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اخیرا ً کتابی به نام ( )WIN THE LOTTERY CAN RUIN YOUR LIFEچاپ
شده که معنی آن به فارسی می شود «برنده شدن درالتاری می تواند زندگی شما را خراب کند»
عنوان جالبی است! نویسنده کتاب در تحقیقی که انجام داده ،سرنوشت بعضی از کسانی که برنده
شده اند را فاجعه بار یافت .به عنوان مثال مردی که در سال 1988برنده 16/5میلیون دالر شد،

اکنونباحقوقبیکاریزندگیمیکند.یامردیکهبرنده 1میلیوندالرگردیدوباآنیکشرکت
افتتاح کرد 5،سال بعد اعالم ورشکستگی نمود .نمونه دیگر مردی است که 5/4میلیون دالر برنده
شد .وی این مبلغ را ظرف 2سال بر باد داد و اکنون در حلبی آباد نیوجرسی زندگی می کند.
نویسنده کتاب تحلیل کرده که چون برندگان التاری این مقدار پول را به صورت ناگهانی ،بعد از
مدتی بی پولی به دست می آورند و با چنین حجمی از پول تا آن زمان سر وکار نداشته اند ،فکر

می کنند که این مقدار پول تمام نشدنی است .پس از مدتی که صورت حساب ها ،فنا پذیر بودن
ارقام نجومی را به آنها گوشزد می کند ،چون نمی خواهند حقیقت را باور کنند هر گونه رعایت
نظم و انضبات مالی را به آینده موکول می کنند .تا جایی که دیگر زمان تصحیح اشتباحات از

دست می رود .آن گاه چون یک بار با شانس و اقبال چنین پولی را به دست آورده اند ،معتقد
می شوند که باز شانس خواهند آورد .لذا بی محابا نسبت به خرج کردن پر ریسک تتمه پول ها
می پردازند .در صورتی که برنده شدن دوباره تقریباً محال است.

تا قبل از اینکه چاه های عمیق ،سد ها ،پمپ ها و کانال های آب در دسترس کشاورزان
باشد ،آن ها به صورت سنتی آب مورد نیاز خود را از رودخانه ها و قنات ها تامین می کردند و یا
کشاورزی به صورت دیم بود ،که هر دو روش وابستگی شدیدی به بارندگی دارد .کشاورزانی که

برای زراعت خود منتظر باران می نشینند مانند کسانی هستندکه در التاری شرکت کرده اند.
اقتصاداینگونهکشاورزانکام ً
ال بستگیبهشانسدارد.سعدیمیگوید:
به سالی دجله گردد خشک رودی
اگـر بـاران به کوهـستـان نبارد
در قصه های قدیمی شنیده ایم که پدری به فرزندش می گوید اگر امسال باران فراوان ببارد و
برداشتمحصولخوبباشدبرایتمراسمازدواجبرگزارمیکنم.معموالًدرسالهایپرمحصول
بدهی های گذشته پرداخت می شود و کارهای ضروری و غیر ضروری روزمره صورت می گیرد.
برنده شدن در التاری باران ،معموالً منجر به حل طوالنی مدت مشکالت نمی شود .زیرا کشاورز
زمانی طوالنی در کمبود نقدینگی به سر برده و بدهی های گذشته و نیازهای زندگی تل انبار
شده ،سپس بالفاصله پس از به بار نشستن محصول پول آن خرج تعهدات گذشته و اندکی نیاز
های روزمره می کند و چیزی برای آینده و سرمایه گذاری باقی نمی ماند.
امسال در نیمی از کشور شرایط جوی و بارندگی نسبت به سال های گذشته بسیار خوب بود

و به قول معروف بلیط مردم از نظر تامین آب برنده شده بود .هرچند در نیمه دیگر کشور
اوضاع بارندگی خیلی خوب نبود و در مناطقی از کشور همچنان خشکسالی ادامه داشت ،ولی
بعضی از مسئوالن دچار خوشحالی و ذوق زدگی مفرطی شدند و خبرهای خوشی به مردم
دادند« ،با توجه به بارندگی های خوب در سال جاری و پر شدن سدهای اطراف تهران ،امسال
مشکلکمبودآبنداریم»«ذخیرهسدهایکشوربیشاز 24میلیاردمترمکعباست،تابستان
امسال مشکل کمبود آب در کشور نداریم!» «سدهای منجیل و ساری سرریز شد» .خبرهایی

که هر چند امید بخش بود ولی انگیزه های کم رنگ صرفه جویی آب را کم رنگ تر هم کرد ،آن
هم در حالی که بخش بزرگی از کشور مانند اصفهان ،کرمان ،یزد ،بخشی از خراسان ،سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و بسیاری از نقاط دیگر در کم آبی و حتی بی آبی به سر می برند .چه کسی
قول می دهد که سال آینده هم شرایط بارندگی مانند امسال باشد .آیا بهتر نبود آب مازادی که
امسال بدست آورده ایم را به سفره های زیرزمینی تزریق می کردیم تا مقداری از برداشت های

بی رویه سال های گذشته جبران شود.
شاید یکی از بهترین کارهایی که در این سال پر آب باید انجام می شد ،گسترش فرهنگ
صرفه جویی و اعالم این هدف بود که آب مصرفی شهر ها فقط از ذخیره سدها تامین خواهد
شد و چاه ها الاقل به مدت یک سال از چرخه بهره برداری خارج خواهد شد ،تا سفره های آب

زیرزمینی کمی بازسازی شوند .در مناطقی هم که امکان داشت ،آب اضافی را راهی تاالب ها
می کردند تا اندکی از خشکی آن ها کاسته شود .در واقع آنچه که در التاری امسال برنده شدیم را
فقطدرهمینسالجاریهزینهنمیکردیمواندکیبرایسالهایخشکآیندهنگاهمیداشتیم.
یک نکته دیگر که همیشه از نظر پنهان می ماند ،این است که اگر در منطقه ای مانند تهران و
کرج ،همه کوه ها در زمستان پر از برف بشود و باران فراوان بیاید و همه سدها از آب لبریز و سر
ریز شوند ،باز هم کفاف جمعیت رو به افزایش این منطقه را نخواهد داد .پس به ناچار و در هر
شرایطی باید مقداری از ذخایر زیرزمینی برداشت شود .این ذخایر نیز محدود هستند و باالخره

