
برداشت 500 کیلومتر مکعب ارزیابی شده بود. با برداشت لجام گسیخته آب از منابع 
زیر زمینی،کشاورزی در این سرزمین لم یزرع رشد پیدا کرد و برنامه خودکفایی تا 
حدودی تحقق یافت و ظرف مدت کوتاهی، به یاری آب های زیر زمینی و پول نفت، 
عربستان به یکی از تولیدکنندگان عمده گندم و خوراک دام تبدیل شد. این کشور 
برای تولید هر تن گندم به طور متوسط 1000 تن آب مصرف می کرد، در حالی که 
متوسط جهانی نصف این مقدار بود. دلیل اضافه مصرف، عالوه بر شیوه های قدیمی 
کشاورزی، میزان باالی تبخیر در اثر گرمای هوا بود. به این شکل بود که ظرف 13 
سال اکثر آب هاي موجود در سفره هاي زیرزمیني مصرف شد. البته حدود 80 درصد 

از آن، صرف کشاورزی و اکثر آن صرف تولید گندم گردید. 
مسئولین عربستان کم کم متوجه شدند که با این حجم از برداشت، به زودی دچار مشکل 
کم آبی خواهند شد. به خصوص که بر اساس آمارهای بانک جهانی، در10 سال اخیر به 
صورت میانگین 5/5 درصد رشد تولید ناخالص و 2/5 درصد رشد جمعیت داشته اند، 
در نتیجه حجم آب مصرف شده باال رفته. این بار هم به اتکا دالر های نفتی، راهکار 
شیرین سازی آب دریا را در پیش گرفتند و به سرعت نمک زدائی آب دریا را جایگزین 

سایر منابع آبی کردند و تا حدی بر مشکل کمبود آب غلبه نمودند. 
این کشور تا سال 1۹۶۴  فاقد آب شیرین کن بود. ولی در پنجاه سال گذشته با 
تأسیس تعداد زیادی آب شیرین کن های کوچک و بزرگ، ظرفیت شیرین سازی 
آب خود را به بیش از 18 میلیون متر مکعب در روز رساند و مقام باالترین ظرفیت 
شیرین سازی آب در دنیا را به خود اختصاص داد. این کشور در حال حاضر حدود 

٧0 درصد نیاز خود را از طریق شیرین کردن آب دریا تأمین می کند. 
عربستان به دلیل برخوردار بودن از انرژی ارزان و متصل بودن به خلیج فارس و دریای 
سرخ، آب شیرین کن های خود را در تمام سواحل این دو دریا گسترش داده و آب 
استحصال شده را به وسیله لوله به مراکز مصرف منتقل می کند. مثالً هم اکنون آب شهر 
ریاض که پایتخت عربستان است، از طریق آب شیرین کن هائی که در خلیج فارس نصب 
شده تأمین و به وسیله خط لوله ای به طول ۴۶٧ کیلومتر به ریاض منتقل می شود. 

همه ما قصه دوستی خاله خرسه را شنیده ایم. داستان مردی که با یک خرس دوست 
می شود و هنگامی که در خواب است، خرس برای پراندن مگس های  روی صورتش، تخته 
سنگی را به سر دوستش می کوبد و مرد در اثر اصابت سنگ می میرد. این قصه که در 
مثنوی مولوی هم آمده، می خواهد بگوید بعضی وقت ها دوستان می توانند از سر ناآگاهی 

به ما آسیب های غیر قابل جبران وارد کنند، در حالی که نیت و قصد آنها خیر است!
در سال 1358 به منظور اتصال شرق و غرب دریاچه ارومیه، با عجله کلنگ یک پروژه 
جاده سازی به زمین زده شد. این طرح می توانست 135 کیلومتر از  فاصله دو شهر تبریز 
و ارومیه بکاهد و باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش آالینده های زیست محیطی، ارتقای 
سطح ایمنی تردد، کاهش تصادفات، رونق اقتصادی منطقه و رونق گردشگری شود. با 
این مزایا کسی نمی توانست در خیر خواهی پایه گذاران این طرح، حتی لحظه ای شک 
کند. مجریان طرح با شعار “ما می توانیم”  کار را بدون حضور مشاور و ناظر شروع کردند. 
توجیه شان هم این بود که ما آنقدر برای خدمت به مردم عجله داریم که نمی خواهیم 
با اینجور کاغذ بازی ها وقت تلف کنیم. 18 کیلومتر از جاده باید از عرض دریاچه ارومیه 
می گذشت. چنین کار حساسی نیاز به مطالعات مقدماتی فراوان و جمع آوری اطالعات 
متنوع داشت. متاسفانه بدلیل عدم حضور مهندسین مشاور، شرایط زیست محیطی منطقه 
ناشناخته ماند و هرچه خاک و سنگ درون دریاچه ریختند، در گل و الی قسمت میانی 
ناپدید شد. حتی یک شرکت ایتالیائی ماشین خاصی طراحی کرد که سنگ ها را دانه دانه 
در کف دریاچه می چید، این طرح هم شکست خورد چون هرچه می چیدند در مدت 
کوتاهی ناپدید می شد. باالخره بعد از ده سال مجریان از خاکریزی و سنگچینی در قسمت 
میانی ناامید شدند و قرار شد فاصله دو خاکریز را که حدود 1800 متر بود، با پل فلزی 
کابلی به هم وصل کنند. این بار هم به دلیل عدم آگاهی از شرایط آب و هوای منطقه، پل 
معلق ۴ ماه بعد از افتتاح، با وقوع اولین توفان نسبتاً شدید، در هم شکسته شد. چنین بود 
که ساختن این جاده بیش از سی سال طول کشید. البته در پایان کار، مشکالت دیگری 
هم پدیدار شد. جاده میانگذر ارتباط هیدرولیکی بخش های شمالی و جنوبی را مختل نمود 
و رسوب گذاری طبیعی دریاچه را از بین برد و اکوسیستم دریاچه را برهم زد. در نتیجه 

تکثیر آرتمیا که یک نوع میگوی اختصاصی دریاچه ارومیه است، به شدت مختل 
شد. حتی بعضی از متخصصین معتقدند، این پروژه باعث سرعت گرفتن نابودی 
دریاچه ارومیه شده و طرحی برای تخریب آن نیز تهیه شد. آیا بهتر نبود از همان 
ابتدا، کار بر اساس قوانین و پروتکل های سازمان برنامه و تحت نظارت مشاور و ناظر 

ایرانی یا خارجی آغاز می شد و از مجرای علمی خارج نمی گردید؟ 
در دی ماه سال 13۹5 ساختمان پالسکو بعد از چندین ساعت سوختن فرو ریخت و جان 
بیش از بیست نفر را گرفت. 5۶0 واحد تجاری نابود شد و ۴000 نفر محل کسب و کار 
خود را از دست دادند و حدود 2 هزار میلیارد تومان خسارات مالی مستقیم وارد گردید. 
معاون برنامه ریزی شهرداری اعالم کرد: “در سال 1382، مالک پالسکو به دلیل مشکالت 
ایمنی، درخواست نوسازی ساختمان را کرده بود.” رئیس کمیته عمران شوراي شهر هم 
گفت: “ آتشنشانی تمام اشکاالت این ساختمان را به دفعات، به مالک ساختمان و هیات 
مدیره و به هر کسي که دستش رسید، اطالع داده بود.” خانم پروانه مافی نماینده مردم 
تهران در مجلس نیز، خاطر نشان کرد:” افرادی که دراین ساختمان فعالیت داشتند، بارها 
به مسئوالن شهری گزارش داده بودند که ساختمان درحال ریزش است.” در واقع آتش 
نشانی، شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت، از شرایط نامناسب و خطرناک پالسکو 
مطلع بودند، پس چه شد که هیچ اقدامی انجام نگرفت؟ در همان زمان متن سخنرانی 
شهردار تهران در شورای شهر که مربوط به دو سال قبل از حادثه بود انتشار پیدا کرد، در 
این سخنرانی شهردار گفت: “اگر ما اماکنی که شرایط ایمنی را رعایت نمی کنند، پلمب 
کنیم، در این وضع بیکاری و نبودن اشتغال، کاسب ها را بدبخت کرده ایم.” البته نگران 
معاش و کسب و کار مردم بودن یک کار انسان دوستانه است، به شرط اینکه جان و مال 
همان مردم به خطر نیفتد. آیا بهتر نبود پاساژ پالسکو بر اساس قوانین و مقررات در وقت 

