
مدت به آنها اتکا کنند. بعضی از شهرها سعی می کنند مشکل خود را با سرقت آب از روستاهای 
مجاور حل کنند، ولی این کار پر از درگیری های سیاسی، قانونی و اجتماعی است. حتی اگر 
موفق شوند آب مناطق روستایی را به نفع شهرها برداشت کنند، فقط توانسته اند مشکل را از 

شهر به روستا انتقال دهند، 
دیر یا زود با باال رفتن قیمت 
موادغذائی و آسیب به زیست 
بوم های آبی و حاشیه نشینی، 
ضررآن مجددًا به شهرها باز 

خواهد گشت.
از من  اگر ۲۰ ســال پیش 
می پرسیدند، آیا امکان دارد 
مصرف آب یک شهر بزرگ 
و مدرن را بدون اتکا به منابع 

آبی خارج از شهر تامین کرد؟ سوال کننده را یک رویا پرداز غیرواقع بین ارزیابی می کردم. ولی 
تجربیات شخصی من در بعضی از تشنه ترین شهرها نشان می دهد که اکنون مهارت های 
مدیریتی و تکنولوژیکی الزم برای بی نیاز شدن از آب وارداتی در اختیار ما هست. برای حل 
بحران آب مناطق شهری، چهار راهکار وجود دارد. اگر بتوانیم برای هریک از آنها سرمایه گذاری 
هوشمندانه انجام دهیم، میتوانیم مشکل آب شهرها را حل کرده، احتمال تاثیرات خطرناک 

خشکسالی های آینده را کاهش دهیم.
اولین منبع آبی که باید آن را توسعه دهیم،آب ناشی از بارش باران در شهرها است. پوشاندن 
بسیاری از سطوح، با سیمان و آسفالت، یکی از غمناک ترین جنبه های توسعه شهری است، 
چون آب باران دیگر جذب زمین نمی شود و ما مجبور می شویم کانال هائی برای جمع آوری 
آب باران بسازیم، تا باران بدون ایجاد سیل از شهر خارج شود. در صورتی که این آب منبع بسیار 
ارزشمند است. به عنوان مثال اگر شهر سن خوزه، فقط نصف آب باران خود را جمع آوری کند، 
آنقدر آب بدست می آید که برای مصرف تمام سال کافی است. حتمًا بعضی ها فکر می کنند 
راه کار، ساخت تعدادی منبع بسیار بزرگ و قراردادن آنها زیر ناودان های شهر است. این کار 
حتی اگر امکان پذیر باشد، ایده خوبی نیست، چون اکثر بارش ها در زمستان اتفاق می افتد و 
بیشتر تقاضا در فصل تابستان است، پس نمی شود منبعی به این بزرگی ساخت که آب مورد 

نیاز شش ماه را ذخیره کند.
جمع آوری باران و نفوذ آن به خاک، عملی ترین راه برای ذخیره آب باران است. البته جمع کردن 
آب های سطحی، پاکسازی آن و فرستادنش به زیر زمین، کار غیر ممکنی به نظر می آید. باید 
برداری است.  بهره  آنجلس در حال  پروژه ای در شهر لوس  اکنون چنین  بگویم، هم 
سیستم های جمع آوری، آب های سطحی را به یک معدن شن متروکه هدایت میکنند. سپس 
آبی که در این معدن به دام افتاده، از طریق یک آبراه شنی مصنوعی، به آرامی به زمین نفوذ پیدا 
می کند و مخزن آب زیرمینی را بازسازی می نماید. در این چرخه، آب از الیه های مختلف خاک 
عبور کرده، با باکتری هائی که به طور طبیعی در خاک وجود دارند برخورد می نماید و پاکسازی 
می شود. اگر این منبع آب هنوز برای نوشیدن مناسب نباشد، امکان تصفیه مجدد آن در تصفیه 

خانه های شهر وجود دارد.

در سال های اخیر انواع فعالیت های اجتماعی وکارهای عام المنفعه، رواج زیادی پیدا 
کرده. به نظر می رسد مهم ترین عامل این رواج، گسترش روز افزون فضاهای مجازی 
باشد. امروزه کوچکترین تحرکات خیرخواهانه به سرعت، از طریق انواع شبکه های 
اجتماعی پیام رسان، به اطالع مردم دنیا می رسد و انگیزه ای می شود تا دیگران نیز 
دست به حرکات مشابه بزنند. یک گروه برای کارتن خواب ها غذا تهیه می کند، گروه 
دیگر فراخوان می دهند که در یک روز خاص حاشیه رودخانه ها را پاک سازی کنند، 

عده ای برنامه ریزی می کنند که برای کودکان کار کفش و لباس تهیه نمایند. 
دو سال پیش یک حرکت اجتماعی با نام »چالش آب یخ« از کشور نیوزلند آغاز شد و 
سرتاسر دنیا را در نوردید. چالش به این شکل بود که هرکس باید یک سطل آب یخ بر 
روی خود می ریخت. اگر آب یخ باعث عکس العمل شدید او می شد، مشخص 
استفان  که  بیماری  همان   ( ندارد.  قرار   »ALS«بیماری آستانه  در  فرد  این  شد  می 
هاوکینگ به آن مبتال است.( فرد چالشگر بعد از این آزمایش، به شکرانه سالمت خود، 
1۰۰دالر به حساب انجمن »ای ال اس« واریز می کرد و برای گسترش کمپین، سه نفر را 
به این چالش دعوت می نمود. میلیون ها نفر در این حرکت اجتماعی شرکت کردند و 
115 میلیون دالر برای بنیاد بین المللی ALS، پول جمع آوری شد که بخشی از این مبلغ 

تاکنون برای شناسائی ژن عامل این بیماری هزینه شده است.
چندی پیش ایده ای در فضا مجازی ایران مطرح شد بنام »دیوار مهربانی« با این هدف که 
مردم لباس هایی را که به آن احتیاج ندارند، روی یک دیوار مشخص قرار دهند، تا نیازمندان 
از آن استفاده کنند. ایده دیوار مهربانی در میان مردم و فعاالن اجتماعی به سرعت مورد 
توجه قرار گرفت و بالفاصله چندین دیوار در تهران و شهرستان ها برای این کار راه اندازی 
شد، متاسفانه طرح با همان سرعتی که مورد استقبال قرار گرفت، شکست خورد و دیوارهای 
مهربانی تعطیل شدند. یخچال غذا برای بی بضاعت ها نیز یکی دیگر از چالش هائی بود 
که »خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.« به راستی چگونه است که یک چالش با 
موفقیت روبرو می شود و دیگری شکست می خورد؟ این اتفاق دالیل متنوعی دارد، جذاب 
بودن طرح، شیوه اعالم آن، نحوه پیگری، استقبال افراد سرشناس، انطباق پذیری چالش با 
فرهنگ ملی یا بین المللی و بسیاری دالیل دیگر، ولی به نظر می رسد پشتیبانی یک نهاد 

شناخته شده  و  رسمی، در پیروزی حرکت های اجتماعی  بسیار موثر است. 

در کشور ما سالیان درازی است که موسسات مردم نهاد غیر دولتی که به آنها »سمن یا 
NGO« گفته می شود، مشغول فعالیت هستند. موسسه ای مانند آسایشگاه معلولین 
و سالمندان کهریزک که بیش از4۰ سال است، فقط از طریق کمک های مردمی در 
خدمت سالمندان و معلولین است، یا مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
)محک( که بیست و پنج سال است که با پشتیبانی مردم، به کودکان سرطانی یاری 
می رساند. هم اکنون بیش از 1۲۰۰ سمن ثبت شده در زمینه های محیط زیست، کمک 
به معتادان، کمک به زنان سرپرست خانواده، تهیه دیه زندانیان و سایر زمینه های آسیب 
دیده اجتماع، با قوت و ضعف در حال فعالیت هستند. موسساتی مانند نوبر تبریز که 
نزدیک به 5۰ سال سابقه خدمت دارد، یا NGO رفتگران طبیعت که فقط 4 سال است 
شکل گرفته ولی تعداد شعبات آن در سرتاسر کشور، در همین مدت کوتاه به 31 شعبه 
رسیده. وجه مشترک تمام این سمن های موفق، داشتن تشکیالت است. تجربه نشان 
داده، خارج از چهارچوب سازمان های رسمی مردم نهاد، احتمال موفقیت فعالیت های 
اجتماعی، بسیار اندک است و حرکات انفرادی که فاقد مدیریت منسجم هستند، مانند 

آذرخش چند لحظه آسمان را روشن کرده، به سرعت ناپدید می شوند.
با باال گرفتن دامنه بحران آب، به نظر می رسد مسئوالن کشور قانع شده اند که 
به تنهائی و بدون مشارکت مردمی، این بار را نمی توانند تحمل کنند. مسئوالن 
تاکنون به این دل خوش بودند که با کمی اطالع رسانی و تهدید و ایجاد جو اجتماعی، 
می توانند مردم را مجبور به رعایت صرفه جوئی آب کنند، ولی حاال متوجه شده اند 
که چنین تحرکاتی نتیجه ای ملموس و طوالنی مدت در بر ندارد. دیگر وقت آن 
رسیده که باور کنیم، مشکل کمبود آب شرب فقط با کمک سمن ها و با محوریت 