روزی به پایان خواهند رسید .در واقع جایزه التاری بارندگی ،کفاف مخارج این غول خفته در پای
رشته کوه های البرز را نمی دهد .تنها راه حل ،کنترل گسترش جمعیت و صرفه جویی
در مصرف آب است.
ش.ب
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برنامه صرفه جویی آب در شهر سن دیگو ( قسمت اول )
در سال  2009به دلیل بارش
اندک برف و باران ،شهر سن دیگو
( )SAN DIAGOواقع در مرز
ایالت کالیفرنیا با کشور مکزیک،
با بحران آب مواجه شد .برفی که
در آن سال بر روی کوه های سیِرا
()SIERRAکه تامین کننده آب
شهر است ،بارید .یک سوم متوسط
سال های گذشته برآورد شد و به
مدت  151روز هیچگونه باران قابل
توجهی در این منطقه نبارید .مقامات
محلی پیش بینی کردند در اثر این
خشکسالی  20هزار شغل از دست
خواهد رفت و تولیدات کشاورزی به
شدت کاهش خواهد یافت .به همین
دلیل اقدامات وسیعی برای تامین
و صرفه جویی آب به عمل آمد.
شهردار از مردم خواست به شدت
در مصرف آب صرفه جویی کنند .به
همین منظور یک برنامه مدون در شهر سن دیگو طراحی و از همان سال به اجرا
گذاشته شد .بر اثر این برنامه در سال اول مصرف آب  21درصد کاهش پیدا کرد و
در سال بعد یعنی 2011یک بار دیگر مصرف آب  8درصد کاهش یافت ،در مجموع
تا کنون نزدیک به  30درصد از مصرف آب کاسته شده .چون مشکل کم آبی با توجه
به جمعیت این شهر و واقع بودن شهر در منطقه ای خشک ،همیشگی خواهد بود.
این برنامه قرار است با قدرت و شدت و با همکاری همه مردم برای همیشه ادامه
داشته باشد.
برنامه صرفه جویی در مصرف
آب شهر سن دیگو در 2
شاخه اصلی فعالیت می کند.
یکی برنامه عمومی برای همه
مردم شهر و دیگری برنامه
اختصاصی برای کودکان
و نوجوانان ،تا از کودکی با
فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب رشد کنند و این فرهنگ در وجودشان نهادینه
شود .در این شماره با برنامه عمومی صرفه جویی در مصرف آب شهر سن دیگو آشنا
می شویم .در شماره آینده نیز برنامه های مخصوص کودکان و نوجوانان را معرفی
خواهیم کرد .شاید این مقاله بتواند برای مردم سرزمین ما که از همین مشکل رنج
می برند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.
بنیاد صرفه جویی آب شهر سن دیاگو به صورت یک ( )NGOدر سال  2009شروع
به کار کرد و اهداف خود را فراهم کردن دانش ،ابزار و منابع الزم برای صرفه جویی
در مصرف آب قرار داد .این بنیاد از مردم خواست که هر قطره آب مصرفی و آبیاری
را ،حساب شده مصرف کنند .از مردم خواست هر کجا می بینند که آبی هدر می رود
و یا بی حساب مصرف می شود ،به این نهاد اطالع دهند تا آن ها به سرعت به محل
مراجعه کنند و مشکل فنی را بر طرف کنند ،یا کسی را که آب را هدر می دهد،
آموزش دهند .جریمه های سنگینی برای کسانی که به صورت بی رویه آب مصرف
می کنند و به تذکرات توجه نمی کنند ،در نظر گرفته شد که با شکایت این بنیاد و
به وسیله دادگاه ها اعمال می شود .این بنیاد بروشورهایی چاپ و برای تمام منازل
ارسال کرده که شیوه های آسان و موثر صرفه جویی در مصرف آب را آموزش می دهد.
در این بروشور نوشته شده :آب نقش مهمی در زندگی مردم کالیفرنیا دارد ،چون
این ایالت کم آب است .اقتصاد ما ،محیط زیست ما و زندگی روزانه ما به آب محتاج
است ،نیاز ما هم رو به رشد است .ولی امکانات آب محدود است .ما می توانیم با
استفاده هوشمندانه از آب به حفظ آن کمک کنیم .صرفه جویی در مصرف آب
کار سختی نیست .البته قرار نیست منظره های زیبای درختان و سبزه ها را در
اطراف خود نداشته باشیم و یا اینکه از دوش گرفتن محروم شویم .فقط به این
نیاز هست که از آنچه که داریم با دقت استفاده کنیم .بازاندیشی به شیوه ای که
آب را مصرف می کنیم ،چه در منزل و چه در فضای باز ،به ما کمک می کند
که با وجود منابع محدود ،به حضور دائمی آب در کنارمان ،هنگامی که به آن نیاز
داریم اطمینان داشته باشیم .ما می توانیم در آینده کالیفرنیایی متفاوت داشته باشیم.
در این بروشور به  10نکته آسان برای صرفه جویی در مصرف آب اشاره شده.
 -1چکه و نشتی آب را بر طرف کنید .یک شیر که چکه می کند در روز  70لیتر آب

هدر می دهد .نشتی فالش تانک می تواند ماهیانه  160000لیتر آب را هدر بدهد.
 -2استحمام خود را سریعتر انجام دهید .اگر  5دقیقه از زمان استحمام خود کم
کنید  80لیتر آب صرفه جویی کرده اید.
 -3فشار خروجی آب را کاهش دهید .با قرار دادن آبفشان بر سر شیرها ،همه روزه
می توانید ده ها لیتر آب صرفه جویی کنید.
 -4در زمان مسواک زدن و ریش تراشی شیر آب را ببندید .با این کار  16لیتر آب
صرفه جویی خواهید کرد.
 -5دوش های قدیمی خود را با
دوش های کم مصرف تعویض
کنید .با این کار شما می توانید
 20درصد در آب مصرفی حمام
صرفه جویی کنید.
 -6ماشین لباس شویی و
ظرف شویی قدیمی خود را با
مدل های جدید تعویض کنید.
با این کار هم در مصرف آب
صرفه جویی خواهید کرد و هم
در مصرف انرژی.
 -7فالش تانک توالت قدیمی
خود را با فالش تانک های دو
زمانه تعویض کنید .با این کار
می توانید  50درصد در مصرف
آب توالت صرفه جویی کنید.
 -8حیاط ،پارکینک و جلو منزل خود را با جارو تمیز کنید و از استفاده شلنگ به
جای جارو خودداری کنید.
 -9گیاهان و چمن حیاط یا جلو منزل خود را از انواع گیاهان بومی که نیاز کمی
به آب دارند انتخاب کنید.
 -10برای آبیاری و شستشو ،حرفه ای عمل کنید .فقط همان اندازه که نیاز است
آب استفاده کنید و نه بیشتر.
در ماه آینده با برنامه های این ( )NGOدر رابطه با کودکان و نوجوانان آشنا می شوید.

هنگام مسواک زدن شیرآب را ببندید

مدیریت یا عدم مدیریت آب

گفتگو با دکتر محسنی ساروی

آقای دکتر محسن محسنی ساروی در سال  1327در روستای امره از توابع
ساری به دنیا آمدند و مدرک دکترای رشته آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی را
در سال  1359از دانشگاه آیداهو آمریکا گرفتند و از سال  1360کار خود را به
عنوان سرپرست دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه مازندران شروع و
در سال  1365به ریاست همان دانشگاه رسیدند .ایشان هم اکنون در دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری مشغول به تدریس می باشند و دروسی نظیر هیدرولوژی مرتع،
مبانی تحلیل سیستم های آبخیز ،مدیریت جامع حوزه های آبخیز ،شبیه سازی
در آبخیزداری ،هیدرولوژی برف ،آبخیزداری ،کیفیت آب و مدیریت منابع آب را
تدریس می کنند .این ماه پای صحبت ایشان می نشینیم.
شرایط آب را در کشور ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
ه��وا ،آب و غذا به ترتیب مهمترین عوامل حیاتی هس��تند .م��ا چون در هوا غوطه ور
هس��تیم ارزش آن را به خوبی درک نمی کنیم .مانند ماهی که در آب ش��نا می کند،
اهمیت آب را اص ً
ال احس��اس نمی کند به محض این که از آب بیرون کشیده شود
آن موق��ع ارزش آب را م��ی فهمد .هوا برای ما انس��ان ها همین حالت را دارد اگر
کس��ی چند دقیقه نفس نکش��د و یا در فضایی قرار بگیرد که هوا نباش��د آن وقت
اهمیت هوا را متوجه می ش��ود .دومین ماده حیاتی آب است و اگر کسی یکی دو
روز آب نخورد از بین می رود .سومین ماده حیاتی عبارتست از غذا و انسان شاید
ت��ا چند هفته ه��م بتواند بدون غذا زندگی کند ولی باالخ��ره از بین خواهد رفت.
هر کدام از این مواردی که در طبیعت وجود دارند اهمیت ش��ان در این اس��ت که
چقدر ما انس��ان ها به آن احتیاج داریم .اگر آب نباشد ما واقعاً نمی توانیم زندگی
کنیم و این مس��ئله نه تنها برای زندگی خودم��ان بلکه برای تمام موجودات اعم
از جانوران و گیاهان نیز مطرح اس��ت .وقتی خشکسالی اتفاق می افتد هم بر روی
اقتص��اد آثار س��وء دارد و هم بر روی تولیدات کش��اورزی و ه��م زندگی حیوانات
وگیاهان و انسان ،که همه این موارد نشان دهنده اهمیت آب است .در سال های
اخی��ر هم جمعیت افزایش یافته و هم س��طح زندگی باال رفت��ه و به همین دلیل
مصرف آب هم به تبع آن افزایش یافته اس��ت .در گذش��ته میزان مصرف آب یک
نفر خیلی کم بود ،ولی حاال به چندین برابر در روز نیز رس��یده اس��ت .یک بررسی
که در سطح جهانی انجام شده می گوید هر کشوری که مقدار سرانه ساالنه آبش
کمتر از  1500متر مکعب باش��د وارد مرحله تنش آبی می ش��ود ،اگر در کشوری
میزان س��رانه آب ش��یرین از  1000متر مکعب پایین تر باشد آن کشور در مرحله

