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

در  26فوریه سال  ،2012در هشتاد و چهارمین مراسم توزیع جایزه اسکار ،آقای اصغر فرهادی
موفق شد اولین اسکار را برای کشور ایران به خاطر کارگردانی فیلم جدایی نادر از سیمین به
ارمغان بیاورد .طبق روش این مراسم هریک از برندگان  45ثانیه فرصت دارند تا سخنرانی
کوتاهی بکنند .آقای فرهادی هم ،چنین کرد .او در فرازی از سخنان خود گفت «فرهنگ غنی
و باستانی کشورم ،زیر گرد و غبار سنگین سیاست پنهان شده است» باید اضافه کرد نه تنها
فرهنگ بلکه بسیاری از مسائل کشور زیر غبار سنگین سیاست پنهان شده است.
علم آمار وسیله ای برای جمع آوری اطالعات یک پدیده و تجزیه و تحلیل نحوه رفتار آن
به منظور پیشگویی و برنامه ریزی صحیح برای آینده است .یکی از آمارهای مهم اقتصادی
کشور نرخ رشد اقتصادی است .طبق آمار رسمی این نرخ در سال  1390برابر با  7/3درصد
بوده ،در حالی که هیچ یک از نهادهای علمی و اقتصادی چنین رشدی را تایید نمی کنند.
خوشبینانه ترین رقم که از طرف مرکز پژوهش های مجلس اعالم شده  3/2درصد است.
در مورد آمار بیکاری هم منابع رسمی رقم  10درصد را اعالم می کنند ،وزارت کار و امور
اجتماعی رقم  12/5درصد را قبول دارد ،مجامع بین المللی رقم  15/3درصد را
برآورد می کنند ،ولی بعضی از مدیران اقتصادی و صنعتی کشور رقم را خیلی باال تر می دانند.
یکی از آمارهای مهم و سرنوشت ساز کشور آمار نرخ تورم است .این نرخ برای  6ماه اول
سال 1390از طرف بانک مرکزی  15درصد اعالم شده ،در حالی که مرکز آمار کشور
رقم  19/6در صد را اعالم می کند ،قابل توجه است که قیمت دیه که به وسیله قوه
قضاییه تعیین می شود و مبنای تغییر آن نیز با تورم در ارتباط است .در سال گذشته
 45میلیون تومان بود ،که در سال 1390به 90میلیون تومان ارتقاع یافت .یعنی یک رشد
 100درصدی .شاید این آخری به واقعیت نزدیک تر باشد.
اگر به آمار و ارقامی که در کشور اعالم می شود و باید بر اساس آن برنامه ریزی های کشور
را انجام داد توجه کنیم در می یابیم آمار هم در زیر غبار سنگین سیاست پنهان است.
یکی دیگر از مسائل اساسی کشور ،پیشرفت علم است .وزارت علوم اعالم می کند سال

اگر بخواهیم طرح تقلیل مصرف آب در آپارتمان های مسکن مهر را اجرایی کنیم ،سه عامل
در موفقیت یا عدم موفقیت طرح نقش به سزایی را بازی می کند.
 -1تامین منبع مالی برای خرید وسایل  -2آموزش استفاده از وسایل کاهنده
 -3تعمیرات و نگهداری.
در مورد تامین منابع مالی ،اگر بنابراین باشد که این وسایل از طرف سازندگان مسکن مهر
خریداری و نصب شود ،دو اشکال بوجود می آید .یکی نبودن بودجه الزم و به فرض هم که بودجه
داشته باشند ،نبودن باور الزم در مجریان طرح برای هزینه کردن بر روی روشی که سنتی نیست
و این نگرانی را برای مجریان طرح به وجود می آورد که با عدم رضایت مالکان مواجه شوند .اشکال
دوم این است که چون مالکان برای خرید این امکانات پول پرداخت نکرده اند ،وسایل نوین را
باور نخواهند داشت و به دلیل دید سنتی به وسایل مصرف آب ،سعی می کنند در اسرع وقت
وسایل آشنا و سنتی را جایگزین کنند و خود را از شر این وسایل نا آشنا خالص کنند.
اگر هزینه های تهیه و نصب پکیج و شیر بهداشتی درقیمت تمام شده آپارتمان از قبل
محاسبه شده باشد ،مسئولین می توانند این هزینه را از قیمت کل کم کنند .ولی برای
کسانی که می خواهند ساکن شوند این شرط را قائل باشند که پس از خرید و نصب وسایل
کاهنده ،آب منزل آن ها وصل خواهد شد .سپس هر مالک به دفتر فروشی که در مجتمع واقع
شده راهنمایی می شود و خودشان نسبت به خرید وسایل اقدام می کند .البته به دلیل تعداد
زیاد مشتری ،فروشنده می تواند از روش فروش قسطی استفاده کند ،تا به خریداران فشار
وارد نشود .برای تضمین رعایت استفاده صحیح و جدی از این وسایل باید قیمت آب در
شهرک های مهر که از وسایل کاهنده مصرف نوین استفاده می کنند ،به این شکل محاسبه
شود ،که ساکنین هر آپارتمان را 4نفر در نظر گرفته شود  .مصرف ماهیانه این خانواده با الگوی
 125لیتر در روز به این شکل محاسبه می شود
متر مکعب 125 × 4 × 30 ÷ 1000 =15
با این شیوه قیمت  15متر مکعب اولیه ،باید باحداقل قیمت آب کشور محاسبه شود ولی
مازاد مصرف نه به صورت تدریجی ،بلکه بالفاصله به قیمت واقعی یعنی متر مکعبی 10/000