مناسب تعطیل می شد، تا چنین حادثه ای اتفاق نیفتد؟ 
مقوله آب کشور پر است از اهداف خیرخواهانه که چون با عجله و بدون کارشناسی مناسب 
انجام شده، نتایج بدی به دنبال داشته. شاید بتوان گفت شرایط فعلی آب کشور آینه تمام 
نمایی از همین نیت های خیر خواهانه و غیر کارشناسانه است. ظرف مدت 35 سال 
گذشته تعداد سدهای مخزنی کشور از 18 سد به320 رسیده. این تعداد سد می توانست 
دست آورد بزرگی برای تامین آب و برق کشور باشد، به شراط اینکه باعث تبخیر 10 
میلیارد مترمکعب آب مخازن سدها نمی شد و تعداد زیادی دریاچه و تاالب و باتالق را 
خشک نمی کرد. حفر۴00 هزار چاه مجاز و سهل انگاری در ممانعت از حفر۴50 هزار چاه 
غیر مجاز، کار مفیدی برای کشاورزان بود، به شرط اینکه سفره های آب زیر زمینی نابود 
نمی شد. هدف خودکفائی در تولید گندم یک عمل قهرمانانه و ملی است، به شرط اینکه 
باعث خالی شدن نود درصد آب های زیر زمینی نشود. دو برابر کردن ظرفیت سد گتوند، 
با یک تغییر جانمائی را می شود در ژورنال های مهندسی و سد سازی، به رخ جهانیان 
کشید، به شرط اینکه یک معدن نمک در مخزن جدید سر بر نمی آورد. تمام این کارها و 
بسیار مدیریت های کوچک و بزرگ دیگر، از طرف کسانی انجام شد که در حد ملی اهداف 
خیر داشتند، ولی چون با نگاه توسعه پایدار و رعایت اصول فنی، مهندسی، زیست محیطی 
و جامعه شناسی، کارها را انجام ندادند، شرایط آب چنین شد که می بینیم. به نظر می رسد 

تن رنجور آب کشور، دیگر تحمل چنین سوء مدیریت هائی را نداشته باشد.

ش.ب

عربستان جزء خشک ترین کشورهای دنیا محسوب 
آن  خاک  وسعت  از  درصد   ٧5 از  بیش  می شود. 
پوشانده و  و بی آب و علف  بیابان های خشک  را 
رودخانه،  آن هیچ  در  که  است  بزرگترین کشوری 
ساالنه  میانگین  ندارد.  وجود  تاالبی  یا  دریاچه 
بارندگی فقط 100 میلیمتر و کمتر از یک هشتم 
میانگین جهانی است. نزدیک به نیمی از این بارش 

هم به دلیل گرمای هوا تبخیر می شود. 
کیلومتر  هزار  عربستان ۶00  وسعت  که  وجودی  با 
مربع بزرگتر از ایران و جمعیتش یک سوم جمعیت ما 
است، ولی این کشور به قدری خشک است که حجم 
آب تجدید پذیرآن یک بیستم ایران می باشد. سازمان 
ملل کشورهایی را که سرانه آب تجدید پذیر آنها کمتر 
از 1000 متر مکعب است. کشورهائی با کمبود شدید 
آب تعریف می کند. در واقع عربستان با سرانه ٧00 متر 
مکعب، از کمبود بسیار شدید آب رنج می برد. در این 
شرایط باور پذیر نیست اگر گفته شود، این کشور در 
سال های گذشته می خواسته در کشاورزی خودکفا شود 
و حتی در یک مقطع زمانی، تا حدودی هم موفق شده. 

به راستی در کشوری که قرن ها مجبور بود برای دستیابی به آب شرب، فقط به چاه ها 
اکتفا کند، چه اتفاقی افتاد که ناگهان در کشاورزی خودکفا شد؟ 

با باال رفتن قیمت جهانی نفت در سال های 1۹٧0، عربستان تصمیم گرفت رفاه جامعه 
در جهت تامین مواد غذائی، آب آشامیدنی و بهداشت را فراهم کند و به قول امروزی ها 
پول نفت را سر سفره مردم ببرد. با این طرز فکر ابتدا به مخازن فسیلی آب که در طول 
میلیون ها سال، در اعماق زمین ذخیره شده بود حمله کرد. حجم این منابع تا قبل از آغاز 

اخیراً عربستان اقدام به نصب و راه اندازی بزرگترین سایت آب شیرین کن دنیا کرده 
که در منطقه رأس الخیر خلیج فارس و روبروی بندر کنگان ایران واقع شده. این 
سایت روزانه1 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی تهیه و2۴00  مگاوات برق مصرف 

می کند. این حجم از آب برای تأمین آب شرب 5 میلیون نفر کفایت می کند. 
این پایان ماجرا نیست. در سال های اخیر برنامه های تامین آب عربستان دچار اختالل 
زیادی شده. از یک طرف ذخایر آب کاهش چشمگیر پیدا کرده، از طرف دیگر نیاز روز 
افزون به نمک زدایی از آب دریاها هزینه باالئی را روی دست دولت گذاشته و مشکالت 

زیست محیطی بسیار جدی را به وجود آورده. حاال نه تنها عربستان دیگر آبی برای 
بلندپروازی هائی مانند خودکفایی در کشاورزی ندارد، حتی در فراهم کردن آب شرب 
مورد نیاز شهروندان نیز دچار مشکل شده. در سال های گذشته اختصاص یارانه سنگین 
برای قبوض آب، باعث شد مردم به پرداخت ارزان آب بها  و مصرف بی رویه آب عادت 
کنند و همین موضوع عربستان را به یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان تبدیل کرد. 
به طور متوسط هر شهروند عربستان روزانه 350 لیتر آب مصرف میکند که تقریباً دو 
برابر مصرف اهالی اروپا است. این نرخ مصرف در شهرهایی مانند ریاض و جده به ازای 
هر شهروند، به حدود 500 لیتر در روز می رسد. مسئله  دیگر این است که شیرین 
کردن این حجم از آب، احتیاج به روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت دارد. قیمت این 
مقدار نفت بیش از 2٧ میلیارد دالر در سال است و اگر هزینه تبدیل نفت به برق 
و هزینه های شیرین سازی آب را به این رقم اضافه کنیم، سر به ۴0 میلیارد دالر 
در سال می زند. این شرایط، فشار زیادی بر سیاست گذاران عربستان وارد کرده 
و آنها را وادار نموده تا روش مدیریت منابع آبی را تغییر دهند. در سال 2008 
میالدی، دولت عربستان تصمیم گرفت برای صرفه جوئی در مصرف آب، خرید گندم 
از کشاورزان داخلی را تا حد 12/5 درصد کاهش دهد و قرار شد تا سال201۶ میالدی 
خرید گندم از کشاورزان داخلی به کلی متوقف شود و کلیه گندم مورد نیاز از منابع 
ارائه شد تا سرمایه گذاران عربستان  خارجی وارد شود. در همان سال طرحی 
برای تامین امنیت غذایی کشور، به سرمایه گذاری در کشور هایی که منابع 
غنی آب و کشاورزی دارند تشویق شوند. البته به دلیل اینکه سیاست متوقف 
کردن تولید گندم به خوبی طراحی و اجرا نشد، کاهش خرید گندم موجب 
شد تا کشاورزان داخلی، به سوی کشت یونجه روی آورند، محصولی که به 
آب بیشتری نیاز دارد. برای حل این مشکل دولت عربستان در سال 2015 
میالدی، کشت یونجه را به مدت سه سال متوقف کرد. در همین راستا دولت 

عربستان تصمیم گرفته به تدریج سوبسیدهای آب را حذف کند.
هنوز در کشور ما مدیرانی هستند که بر ایده خودکفائی کشاورزی در یک سرزمین 
خشک و کم آب، پافشاری می کنند. باشد که سیاست های رویایی عربستان برای 
دست پیدا کردن به خود کفائی کشاورزی و مشکالتی که برایشان ایجاد شد و راه های 

برون رفت از این معضل چراغ راهی برای مسئوالن ایرانی باشد. 