فرهنگ سازی و مدیریت تقاضا، قابل کنترل است. 
 SAN(نمونه ای از تاثیر سازمان های مردم نهاد را می توان در بحران آب شهر سن دیگو
DIEGO ( که هفت سال پیش اتفاق افتاد، مشاهده کرد. در سال ۲۰۰9 به دلیل افزایش 
جمعیت، مصرف بی رویه آب و خشکسالی، شهر سن دیگو در آستانه بحران آب قرار 
گرفت. مدت 151 روز هیچگونه باران قابل توجهی در این منطقه نبارید. مقامات محلی 
پیش بینی کردند در اثر این بحران۲۰ هزار شغل از دست خواهد رفت و تولیدات 
کشاورزی به شدت کاهش خواهد یافت. مردم شهر برای مقابله با این خطرات، بنیادی 
را برای صرفه جویی در مصرف آب، پایه گذاری کردند. برنامه صرفه جویی در مصرف 
آب شهر سن دیگو در ۲ شاخه اصلی فعالیت خود را آغاز کرد. یکی برنامه عمومی، برای 
همه مردم شهر و دیگری برنامه اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، تا آنها با فرهنگ 
صرفه جویی رشد کنند و احترام به آب در وجودشان نهادینه شود. این بنیاد از مردم 
خواست که هر قطره آب را، حساب شده مصرف کنند و هر کجا مطلع می شوند، 
آبی هدر می رود و یا بی حساب مصرف می شود، به این نهاد اطالع دهند تا آن ها به 
سرعت به محل مراجعه کرده و مشکل را با آموزش و جریمه بر طرف کنند. این بنیاد 
بروشورهایی چاپ و برای تمام منازل ارسال نمود تا شیوه های آسان و موثر صرفه جویی 
در مصرف آب را آموزش دهد. در نتیجه این اقدامات بود که بنیاد صرفه جویی آب شهر 
سن دیگو توانست در سال اول  ۲1 درصد و در سال بعد 8 درصد از مصرف آب بکاهد. 
این رقم در چند سال اخیر به 35 درصد رسیده و همچنان کنترل ادامه دارد. کشور ما 
هم اگر نگران بحران آب است،  باید هرچه زودتر مردم را تحت پوشش بنیادهای 
مردم نهاد )سمن( درگیر صرفه جوئی در مصرف آب کند.                                  ش.ب

دیوار مهربان 
)Dawvid Sedlak( استاد دانشگاه  آقای دیوید سدلک 
برکلی کالیفرنیا، در رشته مهندسی شبکه های آب شهری 
است. او که دارای مدرک مهندسی عمران و محیط زیست 
آب،  بازیافت  زیست،  محیط  شیمی  زمینه  در  باشد،  می 
شهری  آب  های  سیستم  و  طبیعی  تصفیه  های  سیستم 
فعالیت و تحقیق کرده. در سپتامبر سال ۲۰15 دیوید سدلک 
در سخنرانی خود در انجمن TED، چهار شیوه عملی برای 
حل بحران آب شهرهای بزرگ ارایه نمود، با توجه به مشکل 
کم آبی، که شهرهای ایران را تهدید می کند، نظر شما را به 

این سخنرانی جلب می کنیم.
در قرن بیستم با رشد سریع شهرها، میلیاردها دالر برای 
زیرساخت های تامین آب شرب خرج شد. مثاًل  آمریکا در 
سال193۰، سد عظیم هوور را ساخت تا در یک ناحیه واقعًا 
و  الس وگاس  فونیکس،  شهرهای  آشامیدنی  آب  خشک، 
لس آنجلس را تامین کند. هم اکنون رقابت شدید بین این 
سه شهر بر سرمنابع آب وجود دارد، چون به دلیل تغییرات 
آب و هوا و رشد فزاینده جمعیت، دیگر آب به اندازه کافی در 

دسترس نیست. چالش تامین آب فقط به جنوب غرب آمریکا محدود نمی شود. در سال 
۲۰۰۷، برای مدت ۶ ماه، منابع آبی شهر بریزِبن)Brisbane( که سومین شهر بزرگ 
استرالیا است به اتمام رسید. همین داستان امروزه در سائوپائولو  برزیل رخ داده و منبع 

اصلی شهر که تا سال ۲۰1۰ پرآب بود، اکنون تقریبا خالی شده.
البته آنهایی که شانس زندگی در شهرهای بزرگ را دارند، هیچوقت یک بی آبی واقعی را تجربه 
نکرده اند، چون شهرهای بزرگ همیشه در مرکز توجه حکومت ها قرار دارند و با بروز مشکل 
کم آبی، فورًا چند چاه جدید حفر می شود یا از نقاط دور آب تامین می شود. در حال حاضر 
دیگر هیچ کدام از منابع آب، آنقدر قابل اعتماد نیستند تا شهرهای بزرگ بتوانند در طوالنی 
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چهار روش برای مقابله با بحران آب در شهرهای بزرگ

دومین راه حل، بازیافت پساب ها  است. حتمًا شما هم شنیده اید که یک پارک، یا فضای 
سبز، یا زمین گلف با آبی آبیاری می شود که از فاضالب بازیافت شده. ولی تجربیات 
ما می گوید این راهکار بسیار پرهزینه است، چون در کنار هر کارخانه تصفیه پساب، به یک 
شبکه طوالنی و پرهزینه انتقال آب هم نیاز داریم، تا آب بازیافتی را به محل مصرف بفرستد. 
ساختن سایت های کوچک بازیافت آب، در کنار محل مصرف، بسیار عملی تر و به صرفه تر 
است. در این پروژه طی یک فرایند دو مرحله ای، اول آب با فشار از یک غشای پالستیکی 
تراوا عبور می کند، این غشاء که به آن ممبرین اسمز معکوس می گویند، به مولکول های 
آب اجازه عبور می دهد، ولی نمک ها و ویروس ها و سایر مواد ارگانیک را به تله می اندازد. 

در مرحله بعد مقدار کمی هیدروژن پراکسید به آب اضافه می شود و یک المپ فرابنفش 
درون آب روشن می شود. نور فرابنفش باعث شکافتن هیدروژن پراکسید می شود که توان 
زیادی برای متالشی کردن بسیاری از ترکیبات زنده را دارد. آب بدست آمده از این فرایند 
قابل شرب است. ممکن است گفته شود نوشیدن آب فاضالب  رویائی مربوط به آینده است. 
باید بگویم هم اکنون در کالیفرنیا، سالی 15۰ میلیارد مترمکعب آب با همین فرایند تصفیه 

و بازیافت می شود. این مقدار آب برای مصرف حدود یک میلیون نفر در سال کافی است.
سومین راه کار، حفاظت از آب های موجود است. درکالیفرنیا و بقیه شهرهای پیشرفته 
آمریکا، حدود نصف آب مصرفی، برای آبیاری گل و گیاه و فضای سبز استفاده می شود. اگر 
فضاهای سبز به رطوبت سنج وکنترلرهای هوشمند آبیاری مجهز شود، با نصف آبی که اکنون 

مصرف می شود، می توان فضای سبز و زیبای شهرها را حفظ کرد.
چهارمین و آخرین گره ای که باید باز شود، نمک زدایی از آب های شور است، چه آب های 
شور زیر زمینی و چه آب شور دریا ها. میتوان حدس زد که مردم چه حرفی در مورد 
نمک زدایی از آب شور شنیده اند » اگر کلی نفت مفت داشته باشید و تغییرات آب و هوایی و 
محیط زیست شما را نگران نکند، می توانید آب را شیرین کنید« در گذشته نمک زدایی از آب 
شور، انرژی زیادی مصرف می کرد، ولی این روزها شیوه های قدیمی کنار گذاشته شده. ما 
در مدت دو دهـه گـــذشته به پیشرفت شگرفی در نمک زدایی از آب دریــا رسیده ایم. 
آب شیرین کن جدیدی که اخیرًا در شمال سن دیه گو ساخته شده، در مقایسه با آب شیرین 
کنی که ۲5سال پیش در سانتا باربارا ساخته شده بود، مصرف انرژی را به نصف تقلیل داده. 
همین مقدار انرژی هم از حرارت خورشید دریافت می شود. ولی این مجوزی نیست تا همه 
جا آب شیرین کن بسازیم. شیرین سازی آب بین همه گزینه ها بیشترین مصرف انرژی و 