گذشته ایران با داشتن  17هزار مقاله علمی بین المللی ،رتبه نخست جهان را کسب کرد .آیا
در کشوری که رتبه اول در ارائه مقاله علمی را دارد می توان گفت «دختر  16ساله در خانه،
انرژی هسته ای تولید می کند» و یا در شهر سروستان «معمای مدل های آلبرت انیشتین
پس از نیم قرن حل شد» چندی پیش اعالم شد «داروی ضد ایدز توسط متخصصان ایرانی
کشف شد» این خبر به سرعت تیتر بسیاری از روزنامه ها قرار گرفت .نام آن را هم «ایمود»
گذاشتند .پس از چندی همه چیز فروکش کرد و معلوم شد ایمود معجزه ای برای معالجه
ایدز نمی کند .علم هم زیر غبار سنگین سیاست پنهان است.
یکی از اهداف مجریان طرح هدفمند کردن یارانه ها صرفه جویی در مصرف اقالمی مانند
نان ،برق ،بنزین ،گاز و آب بود .صرفه جویی در مصرف آب یکی از مهم ترین این موارد
است ،چون کمبود بقیه اقالم را می توان با اضافه کردن تولید داخلی و یا واردات جبران کرد
ولی تولید و یا واردات آب به قدری پر دردسر و گران قیمت است که در واقع غیر ممکن
به نظر می رسد .در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها که در آذر ماه سال  1388آغاز شد،
بهای آب شرب به صورت متوسط در حدود متر مکعبی  2500تومان قیمت گذاری شد.
در صورتی که قیمت واقعی آب بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری های سنگین زیربنایی،
حدود متر مکعبی  10هزار تومان است .یعنی در فاز اول فقط یک چهارم قیمت واقعی
از مردم دریافت شد .این قیمت نمی تواند انگیزه زیادی برای صرفه جویی در مصرف آب
تولید کند و یا مصرف کننده را مجبور کند از وسایل کاهنده استفاده نماید .صرفه جویی
در مصرف آب پس از هدفمند کردن یارانه ها در خوشبینانه ترین حالت حداکثر  5درصد
است که این مقدار حتی نمی تواند پاسخ رشد درخواست را بدهد .با توجه به رشد تورم در
 15ماه گذشته ،افزایش قیمت فاز اول حتی کمتر از نرخ رشد تورم است .پس قیمت آب
نه تنها افزایش نیافته و به طرف واقعی سازی نرفته ،بلکه کاهش نیز داشته .از اوایل سال
 1390زمزمه برداشتن گام دوم واقعی سازی قیمت آب شنیده می شود .تا کنون بارها
افزایش قیمت آب ،اعالم و سپس تکذیب شده است .دلیل آن هم فشارهای سیاسی است.
زیرا دولت نمی خواهد با افزایش قیمت های تحت کنترل خود ،سبب تورم و گرانی شناخته
شود .در حالی که مسئله صرفه جویی در مصرف آب ،یک نیاز استراتژیک و یک واقعیت
غیرقابل انکار است و اگر قرار باشد کنترل مصرف آب به وسیله قیمت ،در زیر غباری از
خاکستر سیاست پنهان شود دیر یا زود نتایج فاجعه بار آن پدیدار خواهد شد.
مشکالت آب کشور از جهات دیگری هم تحت فشار سیاست است .مسئله انتقال آب از
منطقه ای به منطقه دیگر ،ساختن سدهای جدید ،اولویت قائل نبودن برای مسائل زیست
محیطی و اتفاقاتی که برای تاالب ها و دریاچه های داخلی ایران افتاده ،اکثرا ً به جای این
که با دید کارشناسی بررسی شود ،بالفاصله تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد.
باید باور کنیم که نگاه کردن به کلیه مسائل کشور با فیلتر سیاست ،نه الزم است و نه
کارگشا .بهتر است به مسائل کشور با دید کارشناسی نگاه شود و نه دید سیاسی ،از
ش.ب
جمله مسئله کمبود آب.

تومان محاسبه شود .برای امکان کنترل روزانه خانوارها باید کنتور جداگانه آپارتمان ها در
جایی نصب شود که در طول ماه بتوان مرتباً به آن سرکشی کرده و از میزان مصرف مطلع
باشد .همین اقدام باعث
می شود که خانواده ها
صرف جویی در مصرف
آب و استفاده از وسایل
کاهنده مصرف را جدی
بگیرند و از وسایل
کاهنده مراقبت کنند.
مسئله بعدی آموزش
استفاده از این وسایل
است .در هر مجموعه
مسکن مهر ،شرکت
فروشنده این تجهیزات
باید دفتری که الاقل
شامل یک خانم و یک
آقا باشد تاسیس کند.
این دفتر وظیفه آموزش
به تک تک خانواده ها را
به عهده خواهد داشت.
یعنی یک بار در روز اسباب کشی آموزش استفاده از انواع وسایل به خانواده ها داده خواهد
شد .سپس تا چند ماه در فاصله های  15روزه به خانه ها باید سرکشی شود .بعدا ًمی توان این
فاصله زمانی به یک ماه و دو ماه نیز افزایش داد .وسایل کمک آموزشی مثل بروشور و CD
فیلم نیز باید در اختیار این گروه باشد ،تا آموزش به صورت یک شکل و صحیح انجام شود و
هر لحظه خانواده ها بتوانند برای تکرار و تصیح آموزش خود ،به این وسایل کمک آموزشی
مراجعه کنند .دفتر آموزش باید هرگاه خانواده ای دچار مشکل شود ،گروه خود را به سرعت
به محل اعزام کند و مشکل را برطرف کند و آماده پاسخ گویی تلفنی نیز باشد .از طرفی کپی
قبض آب همه خانواده ها باید به این دفتر ارسال شود تا گروه آموزش ،خانواده های پر مصرف
را شناسایی کنند و با بررسی شرایط ،علت اینکه آن خانواده موفق به رعایت الگوی مصرف
نشده ،بررسی و آموزش های تکمیلی در جهت رفع آن شرایط داده شود.
باالخره مسئله تعمییرات و نگهداری است .اگر به خوبی به خانواده ها ،سرویس تعمییرات و
نگهداری داده نشود ،به زودی مردم از این وسایل نوین دلسرد می شوند و میل به آن خواهند
داشت که از وسایل سنتی استفاده کنند .شرکت فروشنده تجهیزات باید موظف باشد که در
کنار دفتر آموزش ،سرویس تعمییرات و نگهداری را نیز دایر کند و بالفاصله پس از پیدا شدن
هر اشکالی به سرعت به منازل مراجعه و رفع عیب کند ،یا آموزش فنی در اختیار خانواده ها
قرار دهد .بدیهی است هر کدام از وسایل دارای گارانتی هستند که در مدت گارانتی ،وسایل

به صورت رایگان تعمیر خواهد شد .پس از تمام شدن مدت گارانتی شرکت فروشنده
می توانند بابت سرویس خود ،دستمزدی عادالنه دریافت کند.
در کشور ما مرسوم است که هرگاه طرح جدیدی ،برای کشور الزم تشخیص داده شود و
در دستور کار قرار گیرد .بالفاصله بودجه ای برای اجرای آن به تصویب می رسد و آن گاه
گروه های تازه کار و بدون پشتوانه علمی و مالی وارد عمل می شوند و به همین دلیل
اجرای طرح را یا بسیار کند می کنند و یا آن را با شکست مواجه می نمایند .برای طرح
استفاده از وسایل کاهنده مصرف ،بهتر است که مسئولین به هیچ وجه مستقیماً درگیر
نشوند .بلکه فقط نظارت عالیه انجام دهند و یا مث ً
ال برای واردات وسایل خارجی تسهیالت
ارزی و گمرکی فراهم کنند .اصوالً این گونه طرح ها نیاز به دانش ،سابقه کاری و سرمایه
دارد و باید با حضور شرکت های سابقه دار و معتبر انجام شود ،تا گروه های اجرایی به
دلیل نداشتن مدیریت و علم کافی کل طرح را که برای آینده آب کشور از اهمیت زیادی
برخوردار است ،زیر سوال نبرند.
در هر صورت انجام یک طرح پایلوت می تواند محسنات و معایب طرح را آشکار کند و
پس از رفع معایب و با یک برنامه ریزی دقیق ،طرح در کلیه آپارتمان های مسکن مهر
گسترش یابد .اگر پاسخ طرح مثبت و چشمگیر باشد ،می توان آن را برای کل مناطقی
که از کم آبی رنج می برند اجرا کرد.