گفتگو با آقای دکتر اسمعیل صالحی درباره آلودگی آب
تصمیم گیری  پیتزایی  

تغییر ذهن برای دستیابی به موفقیت 
 KWC نمایشگاه بین المللی ساختمان با حضور
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گفتگو با آقای دکتر اسمعیل صالحی درباره آلودگی آب

آقای دکتر اسمعیل صالحی، در سال۱۳7۳، درجه کارشناسی خود را در رشته مهندسی 
مواد- سرامیک از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد را در سال ۱۳75 در 
همین رشته از پژوهشگاه مواد و انرژی دریافت کردند. ایشان در سال ۱۳8۱ موفق به 
کسب دکترای مهندسی مواد از همین پژوهشگاه شده و اکنون نیز با عنوان استاد و عضو 
هیات علمی، در پژوهشگاه مواد و انرژی مشغول به فعالیت هستند. از ایشان تاکنون ۹ 
عنوان کتاب در زمینه تخصصی مهندسی مواد به چاپ رسیده است. ایشان کارشناس 

رسمی دادگستری و کارشناس اداره استاندارد در حوزه مواد هستند.

در این شماره با دکتر صالحی گفتگوئی کرده ایم، تا با موضوع آلودگی آب ها 
و شیوه های بازیافت آن آشنا شویم. 

چرا آلوده نکردن آب از اهمیت زیادی برخوردار است؟
با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما، بحث آب و انرژی یکی از 
مهمترین مباحث موجود است. بحث آب به قدری جدی و حیاتی 
است که هر متخصص، از هر زاویه ای که به آن نگاه کند و مسائل 
آن را بشکافد، باز هم جا دارد و به قول معروف از هر زبان که 
می شنوی نامکرر است. جای تاسف است که این بحث در اجتماع 
و محیط های تخصصی و دانشگاهی مورد توجه ویژه نبوده است. 
البته در چند سال گذشته کمی به مباحث مختلف آب اهمیت 
داده شده، ولی در این مدت کوتاه نمی شود انتظار معجزه داشت. 
البته از هرکجا جلوی این ضرر گرفته شود به نفع کشور است.  
مسایل آب به برنامه ریزی های دقیق و عمیق تری نیاز دارد و 
مباحث آن باید حتماً تحت عنوان توسعه پایدار دیده شود. اگر به 
هر دلیلی منابع و ذخایر آب کشور از بین برود یا آلوده شود، به طور 
قطع طبق روش توسعه پایدار نخواهد بود و نقض غرض محسوب 
می شود. حاال اگر ما به خاطر رفاه مردم یا خودکفائی کشاورزی 
و یا پیشرفت صنعتی، بخواهیم محیط زیست و منابع آبی را فدا 
کنیم، نام این کار دیگر توسعه پایدار نخواهد بود. در این میان، 
آلودگی آب از مباحثی است که هم محجور مانده و هم نسبت به 
آن بی توجهی شده و در مدیریت آب کشور آن را زیاد جدی نگرفته 
اند. فقط برای اینکه اندکی با اهمیت آلودگی آب آشنا بشوید، باید 
بدانید یک لیتر آب آلوده می تواند  ٧  لیتر آب پاک را آلوده کند. 
بیشتر مردم و حتی بعضی از مسئوالن فکر می کنند تنها صنعت 
است که بزرگترین عامل آلودگی آب محسوب می شود. البته چون 
هیچ صنعتی نیست که از آب استفاده نکند، در نتیجه یک رابطه 
مستقیم بین صنعتی شدن کشور و مصرف آب و در نتیجه آلوده 
شدن آب وجود دارد. طبق آمار بین المللی متوسط مصرف آب 

صنعتی در دنیا حدود ۶ درصد است، درحالی که در کشور ما در خوشبینانه ترین 
شرایط فقط 2 درصد از منابع آبی، صرف مصارف صنعتی می شود که به نظر می آید 
آلودگی زیادی تولید نمی کند. ولی حقیقت این است که آلودگی آب هم در بخش 
خانگی و هم در بخش کشاورزی، به شکل وسیعی وجود دارد و مقدار زیادی از آب 
اندک کشور، در اثر آلوده شدن از بین می رود. در واقع اگر ما به شیوه های علمی از 
آلوده شدن آب جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم آن مقدار آبی که به صورت اجتناب 
ناپذیر آلوده می شود، با آب پاک مخلوط شود و هم زمان، آب های آلوده را هم در 

حد امکان، بازیافت کنیم، کمک بزرگی به منابع آب کشور کرده ایم.
چه عواملی موجب آلودگی آب می شود؟

بهتر است اول آلودگی آب را تعریف کنیم تا  بتوانیم عوامل آالینده را بهتر شناسائی 
یا  فیزیکي  افزایش مقدار عوامل شیمیایي،  از  آلودگی آب عبارت است  نمائیم. 
بیولوژیکي تا حدی که موجب تغییر خواص و کاربرد آب بشود. انواع فعالیت های 
انسانی می تواند موجب آلودگی آب در سطح زمین و در زیرزمین بشود. آب به 
روش های مختلفی آلوده می شود. اول از طریق مواد مغذی، بعضی از فاضالب ها، 
کودها و هرزآب ها، دارای مقدار زیادی مواد مغذی هستند. این مواد موجب رشد 
بی رویه جلبک ها و علف های هرز درون آبها شده، آب را غیرقابل آشامیدن می کند. 
از طرفی همین جلبک ها اکثر اکسیژن داخل آب را مصرف می کنند، در نتیجه 
موجودات زنده داخل آب بر اثر کمبود اکسیژن می میرند. زمانی که موجودات هوازی 
نابود شدند، موجودات غیرهوازی در آب رشد می کنند. این موجودات، سمومی مانند 
آمونیاک و سولفید تولید می کنند. یکی دیگر از عوامل آلودگی آب به وسیله عوامل 
میکروبی مانند ویروس ها و باکتری ها است که معموالً از فاضالب ها وارد آب می شوند 
و موجب بیماری افرادی که از آن آب ها می نوشند و از بین رفتن ماهیان و دیگر 
آبزیان می شود. یکی دیگر از آالینده های آب، مواد معلق و ذرات کوچک هستند 
که درون آب حل نمی شوند و به صورت معلق در آب باقی می مانند و باعث مرگ 
آبزیان میشوند. آالینده های شیمیائی نیز یکی از عوامل موثر آلودگی آب است. مواد 
شیمیایی به کار رفته در فعالیت های کشاورزی و صنایع در حال حاضر معموالً در 
رودها و دریا ریخته می شود و باعث آلودگی آب می گردد. عامل بعدی نشت نفت 
است، استخراج و ذخیره سازی زمینی و زیرزمینی منابع نفت، خطوط انتقال مواد 
نفتی و نفتی که از کشتی ها به دریا نشت می کند، همگی موجب آلودگی آب های 
زیرزمینی و بخصوص آب دریاها می شوند که یکی از عوامل  مهم مرگ و میر ماهیان 
و پرندگان دریائی هستند. بسیاری از فعالیت های روزمره انسان مانند شست و شو، 
آشپزی، مصارف بهداشتی و دفع فضوالت انسانی و حیوانی، باعث تولید فاضالب 
و هرزآب می شود که اگر به خوبی مدیریت نشوند، آلودگی وسیعی در آب های 
سطحی و مخازن زیر زمینی ایجاد می کند. زباله ها و شیرابه تولید شده از آن نیز 
یکی دیگر از عوامل آلودگی آب  است. هوا هم اگر به دی اکسید سولفور و اکسید 
نیتروژن آلوده باشد، موجب بارش باران های اسیدی شده و آب ها را آلوده می کند.