باالترین خسارت های زیست محیطی را دارد. پس در اولویت آخر قرار دارد.
با این چهار منبع، می توان از وابستگی به آب وارداتی خالص شد. با تغییر شیوه احداث 
فضای سبز می توانیم مصارف آب خارج از خانه را تا5۰ درصد صرفه جوئی کنیم و بدین وسیله 
در واقع تا ۲5درصد به منابع آبی شهر اضافه نمائیم. می توانیم فاضالب ها را بازیابی کنیم و4۰ 
درصد دیگر به منابع آبی اضافه نمائیم. می توانیم با تزریق روان آب های سطحی به منابع آب 

زیر زمینی و شیرین سازی آب های شور، باقی مانده نیاز ها را تامین کنیم.
پس بیایید راهی را در پیش بگیریم تا سال ها بتوانیم در مقابل خطر تغییرات آب و هوا و 
رشد جمعیت، دوام بیاوریم. بیایید منابعی را تقویت کنیم که با ارزش های زیست محیطی 
همخوانی دارند. بیایید به بچه ها و نوه هایمان بگوئیم این ساز وکاری است که آنها درآینده باید 

از آن محافظت کنند، این آخرین شانس ما برای تامین آب شهرهای بزرگ است.
 مترجم:امین بهشاد
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مصاحبه با دکتر علی میرچی در باره اقتصاد آب

آقای علی میرچی که در حال حاضر استادیار و محقق مدیریت و 
مهندسی آب در دانشگاه تگزاس، در شهر الپاسو هستند، در سال 
۱۳۸۳ مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران آب از 
دانشگاه تبریز دریافت کردند. سپس برای ادامه تحصیل به کشور سوئد 
رفتند و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۲۰۰۷ از دانشگاه لوند 
)LUND( کسب نمودند. سپس برای دریافت مدرک دکترا به دانشگاه 
صنعتی میشیگان رفتند و در سال ۲۰۱۳ موفق به این کار شدند، ایشان 
تحقیقات خود را تا سال ۲۰۱۵ درسطح فوق دکتری عمران و محیط 
زیست در همان دانشگاه ادامه دادند. دکتر علی میرچی تاکنون بیش از 
۲۰ مقاله درحوزه های مختلف مدیریت و برنامه ریزی منابع آب، محیط 
زیست، انرژی، توسعه پایدار، مدلسازی آبی- اقتصادی و سامانه های 

پشتیبان تصمیم گیری، منتشر کرده اند.
 در این شماره از طریق اسکایپ گفتگوئی با ایشان کردیم، تا از نظرات شان 

در مورد اقتصاد آب با خبر شویم. لطفًا توجه فرمائید. 
اقتصاد چه نقشی در مدیریت آب دارد؟

 پیش از جنگ جهانی دوم، حوزه مدیریت منابع و مهندسی آب 
مانند  کارهائی  داشت.  تمرکز  هیدرولوژی  مهندسی  بر  اصواًل 
تخمین میزان آب موجود و میزان بارش سالیانه و بررسی اینکه 
چه مقدار کشاورزی را می توان با این میزان آب پوشش داد. بعد 
از جنگ جهانی دوم بعضی نظریات اقتصادی، مانند ارزیابی سود 
و هزینه و استفاده از توابع عرضه و تقاضا نیز وارد بحث مدیریت 
آب شد. درگام بعد جنبه های زیست محیطی و مشارکت مردمی 
نیز در مدیریت آب اهمیت پیدا کرد و به مرور این مدیریت، حالت 
چند وجهی پیدا کرد. در حال حاضر الگوی مطلوب مدیریت آب در 
کشورهای غربی، متکی است بر نظریات فنی و مهندسی براساس 
مشارکت  و  زیستی  محیط  منافع  رعایت  با  اقتصادی،  الگوهای 
دادن مردم در مدیریت آب منطقه خودشان. از حدود ۷5 سال قبل 
که مدیریت مدرن منابع آب کشور ما، درقالب برنامه های مدون آغاز 
شد، سیستم کار همان الگوی اولیه تمرکز بر مهندسی آب انتخاب 
شد و همیشه عملکرد در بخش های اقتصاد آب و محیط زیست 
و مشارکت مردمی، بسیار ضعیف بود. البته به تازگی در اثر فشار 
ناشی از کاهش شدید ذخایر آب، در این بخش ها نیز تحرکاتی 

دیده می شود. چند سالی است که مسئولین و رسانه ها، اشارات زیادی 
به مشکالت کم آبی فالت مرکزی ایران می کنند، که حرکت خوبی برای 
معطوف کردن توجه مردم به محدود بودن منابع آب و ارزش اقتصادی 
باالی آن است. اخیرًا برای اولین بار،کنفرانسی بنام اقتصاد آب با حضور 
اکثر مدیران آب کشور، در تهران برگزار شد. آقای چیت چیان وزیرمحترم 
نیرو، در این کنفرانس برای اولین بار به مسائل مهمی اشاره کردند و اعالم 
است  ممکن  ایرانی  تمدن  و  حیات  آبی  کم  تهدیدات  واسطه  به  کردند، 
تاثیر قرار بگیرد و اشاره کردند قیمت گذاری  آینده تحت  در سال های 
گرفته  صورت  قدیمی  بسیار  الگوهای  و  اطالعات  اساس  بر  تاکنون  آب 
است. با مطرح شدن این بحث ها، به نظر می رسد یک زاویه جدید در 
نگاه مدیریت آب کشور مطرح شده و آن ضرورت استفاده بهینه از منابع 
محدود آب و اهمیت قائل شدن برای اقتصاد آب است. چیزی که تاکنون 
به صورت سنتی، کم تر به آن توجه شده است. ما در یک منطقه گرم و 
خشک زندگی می کنیم و در اکثر مناطق کشور ما بارش بسیار کم است. 
میزان بارشی که کشور ایران به صورت متوسط دریافت می کند، کم تر 
از یک سوم بارش جهانی است و طبق آمارها میزان آب تجدید شونده، 
از ساالنه 13۰ میلیارد متر مکعب به 11۶ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا 
کرده. همه اینها نشان می دهد که در کشور ما، کمبود منابع آب بسیار 
جدی است. در چنین شرایطی اقتصاد آب اهمیت زیادی پیدا می کند، 
چون حاال مجبوریم این منبع محدود را به گونه ای توزیع کنیم که باالترین 
بتواند  به دنبال داشته باشد و  را برای کشور  اقتصادی  سود و بهره وری 
مصرف را به شکل محسوسی کنترل نماید. اگر در یک بیابان خشک و 
بی آب و علف گیر کرده باشیم، چون بقای ما در گرو آب است، حاضریم 
یک لیوان آب را به قیمت تمام دارائی مان بخریم تا بتوانیم یک روز دیگر 
زنده بمانیم. این مثال ارزش باالی آب را نشان می دهد. در شرایط فعلی 
قیمت آب بسیار پایین است که نشان دهنده تفاوت بین قیمت و ارزش 
اقتصادی آب است. چرا الماس این قدرگران است، در صورتی که نقش 
خاصی در حیات انسان بازی نمی کند. دلیلش این است که منابع الماس 
بسیار محدود هستند. حال ببینیم چرا قیمت آب که نقش بزرگی در حیات 
انسان دارد، تا این حد ارزان است. زیرا یک درک سنتی به ما گفته منابع 
آب فراوان است، در نتیجه می شود قیمت آن را ارزان یا حتی مجانی در 
نظر گرفت. در صورتی که قیمت گذاری مناسب آب می تواند پیام خوبی 
به مصرف کننده بدهد و به او بگوید منابع آب تا چه اندازه محدود و آب چه 

قدر با ارزش است.
چگونه می توان از طریق اقتصاد آب، مصرف را کنترل کرد؟

مطالعات نشان می دهد، قیمت گذاری مناسب آب می تواند رفتار مردم 
را به سمت صرفه جویی در مصرف سوق دهد، چون کسی دلش نمی خواهد 
پول اضافی خرج کند. قیمت گذاری معقول می تواند یک راه کار مناسب 
برای مدیریت تقاضا باشد. اما باید در نظر داشت که اینکار می تواند حساسیت های 

جدی در سطح جامعه ایجاد کند. به همین دلیل قیمت گذاری معقول باید 
به  گرفته شود.  پیش  به صورت منطقی  و  آگاهی عمومی  با  و  گام  به  گام 
نظر می رسد قیمت گذاری هرمی یا پلکانی راه حل خوبی برای کنترل این 
است  اهمیتی  گذاری،  قیمت  حساس  ُبعد  یک  البته  باشد.  ها  حساسیت 
که آب در بقای انسان دارد. حداقل آبی که هر نفر برای حفظ حیات نیاز 
دارد، باید به عنوان یک حق اساسی در نظر گرفته شود و برای آن سوبسید 
پرداخت شود. در روش پلکانی ارزش آب حداقلی، با ارزش آب اضافی که 
مردم مصرف می کنند، فرق دارد وکسانی که بیشتر از حد آب مصرف کنند، 
البته قیمت گذاری  باید هزینه مازاد را به صورت پلکانی پرداخت نمایند. 
پلکانی احتیاج به مقداری آزمون و خطا دارد تا مشخص شود آیا به هدف 
خود برای کاهش مصارف بی رویه رسیده است یا نه. اگر مشخص شود برای 
صرفه جویی پتانسیل بیشتری وجود دارد، معنیش این است که قیمت به 
اندازه کافی اضافه نشده تا پیام موثری را القا کند. البته هرگاه قرار می شود 
در مصرف آب صرفه جویی شود، مردم و حتی مسئوالن مطرح می کنند که 