در بعضی از مناطق مانند استان خراسان ،یزد ،کرمان و تهران این تعادل به هم خورده
است .با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی پدیده ای به وجود می آید که به آن فرو
نشست زمین می گویند ،یعنی جای خالی آب ها در اثر فشار الیه های باالی آن نشست
می کند .در نتیجه گودال های بزرگی در سطح زمین ایجاد می شود .اگر این مشکل
در شهرها و یا روستاها اتفاق بیفتد باعث خرابی خانه ها می شود .بهترین روش
استفاده از آب های زیرزمینی سیستم قنات است که نیاکان ما آن را ابداع کرده اند.
قنات یعنی چاه های متوالی که وارد آبخوان می شوند و آب را هدایت می کنند تا از
جایی که به سطح زمین بیاید .چون مقدار آب این قنات ها مشخص است ،کشاورزان
مقدار کاشت خود را با این آب تنظیم می کردند .ولی اکنون بسیاری از این قنات ها
به دلیل حفر چاه های عمیق و کاهش پوشش گیاهی که نفوذ آب را کم می کند
خشک شده است .در واقع از یک طرف مصرف زیاد شده و از طرف دیگر نفوذ کم
شده ،در نتیجه سطح آب مرتباً پایین و پایین تر رفته و در خیلی از جاها آب شور
شده ،چون در آب های زیرزمینی آب شور به دلیل سنگینی پایین می رود و آب
شیرین در باال قرار می گیرد ،وقتی الیه آب شیرین قطرش کم می شود ،آب شور
باال می آید .حاال در خیلی از جاها در موقع پمپاژ ،آب شور یا لب شور باال می آید
و اگر از این آب در کشاورزی استفاده شود ،نمک آب وارد زمین می شود و زمین را

یک شیر چکه کند ،چه مقدار آب هدر می رود! خوب این مسائل الزم است تبلیغ
شود و برای مردم فرهنگ سازی شود .اگر برای ما فرهنگ شود که آب چقدر
مهم است شاید در نگهداری و حفظش خیلی بیشتر دقت کنیم .اگر بدانیم که آب
چقدر اهمیت دارد ولی باز هم آن را آلوده کنیم و یا هدر دهیم مثل آدم سیگاری
هستیم که می داند سیگار کشیدن چقدر ضرر دارد ولی باز هم می کشد .شاید به
دلیل این است که اعتقاد راسخی به آن ندارد وگر نه چنین کاری نمی کرد .یک بُعد
دیگرش این است که ابزار و وسایل و شیرهایی که به کار می گیریم باید از وسایل
کاهنده مصرف آب باشد .شیرهای دستشویی و حمام و دوش اگر از نوع کاهنده
مصرف باشد ،می تواند به سهولت و کمترین دردسر ،در مصرف آب صرفه جویی
کند .در مجتمع های بزرگ می توان سیستم های لوله کشی را طوری انجام داد
که آب مصرفی قابل بازیافت باشد ،تصفیه شود و بعد در جاهای دیگر مث ً
ال برای
آبیاری فضای سبز مصرف شود .برای شهرهای بزرگ مثل تهران ،اصفهان و شیراز
می توان از سیستم های جمع آوری آب باران استفاده کرد .خالصه باید مدیریت
عاقالنه ای داشته باشیم و باید مسئوالن با یک راهبرد بلند مدت حرکت کنند تا
منجر به این نشود که دچار بحران آب شویم.
چرا دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته کشاورزی در پیشبرد اهداف
مدیریت آب نقش پر رنگی ندارند؟
االن در بخش کشاورزی بیشتر دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند ،جذب
کشاورزی نمی شوند بلکه می روند خارج از سیستم کشاورزی جذب کار می شوند.
این البته برای مملکت ضرر دارد .یعنی ما سرمایه و پول خرج می کنیم ،یک
تعداد دانشجو را تربیت می کنیم بعد به جای اینکه بروند توی بخشی که تربیت
شده اند کار کنند ،می روند جای دیگری کار می کنند .این یک ضرر بزرگ است
و جامعه ما تبدیل شده به یک مملکت مدرک گرا .همه خانواده ها تمایل دارند که
بچه هایشان بروند دانشگاه و موجی از دبستان و دبیرستان و دانشگاه شروع شده
و حاال رسیده به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری .پس این جو عمومی است که
مردم دوست دارند فرزندانشان فارغ التحصیل دانشگاه شوند .در بخش کشاورزی
با توجه به تقاضایی که وجود داشته دانشگاه ها رشد کردند ،ظرفیت ها خیلی باال
رفته به طوری که االن به مرزی رسیده که قرار است کنکور برداشته شود .این هم
از مواردی است که ما برای آن راهبرد مشخصی بین عرصه و تقاضا نداریم .یعنی
ما باید ببینیم که نیازهای ما در بخش کشاورزی چه چیزهایی هستند و بر اساس
آن دانشجو تربیت کنیم ،نه اینکه دانشگاه بگوید من چه رشته هایی دارم .یعنی