چه موادی، اصلی ترین آالینده های آب هستند؟
مهم ترین آالینده ها در بخش صنعت، فلزات سنگین و مواد شیمیائی آلی و معدنی 
هستند. فعالیت های صنعتی مقادیر زیادی از آلودگی های آلی و معدنی به ویژه 

فلزات سنگین را به منابع آب وارد می کند. ساالنه بین500-300 تن فلزات سنگین 
مثل جیوه و سرب و کادمیم و کرم و کبالت و منگنز وارد منابع آبی دنیا می شود. 
آلودگی های شیمیائی هم انواع مختلف دارد و تقریباً در تمام صنایع وجود دارد، صنایعی 
مانند نساجی، ماشین سازی، دباغی، نفت و پتروشیمی و بسیاری دیگر از صنایع دارای 
پساب های آلوده هستند. به عنوان مثال اکثر صنایع در بخش های مختلف خود با اسید 
سولفوریک، اسید نیتریک، هیدروکسید سدیم، آب اکسیژنه، آب ژاول، آمیالز،  پلی 
وینیل الکل، انواع شوینده ها، صابون و ده ها ماده شیمیائی دیگر سرو کار دارند که اگر 
در فرایند تولید تصفیه نشوند، به همراه حجم زیادی از آب، وارد طبیعت می شوند و چون 
همه منابع آبی چه در روی زمین و چه در زیرزمین، باالخره به هم می پیوندند، باعث 
آلودگی وسیع آب خواهند شد. نود درصد از آب خانگی پس از مصرف تبدیل به فاضالب 
می شود که چیزی در حدود 10 درصد از کل آب تجدیدپذیر کشور است. در بخش آب 

شهری بزرگترین منبع آلودگی فاضالب و فضوالت انسانی است. نیترات و باکتری دو 
ماده آالینده مهم هستند که در فضوالت انسانی و حیوانی یافت می شود. صابون، مواد 
شوینده، روغن موتور استفاده شده، رنگ ها و حالل ها نیز از دیگر آالینده های آب شهری 
هستند. یکی دیگر از خطرناک ترین آالینده های آب شهری زباله ها هستند. زباله که پر 
از مواد سمی و خطرناک است، وقتی دفن و یا در زمین های اطراف شهر رها می شود، 
به تدریج تولید شیرابه کرده، این شیرابه وارد خاک یا نهرها شده، آب های زیر زمینی و 
جاری را آلوده می کند. طبق آمار سازمان ملل روزانه حدود 2 میلیون تن زباله به منابع 
آبی دنیا وارد می شود. در بخش کشاورزی نیز برای افزایش رشد محصوالت و جلوگیری 
از آسیب حشرات، از کودها و حشره کش ها استفاده می کنند. آبی که به وسیله کود های 
شیمایی و آفت کش ها آلوده می شود، می تواند باعث آلودگی آب نهرها و رودخانه ها و 

در نهایت آب های جاری و زیرزمینی شود.
آلوده شدن آب ها چه خطراتی با خود به همراه دارد؟

اگر آب آلوده شود و انسان آن را مصرف کند، ممکن است به سرعت آسیبی به سالمتی  
او وارد نشود، اما در طوالنی مدت سالمت اش به خطر خواهد افتد. مثالً وجود فلزات 
سنگین در آب باعث مسموم شدن آبزیان می شود و انسان ها با تغذیه از این حیوانات 
این فلزات را وارد بدن خود می کنند. فلزات سنگین باعث نقص های ژنتیکی در نوزادان 
و کاهش رشد کودکان و ایجاد سرطان می شود. آلودگی آب توسط انواع زباله های 
صنعتی می تواند باعث سرکوب شدن سیستم ایمنی بدن، عدم باروری و مسمومیت 
حاد شود. مصرف آب و سبزیجات پرورش پیدا کرده در آب آلوده، می تواند باعث بروز 
اسهال و انواع عفونت های معده و روده شود، آالینده های میکروبی ناشی از فاضالب نیز 
می تواند موجب بروز بیماری های عفونی مانند حصبه، وبا و مرگ نوزادان شود. آب هایی 
که به وسیله فضوالت و کودهای شیمیائی آلوده می شوند، حاوی نیتروژن هستند که 
به تدریج تبدیل به ماده خطرناک نیترات می شوند. فسفات نیز یکی دیگر از سمومی 
هست که از طریق کود شیمیائی وارد آب می شود. ورود سرب به بدن نیز موجب 
جلوگیری از فعالیت آنزیم های بدن خواهد شد. سرب اضافه شده به آب آشامیدنی، 
می تواند باعث آسیب جدی به مغز، کلیه ها، دستگاه عصبی و سلول های قرمز خون شود. 
جیوه نیز یک عنصر فلزی و ماده غیر قابل تجزیه است که از طریق آب آلوده وارد بدن 
می شود و موجب آسیب کبد، مغز، سیستم تنفسی، پوست، چشم ها و سیستم اعصاب 
مرکزی می شود. از طرفی جیوه اگر وارد آب دریا ها شود باعث مسمومیت ماهی ها شده 
و خوردن ماهی آلوده و محصوالتی مانند روغن ماهی، جیوه را وارد بدن انسان می کند. 
البته اینها فقط مهم ترین عوامل آلودگی آب است و تعداد آالینده های آب به مراتب 

بیشتر از این است که مطرح شد.
چگونه می توان از آلوده شدن آب ها جلوگیری کرد؟

بزرگترین عامل آلوده شدن  آب ها عدم آگاهی مصرف کنندگان است. متاسفانه در 
برخی از کشورها از جمله کشور خود ما، به موضوع آلودگی آب توجه زیادی نمی شود 
و فاضالب های تصفیه نشده، وارد رودخانه ها، دریاها و آب های زیر زمینی می شود. 
همچنین انواع پساب کارخانجات که دارای مقدار زیادی مواد شیمیایی و فلزات سنگین 
هستند معموالً به روش های غیر علمی دفع می شود. عامل فرهنگی و تربیتی هم نقش 
بزرگی در آلودگی آب دارد. اگر افرادی که آشغال یا مواد زائد را در طبیعت و جوی آب 

یا رودخانه و دریا می ریزد، بدانند این کار چه آسیبی به محیط زیست و آب های پاک 
که مورد نیاز خود آنها است وارد می کند به احتمال زیاد از این کار خود داری خواهند 
کرد. برای دست یافتن به چنین حدی از آگاهی، استراتژیک ترین عامل، آموزش 
و پرورش است که باید مسائل را در کتب درسی و برنامه تحصیل دانش آموزان 
بگنجاند. در کوتاه مدت نیز صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی می توانند با 
اطالع رسانی و ساختن پیام های مناسب به مردم آگاهی بدهند و سطح فرهنگ 
عمومی را در جهت آلوده نکردن آب باال ببرند. مشکل دیگر نبودن قوانین مناسب 
برای برخورد با افراد و ارگان هائی است که آب را آلوده می کنند. عوامل دیگری هم 
در آلودگی آب ها موثر است، نداشتن اگو و فاضالب شهری در بسیاری از شهرهای 
کشور و فراهم نبودن فناوری های جدید برای تصفیه آب و نبود سرمایه گذاری الزم 
برای تصفیه و بازیافت فاضالب کارخانجات، صنایع، منازل و زمین های کشاورزی از 

عواملی هستند که آلودگی آب را تشدید می کند.
با چه شیوه هائی می توان آب های آلوده را بازیافت کرد؟

