالیت او است.

و شکست های موقتی است .برخی از افراد زمانی که دیگر چیزی تا رسیدن به هدفشان باقی

آرامش شما و آسودگی ذهن تان می شود .وقتی از نظر روانی متقاعد شوید که قادرید با

افرادی که چنین ترسی دارند مانند گوزنی هستند که نور چراغ قوی به طرفش تابیده باشد.

نمانده از آن دست می کشند .در حالی که تا رسیدن به پیروزی فقط چند گام کوچک فاصله

بدترین پیامد ممکن کنار بیایید ،آن گاه نگرانی و تشویش تان متوقف می شود.

قدرت حرکت از آنها سلب می شود و دست و پای خود را گم می کنند .ترس از شکست

داشته اند .وظیفه شما به عنوان مدیر بحران ،افزایش شهامت خود و دیگران ،برای انجام

 -3مشخص کنید که اگر بدترین پیامد ممکن رخ دهد ،شما چه خواهید کرد؟

حتی افراد قوی را نیز می تواند متزلزل و مردد سازد .اگر می خواهید بحران را مدیریت کنید،

اقدامات الزم جهت حل مشکالت و عبور از بحران است .برای رسیدن به این هدف افراد،

 -4فورا ً دست به کار شوید تا شرایط بدترین پیامد ممکن را بهبود ببخشید .هر کاری که

باید بتوانید بر ترس هایتان پیروز شوید .اگر آن چه را که از آن می ترسید انجام دهید ،لحظه

موقعیت ها ،یا اقداماتی که از آن ها واهمه دارید را مشخص کنید .سپس تصمیم بگیرید ،با آن

می توانید برای به حداقل رساندن زیان و یا کاهش خسارت انجام دهید .تمام وقت و توجه

مرگ ترستان فرا رسیده است .شما می توانید شهامت خود را از طریق مواجه با ترس هایتان و

واهمه ها روبرو شده ،آن ها را پشت سر بگذارید .هر تصمیمی را که در زمان به خطر افتادن

خود را معطوف دست یابی به بهترین نتیجه بکنید.

انجام کارهایی که از آن ها واهمه دارید تقویت کنید .بسیاری از افراد به گونه ای واضح و آشکار

بقایتان اتخاذ خواهید کرد هم اکنون به عمل آورید و آن را دنبال کنید.

راه درمان واقعی نگرانی ،اقدام قاطعانه در جهت رسیدن به اهدافتان است .به جای ناراحتی

از گرفتن تصمیمات دشوار و برخورد با مردم هراس دارند .از گرفتن تصمیمات سخت به ویژه

شکسپیر می گوید « برای حل دنیایی از مشکالت اقدام کنید و اگر چنین کردید ،همه آن

و شک کردن به خود و توانایی هایتان ،عزمتان را جزم کنید تا برای حل مشکل و بیرون

تصمیماتی که در ارتباط با مردم و هزینه ها است نترسید .شهامت امری است ُمسری .وقتی

را پایان یافته خواهید یافت».

آن نیز در شماره گذشته توضیح داده شد .در این شماره به سایر موارد می پردازیم.

کنید و از پس آن برآیید .یکی از روش های بسیار خوب برای آرام ساختن ذهن و افزایش

کشیدن خود از مخمصه موجود ،هر اقدامی را که می توانید انجام دهید .در این مسیر با

که یک فرد شجاع  ،محکم ایستادگی می کند دل بقیه نیز قرص می شود .در شرایط بحرانی

ادامه در شماره آینده

اخبار آب

پاسختقلب،برخوردقانونی!
به دلیل تبلیغات موثر و مداوم و کیفیت خوب محصوالت  ، KWCاین نام در سال های اخیر
از اعتبار خوبی برخوردار شده .در نتیجه افراد سودجو به انواع مختلف ،اقدام به سوءاستفاده از

این برند نموده اند.

اولین اتفاق ،عرصه کاالیی به بازار بود که نام آن بسیار نزدیک به  KWCمی باشد ،این کاالی
بدل فقط یک حرف را تغییر داده و چون تلفظ این دو حرف بسیارشبیه هم است ،امکان فریب
دادن خریداران نا آگاه وجود دارد .چون این نام با استفاده از ضعف قوانین ثبت عالئم رسمیت

یافت،کار زیادی از ما ساخته نبود ،به جزء فعالیت بیشتر در زمینه کیفیت ،تنوع طرح ،بسته بندی
و خدمات پس از فروش .خوشبختانه خریداران بزودی تفاوت این دو کاال را دریافتند و درحال

حاضر کمتر کسی پیدا می شود که گول این تشابه اسم را بخورد .اقدام بعدی سودجویان به این

شکل بود که فروشنده ای با قرار دادن کاالی متفرقه ،در داخل جعبه شیرهای  KWCآن را به
عنوان جنس اصلی به مشتری ها می فروخت .موضوع زمانی لو رفت که یکی از مشتری ها وقتی
برای تعمیر شیری که بالفاصله بعد از نصب خراب شده بود ،به خدمات پس از فروش مراجعه

نمود ،شرکت متوجه شد ،شیر فروخته
شده متعلق به  KWCنیست .بالفاصله

برای ای��ن امر پرونده کیفری مفتوح

و ب��ا متخل��ف برخورد قانونی ش��د.

