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مصرف سرانه آب در مسکن مهر  125لیتر!

در سال  1380پروژه ای با عنوان«کامپیوتر ملی» با سرمایه ای حدود  18میلیون
دالرآغاز به کار کرد .هدف این پروژه ساختن کامپیوتری بود که با دستورات فارسی کار
کند و با زدن یک دکمه هر متنی را از هر زبانی به فارسی ترجمه نماید و ترکیبی باشد
از کامپیوتر ،اسکنر ،فتوکپی ،فکس ،تلفن ثابت و همراه ،دستگاه ضبط و پخش صدا و
تصویر و مقدار زیادی امکانات جنبی دیگر .قرار بود نوآموزان ظرف یک ساعت بتوانند با
آن کار کنند .پیش بینی شده بود این کامپیوتر در مدارس و ادارات و روستاهای سراسر
کشور توزیع شود ،تا هر فردی در هر جایی با هر گویشی و هر مقدار تحصیالت ،از نعمت
کامپیوتر برخوردار شود .در سال  1382کارخانه این پروژه در نزدیکی شیراز راه اندازی
شد و 250نفر کارگر و متخصص در آن مشغول به کار شدند .قرار بود در آغاز سال 84
اولین سری کامپیوتر ملی که حاال نام کلونایزر را به خود گرفته بود ،روانه بازار شود .یکی
از افتخارات مدیران پروژه ،به ثبت رساندن این اختراع درکشور آمریکا بود و می گفتند«با
این ثبت جهانی ،کسی نمی تواند این اختراع را از چنگ ما خارج کند» .خبرهای مسرت
بخش یکی پس از دیگری می رسید .موسسه ژاپنی اجازه مونتاژ کلونایزر در مالزی را
گرفت! قرار داد فروش 1000کلونایزر با شرکت برزیل بسته شد! یک شرکت تایلندی با
کلونایزر قرار داد انتقال تکنولوژی بست! حتی در پاسخ تردید چند نفر از متخصصان گفته
شد ،این پروژه را بیل گیتس تائید کرده! شرایط به قدری پرحرارت بود که یکی از مسئولین
در مصاحبه ای گفت« :درآمد کلونایزر ،به زودی جای درآمد نفت را خواهد گرفت!» باالخره
پس از یک سال و نیم تاخیر در خرداد سال  85چشم بازار به جمال کلونایزر روشن شد.
کامپیوتری به وزن 14کیلو با قیمت حدود  2میلیون تومان و بسیار عقب افتاده تر
از زمان .فقط  100عدد کامپیوتر ملی به فروش رفت ،پروژه شکست خورد و به
سرعت به دست فراموشی سپرده شد.
سالیانه میلیاردها دالر برای پروژه های تحقیقاتی در دنیا هزینه می شود .برخی از آنها نیز
شکست می خورند .به دلیل شکست خوردن یک پروژه ،نمی توان محافظه کار بود و از

پروژه مسکن مهر با هدف تأمین یک
میلیون خانه ارزان قیمت در سراسر کشور،
از تیرماه سال 1386شروع به کار کرد .تاکنون
مشکالتی در تحویل برخی از خانه های پیش
آمده ،یکی از بزرگترین چالش های پیش روی
این طرح ،آماده نشدن زیر ساخت هایی مانند
فضاهایی عمومی و فرهنگی ،جاده کشی،
فاضالب و تأمین آب و برق و گاز برای تعدادی
از واحدها است .به نظر می رسد به دلیل عجله
ای که در شروع عملیات اجرایی اتفاق افتاد،
برنامه ریزی اولیه مسکن مهر ناکافی بوده ،به
خصوص پیش بینی ها و هماهنگی های الزم
با ارگان هایی که باید امکانات زیر بنایی را
تأمین کنند ،به خوبی انجام نشده .در چند ماه
گذشته مسئله تأمین آب مسکن مهر بیشتر
از هر موضوعی در کانون توجه قرار گرفت .در
این مقاله سعی می شود ریشه یابی مشکل
آب و راه حل یابی برای مسکن مهر مورد
بررسی قرار گیرد.
ظاهرا ً مهم ترین مشکل در سر راه تأمین آب مسکن مهر کمبود بودجه است .چون
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور می گوید« :تأمین آب شرب برای یک میلیون
واحد مسکونی این طرح کار ساده ای نیست ،چرا که ما به لحاظ مالی در مضیقه قرار
داریم و برای این کار باید برنامه های جامع ،دقیق و پر هزینه ای اجرا شود» .معاون وزارت
نیرو در امور آب نیز در این مورد می گوید« :مشکل اصلی ما تأمین اعتبارات الزم برای

خطر کردن در عالم نوآوری و تحقیق خودداری کرد .ولی برخی از پروژه ها از ابتدا شکست
خورده هستند .به چند دلیل طرح کامپیوتر ملی از ابتدا محکوم به شکست بود .اول اینکه
از اواسط قرن بیستم ،دیگر در مقوله های علمی چیزی بنام «طرح ملی» معنی مفهوم
ندارد .زیرا فقط به صورت فرا ملیتی می توان در علم نوآوری کرد .دوم اینکه تکنولوژی
ساخت وسایل نوین ،به قدری با سرعت پیشرفت می کند که حتی روز و ساعت هم در
موفقیت آن نقش دارد .پروژه کامپیوتری که پنج سال و نیم طول بکشد ،حتماً در زمان
تولد کهنه و از مد افتاده خواهد بود .مسئله سوم این است که وقتی قرار است چندین
وسیله را داخل یک وسیله قرار دهند ،باید به گونه ای طراحی شود که حجم آن کوچک
بماند .کامپیوتر همه کاره  14کیلویی سرنوشتی به جز شکست نخواهد داشت.
حال بینیم چنین طرحی چگونه توجه مسئولین را جلب کرد و بودجه نسبتاً بزرگی
دریافت کرد .یکی از نکات دهان پر کن این طرح ثبت جهانی اختراع آن بود ،اگر به سایت
ثبت اختراعات آمریکا مراجعه کنید ،می بینید ده ها نوع سیخ کباب و تله موش به عنوان
اختراع ثبت شده .ثبت اختراع در آمریکا ،فقط احتیاج به یک وکیل و چند صد دالر پول
دارد .تصمیم گیران با دیدن یک کاغذ آرم دار که مهر و امضاء داشت مرعوب شدند و فکر
کردند این اختراع ارزش بین المللی دارد.
زرنگی روانشناسانه دیگر طرح این بود که مژده می داد کسانی که زبان انگلیسی بلد
نیستند ،می توانند با این کامپیوتر کار کنند ،بنظر می رسد برای توجیه طرح ،طی عملیاتی
به کامپیوتر مدل گفتند «چاپ کن» و دستگاه اقدام به پرینت کرده ،یا تایپ کردند
 This is a Bookو با یک دکمه ترجمه شد «این یک کتاب است» آنگاه همه با دهان
باز ،باور کردند این دستگاه همه اعمال فتوشاپ را با فرامین فارسی انجام خواهد داد و کلیه
متون اداری و حقوقی بین المللی را با یک دکمه به فارسی سلیس ترجمه خواهد کرد.
این روزها طرحی در حوزه آب کشور مطرح شده با عنوان انتقال آب از دریای خزر به
کویر مرکزی هدف این طرح تغییر آب و هوای منطقه و افزایش ابرها و در نتیجه افزایش
بارندگی در کشور است .برای چنین طرحی به بیش از 350کیلومتر لوله مسی با قطر 3
متر و چندین ایستگاه پمپاژ احتیاج است .اگر به نقشه منطقه نگاه کنیم ،این خط لوله باید
از طریق خلیج گرگان ،از دل رشته کوه البرز بگذرد و پس از عبور از دشت سمنان به کویر
مرکزی برسد .هزینه آن 50میلیارد دالر و زمان اجرای طرح  10سال پیش بینی شده.
با توجه به هزینه سنگین این طرح و زیان های زیست محیطی آن و زمان درازی که
طول می کشد تا این طرح اجراء شود ،از حاال می توان مطمئن بود که این یک طرح
شکست خورده است.
با توجه به مشکل کم آبی ،مدیران آب کشور باید بیشتر وقت و سرمایه خود را بر روی
طرح های گسترش پایدار متمرکز کنند و به طرف رویکرد های نرم افزاری حرکت کنند.
طرح هایی مانند انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه ،خلیج فارس به کرمان و یا خزر به کویر
مرکزی .فقط یک ُمسکن هستند .معالجه درد کم آبی ،مصرف بهینه درکشاورزی،
صنعت و در آب شرب است.
ش.ب

