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خود باوری افراطی
 30سال پیش ،تیم والیبال ایران برای نخستین بار در مسابقات مقدماتی المپیک شرکت
کرد ،ولی موفق به حضور در المپیک نشد .در آن سال ها تیم والیبال کشور در قعر جدول
رده بندی جهانی جا خوش کرده بود .در سال های بعد نیز  3بار برای ورود به المپیک
سعی کرد ولی بازهم موفق نشد .تا اینکه امسال باالخره جواز ورود به المپیک را به دست
آورد .جالب است بدانید ،تیمهایی که در این دوره برای کسب سهمیه المپیک با یکدیگر
رقابت می کردند بسیار قدرتمند بودند ،در نهایت تیم ایران با  ۶پیروزی از  ۷بازی ،نشان
داد که اتفاق جدیدی برای والیبال ایران افتاده است .به راستی چه تغییری در والیبال
کشور رخ داد که ابتدا توانست قهرمان آسیا شود و پس از  56سال که ازعضویت ایران
در فدراسیون بینالمللی والیبال می گذرد ،به المپیک راه پیدا کند و تا رده هشتم جهانی
صعود نماید .شاید بررسی واقع بینانه این رویداد بتواند راهگشای بررسی سایر مواردی
باشد که کشور ما در آن دچار مشکل است و دلش می خواهد مشکالت خود را حل کند.
اگر بخواهیم به شیوه مرسوم ،نه سیخ بسوزد و نه کباب ،به این رخداد نگاه کنیم ،البد
باید از زمان اختراع توپ و تور ،نقش یک یک دست اندرکاران ورزش کشور را بررسی
کرده و از تاثیر آنها در این پیروزی تشکر و قدردانی کنیم .ولی فراموش نشود قرار است
موضوع واقع بینانه بررسی شود ،تا برای سایر موارد هم به کار آید.
نطفه اولیه این پیشرفت زمانی بسته شد که بعضی از دوستداران واقعی ورزش ،که از
حاشیه های مرسوم در ورزش هایی مانند فوتبال ،کشتی و وزنه برداری ،خسته بودند ،به
دنبال ارتقاء ورزشی رفتند که جاذبه های خوبی داشت ،ولی به ویروس مخرب «حاشیه»
آلوده نشده بود .افرادی مانند مصطفی کارخانه ،محمد رضا یزدانی خرم ،محمد داورزنی و
مرحوم حسین معدنی (از سایر کسانی که نام برده نشد ،همین جا پوزش می طلبیم) .این
گروه از اوایل دهه  80آرام و بی حاشیه ،شروع به تغییر زیر ساختهای کهنه و از رده
خارج والیبال کشور نمودند ،کم کم والیبال سر و شکلی پیدا کرد و پیش رفت ها شروع
شد .فدراسیون والیبال کشور با درک خالء تکنیک های مدرن ،در صدد جذب یک مربی
قوی و مطرح خارجی برآمد تا امکان حضور تیم در سطح بین المللی فراهم گردد .شکی
نیست که به دلیل جو خودباوری افراطی که سالیان درازی است در کشور ما وجود دارد،
ابتدا عده ای با استخدام مربی خارجی مخالفت کردند و شعار دادند که خودمان بهترین
مربیان دنیا را داریم و هیچ احتیاجی به مربی خارجی نداریم! باالخره دلسوزان والیبال
کشور در سال  2010موفق شدند براین جو فائق شوند و از میان چهار مربی صاحب نام
بین المللی ،آقای خولیو والسکو آرژانتینی را که تا آن زمان  5قهرمانی لیگ جهانی و
 2قهرمانی جهان و مربی گری تیم هایی مانند ایتالیا ،اسپانیا و چک را در کارنامه خود
داشت ،برای مربی گری تیم ملی انتخاب کنند.
با آمدن والسکو تیم ایران توانست در مسابقات آسیایی سال  2011قهرمان آسیا شود،
سپس در مسابقات انتخابی لیگ جهانی والیبال سال  2013با پیروزی مقابل تیم هایی مانند
مصر و ژاپن ،برای اولین بار به مسابقات لیگ جهانی راه یافت و در سال  2014نیز به
مسابقات قهرمانی جهان وارد شد .در این زمان تیم والیبال سرشناس آرژانتین مدتی بود
که در رده بندی جهانی مرتباً سقوط می کرد ،در سال  2014آقای والسکو به ندای
رئیس جمهور کشورش لبیک گفت و برای سر وسامان دادن به تیم آرژانتین ،ایران را
ترک کرد .این اتفاق تاثیری در پیروزی های تیم ایران به جا نگذاشت ،زیرا این تیم به
صورت ریشه ای و بدون وابستگی به افراد و با داشتن پشتوانه های جوان و به دور از
غوغا ساالری رشد کرده بود .بعد از والسکو مسئوالن فدراسیون ،به ترتیب  2مربی قوی
جهانی به نام آقایان اسلوبودان کواچ و رائول لوزانو را به خدمت تیم در آورد و پیشرفت های
تیم والیبیال کشور را ادامه داد ،تا اینکه به المپیک راه یافت.
در سالیان اخیر ما به خاطر تعدادی از حوادث مانند جنگ و تحریم ،در بسیاری از عرصه ها،
از دانش روز دنیا عقب افتاده ایم ،شاید بتوان گفت مهم ترین آن در علم مدیریت بوده .ورزش
رشته ای است که مرتباً در محک آزمایش بین المللی قرار می گیرد و کمبودهای مدیریت
آن به سرعت احساس می شود .چندان که هم اکنون  54مربی خارجی در  23رشته در
کشور مشغول فعالیت هستند .در صورتی که به نظر نمی رسد ،برای حادترین مشکل فعلی
کشور یعنی مدیریت آب ،تا کنون حتی یک کارشناس بین المللی را به کمک طلبیده باشیم.
ممکن است که در سدسازی یا پروژه های انتقال آب و هر کار سازه ای دیگری به خودکفایی
رسیده باشیم و از کارشناسان خارجی بی نیاز باشیم ،ولی با نگاه به مشکالت مدیریت آب،
بالفاصله خواهیم فهمید در این زمینه احتیاج به کمک داریم .مردم کشور آلمان با  700میلی
متر بارندگی سالیانه ،سرانه 120لیتر آب در روز مصرف می کنند ،در حالی که ایرانی ها با 220
میلی متر بارش ،مصرف روزانه شان  220لیتر آب شُ رب است .مسلماً کارشناسان آلمانی
می توانند در مدیریت مصرف به ما کمک کنند .پس چرا ما از مدیران آب آلمان برای کاهش
و کنترل مصرف سرانه کمک نمی گیریم .راندمان آب کشاورزی کشور استرالیا که خشک تر
و کم آب تر از کشور ما است  70درصد است ،در حالی که راندمان ایران فقط  30درصد است.
اشکالی دارد که با چند شرکت استرالیایی قرارداد ببندیم تا مدیریت مصرف آب کشاورزی
و نحوه باال بردن راندمان را به ما انتقال دهند .شهر سن دیگو که در سال  2009با کمبود
شدید آب مواجه شد ،ظرف  2سال توانست تحت مدیریت بنیاد صرفه جویی آب سن دیگو،
که یک نهاد مردمی ( )NGOاست و با یک برنامه آموزش اجتماعی 30،درصد در مصرف آب
شُ رب صرفه جویی کند .این رقم تا سال  2015به  40درصد رسیده .آیا ما نمی توانیم از این
نهاد مردمی بخواهیم تجربیات خود را طبق یک برنامه مدیریتی در اختیار ما بگذارد .ما برای
حل مشکل آب کشور مجبوریم دست از خود باوری افراطی برداریم و از امکانات
ش.ب
بین المللی استفاده کنیم.