گزارش کامل ای��ن پرونده را همراه

با مدارک می توانید از طریق سایت

www.kwciran.com
در قسمت آرشیو ،در ماهنامه شماره

 40مطالعه فرمایید.

در ماه گذشته ما مطلع شدیم در یکی از

شهرستان ها ،شیرهای بدکیفیتی را با نام

 KWCبه فروش می رسانند .این شیرها
در خارج از ایران ساخته شده است .جعبه

آنمربوطبهشیریبهنامSANITARY
است ولی بر روی بدنه آن با لیزر نامKWC

و  MADE IN GERMANYحک
شده است .وقتی نمونه ای از شیر تقلبی را

تست آزمون مدیریت

گزارشی از انتشار پنجاه شماره ماهنامه KWC
شماره  50ماهنامه اکنون در دست شما است .بیش از چهار سال است که این نشریه به
صورت مرتب چاپ می شود .هدف شرکت  KWCاز انتشار ماهنامه ،اهمیت دادن به
فرهنگ صرفه جویی آب در اجتماع و معرفی وسایل کاهنده مصرف به مردم ،درنتیجه
رواج فرهنگ احترام گذاشتن به محیط زیست در جامعه است KWC .با این اهداف
تا کنون هزینه چاپ 50شماره را تقبل کرده ،ما نیز سعی کردیم که ماهنامه به شکل
یک نشریه داخلی در نیاید و در سطح یک نشریه اجتماعی باقی بماند .مدیران شرکت
نیز در قبال مخارج سنگینی که تحمل کردند ،هرگز از ما نخواستند که از بار علمی و
اطالع رسانی نشریه کم کرده ،به تبلیغات بیافزاییم.
در تمام این پنجاه شماره ،با توجه به تعطیالت فراوان و نامنظم کشور ،همه شماره
ها بدون استثنا در اولین روز ماه بدست مخاطبین رسیده است .اگر شما مشترک
گرامی ،بی نظمی ای مشاهده کرده اید ،به شهادت کسانی که ماهنامه را با پیک
دریافت می کنند ،باور کنید که مشکل مربوط به اداره پست بوده .متاسفانه به جزء
همه مشکالتی که در پست کشور وجود دارد و سابقه آن مساوی است با تاریخ پست
در ایران ،مشکل دیگری هم وجود دارد که ما نام آن را «قضاوت بی مورد» می گذاریم.
متاسفانه بعضی از پستچی ها ،توزیع ماهنامه را با قضاوت اینکه یک نشریه تبلیغاتی
است ،خیلی جدی نمی گیرند و به جای تحویل به صاحب بسته آن را در جلوی محل
آدرس رها کرده و یا در رساندن آن کوتاهی می کنند .در صورتی که اوالً تبلیغاتی بودن

به آزمایشگاه فرستادیم مشخص شد ،مقادیر سرب موجود در این شیر بیش از استاندارد می باشد و
قطعات پالستیک به کار رفته در آن دارای بوی نامطبوع است که باعث تغییر مزه آب خواهد شد و

عمر اینگونه شلنگ به دلیل حل شدن مواد آن در آب  ،کوتاه است.

کسی که این شیرهای تقلبی را وارد ایران کرده ،حتی نمی دانسته که کارخانه  KWCدر هیچ
کجای دنیا به جزء سوئیس و ایران شیر تولید نمی کند ،حتی آلمان!

و کالی شرکت بالفاصله اقدام قانونی انجام دادند و با دستور بازپرس محترم و به همراه افسر آگاهی و

عکاس ،به دو فروشگاهی که اقدام به این امر نموده بودند مراجعه و کاالهای تقلبی را پلمپ و متهمین

را به دادسرا هدایت کردنند .در اینجا با حفظ مخفی ماندن نام و آدرس متهمین ،تا قبل از اثبات اتهام،
دستور بازپرس محترم را جهت اطالع شما چاپ می کنیم .در حات حاضرپرونده در دست رسیدگی

است ،نتیجه آن در شماره های آینده به اطالع خواهد رسید.
هر چند اینگونه اعمال معموالً از سودجویی و استفاده از دسترنج دیگران نشئت می گیرد ولی ریشه
در ناآگاهی از قوانین نیز دارد .لذا در اینجا بخشی از قانون ثبت عالئم تجاری و عرصه و فروش کالی
قاچاق را چاپ می کنیم تا کسانی که قصد مبادرت به اینگونه امور را دارند ،بدانند با چه مجازاتی

مواجه هستند.