مصرف آب شهری سهم ناچیزی از مصرف کل آب کشور را تشکیل می دهد و 
بیش از 9۰ درصد آب در حوزه کشــــاورزی مصرف می شود، پس بهتـــــر 
است صرفه جوئی فقط شامل آب کشاورزی شود و بر روی آب شهری فشار 
وارد نشود، اما نکته ای که کم تر به آن توجه می شود این است که آب شهری 
آبی بسیار گـران بها و با کیفیت است، چون آبــــی که جهت شـرب به دست 
مصرف کننده می رسد، باید سالم و با طعم و بوی مطبوع باشد، در نتیجه از 
لحاظ تصفیه هزینه بسیار زیادی صرف آن می شود، پس صرفه جویی در آب 
شرب با وجودی که بخش کوچکی از آب مصرفی کشور را تشکیل می دهد، 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
دیگر از چه راه هائی می توان به صرفه جوئی در مصرف آب شرب 

کمک کرد؟
و دیگری  از دو بخش تشکیل می شود، یکی بحث فرهنگی  صرفه جوئی 
مدیریت تقاضا. بعضی از صرفه جوئی ها را می توان به صورت شخصی انجام 
داد، مثاًل  هر فرد باید مواظب باشد آب کم تری مصرف کند. ولی بخشی از 
کارها نیاز به حمایت دارند. مثاًل اکثر مردم دوست دارند در فضای شهر درخت 
و گل و گیاه ببینند، اما مسئله این جا است که ما چقدر توانایی مدیریت منظر 
را داریم. تا چه حد می توانیم گیاهانی را برای پوشش فضای سبز انتخاب 
کنیم که با شرایط اقلیمی ما هم آهنگ باشد و نیاز کم تری به آب داشته باشد. 
این جا است که نیاز به یک متولی احساس می شود، تا محاسبات را انجام 
دهد و اطـــالعات را تدوین نماید. این کارها می تواند به عنوان سیاست های 
تکمیلی در امتداد قیمت گذاری صحیح آب باشد و به مدیریت بهینه آب 
شهری کمک کند. شهری که من در آن زندگی می کنم یک شهر کویری 
ایالت تگزاس در  الپاسو)EL PASO( واقع در صحرای شیواوا در  است بنام 
نزدیکی مرز مکزیک، که مشابهت هائی با دشت های جنوب تهران یا دشت 
قزوین دارد. در این شهر قیمت گذاری آب به صورت جدی دنبال شده و 
مدیریت منظر با انتخاب پوشش گیاهی منطبق با شرایط اقلیمی، بشکل 
مناسبی رعایت شده است. شهر الپاسو ناگزیر بود این مدیریت را انجام دهد، 
چون از سال 199۰ مشخص شد، با توجه به افزایش جمعیت، از نظر منابع 
آبی تحت فشار است. وقتی مردم متوجه شدند موضوع کمبود آب جدی 
است، یکسری سیاست های دامنه دار صرفه جویی از طرف شهروندان و 
با حمایت اداره آب به خوبی اجرا شد. مثاًل اگر مردم چمن های خود را با 
نوعی از چمن که به آب کمتری نیاز دارد جایگزین می کردند، دولت بخشی 
از هزینه ها را پرداخت می کرد. یکی دیگر از اقدامات دولتی توزیع شیر و 
دوش کم مصرف بین اهالی شهر بود. در نهایت با حمایت مدیریت اداره آب 
و مشارکت مردم، صرفه جویی خوبی در مصرف آب شهری صورت گرفت. 
یکی دیگر از محورهای مبارزه با کمبود آب در شهر الپاسو نمک زدائی آب 
است. این شهر با دریا فاصله زیادی دارد، ولی بحث شیرین سازی آب های 
و  دپارتمان مهندسی عمران  دارد. من عضو  اهمیت  درآن  زیرزمینی  شور 
مرکز مدیریت منابع زیست محیطی هستم و خودم به دلیل مشکالتی که 

شیرین سازی گسترده آب های شور برای محیط زیست ایجاد می کند، 
از منتقدان اجرای شیرین سازی، با تکنولوژی های موجود و در مقیاس 
وسیع هستم. اما در الپاسو از شیرین سازی فقط در مواقع ضروری و به 
اطراف  مناطق  از  بعضی  در  شود.  می  استفاده  پشتیبان  سیستم  عنوان 
الپاسو سفره های آب زیرزمینی شور، به صورت موضعی وجود دارد. این 
ندارد. در چنین شرایطی  بر  برای محیط زیست آسیب جدی در  شیوه 
استحصال آب از سفره های زیرزمینی و شیرین سازی آن می تواند برای به 
حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی، مفید باشد چون با استحصال 
این آب ها مجبور نیستیم آب را از مناطق دور دست و با هزینه گزاف و 
آسیب های زیست محیطی انتقال دهیم. برای شیرین سازی سعی شده 
تمرکز زیادی روی بهبود تکنولوژی های شیرین سازی آب اتفاق بیفتد. به 
این معنی که انرژی استحصال، حتی االمکان از منابع تجدید پذیر، مانند 
انرژی خورشیدی تامین می شود و دفع پساب به شکلی انـــجام می گیرد 
تکنیک ها  این  باشد.  نداشته  زیادی  محیطی  زیست  مخرب  اثرات  که 
نیـــاز و اجبار، به طرف  از روی  بسیار پیشرفته هستند، شهر ما 
این تکنیک ها رفته و سرمایه گذاری های وسیعی نیز انجام داده 
و تحقیقات بسیار خوبی هم از طرف دانشگاه تگزاس انجام گرفته. 
مجموعًا می توان گفت در الپاسو حرکت های معقولی صورت گرفته 
و تمرکز تامین آب، از بحث توسعه منابع، به سمت مدیریت عرضه 
و تقاضا تغییر پیدا کرده. اگر در این شهر کویــری گشتی بزنیم، 
پارک های سرسبزی دیده می شود که با پوشش گیاهان بیابانی 
ایجاد شده و در بسیاری از مناطق بجای درخت بوته دیده می شود 
و زندگی کردن در این شهرکویری، از نظر زیبایی و پوشش گیاهی 
به شکل مناسبی مدیریت شده، ولی الگوی مصرف آب به صورتی 
است که همه در جریان کمبود منابع آب قرار دارند و دغدغه همه 
مردم صرفه جوئی در مصرف آب است. به نظر من این موفقیت باز 
می گردد به مدیریت آب الپاسو که توانسته بحث عرضه و مدیریت 
تقاضای آب را به خوبی پیش ببرد، به خصوص که همیشه در پس 
زمینه این مدیریت، یک عزم جدی برای پاسخ دادن به نیازهای 

معقول مردم وجود دارد.
نظر شما در مورد شیرین سازی آب در ایران چیست؟

مدتی است که بحث شیرین سازی و انتقال آب از  شمال و جنوب 
این  آید  می  پیش  من  برای  که  سوالی  اولین  شده.  مطرح  کشور 