کمبود قرار می گیرد یعنی وارد بحران کم آبی می ش��ود .پیش بینی می شود در
س��ال  2025بیش از  50کش��ور در چنین شرایطی قرار بگیرند یعنی وارد بحران
آب ش��وند که متاس��فانه کش��ور ایران هم جزو این کش��ور ها قرار دارد .خیلی از
کش��ورهای عربی و خاورمیانه هم در این رده قرار می گیرند .یعنی بسیاری از این
کشورها ممکن است به شرایطی برسند که بشکه های نفتشان را بدهند و در ازای
آن آب دریافت کنند و این وضعیت در آینده نیز تش��دید خواهد ش��د.
برای اینکه وارد چنین مرحله ای نشویم باید چه بکنیم؟
الزمه این کار مدیریت منابع آب کشور است و اگر مدیریت نکنیم دچار مشکل خواهیم
شد .تا سال  2025هم فقط  13سال مانده است .کشور ما در یک منطقه خشک و
نیمه خشک واقع شده و میزان بارندگی که آب شیرین را تامین می کند به صورت
میانگین حدود 240میلی متر است .یعنی چیزی در حدود یک سوم میانگین
جهانی که حدود 900میلی متر است .منابع آبی ما یکی رودخانه ها هستند و
دیگری هم آب های زیرزمینی .منابع آب سطحی که رودخانه ها هستند ،تحمل
تعداد محدودی سد را دارند و ما بیش از اندازه نباید سد بزنیم .چون تاالب ها و
دریاچه ها خشک می شوند ،مثل ارومیه و بختگان که آثار سوء زیست محیطی
فراوانی برای ما دارد که خیلی از اوقات جبران پذیر نیستند .بعضی از سدها هم
به صرفه نیستند مانند سد جیرفت که وقتی سد زدیم و جلوی آب را گرفتیم
دریاچه ای که برای ذخیره آب پشت سد ایجاد شد ،میزان تبخیرش به قدری
بود که می توانست آب یک شهر  100هزار نفری را تامین کند .یا اگر سد بزنیم
و عملیات آبخیزداری را در حوزه آن انجام ندهیم این سد خیلی زودتر از حد
معمول پر می شود .مانند سد منجیل ،آب های ورودی این سد به قدری گل آلود
است که گاهی اوقات مجبور می شوند بخاطر خالی کردن رسوبات دریچه سد را
باز کنند تا آب با فشار خارج شود و رسوبی که با این آب خارج می شود اثرات
و تبعات زیست محیطی خواهد داشت .چون آب گل آلود برای زیست گیاهان و
ماهیان مخرب است و کانال های آب رسانی را دچار مشکل می کند .پس اگر
ما خواسته باشیم یک سد بزنیم ،باید مطالعات باالدست سد را انجام دهیم .باید
فعالیت های آبخیزداری بکنیم تا میزان رسوبات پشت سد کاهش پیدا کند .اگر
به دلیل رسوبات عمر مفید یک سد نصف شود در واقع هزینه آن حداقل دو برابر
شده است .همه این کارها احتیاج به مدیریت دارد .دومین راه تامین آب استفاده
از چاه هاست یعنی آب زیرزمینی که طی سال های طوالنی به زمین نفوذ کرده
است ،اگر ما مرتباً به صورت قانونی و غیر قانونی از این چاه ها پمپاژ کنیم ،ذخیره
این منابع به سرعت تمام می شود .این کار هم مدیریت می خواهد که به آن
مدیریت آبخوان می گویند .به این صورت که باید بین آبی که از آبخوان برداشت
می کنیم و مقدار آبی که وارد آبخوان می شود یک تعادل ایجاد شود .متاسفانه

هم شور می کند یعنی یک پیچیدگی عظیمی بوجود می آید.
راه کنترل این شرایط چیست؟
میزان تقاضای آب در کشور از دو طریق زیاد شده است .اول به خاطر باال رفتن
سطح زندگی و بهداشت ،مردم آب بیشتری مصرف می کنند .در گذشته یک حمام
عمومی بود برای یک آبادی و االن هر کس در خانه خودش حمام دارد و هر وقت
اراده کند می تواند دوش بگیرد .دوم از طریق باال رفتن تعداد جمعیت .ما چند
نوع مصرف آب داریم یکی مصارف خانگی .دیگری مصارف آبیاری فضاهای سبز و
پوشش گیاهی .دیگری صنعت و باالخره کشاورزی .در کشور ما حدود  90درصد
آب شیرین صرف کشاورزی می شود که این رقم خیلی زیادی است .برای تمام این
انواع مصارف ،باید آب تامین شود که وظیفه بخش مدیریت تامین آب است .باالخره
به یک جایی می رسیم که دیگر ما نمی توانیم از سدها و چاه ها آب تامین کنیم.
به عنوان مثال شهر تهران حدود  30تا  35درصد از آب های زیرزمینی استفاده می کند و
بقیه را از آب های سطحی تامین می کنند .آب های سطحی تهران یکی سد کرج
است دیگری سد لتیان و سد الر ،به تازگی هم از طالقان دارند آب می آورند .سدی
هم در باالی گرمسار زده اند به نام ماملوکه از آنجا هم می خواهند آب بگیرند .اگر
تهران به همین شکل تقاضای آبش اضافه شود دیگر از کجا می خواهند آب تامین
کنند؟ پس می بینید مسئله مهمی است که باالخره شرایط به جایی خواهد رسید
که بن بست است یعنی دیگر نمی توانیم فقط تامین آب کنیم ،پس باید تقاضای
آب را مدیریت کنیم که مهمترین آن در بخش کشاورزی است .آبیاری تحت فشار
یکی از راه حل ها است که مقداری روی آن کار شده ،ولی باید سطح کشت با آبیاری
تحت فشار باال برود .مقداری آب هم در کانال ها از بین می رود یا جذب زمین و
یا تبخیر می شود ،در این قسمت هم سیستم آبیاری ما باید عوض شود .در بخش
خانگی هم مسئله خیلی مهم است .وزارت نیرو در بخش خانگی هزینه زیادی می کند
تا آب سالم را جهت شرب و موارد بهداشتی تحویل مصرف کننده دهد .هزینه هایی
مانند سدسازی ،لوله کشی آب ،پمپاژ ،تصفیه خانه ها .االن در تهران آب را در 5یا 6
تصفیه خانه ،تصفیه و وارد سیستم می کند یکی از معضالت آب خانگی اتالف آب
است .خیلی از لوله ها قدیمی و فرسوده هستند و آب نشت می کند .اگر بخواهیم
آن ها را تعویض کنیم هزینه هنگفتی دارد .در مصرف خانگی هم نکاتی است که
باید خانواده ها یاد بگیرند با قناعت و کم ترین مصرف را داشته باشند ،البته منظور
مصرف نکردن نیست ،بلکه باید هدف مصرف بهینه باشد .مث ً
ال باید یاد بگیریم که
وقتی می خواهیم در حمام موهای خود را شامپو کنیم ،باید آب را ببندیم و بعد از
شامپو و شستن مو فقط برای آب کشیدن آب را باز کنیم .این نکات خیلی کوچک
به نظر می آید ولی وقتی جمع می شود مقدار خیلی زیادی را بوجود می آورد .یا
مث ً
ال شیر اگر چکه می کند باید آن را درست کرد .شما فکر کنید که اگر در هر خانه