گزارشی از انتشار ۱۰۰شماره

 100ماه پیش ،زمانی که شرکت  KWCایران در قالب «مسئولیت اجتماعی شرکت ها» تصمیم
به انتشار این ماهنامه گرفت ،امکان رسیدن به شماره  100یک رویای دست نیافتنی به نظر
می آمد ،چون فقط 10درصد نشریات ایران می توانند تا سال دهم دوام بیاورند .شاید رمز تداوم
ما این بود که به سرعت از یک نشریه تبلیغاتی داخلی ،به یک نشریه محیط زیستی با گرایش
محوری آب تحول پیدا کردیم .اکنون  7500مخاطب از اقشار مختلف این ماهنامه را مطالعه
می کنند ،کسانی که دغدغه محیط زیست را دارند و به آب احترام می گذارند.
ما به نقش حیاتی آب باور داشتیم و می دانستیم آب نقش بزرگی در آینده دنیا بازی خواهد کرد ،به
همین دلیل مقاالت متعددی در رابطه با اهمیت آب در جهان تهیه و منتشر کردیم.
به دلیل اهمیتی که مصرف صحیح آب در زندگی مردم کشور بازی می کند ،از همان ابتدای
انتشار ،مقاالت متنوعی در مورد شیوه های صرفه جویی در مصرف آب چاپ کردیم.

در این مدت 100،سرمقاله که همگی در ارتباط با جنبه های متنوع مدیریت آب بودند ،نوشته
و چاپ شد .در این مقاله ها مشکالت را پیش بینی کرده و نسبت به آن اخطار دادیم ،مشکالتی
که این روزها تبدیل به بحران آب کشور شده است.

بسیاری از نقاط جهان دچار بحران آب هستند و قدمهای موثری برای حل مشکل
برداشته اند ،ما مقاله هایی در رابطه با شیوه مقابله سایر کشورها با بحران آب تهیه ،ترجمه و
چاپ کردیم تا چراغ راهی برای مدیران آب کشور باشد.

یک طرح تحقیقاتی در مجتمع مسکونی پارک پرنس انجام دادیم ،تا تاثیر دوش کم مصرف و
آبفشان را در آب مصرفی این مجتمع بررسی کنیم .نتایج طی  2شماره منتشر شد.

در زمانی که مسکن مهر در دست ساخت بود طرحی برای کاهش مصرف آب ساکنان
اینگونه مجتمع های مسکونی تا  50درصد تهیه و در چهار شماره ارائه گردید.

حاال از شماره  100گذشتیم و چشم به رویای شماره  200دوخته ایم ،تا شاید به سهم خود
قدم کوچکی در راه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برداریم.

گفتگو با دکتر ساناز صنایع گلدوز درباره طرح انتقال آب
خانم دکتر ساناز صنایع گلدوز مدرک لیسانس خود را سال  1375در رشته
زبان فرانسه از دانشکده زبان های خارجی دریافت کردند .سپس مدرک فوق
لیسانس خود را در رشته محیط زیست با گرایش برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش
از دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران اخذ کردند .ایشان مدرک دکتری خود
را با گرایش برنامه ریزی در سال  1390از همان دانشکده دریافت نمودند و اکنون
به عنوان رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و انجمن آشتی با زمین مشغول
فعالیت هستند .ایشان تا کنون در مشاغل مختلفی در رابطه با محیط زیست
فعالیت داشته اند و مقاالت متنوعی هم در این رابطه منتشر کرده اند.
در فروردین سال  1395جمعی از استادان و متخصصان محیط زیست و علوم
زمینی و منابع طبیعی کشور در اعالميهاي مشترك ،مخالفت خود را با طرح
وزارت نيرو براي انتقال و شيرينسازي آب دریای خزر به استان سمنان كه به نظر
این گروه فاقد توجيه اقتصادي و ارزيابي جامع تخصصي و محيطزيستي است،
اعالم كردند .خانم دکتر صنایع گلدوز یکی از امضاءکنندگان این نامه سرگشاده
هستند .در این شماره پای صحبت ایشان می نشینیم تا با دالیل مخالفت شان
آشنا شویم ،لطف ًا مالحظه فرمایید.

به همین دلیل رطوبت دریا در منطقه باقی می ماند و در طول زمان باعث سبزی
خطه شمال و ایجاد کمربند سبز آن شده است .به برکت همین اعتدالل دما و
سبزی است که مردم در زمان تعطیالت به آنجا سفر می کنند ،در نتیجه وسیع ترین
قطب سیاحتی کشور را در ساحل خزر ایجاد شده .به خاطر همین رطوبت ،اطراف
دریای خزر با جنگل های هیرکانی که حدود  40میلیون سال قدمت دارند پوشیده
شده است .گونه های بسیار ارزشمندی از جانوران نیز در این دریا زندگی می کنند،
گونه هایی مانند فوک خزری ،ماهی سفید و انواع ماهی خاویار که ارزش زیستی و
اقتصادی زیادی برای کشور دارند .حاال ببینیم این طرح چه مشکالتی را می تواند
برای این منطقه به بار آورد .خزر یک دریاچه مشاع بین  5کشور است .بیشتر آب
دریای خزر از سمت روسیه و از طریق رود ولگا تامین می شود و ایران برای تامین
آب دریای خزر رودی با دِبی باال ندارد .به همین دلیل اگر ما بخواهیم آب زیادی
از دریاچه خزر برداشت کنیم ،احتمال دارد با عکس العمل و اعتراض همسایه های
شمالی مواجه شویم .از طرفی این طرح متعلق به حدود 50سال پیش است ،زمانی
که بیش از 50درصد دریاچه خزر متعلق به ما بود و فقط با یک کشور شریک بودیم،
اکنون تعداد شرکا به  4کشور رسیده است .در ضمن سرعت تغییرات محیط زیستی،

برق برای پمپاژ فع ً
ال حدود دو هزار میلیارد تومان و هزینه احداث خط لوله و
نمک زدایی نیز حدود شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ،البته تجربه می گوید
این ارقام معموالً در انتهای کار به دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهند کرد .با توجه
به این حجم مخارج باید دید آب با چه قیمتی به سمنان خواهد رسید و ضمناً با
توجه به رابطه هزینه -فایده آیا این طرح از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد
بود یا نه .مشکل دیگر این است که در چند دهه اخیر به دلیل باال رفتن متوسط
دمای دنیا ،میزان تبخیر آب در مرکز کشور تا  5000میلی متر در سال افزایش
یافته ،در واقع اگر ما با این طرح مقدار زیادی آب را نمک زدایی کرده و با هزینه
گزاف به سمنان انتقال دهیم ،امکان دارد حجم زیادی از آن تبخیر شود و چیز
زیادی برای مصرف کننده باقی نماند .مشکل دیگر این است که کشور ما در
کنفرانس پاریس متعهد شده ،تا سال  2030به صورت قطعی 4درصد و به صورت
مشروط  8تا  12درصد از میزان تولید  CO2و گازهای گلخانه ای خود بکاهد25 .
درصد این کاهش سهم وزارت نیرو است ،نیروگاه هایی که احتماال برای پمپاژ آب
در مسیر ساخته خواهند شد ،به احتمال زیاد از سوخت گاز مایع یا مازوت استفاده
خواهند کرد .این دو نوع سوخت CO2 ،زیادی تولید می کنند .حاال حساب کنید
به خاطر نیروگاه هایی که در مسیر طرح انتقال آب ساخته خواهند
شد ،کشور ما تا چه میزان در کاهش گازهای گلخانه ای موفق
خواهد بود و به تعهدات بین المللی خود عمل خواهد کرد .از طرفی
کشور دارای حوزه های آبخیز مختلفی است که مردم هرحوزه در
واقع مالک آب آن به حساب می آیند .انتقال آب از یک حوزه به
حوزه دیگر معموالً زمینه ساز اختالفات بین حوزه ای می شود ،به
خصوص اگر خود حوزه دچار کمبود آب باشد .تاکنون چندین مورد
از این مناقشات محلی دیده شده و اگر انتقال بی رویه آب هم چنان
ادامه پیدا کند ،می تواند منجر به مخاطرات امنیتی بیشتری شود.
پیشنهاد جایگزین شما برای تامین آب چیست؟
مسلماً تامین آب کشور یک کار کوتاه مدت نیست ،به نظر من
به جای برنامه ریزی های مقطعی ،باید به صورت استراتژیک با
مشکل آب برخورد کرد .چنین کاری احتیاج به برنامه  5ساله10،
ساله و  25ساله دارد .در شرایط فعلی وزارت نیرو باید از عرضه
آب فراتر رفته و تمرکز را بر روی مدیریت آب بگذارد .حتی بعضی
کارشناسان معتقدند که وزارت خانه جداگانه ای برای آب تشکیل
شود ،تا بتواند در کنار عرضه آب ،وقت و نیروی بیشتری را بر روی
مدیریت مصرف آب صرف کند .اگر در همین شرایط فعلی برنامه