آنقدر بد است که مجبوریم چنین راه حل های  آیا شرایط آب ما  است، 
تکنولوژیک پر هزینه و پر خطر را در پیش بگیریم؟ آیا شرایط به گونه ای 
است که باید از این شیوه به عنوان آخرین تیر ترکش و آخرین سیاست 
مدیریتی آب استفاده کنیم؟ آیا به صورت گسترده و واقع بینانه، تمامی 
روش های صرفه جویی آب در شهرها و مزارع و صنایع بکار گرفته شده؟ 
اگر می خواهند آب خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه خزر را شیرین 
کنند و تا فالت مرکزی انتقال دهند، ابتدا باید فایده و ضرر چنین طرحی 
را به خوبی محاسبه و بررسی نمایند، مواردی مانند توجیح اقتصادی، نحوه 
تامین انرژی، چگونگی دفع پساب، شیوه مصرف آب در مقصد، مضرات 
زیست محیطی برای مبداء، منابع تامین هزینه ها و مواردی از این قبیل، 
اصواًل  بگیرد.  صورت  گیری  تصمیم  بعد  و  شود  محاسبه  دقت  به  باید 
گزینه هائی مانند استفاده از آب شیرین کن، انتقال آب به محل های دور 
و استفاده از چرخه بسته آب، به این خاطر نیست که راه حل های آسان تر 
نادیده گرفته شود و کسی بگوید، چون ما دانش فنی و منابع مالی الزم را 
داریم، پس با این شیوه مشکالت خود را حل خواهیم کرد. مگر منابع مالی 
ما نامحدود هستند؟ تکلیف نگرانی های زیست محیطی چه می شود؟ 
وقتی هنوز راه حل های فراوانی برای باال بردن راندمان آبیاری کشاورزی 
وجود دارد، وقتی هنوز روش های پایدار صرفه جوئی در دسترس است، 
من با شیرین سازی و انتقال آب در ابعاد وسیع موافق نیستم. البته در زمان 
اضطرار، اگر درمحل هایی واقعًا نیاز ایجاب کند که کارهائی انجام شود، 
نباید با آن مخالفت کرد. مثاًل ساخت سد به صورت کلی نه خوب است و 
نه بد. اگر در منطقه ای نیاز به ساخته شدن سد احساس شود، می توان 
با در نظر گرفتن تمامی موارد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، به 
یک تحلیل کارشناسانه رسید و بعد اقدام به ساختن سد کرد. مشکل ما 
با سدهائی است که بدون ارزیابی دقیق ساخته می شوند. در شهرهائی 
مانند تهران یا اصفهان، نیاز آبی یک واقعیت است و نمی شود به شهروندان 
آب نرساند. اما باید ببینیم آیا سیاست های صرفه جویی و مدیریت تقاضای 
آب به صورت تمام و کمال اجرا شده است؟ اگر ما سیاست های صرفه 
جویی منابع آب را به دقت انجام نداده باشیم و الگوی مصرف شهروندان 
به صورتی باشد که مشخص شود درک عمیق و وسیعی از بحث کم آبی 
ندارند، رفتن به سوی راه حل های تکنولوژیکی که صرفًا آب بیشتری را 
در دسترس مردم قرار می دهد، می تواند این پیام را برساند که ما مشکلی 
در تامین آب نداریم و از نظر منابع مالی و تکنولوژیکی در حدی هستیم که 
می توانیم بدون رعایت الگوی صحیح مصرف، آب مورد نیاز مردم را تامین 
کنیم. مصرف کنندگان عزیز هم می توانند هر چقدر دلشان می خواهد آب 
مصرف کنند. در این شرایط است که نتیجه کار غـلط شده، به محیط زیست 

خسارت های اســاسی وارد می شود و منابع مالی نیز به هدر می رود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنــامه KWC قرار دادید از 

شما متشکریم.



هرگاه کسی بتواند از بین تـــعدادی گزینه، یکی را برگزیند، به این عمل انتــخاب 
می گویند. در دائره المعارف webster کلمه انتخاب اینگونه تعریف شده: »فرصت یا 
توانایی گزینش، میان دو یا چند امکان.« اگر ازشما بپرسند چائی می خواهید یا قهوه، 
این یک انتخاب است، ولی اگر مستقیمًا برای شما چائی بیاورند، این دیگر انتخاب 
نیست. بنابراین زمانی ما از انتخاب صحبت می کنیم که بتوانیم یک چیزی را بر چیز 
دیگری ترجیح دهیم. اصلی ترین عامل گزینش در موجودات زنده غریزه است. مثاًل 
اگر در جلو یک پلنگ، مقداری گوشت خام و مقداری گوشت پخته قرار دهید، حیوان با 
بو کشیدن و بر اساس غریزه، گوشت خام را برمیگزیند در صورتی که گوشت پخته برای 
سالمت او مفیدتر است. در انسان عالوه بر عنصر غریزه، عقل و شعور نقش مهمی در 
انتخاب بازی می کنند. اگر یک انسان به صورت  عقالنی، انتخابی انجام دهد و در جهت 
تحقق انتخاب خود دست به اقدام بزند، به این رفتار اراده گفته می شود. مفهومی که 
انحصارًا و به معنای خاص کلمه ویژه انسان است، چون بیانگر عقل و شعور و فهم است 
که خصلت انسان است. در تعریف اراده گفته می شود: هر فرد گزینه ای را انتخاب 
می کند که حداکثر منافع را برای او در بر داشته باشد و امکان بیشترین بهره برداری 
یا منفعت را به او بدهد. اگر از دیدگاه عقالنی به مسئله انتخاب نگاه کنیم، خرد حکم 
می کند انتخابی داشته باشیم که بیشترین سود را چه به صورت فردی و چه به شکل 
جمعی و اجتماعی برای ما دربر داشته باشد. پس چگونه است که بعضی اوقات انسان 
هائی که دارای فهم وشعور هستند، انتخاب های غلط و پر زیان را بر می گزینند؟ مثاًل  
کسی که حق دارد بین رشته مهندسی و رشته پزشکی یکی را انتخاب کند و تمام 
عالئم و شواهد عقالنی خبر می دهد که او در رشته مهندسی بسیار موفق خواهد بود، 
اگر برخالف نظر مشاور، نمرات کارنامه، عالقه شخصی و ...  رشته پزشکی را انتخاب 
کند چون پیش داوری دارد که رشته پزشکی پول ساز است، یک انتخاب غلط انجام 
داده و احتمااًل بعد از مدتی مجبور می شود، سرخورده و ناراحت، تحصیل در رشته 

پزشکی را رها کند.
عاملی که باعث می شود انسان ها انتخاب های بد و غیرعقالنی که حداکثر منافع آنها 
تامین نمی کند انجام دهند، پدیده ای است بنام پیش داوری که منجر به قضاوت و 
ذهنیت غلط می شود. اگر ما به سمت انتخاب های نامناسب می رویم، دلیلش پیش 
داوری است. حال ببینیم پیش داوری چیست؟ موقعی که فردی در مقابل یک انتخاب 
قرار می گیرد، برای پیدا کردن نتیجه، پارامترها و عناصر مختلفی را بررسی می کند. 

 شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که چرا ورزشکاران، مدال خود را پس از آنکه به 
گردنشان آویختند، گاز می گیرند. اکثر ورزشکاران دلیل این کار را نمی دانند، در المپیک 
برزیل وقتی از چند مدال آور دلیل کارشان پرسیده شد، پاسخ دادند« این ژست خوبی 
برای عکاسی است و عکاس ها به ما می گویند مدالت را گاز بگیر.« یک جا نوشته بودند 
»برخی از ورزشکاران پس از کسب مدال، اقدام به گاز گرفتن آن  می کنند تا اثر دندان 
هایشان برروی مدال بماند، تا در صورت گم شدن صاحب آن مشخص شود!!« در بعضی 
از منابع هم آمده، » گاز گرفتن طال، پیشــینه ای تاریخی دارد. مردم برای اطمینان از 

خالص بودن سکه طال آن را گاز می گرفتند، چون جای دندان بر روی طالی 
خالص، باقی می ماند.« الزم به یاد آوری اســت از زمان باستان تاکنون، سکه 
های رایج هرگز خالص نبوده اند، بلکه تنها طالی شــمش است که تا 99/9 
درصد خالص اســت. اگر ســکه ای از طالی خالص باشد به دلیل نرم بودن 
فلز طال، شکل آن به تدریج تغییر می کند و نقش روی سکه که نشان دهنده 
اصالت آن است پاک می شود، در نتیجه ارزش خود را از دست خواهد داد. به 
عالوه تاکنون هیچ سکه ای دیده نشده که عالمت دندان بر روی آن نقش بسته 
باشد. شما هم امتحان نکنید چون دندانتان خواهد شکست. برای پیدا کردن 

پاسخ صحیح این سوال، اول باید طال را بیشتر بشناسیم.
طال فلزي زرد رنگ، نرم، براق، چكش خوار و کمیاب است. این فلز به دلیل 
فرم پذیری، جال و درخشش، همیشه برای ساختن انواع سکه، مدال، تزئینات 
و جواهرسازی مورد توجه بوده است. قدیمیترین معدن طالئی که تاکنون 
کشف شده، مربوط به سومریان اســت که تاریخ آن به ۶5۰۰ سال قبل باز 
می گردد. سابقه تاریخی طال در ایران 5۰۰۰ ساله است. گنجینه های طالئی 

مقبره توتان خامون) Tutan Khamun(که مربوط به 34۰۰ ســال پیش است، 
نشان دهنده استانداردهای باالی زرگری، در مصر باستان است. تابوت این فرعون که 
چهره وی بر روی آن کنده کاری و تزئین شده از11۰ کیلوگرم طالی ناب ساخته شده. در 

یونان باستان نیز بیش از 3۲۰۰ سال است که سکه های طال رواج  دارد.
در عصر جدید طال به خاطر مقاومت باالیش در مقابل اکسیداسیون و مواد شیمیایی 
و انتقال قوی جریان برق و گرما، در صنعت و پزشــکی مصارف زیادی پیدا کرده. ولی 
ذخیره کردن این فلز قیمتی به عنوان پشتوانه مالی کشورها و مردم، همیشه مهم ترین 
کاربرد طال بوده و هست. با توجه به افزایش مصرف طال در صنایع و افزایش جمعیت 

دنیا که نیمی از آنها خانم ها، یعنی اصلی ترین مشتری طال هستند، میزان تولید این فلز 
همیشه پائین تر از نیاز بازار است، به همین دلیل قیمت طال در مقایسه با سایر کاال هائی 

سرمایه ای، مانند دالر و نفت، همواره قوی تر ظاهر شده.
طال در اکثر نقاط جهان پیدا می شود. از ابتدای تاریخ تاکنون چیزی در حدود155۰۰۰ تن 
طال استخراج شده و ارزیابی می شود پانصد برابر این مقدار هنوز در پوسته زمین موجود 
باشد. بعالوه قریب یک میلیارد تن طال در آب اقیانوس ها وجود دارد. البته همه این طال 
ها قابل بهره برداری نیستند. در حال حاضر استخراج سالیانه طال حدود ۲۰۰۰ تن است. 