قانون ثبت اختراعات،
طرح های صنعتی و عالئم
تجاری ،مصوب 1386
ماده 61ـ هر شخصي كه با
علم و عمد مرتكب عملي
شود كه طبق ماده 40نقض
حقوق به شمار آيد ،مجرم
شناخت ه شده و عالوه بر
جبران خسارت ،به پرداخت
جزاي نقدي از ده ميليون
ريال تا پنجاه ميليون ريال
يا حبس تعزيري از نود و
يك روز تا شش ماه يا هر
دوي آن ها محكوم ميشود.
ماده  62ـ عرضه و فروش
کاالی قاچاق :حمل و
نقل ،نگهداری ،عرضه و
فروش کاالی قاچاق توسط
واحدهای صنفی ممنوع
است و متخلف با عنایت
به دفعات تکرار در طول هر
سال جریمه می گردد

وقوع بحران کمآبی بیسابقه در استان اصفهان

هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که بیسابقهترین
بحران آبی در 41سال اخیر به دلیل وقوع پدیده خشکسالی ،استان اصفهان را فرا گرفته
است .گفت :میزان ذخایر برف که یکی از منابع پایدار در سرشاخههای زایندهرود است ،به
حداقل میزان در 41سال گذشته رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر ذخیره برف
در استان وجود ندارد و حجم سد زایندهرود نسبت به میانگین بلندمدت حدود70درصد
کاهشنشانمیدهد،ویعنوانکرد:یکیازدغدغههایمسئوالناستانتامینآبشرب
مردم است ،بنابراین صرفهجویی در مصرف آب در همه بخشها از جمله شرب ،صنعت
و کشاورزی ضروری است تا بتوان با منابع محدود آب نیاز تمام بهرهبرداران از رودخانه
زایندهرود را به نوعی برطرف کرد.
ایسنا
اوگانداسلطانقهوهچشمبهراهباران
سالیان سال ،محصول اول اقتصادی و تکیهگاه اصلی مردم اوگاندا قهوه بوده است ،اما چند
سالی است تغییرات آب و هوایی منطقه ،کشتوکار مردم محلی را با مشکل روبهرو کرده
است .کشاورزان میگویند“ :چشمههای آب در حال خشک شدناند و دانههای قهوه دچار
آفتهاینوظهوریمیشوند ٢٠درصدازدرآمدمانراازدستدادهایم” ازطرفدیگرافزایش
بیشازحدفقرباعثمهاجرتمردمبیشتریبهکوهستانهادرجستجویزمینوغذاوکار
میشود.یکمقاممحلیمیگویداینوضعنگرانکنندهاست.دردهه ۸۰روونزوری١۵٠٠٠
تن قهوه تولید میکرد .امروز این عدد به حدود ۵٠٠٠تن رسیده.
سایتکافیمانیا

مشکل آب در استان کرمان از بحران گذشته و نزدیک به فاجعه است.
محسن جاللپور رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت :هر نوع آب انتقال یافته از خلیج فارس،
کوهرنگ،شمالکشوریاحتیاستفادهازآبهایزیرزمینیاستانکرمانقابلاستفادهدربخش
کشاورزینیست.بلکهبایداینمسئلهبرایکشاورزانتبیینشودکهدرشرایطفعلیمدیریت
مصرف صحیح آب و استفاده بهینه را مورد نظر قرار دهند .وی افزود :بخش خصوصی را برای
سرمایهگذاریدرحوزهآبتشویقمیکنیم،زیرامعتقدهستیم،انتقالآببرایبخشصنعتو
شربمقرونبهصرفاستوپسازچهارسالسرمایههزینهشدهبازمیگردد.
خبرگزاریفارس