اجرای پروژه های آب رسانی است» به روایت دیگر ،این حجم بزرگ آب رسانی احتیاج
به پول دارد و باید هزینه آن در بودجه وزارت نیرو پیش بینی و تأمین شده باشد ،که
ظاهرا ً به خوبی این اتفاق نیفتاده است .مشکل دیگرکمبود منابع آب در بعضی از
مناطق است .همین مقام می گوید« :شهر پرند در جایی ایجاد شده که حوزه آب کشور
قب ً
ال اعالم کرده بود در این منطقه نباید توسعه ساختمانی صورت گیرد ،اما بنا به دالیلی
مسئوالن تصمیم گرفتند آنجا ساخت و ساز شود» ،یا اینکه رئیس شورای شهر بومهن
می گوید« :با اجرای طرح های مسکن مهر ،شاهد سر ریز جمعیت پایتخت به این نقاط
هستیم .این در حالی است که میزان آب استحصالی از تصفیه خانه شهر جدید پردیس،
پاسخگوی چنین ازدیاد جمعیتی نیست» .باید توجه داشت که در بسیاری از نقاط کشور
به دلیل خشکسالی های پی در پی و افزایش جمعیت ،منابع آبی کاهش یافته .چون
در سالیان گذشته برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی اتفاق افتاده ،به همین
دلیل تأمین آب در مقیاس وسیع و برای نیازهای جدید ،برای سازمان آب کاری بسیار
طاقت فرسا و بعضاً غیرممکن است .در شرایطی که بر نامه ریزی اولیه مناسبی نشده و
پول هم به اندازه کافی موجود نیست و منابع آب هم شرایط خوبی ندارد ،حوصله بعضی
از مسئولین از آماده نشدن انشعابات سر می رود ،چندانکه معاون وزیر راه و شهر سازی
می گوید« :چنانچه نصب انشعابات آب و برق و گاز این واحدهای مسکونی(مسکن مهر)
طوالنی شود ،وزارت راه و شهر سازی مجبور است که آنها را افتتاح کند» .در واقع این
وزارت خانه بدون توجه به مشکالتی که بخشی از آن ها بر می گردد به برنامه ریزی های
وزارت مسکن سابق ،به یکباره کلیه ،مسئولیت تأخیر را به گردن وزات نیرو و شرکت
گاز می اندازد .مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هم در پاسخ می گوید:
«مشکلی در تأمین آب هر تعداد واحد مسکن مهر که آماده سکونت بوده و کدهای
ارتفاعی آن در اختیار شرکت آب و فاضالب قرارگیرد ،نداریم و تاکنون هم مشکلی در
این زمینه وجود نداشته» .هرچند می گویند مشکلی نیست ،ولی قرار می شود الاقل
برای مسکن مهر شهرک پرند ،که خیلی مورد بحث و گفتگو بوده فکری بشود« .به گفته
همین مقام ،با توجه به اینکه منابع آب زیر زمینی در این منطقه در اختیار نیست ،طرحی

تهیه شده که بر اساس آن با حفر  40حلقه چاه در اتوبان ساوه ،آب مورد نیاز ساکنان
این شهر در دوره زمانی کوتاه مدت و میان مدت تأمین شود».
آیا چاره کار همین شیوه ای است که در حال اجرا است؟ آیا بهترین راه این است
که هر ارگانی تا جایی که می شود مشکل را از خود دور کند و زمانی که شرایط حاد
شد ،با یک اقدام ضربتی برای مدتی مشکل را مقطعی حل کند .بیایید صورت مسئله
تأمین آب برای پروژه مسکن مهر بررسی کنیم .اگر در یک میلیون خانه مسکن مهر،
به طور متوسط افراد ساکن آن را فقط سه نفرفرض کنیم ،این پروژه قرار است 3
میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار دهد و سازمان آب و فاضالب کشور نیز باید آب
مورد نیاز این  3میلیون نفر را تأمین و فاضالب آنها را دفع کند .اگر مصرف سرانه هر
نفر را به اضافه آب مورد نیاز جهت فضای سبز ،خوشبینانه 250لیتر محاسبه کنیم،
مصرف ساالنه آب مسکن مهر حدود  270میلیون مترمکعب (یعنی معادل حجم دو
سد کرج) خواهد بود و به همان نسبت هم فاضالب خواهد داشت ..اگر دقت کنید
در همه صحبت هایی که درباره تأمین آب مسکن مهر شده ،همیشه جای مبحث
فرهنگ سازی وکنترل مصرف خالی بوده .همه سعی کرده اند هر طور شده آب تهیه
کنند و انشعاب تحویل بدهند ،ولی هیچ کجا رد و اثری از کوشش برای بهینه سازی
مصرف ،آن هم برای شهرک های نوسازی که محل سکونت نسل های جوان خواهد
بود و بسیاری از مسائل را می توان در آنجا رعایت و کنترل کرد ،دیده نمی شود .اگر
مصرف آب سرانه ساکنان مسکن مهر از 250لیتر به رقم  125لیتر تقلیل پیدا کند،
مسئولین به جای 270میلیون متر مکعب  135میلیون مترمکعب آب تهیه خواهند
کرد و به همین نسبت در هزینه های استحصال و تصفیه و انتقال و فاضالب صرفه
جویی می کنند .مسئوالن خود محاسبه کنند ،مبلغ این صرفه جویی چقدر خواهد
بود؟ دست یافتن به رقم سرانه  125لیتر ،خیلی رویایی و دور از واقعیت نیست.
مصرف سرانه مردم آلمان هم اکنون همین مقدار است .برای رسیدن به این هدف
مقداری برنامه ریزی ،فرهنگ سازی و هزینه الزم است ،البته فقط بخش برنامه ریزی
و فرهنگ سازی بر عهده مسئوالن کشور است ،هزینه را خود مردم از محل صرفه
جویی در مصرف آب پرداخت خواهند کرد.
چون نمی خواهیم فقط حرف کلی زده باشیم ،در ماه آینده برنامه عملی ،برای دست
یافتن به رقم سرانه  125لیتر را همراه با معرفی وسایل مورد نیاز و هزینه های الزم،
برای مسکن مهر را در همین صفحه تقدیم خواهیم کرد.