اصوالً به پساب ، طالی کثیف نیز گفته می شود، زیرا به قدری با 
ارزش است که نه تنها می توان آب آن را تصفیه و به چرخه تولید 
بازگرداند، بلکه می توان عناصر گرانبهائی را از پساب استحصال 
اکثر پساب ها و فاضالب تصفیه  کرد. در کشورهای پیشرفته 
می شوند و به چرخه آب قابل مصرف باز می گردند، حتی اگر آب 
تصفیه شده قابل نوشیدن و بازچرخانی نباشد، آن را بدون نگرانی 
از وجود آلودگی به رودخانه ها یا دریاها  می ریزند. بزرگترین عامل 
مخرب بازیافت آب، ترکیب کردن انواع پساب با یکدیگر است. 
مثالً در پساب خانگی آنهائی که مربوط به رختشویی، شستشوی 
ظروف و حمام کردن است که به نام آب خاکستری شناخته 
می شود، به آسانی قابل بازیافت هستند و می توان از آن در آبیاری 
گیاهان یا سیفون توالت استفاده کرد. حاال اگر آب خاکستری با 
فاضالب توالت که به آن آب سیاه می گویند و یا روغن سوخته 
مخلوط شود، دیگر ارزش و امکان بازیافت آن از بین می رود. 
در آب صنعتی هم شرایط به همین گونه است در یک کارخانه 
ممکن است ده ها نوع پساب تولید شود، مثالً پسابی که برای خنک 
و لیز کردن قطعات تراشکاری استفاده می شود، فقط مقداری 
مواد شوینده و پاک کننده مانند صابون به آن اضافه شده که بایک 
تصفیه کوچک می تواند دوباره به خط تولید بازگردد یا در هر نقطه 
دیگر از کارخانه استفاده شود. ولی آبی که به انواع حالل ها و روغن 
موتور آغشته شده و یا فاضالب توالت کارخانه، اگر با سایر  آب ها 
مخلوط شود، دیگر ارزش اقتصادی بازیافت را ندارد، چون عمل 
تصفیه چنین آبی بسیار گران و آب ارزان است. در نتیجه تمام 

پساب کارخانه که حجم زیادی را تشکیل می دهد، دیگر غیر قابل بازیافت خواهد 
شد و احتماالً روانه نزدیک ترین رودخانه یا آب دریا می شود. بنابراین برای تصفیه 
پساب، بهتر است این روند به صورت ایستگاهی و در هر قسمت از مراحل تولید و به 
صورت جداگانه انجام شود. در دنیا بعضی از کارخانجات بزرگ، یک زمین کشاورزی 
مناسب در کنار خود دارند که با پساب تصفیه شده همان کارخانه آبیاری می شود. 
کشور ما هم می تواند از این روش ها الگو برداری کند و با کمی هزینه و آموزش و 

تهیه قوانین روز آمد جلو از بین رفتن حجم بزرگی از آب را بگیرد.
 از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم



از زمانی که نطفه یک انسان بسته می شود، تا سه ماه قبل از تولد، ذهن و حافظه او 
تقریباً خالی از اطالعات و غیر فعال است. جنین از شش ماهگی به تدریج اطالعات 
دنیای خارج را از درون رحم مادر و بیشتر از طریق گوش و چشم و هورمون هائی 
که از بند ناف به جنین می رسد، بدست می آورد و در ذهن ذخیره می کند. نوزاد 
در بدو تولد، به شکل غریزی باور دارد که تنها به مادر می تواند اعتماد کند و چندین 
ماه طول می کشد تا در اثر رشد کیفی و اطالعاتی مغز، تولد عاطفی کودک نیز 
اتفاق بیفتد و کم کم، به اطرافیان نزدیک که مرتب آن ها را می بیند، مانند پدر، 
برادر و خواهر اعتماد کند. تا سه سالگی چون قدرت تحلیل و تشخیص کودک به 
اندازه کافی رشد نکرده، اطالعاتی که از طرف نزدیکان به او می رسد را بدون بحث 
وگفتگوی منطقی و به سرعت قبول می کند و آنها را به باور تبدیل می کند. این 
باورها چون زیر بنایی و حیاتی هستند، قدرت و ماندگاری فراوانی دارند و به راحتی 

متحول نمی شوند. به قول معروف »با شیر اندرون، با جان بدر شود.« 
ذهن ما همواره آنگونه عمل می کند که آموزش دیده. باورهای دوران کودکی در 
زمان بلوغ و جوانی و بزرگسالی زیر بنای اکثر فعالیت های ذهن ما را تشکیل می دهد 
و آموزه های کودکی به شکل خودآگاه و ناخودآگاه در اکثر رفتارها و اعمال ما موثر 
هستند. چون در سال های اول زندگی، والدین سعی می کنند تا از کودک محافظت 

کنند، پند و اندرز، بیشترین سخنی است که به کودک انتقال می دهند. پند 
و اندرز هم معموالً سخنانی منفی و محدودکننده هستند. مواظب باش، به 
آن چیز دست نزن، غذایت را بخور، این کار را نکن، آن کار را بکن و تعداد 
زیادی بکن و نکن های دیگر. همین باورهای تثبیت شده درکودکی، سرنوشت 
بزرگسالِی ما را رقم می زند و شالوده محتوی ذهن ما را بوجود می آورد. اگر 
آموزش های دوران خردسالی از تنش اضافی و بازدارندگی مضاعف برخوردار 
باشد، چنین کودکی در بزرگسالی نمی تواند از حداکثر توانایی های خود 
استفاده کند. مثالً اگر والدین او را محافظه کار و ترسو یا کاوشگر و شجاع 
پرورش داده باشند، این خصوصیات تبدیل به باورهای ذهنی شده و تا آخر 
عمر با فرد باقی می مانند. حاال اگر فردی متوجه شد که ناخواسته و جبراً، 
اشکاالتی در باورهایش وجود دارد که مانع پیشرفت او می شود، تنها راه حل 

این است که باورهای ذهن خود را تغییر دهد. 
آیا اگر کسی متوجه شد که دارای مشکالتی مانند حسادت، خست و یا تنبلی 

این روز ها رستوران ها برای جلب مشتری تبلیغ ها و پیشنهادهای متنوع و عجیبی 
ارائه می کنند، مثل ساندویچ متری، پیتزا ساعتی، هرچه دلت می خواهد بخور 
)all you can eat(. حاال فکر کنید گارسون یک پیتزا فروشی به شما پیشنهاد 

جذابی بدهد و بگوید شما با قیمت ثابت می توانید، یک پیتزای 30 سانتیمتری 
یا دو پیتزای 20 سانتیمتری انتخاب کنید. شما کدام را انتخاب می کنید؟ 

به یک  مثال دیگری توجه کنید. فرض کنید شما مدیر مالی یک شرکت هستید 
و از شما خواسته می شود برای تهیه غذای روزانه پرسنل، از بین دو پیمانکار یکی 
را انتخاب کنید. پیمانکار اول پیشــنهاد می کند که غذای روزانه پرسنل را نفری 
1۶500 تومان حساب خواهد کرد و دومی می گوید هر پرس غذا را 1۴000 تومان 
حساب می کند، فرض بر این است که مواد غذایی و منوی هر دو پیمانکار کاماًل 

یکسان است. شما کدام را انتخاب می کنید؟
حاال برای اینکه بفهمیم کدام گزینه صحیح است به مثال ها باز می گردیم. در مثال پیتزا 
فروشی، حس و درک ما می گوید بهتر است گزینه دو را انتخاب کنیم، چون دو پیتزای 
20 سانتی قطعاً بزرگتر از یک پیتزای 30 سانتی است! در مثال تصمیم انتخاب پیمانکار 
غذا نیز حس و درک ما می گوید، قطعاً گزینه دو بهتر است چون ارزان تر تمام می شود. 
اما مسئله به این سادگی نیست، هرکس چنین انتخاب هائی بکند، در هر دو مورد کاماًل 
اشتباه کرده! در گزینه اول، اگر فرمول محاسبه مساحت دایره را به خاطر آورید، یادتان 
می آید که مســاحت دایره، مساوی است با شعاع دایره به توان دو، ضرب در عدد پی 
)3/1۴ (. با این فرمول، مساحت پیتزا به قطر 30 سانتی متر تقریباً برابر است با ٧0۶ 
سانتیمتر مربع و مساحت پیتزا به قطر 20 سانتی متر می شود 31۴ سانتی متر 
مربع. جمع مساحت دو پیتزا هم می شود ۶28 سانتیمتر مربع! یعنی دو پیتزای 
20 ســانتی متری ٧8 سانتی متر مربع کوچکتر از یک پیتزای 30 سانتی متری 
است!! در مثال دوم اگر در طول زمان متوجه شوید که هزینه حمل به عهده سفاش 
دهنده است و چون راه پیمانکار دوم دور است، هزینه حمل دومی بیشتر از اولی 
می شود، ضمناً غذای پیمانکار دوم بعضی از روزها خیلی دیر به شرکت می رسد، 
در نتیجه غذا ســرد شده و کارمندان وقت زیادی را در انتظار غذا تلف می کنند. 
بعالوه پیمانکار دومی مالیات ارزش افزوده را جداگانه حســاب می کند، آیا با این 