از فالش تانک دوزمانه استفاده کنید

مصاحبه با آقای حسن کرمی نماینده فعال شهر یزد
لطف ًا خودتان را معرفی کنید و از سابقه کارتان بگویید؟
من حسن کرمی هستم .فعالیت خود را از سال  1356در زمینه تاسیسات
و به عنوان کارگر تاسیسات در شهرستان صدوق شروع کردم .در سال
 1362تصمیم گرفتم در کنار کار اجرایی کار فروشندگی لوازم تاسیسات
را هم شروع کنم .در سال 1379اولین فروشگاه خود را در یزد تاسیس
نمودم و سپس در سال  1390فروشگاه و نمایشگاه بزرگی در زمینه
لوازم بهداشتی در خیابان وکیل شهر یزد ،تاسیس نمودم .این فروشگاه
و نمایشگاه بالغ  700مترمربع زیر بنا دارد و انبار آن هم حدود 500
مترمربع می باشد.
از چه سالی نمایندگی  KWCدر شهر یزد را
بر عهده گرفتید؟
از آبان ماه سال  1385رسماً نمایندگی شرکت
 KWCشدم و از آن موقع تا به حال با عالقه و
پشتکار در زمینه نمایندگی این شرکت فعالیت
می کنم .البته آشنایی من با شرکت  KWCبه
سال  1381بر می گردد چون در آن زمان که لوازم
تاسیسات می فروختم ،متوجه شدم که هر کس که
جنس خوب می خواهد ،سراغ محصوالت KWC
را از ما می گیرد.
حاال که بیش از  5سال است نماینده KWC
هستید نظرتان راجع به این محصوالت
چیست؟
در شهر یزد به دلیل کمبود آب ،با زحمات زیادی
آب را از سایر استان ها به این جا انتقال داده اند.
فکر می کنم ما اهالی یزد باید در مصرف آب خیلی
صرفه جویی کنیم ،تا هم جواب گوی زحمات
آب رسانی به استان یزد باشیم و هم اینکه در آینده
با کمبود آب مواجه نشویم .شیرهای  KWCدر
صرفه جویی آب خیلی موثر هستند .این شیرها بین
 30الی  70درصد در مصرف آب صرفه جویی می کنند .سایر وسایل
کاهنده هم مانند فالش تانک دو زمانه و یا دوش کم مصرف هم از تولیدات
این شرکت است .به عالوه کیفیت این شیرها بسیار خوب است .کیفیت
شیرهای  KWCاز مشابه خارجی آن بهتر است .ولی قیمت آن ارزان تر
است .در این  5سال که این شیرها را در شهر یزد می فروشم کسی از
آن ناراضی نبوده و تعداد مشتری هایی که از گارانتی و خدمات پس از
فروش استفاده کردند ،بسیار اندک بوده .اکثر موارد
هم مشکل کیفیت شیر نبوده ،بلکه به دلیل نصب
غلط و یا استفاده ناصحیح ،اشکال بوجود آمده است.
به چه دلیل اقدام به گسترش فروشگاه و ایجاد
نمایشگاه نموده اید؟
استقبال خوب مردم یزد از محصوالت شرکت KWC
باعث شد تا بنده هم فروشگاه را گسترش دهم و هم
اقدام به تاسیس یک نمایشگاه بزرگ بکنم ،تا مردم
به راحتی اجناس را در نمایشگاه مشاهده کنند و
با شناخت کامل اقدام به خرید کنند ،چون بیشتر
مشتری های ما کسانی هستند که ساختمان هایی با
قیمت باال را می سازند و سعی دارند از بهترین
مصالح استفاده کنند .ما در این نمایشگاه امکان دیدن
و مقایسه را برای خریداران فراهم می کنیم .البته همین جا
باید اضافه کنم که با همه این شرایط ،فروشگاه های
ما فقط  30درصد از فروش استان یزد را انجام می دهد.
 70درصد بقیه در سایر فروشگاه های سطح استان
فروخته می شود .شاید همین نمایشگاه عاملی است
تا مردم از نمایشگاه دیدن کرده ،وقتی قبول کردند
که از  KWCخرید کنند ،شیر مورد نیاز خود را از
نزدیکترین فروشگاه خریداری نمایند.
آیا مردم یزد از تفاوت بین شیرهای وارداتی
بی کیفیت و خطرناک ،با شیرهای استاندارد
مطلع هستند؟
بله خوشبختانه مردم یزد چون مردمی اقتصادی هستند ،در انتخاب اجناس
و کاالهای مصرفی خود بسیار دقیق و سختگیرند و تا زمانی که به کیفیت
یک کاال اعتماد نکنند ،برای خرید آن هزینه نمی کنند .ما هم وقتی برای
آن ها توضیح می دهیم که وجود سرب در شیر چقدر برای سالمت خود
و فرزندان شان خطرناک است و یا اینکه محصوالت  KWCچه مقدار
باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود ،خالصه تجربه  33ساله خود

در تاسیسات را در اختیار آن ها قرار می دهیم .آن ها راضی می شوند که
به جای خرید شیرهای بی کیفیت و پر از سرب چینی ،شیر  KWCکه با
کیفیت سوئیسی ساخته می شود را بخرند .پس از مدتی که خریداران از
این محصول استفاده کردند و متوجه شدند که ما آن ها را راهنمایی درستی
کرده ایم ،دیگر مشتری دائمی ما می شوند .به خصوص انبوه سازها و برج
سازها وقتی در یک پروژه خود ،محصولی را استفاده کردنند و مطمئن شدند
که کیفیت خوبی دارد و خریداران را راضی نگاه می دارد .دیگر همیشه از آن
برند برای مجموعه های خود استفاده می کنند.

می کنند همین کم مصرف بودن است .یکی از مهمترین دالیلی که مردم
یزد دوراندیش هستند این است که وقتی قیمت کاالی های مشابه را به
آن ها می گوییم ،فوری دلیل ارزان بودن آن کاالها را می پرسند و به
قول معروف معتقدند هیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیست.
وقتی خوب درباره یک کاال تحقیق کردنند و مزایای آن را فهمیدند دیگر
به کمی گرانی و ارزانی زیاد توجه نمی کنند .بلکه به دنبال کیفیت و دوام
کاال ها هستند.
به نظر شما که سالیان طوالنی است در این رشته فعالیت می کنید،
چه عواملی در انتخاب یک شیر بهداشتی
مهم است؟
اوالً شیر باید راحت باز و بسته شود .آب فشان
شیر هم از اهمیت زیادی برخوردار است یک
آب فشان خوب ،آب را به صورت پودر در می آورد
و امالح آب بر روی آن رسوب نمی کند .مسئله
بعدی براق بودن یک شیر است و اینکه رنگ و
براقی آن در طول سال ها تغییر نکند و ثابت
بماند .چهارمین مسئله زیبایی است .چون یک
شیر الاقل  10سال باید کار کند ظاهر آن نباید
به گونه ای باشد که بعد از یکی دو سال مصرف
کننده را خسته کند و به قول معروف از ُمد
بیافتد .شیرهای  KWCدر کل کشور از نظر
شکل ظاهری حرف اول را می زند من نه به
عنوان فروشنده بلکه به عنوان مجری طرح های
تاسیسات و مصرف کننده ،از این شیرها راضی
هستم و با خیال راحت آن را به دیگران هم
توصیه می کنم.
شرایط تبلیغات شرکت  KWCدر استان
یزد چگونه است؟
شرکت  KWCدر  5سال گذشته زحمت زیادی
کشیده و از تلویزیون داخل شهر یزد ،تبلیغاتی را انجام داده که روی
فروش ما تاثیر زیادی گذاشته است .تلویزیون سراسری هم تقریباً هر روز