استفاده ازمایع ظرفشویی غلیظ

مصاحبه با دکتر خسرو ثاقب طالبی ،جنگل شناس
آقای ثاقب طالبی متولد سال 1336می باشد .او در سال  1359لیسانس
مهندسی منابع طبیعی با گرایش جنگل را از دانشگاه تهران دریافت کرد و
از سال  1360در سازمان جنگل ها و مراتع کشور مشغول به کار شد .پس
از دو سال به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انتقال پیدا کرد .در
سال  1366موفق به کسب درجه فوق لیسانس جنگل داری از دانشگاه منابع
طبیعی دانشگاه تهران شد .سپس برای ادامه تحصیل و تحقیق به کشور
سوئیس رفت و در سال  1995موفق به کسب درجه دکترای جنگل شناسی از
دانشگاه پلی تکنیک زوریخ گردید .سپس برای ادامه کار به موسسه تحقیقات
جنگل ها و مراتع بازگشت و اکنون در سمت رئیس بخش تحقیقات جنگل
این موسسه مشغول به کار می باشد و هم زمان در دانشگاه تدریس می کند.
وی تالیفات متعددی نیز در رابطه با جنگل دارد .با توجه
به نقش متقابل آب بر جنگل و جنگل بر آب ،مصاحبه این
ماه را با آقای دکتر خسرو ثاقب طالبی اختصاص داده ایم.
وجود جنگل برای یک کشور چه اهمیتی دارد؟
جن��گل از اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت و یکی از پیچیده
ترین و غنی ترین اکوسیس��تم های روی خش��کی است .در
گذش��ته جن��گل و درخت را فقط ب��ه عنوان ی��ک کارخانه
تولی��د چوب می دیدن��د یا مثل یک معدن ،ک��ه درختان از
آن قطع می ش��د و مورداس��تفاده قرار م��ی گرفت .اراضی
آن پ��س از قطع درختان رها می ش��د و یا اگر همتی وجود
داشت ،مجددا ً جنگل کاری می شد .ولی نقش و کارکردهای
اکوسیس��تمی جنگل خیلی مهم تر از تولید چوب است .مهم
ترین اثر جنگل حفظ خاک و تنظیم جریان آب اس��ت .وقتی
ریش��ه های درختان داخل خاک نفوذ می کنند ،ذرات خاک
را به صورت منس��جم کنار ه��م نگه می دارند و تاج درختان
به عنوان یک پوشش از برخورد مستقیم قطرات باران و فرود
آمدن ش��دید آن بر روی خاک ومتالش��ی کردن آن و ایجاد
فرس��ایش و روان آب جلوگیری م��ی کنند .جنگل مثل یک
اسفنج می ماند که آب را به صورت تدریجی در خودش جذب و نگهداری می کند
و بعد به صورت تدریجی از طریق چشمه ها و رودخانه ها پس می دهد .تحقیقات
نشان داده ،نفوذ پذیری آب در یک زمین لخت  79میلی متر در ساعت است

تحقیقاتی و حتی دانشگاهی دچارکمبود نیرو شده اند.
آیا انجام کارهای عمرانی ،مانند ساختن جاده در اراضی جنگلی کار
درستی است؟
اگر در حالت تئوریک همه چیز صحیح و فنی اجراء شود ،وجود جاده برای
جنگل الزم است .اما نه خیلی زیاد .یعنی معادالتی وجود دارد که برای هر هکتار
جنگل چند متر جاده می تواند ساخته شود .اما االن در کشور مسائلی وجود دارد
که در مقابل سازمان جنگل قرار دارد و تضاد ایجاد می کند ،که ما اصطالحاً
به آن می گوییم تقابل دیدگاه ها .کشور در حال توسعه است و شدیدا ً نیاز به طرح
های عمرانی و توسعه دارد .متاسفانه بر روی اکثر این طرح ها مطالعات زیست
محیطی انجام نمی شود .در این شکی نیست که مردم احتیاج به سوخت دارند،

ولی وقتی برای سوخت رسانی لوله نفت و گاز از داخل جنگل عبور می کند ،باید در
یک نوار طوالنی ،درختان قطع شود .وقتی مسیر خطوط برق فشار قوی از داخل
جنگل رد می شود ،باز نواری از درخت ها باید قطع شود و دکل ها نصب گردد.

گزینه ای درختانی که آماده برداشت هستند را ببریم و اجازه دهیم در فضایی
که این تک درخت ها برداش��ت می شود ،طبیعت خودش نهال طبیعی مستقر
کن��د .به اصطالح م��ا فقط جنگل را پرورش دهی��م .در جاهایی که درختی
به دیر زیس��تی رس��یده ،الزم اس��ت که آن را برداش��ت کنیم وگرنه چوب
آن م��ی پوس��د و یا در یک منطق��ه از جنگل که درخت انبوه اس��ت ،باید
در آن منطق��ه کاره��ای تُنک کردن انجام بدهیم ،تا فضا برای رش��د ایجاد
ش��ود .یک جا می بیند که جنگل آنقدر تخریب ش��ده و مش��کل دارد که
الزم اس��ت جن��گل کاری ش��ود .البته با گون��ه های بومی و مناس��ب .االن
خوش��بختانه سازمان جنگل ها دارد در نقاط مختلف شمال و غرب کشور با
رویکرد پرورش یک مقدار دخالت می کنند .برداش��ت را کم کرده و در اثر
این کارهای پرورش��ی ،بخش��ی از نیاز کشور تامین می شود.
وظیف��ه دیگر این اس��ت ک��ه در نقاط مناس��ب و با درختان
س��ریع الرش��د جنگل کاری کنی��م که در اصط�لاح به آن
زراعت چوب م��ی گویند .درختانی مانندصنوبر ،اوکالیپتوس،
یا درخت��ان پهن برگ .ما خیلی از اراض��ی جنگلی را از بین
می بریم تا در آن کشاورزی کنیم که در آمد اندکی دارد .در
صورتی که اگر صنوبر بکاریم ،عالوه براثرات زیس��ت محیطی
مناس��ب ،درآمد بیش��تری هم خواهیم داشت .در ضمن یک
مقدار هم مردم را باید در این گونه کارها مش��ارکت بدهیم.
روس��تایی هایی که وابس��ته به جنگل هستند ،باید دام داری
های خود را به ش��یوه نیم��ه صنعتی و صنعتی تغییر دهند تا
دام ها در جنگل رها نش��وند و به آن صدمه نزند .برای مردم
محصوالت��ی را در نظر بگیریم که برایش��ان درآمد زا باش��د.
لا در ش��مال ،گل گاو زبان درآمد خوبی داش��ته ،یا مث ً
مث� ً
ال
کاش��ت گلپر یا تش��ویق به زنبور داری وی��ا پرورش ماهی،
خالصه به هر ش��کلی اگر درآمد برای م��ردم ایجاد کنیم ،از
وابس��تگی ش��ان به جنگل کم خواهیم ک��رد .مث ً
ال در جنوب
م��ی توانی��م آلوئ��ه ورا بکاریم .این گی��اه در صنایع دارویی
و غذایی اس��تفاده زیادی دارد و درآمد آن هم خیلی خوب اس��ت .کش��ت
س��ایر گیاهان داروئی توسط مردم و کشاورزان باعث درآمد زایی برای آنها
خواهد ش��د .اگر بتوانیم وابس��تگی مردم به جنگل را کم کنیم و با استفاده