شرایط باز هم گزینه دوم برای شما بهتر از گزینه اول خواهد بود!؟
افراد در تصمیم گیری های خود معموالً دچار چنین سوء تفاهم هائی  می شوند که 

به آن خطای خطی نگری گفته می شود. زندگی ما پر از 
تصمیمات استراتژیک است که نیاز به شبیه سازی و باال 
و پایین کردن پارامترها دارد. ذهن انسان چون پیرو قانون 
حداقل رنج است ) برای آشنائی بیشتر با قانون حداقل رنج 
می توانید به شماره 2۹ ماهنامه مراجعه کنید(، در نتیجه 
سعی می کند یک رابطه ساده و خطی در میان پارامترها 
ایجاد کند و بر پایه همان تحلیل خطی ساده انگارانه، به 
ســرعت تصمیم گیری نماید. در نتیجه در بسیاری از 
مواقع تصمیم های او اشــتباه می شود. به خاطر داشته 
باشــیم زندگی همیشــه انتخاب در یک پیتزا فروشی 
نیست. اگر گزینه های استراتژیک زندگی ما بد انتخاب 
شوند، می توانند به خسارتی های عمیق و طوالنی مدت 
ختم شوند، مانند انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب 
رشــته تحصیلی، انتخاب پروژه سرمایه گذاری و ... اگر  
می خواهید کمتر دچار این نوع خطاهای خطی شوید، 

می توانید از این سه راهکار استفاده کنید.
1- در آغاز تصمیم گیری، به تمام پاســخ های ذهن 
خود به دیده تردید نگاه کنید. از هر گونه پیشداوری و 

یقین بپرهیزید و به همه راه حل ها شک کنید و به ذهن خود اجازه دهید مسائل را 
دوباره بررسی کند. اگر یک سری باورهای قالبی و تعبدی دارید مواظب باشید این 
باورها ممکن است شما را به راه خطا ببرد. باورهایی مانند هرچه ارزان تر است بهتر 
است، تا تنور داغه باید نان را چسباند، اگه شریک خوب بود خدا شریک می گرفت. 
2- در دام تنگنای وقت گیر نکنید. در مثال پیتزا فروشی، گارسون شما  را مجبور می کند، 
در کمتر از یک دقیقه تصمیم گیری کنید. ولی اگر بخواهید یک تصمیم قابل دفاع بگیرید، 
باید از او بخواهید پنج دقیقه وقت و یک ماشین حساب به شما بدهد، یا از ماشین حساب 
تلفن همراه تان استفاده کنید و اندازه این دو پیتزا را محاسبه نمائید، آنگاه می توانید یک 
تصمیم منطقی و غیر خطی بگیرید. اگر تصمیم گیری در مورد پیتزا خیلی برایتان اهمیت 
ندارد، فراموش نکنید  همه تصمیمات زندگی تان به همین کم خسارتی نیست، پس بهتر 

است ذهن خود را آموزش دهید تا هیچگاه در دام تنگنای زمان گیر نکند.

است، همین آگاهی برای مقابله با نقاط ضعف و باورهای غلط او کافی است؟ اوالً تغییر ذهن، برای دستیابی به موفقیت 
فراموش نکنیم که رسیدن به درجه درک و شناخت نقطه ضعف های فردی، کار بسیار 
مشکلی است. به خصوص باورهای غلط، معموالً به نظر خود شخص عادی و طبیعی 
می آید. مشکل بعدی این است که ذهن قابلیت عملکرد خودکار دارد. یعنی بیشتر 
مواقع بدون اینکه انسان فرصت کند از دانسته های جدید خود استفاده نماید، به شکل 
خودکار از برنامه تدوین شده ذهن خود استفاده می کند. پس چگونه می توانیم پی 

ببریم که چه باورهای ناکارآمدی در ذهن ما النه کرده و چگونه با آن مقابله کنیم؟ 
یکی از عالئم بارز باورهای غلط، عدم رضایت فرد از زندگی و دست نیافتن به موفقیت و 
شکست های مکرر است. اگر شما چنین حسی دارید، ابتدا باید بفهمید در ذهنتان 
چه اتفاقی می افتد وچگونه می توانید ذهن خود را تغییر دهید. خوشبختانه ذهن 
هرچند به سختی، ولی در نهایت قابلیت تغییر را دارد و شما می توانید افکار و 
باورهای خود را متناسب با اهداف و آرزوهایتان تغییر دهید و با شکوفا کردن 

توانایی های بالقوه خود، به موفقیت و رضایت دست پیدا کنید.
تغییر ذهن تحولی درونی است که در آن فرد، شیوه متداول تفکر خود را کنار می گذارد 
و درباره امور پیش رو به شیوه جدید تفکر می کند. این تغییرات باید در مورد امور 
اساسی باشد، مثالً اگر کسی نظر خود را در شیوه لباس پوشیدن یا زمان صرف شام 
عوض کند، نمی توان گفت او ذهن خود را تغییر داده، ولی مثالً اگر کسی در سال دوم 
دانشگاه، با انگیزه رفتن به دنبال رشته دلخواه، بدون توجه به وقتی که صرف کرده، 

تصمیم بگیرد رشته تحصیلی خود را مثالً از مهندسی به روانشناسی تغییر دهد، 
در این صورت می توان گفت این فرد ذهن خود را تغییر داده. بنابراین مسئله 
تغییر ذهن باید موجب تغییر دیدگاه نسبت به جهان یا تغییر نگرش نسبت به 
خویشتن خویش باشد. تغییر ذهن ممکن است در هر قلمرویی اتفاق بیفتد، از 
جمله باورهای سیاسی، عقاید اجتماعی، باورهای علمی و حتی تصویری که فرد 
از خود و توانایی هایش دارد. گاهی ذهن ما در اثر تغییرات و تحوالت اجتماع و 
اطالعات جدیدی که دریافت می کند، تغییر می کند. مثاًل برده داری تا همین 
اواخر امری متعارف و پذیرفته شده بود، اما باورهای اجتماع به مرور نسبت به آن 
تغییر کرد و برده داری منسوخ شد. تغییر ذهن اجتماع نسبت به زیبایی هم بسیار 
جالب است. در اروپا در دوران ملکه ویکتوریا، »اندام فربه« زیبا تلقی می شد، زیرا 
در آن دوران، فربگی نشان اشرافیت بود. در صورتی که امروزه ذهنیت  ها تغییر 

کرده و »اندام الغر« چون به سالمت نزدیک تر است، زیبا تلقی می شود. 
اینشتین می گوید »با همان شیوه تفکری که مشکالت ایجاد شده، نمی توان آنها را 
حل کرد.« پس برای حل مشکالت بهتر است ذهن ما به خواست خودمان تغییر کند. 
ابتدا باید بررسی کنیم که ذهن چگونه به طورآگاهانه می تواند متحول شود؟ در گام 
نخست باید مشخص کنیم که در چه زمینه ای می خواهیم ذهنیت مان را تغییر دهیم. 
مثالً اگر کسی از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارد و از شرایط خود ناراضی است، باید 
تصمیم بگیرد، ذهنیت خود را در مورد مسائل مالی تغییر دهد. فرد باید نگرش خود را 
نسبت به پول، ثروت، کار و درآمد بررسی کند و نتایج بدست آمده را صادقانه 
بر روی کاغذ بیاورد. مثالً  ممکن است آن فرد طبق یک باور قدیمی که شاید 
ریشه در کودکی او دارد، باور داشته باشد که بهترین کار برای موفقیت مالی، 
پس انداز کردن است. در صورتی که این باور امروزه غلط است و با میزان تورم، 

پس انداز کردن پول، نابود کردن آن محسوب می شود.
در مرحله ی بعد باید دید چه ذهنیت جدیدی را می تواند جایگزین افکار و 
باورهای قدیمی کرد. یکی از راه ها این است که ببینیم افرادی که از لحاظ 
مالی موفق هستند، چه ذهنیتی دارند و در مورد پول چگونه فکر می کنند. 
افکارشان نسبت به کار، کسب درآمد و ثروت چیست. مثاًل ممکن است 
پس از بررسی افکار و ذهنیت افراد موفق به این نتیجه برسیم که بهتر 
است به جای پس انداز، سرمایه گذاری کنیم. در مرحله بعد باید بخش 
منطقی ذهن خود را برای پذیرش باورها و اهداف جدید ُمجاب کنیم و 

شواهد و دالیل صحت آنها را پیدا نمائیم.