از قدیم شهر یزد را شهر قنات و قنوت و قناعت نامیده اند .هرچند یزد کم
آب ترین استان کشور است ولی مردم یزد آنقدر سخاوتمند و با فرهنگ
هستند که بیشترین سقاخانه ها در استان یزد وجود دارد .مردم یزد از قدیم
به سختی آب را از دل زمین با حفر چاه و قنات بیرون کشیده اند و با دقت

تبلیغ  KWCرا نشان می دهد .چندین بار هم از تلویزیون استان تبلیغات
کرده ایم و بارها نیز در نمایشگاه های تخصصی استان حضور داشته ایم.
شرکت  KWCهمه ساله در نمایشگاه صنایع ساختمانی ،یک غرفه بزرگ
و زیبا دارد که من و سایر همکارانم در استان یزد به این نمایشگاه می رویم
و در آن شرکت می کنیم.
به نظر شما شرکت  KWCبرای فعالیت
بیشتر نماینده ها چه باید بکند؟
چند کار است که به نظر من مسئولین شرکت
باید انجام دهند ،تا موجب ایجاد انگیزه بیشتر
فعالیت نماینده ها در استان ها بشود .از جمله
اینکه اجناس خود را کام ً
ال جور و متناسب و به
موقع برای نمایندگی ها ارسال کنند .شرکت باید
بین نمایندگی استان ها در تعیین قیمت مصرف
کننده ،هماهنگی به عمل آورد تا مغازه های
فروشنده اجناس و یا نصاب ها ،محصوالت مورد
نیاز خود را با نرخ تضمینی فقط از نمایندگی ها
دریافت کنند ،تا عده ای سودجو شیر را با نرخ های
متفاوت و با مارک های مشابه به مصرف کننده
عرضه نکنند و اعتبار شرکت و کاالهای آن را
زیر سوال نبرند.
آیا انتقاد و شکایتی دارید که از این راه به
گوش مسئوالن شرکت برسانید؟
خوشبختانه شرکت  KWCاز مدیرانی بهره مند
است که چون کیفیت کاال و رضایت مشتری
را مد نظر دارند ،مشکالت را به موقع متوجه
می شوند و برای رفع آن کوشش می کنند
و کمتر جایی برای گِله و شکایت باقی گذاشته
اند .فقط از آن ها انتظار داریم در مقابل خدماتی که انجام می دهند،
اطالع رسانی و تبلیغات بیشتری انجام دهند .چون اگر واقعاً مردم
از کیفیت محصوالت آن ها اطالع کافی داشته باشند ،بازار مصرف
شیرهای بهداشتی ،دیگر به محصوالت وارداتی و بی کیفیت چینی
رو نخواهد آورد.
از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCگذاشتید متشکریم.

به چه دلیل فروش شهر نیم میلیون نفری یزد از فروش بعضی
شهرهای  2تا  3میلیون نفری بیشتر است؟

و صرفه جویی آب را مصرف کرده اند .پس قدر آب را به خوبی می دانند و
آموخته اند مصرف آن را به خوبی مدیریت کنند .البته قناعت در مصرف آب
به معنی خِ ّست در مصرف نیست ،بلکه به معنی صحیح استفاده کردن از
آب است .به همین دلیل استفاده از وسایل کاهنده مصرف را بسیار جدی
گرفته اند .اگر آماری در دست باشد بطور نسبی استان یزد جزء استان هایی
است که بیشترین استفاده را از وسایل کاهنده می کند .یکی از مسائلی که
اکثریت مردم در هنگام خرید شیرهای بهداشتی ساختمان خود به آن توجه

تفکر انتقادی (قسمت دوم)
در ماه گذشته با مبانی اولیه تفکر انتقادی آشنا شدیم .از این شماره سخنرانی آقای

واحد درسی را در یک ترم باید بیاموزد .یکی از واحدهای درسی این دانشجو تاریخ است در

این دانشجو بسیار خوش شانس است زیرا در کالس زیست شناسی با تفکر آن درس آشنا

دکتر ریچارد پائول ( )Dr. RICHARD PAULمدیر تحقیقات بنیاد تفکر انتقادی ،که

کالس های تاریخ ساختار درس ،براساس تفکر تاریخی پایه گذاری می شود .وقتی به

می شود و در کالس علوم انسانی شیوه دیگری از تفکر را تعلیم خواهد دید .چنین دانشجویی

در تاریخ  19جوالی سال ،2010در محل این بنیاد انجام شده را برای شما ترجمه و چاپ

او می آموزند که ای نوع تفکر در زندگی او و همنوعانش چه نقش مهمی دارد ،شیوه تفکر

در پایان دوره تحصیل انواع روش های تفکر را کسب کرده و از آن ها لذت خواهد برد .از اینکه

می کنیم .آقای دکتر پائول دارای  8عنوان کتاب و  200مقاله در مورد موضوع این سخنرانی

تاریخی برای او از ارزش فوق العاده ای برخوردار می شود .کالس بعدی او درس ادبیات است.

حصارهای ذهن خود را درک کرده و با این روش های فکری ،می تواند مسائل روزمره خود را

می باشد .ایشان درباره تفکر انتقادی تا کنون در دانشگاه های هاروارد ،شیکاگو ،ایلینویز،

در این کالس او می آموزد که چگونه ادراک ساختار شکن ،منجر به کسب بینش ادبی می

تجزیه و تحلیل کند ،بسیار خوشحال است اگر چنین دانشجویی در مورد تحصیالتش با ما

تورنتو ،آمستردام و چندین دانشگاه معتبر دیگر ،سخنرانی داشته و این رشته را در سطح

شود .این دانشجو ادراک ساختار شکن را به عنوان راه حل مناسبی برای درک مشکالت عمیقی که

صحبت کند می گوید « آنچه که تحصیالتم را برای من ارزشمند کرده است این است که به

دکترا  20سال است که تدریس می کند .مقاالت او تا به حال در نشریاتی مانند نیویورک

با آن ها روبرو می شود ،پیدا می کند .سپس در کالس جامعه شناسی ،با تفکر جامعه شناختی

من درک یک متفکر را بخشیده و شیوه یادگیری را آموخته ،من دریافتم که آموختن روندی

تایمز ،نیوزویک و کرونیکل چاپ شده است.