و در یک زمین مرتعی  128میلی متر درس��اعت ،در حالی که در جنگل س��ه
برابر یک زمین لخت و بدون پوش��ش یعنی  258میلی متر در س��اعت است.
جنگل میزان روان آبش ،یک دهم زمین های لخت و بدون پوشش است .یکی
دیگ��ر از نق��ش های جنگل ،تعدیل آب و هوا و باران زایی اس��ت .رطوبتی که
ج��ذب می ش��ود ،محیطی را خنک می کند ،و بعد در اث��ر تبخیر آب و تعرق
دوب��اره بر می گردد به آس��مان ،و باعث ایجاد مه و ابر می ش��ود و به صورت
بارندگ��ی بر م��ی گردد به مناطق جنگل��ی و هم جوار جن��گل .یکی دیگر از
نقش های جنگل ،اکوتوریس��م و گردش��گری اس��ت .یعنی ایجاد فضای سبز
برای انس��ان های خس��ته از محیط های صنعتی و شهرهای خاکستری .بحث
تنوع زیستی جنگل در گونه های گیاهان ،جانوران انواع پرندگان ،پستانداران،
خزن��دگان و حیوانات دیگر در مجموع جنگل را به یک اکوسیس��تم س��بز با
بیالن مثبت تبدیل کرده اس��ت.
شرایط کنونی جنگل های ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مجموع هر قسمت را که نگاه کنید ،یک بخش مثبت می تواند داشته باشد
و یک بخش منفی ،ولی این ها را اگر در کنار هم قرار دهیم ،زیاد اوضاع
جنگل های کشور خوب نیست ،که دالیل مختلفی دارد .این دالیل به دو
دسته اصلی تقسیم می شود .یکی مسائل اجتماعی و اقتصادی موجود در
کشور و سابقه تاریخی و قدمت حضور انسان در مناطق جنگل و دیگری یک
سری دالیل فنی که بر می گردد به نیم قرن اخیر .از قدیم االیام ،انسان در
منطقه مدیترانه و به خصوص در منطقه بین النهرین و ایران حضور داشته،
طبق روش های سنتی استفاده از جنگل برای ساخت و ساز مسکن و سوخت
برای پخت و پز و گرما و مصارف عمومی ،باعث شده سطح جنگل ها در
ایران به نصف کاهش پیدا کند .یک سری مسائل فنی هم هست ،مانند بهره
برداری های نامناسب و یا بهره برداری های شدید که اخیرا ً یک مقدار بهتر
شده و در دهه اخیر براساس اصول فنی ،روش های علمی جنگل داری رعایت
می شود و به جای بهره برداری در سطح وسیع ،تک پایه هایی از درخت قطع
می شود .ولی ما همچنان مشکل انسان و دام را داریم .به خصوص دام ،چون
دام ها در جنگل رها می شوند و هر نوع پوشش علفی و نهال های درخت را
که خوش خوراک است ،می خورند و اقداماتی که برای تجدید حیات طبیعی
و زاد آوری درختان انجام می شود را از بین می برند .یکی دیگر از مشکالت
هم کمبود نیروی انسانی است .هر چند دانشکده های متنوعی ایجاد شده
و فارغ التحصیل زیادی داریم و خواهیم داشت ،ولی چون سیاست کشور،
کوچک کردن بخش دولتی است ،زمینه کار در بخش منابع طبیعی و جنگل
که دولتی هستند ،خیلی کم شده .به همین دلیل سازمان های اجرایی و

معدن هم به همین صورت است .در بسیاری از نقاط جنگلی معادن سنگ و
ذغال سنگ وجود دارد .برای استخراج این معادن عرصه جنگل تخریب می شود.
در حالی که همه این ها از ابتدا باید با سازمان جنگل ها و مراتع مطرح شود و
مجوز گرفته شود .اگر محل مناسب باشد و تخریب ها کم و عملیات اصولی باشد،
مجوز صادر خواهد شد .ولی چون این کارها انجام نمی شود ،مشکالت زیادی
به وجود می آید .نمونه ای که احتماالً شنیده اید جنگل ابر در استان سمنان
است .به دالیل سیاسی و محلی ،وعده زیادی به مردم برای جاده سازی داده شد.
سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل ها با این جاده سازی مخالف
بود ،ولی مردم تحریک شدند و شبانه  150اصله درخت را قطع کردند .مردم آن
روستای جنگلی هنوز این شناخت را پیدا نکرده اند که زندگی شان وابسته به
همین جنگل است .چون آن روستا حتماً از چشمه های جنگلی برای آب شرب
و مصارف دیگرشان استفاده می کند .وقتی این درختان قطع شود ،نفوذ آب در
جنگل به هم می خورد .تبخیر زیادی می شود و مقدار آب چشمه ها کاهش
پیدا می کند .جاده ای که ساخته خواهد شد ،الیه های خاک را قطع می کند و
جریان آب مختل می شود .در جنگل های شمال چون یک الیه خاک رس در
زیر خاک های سطحی وجود دارد .خاک های ُرسی شروع می کنند به حرکت
کردن و به اصطالح رانش و لغزش ایجاد می شود و جاده ای که ساخته شده را
از بین می برد .با کم شدن درخت جنگل ها ،مه و ابر و بارش باران در منطقه
کم می شود و به کشاورزی و مزارع روستاییان صدمه می خورد .در نتیجه به
تدریج اقلیم منطقه تغیرکرده ،خشک و بیابانی می شود،که حاصل آن مهاجرت
مردم از روستا ها به شهر است .اگر مردم مناطق جنگلی ،پی آمدهای قطع درختان
و ساخته شدن جاده در دل جنگل را بدانند ،دیگر از مسئوالن چنین درخواست
نخواهند کرد و درختان جنگل را قطع نخواهند نمود.
برای جلوگیری از قاچاق و استفاده صحیح از چوب جنگل چه راه حلی وجود دارد؟
قاچ��اق چ��وب یکی از عوامل مخرب جنگل اس��ت .درخت ه��ای خوش فرم و با
کیفیت ،چون گران قیمت هس��تند ،به طور قاچاق قطع می ش��وند .هر کسی در
مقاب��ل این قاچاقچی ها بایس��تد ،عاقبت خوبی ن��دارد .چندانکه تاکنون چندین
قرقبان کش��ته ش��ده اند .ما نیروی حفاظتی خوبی نداریم .سیس��تم قانونی هم
خوب عمل نمی کند و افردی که دس��تگیر می شوند به خوبی مجازات نمی شوند.
معموالً جرائم زیس��ت محیطی با جریمه های س��بک ،فیصله پیدا می کند .البته
اگر برداش��ت چوب از جنگل ها با اصول فنی انجام ش��ود نه تنها جنگل تخریب
نمی ش��ود ،بلکه با یک مدیریت درس��ت می توانیم همیشه از جنگل ها استفاده
کنیم .مدیریت جنگل باید با تفکر و فلس��فه جنگل شناس��ی نزدیک به طبیعت
باش��د .نباید درخت ها را در س��طوح وس��یع قطع کنیم ،بلکه باید به صورت تک