کنند .وزارت نیرو هم که متولی عرضه آب کشور است ،طبق روش مرسوم خود
بیشتر به تامین آب می اندیشد و به اثرات محیط زیستی آن توجه زیادی ندارد،
در نتیجه خطر شروع سریع پروژه انتقال آب از دریای خزر به سمنان ،آن هم بدون
رعایت مالحظات محیط زیستی ،بسیار زیاد است .چندان که براساس اطالعات
رسیده ،لوله گذاری در جنگل های هیرکانی منطقه ،هم اکنون آغاز شده است.
از قرار سازمان حفاظت محیط زیست و خانم دکتر ابتکار به عنوان معاون محیط
زیستی ریاست جمهوری ،قب ً
ال مخالفت خود را با این طرح اعالم کرده بودند .من و
تعدادی از اساتید محیط زیست دانشگاه نیز چون این طرح را بدون ارزیابی صحیح
و دارای اثرات مخرب محیط زیستی می دانستیم ،تصمیم گرفتیم نظرات و دالیل
خود را در قالب یک نامه سرگشاده اعالم کنیم ،تا توجه مردم و مسئوالن نسبت
به عواقب اجرای این طرح جلب شود.
آیا شما مطمئن هستید که این طرح برای محیط زیست منطقه
خطرناک است؟
تمام طرح های عمرانی بزرگ کشور مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط
زیستی هستند ،هرچند قانونی برای تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی
وجود ندارد ،ولی آیین نامه آن موجود است .در هر طرح ابتدا باید توجیه اقتصادی
آن بررسی و بر طبق استانداردهای موجود ،انواع مراحل آن مورد ارزیابی قرار
گیرد .با این ارزیابی ها در نهایت مشخص می شود که اصوالً پروژه از نظر اقتصادی
به صرفه است و در اصطالح فنی توجیه هزینه -فایده دارد یا نه .در مرحله بعد،
طرح باید توجیه محیط زیستی داشته باشد .اثرات احتمالی طرح بر محیط زیست
ارزیابی می شود ،در نهایت با استناد به نتایج ارزیابی ،اجرای یک پروژه قبول یا
رد می شود .البته تمام این ارزیابی ها بایستی در مرحله صفر پروژه صورت بگیرد،
یعنی وقتی که هنوز کوچک ترین اقدامی برای ساخت آغاز نشده ،زیرا زمانی که
مرحله ساخت شروع شود ،حتی اگر ارزیابی ها نشان دهد که طرح توجیه محیط
زیستی ندارد و تخریب و آلودگی آن زیاد است ،دیگر متوقف کردنش بسیار سخت
است ،زیرا هزینه ها به هدر می رود و حتی اگر جلوی پیشرفت پروژه نیز گرفته
شود ،آسیب های وارد شده بر محیط زیست دیگر غیرقابل جبران است .ظاهرا ً
در مورد پروژه انتقال آب از خزر به سمنان ،ارزیابی های الزم به طور کامل و
همه جانبه انجام نگرفته ،یا الاقل مستندات آن به مجامع علمی و تخصصی ارائه
نشده ،پس ما نمی توانیم با این مقدار اطالعات بگوییم ،پروژه به نفع کشور هست
یا نیست .البته با توجه به شواهد و یکسری آمارهایی که از قبل وجود داشته و
دانستن شرایط کنونی منطقه و پوشش گیاهی که در مسیر قرار دارند و زمین های
زراعی که در سر راه پروژه هستند و احتمال تخریب وسیع عوارض زمین و هزینه
هنگفتی که این طرح الزم دارد ،به نظر می رسد اجرای آن با موانع و مشکالت
زیادی همراه شود و حتی شکست بخورد.
دالیل مخالفت شما و هم فکرانتان چیست؟
دریای خزر تاالب بزرگی است که در سمت ایران ،با رشته کوه البرز محاصره شده،

از اجرای برنامه ها جلو افتاده .تا چند سال پیش آب خزر مرتباً اضافه می شد و سطح
آب روز به روز باال می آمد ،تا جایی که آب دریا وارد منازل و اراضی ساحلی می شد.
چند سالی است که با توجه به کاهش بارندگی ها ،تبخیر باال و سدهایی که بر روی
رودخانه های ورودی دریاچه بسته شده ،سطح آب به طور محسوسی اُفت کرده.
با این شرایط ما ارزیابی دقیقی از شرایط و میزان کاهش تراز آب دریاچه خزر در
سال های آتی نداریم و نمی دانیم که آیا همان بالیی که سر دریاچه ارومیه آمد
در چند سال آینده ،بر سر دریاچه خزر هم خواهد آمد یا نه .نمی دانیم اگر روسیه
و سایر همسایه های دریاچه خزر ،به هر دلیل جلوی آبی که به دریاچه می ریزد
را بگیرند ،در حالی که ما از سمت خود آب دریاچه را تخلیه می کنیم و به مرکز
کشور می فرستیم ،برای نوار سبز شمالی کشور چه اتفاقی خواهد افتاد .این مسائلی
است که باید به دقت بررسی شود .درست است که صنعت کشور نیاز به آب دارد،
کشاورزی آب می خواهد ،مردم آب شرب الزم دارند و مسئوالن کشور از نظر سیاسی
و اجتماعی تحت فشار هستند ،این طبیعی است که ما در زمان هایی مجبور شویم
چیزی را قربانی کنیم تا در قبالش چیز دیگری به دست آوریم .اما آیا آن چیزی که
ما در شمال کشور قربانی می کنیم ،به اندازه از بین رفتن کمربند سبز شمالی ارزش
دارد؟ دیگر اینکه استحصال آب برای انتقال به سمنان یا هرجای دیگری نیاز به نمک
گیری و تصفیه دارد .وقتی به صورت اسموز معکوس آب را از نمک جدا کنیم ،یک
پسآب نمکی بسیار غلیظ تولید می شود که از دو حال خارج نیست ،یا این پسآب
در زمین های اطراف ریخته می شود ،یا به دریا باز گردانده می شود .اگر بر خاک
ریخته شود ،اثرات بسیار مخربی برای منطقه و آب های زیر زمینی خواهد داشت
و خاک اطراف دریاچه را شور خواهد کرد ،به شکلی که دیگر قابل کشت نخواهند
بود ،یعنی ما برای رشد کشاورزی در یک منطقه کم حاصل ،زمین های زراعی یک
منطقه حاصل خیز را نابود کرده ایم .در حالی که آب خزر به خاطر ورود فاضالب و
نشت نفت از سمت باکو ،همین حاال هم دارای آلودگی میکروبی باالیی است ،اگر
پسآب دوباره به دریای خزر باز گردانده شود که احتمال آن زیاد است ،اضافه شدن
نمک که خود نوعی آلودگی مضاعف به حساب می آید ،باعث مرگ آبزیان خواهد
شد .آب دریای خزر شوری مشخصی داردکه آبزیان با آن عادت کرده اند .پُر نمک و
آلوده تر شدن آب دریاچه باعث حذف گونه های جانوری و ریز موجودات آن خواهد
شد ،همین حاال هم فوک خزری به خاطر آلودگی آب و عدم رعایت مالحظات
محیط زیستی ،به شدت در معرض انقراض قرار دارد .اگر فرض کنیم آسیب های
اقتصادی و محیط زیستی این طرح در طوالنی مدت قابل جبران باشد ،ولی انقراض
گونه های جانوری و گیاهی موضوعی غیر قابل بازگشت خواهد بود .مانند اتفاقی که
برای ببر مازندران افتاد و به دلیل شکار و عدم رعایت مالحظات محیط زیستی به
کلی منقرض شد .مشکل بعدی این است که خط انتقال آب از دریاچه خزر به فالت
مرکزی ،باید از رشته کوه البرز عبورکند .این انتقال به دلیل اختالف ارتفاع نیاز به
پمپاژ و برق فراوان دارد که هزینه بسیار باالیی در برخواهد داشت .هزینه نیروگاه های