3- تصمیم های مهم زندگی خود را روی کاغذ بگیرید. یعنی پارامترهای مختلف 
را شناسایی کرده، روی کاغذ بیاورید. آنگاه آنها را با هم مقایسه و سبک سنگین 
کنید. اگر اطالعات بیشــتری الزم داشتید ابتدا آن اطالعات را فراهم کنید و بعد 
تصمیم بگیرید. اگر در موضوعی تخصص و اشراف ندارید، از یک اهل فن مشاوره 
بگیریــد. به گزینه ها امتیاز بدهیــد و در نهایت گزینه ای را انتخاب کنید که در 
مجموع موقعیت مطلوب تری دارد و امتیاز بیشــتری گرفته. اگر این گونه عمل 
نکنید در دام خطای خطی نگری می افتید و ذهن شما با محاسبات سرانگشتی و 

توهم برانگیز، تصمیم گیری پیتزایی خواهد کرد.
متاسفانه ما در زندگی شخصی و اداره موسسات و کشورداری ، همواره از تصمیم گیری 
خطی رنج می بریم. با کنار گذاشتن تصمیم گیری های خطی، می توانیم زندگی بهتری 

برای خود و خانواده، کارمندان، سهام داران و شهروندان خود رقم بزنیم. 

تصمیم گیری پیتزایی



سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: یحیی پاکدل

عکس:  ابوالقاسم اتراکی
لیتوگرافی و چاپ : آرتا

تهیه شده در مشار ایران  888228۶0
moshariran@yahoo.com

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است
شمارگان کاغذی: ۴500 نسخه       شمارگان الکترونیک: ۴۴00 ایمیل و فیسبوک

تحلیل اخبار آب
انتقاد وزیر نیرو از افراط در سد سازی

حمید چیت چیان وزیر نیرو گفت: برای گذر از بحران آب که بسیار جدی است، همه 
کمک کنند تا بتوانیم از شرایط موجود بدون کوچکترین اختالل عبور کنیم. وزیر نیرو 
در ادامه گفت: از ۶0۹ دشت کشور 2۹8 دشت با بیالن منفی آب زیرزمینی روبرو 
شده اند. وی همچنین از افراط در سد سازی طی سال های گذشته سخن گفت و افزود: 
حجم مخازن سدهای ساخته شده، بالغ بر ٧۶ میلیارد مترمکعب است در حالی که 
بیش از ۴۶ میلیارد مترمکعب آب برای تنظیم نداریم. وی گفت: تعدادی از سدهایی 
که ساخته شده ارتفاعشان بیش از حد آب موجود در آن منطقه است و همچنین 

سدهایی نیز وجود دارند که مخزنشان آب کافی ندارد تا وارد نیروگاه شود. 
فردا نیوز

مخالفان سدسازی دیدگاه رمانتیک دارند
حمید چیت چیان وزیر نیرو  گفت: مخالفان سدسازی دیدگاهی صحیح نسبت به 
مسایل واقعی جامعه ندارند. آنها دیدگاهی رمانتیک دارند، در حالی که ما در کشور 
با مسایلی واقعی روبرو هستیم. از کسانی که فکر می کنند سدسازی با توسعه کشور 
هماهنگ نیست یک سوال ساده بپرسید، اگر پنج سد الر، لتیان، ماملو، کرج و 
طالقان نبودند، آب شرب شهر تهران، شهرهای اطراف تهران و همچنین آب شرب 
کرج را چگونه تامین می کردیم؟ اگر سدهای خوزستان نبود چطور ممکن بود 
بتوانیم کشاورزی را در این سطح در خوزستان توسعه دهیم؟ چرخ صنعت برای 
گردش نیاز به آب دارد. تولید غذای مردم به آب نیاز دارد. آب شرب یک نیاز حیاتی 
برای ادامه حیات انسان است. در فروردین ماه امسال ما شاهد سیل هایی مهیب در 
استان های بوشهر، هرمزگان و جنوب فارس بودیم،آن افرادی که می گویند احداث 
سد ضرورت ندارد، بدانند که اگر بعضی از این سدها نبود، در جریان سیل های 
فروردین و اردیبهشت ماه امسال تعداد زیادی از شهرهای جنوب کشور از بین رفته 

بودند و مردم زیادی جانشان را از دست می دادند.
ایرنا

 آن مخالفان رمانتیک سد سازی که دیدگاه صحیحی نسبت به مسایل 
واقعی جامعه ندارند، مگر چه گفته اند. آنها می گویند برای ۴۶ میلیارد مترمکعب آب قابل 
تنظیم، ٧۶ میلیارد مترمکعب مخزن سد نسازید، آنها می گویند با سد سازی افراطی 
کاری نکنید که یک سوم دشت های کشور با بیالن منفی آب زیرزمینی روبرو شود. آن ها 
می گویند سد سازی افراطی باعث تبخیر بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب قابل شرب 
می شود. آن ها می گویند سد سازی افراطی باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده. آن ها 
می گویند کاری نکنید که در اثر سد سازی افراطی ٧5 درصد از تاالب های کشور در 
آستانه خشک شدن قرار گیرد. این افراد رمانتیک می گویند نه چهل ستون بسازید و نه 

بی ستون، بهتر است با یک دید علمی به اندازه الزم و مفید ستون بسازید.

گرمای هوای اهواز به 5۴ درجه رسید
کوروش بهادری مدیرکل هواشناسی  استان خوزستان گفت: هوای اهواز در یکی از 
روز های ماه جاری به 53/٧ درجه سانتی گراد رسید. اگر دمای هوای اهواز در روزهای 
آتی به 5۴ درجه برسد، به همراه لس آنجلس و کویت  دارای گرمترین دمای ثبت شده 
برای شهر های دنیا خواهد شد. گرمای هوای 5۴ درجه ای در اهواز و برخی دیگر از 
شهرهای استان خوزستان از جمله امیدیه، آغاجاری، ماهشهر، هندیجان و دزفول، بی 

سابقه بوده و زندگی عادی مردم در این مناطق را مختل کرده است.
 کیهان

غش کردن 5 سرباز در رژه جشن تولد ملکه بریتانیا
 دمای باالی هوا در روز تولد ملکه الیزابت دوم، موجب شد 5 سرباز گارد ملکه حین رژه 
سواره نظام سلطنتی تاب نیاورده و غش کنند و با برانکارد به مراکز درمانی منتقل شوند. 
به گفته برگزارکننده این مراسم، غش کردن سربازان گارد ملکه موضوعی است که به 

دلیل پوشش آنها و ایستادن طوالنی مدت در گرمای هوا رخ داده. 
جام جم آنالین

 تغییرات اقلیمی در سال های اخیر به افزایش بی سابقه دما در بسیاری از 
نواحی دنیا منجر شده و اگر تولید گازهای گلخانه ای به همین میزان ادامه پیدا کند، به 
گفته کارشناسان سکونت در بخش هایی از خاور میانه، برای انسان غیر قابل تحمل 
خواهد شد. باز خدا پدر ترامپ را بیامرزد که به صورت علنی محیط زیست را فدای اقتصاد 
کرد. در دنیا هستند کسانی که در ظاهر دم از حفاظت از محیط زیست می زنند و چون 

به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.