این مربوط به دانشگاه نیست و باید سطوح باالتر از دانشگاه در این مورد تصمیم
بگیرد .یعنی کسانی که جامع نگر هستند و مسائل را کالن می بینند ،باید بگویند
نیازهای آموزشی ما در فنون مختلف و مهارت هایی که باید کسب کنند چیست.
عمده ترین محل تولید کار در کشاورزی مربوط به بخش خصوصی است ،چون
عمده سرمایه گذاری و فعالیت کشاورزی در بخش خصوصی اتفاق می افتد .در
کشاورزی بخش دولتی نقش کمی دارد و سطح زیر کشت هم محدود است .این
فردی که فارغ التحصیل شده کجا زمین دارد که برود کار کند .همه زمین های
کشور هم مالکیت مشخص دارد .ولی زمینی که سالیان سال به صورت بیابان رها
شده است همین که اولین کلنگ را بزنی یکدفعه می بینی  10تا مالک پیدا شده
که ادعا می کنند این ملک مال من است .خب اگر مال شماست تا به االن چرا
کاری انجام نداده اید .این جوان فارغ التحصیل چه کار بکند .زمینه کاری برایش
وجود ندارد .در بخش دولتی هم که استخدام نمی کنند ،چون دولت دارد خودش
را کوچک می کند .حاال یک مسئله دیگر هم داریم مث ً
ال کشاورزی که 12000
متر زمین کشاورزی داشته و به رحمت خدا رفته است .زمینش بین وراث تقسیم
می شود و مثال به هر فرزندش 4000متر زمین می رسد .می بینید که زمین های
کشاورزی به مرور و مرتباً کوچک و کوچک تر می شوند .به دلیل همین خرده
مالکیت ها خیلی مشکل زا هستند و برای کسی صرف نمی کند که کارشناس
کشاورزی را در رشته های مختلف برای زمین خودش استخدام کند .در حالی که
در بعضی از کشورها زمین های کشاورزی  500هکتار یا  1000هکتار است .برای
چنین زمین هایی صرف می کند بروند ماشین آالت کشاورزی بخرند و مهندسان
کشاورزی را استخدام کنند .اگر ما بتوانیم همین خرده مالکان را در حد تعاونی ها
تشکل بدهیم و زمین هایشان را یکپارچه کنیم خودش کار چشمگیری خواهد
بود .در آن صورت است که می توانیم مهندس کشاورزی را به عنوان مشاور و ناظر
به کار بگیریم تا راندمان محصول باال برود و منابع آب را مدیریت کند.
آقای دکتر شما در زندگی شخصی خودتان چه مقدار صرفه جویی در
مصرف آب را رعایت می کنید؟
در س��فری که به عربس��تان داشتم در یک نمایش��گاه ،یک دوش کم مصرف به
عن��وان ی��ادگاری به من هدیه کردند .وقتی برگش��تم دیدم این دوش به ش��یر
حمام ما می خورد زمانی که از آن استفاده کردیم ،خیلی مصرف آب در حمام
کاه��ش پیدا کرد .برای جم��ع آوری آب باران هم کارهایی در منزل انجام داده ام
که البته کامل نیس��ت .یعنی آب باران را ذخیره نمی کنیم ،ولی به جای اینکه
آب ب��اران به چاه بریزد ،به فضای س��بز هدایت می ش��ود ت��ا آب کمتری برای
آبیاری اس��تفاده ش��ود.
از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCگذاشتید متشکریم.
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می شوند؟ اما من فکر می کنم این روش یک فیلسوف بهتر شدن نیست .یک فیلسوف

در سال  2010در محل

البته بنا ندارم آنچه را که گروه آموزشی تجویز کرد من هم بپذیرم .حاال تجربیات

خوب باید بیاموزد تا تفکر را تحلیل کند .باید بیاموزد که تفکر را آزمایش کند .باید

این بنیاد سخنرانی درباره

خودم را در شیوه آموزش تفکر انتقادی با شما در میان می گذارم .برای آموزش

بیاموزد دیدگاهی چند وجهی به تفکر داشته باشد و به طور اخص تمرین کند تا بتواند

مبانی تفکر انتقادی انجام

این شیوه سعی کنید هیچ وقت به کسی فشار نیاورید و همواره به جای عمده

فکر دیگران را به دیگران انتقال بدهد .قرار نیست مطالبی ،تا به دقت فهمیده نشود نفی

داد .در سه شماره گذشته

کردن نقاط منفی ،به آرامی بر جنبه های مثبت تاکید کنید .از میان اوراق امتحان

یا تایید شود.

ترجمه بخش های آن چاپ

بسیاری که از دانشجویان دارم ،می توانم نشان تان بدهم که دانشجویی که در

بنابراین اگر بر این باور باشیم که آستین اشتباه می گوید ،حداقل باید به طور دقیق

شد .در این شماره آخرین

ابتدای دوره خیلی بد بودند در انتها بهتر شدند .مهمترین موضوع این است که

حرف او را بفهمیم تا بتوانیم دید گاه خاص او را رد یا قبول کنیم .اما اگر بنا باشد به

قسمت این سخنرانی را

دانشجو متوجه بشود ،آنچه تدریس می شود به دردش می خورد .در آموزش تفکر

آسانی ،تنها به این دلیل که با شما موافق نیست ،او را نفی کنید و با او مجادله کرده،

مطالعه می فرمایید.

انتقادی باید از فرهنگ ژاپنی بیاموزیم که می گوید «برای رشد گل هرگز آن را

وارد مباحثه شوید راه خود را اشتباه رفته اید.

نَکِشید» باید به آرامی قدم برداریم و اجازه دهیم دانشجو به تدریج رشد کند .باید

بیاد دارم برای دانشجویان

سپس رفتم تا موضوع را به گروه آموزشی دانشگاه گزارش دهم .به آن ها گفتم

کلیه فنون تدریس را که می تواند دانشجو را به سطوح باالتری برساند بیاموزیم.

فلسفه کالسی را به نام استدالل فلسفی تدریس می کردم .قرار بود به دانشجویان

«خانم ها و آقایان ما به دانشجویان می آموزیم تا مجادله و مباحثه کنند ،ولی به

من اشتباهاتم را در مورد آموزش دانشجویان همواره می پذیرم و در آخر هر

کمک شود تا تفکر فلسفی خود را به سطوح باالتر ارتقاع دهند .به همین منظور کتابی

آن ها نمی آموزیم تفکر کنند و بفهمند .ما شیوه تفکر انتقادی را خالی از غرض ورزی

ترم ارزیابی می کنم که کدام یک از روش ها و فنون موثر واقع شده اند و کدام

از جرالد آستین ( )GERALD AUSTINکه نویسنده ای بسیار واقع بین است را

به آن ها نمی آموزیم ».وقتی رییس جلسه به من گفت «بسیار متشکریم پرفسور .آیا

بی ثمر بوده اند .آن ها که موثر بودند را تقویت می کنم و تدریس دروس و

در اختیار دانشجویان قرار دادم .این نویسنده بسیار شفاف و صریح می نویسد ،به گونه ای که

قبل از اتمام جلسه دیدگاه دیگری هم دارید که بیان کنید» در پاسخ گفتم «خوب

روش های بی ثمر را کاهش می دهم .در این مسیر از منتقدین سفسطه باز و

اکثر خوانندگان با دانشی متوسط ،به خوبی می توانند مطالب کتاب او را درک کنند .از

بنا است برای حل مشکل چه کار کنیم» اینجا بود که گروه آموزش متوجه شدند

کسانی که نگاه غیر انتقادی به مسائل دارند بر حذر باشید .چون امیدی به این

دانشجویان خواستم کتاب را بخوانند و به سئواالت زیر پاسخ دهند.

که موضوع جدی است و ترس برشان داشت ،همهمه در گرفت «با پائول چه کار

افراد نیست.

هدف نویسنده از نوشتن این کتاب چه بود؟ سعی داشت چه موضوعی را به خواننده

کنیم» « او وجه ما را خراب می کند» «ما به عنوان گروهی که به دانشجویان مجادله

انتقال بدهد؟ در کتابش چه سواالتی را مطرح کرد؟ چه فرضیاتی را مد نظر داشت؟

می آموزد شناخته می شویم و این وجه

چه نتیجه گیری کرد؟ این نتیجه گیری را چگونه استدالل کرد؟

خوبی نیست» آن گاه گروه آموزشی با

 30دقیقه به دانشجویان فرصت دادم که مطالب شان را بنویسند .وقتی پاسخ

انواع ابزارها و امکاناتشان و بادالیلی که

دانشجویان را خواندم از اینکه آن ها فقط به بحث و جدال با آستین پرداخته بودند

به ظاهر دقیق و درست بود دهان مرا

شوکه شدم .هیچ کدام سواالت را پاسخ نداده بودند .بلکه تنها اشاره کردند ،در کجای

بستند و قرار شد «حس نوع دوستی

مقاله موافق یا مخالف با نویسنده هستند و چرا نویسنده اشتباه می کند و نظریات

و روشنفکری دانشجویان را دست کم

آن ها درست است .با خودم فکر کردم من که از آن ها این کار را نخواستم ،این

نگیرم!» .تا جایی که من می دانم ،همچنان

دانشجویان چه فکر می کنند .آیا آن ها فکر می کنند در کالس فلسفه باید بیاموزند

شیوه مجادله ،در کالس ها با شادی و

که چگونه مباحثه و جدل بکنند و اگر از عهده این کار برآیند فیلسوف خوبی

رضایت تدریس می شود.