آشنا می شود و متوجه می شود ،تا تفکر جامعه شناختی نداشته باشد ،توسط ارزش ها و

پایان ناپذیر است و در تمام طول زندگی ادامه دارد ،تا من بتوانم جایگاه خود را به عنوان یک

امسال  30سالی است که در تالش آموزش تفکر انتقادی ،در جنبه های گوناگون اجتماعی

دیدگاه ها و چاره یابی های رایج اجتماع ،به شکل نا خواسته کنترل خواهد شد .او بدون تفکر

انسان در قلمرو بشریت بیابم .من فهمیدم که الزمه انسان بودن داشتن تفکر است .اما یک

آن هستم .تفکر انتقادی باید توسط تک تک افراد آموخته شود و این یادگیری باید بگونه ای

جامعه شناسانه هیچ گاه مسئول هیچ یک از رفتارهای خود نخواهد بود و قادر نخواهد شد خود

انسان متفکر الزم نیست همیشه به درستی فکر کند .اکنون دریافتم که در زندگی باورهای

فعال در سراسر دنیا باشد .هیچ کس نمی توانند برای من یا شما آگاهی بسازد .بلکه هریک از

را در راهی قرار دهد تا از روش های معتادگونه اجتماعی رهایی یابد .این دانشجو درک خواهد

نادرستی داشتم که این باورها ،بخشی از وجودم را ساخته بود .بینش هایی را از محیط اطراف

ما باید برای خودمان آگاهی ایجاد کنیم .بخشی از مغز ما چیزهایی را که الزم است ما بدانیم

کرد گروه اجتماعی که او در آن پرورش یافته است ،تا ابد اسیرمرزبندی ها و تابو هایی خواهند

خود فرا گرفته بودم که بعضی از آن ها با تعصب در آمیخته بود ،به طوری که گاهی در هنگام

از ما طلب می کند .در نتیجه آنچه که در برخورد اول به نظر ما حقیقی می آید ،برای ما عین

بود که در ذهن آن ها جای گرفته و برایشان قابل زدودن نیست.

بحث کردن تصورم بر این بود که از بینشی محکم و مستدل دفاع می کردم .حال آنکه دفاع

حقیقت جلوه می کند و آنچه که ما را ناراحت کند به نظرمان نادرست و اشتباه می آید .در

من از تعصبات و کوته فکری ها بوده است .من دریافتم که ذهنم باید مدام در طول زندگی

نهایت تفکر انتقادی از طریق ذهن هر یک از ما وارد وقایع انسانی می شود و هر یک از ما به

تغییر کند و بیاموزد و پرورش یابد».

صورت ناقص از آن سود می بریم .هیچ یک از ما به طور کامل آن را وارد حیطه زندگی خود

نوع دیگری دانشجو داریم که ندای درونی او می گوید« باالخره فارغ التحصیل شدم ،خدا را شکر

نمی کنیم .هریک از ما نه تنها تا حدودی دارای تفکرات انتقادی هستیم و به آن افتخار

از شر کالس ها خسته کننده راحت شدم .دیگر مجبور نیستم کتب درسی خسته کننده را بخوانم

می کنیم ،ولی بیشتر از این شیوه تفکر ،جهت نقد و نشان دادن ضعف نظراتی که با آن ها

و سر کالس های خسته کننده بنشینم .حاال تحصیالتم تمام شده و می توانم از زندگی لذت ببرم.

موافق نیستیم استفاده می کنیم .آیا در وجود ما یک ندای درونی و یک فهم عمیق تر وجود

رها از آن حفظ کردنی ها و چیزهایی که باید به خاطر می سپردم .حاال که تحصیالتم تمام شده

دارد که بتواند واقعیت را برای ما تحلیل کند ،به نحوی که ما را قادر سازد تا به عنوان یک

می توانم کلی پول بدست آورم و پست های باالیی را در محل کارم به من خواهند داد ».حاال این

آموزنده متفکر ،بالندگی پیدا کنیم و ما را برای معلم بودن ،شاگرد بودن ،مادر و پدر و تاریخ

دوگونه ندای درون را بررسی می کنیم  .یکی صدای دانشجویی با این طرز تفکر که خالص شده

نویس بودن رشد دهد و ما را به یک مکاشفه شخصی ببرد.

و کار تحصیلش به پایان رسیده ،دیگری کسی که در همه عمرش یک محصل باقی خواهد ماند و

امروز صبح به این فکر می کردم که برای شما و خودم ،نقش چند تا از این نداهای درونی را

همواره خود را و افکارش را نقد خواهد کرد .باورهای جدید بدست خواهد آورد و جایگزین باورهای

اجرا کنم و در این ایفای نقش ایده تفکر انتقادی را به مثابه یک تجربه شخصی پایه ریزی کنم.

قدیمی خود خواهد کرد .او می تواند باورهای غلط و بینش های نادرست ذهنش را بشناسد و

بگذارید اول نقش یک دانشجو را که در ذهنم دارم برای شما باز کنم .دانشجویی که چندین

مترجم پرستو هژبر ساداتی

مدیریت بحران (قسمت اول)
در شرایط عادی معموالً بین نیازهای یک مجموعه و توانمندی ها و منابع آن توازن وجود
دارد .یک مدیر سعی می کند این تعادل و توازن را حفظ کند و همواره توانمندی ها و
منابع سیستم را از نیازهای آن قوی تر نگاه دارد .زمانی که این توازن به شدت به هم
بخورد و فاصله بین نیازها و منابع فاحش شود ،بحران ایجاد می گردد ،در نتیجه نیاز به
مدیریت بحران به وجود می آید.
مدیریت بحران روش های خاصی دارد و نمی شود با روش های مدیریت در شرایط عادی،
بحرانراکنترلوبرطرفکرد.مدیریتبحرانمشاهدهوبررسیسیستماتیکشرایطوتجزیه
و تحلیل آن ها به منظور جستجو ابزاری است که آثار بحران را کاهش دهد و با امداد رسانی
سریعکنترلاوضاعرابهدستبگیرد.مقابلهبابحرانامریسادهوخوشآیندنیستولیاگر
تکنیکهایآنرابدانید،ازاعتمادبهنفسومهارتیبرخوردارخواهیدشدکهبتوانیدبربحران
غلبهکنید.دراینمقالهراهکارهایمختلفمدیریتبحرانراآموزشخواهیمداد.
گام اول برای مدیریت بحران شناخت زمینه های بروز آن و جمع آوری اطالعات
در زمینه شکل گیری بحران است .این کار بیشتر از خوش بینی نیاز به واقع بینی
دارد .مدیریت بحران نقطه مقابل دویدن به دنبال حوادث و روزمرگی است .باید توجه
داشت رفتار قدرت گرایانه سنتی ،بحران را عمیق تر می کند .به نظر کارشناسان هیچ
بحرانی بدون عالئم قبلی رخ نمی دهد .درنتیجه بحران همیشه قابل پیش بینی است.
مسئله اساسی پس از بروز بحران این است که با چه نگرشی و سازکاری در جهت به حداقل
رساندن دامنه خسارات حرکت می کنیم و چگونه سعی در عادی کردن شرایط می نماییم.
ممکن است بحران کاری شما ،به شکل کاهش میزان فروش ،کاهش درآمد و یا گردش
پولی ضعیف بروز کند .شاید شما یکی از مشتریان اصلی خود را از دست بدهید .ممکن
است با شرایط اقتصادی سختی برخورد کنید و همه یا قسمتی از کار و سرمایه خود را از
دست بدهید .ممکن است افرادی در داخل و خارج از شرکت شما بی کفایت و یا فریب
کار از آب درآیند .این اتفاقات برای همه رخ می دهد ،به خاطر داشته باشید بسیاری از
موقعییت ها از دل بحران ها بیرون می آید .پس از به وجود آمدن بحران اقتصادی آمریکا