از مدیری��ت فنی ،در درجه اول به حفظ همین مقدار جنگل که داریم کمک
خواهیم کرد و بعد هم می توانیم سطح جنگل را گسترش بدهیم و به زراعت
چ��وببپردازی��م.
با توجه به کمبود آب در کشور اگر سطح جنگل ها هم چنان کاهش
پیدا کند ،چه آینده ای را برای آب کشور پیش بینی می کنید؟
متاسفانه با کم شدن سطح جنگل و به هم خوردن سیکل آب ،چیزی جز
کمبود آب و خشک سالی را نمی توان انتظار داشت .یک سری عوامل
هست که ما خودمان به آن دامن می زنیم .یک سری هم عوامل طبیعی
است که در سطح جهان اتفاق می افتد .گرم شدن اقلیم ها و به هم خوردن
نظم بارندگی ها ،ایجاد سیل ها و از طرفی زیاد شدن دوره های خشک
سالی ،همه این ها ما را به این مسئله وا می دارد که باید تفکر درستی برای
حفظ و نگهداری آب بکنیم .سد سازی ،تنها چاره کار نیست .درست است
که سد برای مدتی کوتاه یک منبع ذخیره آبی به حساب می آید ،اما گرما
و خشک سالی سطح تبخیر را در سدها باال می برد .از طرفی آب هایی که
در باال دست خاک را می شوید و سیل و فرسایش ایجاد می کند خیلی
سریع این سدها را پر خواهد کرد .یکی از راه هایی که پیش نهاد می شود
افزایش سطح پوشش گیاهی حوزه های آب خیز داری ،از طریق کاشت
گیاهان مرتعی و بعضی از درختان در جهت تثبیت خاک و جلوگیری از
روان آب و سیل و فرسایش خاک است .در بعضی از جاها طرح های آبخوان
داری اجراء شده  .مث ً
ال در دشت گربایگان فارس که توسط آقای دکتر کوثر
انجام شد .این تجربه نشان داده اگر جلو روان آب ها و سیل ها را بگیریم
و اجازه بدهیم در یک فضای مناسب ،آب آهسته به زمین نفوذ کند ،سطح
آب های زیر زمینی دوباره باال می آید و چاه ها پر می شود ،پوشش گیاهی
و فضای سبز ایجاد می شود و حیات وحش به منطقه بر می گردد .همه
این ها باعث می شود اکوسیستم احیاء شود .البته یک موضوع هم از عهده
اداره جنگل و مراتع خارج است .وقتی سازمان آب یا جهاد کشاورزی اجازه
حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق را می دهد و پمپ ها ،آب های زیر
زمینی را به سرعت خارج می کنند ،به همان سرعت ما نمی توانیم سفره
های زیر زمینی را پر آب کنیم .سال ها است که این اتفاق افتاده و منابع
زیر زمین ما دچار مشکل شدید شده .ما هم نباید انتظار داشته باشیم که
ظرف مدت  5تا  10سال مشکالت حل شود .این پروسه بلند مدت است و
در بلند مدت باید روی این برنامه ها کار کنیم و اجازه دهیم که هم قسمت
های روی زمین ،و هم قسمت های زیر زمین از نعمت آب برخوردار شوند.
از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید از شما متشکریم.

تدوین استاندارد برای انواع وسایل کاهنده مصرف
به دنبال بروز بحران کم آبی در کشور  ،طی ده 10سال گذشته و به ویژه در استان تهران،

مصرف کننده و سوم بحث طول عمر وسیله کاهنده مصرف .بطور مثال قب ً
ال در استاندارد

بی کیفی��ت و خارج از

شرکت آب و فاضالب استان تهران راهکار جدیدی را تحت عنوان مدیریت مصرف آب

 EN817فقط در یک سطر گفته شده بود که «اثرشیر آب بر سالمتی باید مطابق آیین

استاندارد را ندهد .نظام

شرب تجربه کرد .تجارب این سال ها زمینه ای برای تدوین و برنامه ریزی طرح های

نامه ایمنی باشد» بدون اینکه میزان سرب مجاز و یا پایه مس و مقدر آنتیموانی در آن

مهندسی باید بر اساس

دراز مدت را فراهم کرد و شرکت آب و فاضالب به این اعتقاد رسید که استاندارد کردن

مشخص شده باشد ،اما آیین نامه استانداردهای جدید برای کلیه شیرهای کاهنده مصرف،

این اس��تاندارد ها ،بر

وسایل بهداشتی کم مصرف یکی از اصول اصالحات ساختاری می باشد .به همین دلیل

همه این موارد را با ذکر جزئیات استاندارد نمود .چون استاندارد سازی برای مصرف

ساخت و سازها کنترل

بهینه آب در ایران مبحث کام ً
ال جدیدی است .با مراجعه به جداول مشابه اروپایی و با

داشتهباشدوشهرداریها

مخلوط اهرمی -2شیر قطع خودکار -3شیر الکترونیک هوشمند را به سازمان استاندارد

توجه به توانایی های تولید کنندگان داخلی ،برای انواع شیرها استانداردی تدوین شدکه

بر همین اساس مجوزها

و تحقیقات صنعتی ایران نمود .جهت تدوین این استانداردها کمیسیونی فنی شامل ده

کارکردشان به مخاطره نیافتد .یعنی آنقدر فشار پایین نیاید که دایورتور از کار بیافتد یا

را صادر کنن��د و پایان

نفر از کارشناسان عمران آب ،صنایع ،متالوژی ومحیط زیست ،تشکیل شد .تنوع رشته

دوش ها حالت اسپری خود را از دست بدهند .در عین حال حداکثر صرفه جویی بدون

کار بدهند.

های کارشناسی می تواند ما را به نتایج این استانداردها بسیار امیدوار کند.

به مخاطره افتادن راحتی مصرف کننده به دست آید .سپس جدول استاندارد به صورتی

تا زمانی که مجموع

در بحث مدیریت مصرف آب  3اقدام اساسی امکان پذیر است -1 .اصالحات رفتاری

تهیه شد که تولید کننده گان با کمی کوشش و ارتقاء سیستم های خود بتواند به تولید

این اتفاق ها نیفتد ،ما

 -2اصالحات ابزاری  -3اصالحات قانونی و کنترلی .یکی از مهم ترین مباحث اصالحات

ادامه دهند و شیرهایی با مصرف کمتر و کیفیت باالتر تولید کند.

نمی توانیم به موفقیت

قانونی و کنترلی ،بحث استاندارد سازی است .چون در بخش وسایل کاهنده مصرف

در مورد شیرهای الکترونیک ،عالوه بر مسئله سالمت شیر ،استانداردی در نظرگرفته

بهینه سازی مصرف

خالء زیادی احساس می شد،

شدکه فرمان شیر الکترونیک حداقل باید یک میلیون بار جریان آب را باز و بسته کند

آب امید زیادی داشته

موضوع به موسسه استاندارد پیشنهاد شد و آن اداره هم استقبال کرد .پیرو آن

و اگر چنین توانایی را نداشته باشد ،قابل تائید نیست .دیگر اینکه در زمانی که باطری

باشیم .ما امیدواریم این

کمیسیونی متشکل از نماینده انجمن حمایت از مصرف کننده و موسسه استاندارد

آن تمام می شود ،باید شیر بسته بماند .متاسفانه بیشتر شیرهای بی کیفیت چینی به

روند ادامه پیدا کند و

تهران و کرج و نماینده چند شرکت تولید کننده و چند آزمایشگاه که در بخش

گونه ای است که پس از تمام شدن باطری ،باز می ماند و به جای صرفه جویی ،آب را

برای سایر لوازمی که

تست شیرهای بهداشتی متخصص هستند و نماینده شرکت آب و فاضالب تشکیل

هدر می دهد.

با آب سر و کار دارد،

شد( .از طرف شرکت شیرهای ساختمانی ایران آقای مهندس محمد حمید اسالمی،

هدف نهایی از تعریف این استانداردها برای تجهیزاتی که با آب سر و کار دارند ،این بود

مانند شلنگ های رابط ،شلنگ حمام ،رگالتور ها و سایر اقالم نیز استاندارد تدوین شود،

در این کمیسیون عضویت داشت).