مترجم پرستو هژبر ساداتی

مدیریت بحران (قسمت سوم)

برای بحران نگردید و با پیدا کردن اولین علت فکر نکنید که ریشه اصلی همه مشکالت را

طعم جدید به بازار ارائه

پیدا کرده اید .نسبت دادن یک بحران فقط به یک علت ،از راحت طلبی ریشه می گیرد .برای

کنند .بعد از تبلیغات

در دو قسمت قبلی بیان شد در یک موسسه اقتصادی وقتی بحران ایجاد می شود که فاصله

رسیدن به حقیقت مانند یک کارآگاه ماهر عمل کنید .به همه جزئیات به دقت توجه کنید .هیچ

مفصل و گران قیمت،

بین نیازها و منابع به حد فاحشی برسد و اضافه شد مدیریت بحران مدیریت خاصی است که

موضوعی را از نظر خارج نکنید .پرسش هایی را مطرح کنید و نسبت به پاسخ ها پیش داوری

کوکاکوال جدید را به

نمی تواند مشابه مدیریت در زمان عادی باشد ،چون اکثرا ً همان مدیریت قبلی بوده که باعث

نداشته باشید .اگر حقایق کافی را بیابید و آن را به دقت بررسی کنید ،راه حل مناسب و اقدام

بازار فرستادند .ولی این

بوجود آمدن بحران شده .اگر نقش مدیریت قبلی در ایجاد بحران پر رنگ باشد ،شاید دیگر آن

کار ساز را رفته رفته پیدا خواهید کرد.

طرح با شکست مواجه

مدیریت نتواند بحران را اداره کند و نیاز به تغییر مدیریت ،الاقل برای دوران بحران پیش بیاید.

 -5کنترل شرایط را در دست بگیرید.

شد و هیچکس از این

شیوه علمی مدیریت بحران دارای  23سر فصل است که تا کنون  3تا از آن ها مطرح شده.

انسان ها معموالً در شرایط شکست و یا ناکامی ،به طور طبیعی واکنش هایی مانند ترس یا

طعم جدید خوشش

 -1خونسرد باشید -2.به توانایی هایتان اعتماد داشته باشید -3.شهامت حرکت

عصبانیت از خود بروز می دهند .ولی یک مدیر بحران باید تسلط محکمی بر فکر و ذهن و

نیامد و فروش کوکاکوال در عرض چند هفته  50درصد سقوط کرد .بال فاصله مدیریت بحران

رو به جلو را داشته باشید .در این شماره به تشریح سایر موارد می پردازیم.

احساسات خود داشته باشد .یک مدیر بحران همیشه فکر خود را متوجه آینده می کند و نه به

در این شرکت تشکیل شد .این مدیریت تصمیم گرفت شرکت به سرعت همان طعم قدیمی

 -4حقایق را پیدا کنید.

گذشته .او بیشتر انرژی خود را صرف اقداماتی می کند که می تواند هم اکنون برای حل مشکل

را به بازار برگرداند و به مردم بگوید ما تسلیم خواست شما شدیم ،چون شما طعم خاطره انگیز

یکی از بزرگ ترین رازهای موفقیت ،شفافیت است .اگر شما با شفافیت بدانید که در چه

و یا بهبود شرایط بکار آید .یکی از راه حل های ممکن در بحران های حاد تغییر شرایط موجود

کوکاکوال را دوست دارید .با همین اقدام فروش شرکت کوکاکوال از قبل هم بیشتر شد.

شرایطی هستید و ماهیت بحرانی که با آن روبه رو هستید چه هست ،هر چه اطالعاتتان در

است .بعضی اوقات مدیریت گذشته باید کنار گذاشته شود و یک متخصص بحران ،فورا ً کنترل

وقتی مشکلی پیش می آید معموالً برای مدیر  5مرحله اتفاق می افتد .اولین مرحله انکار است.

مورد جزئیات مسئله بیشتر باشد ،تصمیمات بهتری خواهید گرفت .همواره از خود و دیگران

کامل اوضاع را بدست بگیرد .یک مدیر بحران همه مخارج و هزینه ها را باید تحت کنترل داشته

در این مرحله مدیران می خواهند مشکل را انکار کنند و آن را فراموش نمایند و یا کوچک جلوه

سوال کنید ،واقعیت چیست؟ چون بهترین راه مواجهه با مشکالت به همان صورتی که هستند

باشد و دقیقاً بداند چه مقدار پول و برای چه منظوری از سیستم خارج می شود .او باید با تمامی

بدهند .در مرحله دوم از بروز مشکل عصبانی می شوند و افراد یا سازمان هایی را که مسئول

می باشد ،نه به آنگونه که ما دوست داریم باشند .یک مدیر بحران باید به دنبال حقایق باشد نه

افراد کلیدی دیدار کند تا شرایط را ارزیابی و پیشنهاد ها را دریافت کند .آن گاه جسورانه و اغلب

این مشکل می دانند به باد انتقاد می گیرند .سپس وارد مرحله سرزنش می شوند و یکی یکی

آنچه که ادعا می شود ،یا آنچه که مورد توقع یا خیالی و پرتوهم هستند .او باید حقایق را بیابد

بی رحمانه عمل کند و هر تصمیمی که الزم به نظر می رسد اتخاذ کند .از جمله تعطیل کردن

افرادی را که مسئول این شرایط می دانند مورد سرزنش و باز خواست قرار می دهند .حتی

و براساس آن ها تصمیم بگیرد .چون حقایق هرگز دروغ نمی گویند.

بخش های غیر کارآمد یا غیر ضروری ،اخراج یا تعلیق افراد غیر موثر و یا مزاحم .به عبارتی

ممکن است چند نفری را هم به دلیل بی کفایتی و یا فریب کاری جریمه یا اخراج کنند .باالخره

برای رسیدن به حقایق باید سئوال دقیق بپرسید و به دقت پاسخ ها را گوش کنید .جمع آوری

دیگر مدیر بحران هر کاری که برای حفظ و کنترل اوضاع الزم است ،باید انجام دهد .بدون

در مرحله چهارم احساس افسردگی می کنند .آن ها این واقعیت را در می یابند که یک مشکل

حقایق به شما در حفظ آرامش و افزایش شهامت و اعتماد به نفس کمک می کند .اگر اتفاقی

هیچ تعارف و مصلحت اندیشی .اگر می خواهید مدیر بحران خود باشید و نیاز به استخدام یک

اساسی روی داده و خسارت های جبران ناپذیری اتفاق افتاده .در این شرایط احساس افسردگی

افتاده است که مربوط به گذشته است و غیر قابل تغییر و یا جبران است یک حقیقت است،

متخصص پیدا نکنید ،باید این وظایف را اگر در توان شما هست خودتان به عهده بگیرید .باید به

می کنند و سعی می کنند حس ترحم دیگران را به طرف خود جلب کنند و خود را یک قربانی

پس به ناچار باید آن را باور و تحمل کرد.