مدیریت آب اجرا شود ،مقدار زیادی از مشکالت عرضه آب می تواند تعدیل شود.
بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر مصرف سرانه اهالی سمنان که یک
منطقه کم آب است ،حدود 1830متر مکعب است .این رقم برای کل ایران در
حدود  1700تا  1800مترمکعب است .اگر تامین آب برای این منطقه ،بدون
مدیریت مصرف باشد در آینده مصرف سرانه مردم سمنان باز هم باالتر خواهد
رفت و بحران آب ادامه پیدا خواهد کرد .ضمن اینکه سمنان از نظر محدودیت و
تنش در اولویت نقشه آبی کشور قرار ندارد .ظاهرا ً هدف اصلی انتقال آب بیشتر
به دلیلتامینآببرایصنعتاست.صنایعکمآببَر،همراهبابازچرخانیآبمیتوانند
در سمنان انتخاب مناسبی باشند .صنایع سمنان می توانند با مدیریت آب و
روش های نوین فنی مصرف را بطور قابل مالحظه ای کاهش دهند .نمونه های
موفقی هم اکنون در کشور مثال زدنی است .در همدان نیروگاهی وجود دارد که
برای بخش کولینگ ،از تصفیه فاضالب استفاده می کند .اگر از همین راهکارها
در سمنان نیز استفاده شود ،بخشی از نیاز آب آن برطرف خواهد شد 90 .درصد
آب سمنان در بخش کشاورزی مصرف می شود که راندمانش مانند سایر مناطق
فقط  30درصد است .اگر باز چرخانی آب و مدیریت صحیح کشت در سمنان
اتفاق بیفتد ،خیلی از کمبودها برطرف می شود و دیگر نیاز به انتقال آب نخواهد
بود .تغییر الگوی کشت و آبیاری ،بسیاری از محدودیت ها را برطرف می کند .اگر
مدیریت آبخیزداری داشته باشیم ،می توانیم آب سمنان را از خود سمنان و نهایتاً
از حوزه های اطراف آن تامین کنیم .تصفیه فاضالب گزینه ای است که خیلی بر
روی آن کار نشده .اگر قصد بر استفاده از آب شیرین ُکن باشد ،بهتر است آب های
شور و لب شور مناطق اطراف سمنان ،در ابعاد کوچک نمک زدایی شود ،تا هم
احتیاج به انتقال وسیع آب نباشد ،هم آسیب های محیط زیستی پساب نمکی در
ابعاد کوچک و قابل کنترل قرار بگیرد .برای مصارف خانگی نیز تغییر الگوی مصرف
و بازچرخانی آب می تواند بسیاری از نیازها را کاهش دهد .در مصارف خانگی ما
پِرت و هدر دهی خیلی زیاد داریم که باید جلوی آن گرفته شود .هر ایرانی روزانه
بین 170تا 200لیتر آب مصرف می کند ،که حدود  2برابر کشورهای اروپایی
است .در حالی که میزان متوسط بارش سالیانه اروپا حدود 2500میلی متر است و
میزان متوسط بارندگی کشور ما  225میلیمتر .پس بهتر است ابتدا میزان مصرف
را تا حد معقول کاهش دهیم .حاال اگر تمام این کارها انجام شد و باز هم دچار
مشکل بودیم آن وقت است که باید بعنوان آخرین گزینه به سراغ انتقال محدود
آب برویم ،آن هم در ابعادی بسیار کوچک و کنترل شده تا به مناطق دیگر آسیب
نرسد و افراد حقیقی و حقوقی فکر نکنند هر چقدر آب مصرف کنند ،وزارت نیرو
برای شان تامین خواهد کرد .به جای انتقال اگر طرح آمایش همه جانبه و جامع
برای آب کشور تهیه شود و اعتبار الزم برای این طرح فراهم گردد ،فکر می کنم
در طول  5سال بتوانیم بسیاری از نیازهای آبی کشور را کنترل کنیم .از دیدگاه من
موفقیت دولت ها به اقتدار همه جانبه آنها ،به ویژه در محیط زیست بستگی دارد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید از شما متشکریم.

طرح تامین آب سمنان از طریق انتقال آب درياي خزر از
کجا ریشه گرفت؟
این طرح جدیدی نیست ،پیشنهاد انتقال آب دریای خزر و دریای
عمان و خلیج فارس ،به فالت مرکزی ،پیش از انقالب نیز مطرح
بود .در همان زمان طرح اولیه و بخشی از برنامه ریزی های آن
نیز انجام شد .پس از انقالب اجرای این طرح متوقف شد ،تا اینکه
دوباره در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دوباره مطرح شد،
ولی اقدام زیادی برای آن انجام نگرفت .در زمان ریاست جمهوری
آقای احمدی نژاد بار دیگر طرح انتقال آب شمال و جنوب ،به ویژه
طرح انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران چون کوتاه تر است ،در
دستورکار دولت قرار گرفت و تخصیص بودجه و تجهیز کارگاه آن
به ُکندی شروع شد .تا اینکه  3ماه پیش آقای روحانی در سخنرانی
خود در سمنان ،به شکل جدی قول دادند که آب را از خزر به
سمنان منتقل خواهند کرد .معموالً نیازهای آب کشور مسئوالن
را تحت فشار قرار می دهد و آنها را مجبور می کند به مردم قول
تامین آب را بدهند ،سپس درغالب مصوبه هیات دولت و ریاست
جمهوری ،آن طرح را برای وزارت نیرو ارسال می کند و آن وزارت
را ملزم می کنند تا تحت هر شرایطی آب برای منطقه کم آب تامین