استخراج طال روش های متنوعی دارد. قدیمی ترین روش که هنوز هم توسط معدنکاوان 
مرسوم است، شیوه شستشوی خاک است. در محل هائی که رگه طال پیدا می شود، به 
خصوص اگر نزدیک رودخانه باشد، خاک معدن را در الوک های مخصوصی می شویند و 
قطعاتی از طال را که حاوی 8 تا 1۰ درصد نقره است، پیدا می کنند، گاهی معدن کاوان در 
معادن طال به سنگ دیگری به نام پیریت آهن، برخورد می کنند که بسیار شبیه طال است 
و تشخیص آن در وهله اول سخت است. پیریت که به آن »طالی ابلهان« نیز می گویند ماده 
ای براق و درخشان و به رنگ زرد است. پیریت آهن چون فراوان تر از طالی واقعی است، 
ارزش زیادی ندارد. کاشفان طال با  دیدن طالی تقلبی معمواًل شور و شعف زیادی پیدا می 

عنصر مالی، عنصر احساسی، شرایط زمان و مکان، رعایت آداب و رسوم، حفظ سنت ها و اثرات مخرب پیش داوری
البته باورهای شخصی که به صورت پیش داوری در ذهن او النه کرده. پیش داوری یک 
تمایل احساسی و قضاوت بدون استدالل است که دستگاه عقالنیت را تا حدی تعطیل 
می کند. در شرایط پیش داوری فرد بدون اینکه خودش متوجه شود )در بعضی از 
مواقع حتی سعی می کند که متوجه نشود(، به سمت چیزی می رود که پیش داوری به 
او حکم می کند. مثاًل یک پیش داوری فرهنگی به ما القاء  می کند که » دوست همیشه 
از پشت خنجر می زند.« اینجا است که با کوچک ترین اختالفی که با دوستانمان پیدا 
می کنیم از آنها جدا می شویم، در نتیجه هزاران ساعت وقت و انرژی که برای این 
دوستی صرف شده است را ظرف چند دقیقه به باد می دهیم. در روانشناسی پیش 
داوری به این شکل تعریف می شود: گرایش های رفتاری که تحت تاثیر آنچه که از قبل 
به ما یاد داده اند قرار دارد و نتیجه گیری ها و گزینش ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در 
شرایط پیش داوری بظاهر ما در حال انتخاب هستیم، ولی در واقع تحت تأثیر الگوها و 
کلیشه هایی که به ما آموخته اند و رفتار ما با آنها شکل گرفته، قرار داریم. نوع افراطی 
پیش داوری تعصب است، افردای که به چیزی تعصب دارند، حتی نمی خواهند در 
موردش حرف مخالفی بشنوند یا بر سر آن بحث و گفتگو کنند، آنها فقط عالقه مندند 
تمایل متعصبانه خود را بدون چون و چرا ادامه بدهند. تعصب که نوعی پیش داوری 

افراطی است، به چند نوع تقسیم می شود. 
1-تعصب لنگری )Anchoring bias( یک نوع پیش داوری است که فرد آن چیزی 
را که باور دارد رها نمی کند و هر تالشی برای آشنا کردن او با ایده های جدید یا ایجاد 
تغییر، هیچ سودی ندارد. همانند لنگر که هنگامی که وارد خاک می شود، کشتی دیگر 
نمی تواند حرکت کند. در واقع کسانی که اسیر تعصب لنگری هستند وقتی چیزی در 

ذهن شان جا افتاد، دیگر به سادگی از ذهنش بیرون نمی آید.
۲-تعصب هدایت شده )the framing effect bias( انسان ها همیشه تحت تاثیر 
فشارهائی هستند که آنها را به سمت گزینه های خاص هدایت می کند. مثاًل تبلیغات 
و آداب و رسوم، می خواهند شرایط را به گونه ای تنظیم کنند که ما ناخودآگاه به سمت 
گزینه خاص هدایت شویم. در پیش داوری هدایت شده شخص، تصمیم خود را بر 
اساس گزینه ای که از قبل به آن سو کانالیزه شده، اتخاذ می کند. انسان های کم هوش 
و مدهوش، انسان هایی هستند که انتخاب شان براحتی هدایت می شود و انسان 
های هوشیار افرادی هستند که با توجه به تمامی شرایط و جوانب انتخاب خود را 

انجام می دهند.
3-تعصب گروه گرا )Group-oriented bias( هرگاه کسی بدون در نظر گرفتن 
عقل و شعور و دانش، آن چیزی را که جمع به او دیکته می کند، مبنای تصمیم گیری 

خود قرار دهد و به قول معروف هم رنگ جماعت شود، این دیگر انتخاب او نیست، بلکه 
انتخاب گروهی است که در آن حضور دارد. بسیاری از افراد کارشان به اعمال خالف 
کشیده می شود، چون تحت تاثیر گروه هستند و زمانی که برایشان مشکالتی پیش 
می آید »دوست ناباب« را مقصر می دانند. دوست ناباب همان جمعی است که ما در آن 

هستیم و تحت تأثیر آن قرار می گیریم.

4-تعصب  باخت پرهیز )Loss Aversion Bias( معمواًل مغز ما جوری تربیت شده 
که چیزی را از دست ندهیم، در صورتی که باید به ما آموخته می شد که چیزی را بدست 
آوریم. به همین خاطر است که بسیاری از افراد، وقتی ایده ها، افکار و باورهای شان در 
برابر یک پدیده و فکر نو به چالش کشیده می شود، وحشت  می کنند و ترجیح می دهند 
به آنچه که دارند بچسبند. کسی که دارای پیش داوری باخت پرهیز است ترجیح 
می دهد به جای گزینه های خوب گزینه هایی را که عادت دارد انتخاب کند، هرچند 
برایش نا مطلوب باشد، چون نمی خواهد ریسک از دست دادن چیزی را تجربه کند و 

ترجیح می دهد آنچه را که دارد به هر قیمتی که هست، حفظ کند.
این چهار مورد مهم ترین تقسیمات پیش داوری هستند که می توانند انتخاب های 
بیشتری هم وجود دارد که شاید کم  البته موارد  ببرند.  را زیر سوال  عقالنی ما 

اهمیت تر باشند. 

کنند، چراکه آن را با طالی واقعی اشتباه می گیرند. چند آزمایش ساده برای آنکه بفهمند 
آنچه که پیدا کرده اند طالی واقعی است یا پیریت وجود دارد. اول اینکه پیریت شیشه را 
خراش می اندازد، در حالی که طال نمی تواند شیشه را خراش دهد. دیگر اینکه پیریت 
جذب آهن ربا می شود ولی طال تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمی گیرد. آزمایش دیگر 
این است که معدن کاو ماده مشکوک را بو می کند. اگر بوی گوگرد بدهد، طالی واقعی 
نیست و بالخره چون پریت سخت تر و شکننده تر از طال است، معدن کاوهای قدیمی با 
نیش دندان آن را امتحان می کردند. اگر خم می شد طالی واقعی و اگر می شکست پیریت 
بود. کاشفان قدیمی طال به دلیل طمع و عجله ای که داشتند، معمواًل از همین 
روش که سریعتر بود استفاده می کردند، هرچند که دندانشان آسیب می دید. 
البته کاشفان جدید یک چکش به همراه دارند و در موارد مشکوک یک ضربه 
سخت به سنگ می زنند. اگر نمونه بشکند پیریت و اگر مسطح شود و گسترش 

یابد، طالی واقعی است.
ورزشــکاران نیز با گاز گرفتن مدال طالی خــود، در واقع می خواهند به 
شیوه کاشــفان قدیمی و به صورت ســمبولیک از طال بودن مدال خود 
مطمئن شــوند. این کار برای ورزشکاران جوانی که بعد از زحمات زیاد و 
برای اولین بار موفق به دریافت مدال طال می شوند، شاید سنبلی باشد از 
رنج و کوششــی که برای کسب مدال متحمل شده اند و باور ناپذیر بودن 
پیروزی در رقابت های سخت ورزشی، ولی گاز زدن مایکل فلپس بر بیست 
و هشتمین مدال طالی المپیک و گاز گرفتن مدال های نقره و برنز، فقط 
نشانه ای از یک تقلید بی محتوی است. البته این وظیفه مربیان است که 

این گونه مسائل را به قهرمانان جوان آموزش دهند.
در پایان بد نیســت بدانید مدال های طالی المپیک، حاوی مقدارکمی طال هستند. 
آخرین دوره ای که به قهرمانان مدال طالی تمام عیار داده شــد، در ســال 191۲ و در 
المپیک استکهلم بود. اگر مدال های المپیک برزیل از طالی خالص ساخته می شد، 
هر مدال۲1 هزار دالر هزینه در بر داشت که جمعًا هزینه ای بالغ بر 1۷ میلیون دالر، روی 
دست برگزار کنندگان بازی های المپیک می گذاشت. مدال های طالی المپیک امسال، 
از ۶ گرم طال و 494 گرم نقره ساخته شده بود که قیمت تمام شده آن 5۶4 دالر است. در 
آخرین المپیک که در ریو دوژانیروی برزیل برگزار شد، جمعًا ۲488 مدال به قهرمانان اهدا 

شد که 81۲  تا از آنها طال  بود.