می تواند برای رفع آن کوشش کند.

در سال های  1929خیلی از شرکت ها ورشکست شدن ولی بسیاری از شرکت های

بسیار به ندرت پیش می آید که مسائل به همان اندازه که در ابتدا به نظر می رسد سخت و

بزرگ که اکنون هم مشغول به فعالیت هستند ،از درون این بحران اقتصادی عبور کردند

غیر قابل تحمل باشند .همیشه به خود بگویید « این نیز بگذرد» .به جای نشان دادن واکنش

و توانستند جای کسانی که از میدان خارج شده بودند را پر کنند و به موفقیت های خیره

تند و افراطی با پرسیدن سوال از افرادی که قب ً
ال در گیر چنین مشکالتی بودند ،خود را آرام

کننده برسند .به قول نیچه « آن چه که مرا نمی کشد مرا قوی تر می سازد»

کنید صبورانه به پاسخ های آن ها گوش دهید و راه حل های مناسب را در آن تشخیص

در زمان بروز بحران به جای اینکه افکار خود را بر روی مشکالت متمرکز کنید ،به راه حل ها

دهید .گاهی گفتگو با یک دوست یا مشاور قابل اعتماد ،تا حد زیادی باعث آرامش شما

بیاندیشید .هر چه بیشتر به انواع راه حل ها بیاندیشید ،راه حل های بیشتر و جالب تری به

خواهد شد .به یک پیاده روی طوالنی بروید و در حین آن موقعیت خود را مرور کنید و

ذهن شما خطور خواهد کرد .به شما مژده می دهیم هر آنچه که شما برای مقابله با مشکالت

از تمام زوایا بررسی نمایید .خوش بین باشید به دنبال یافتن یک ویژگی مثبت در مشکل

و بحران ها نیاز دارید ،همین حاال در وجود شما وجود دارد .هیچ مشکلی نیست که شما

یا موقعیت پیش آمده باشید .به خود بگویید این مشکل شاید دقیقاً چیزی باشد که من

نتوانید با بکارگیری هوش و خالقیت تان آن را حل کنید .وظیفه شما در لحظات بحران،

بدان نیاز داشتم ،چرا که ممکن است همین مسئله شما را وادار کند راه خود را به سمت

رویارویی و چالش با مشکالت است تا با عملکردی موثر و حرکتی رو به جلو بحران را پشت

دیگری که به نفع شما خواهد بود ،تغییر دهید .اگر ذهن خود را طوری عادت بدهید که در

سر بگذارید .حاال 21روشی که برای خروج از بحران موثر است را برای شما تشریح می کنیم.

هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت بگردد و تالش کنید درس های با ارزشی از هر مشکل

 -1خونسرد باشید .هر کسی بخواهد بر عوامل اطراف خود تاثیر بگذارد ،باید نخست

یا بحران بگیرد ،آن گاه به طور نا خودآگاه آرام ،مثبت اندیش و خوش بین خواهید شد.

بر هیجانات درونی خود مسلط شود .انسان دارای مغز شگفت انگیزی است که متشکل

وقتی به لحظات بحران می رسید چند لحظه چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید.

از  100میلیارد سلول می باشد و از تمامی اَبَر کامپیوترهای که تا کنون ساخته شده
قدرتمندتر است .ذهن انسان می تواند در طول عمر ،مجموعه ای عظیم از اطالعات را

ذخیره کند و در مدت  2ثانیه بر آن ها دسترسی یابد .احساسات نیز می تواند انسان
را عصبانی و یا شاد ،مثبت یا منفی ،هیجان زده و خونسرد نماید عصبانیت ،نا امیدی یا
ترس می تواند قشر مخ که بخش متفکر مغز برای آنالیز ،پردازش و حل مشکالت است را
مختل کند و به صورت غریزی در زمان برخورد با مشکل یا شما را وادار به ضد حمله و
یا به عقب نشینی و فرار کند .هیچ یک از این دو شیوه راه مناسبی برای رویارویی با
موقعیت های بحرانی نیست .اولین وظیفه شما در زمان بحران کنترل افکار و احساسات
است تا بتوانید به نحو احسن عمل کنید .ذهن شما می تواند هزاران فکر را در خود بگنجاد.
اما در یک زمان معین ،تنها می تواند بر یک اندیشه متمرکز شود .این شما هستید که آن
اندیشه را انتخاب می کنید و در نتیجه یا عصبانی و سراسیمه می شود و یا با خونسردی و
آرامش مسائل را پی می گیرید .برای رسیدن به آرامش باید با خود گفتگوی درونی داشته
باشید .به خود بگویی سختی ها بخش طبیعی زندگی هستند .با خودداری کردن از فاجعه
آمیز تلقی کردن مشکالت خود را آرام سازید و فقط به جنبه های منفی مشکل فکر نکنید.

در مورد افراد دیگر مثبت اندیش و خوش بین باشید .با مالیمت و مودبانه سخن بگویید
طوری رفتار کنید که انگار در دنیا هیچ غم و غصه ای ندارید و هر آن چه که اتفاق افتاده،
به هیچ عنوان شما را ناراحت نکرده است .