 9رفتار ناپسند مدیران با کارمندان خوب
جدا شدن افراد خوب و کارآمد از یک موسسه ،پدیده ای مخرب و پُرهزینه است .ممکن
است مدیران در ذهن خود دالیلی و توجیحاتی برای جدا شدن کارمندان توانا داشته باشند
و حتی از رفتن آنها ناراحت و عصبانی بشوند ،ولی شاید ندانند یکی از مهم ترین عوامل فرار
کارکنان الیق و رسوب افراد ناالیق ،رفتار خود آنها است .آمار نشان می دهد بیشتر کارکنان
فراری ،شغل شان را ترک نمی کنند ،بلکه مدیران شان را ترک می کنند!
قسمت تلخ ماجرا این اســت که با رفتن این افراد ،معموالً مقداری دانش و اطالعات
نیز خارج می شــود ،این کار به دو شکل دردسر ساز است .اوالً در موسسه ایجاد
خالء اطالعاتی می کند ،ثانیاً باعث پراکنده شدن دانش و اطالعات در بازار کار و
بین رقبا می شود .مدیران می توانند با کمی تغییر در رفتار خود و پیش گرفتن
رویه حمایت از افراد الیق ،از بروز این مشکل جلوگیری کرده نیروهای متعهد و
کارآزموده را حفظ کنند.
چند رفتار مشــخص وجود دارد که بیشــترین تاثیر را در جدا شدن کارمندان
شایسته از سیستم در پی دارد.
 -۱بیگاری کشیدن
چون کارمندان شایسته کارها را خوب و سریع و بی دردسر انجام می دهند ،برای
هر مدیری وسوسه انگیز است تا بیشترین حجم کار را به طرف کارمندان خوب
خودسرازیرکند،بهاینشکلمدیران،دائماًدرتلهبیگاریکشیدنازخوبهامیافتند.
کار کشیدن بی رویه از یک کارمندان او را فراری می دهد .حجم و ساعت کار زیاد،
به کارمند شایسته این احساس را می دهد که او به خاطر عملکرد خوبش تنبیه
می شود .اگر مدیری بخواهد بدون دادن پاداش مناسب ،فشار کار را روی کارمند
با هوش و فعال زیاد کند ،مطمئناً او به دنبال شغل دیگری خواهد رفت و چون توانا
است ،به سرعت کار پیدا خواهد کرد .ترفیع ،تشویق ،اضافه حقوق ،ارتقاء سمت سازمانی،
از جمله راهکارهای است که یک مدیر باید در زمان افزایش حجم کار برای کارمندانش
در نظر بگیرد ،کسانی که تمام تالش خود را انجام داده اند تا موسسه به جلو حرکت
کند ،دوست دارند از آنها قدردانی شود .اگر مدیر در جهت شایسته ساالری گام بردارد،
افراد کم کار و ناتوان نیز تشویق می شوند تا از خود انگیزه و فعالیت بیشتری نشان دهند.
 -2عمل نکردن به تعهدات
هنگامی که یک مدیر قول و قراری می گذارد ،در واقع روی مرز باریک خشــنودی و
نارضایتی افراد راه می رود .وفای به عهد باعث خشــنودی خواهد شد و جفای به عهد

ذهن یا ضمیر ناخودآگاه
مغز انسان برای تصمیم گیری ،از دو نوع ذهن استفاده می کند ،یکی ذهن خودآگاه که
کارهای ارادی و تصمیم های آگاهانه را می گیرد ،دیگری ذهن ناخودآگاه یا ناهوشیار
که مسئولیت ساختن و حفظ تجربه ها را به عهده دارد .ذهن ناخودآگاه دارای پیچیدگی
خاصی است و تاثیر بسیار مهمی بر زندگی انسان دارد و فرمانده بیشتر رفتارهای انسان
است .مث ً
ال وقتی فردی از دیدن مار می ترسد و به سرعت فرار می کند ،بیشتر حرکاتش
توسط ذهن ناخودآگاه مدیریت می شود .بعضی ها هم هستند که با مار بازی می کنند
و هیچ ترسی از آن ندارند ،پس ترس و فرار از مار امری فطری نیست و
نتیجه تجربیات مندرج در ذهن ناخودآگاه ما می باشد.
تمام اتفاقاتی که برای ما رخ می دهد و ما آن را درک می کنیم ،به
وسیله حواس پنجگانه وارد مغز می شوند ،وقتی قسمت آگاه مغز،
عکس العمل های مناسب خود را نسبت به آن اتفاقات نشان داد،
تحلیل و نتیجه های به دست آمده را در قسمت ضمیر ناخودآگاه مغز ذخیره
میکند تا مرجعی برای تجربیات ما بشود .هرگاه بار دیگر با رویداد
مشابه ای مواجه شویم ،ضمیر ناخودآگاه به طور اتوماتیک و در کسری
از ثانیه تجربه ذهنی موجود در ذهن را در قالب احساسات و عکس
العمل های مناسب در اختیار ما قرار می دهد ،بدون آنکه متوجه شویم
منشاء این عکس العمل ها در کجا قرار دارد .در واقع ذهن ناخودآگاه،
از ما در مقابل آسیب های تکراری محافظت می کند .مث ً
ال اگر یک بار
دست ما با کتری بسوزد ،در ذهن ما حک می شود که کتری داغ است و
می تواند به ما آسیب برساند .پس هر بار که کتری را می بینیم ،تا وقتی
مطمئن شویم کتری گرم نیست ،به آن دست نمی زنیم ،اگر ما انسان ها
چنین قابلیتی را نداشتیم ،ناگزیر بودیم اشتباهات گذشته خود را مرتباً
تکرار کنیم و به خود آسیب برسانیم.
حاال اگر ما بخواهیم تجربیاتی مانند پَرت شدن از پله یا تصادف با اتومبیل یا غرق شدن
در استخر را شخصاً درک کنید برایمان پُر هزینه خواهد بود .به همین دلیل ما نمی توانیم تمام
اطالعات ذهن ناخودآگاه خود را از طریق تجربه شخصی به دست آوریم ،بلکه بخشی
از تجربیات خود را از طریق آداب و رسوم و قوانین خانوادگی و اجتماعی و فلکلور و
فرهنگی که به دلیل تکرار برای ما باور پذیر شده اند و اخطار و توصیه کسانی که
آنها را باور داریم و تجربیات و اتفاقات که شاهد آن هستیم و یا درباره آن شنیده ایم
کسب می کنیم و در صندوقچه ذهن ناخودآگاه خود ذخیره می نماییم .کودکان اولین

نارضایتی ایجاد می کند .اگر یک مدیر به قول و قرار خود پایبند باشد ،جایگاه او در برابر
کارمندان روز به روز باالتر می رود .اما اگر به تعهدات خود عمل نکند ،به تدریج همه او
را به عنوان فردی غیر قابل احترام و بد قول می شناسند .در چنین شرایطی افراد الیق
پراکنده می شوند و آنها که باقی می ماند عده ای کارمند ناالیق و مغرض هستند ،که
جایی برای پراکنده شدن ندارند.
 -3استخدام و ارزش دادن به افراد بی کفایت

کارمندان ســخت کوش و شایســته همواره عالقه دارند با افراد حرفه ای و هم تراز
خــود کار کنند .اگر مدیــری نتواند افراد شایســته ای را دور هم جمع کند ،باعث
پایین آمدن انگیزه افراد توانا خواهد شد .حاال اگر به همین افراد بی لیاقت ،به دلیل
مطیع یا وابسته بودن بهای اضافی هم داده شود ،اوضاع بدتر خواهد شد .این توهین
بزرگی به فرد کاردان است که با وجود عملکرد بهتر ،به حاشیه رانده شود .مطمئناً
اگر فردی به معنای واقعی توانا باشــد ،به چنین شــرایط تن در نمی دهد و میل به
جدایی پیدا می کند.
 -4از بین بردن شور و شوق کارکنان