مدالت را گاز بگیر
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تحلیل اخبار آب
انتقال مسئولیت آب به شهرداری ها تکرار یک اشتباه است

علیرضا نوذری پور قائم مقام شرکت آب  و فاضالب استان تهران گفت: دولت درحال 
بررسی طرحی است که براساس  آن قرار است مسئولیت توزیع آب از شرکت آب  و 
فاضالب به شهرداری ها منتقل شود که این موضوع با مخالفت وزارت نیرو و شرکت 
آب  و فاضالب روبرو شده است. وی اضافه کرد: قبل از قانون تشکیل شرکت های آب  و 
فاضالب که در سال ۶9 تصویب شد، شهرداری ها عهده دار مسئولیت توزیع آب شهری 
بودند که تجربه موفقی نبود چرا که شهرداری ها به مسائل دیگری توجه می کنند و آب 
در اولویت چندم آنها قرار می گیرد. وی گفت: مدیریت تمام بخش های آب باید زیر نظر 
یک سازمان متخصص باشد، به نظر من موضوع آب آن قدر در ایران مهم و حیاتی است 

که می توان برای آن یک وزارت خانه مجزا  ایجاد کرد.
ایرنا

باید دست یک ارگان متخصص باشد، حرف درستی است.  اینکه آب 
اینکه با توجه به مشکالت موجود آب، احتیاج به یک وزارت خانه جداگانه احساس 
می شود هم حرف درستی است. اینکه شهرداری حواسش به آب نیست هم حرف 
درستی است. شهرداری بهتر است  از طریق بازیافت آب، دست از سر آب های زیر 
زمینی بردارد. همه حرف های این مدیر محترم صحیح است، فقط فراموش نکنیم اگر 
مدیریت علمی و تخصصی به همراه پشتیبانی ملی وجود داشته باشد، مسئولیت آب 

کشور را می توان دست سازمان انتقال خون هم داد.

فروشی قسطی تجهیزات کاهش مصرف آب
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: طرح فروش 
اجرایی  کشور  شهر  چند  در  منازل  در  آب  مصرف  کاهش  برای  تجهیزاتی  قسطی 
از  استفاده  تعرفه ها،  افزایش  را  آب  مصرف  کاهش  در  تاثیرگذار  عوامل  وی  شده. 
تجهیزات مدرن، ارتقاء فرهنگ عمومی در موضوع آب، عنوان کرد و افزود: طرحی 
به کاهش  تمایل  برای مشترکانی که  را  اقساطی تجهیزات کاهنده  بر خرید  مبنی 
مصرف خود دارند در مشهد و خراسان رضوی اجرایی کرده ایم. بر اساس این طرح 
لوازمی از قبیل سردوش و شیرکم مصرف در یک پکیج 1۰۰ تا 3۰۰ هزار تومانی به 

صورت اقساطی به مشترکین داوطلب داده می شود.
ریواس جنوب

وزارت نیرو سابقه فروش قسطی المپ های کم مصرف را دارد. طرح 
خوبی بود و نتیجه  نسبتًا چشم گیری به همراه داشت، ولی نقطه ضعف طرح این بود 
که بیشترین حمایت های دولتی، از وارد کنندگان و مونتاژ کنندگان المپ کم مصرف 
به عمل آمد، چرا؟ چون مسئوالن برای کنترل مصرف برق دیرهنگام اقدام کرده بودند 
و سرعت عمل برایشان از دقت عمل مهم تر بود، در نتیجه برنامه ریزی طوالنی مدت، 
برای صنعت المپ کم مصرف کشور مغفول ماند و کل بودجه ها بر طرف واردات رفت 
و صنعت المپ کشور از این اقدام ضربه خورد، در زمان شروع این طرح، دو کارخانه 
سازنده تیوپ المپ کم مصرف، در کشور وجود داشت. بعد از مدتی یکی از کارخانه ها 
تعطیل شد و دیگری خط تولید تیوپ خود را بست. اخیرًا بعد از 15 سال یک خط تولید 
تیوپ در منطقه آزاد بوشهر راه اندازی شده که محصول آن هنوز وارد بازار نشده است.

مسئوالن معضل بیابان زایی و کم آبی را درک نکرده اند
مجتبی اردستانی رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران معتقد است هنوز درک 
درستی از معضل بیابان زایی و کمبودآب در مجموعه دولت به وجود نیامده است و فقط 
کمتر از 5۰ الی ۶۰ نفر از مسئوالن نسبت به این مساله دغدغه دارند. وی اضافه کرد: 
در گذشته عنوان می کردیم که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، اما 
اکنون با توجه به تغییر اقلیم می توانیم بگوییم که ایران در منطقه خشک واقع شده 
است. تغییر اقلیم سبب کم آبی شده و این کم آبی کشاورزی و سکونت را تحت تاثیر قرار 
داده و سبب افزایش بیابان زایی، به ویژه در حاشیه بیابان ها شده است که این مساله 
کانون های جدید برای ریزگردها را نیز ایجاد می کند. وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم 
سبب شده تبخیر آب از میزان آب دریافتی در کشور بیشتر شود، توضیح داد: همین 
مساله ایران را نسبت به گذشته کم آب تر می کند، در نتیجه شاهد هستیم که کشور به 
جای آبادانی به سمت بیابانی شدن پیش می رود و این روند در 1۰ سال گذشته رشد 
فزاینده ای داشته است.وی ادامه داد: دولت با هزینه در زمینه جلوگیری از بیابان زایی، 

می تواند از تولید هزینه های بیشتر در سال های آینده جلوگیری کند.
سالمت نیوز

ظاهرًا فرهنگ ما به گونه ای است که خطر مشکالت پیش رو را، دیر 
متوجه می شویم، به همین دلیل معمواًل  هزینه سنگینی برای آن پرداخت می کنیم. 
را خراب کرده  ما  بولدوزر نصف خانه  اگر یک  المثل  فی  که  است  این  نکته جالب 
باشد، بازهم هستند کسانی که بگویند، خطری ما را تهدید نمی کند و بهتر است به 

مشکالت روزمره رسیدگی کنیم. 

جزییات افزایش قیمت آب اعالم شد
براساس  گفت:  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا 
مصوبه مجلس شورای اسالمی در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بر این بود که تا پایان 
برنامه پنجم به قیمت تمام شده آب برسیم، اما این امر تاکنون محقق نشده است. 
وی با بیان این که سامانه های انتقال و توزیع آب هر روزه در کشور فرسوده تر می شود، 
می شود،  حاصل  آب  فروش  از  که  مبالغی  محل  از  خدمات رسانی  ارگان های  گفت: 
می توانند این هزینه ها را پوشش دهند و با توجه به این که در حال حاضر قیمت آب 
منطقی نیست، نمی توانیم این مشکالت را برطرف کنیم. وی گفت: تاکنون آبونمان از 
قبوض به طور کامل حذف شده بود، اما از این به بعد مشترکین باید 1۰۰۰ تومان آبونمان 
بپردازند. وی  اظهار کرد: علی رغم افزایش نرخ تورم، قیمت آب هیچ افزایشی نداشته 
و در حال حاضر سهم هزینه آب در سبد خانوارها کمتر از نیم دهم درصد است. وی 
با بیان این که قرار بود افزایش قیمت آب از اول سال 94 صورت بگیرد، گفت: با تاکید 
شورای اقتصاد از اول مهر ماه امسال این افزایش قیمت اعمال می شود. وی گفت: 
افرادی که باالتر از 4۰ متر مکعب آب مصرف می کنند در قبوض خود مبلغ 8۲1 تومان 

را باید پرداخت کنند، یعنی به طورمتوسط آب 1۷درصد افزایش قیمت پیدا کرده.
ایسنا

در کشوری که با بحران آب دست به گریبان است، هنوز عامل افزایش 
قیمت، به عنوان یک روش بازدارنده، در دستور کار قرار نگرفته. ما قباًل تجربه کاالهای 
سوبسیدی مانند نان، بنزین، برق و گاز را در اختیار داریم، آنچه که تا حدودی از اصراف این 
کاالها جلوگیری نمود، واقعی شدن قیمت ها بود. آب به نسبت سایر کاالها چند مشکل 
مضاعف دارد، اول آنکه با حیات و سالمت انسان ها سر و کار دارد. دوم آنکه قابل تولید و 
واردات نیست. سوم آنکه کم بودش تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشور باقی می گذارد. برخورد 

خجالتی با قیمت آب، ممکن است خجالت های عمیق تری را در پی داشته باشد.