که مصرف آب ،بهینه سازی شود و مالکی باشد برای کنترل بازار  ،تا بر اساس آن وزارت

چون این کار می تواند در بهینه سازی مصرف بسیار موثر باشد .اگر ما به سراغ

برای هرکدام از  3دسته شیرمخلوط اهرمی و شیر قطع خودکار وشیر الکترونیک

بازرگانی بتوان مبادی ورودی را کنترل نماید و از ورود کاالهای غیراستاندارد و با مصرف

جنس هایی با کیفیت خوب و استاندارد نرویم ،نه تنها بهینه سازی اتفاق نمی افتد ،بلکه

هوشمند ،الاقل  35جلسه کارشناسی برگزار شد وکلیات طرح استاندارد در هر بخش

باال جلوگیری کند و وزارت صنایع بتواند از تولید کاالهای خارج از استاندارد جلوگیری

هر چه بیشتر به سمت هدر دادن منابع آبی کشورمان خواهیم رفت.

تدوین گردد .سپس در چندین جلسه بحث و گفتگو درون موسسه استاندارد ،این

نماید .اگر کشور بخواهد در مدیریت مصرف آب و بهینه سازی به نتیجه مطلوبی برسد،

عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

آیین نامه به تصویب نهایی رسید .در این آیین نامه  3عامل مورد بررسی قرار گرفته

باید وزارت بازرگانی واردات را بر مبنای استانداردها کنترل کند و به هر جنس بی کیفیتی

و یا به سایت  www.kwciran.comدر قسمت ماهنامه شماره  46متن کامل

است .اول بهینه بودن مصرف آب ،دوم اثر سوء نداشتن وسیله کاهنده بر آب و سالمت

اجازه ورود ندهد .از طرفی و وزارت صنایع به هر تولید کننده ای اجازه تولید محصوالت

استانداردهای سه گانه را بیابند.

دایره طالیی قسمت پنجم (آخر)

تلویزیون��ی را نگه می دارد .آگه��ی های بازرگانی را رد می کند ،برنامه های

پیشنهاد استاندارد نمودن سه دسته از وسایل کاهنده مصرف که عبارتند از -1 :شیر

در این شماره آخرین قسمت سخنرانی آقای سیمون سینک()Simon Sinek
درباره مدل ساده ولی قدرتمند رهبری الهام بخش را چاپ می کنیم .شما
می توانید ترجمه سخنرانی را به صورت کامل و لینک فیلم این سخنرانی را در
سایت  www.kwciran.comدر قسمت ماهنامه شماره  46پیدا کنید.
بگذارید مثال معروفی ازیک شکست و یک پیروزی در قانون انتشار نوآوری
را برایتان بگویم .اول از یک شکس��ت تبلیغاتی مثال می آورم .وقتی در 8
یا  9سال پیش TIVOبه بازار آمد ،اولین و با کیفیت ترین محصول بازار
بود و هیچگونه رقابتی در مقابلش وجود نداش��ت .از پش��توانه مالی خوبی
برخوردار بود و ش��رایط بازار برایش بس��یار مناسب بود ،تا جایی که مردم
از مارک تجارتی  TIVOبه
جای فعل استفاده می کردند.
مث� ً
لا می گفتند« :من برنامه
های مورد عالقه ام را از روی
کان��ال تای��م وارنر ،همیش��ه
 TIVOم��ی کنم» ب��ا این
وج��ود  TIVOفق��ط یک
شکس��ت تجاری شد و هیچ
وقت در بازار پولی به دس��ت
نیاورد .در دورانی س��هامش
 30تا  40دالر ارزش داشت،
ناگهان به زیر ده دالر سقوط
ک��رد و دیگ��ر هیچ گاه بیش از  6دالر معامله نش��د .می دانید چرا؟ چون
وقتی TIVOمحصوالت خود را به بازار ارائه کرد ،به مشتری ها گفت که
چه امکاناتی دارد .آنها به مردم گفتند« ما محصوالتی داریم که برنامه زنده

تلویزیون��ی را ب��ه عقب بر می گرداند و برنامه هایی را که به دیدن آن عادت

دارید ،برایتان ضبط می کند ،بدون اینکه از شما سئوال کند» .ولی اکثریت
مردم گفتند« :ما حرف های شما را باور نداریم و به آنها احتیاج نداریم و آنها

را دوس��ت نداریم .شما ما را می ترسانید» .ولی فکر کنید صاحبان TIVO
به مردم می گفتند «اگر شما از افرادی هستید که عالقه مندیدکنترل کامل
بر همه برنامه های زندگیتان داش��ته باش��ید ،ما چنین وس��یله ای را برای

ش��ما س��اخته ایم .مانند نگهداری برنامه های زنده ،رد کردن آگهی ها و ضبط
کردن برنامه های مورد عالقه» و چیزهایی از این قبیل .شاید شرایط فرق می کرد.
مردم آنچه را که شما انجام می دهید ،نمی خرند ،بلکه «چرا» انجام می دهید را
می خرند .چون آنچه را که باور دارید ،تضمین می کند آنچه را که انجام می دهید.

حاال مثال موفقیت قانون انتش��ار نوآوری را برایتان می گویم .در تابس��تان

س��ال  1963بیش از  250هزار نفر در ش��هر واش��نگتن جمع ش��دند تا به
سخنرانی دکتر مارتین لوترکینگ گوش کنند .او برای هیچکس دعوت نامه

ای نفرس��تاد و در آن زمان هم س��ایتی نبود که زمان سخنرانی را مشخص

کند .چگونه این اتفاق افتاد؟ دکتر کینگ تنها خطیب آمریکایی نبود .او تنها

مرد رنج کش��یده از تبعیض نژاد نبود .حتی بعضی از عقایدش هم غلط بود.
اما او از موهبتی برخوردار بود .او دور آمریکا را نگشت تا به مردم بگوید چه
چیزهای��ی می تواند آمریکا را عوض کند ،بلکه او به مردم گفت که او به چه
چیزی باور دارد .او گفت «من باور دارم ،من باور دارم ،من باور دارم» و مردم

باور کردند آنچه را که او باور داش��ت و به اهدافش پی بردند و آنها را هدف
خودش��ان قرار دادند .برخی از مردم تش��کیالتی درست کردند و حرف های

او را به گوش مردم بیش��تری رس��اندند .و به این صورت بود که  250هزار

نفر ،در یک روز بخصوص و در س��اعت مشخص جمع شدند و به سخنان او

گ��وش دادند .فکر می کنید چند نفر از آنها به خاطر خود دکتر کینگ آنجا

جمع شده بودند؟ «هیچ» ،بلکه همگی برای خودشان به آنجا آمده بودند .به
خاطر اعتقادی که به کشورشان داشتند 8 ،ساعت با اتوبوس مسافرت کردند

و در وس��ط تابستان زیر آفتاب ایستادند .این به خاطر باور آنها بود .فقط به

خاطر موضوع سیاه پوست ها و سفید پوست ها هم نبود 25 .درصد از حضار
آن روز سفید پوست بودند .دکتر کینگ معتقد بود دوگونه قانون در جهان

وجود دارد ،یکی قانونی که توس��ط قدرتمندان نوش��ته می شود و یکی هم
قانون مردم ،و زمانی که قانون مردم و قانون قدرتمندان هم س��و باشد ،ما در

دنی��ا می توانیم با عدالت زندگی کنیم .اینگونه بود که جنبش حقوق مدنی
به دکتر کینگ کمک کرد تا هدفش را زنده کند .مردم هم هدف او را دنبال
کردند .البته نه بخاطر او بلکه بخاطر خودمان .یادمان می آید که او همیشه

می گفت «من باور دارم» و نمی گفت «من برنامه دارم» حاال به س��خنرانی

های جامع و برنامه دار سیاست مداران امروزی گوش کنید .هیچ کدامشان
الهام بخش نیست ،چرا چون فرق است بین آنهایی که سر دسته هستند و

آنهایی که پیشگام هستند .سردسته ها موفقیت و قدرت را حفظ می کنند ولی
پیشگامان الهام بخشند .هم در تشکیالت و هم در افراد ،ما پیرو پیشگامان

هس��تیم .نه بخاطر اینکه مجبوریم ،بلکه چون می خواهیم .ما از پیشگامان
پیروی می کنیم ،نه به خاطر خودشان ،بلکه به خاطر خودمان و آنها کسانی

هستند که با یک «چرا» شروع می کنند و این قدرت را دارند که الهام بخش

باشند و کسانی را بیابند که الهام بخششان باشند.