ادامه در شماره آینده

اخبار آب

برگزاریششمیننشستمجمعجهانیآب
مجمع جهانی آب در روزدوازدهم ماه مارس سال  2012با حضور نمایندگان  140كشور

فرهنگ استفاده صحيح از آب بايد نهادينه شود

جهان در شهر «مارسی» فرانسه و با موضوع بررسی زوایای گوناگون معضل كمبود آب و
یافتن بهترین منابع حیاتی تامین آب جهان ،كه تنش هایی تازه را در سطح جهان به بار
آورده است ،آغاز به كار كرد .این مجمع با حضور نماینده گانی از طرف کشورهای شرکت
کننده و موسسات مردم نهاد ( )NGOبه بررسی ابعاد سیاسی ،بهداشتی ،اقتصادی ،زیست
محیطی معضل كمبود آب نشست .چون چین با مشكالت عدیده داخلی و خارجی بر سر
منابع آبی روبرو است .با یك هیات بزرگ  200نفره به مارسی آمده بود.
سازمان ملل در سال  2010دسترسی به آب سالم را از حقوق بنیادین بشر اعالم كرد .اما
چون سیستم توزیع این منبع مهم استرانژیك در قلمرو حاكمیت ها است ،کمبود آب عاملی
شده است تا تشنج هایی بالقوه در مناطق مختلف جهان از جمله خاور نزدیك ،آسیای میانه،
چین ،آرژانتین بوجود آید .حتی منازعاتی میان آمریكا و كانادا نیز اتفاق افتاده.
«لوك فوشون» رییس «شورای جهانی آب سازمان ملل» كه ترتیب دهنده مجمع «مارسی»
است ،در این باب می گوید كه در عصر جهانی سازی ،با همه وابستگی های متقابل آن و
همه نابرابری هایش ،آب مسئله آینده كره زمین است و اگر كمبود آن جدی گرفته نشود،
نه فقط خطر بروز درگیری های مرزی را بالقوه در خود خواهد داشت ،بلكه مشكالت داخلی
را هم به بار خواهد آورد .از جمله اموری كه در مجمع مارسی مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت ،موضوع رودخانه نیل ،انقالب مصر ،ناآرامی ها در جنوب سودان و ساخت سدی عظیم
در اتیوپی با نام «رنسانس» بود که فضای بی اعتمادی و بی ثباتی را در دنیا دامن زده است.
مصوبه یك كنوانسیون بین المللی در سال  ،1997ساز و كارهایی برای حكمیت درمواقع
بروز بحران بر سر آب را چاره اندیشی كرده است ،اما تنها  24كشور آن را امضا كرده اند.
سایر كشورها به خصوص آمریكا ،برزیل ،چین و تركیه با این پیمان مخالفند و آن را نقض
حاكمیت ملی شان قلمداد كرده اند.
مطالعاتی که زیر نظر سازمان ملل متحد انجام شده ،نشان میدهد میزان تقاضا برای منابع آب
در جهان با شدت نگرانکنندهای در حال افزایش است و باید در این باره ،به گونهای بنیادین
بازاندیشی شود .در این گزارش آمده که تغییرات اقلیمی باعث میشود روند بارندگیها تغییر
کند ،که موجب بروز خشکسالیهای گستردهتر و آب شدن یخچالهای طبیعی میشود
و در نهایت ،میزان تولید و عرضه منابع مورد نیاز جهان را کم میکند .بیبیسی با اشاره
به این گزارش نوشته است ،آسیا محل زندگی  60درصد از جمعیت دنیا است ،ولی فقط

حدود یک سوم منابع آب جهان را دارد .سازمان جهانی حفاظت از محیطزیست نیز پیش
از این مشکل کمبود آب در جهان را جدیتر از آن دانستهاند که تا کنون تصور میشد .این
سازمان پس از مطالعهای جامع اعالم کرده که آبمصرف شده در کشاورزی و صنایع به
سادگی جایگزین نمیشود .سازمان جهانی حفاظت از محیطزیست که با بهرهگیری از شیوه
ب شیرین در جهان را اندازهگیری کرده است ،اعالم نمود که
تحقیقی جدید ،میزان مصرف آ 
بر اساس محاسبه این سازمان ،کمبود آب به حدی جدی است که حتی حدود دو میلیارد و
 700میلیون تن از ساکنان کره زمین که در حاشیه  201رود بزرگ جهان زندگی میکنند،
دستکم یک ماه در سال ،آبآشامیدنی کافی در اختیار ندارند .روت متیو از سازمان «شبکه
ردپای آب» تأکید کرده است« :این مطالعه ،در مروری دقیق و جامع ،میزان مصرف آبدر
یدهد که مشکل کمبود آب،
ت اجتماعی را بررسی میکند و نشان م 
تولید کاال یا خدما 
مشکلی رو به رشد است که پیامدهایی جدی برای محیطزیست ،روابط اجتماعی و اقتصادی
ما خواهد داشت».
رودخانههایی مانند «ریو گراند» در آمریکایی جنوبی« ،ایندوس» در جنوب آسیا و حتی
رود عظیم «مورای دارلینگ» در استرالیا ،به دلیل مصرف بیش از حد آب خشک شده اند.
ی آبشیرین این رودخانهها ،از جمله دلفینهای رودخانه ایندوس
کمبود آب ،گونههای ماه 
را نیز در خطر انقراض قرار داده است .مجمع مارسی در زمینه حل مشكالت مربوط به آب
تصمیم گیری نخواهد كرد ،بلكه بحث ها و تبادل اندیشه ای كه در این مجمع جریان خواهد
داشت در نهایت منتهی به یك سازكار برای مدیریت آب خواهد شد .سند نهایی این مجمع
در دستور كار كنفرانس «ریو »20+كه ژوئن آینده در برزیل برگزار می شودارائه خواهد شد.

تست آزمون مدیریت
شش گام برای کسب موفقیت شغلی در سال آینده
هر چند اقتصادی جهان سال های اخیر پر از چالش بوده ،ولی این باعث
نمی شود تا شما در تدارک رشد کسب و کار خود نباشید .شش گام وجود
دارد که شما با برداشتن این قدم ها می توانید شانس بهبود عملکرد خود
را در سال پیش رو افزایش دهید.
گام اول :آماده شدن برای روبه رو شدن با مشکالت مالی .چند روش اصلی
برای حل مشکالت مالی وجود دارد .یکی قرض گرفتن است .بهترین محل
برای وام گرفتن بانک ها هستند چون سود مشخص و ثابتی از شما دریافت
می کنند و در زمانی که به هر دلیل از پرداختن اقساط عاجز شوید ،تا حد
زیادی با شما همکاری می کنند .راه دیگر روی آوردن به فروش نقدی به
جای فروش اعتباری است .مطمئن باشید مشتری های شما به سرعت خود را
با شرایط شما تطبیق خواهند داد .از ذخیره های مالی که به صورت امالک و
اموال و سایر منابع دارید به بهترین شکل استفاده کنید و پول آن را فقط در
جهت رشد کسب و کار به سیستم خود تزریق کنید.
گام دوم :از مشاور استفاده کنید .صاحبان مشاغل با رشد باال ،اغلب از انواع
مشاوران مالی ،حقوقی ،بازاریابی و حسابداری استفاده می کنند .در صورتی که
مشاغل شکست خورده بیشتر حواسشان به این است که وسایل ارتباط جمعی
چه می گویند یا چه شایعه ای در شهر وجود دارد.