خود بگویید بودن یا نبودن این کار به عهده من است .مرتب با خود تکرار کنید من مسئولم ،من

معرفی می کنند .سر انجام وارد مرحله پنجم یعنی پذیرش می شوند و باور می کنند که ،آن

ویژگی حقیقت آن است که غیر قابل تغییر است .پس نگران کارهایی که می توانید انجام

مسئولم .اگر از مقصر دانستن دیگران دست بردارید و خود را مسئول کلیه شرایط پیش آمده

سبو بشکسته و آن پیمانه ریخته و باید با مشکل موجود کنار آمده به فکر آینده باشند.

بدهید نباشید ،بلکه مسائلی را بشناسید که قادر به انجام آن نیستید .همیشه در مقابل میلی

بدانید،بالفاصلهتماماحساساتمنفیشماخاتمهپیداخواهدکردوذهنتانآمادهاتخاذتصمیمات

سرعت طی کردن این مراحل و رسیدن به مرحله پذیرش و به دست گرفتن کنترل اوضاع

که شما را وسوسه می کند تا دیگران را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش کنید مقاومت کنید.

بهتر و کارا تری خواهد شود .به خاطر داشته باشید هر کس ممکن است اشتباه کند .بهترین و با

مهم ترین رمز موفقیت است .بعضی از افراد آن قدر در مراحله چهارگانه اول باقی می مانند که

چون این کار فقط شرایط را پیچیده تر می کند .فراموش نکنید یک بحران دالیل بسیار

کفایت ترین مدیران نیز گاهی اشتباهات احمقانه انجام میدهند .پس شما از این قاعده مستثنی

زمان برای حل مشکل به کلی از دست می رود .پس بهتر است در زمان بروز مشکل این مراحل

متنوعی دارد که تعدادی از آن ها کام ً
ال به هم بی ارتباط هستند .پس هرگز به دنبال یک علت

نیستید .مدیران شرکت کوکاکوال در سال  1982تصمیم گرفتند برای تنوع ،کوکاکوال را با

را با سرعت طی کنید و کنترل شرایط را به دست بگیرید.

زاویه دید خود را تغیر دهید

اظهارنظر یکی از مشتریانKWC

بعضی افراد از ده ها زاویه دید مختلف ،یکی را می پذیرند و سال ها همان جا می ایستند و در

جا می زنند و خود را در چنبره نادانی گرفتار می کنند ،در صورتی که با اندکی تغییر زاویه دید
می توانند منظر دقیق تری از مسائل را بیابند .وقتی به یک معضل اجتماعی فکر می کنید و از

آن سردر نمی آورید .وقتی با یک مسئله ریاضی کلنجار می روید و نمی توانید آن را حل کنید.
وقتی امکانات و توانایی های خود را در مغزتان فهرست می کنید ولی از رسیدن به یک هدف

ناتوان می شوید .در بسیاری از موارد ممکن است تغییر زاویه دید به کمک شما بیاید .حتی خرد

جمعی هم اگر نخواهد زاویه دید خود را تغییر بدهد و ُمصر باشد فقط از یک زاویه به مسائل نگاه

کند ،نمی تواند تصویر مطلوبی به ما ارائه کند.

در سال  2008مجسمه سازی به نام مایکل کالیش ( )MICHAEL KALISHاین حجم

ابتکاری را با استفاده از  2500کیسه بوکس در فریمی به ارتفاع  6/5متر با استفاده از  1100متر
لولهآلومینیومیو 11کیلومترکابلفلزیبرایبزرگداشتمحمدعلیکلیشروعبهساختنکرد.
در مراسم افتتاح این سازه هنری در سال 2011که با حضورمحمد علی برگزار شد ،آخرین کیسه

بوکس به وسیله خود کلی در این اثر هنری نصب شد.

تست آزمون مدیریت

چندی پیش یکی از مشتریان شرکت  KWCبه نام آقای علی رجبی با تلفن
تماس گرفتند و می خواستند از قسمت خدمات پس از فروش تشکر کنند .برای
اینکه دالیل ایشان را بدانیم ،از این مشتری محترم خواستیم گفتگوی کوتاهی با
ما داشته باشند ،خالصه آن را مطالعه می فرمایید.
آقای رجبی منزل شما در کجا است و چند سال است که آن را خریده اید؟
منزل من در خیابان آجودانیه است و االن بیش از  9سال است که آن را خریده ام.
آیا از ابتدا شیرهای منزل شما  KWCبود؟
بله من خانه را پس از ساخت تحویل گرفتم و سازنده ساختمان شیرهای KWC
را برای همه آپارتمان ها نصب کرده بود.
چه شد که به خدمات پس از فروش احتیاج پیدا کردید؟
چند سالی است که منزل من در اجاره است .مستاجرها به شیر ضربه زده بودند و
پالستیک زیر دسته شیر شکسته بود.
برای حل مشکل چه کار کردید؟
به خدمات پس از فروش تلفن کردم ،آن ها هم صبح روز بعد آمدند و خیلی سریع
اشکال را برطرف کردند و قطعه شکسته را با قطعه اصلی عوض کردند.
گارانتی شیرهای شما که پس از  5سال تمام شده بود ،پس چطور به
شرکت زنگ زدید؟
خوب نوشته بودند ،خدمات پس از فروش و من هم می دانستم شکستگی شامل
گارانتی نمیشود و می خواستم مخارج تعمییر را بدهم.
چقدر خرج تعمیرات شما شد؟
 4000تومان برای تعویض قطعه و دستمزد گرفتند و  3500تومان هم برای هزینه
ایاب و ذهاب .که جمعاً  7500تومان شد.
به نظر شما این هزینه قابل قبول بود؟
اگر من به تعمییر کار دیگری مراجعه کرده بودم ،هم قطعه اصلی را نداشت و هم
الاقل  25الی  30هزار تومان از من می گرفت.
چرا تصمیم نگرفتید بعد از  9سال شیر ساختمانتان را تعویض کنید؟
چون شیر هنوز به خوبی کار می کرد .چکه نمی کرد و مثل یک شیر نو بود .همین
شیر تعمیر شده فکر می کنم حداقل  5یا  6سال دیگر به خوبی کار کند.
ولی مدل های جدیدی آمده و مدل  10سال پیش دیگر کهنه شده است؟
شیرهای  KWCطرح هایی دارد که کهنه نمی شود .هنوز هم وقتی شیرهای
منزلم را با شیرهای فروشگاه ها مقایسه می کنم طرح شیر  KWCهنوز از همه
زیبا تر است.
جناب آقای رجبی از اینکه با ما گفتگو کردید متشکرم.
من هم همانطور که تلفنی گفتم از شرکت  KWCو از قسمت خدمات پس از
فروش و از طراحان شیرهای  KWCسوئیسی متشکرم.

اخبار KWC

 Kwcبرنده 2مناقصه
مدتی است که توجه ارگان های دولتی به وسایل کاهنده مصرف بیشتر شده و تقاضا
برای خرید وسایل کاهنده و جایگزین با شیرهای قدیمی رو به افزایش است .در تاریخ 7
خرداد ماه امسال مناقصه ای برای تهیه  3000عدد شیر فشاری زماندار دیواری از طرف
شرکت آب و فاضالب استان یزد برگزار شد که شرکت  kwcدر این مناقصه برنده شد
و به سرعت نسبت به تحویل کاالی مورد نیاز آبفای یزد اقدام کرد.
مناقصه دوم را شرکت آب و فاضالب استان قزوین برای خرید شیرهای الکترونیک
هوشمند برگزار کرد که در این مناقصه نیز چون آبفای قزوین می خواست  2برنده
داشته باشد شرکت  kwcایران تعداد  5555عدد از این نوع شیر شد .هرکدام از 2
برنده مناقصه که به تعهدات خود بهتر عمل کند تا  25درصد باقی مانده نیاز آبفای
قزوین را تامین خواهد کرد.
حضوردرنهمیننمایشگاهتخصصیقائمشهر
نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته از تاریخ  8خرداد ماه
امسال در محل نمایشگاه دائمی قائم شهر شروع به کار کرد و به مدت  5روز ادامه
داشت .خانواده ببا پور گل افشان که نماینده رسمی شرکت  KWCدر قائم شهر
هستند ،مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را به عهده داشتند و محصوالت شرکت را در
غرفه  KWCدر معرض بازدید مصرف کنندگان قرار دادند.