ترجمه :پرستو هژبر ساداتی

آیاسرعتیفراترازسرعتنوروجوددارد؟
 5ماه قبل در آزمایشگاه سرن ( )CERNکه در مرز سوئیس و فرانسه قرار دارد ،آزمایش

اخبار آب
شروع به ابراز احساسات و خوشحالی نمودند که دیدید به علم نمی شود اعتماد کرد .نظریه

نیوتن را فیزیک کوانتوم نابود کرد .نظریه انیشتین ،فیزیک کوانتوم را از سکه انداخت و حاال هم

جدیدی انجام شد .این بار شتاب دهنده سرن  15هزار عدد ذره نوترینو را از زیر زمین
به سوی آشکار ساز اُپرا ( )OPERAکه در فاصله  732کیلومتری و در کشور ایتالیا

نظریه انیشتین به این شکل از بین رفت .البته این عده که تمام زندگیشان در گرو وسایل و ابزاری

یک نتیجه شگفت انگیز در این آزمایش خبر دادند .آنها گفتند ذرات نوترنیو برای طی

قبول کنند که علم پویا است و هر روز خودش را زیر سئوال می برد و اصالح می کند و همیشه

قرار داشت ،گسیل داشت .دانشمندان مستقر در موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا از

است که بر اساس نظریه نیوتن و فیزیک کوانتومی و نظریه انیشتین ساخته شده ،نمی خواهند

رو به پیشرفت دارد و در هر لحظه نظریات علمی موجود به وسیله ایده های جدید ارتقاء پیدا

می کند .این بدان معنی نیست که ارزش نظریات افرادی مانند نیوتن از بین می رود .تا انسان در
دنیا زندگی می کند ،سایه دانش کسانی مانند ارشمیدس ،کپلر ،گالیله ،کوپرنیک و انیشتین ،بر

سر علم خواهد ماند و بشریت وامدار آنها خواهد بود.

چند روز قبل «رونالد فن البرگ» استاد دانشگاه گرونینگن هلند ،استداللی را ارائه کرده که
خطای احتمالی آشکارساز اُپرا را مطرح می کند .طبق گفته این استاد هلندی چون سرعت
این مسافت تنها  2/4میلی ثانیه وقت صرف کردند که این مدت  60نانو ثانیه(میلیاردم

ذره های نوترینو به وسیله « جی پی اس» اندازه گرفته شده که از طریق ماهواره ای در

ثانیه) سریع تر از سرعت نور بوده است .این نتیجه چنان هیجانی در جهان علم فیزیک

به وجود آورد که درمدتی کوتاه  80مقاله علمی در رد یا توضیح این پدیده منتشر شد.
اهمیت موضوع در آن است که اگر چیزی از نور سریع تر حرکت کند ،با نظریه نسبیت

انیشتین ،به عنوان پایه فیزیک مدرن در تناقض خواهد بود ،زیرا نسبیت انیشتین
می گوید سرعت نور ،سرعت حد است و چیزی نمی تواند از نور سریعتر حرکت

کند .یک دانشمند انگلیسی اظهار نظرکردکه این محاسبه اشتباه است و اگر این ادعا
ثابت شود ،او کفش ورزشی خود را در یک برنامه تلویزیونی خواهد خورد .حیم الخلیلی

دانمشند فیزیکدان سوری گفت این امر امکان دارد ،اما به نظر او بیشتر احتمال وجود
خطا ،در داده ها وجود دارد .پروفسور استفان هاوکینگ ،اظهار کرد :نظر دادن در مورد
این مسئله کام ً
ال زود هنگام است و آزمایش ها و توضیحات بیشتری الزم است .بریان
کاکس ،مجری یک برنامه علمی تلویزیونی گفت :در صورت تایید فرضیه ،این موضوع
یکی از مهم ترین کشفیات دنیای فیزیک در 100سال گذشته خواهد شد و ما باید درک

خود را از جهان باز نگری کنیم .دکتر جان کات فیزیکدان استرالیایی ،دانشمندان ایتالیا

را به یک اشتباه شرم آور محاسبات متهم کرد.

تست آزمون مدیریت

در این میان کسانی که با علم ،خصومت عمیق و قدیمی دارند ،ناگهان در سر تا سر دنیا،

تست آزمون مدیریت

خط استوا ،ماهواره در مدار غرب به شرق در حرکت بوده ،در واقع ساعت آشکارساز در

حال حرکت به سوی چشمه نوترینو بوده و در نتیجه فاصله طی شده توسط ذرات از منظر
ساعت ،کوتاه شده است .ظاهرا ً تیم ایتالیایی از این خطا ،که طبق محاسبه استاد هلندی،

حدود 64نانو ثانیه است ،چشم پوشی کرده است .تاکنون پروفسور آنتونیو اردیتانیو مدیر
آزمایشگاه اُپرا پاسخی به ایراد رونالد فن البرگ نداده است.

خواسته شده یک زرافه را در یخچال قرار دهید .چطور این کار را انجام میدهید؟ پاسخ ساده
است ،درب یخچال را باز میکنید ،زرافه را داخل یخچال میگذارید و سپس درب آن را میبندید.
هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا شما از آن دسته افرادی هستید که تمایل
دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا خیر .حال می رویم سر سئوال دوم  -2از شما
خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید .چه میکنید؟ اگر پاسخ شما این است که درب
یخچال را باز میکنید و فیل را در یخچال میگذارید و درب آن را میبندید ،جواب شما درست
نیست! پاسخ صحیح این است که باید درب یخچال را بازکنید ،زرافه را از یخچال خارجکنید،
فیل را در یخچال بگذارید و درب آن را ببندید .این سؤال برای این است که مشخص شود آیا
شما به نتایج کار های قبلی خود و تأثیر آن برتصمیم گیریهای بعدیتان فکر میکنید یا خیر.
حاال سئوال سوم را مطرح می کنیم  -3شیر یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده
است که به جز یک حیوان ،همگی حیوانات در آن حضور دارند .آن یک حیوان غایب کیست؟
یادتان رفته که فیل االن در یخچال است؟ پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد! هدف از
این سؤال این است که حافظه شما در به خاطر سپردن اطالعات سنجیده شود .اگر تا این جا به
سؤاالت پاسخ درست ندادهاید نگران نباشید ،هنوز یک سؤال دیگر مانده است .حاضرید؟ -4باید
از یک رودخانه عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست .شما قایق ندارید ،چه میکنید؟

دائمی نمایشگاه های بین المللی بجنورد برگزار شد .در این نمایشگاه سه کشور ترکیه ،ایتالیا،
آلمان و همچنین واحدهای تولیدی استانهای تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی ،یزد و خراسان
شمالی حضور داشتند .نمایشگاه در فضایی به وسعت  2هزار متر مربع برگزار شد و  35واحد
تولیدی از جمله  kwcدر آن غرفه داشتند .آقایان عطاران و حمزانلویی نمایندگان شرکت kwc
در شهر بجنورد عهده دار برگزاری این غرفه شدند و در طول مدت نمایشگاه با چهره ای گشاده
پاسخگوی متخصصان و مصرف کنندگان عزیز بودند و دستاوردهای نوین شرکت را در معرض
دید عموم قرار دادند.