تجربیات ذهن ناخودآگاه خود را از طریق عکس العمل های مادر به دست می آورند.
مث ً
ال از چهره درهم کشیده مادر متوجه می شوند چاقو خطرناک است و از بشاش بودن
چهره او در برخورد با گلدان درک می کنند که گل خوب و دلچسب است .همین عالئم
کم کم تبدیل به فرمان های ناخودآگاه مغز می شود .روند ایجاد فرمان های ناخودآگاه
در مغز را با مثالی بررسی می کنیم .وقتی کسی می خواهد برای نخستین بار رانندگی
بیاموزد ،تمام حواسش به رانندگی است و تمام حرکاتش را با تصمیم گیری قبلی انجام
می دهد ،به همین دلیل در چنین شرایطی نمی تواند با کسی صحبت نماید ،یا موزیک
گوش کند .به تدریج که بر مهارت رانندگی او افزوده می شود ،دیگر نیازی نمی بیند

کلیه اعمال رانندگی خود را فکر شده انجام دهد ،بلکه اعمال به تدریج به ناخودآگاه او
نقل مکان کرده ،اتوماتیک می شوند و او کم کم می تواند در حین رانندگی حرف بزند
یا به موزیک گوش کند.
در زندگی روزمره 90درصد اعمال ما در اختیار ذهن ناخوآگاه و فقط  10درصد آن تحت
کنترل ذهن خودآگاه قراردارد .متاسفانه فرمان های ذهن ناخودآگاه همیشه به نفع ما
نیست .زیرا تجربه ای که مث ً
ال  10سال پیش کسب کرده ایم و در زمان خود بسیار مفید
بوده ،ممکن است در زمان حال دیگر مفید نباشد .مث ً
ال امنیت و آرامشی که افراد در سن

کارمندان باهوش و توانمند ،معموالً پُر شور و پُر هیجان هستند .فراهم کردن زمینه برای
شکوفایی اســتعداد و ذوق کاری این افراد می تواند رضایت شغلی آنان را بیشتر کند.
بسیاری از مدیران ،کارمندان باهوش خود را محدود می کنند ،چون می ترسند اگر آنها
شــور و شوق خود را در مسائل متنوع نشان دهند ،بازدهی آنها در جهت تحقق اهداف
مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد .این ترس بی دلیل است ،تحقیقات جدید نشان می دهد،
افرادی که در محل کار با شور و اشتیاق کار می کنند ،در واقع پدیده ای به نام “سیال
بودن ذهن” را تجربه مینمایند و ذهن شان تا  5برابر بیشتر از حالت عادی ،بازدهی
دارد .مدیران بهتر است به جای مهار کردن این شور و اشتیاق ،آن نیرو را در جهت
پیش رفت موسسه کانالیزه کنند ،اگر این شور و شوق سرکوب شود مانند یک فنر
عمل خواهد کرد و کارمند توانا را به خارج از موسسه پرتاب خواهد نمود.
 -5عدم بهره گیری از خالقیت کارمندان
اغلب کارمندان باهوش به دنبال بهبود و ارتقاء هر چیزی که به نوعی با آن سر و
کار دارند هستند .اگر مدیری به دلیل محافظه کاری نخواهد وضع موجود را تغییر
دهد و از هر نوع تحول احتراز کند و توانایی افراد را در بهبود شرایط موسسه نادیده
بگیرید ،باعث ایجاد حس تنفر شغلی در افراد خالق خواهد شد .نادیده گرفتن توان
کارمندان قدرتمند ،آنها را عالقه مند به ترک محیط های بی روح و ساکن می کند.
 -6تخریب ایده های ذهنی افراد
اغلب مدیران در ابتدای استخدام ،کارمندان خود را به چالش میکشند و برای آنها
هدفهایی بلند پروازانه در نظر میگیرند ،زیرا فکر می کنند با این شیوه آنها را از حریم
آسایش و امن بیرون کشیده ،وادار می کنند در راه موفقیت موسسه قدم بردارند .اما
در عمل امکانات چنین اهدافی را فراهم نمی کنند .در این شرایط کارمندان عادی
خوشحال می شوند ،زیرا راه فرار از مسئولیت برای شان باز است .ولی افراد با استعداد ،به
تدریج از انجام کارهای تکراری و بیش از اندازه ساده ،افسرده و خسته می شوند و به فکر
تغییر شغل می افتند ،تا بتوانند تواناییهای ذهنیخود را در جایی دیگر به چالش بکشند.
کارمندان خوب ،ممکن است کمی سرسخت به نظر برسند و کار کردن با آنها مشکل
باشد ،ولی استعداد اینگونه افراد فرصت های زیادی را پیش روی موسسه شما قرار خواهد
داد .بهتر است خوب ها و با استعداد ها را حفظ کنید تا بتوانید در دنیای پُر رقابت امروزی،
موسسه خود را زنده نگاه دارید.

 2سالگی به وسیله ذهن ناخودآگاه خود در خانه و در کنار خانواده حس می کنند ،در
 20سالی می تواند مانع پیشرفت آنها بشود .پس بهتر است ذهن ما قادر باشد همواره
برای دسته ای از مسائل ،تحلیل و بررسی جدید انجام دهد.
حال ببینیم چگونه باورهای غلط به ذهن ناخودآگاه ما رسوخ می کند .فرض کنیم
مادری به خاطر ترس و نگرانی از بیماری فرزندش ،او را به شکلی افراطی از سرما
بترساند .طبیعی است که این ترس در ناخودآگاه فرزندش نقش می بندد و چنین فردی
با چنین باوری در زندگی ،خود را از ورزش های مانند اسکی ،محروم خواهد کرد .یا
اگر معلمی با تدریس غلط ،دانش آموز را از ریاضی بترساند ،آن شخص هرگز نمی تواند
ریاضی دان شود و لذت درک مطالب ریاضی را تجربه کند و حتی اگر کسی به
او بگوید ریاضی لذت بخش است ،او را دیوانه می پندارد .اگر ذهن ناخودآگاه ما
اسیر باورهای غلط شود ،می تواند آسیب های فراوانی به زندگی ما وارد کند.
همه ما انسان ها اسیر باورهای غلط ذهنی هستیم .متاسفانه تشخیص اینگونه
باورها که در ناخودآگاه ما رسوب می کند کار بسیار مشکلی است ،چون اکثر
آنها دارای پوششی منطقی ولی در واقع کاذب هستند ،مث ً
ال این حقیقت است
که سرما می تواند انسان را مریض کند ،ولی نه همیشه .آموزش ریاضی
کار دشواری است ولی ترسناک نیست .تازه اگر ما متوجه مشکالت ذهن
ناخودآگاه خود شویم ،حل و فصل آن کار بسیار دشواری است .اولین گام
برای بازسازی ذهن ناخودآگاه ،آوردن باورها و اعتقادات از ذهن ناخودآگاه
به ذهن خودآگاه است .برای موفقیت در این کار باید واقع بینانه رفتار کنید
و با خود بسیار صادق باشید .مث ً
ال اگر متوجه شدید که برای دور ماندن از
بیماری به شدت از سرما پرهیز می کنید و این کار دست و پای شما را در
زندگی بسته ،ابتدا باید مسئله را به ذهن خودآگاه بیاوری و قبول کنید که
چنین باوری در شما وجود دارد .سپس باید از خود سوال کنید آیا افرادی
که ورزش های زمستانی می کنند و یا حتی یخ رودخانه را می شکنند و در
آن شنا می کنند از شما بیشتر بیمار می شوند .در این مرحله فوری به مغز
شما خطور می کند که آنها البد بدنشان با من فرق دارد و مقاومت شان زیاد است.
این جا است که باید صادقانه و مانند یک کارآگاه ماهر ریشه یابی کنید که دلیل ضعف
شما نسبت به سرما از کجا ریشه می گیرد .پاسخ در بیشتر مواقع این است« ،شما
در کودکی به صورت خارج از اندازه و در حد فوبیا از سرما ترسیده اید ».اگر اینگونه
تفهیم و تفهم های ذهنی انجام شود ،امید به رهایی از باورهای مزاحم و مخرب ذهن
ناخودآگاه ،به شدت افزایش پیدا می کند .در بیشتر مواقع کمک یک تراپیست
می تواند بسیار مفید باشد.