نمایشگاهمشهدبرگزارشد
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایش و گرمایش از 16الی20
خرداد ماه امسال در شهر مشهد برگزار شد .شرکت  KWCدر این نمایشگاه حضور داشت
و انواع محصوالت خود را در معرض دید مصرف کنندگان قرار داد .مسئولیت برگزاری این
نمایشگاه بر عهده آقایان وثوقی و نجارزاده نمایندگان این شرکت در شهر مشهد بود.

اخبار آب
علت اصلی پدیده ریزگردها فقدان مدیریت آب

علیمحمدشاعریقائممقامسازمانمحیطزیستکشورگفت:متأسفانهفقدانمدیریت
آبدرکشورهایایرانوهمسایههایغربیآنیکیازمهمترینعللبروزپدیدهریزگردها
است.وی گفت 90 :درصد پدیده گرد و غبار کشور ایران متعلق به کشورهای همسایه
غربی آن است .او علت اصلی پدیده ریزگردها در کشورهایی مثل عراق ،ایران ،سوریه و
عربستان را فقدان مدیریت آب ،از بین رفتن پوشش گیاهی و شرایطی که برای حفاظت
از آب الزم بود ،فقدان مدیریت در عرصه های کشاورزی مبتنی بر توسعه پایدار و تداوم
خشکسالی در کشورهای منطقه دانست.وی افزود :کشور ایران در گذشته ،در استان های
یزد ،کرمان ،خوزستان ،هرمزگان و اصفهان با این پدیده روبرو بوده است و اکنون حاضریم
تجربیات خود را در اختیار کشور عراق برای مبارزه با معضل ریزگردها قرار دهیم.
خبرگزاریمهر

بحرانافزایشمصرفآبدرآستانهتابستان
درشرایطیکهآمارهانشان میدهدکهبارندگیامسالافزایشیافتهامابههمانمیزاننیز
درآستانهتابستان،مصرفآبافزایشچشمگیرییافتهاست.خبرمیرسد،حجمخروجی
آب از سدهای کشور بیش از 5میلیارد متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته
افزایش نشان می دهد .این در حالی است که هنوز تابستان فرا نرسیده و طی این مدت نیز
باالرفتندماهمانندگرمایبهارسالگذشتهتجربهنشدهاست.عطارزادهمعاونوزیرنیرودر
امورآبگفت:درستاستکهامسالایرانخشکسالیراپشتسرگذاشتهامااینامربهاین
معنینیستکهمردمصرفهجوییرافراموشکنند.
ايسنا

افت شدید سطح آبخوان دشت قزوین
کیومرث دانشجو مدیر عامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت :افزایش بیرویه برداشت
از آبهای زیر زمینی موجب افت شدید سطح آبخوان دشت قزوین شده است.وی اظهار
کرد :این پدیده باعث فرو نشست زمین ،کاهش کیفیت منابع آب و خاک و به خطر افتادن
سرمایهگذاریهایانجامشدهدربخشآبآشامیدنیوصنعتیشدهاست.وباتوجهبهعمر40
سالهشبکهآبیاریدشتقزوین،شاهدتخریبوشکستگیدرپوششبتنیکانالهایشبکهو
درنهایتموجبکاهشعمرمفیدکانالهاوهدررفتآبهستیم.
خبرگزاریفارس

صرفهجوییکنیدتاآبجیرهبندینشود
به گفته محمد پرورش ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران شهروندان تهرانی
باید مصارف آب خود را مدیریت و از مصارف غیرضروری در این فصل پرهیز کنند .وی
گفت :تنها استفاده از کولرهای آبی ،روزانه۲۰۰هزار مترمکعب مصرف آب شهر تهران را
افزایش میدهد وبر این اساس ،الزم است شهروندان تهرانی از مصارف غیرضروری در سایر
موارد پرهیز کنند تا آب جیره بندی نشود او گفت :مصرف آب تهرانیها در سالجاری ۳
درصدنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهافزایشیافتهاست..
همشهری

مخالف توزیع آب رایگان به کشاورزان هستم
احمد علی کیخا ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی گفت :با توزیع آب رایگان به کشاورزان مخالفم .چرا که اگرآب
رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد،آب بیهوده به هدر رفته و در نتیجه قیمت
تمام شده محصوالت نیز افزایش می یابد .او گفت :برای بهبود مصرف آب و
همینطور افزایش بهبود بازدهی آن در بخش کشاورزی نیازمند زیر ساختهایی
در این زمینه هستیم که مهمترین زیر ساختها ،آموزش کشاورزان و نیز استفاده
از تجهیزات پیشرفته و به روز در این زمینه است.وی یادآور شد :دولت میتواند با
برنامهریزی صحیح ،صنعت کشاورزی را توسعه دهد ،زیرا توسعه بخش کشاورزی
از مهاجرتها کاسته و نرخ بیکاری را نیز کاهش میدهد.
خبرگزاری فارس

حضوردرنمایشگاهصنعتساختمانتهران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از  16الی  19تیر ماه  1391در محل
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد .شرکت  KWCامسال نیز مانند سال های
گذشته در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد .متاسفانه تا زمان چاپ ماهنامه هنوز محل غرفه
این شرکت جانمایی نشده است تا آدرس آن در اختیار شما قرار دهیم.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی -علی دهقان
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 400 :ایمیل

تشکیل گروه حامیان آب در گلستان
محمد قاسم خلیلی نژاد مدیر روابط عمومی و آموزشهای همگانی شرکت آب و فاضالب
گلستان،ترویجفرهنگاستفادهبهینهازآببینکودکانونوجوانانراازاولویتهابرشمرد
و از تشکیل گروه حامیان آب خبر داد .وی در تشریح اقدامات این شرکت برای ترویج
فرهنگ بهینه مصرف آب اظهار داش��ت :در سال گذشته اقدامات بسیار ارزندهای برای
ترویج فرهنگ استفاده درست از آب در بین آموزشگاهها ،مدارس و فعالیتهای سمعی
و بصری ،انتشار و تبلیغات و ارتباطات مردمی در سطح استان انجام شد .از جمله تشکیل
گروه حامیان آب در سطح شهر و استان ،برگزاری همایش آینده سازان و فرهنگ صحیح
مصرف آب با هدف آموزش مصرف صحیح آب به کودکان و نوجوانان و برگزاری مسابقات
نقاشی کودکان و نوجوانان در سطح استان با هدف نهادینه ساختن مصرف بهینه آب در
بین کودکان از دیگر فعالیتهای انجام شده در سال گذشته بوده است .وی تاکید کرد:
ساختنالگوبرایاستفادهدرستازآببرایفرزندانیکمسئلهمهماستبرهمیناساس
تدوین مطالب آموزشی آب در کتاب کار را برای آموزش آن ها تهیه کردهایم.
خبرگزاریمهر