در  ماه۹۶  مرداد  الی2۴   21 تاریخ  از  ساختمان  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  هفدهمین 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت 
ساختمان ایران است و همچنین یکی از مهم ترین نمایشگاه های خاور میانه می باشد. در 
این دوره بیش از هزار شرکت ایرانی و 200 شرکت خارجی در فضایی به مساحت 53000 
متر مربع حضور داشتند و بیش از ۶0000  نفر بازدیدکننده  را برای بازدید از محصوالت و 
خدمات صنعت ساختمان به نمایشگاه جلب کردند. تولید کنندگان کشورهای ترکیه، چین، 

روسیه، ایتالیا، یونان، قبرس، فرانسه، بلژیک، ژاپن، آلمان، اسپانیا، 
کره جنوبی، امارات متحده عربی، سوئیس، فنالند، استرالیا، سوئد، 
مالزی، انگلستان، آمریکا، پرتغال، نروژ، لهستان، ویتنام و هلند در این 

نمایشگاه حضور داشتند.
شرکت KWC ایران نیز یکی از شرکت کنندگان نمایشگاه بود، 
که در سالن 2٧ غرفه خود را برپا کرد و جدید ترین محصوالت 
خود از جمله شیر آب جدیدی، که با تماس دست کار می کند را 
انبوه سازان، معماران، طراحان داخلی ساختمان  در معرض دید 
خبرنگار  داد.  قرار   KWC محصوالت  کنندگان  مصرف  عموم  و 
ماهنامه با چند نفر از بازدید کنندگان گفتگوی کوتاهی انجام داد 

که چند نمونه از آن را مالحظه می فرمائید.
آقای عالئی که از شهر یزد آمده و کارمند بانک ملی است به ما 
با  و  KWC آشنا شدم  با شرکت  اینترنت  از طریق  گفتند: من 
تحقیقاتی که کردم به این نتیجه رسیدم، برای منزل شخصی ام 
از این شرکت خرید کنم. حاال هم به نمایشگاه آمده ام تا مدل 

مورد نظرم را انتخاب کنم.
خانم خانه دار جوانی گفتند: شیرهائی که تا حاال استفاده می کردم، 
با پرس و جوئی  افتادند و تق و لق می شدند.  زود به چکه می 
که کردم متوجه شدم شیرهای KWC از کیفیت خوبی برخوردار 

هستند و تصمیم گرفته ام از این برند استفاده کنم. حاال که به نمایشگاه آمدم متوجه شدم 
محصوالت KWC، طراحی و تنوع خوبی نیز دارند.

برای کسب  معماری هستند، گفتند: من  دانشجو سال چهارم  اعتصامی که  فاطمه  خانم 
اطالعات و تجربه خودم و همچنین از طرف شرکتی که برایشان کار می کنم، به این نمایشگاه 
 KWC آمده ام و از همه غرفه های شیر بهداشتی، دیدن کردم. در بین غرفه هائی که دیدم

مدل های ظریف تری دارد و دارای طرح های فکر شده تری هست.
آقای سهرابی که فروشنده لوازم بهداشتی ساختمان در شهر پاوه هستند، گفتند: چون از 
محصوالت KWC خوشم آمد به تهران آمده ام تا نمایندگی آن را دریافت کنم. البته توقع 

داشتم مدل های بیشتری را در نمایشگاه ببینم که متاسفانه تنوع مدل ها کم بود.

نمایشگاه بین المللی ساختمان با حضور KWC برگزار شد

آقای شادمان که مشغول ساخت یک پروژه مسکونی در شهر تبریز هستند به ما گفتند: شرکت
KWC به خاطر سابقه خوبی که دارد همیشه گزینه اول ما است و در پروژه های گذشته 
نیز از محصوالت KWC استفاده کرده ایم. این بار محصوالت توکار، مورد نظر ما هست و به 

نمایشگاه آمده ام تا مدل های مختلف توکار را ببینم.
آقای رنجبر که نماینده KWC در بهشهر هستند گفتند: من همه ساله در نمایشگاه شرکت  
می کنم تا از جدیدترین محصوالت شرکت KWC با خبر شوم. من در این نمایشگاه می خواهم 
تنوع محصوالت را ببینم و آنها را از نزدیک لمس کنم. همچنین استقبال مردم را ببینم، تا 

متوجه شوم آنها از کدام مدل ها بیشتر خوششان  می آید.
آقای میان سالی که فروشنده لوازم بهداشتی در منطقه تهران پارس هستند به ما گفتند: من 

برای ساختمان خودم تعدادی شیر KWC خریدم و در مدتی که از آنها استفاده می کنم خیلی 
راضی هستم، حاال هم به نمایشگاه آمده ام تا برای همکاری اعالم آمادگی کنم. 

آقای شعبانی به ما گفتند: من همه ساله در نمایشگاه شرکت می کنم، امسال شرکت KWC با 
نمونه کار های رنگی و مدل های متنوع، در سبک های جدید، از جمله شیر لمسی که با تماس 

دست کار می کند، قوی تر ظاهر شد و جلوه خاصی در نمایشگاه داشت.
امسال آقای کوستا یوروسویچ )Kosta Urosevic( مدیر صادرات شرکت KWC سوئیس 

که برای بازدید از پیشرفت های شرکت KWC ایران و حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان 
به ایران آمده بودند در این نمایشگاه حضور داشتند و در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما چنین 
گفتند: بیش از 1٧ سال است که ما همکاری خود را با ایران آغاز کرده ایم.  محصوالت ما  
معموالً در سوئیس ساخته و در سرتا سر دنیا توزیع می شود. ایران تنها کشوری است که 
اجازه)license( تولید محصوالت را بدست آورده، چون مدیران ایرانی معتقد بودند که اگر این 
محصول از سوئیس وارد شود، قیمت آن بسیار گران و غیر رقابتی می شود و با همین استدالل 
مدیران KWC سوئیس را قانع کردند. شرکت KWC ایران در سال 2000 ماشین آالت خود  را 
از سوئیس خریداری و تولید را آغاز کرد. در مدت تحریم ها مدیران ارشد سوئیسی معتقد بودند، 
 KWC روابط تجاری با ایران برایشان ارزش اقتصادی ندارد. تا اینکه در سال 2013 شرکت

سوئیس توسط یک شرکت سرمایه گذاری با نام فرانکی )Franke( که با داشتن11 هزار 
کارمند و ٧0 شرکت زیر مجموعه بزرگترین شرکت سوئیسی می باشد، خریداری شد. مدیران 
جدید نیز نگران بودند که اگر با ایران کار کنند وارد لیست سیاه آمریکا شوند و چون تجارت 
وسیعی با آمریکا و بانک های آن ها داشتند نگران بودند که این روابط آسیب ببیند. با وجود این 
اشکاالت و مخالفت هائی که وجود داشت مدیران قدیمی سوئیسی عالقه مند بودند روابط تجاری 
خود را با ایران ادامه دهند، زیرا به مدیران ایرانی اعتماد کامل داشتند و می دانستند این همکاری 
به ثمر خواهد رسید. در نهایت با برداشته شدن تحریم ها مدیران KWC سوئیس قانع شدند که 
قرارداد ایران را تمدید کنند. بعد از گذشتن این مراحل و امضاء موافقت نامه جدید، من به این 
نتیجه رسیدم که بهترین موقع برای آمدن به ایران فرا رسیده و بعد از هشت سال به ایران آمدم و در 
نمایشگاه تهران شرکت کردم. در حال حاضر ما رابطه خود با ایران را یک جاده دو طرفه می بینیم و 
در نظر داریم که با انتقال دانش فنی و تکنولوژی، کیفیت محصوالت ایران را با محصوالت سوئیسی 
برابر کنیم و از سوی دیگر ما هم از ایران بیاموزیم که چگونه می شود قیمت تمام شده را پائین 

بیاوریم، تا بتوانیم حضور خود را در بازارهای بین المللی گسترش دهیم.
از  که  عزیز،  های  نماینده  حضور  افتخار  به  ایران   KWC شرکت  ساله  همه  روال  طبق 
سرتا سر کشور به تهران آمده بودند و مهمانی که از سوئیس آمده بود، در تاالر عالی قاپو، 

ضیافتی برگزار کرد.  