بدونمشارکتمردم،مدیریتآبکشورممکننیست

ایسنا

دریاچه ها و تاالب های زیبای فارس دیگر آب ندارند
علمدار علمداری هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تاالب های ایران در رابطه با
آخرین وضعیت دریاچه های استان فارس گفت :خشکی در دریاچه های استان فارس
همچنان تداوم دارد و شاهد بارش باران خوبی تاکنون در این استان نبوده ایم .وی اظهار
داشت :وضعیت تمام تاالب های استان از جمله بختگان ،ارژن ،پریشان ،مهارلو و کافتر
همچنان نگران کننده است و دریاچه ارژن به طور 100درصد خشک شده است ،تنها
دریاچه کمجان که آن هم توسط مردم احیا شده آبدار است .وی افزود :در دریاچه
پریشان یک چشمه به نام چشمه بنگ وجود دارد که آبزیان در آن هستند اما آب این
چشمه نیز کاهش داشته و در صورت ادامه این روند امکان انقراض برخی از گونه های
موجود در این چشمه نیز وجود دارد.
رکنینیوز
شرایطبحرانیبزرگتریندریاچهآبشیرینجهان
اقبالمحمدینمایندهمردممریوانوسروآباداظهارداشتبانصفشدنذخیرهآبدریاچه
زریوار ،این دریاچه شرایطی بحرانی را پشت سر میگذارد .وی خواست مسئوالن استان
کردستان با تشکیل کارگروه ویژه ،برنامههای ساماندهی و احیای دریاچه زریوار را به اجرا
در آورند و محدوده دریاچه برای جلوگیری از ساخت و ساز و زیر کشت بردن زمین های
اطراف آن تعیین و عالمت گذاری شود تا از روند کاهش جدی میزان ذخیره آب این
دریاچه جلوگیری شود.عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد :با توجه به تهدید زیست
محیطیدریاچهزریواروبراینجاتایندریاچهازخطرنابودیدستگاههایمربوطهرچه
زودتر باید دست به کار شوند.

و ساعت ماهواره ای نسبت به هم ساکن نبوده اند و با یک شیب  55درجه نسبت به

تا ببینید درست جواب دادهاید یا خیر .اگر حاضر هستید به سئوال اول پاسخ دهید -1 .از شما

پنجمین نمایش��گاه تخصصی س��اختمان و صنایع وابسته از  5دی الی  9دی در محل

هنوز براي آب  70درصد يارانه ميدهيم
سيد مهدي ثمره هاشمي مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور گفت:
با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانهها در کشور ،هنوز حدود  70درصد يارانه براي
مشتركان آب پرداخت ميشود .به گفته او ،اين در حالي است كه در حال حاضر
حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد از يارانهاي كه پيشتر بابت آب پرداخت ميشد ،حذف شده
است و حداقل  ۷۰درصد يارانه براي مشتركان آب پرداخت ميشود .وی درباره
اصالح قيمتهاي آب و تصميم وزارت نيرو در اين زمينه گفت :قيمت تمام شده
آب از نظر وزارت نيرو و بخشهاي تخصصي كامال روشن است و سناريوهاي مختلف
را براي تصميمگيري در اين خصوص به كارگروه تحول اقتصادي ارسال كردهايم.

فاصله 20هزار کیلومتری باالی زمین کنترل می شود و چون دو منبع آشکارساز زمینی

مشکل نیستند .در مورد هر سؤال ،اول سعی کنید خودتان پاسخ بدهید و بعد پاسخ را بخوانید

حضور  kwcدر نمایشگاه بجنورد

خبرگزاری فارس

محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ،در دومین کارگاه آموزشی توزیع
عادالنه آب ،اظهار داشت :مأموران ماده ۳۰قانون توزیع عادالنه آب باید با حرکت آفرینی و
حضور در متن مردم ،آنان را در مدیریت آب مشارکت دهند .عطارزاده سپس افزود :جامعه
نیز از بی تفاوتی نسبت به موضوع آب ،خارج شده است و همه با حساسیت و دقت و تأمل
خاصی ،پیگیر بحث های آب هستند .وی به ماموران توصیه کرد که برای انجام وظایف و
مأموریتهایشان،بهمردممتکیبودهومسایلموجودرابانگاهجامعوهمهجانبهبررسیکنند.

آزمون زیر از چهار سؤال تشکیل شده که میزان مدیریت یک فرد را نشان می دهد .سؤالها

اخبار KWC

با تداوم خشکسالی105چشمه آب در ریگان خشک شد
موس��ی جاللی مدیر جهاد کش��اورزی ریگان اظهار داش��ت :خشکسالیهای اخیر در
مناطق عشایری شهرستان ریگان موجب خش��ک شدن چشمهسارهای شهرستان
ش��ده به طوریکه از  135چشمه آب اکنون  30چشمه آب دارند و مابقی خشکیدهاند
که این امر س��بب مهاجرت عش��ایر به حاشیه ش��هر و اطراف روس��تاها شده است.
وی اف��زود :خشکس��الیهای چن��د س��اله اخی��ر در این شهرس��تان امان م��ردم را
بری��ده به ویژه عش��ایر شهرس��تان با توجه به اینک��ه اکثر آنها دامدار هس��تند ،نیاز
ب��ه حمای��ت دول��ت دارن��د .خشکس��الیهای 12س��اله در این شهرس��تان موجب
خش��ک ش��دن گیاه��ان داروی از جمل��ه درمن��ه ،زی��ره و آویش��ن ش��ده اس��ت.

خیلی ساده است! به داخل رودخانه پریده و با شنا کردن از آن عبور می کنید .کروکودیلها؟ آنها
االن در جلسهای هستند که شیرترتیب داده! هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا
از اشتباههای قبلی خود درس میگیرید که دوباره آن ها را تکرار نکنید ،یا خیر.

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

ایلنا

خانهملت

بیدقتیدرمدیریتآبآشامیدنیچالشبرانگیزاست
س��یفاهلل انص��اری ف��رد مدیرعامل ش��رکت آبف��ای فارس گف��ت :ایران کش��وری
خش��ک و نیمه خش��ک محس��وب میش��ود که می��زان بارندگی در آن یکس��وم
متوس��ط جهانی ب��وده و این مس��ئله موجب پراکن��ش زمانی و مکان��ی در بارشها
و پدی��د آمدن ناحیههای خش��ک و نیمه خش��ک متعدد در کش��ور ش��ده اس��ت.
ویافزود:اگرتامینآبآشامیدنیمردمبادقتوتدبیرصورتنگیردباعثبروزچالشهای
بزرگ میشود .این مسئول اضافه کرد :امروز98/8درصد از جمعیت شهری و  75درصد
از جمعیت روستایی کشورمان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی و33درصد از جمعیت
شهریازشبکهجمعآوریوسامانهدفعبهداشتیفاضالببهرهمندهستند.
خبرگزاری فارس