گام سوم :پول خود را فقط در راه تولید و توسعه
هزینه کنید .موسسات موفق پول موجود و یا آن
چه را که قرض می کنند را فقط در راه توسعه
تولید و باال بردن کیفیت کاال و تحقیقات صرف
می کنند ،در صورتی که نا موفق ها پول خود را
برای باز کردن دفاتر جدید و گسترش فیزیکی و
اضافه کردن به تعداد کارکنان خرج می نمایند.
گام چهارم :تمرکز بر روی توانایی های علمی.
موسسات با رشد باالی کسب و کار ،نگاه خود
را بر آن متمرکز می کنند که «چه دانشی به
من کمک می کند تا بتوانم کسب خود را رشد دهم» بزرگ ترین هدف برای یک
مدیریت موفق آن است که به صورت استراتژیک و در دراز مدت به رشد فکر کند
و از عملکردهای ضعیف و عجوالنه و غیر علمی دوری نماید.
گام پنجم :لذت بردن از تعادل بین کارو زندگی .مدیران با راندمان کار باال
می گویند ،شرایط موفقیت زمانی برای ما بوجود می آید که کار ما به گونه ای
باشد که بتوانیم از زندگی لذت ببریم .یک مدیر خوب بین کار و زندگی تعادل
برقرار می کند و هیچ کدام را فدای دیگری نمی کند.
گام ششم :نگاه کنید به کجا می خواهید بروید .مدیران موفق همیشه برای آینده
کسب و کار خود ،یک دورنما در ذهن دارند .مدیران ناموفق به صورت روزمره کار
می کنند و آن قدر درگیر حال هستند که از آینده غافل می مانند.
این شش گام را رعایت کنید تا در سال آینده رشد خوبی در کسب و کار
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استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان ۴5۰۰ :نسخه

مهندس عليرضا عامري مدير عامل شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي باورپذيري
و اعتقاد به ارزش حياتي آب را الزمه نهادينهسازي فرهنگ استفاده صحيح از اين منابع
دانست و گفت :روند کنوني بهرهبرداري نادرست از منابع آب پيامدهاي جبران ناپذيري
دارد .وی افزود :به دليل آنکه آب تاکنون سهل الوصول و در دسترس همگان بوده است،
آسان ترين کارها را به «آبخوردن» تشبيه ميکنند و همين امر اساس فرهنگ نادرست
استفاده از آب است .او تاکيد کرد :اگر استفاده از منابع آب کشور و استان به همين روند
کنوني ادامه يابد ،در آيندهاي نه چندان دور ديگر آبي براي استفاده وجود نخواهد داشت.
خبرگزاريموج
خشكسالیوخطرجیرهبندیآبدرایتالیا
كاهش بارندگی در شبه جزیره ایتالیا ،این كشور را با خطر خشكسالی و جیره بندی آب
مواجه كرده است.كاهش بارندگی از فصل پاییز تاكنون در ایتالیا باعث نگرانی مردم و
كشاورزان و به صدا درآمدن زنگ خطر خشكسالی در این كشور شده است .بارش باران از
ماهسپتامبرگذشتهتنهامعادل 30درصداوضاععادیبودوخشكسالیدرایتالیامیتواند
منابع آبی این كشور را با مشكالت جبران ناپذیر رو به رو كند .كارشناسان بر این عقیده اند
كه در صورت بارش باران نیز كمكی به جلوگیری از جیره بندی آب نخواهد شد چرا كه در
این فصل از سال  ،بارش ها بیشتر بخار شده و در زمین باقی نمی ماند.
ایرنا
احتمال جیره بندی آب شرب در اصفهان
احمدرضاالهیجانزادهمدیرکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهانگفت:باتوجهبهشرایط
خشکسالیکهایناستاندرپیشرودارد،احتمالمیرودامسالآبشربجیرهبندیشود.
وی اظهار داشت :سد زاینده رود تامین کننده آب شرب استان اصفهان است لذا در سال 86با
توجهبهبارندگیمطلوبیکهایناستانداشت1،میلیاردو100میلیونمترمکعبآبواردسد
زایندهرودشد،همچنینبهدلیلسرریزشدنسد600میلیونمترمکعبآبرهاسازیووارد
تاالبزایندهرودشد.اینذخیرهآبیباعثشدنخستینسالخشکسالیاصفهانبدونهیچ
مشکلیسپریشوداماباادامهروندخشکسالیهرسالهازمیزانآبدرپشتاینسدکاستهشد
بهحدیکهاحتمالمیرودامسالجیرهبندیآبشربرادرایناستانپیشروداشتهباشیم.
محیطزیست-برنا

افزایش قیمت آب قطعی است
مجید نامجو وزیر نیرو با اعالم جزئیاتی جدید از جلسات ویژه دولت برای اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانهها ،گفت :افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعی است.
وی افزود :با اجرای مناسب فاز اول هدفمندی یارانه ها  ،دولت عزم خود را جزم کرده است
که برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را قطعی کند اما زمان آن بستگی
به اتمام بررسی ها خواهد داشت.
خبرگزاریمهر
بهار بی آب استان البرز
استان البرز در اولین ماه از دومین بهار زندگی خود در روزی که به روز طبیعت
معروف است ،با بحران عظیم زیست محیطی مواجه شده و اصلی ترین جریان
حیاتش رو به خشکی گذاشت به ماجرای کهنه و قدیمی انتقال آب کرج به تهران
به رغم همه مخالفت ها و گالیه مندی ها نهایی شد و پرونده آن با انتقال تونلی
به تهران فیصله یافت بدون آنکه مدیران و مسئوالن کرجی از آن مطلع شوند.
اباذر خدابین ،عضو شورای شهر کرج گفت :آب برخی مناطق شهر مانند حصارک
پایین ،آبی است که ما به عنوان یک مسئول شرم داریم که آن را برای استفاده
شرب مردم بدهیم .وی افزود :کسانی که تصمیم به انتقال آب رودخانه کرج
گرفته اند باید در نظر داشته باشند که جمعیت شهر کرج تا افق سال  1400به
بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید و با توجه به وضعیت کنونی آب کرج ،بدون
تردید این شهر با بحران کم آبی مواجه خواهد شد.
خبرگزاری مهر
لوله های آب در تهران مربوط به سال 1328است
پروفسور پرویز کردوانی گفت :مشکلی که در زمینه آب در تهران وجود دارد لوله های
پوسیده است که در برخی مناطق مربوط به سال  1328است .وی اظهار داشت :این
لوله های پوسیده موجب به وجود آمدن آب به حساب نیامده می شوند که میزان
آن در تهران بیش از  30درصد است .کردوانی تصریح کرد :میزان آبی که وزارت نیرو
از طریق تصفیه خانه ها وارد تهران می کند زمان جمع بندی قبوض آب با بیش از
 30درصد کمبود مواجه می ش��ود که این در واقع آبی اس��ت که به دلیل نشت
لوله های پوسیده هدر می رود .وی تأکید کرد :اینجاست که هشدار داده می شود که
نباید برنامه قطع آب و جیره بندی در تهران داشته باشیم زیرا با قطع و وصل شدن
آب در تهران لوله های پوسیده پاره می شوند و دیگر اینکه آب مصرفی مردم پر از
شن و ماسه می شود
شبکه ایران