سفر به آینده
با خبر شدن از آینده همواره جز آرزوهای بشر بوده ،به همین دلیل داستان ها و فیلم های
فراوانی با موضوع سفر در زمان ساخته شده است .یکی از به یاد ماندنی ترین و دقیق ترین آنها
فیلمی است با نام بازگشت به آینده( ،)Back to the Futureبه کارگردانی رابرت زمیکس و
تهیهکنندگی استیون اسپیلبرگ .قهرمان این فیلم طی ماجراهایی به  30سال بعد سفر می کند
و در معرض پیشرفت های جهان آینده قرار می گیرد .این فیلم در سال  1985ساخته شد و یک
نوع آینده نگری انجام داد و اتفاقات آینده را پیش بینی کرد .در حالی که هنوز پیشرفت های
علمی و تکنولوژی  30سال بعد برای کسی شناخته شده نبود .حاال که سال  2015را پشت سر
گذاشته ایم ،اگر دوباره به فیلم نگاه کنیم ،می بینیم بعضی از پیش بینی ها هنوز دست نیافتنی به
نظر می رسد ،مانند کفش و لباس هایی که خود به خود به سایز بدن در می آیند .ولی دست کم
 10مورد از پیش بینی های مهم فیلم دقیقاً اتفاق افتاده .به این موارد نگاهی می اندازیم تا شاید
سرمشقی باشد برای ما تا یاد بگیریم چگونه می توان آینده را پیش بینی کرد.
-1تلویزیون  :LEDدر چندین جای فیلم تلویزیون های تخت ( )FLATدر سایزهای بزرگ دیده
می شود 30.سال قبل تلویزیون ها ،دارای المپ تصویر بزرگ و منحنی بودند و حداکثر تا اندازه 24
اینچ ساخته می شدند .این نوع تلویزیون امروزه بخشی معمولی از لوازم خانه و تبلیغات شده است.

-2ویدئوگیم هندزفری :قهرمان فیلم با یک اسلحه الکترونیکی ویدئو گیم بازی می کند و مورد
تمسخر دو نوجوان قرار می گیرد ،چون آنها فقط از دست و حرکات بدن خود برای بازی استفاده
می کنند .ویدئو گیم های قدیمی احتیاج به جوی استیک یا وسیله الکترونیکی خاصی داشت ،امروزه
بازی های الکترونیکی احتیاج به چنین وسایلی ندارند و به اصطالح هندزفری بازی می شوند.

 -7عینک سه بعدی :در چندین جای فیلم افرادی را می بینیم که با عینک های سه بعدی که
قابلیت پخش ویدئو را دارند ،فیلم می بینند و اطالعات دریافت می کنند .چنین عینک هایی در
آن زمان بسیار علمی تخیلی به نظر می رسید ولی اکنون چند سالی است که عینک های گوگل
به همین شکل به ما اطالعات می رسانند .کمپانی های فیلم و ویدئو برای جایگزینی عینک های
تصویری با انواع دیگر صفحه های نمایش ،آینده روشنی را پیش بینی می کنند.

نوبتبندی آب در استان بوشهر
کی قباد یاکیده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت :نوبت بندی در توزیع
آب نقاط مختلف این استان ناشی از تنش کم آبی است و اگر مردم در مصرف آب صرفه
جویی نکنند ،تابستان سختی از نظر تامین آب در پیش است .وی علت کمبود آب را کاهش
انتقال آب از چشمه ساسان و رودخانه شاپورکازرون استان فارس به بوشهر دانست .وی
اظهارکرد :شهروندان استان بوشهر با استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف
آب ،مجریان توزیع آب استان را در مدیریت آب و کاهش تنشهای آبی کمک کنند .وی
گفت :از مجموع اعتبارات سال گذشته این شرکت تنها  40درصد تخصیص یافته است.
جنوبنیوز

 -8ویدئو کنفرانس :در یک قسمت فیلم پدر خانواده از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس خود جر
و بحث می کند و در نهایت از همان طریق از کار اخراج می شود (دورکاری) .البته در آن زمان
چنین امکانی وجود نداشت ولی اکنون روزانه ده ها میلیون ویدئو کنفرانس در دنیا برقرار می شود
و معروف ترین برنامه ویدئو کنفرانس اسکایپ  Skypeنام دارد.

در این خبر چند نکته وجود دارد .اوالً آب شُ رب استان بوشهر که در کنار
خلیج فارس و کارخانه برق اتم کشور واقع شده چرا باید دچار کمبود شدید شود .آیا امکان
نداشت ده ها آب شیرین ُکن کوچک در استان نصب شود تا ناچار به نوبت بندی آب نشوید.
ثانیاً مسئول محترم برای مقابله با مشکل ،مردم منطقه را دعوت به صرفه جویی کرده اند.
این کار باید سال ها پیش اتفاق می افتاد تا بتواند قبل از بحران در میان مردم نهادینه شود.
از طرفی با خواهش و نصیحت که نمی شود مردم را مجبور به صرفه جویی کرد .این کار
نیاز به آموزش و ابزار دارد .ثالثاً اگر وزارت خانه بودجه شما را که قرار بود صرف حفر چاه و
انتقال و تامین آب بیشتر شود نداده ظاهرا ً هرچند بد قولی کرده ولی کار بدی نبوده ،چون
منابع زیر زمینی ضعیف تر می شد و توقع مردم هم باالتر می رفت .ولی اگر بودجه شما را
که قرار بوده صرف فرهنگ سازی و تهیه ابزار کاهنده مصرف شود نداده ،کار خوبی نکرده.

 9و  -۱۰تبلت و پرداخت آنالین :در صحنه ای از فیلم یک نفر مشغول جمع آوری اعانه برای
ترمیم برج ساعت شهر است .او اطالعات الزم را از طریق یک تبلت در اختیار مردم می گذارد و
اعانه را از طریق کارت همان جا دریافت می کند .در آن زمان هنوز چیزی به نام اینترنت راه اندازی
نشده بود و امکان پرداخت پول به صورت وایرلس فراهم نبود .امروزه کار به جایی رسیده که یک
سوم مردم جهان تبلت در اختیار دارند و به زودی پول کاغذی از صحنه زندگی پاک خواهد شد.

تنها  36درصد قیمت تمام شده آب ُشرب در ایالم از مشترکین اخذ میشود
مهندس داراب بیرنوندی مدیر عامل شرکت آبفای ایالم گفت :قیمت تمام شده هر متر
مکعب آب در استان ایالم در سال  94حدود یک هزار و  490تومان بود و این درحالی است
که قیمتی از مشترکین چه خانگی چه غیرخانگی گرفتیم چیزی حدود 540تومان یعنی
 36درصد هزینه تمام شده است.

-3پهباد :درصحنه ای از فیلم یک پهباد مشغول تهیه گزارش تلویزیونی از یک حادثه است.
در آن زمان اثری از پهباد تصویر بردار در اجتماع وجود نداشت ،البته ممکن است تحقیقات آن
در موسسات نظامی در حال انجام بوده و دست آوردهای سری هم داشته .امروزه تصویر برداری

اگر شما قوه تخیل قوی دارید با خود مجسم کنید که اگر 30سال پیش به چنین اطالعاتی
دسترسی داشتید چه ها که نمی کردید .حاال هم ناراحت نباشید شرایط  30سال بعد را در ذهن
خود تخیل کنید.