گزارشی از شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بعد از یک سال وقفه، امسال 
از تاریخ۲3 الی ۲5 مرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و با حضور شرکت های 
برگزاری  شدن  زمان  هم  دلیل  به  گذشته  ماه  در  شد.  ساختمان برگزار  زمینه  در  فعال 
مانند  شد.  موکول  شماره  این  به  نمایشگاه  مفصل  گزارش  ماهنامه،  چاپ  با  نمایشگاه 
سال های قبل شرکت KWC در نمایشگاه صنعت ساختمان حضور داشت و جدیدترین 
سازان،  انبوه  داخلی،  طراحان  معماران،  از  و  گذاشت  نمایش  به  را  خود  محصوالت 
فروشندگان شیرهای بهداشتی و سایر مصرف کنندگان، استقبال نمود و به سوال های 
آنها پاسخ داد. در نمایشگاه امسال انواع شیرهای توکار آوا و شیرهای رنگی ایو و آوا که از 
جدید ترین تولیدات شرکت KWC است در سالن 41 به نمایش گذاشته شد و با استقبال 

بازدید کنندگان مواجه گردید.
برگزاری نمایشگاه ها همیشه فرصت مغتنمی است تا به صورت بی واسطه از نظریات 
مشتریان محترم محصوالت KWC مطلع شویم. مهم ترین نکات این گفتگوها را جهت 

اطالع شما و مدیران شرکت در اینجا مطرح می کنیم. 

کردم  دیدن    KWC غرفه  از  من  فرمودند:  هستند  دار  خانه  که  نیازی  خانم  سرکار   -1
چون برای خانه ام به دنبال شیرهای کم مصرف بودم. طی تحقیقاتی که انجام دادم یکی 
KWC است. تنوع رنگی شیرها، که اکثرش هم جزء کم مصرف ها  از گزینه ها شرکت 

هستند، برای من جالب بود.
۲- خانم و آقای رحمانی بعد از بازدید فرمودند: در گذشته هرچند تعداد برند شیرآالت 
کم بود، ولی اکثر شیرها با کیفیت بودند. االن نمی شود تشخیص داد که کدام شیر بهتر 

KWC اخبار 
 KWC در نمایشگاه اراک حضور خواهد داشت

پانزدهمین نمایشگاه تخصصي صنعت ساختمان، سیستم هاي سرمایشي وگرمایشي، شیرآالت 
 KWC و صنایع وابسته از 13 الی1۶ مهر ماه سال جاری در شهر اراک برگزار خواهد شد. شرکت
در نظر دارد به مدیریت آقای طاهری، نماینده محترم شرکت در شهر اراک، در این نمایشگاه 
این  از  شود  می  دعوت  مرکزی  استان  کنندگان  مصرف  و  سازان  انبوه  از  کند.  پیدا  حضور 

نمایشگاه دیدن فرمایند.
شرکت KWC حامی نشست های معماری

به دلیل کمبود گفتگو و پژوهش های تخصصی، در فضای معماری معاصر ایران موضوعات 
این معضل گفتگوهای جدی و شفاف  راه رفع  تنها  باقی مانده،  بسیاری بصورت حل نشده 
معماران است. در این راستا جلسات گفتگوی معماران پیشرو، به همت موسسه تهران برگزار 

می شود که مورد حمایت شرکت KWC قرار گرفت.
در تاریخ 18 شهریور ماه امسال جلسه ای با حضور دو گروه از شخصیت های برجسته و شناخته 
شده معماری، درباره گفتگوئی به عمل آمد که موضوع جلسه با دیدگاه های متنوع مورد بحث 

قرار گرفت. ماهنامه KWC در شماره های آینده گزارشی از این نشست ها تهیه خواهد کرد.

است. جنس های چینی بی کیفیت وارد بازار شده و کار انتخاب را سخت کرده. 
خرید  برای  و  دارم  آپارتمان  واحد   5۰ گفتند:  هستند  ساز  انبوه  که  عسگری،  3-آقای 
شیرآالت به نمایشگاه صنعت ساختمان آمده ام. تنوع و کیفیت شیرهای KWC  خوب 
است، خدمات پس از فروش هم نسبت به شرکت های دیگر عالی است. ولی من از این 

ناراحتم که چرا تخفیف نمایشگاهی ندارد.
4-سرکار خانم رستگار که کارمند هستند از طرف شرکت شان مامور شدند تا از نمایشگاه 
ساختمان دیدن کنند و یک برند را برای تعویض شیرهای شرکت انتخاب کنند. ایشان 

فرمودند: بین شرکت قهرمان و KWC یکی را انتخاب خواهیم کرد ولی ُخب از نظر کم 
مصرف بودن شیرهای KWC تنوع زیادتری دارد.  

5-آقای عبدالکریمی در حین بازدید فرمودند: یک سری شیرها هستند که از نظر برند 
KWC و قهـرمان و شیبه، ولی من اگر وضع مـــالی خوبی داشتم از  قوی هستند مثل 
برند های خارجی که هم از نظر دوام و هم از نظر زیبایی در درجه باالیی هستند استفاده 
می کردم. البته در نمایشگاه متوجه شدم که شیرهای KWC طبق استاندارهای سوئیس 

ساخته می شوند.
۶-سرکارخانم صابری گفتند: اصاًل ارزش ندارد که جنس ارزان بخرم چون استیل های 
پایینی دارند، خیلی زود  و واشرهای داخل اش که کیفیت  آن دون دون می شود  روی 
خراب می شوند. من شنیده ام KWC در ایران تولید می شود، اما اینکه  به شما بگویم 

شیر خوبی است یا بد در حال حاضر هیچ اطالعاتی ندارم.

 KWC برند  از  که  است  سال  چندین  گفتند:  هستند  ساز  ساختمان  که  دربندی  ۷-آقای 
از  پس  خدمات  و  ضمانت  که  است  این  دارد   KWC شرکت  که  ُحسنی   . کنم  می  خرید 
فروش دارد، واقعًا هم به تعهداتش عمل می کند. دوام و کیفیت خوبی دارد و از نظر زیبایی 
بسیار شیک است. اولین چیزی که در خانه به چشم بانوان می آید و باعث جذبشان می شود، 

تزئینات آشپزخانه مثل کابینت و شیرآالت است.
8-آقای مرادی که دانشجو هستند می گویند: آب کم است و همه جا اخطار می دهند که در 
مصرف صرفه جویی کنیم، یکی از راه ها استفاده از شیرهای کم مصرف است. این شرکت 
وسایل کم مصرف زیادی دارد، از فالش تانک گرفته تا سر دوش. اما چیزی که برای من جالب 

بود نشریه ای است که با هزینه این شرکت منتشر می شود. کار فرهنگی جالبی است.
9-آقای کمالی که فروشنده شیرآالت هستند می فرمایند: این برند نیاز به تعریف و تبلیغ 
مثل  عمومی،  اماکن  نصف  در  حداقل  چون  دارند،  آشنایی  آن  با  ایرانی ها  تمام  و  ندارد 

بیمارستان ها، هتل ها و فروشگاه ها از این محصول استفاده می شود.
1۰-سرکار خانم یزدانی که دکوراتور ساختمان هستند می فرمایند: داشتن هارمونی رنگ 
KWC  حتی  است.  داخلی  و طراحی  دیزاین  در  اصلی  نکات  از  یکی  امروزه  در شیرها، 

شیرهای با روکش طال  هم می سازد. 
11-آقای رحمتی از فروشندگان خیابان شیراز می فرمایند: امروزه تقریبًا تمام شیرآالت، چه 
ایرانی و چه خارجی از کیفیت و مرغوبیت مناسبی برخوردارند و تفاوت آنچنانی در قیمت 
انتخاب شیرآالت طراحی های  برای  تنها مالک خریدار  این روزها  با یکدیگر ندارند.  نیز  
متنوع و زیبای آنها است، که شرکت KWC  این موضوع را رعایت کرده، بعالوه مدل های 

تک و سفارشی هم وجود دارد که برای مشتریان خاص ساخته می شوند.
شرکت  با  قاپو،  عالی  خانه  سفره  در  ضیافتی  ساله،  همه  روال  طبق  مرداد   ۲5 شب  در 

نمایندگان سراسر کشور برگزار شد.