گناهی نیست ،ثانیاً وقتی هزینه یک بسته پرداخت شده ،پستچی موظف است آن را به
دقت به دست گیرنده برساند و از طرف گیرنده بسته تصمیم نگیرد که محتوی این پاکت
دارای ارزش است یا نه .در این  4سال صدها ماهنامه با عنوان «نقل مکان» و یا «گیرنده
شناخته نشد» برای ما برگشت خورده است ،در صورتی که وقتی مجددا ً آن را با پیک
فرستاده ایم ،آدرس و مخاطب صحیح بوده است .بعضی اوقات ماهنامه  2تا  3ماه دیرتر
برگشت می خورد .بعضی از مشترکین در بعضی از ماه ها نشریه به دست شان نمی رسد .که
این موارد خود نشان دهنده بی نظمی اداره پست است .نا گفته نماند که کل این بی
نظمی ها ،به یک درصد هم نمی رسد ،پس جا دارد در همین جا از اکثریت زحمت کشان
فهیم پست تشکر کنیم .البته بعضی از منشی ها ،مدیر دفترها ،نگهبان ها و سرایدارها هم
هستند که به قضاوت خود ،از تحویل ماهنامه به مخاطبین خودداری می کنند .تعداد این
ها هم اندک است .در حال حاضر این نشریه  4500مشترک کاغذی 300 ،مشترک
الکترونیکی و  500عضو طرفدار دارد .به دلیل تورم و باالرفتن قیمت ها بیم آن می رود
که در آینده هزینه های ماهنامه برای شرکت  KWCقابل توجیه نباشد .به خصوص که
هر ماه بر تعداد مشترکین افزوده می شود .لذا از کلیه کسانی که می توانند عضو الکترونیک
ما بشوند خواهش می کنیم آدرس ایمیل خود را اطالع دهند ،تا از آمار مشترکین کاغذی
کسر و به مشترکین الکترونیکی اضافه شوند .به این شکل ما از هزینه های چاپ و پست مبرا
خواهیمشد.ازهمهکسانیکهتاکنونباتلفنوایمیلماهنامهراحمایتکردهاندمتشکریم.

اخبار KWC
حضور در نمایشگاه :
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایش  -گرمایشی از تاریخ16
الی  20خرداد ماه سال  1391در مشهد برگزار خواهد شد .شرکت  KWCدر این نمایشگاه
شرکت خواهد کرد و محصوالت خود را در معرض دید متخصصان و مصرف کنندگان قرار
خواهد داد .از شما دعوت می کنیم از این نمایشگاه دیدن فرمایید .گزارش نمایشگاه در شماره
ماه آینده چاپ خواهد شد.

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

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

شمارگان الکترونیکی 300 :نفر

توقف  ۱۰پروژه سدسازی در اروميه
محمدرضا عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت :ساخت و آبگيری  ۱۰سد
در اطراف اروميه متوقف شده است .معاون وزير نيرو اظهار داشت :به صورت کلی با توجه
به کاستی ها و وضعيتی که در درياچه اروميه اتفاق افتاده است ،شرايط فعال رو به بهبود
نيست .وی با اظهار اميدواری نسبت به اينکه خشکی درياچه اروميه متوقف شود ،از کند
شدن سرعت خشک شدن اين درياچه خبر داد و افزود :در هر صورت هنوز در اين بخش
کاهش منابع آبی وجود دارد .اين مقام مسئول در وزارت نيرو از توقف سدسازی و آبگيری
سدها در حوزه درياچه اروميه و سدهای تاثيرگذار بر درياچه خبر داد و تصريح کرد :فعال۸
تا ۱۰پروژه در حوزه درياچه اروميه متوقف شده است.
خبرگزاریمهر

 21استان کشور کمبود آب دارند
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد :هماکنون  21استان کشور در شرایط
سخت آبی قرار دارند .از این تعداد  2استان بوشهر و گلستان با وضعیت کمبود
شدید آب مواجه هستند .همچنین استانهای یزد ،مرکزی ،آذربایجانشرقی و
غربی ،زنجان ،فارس ،قم ،لرستان ،خوزستان ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،چهارمحال
و بختیاری ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه
و کهگیلویه و بویراحمد با کمبود آب مواجه هستند .براساس گزارش شرکت
مدیریت منابع آب ایران ،در سال آبی  89-90از میان 30استان کشور 9 ،استان
شامل تهران ،خراسان رضوی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،همدان،
مازندران ،قزوین و گیالن در وضعیت بحران آبی قرار گرفتند.

همشهری

اولین همایش ملی بحران آب در مشهد
اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن با هدف بررسی مسائل و مشکالت
آب کشور ،در مشهد برگزار شد .طاووسی دبیر علمی این همایش گفت  :از  354مقاله
رسیدهبهدبیرخانهاینهمایش 180،مقالهبصورتسخنرانیوپوسترارائهشد.محورهای
این همایش را بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آب های سطحی و زیرزمینی  ،بحران آب و
مصارف صنعتی و شهری  ،بحران آب و استفاده از آب های نامتعارف  ،بحران آب و استفاده
از فناوریهای نوین  ،بحران آب و مدیریت منابع آب  ،تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و بحران
آب  ،بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن  ،بحران آب و مسائل زیست محیطی و
راههای مقابله با بحران آب عنوان کرد .این همایش با حضور جمعی از استادان ،محققان و
دانشجویاندانشگاههایآزادودولتیکشوردرسالناجتماعاتمجموعهفرهنگیدانشگاه
آزاد اسالمی برگزار شد.
واحد مرکزی خبر