توسط پهبادها در میدان های جنگ ،عملیات نجات ،آزمایش های صنعتی و زمین شناسی و
برای تفریحات و سرگرمی بسیار رایج شده است.

اخبار KWC

 -4اسکنر اثر انگشت :در یک صحنه از فیلم دختری در خیابان بی هوش می شود ،پلیس
او را به منزلش می برد و در ورودی ساختمان را از طریق اسکن انگشتان دختر باز می کند .به
یاد داشته باشیم در سال  1985اسکن اثر انگشت فقط توسط مرکب و کاغذ انجام می شد ،تازه
در سال  1988یک اسکنر نیمه اتوماتیک ساخته شد و در سال  2011بود که کمپانی اپل این
تکنولوژی را برای شناسایی کاربران موبایل آیفون  ،5sبه کار برد .این تکنواوژی این روزها بسیار
فراگیر شده است.

تحلیل اخبار آب

حضور  KWCدر نمایشگاه ساختمان مشهد
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان ،معماری
و عمران از  ۲۱تیر سال  ۹۵در محل نمایشگاه بینالمللی
مشهد برگزار شد این نمایشگاه تا  ۲۵تیر ادامه داشت.
آقایان وثوقی و نبیزاده نمایندگان شرکت KWC
مسئول برگزاری این نمایشگاه بودند و جدیدترین
محصوالت را برای مصرفکنندگان عزیز مشهدی به
نمایشگذاشتند.

در ماه گذشته  ۳نفر محیطبان کشته و یک نفر زخمی شدند

فارس نیوز

به نظر می رسد مدیران کشور هنوز منظر مشخصی از رابطه بین ارزان بودن
یک کاالی اساسی با مصرف بی رویه آن ندارند .خوب است که این مشکل را در رابطه با نان،
انرژی و سوخت قب ً
ال تجربه کرده اند .این ایده قابل تحسینی است که مقامات می خواهند
آب را که بدون هیچ هزینه ای از آسمان بر سر ما می ریزد و مهم ترین نیاز تمام موجودات
زنده است را به ارزان ترین قیمت و بی حساب وکتاب در اختیار جامعه بگذارند .اگر بی نهایت
آب موجود دارند حتماً این کار را بکنند ،ولی اگر قرار باشد به ناگهان زیر پای مصرف کننده
آب را خالی کنند و بگویند دیگر آب نداریم ،بهتر است با واقعی کردن قیمت آب مصرف آن
را از حاال کنترل کنند .گران کردن آب سودجویی نیست بلکه خردمندی است.

طرح انتقال آب گلستان به استان سمنان متوقف شد
طرح انتقال آب از سرچشمههای جنگل زرینگل شهرستان علیآبادکتول به استان سمنان
با اعتراضهای فراوان مردمی روبهرو شد و اکنون با شکایت محیط زیست متوقف شده.
ب ه نظر کارشناسان و مردم منطقه ،این طرح انتقال آب سبب به خطر افتادن بزرگترین
ذخیرهگاه سرخداری ایران میشود .این در حالی است که بسیاری از روستاهای دهنه
زرینگل مشکل کمبود آب دارند .کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی معتقدند
که هدایت این سرچشمهها به شاهرود باعث تنشهای اجتماعی و محیط زیستی در منطقه
میشود و آثار مخربی دارد که شاید درکوتاه مدت دیده نشود ،اما در دراز مدت میتوانند
تأثیرات سویی در منطقه داشته باشند .اسداهلل قرهخانی دبیر مجمع نمایندگان استان
گلستان می گوید :اجرای این طرح حیات وحش ،حیات جنگل ،حقآب مردم در بخش
کشاورزی و دامپروری و شُ رب مردم روستاهای پاییندست را تهدید کرده است .بهگفته
وی :با طرح شکایت محیط زیست با این عنوان که این طرح مطالعات زیستمحیطی ندارد،
از طرف دادستانی علیآباد کتول اجرای طرح متوقف شد .اگر اقدامات بهموقع دادستانی و
محیط زیست استان گلستان نبود تاکنون این پروژه به پایان رسیده بود.
خبرگزاریتسنیم

آیا این پی آمد ها غیر قابل پیش بینی بود؟ آیا امکان نداشت که نماینده
گلستان و نماینده سمنان در کمسیون آب مجلس روبروی هم بنشینند و با کمک چند
خبره در امور جنگل ،کشاورزی ،دام داری ،آب شُ رب ،جامعه شناسی و امور امنیتی درباره
طرح انتقال آب از گلستان به سمنان هم فکری میکردند ،تا نیاز به مداخله قوه قضائیه
پیش نیاید .به راستی وظیفه کمسیون های مجلس چیست؟

-5هاوربرد :درجایی از فیلم وقتی قهرمان داستان می خواهد از دست آدم بدها فرار کند از
اسکیت بُرد مغناطیسی که در هوا معلق است ،استفاده می کند .هنوز این نوع اسکیت برد به
شکلی که در فیلم دیده می شود به واقعیت تبدیل نشده ،اما اخیرا ً شرکت لکسوس توانسته یک
نمونه از آن را تولید کند که مانند ( )Hoverboardفیلم بازگشت به آینده ،بر روی سطوح خاص،
توانایی معلق ماندن را دارد.

-6تصاویر هولوگرام :قهرمان فیلم در صحنه ای از فیلم ،از تصویر هولوگرام سه بعدی یک
کوسه که بسیار واقعی به نظر می رسد ،وحشت می کند .در آن زمان امکان ایجاد تصاویر سه
بعدی و هولوگرام وجود نداشت ،امروزه اینگونه تصاویر هرچند هنوز در گام های نخست است،
ولی در سینما و تفریحات و تبلیغات کاربرد متنوعی دارد.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com
استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است

شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه شمارگان الکترونیک 3000 :ایمیل
فیسبوک 1000 :عضو

بحران آب در ایران کماکان ادامه دارد
حمید چیت چیان وزیر محترم نیرو در دومین جشنواره گرامی داشت هفته صرفه جویی در
مصرف آب گفت 40 :سال قبل هر ایرانی بیش از هفت هزار و پانصد مترمکعب در سال آب
تجدید شونده در اختیار داشت ،اما امروز این میزان به کمتر از یک هزارو چهارصد مترمکعب
رسیده است .به گفته وی ،کاهش بارندگی ،افزایش دمای هوا ،افزایش تبخیر و افزایش
جمعیت ،منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است و بر این اساس
میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی محدودتر شده است .وی افزود :مطابق گزارش های
سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدید شونده
داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت بحرانی
آب قرار دارد .چیت چیان بیان داشت این بحران به رغم بارش های نسبتاً مناسب سال
آبی  95-94کماکان ادامه دارد .وی تصریح کرد :ایرانیان عادت های اسراف گرایانه دارند.
پانا

جناب آقای وزیر گزارشی از شرایط فعلی آب کشور و دالیل بروز این اتفاق را
در هیئت یک گزارشگر ،به اطالع مردمی که باید در مصرف آب صرفه جویی کنند رساندند،
ولی در کسوت یک وزیر نامی از مسببین این کاهش فاحش در طول  40سال گذشته و
اقدامات پیش گیرانه که تا کنون برای کنترل بحران آب انجام شده حرفی نزدند .راه کاری
هم برای کسانی که باید در مصرف آب صرفه جویی کنند ارائه نکردند .ظاهرا ً قرار است
مشکل آب با پند و اندرز ،خود به خود بر طرف شود.

