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آیا توسعه ،دشمن محیط زیست است؟

تا کی ،آزمون و خطا
هرگاه یک هواپیما دچار سانحه شود ،طبق دستور العمل های سازمان هواپیمائی
جهانی ،تا زمانی که علل سانحه مشخص نگردد و مقصرین مجازات نشوند و
دستورالعمل پیشگیری از حوادث مشابه صادر نشود ،آن پرونده را نمی توان مختومه
اعالم کرد .تحقیقات حوادث ،بعضی اوقات سال ها طول می کشد و میلیون ها دالر
هزینه در بر دارد .به راستی هدف از این خرج و زحمت مضاعف ،برای روشن شدن
ابعاد حادثه ای که غیرقابل بازگشت است ،چیست؟ به احتمال زیاد هدف این است که
دیگر حوادث مشابه اتفاق نیفتد.
در اواخر سال  82از طرف شهرداری تهران ،طرحي براي احداث قطار هوايي یا
منوریل به شورای شهر تهران تسلیم شد .طول این منوریل 240کیلومتر و هزینه آن
 1/5میلیارد دالر پیش بینی و هدف آن حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا اعالم شد.
در وحله اول مقامات شهرداری نتوانستند موافقت اعضاي شوراي شهر را جلب کنند،
چون شورا معتقد بود پشتوانه کارشناسی پروژه ای در این ابعاد ،تنها در دو صفح ه کافی
نیست .بعالوه پیش بینی زمان اجرا و هزینه ها و شیوه تامین بودجه را غیر واقع بینانه
تشخیص داد .بهدلیل تأکید مکرر شهردار ،اعضای شورا پس از بازنگری یک ماهه ،با
وجودی که مشکالت طرح همچنان برایشان گنگ و غیرکارشناسانه باقی ماند ،ظاهرًا
تحت تاثیر انواع فشارها ،تصمیم گرفتند به عنوان پایلوت با ساختن بخشی از طرح،
به طول  6کیلومتر ،در مسیر صادقیه  -اکباتان موافقت کنند .بالخره در  17اسفندماه
 1382کلنگ احداث این سیستم ریلی بر زمینزده شد .در همین مراسم اعالم گردید
پروژه منوریل « هدیه نوروزی شهرداری تهران به شهروندان » است و تا مهر ماه سال
 1384تحویل خواهد شد .الزم به یادآوری است ،قبل از تصویب شورای شهر ،بخشی از
خاکبرداری پایه های منوریل و عقد قرارداد با پیمانکاران و حتی پيش فروش واحدهاي
مجتمع تجاري نیز انجام شده بود ،که نشان می داد مجریان طرح برای زخمی کردن
کار عجله داشتند 14 .ماه بعد درحالی که طرح تنها  5درصد پیشرفت فیزیکی داشت
و فقط  16ستون آن در منطقه صادقيه تهران برپا شده بود ،ظاهرًا به دلیل جا به جائی
شهردار متوقف شد .این ستون ها نیز  7سال بعد یعنی در سال  1389به دلیل ایجاد
کندی در ترافیک و آلودگی محیطی زیست ،بالخره با کشمکش و هزینه و دردسر
فراوان برچیده شدند.

امیر نشین دبی از دهه  1960تغییرات چشمگیر خود را آغاز
کرد.دبیدرابتداباتکیهبرمنافعحاصلازذخایرنفتیساخته
شد که در بهترین حالت  90میلیون بشکه در سال است و با
قیمت های کنونی چیزی در حدود  4/5میلیارد دالر
درآمد زائی دارد .این امیر نشین به دلیل محدود بودن منابع
نفت و متغییر بودن قیمت آن نمی خواهد مبنای اقتصاد خود
را بر نفت استوار کند .پس ترجیح می دهد جهت داشتن
درآمدی پایدار ،به سرزمینی بدل شود که اقتصاد خود را بر
اساستجارتوصنعتتوریسمبنانماید.
در ابتدا دبی برای اینکه بتواند توریست بیشتری را جلب کند،
نیازداشتدستبهاقداماتشگفتانگیزوچشمگیریبزند.
این حرکت در دو دهه پیش با بنای برج العرب که گران ترین
هتل  7ستاره جهان است ،آغاز شد .برجی که با ساختاری
منحصر به فرد ،به صورت یک جزیره مصنوعی در دل خلیج
فارس ساخته شد و به یکی از نشانه های اختصاصی دبی بدل گردید.
یکی از مشکالت دبی برای گسترش تاسیسات توریستی ،محدود بودن خط ساحلی آن
استکهحدود 60کیلومتراست.اینشهربرایافزایشظرفیتمکانهایتوریستیخود
بهسواحلبیشترینیازدارد.درسال 2000وباشروعقرنبیستویکمدبیتصمیمگرفت
بایکطرحمنحصربهفردوجنجالی،اقدامبهساختسهجزیرهمصنوعیدرخلیجفارس
کند.اینجزایربهشکلیکدرختخرماطراحیشدند،بههمیندلیلنامپروژهرانخل
گذاشتند .چند سال بعد پروژه جدیدی نیز به نام جهان ،که به شکل نقشه دنیا است به
این طرح اضافه شد .با این تمهید خط ساحلی دبی تا سه برابر وسعت پیدا کرد و امکان
ساخت ۱۰۰هتللوکس 10/000،ویالیساحلی 5/000،آپارتمانوهمچنیندههاپارک

در این روزها که آلودگی هوا و ترافیک در تهران بیداد می کند ،جا دارد این سئوال
مطرح شود که چرا در یک دوران طالئی که باید برای آینده شهر برنامه ریزی می شد،
وقت و انرژی و پول شهرداری و شورای شهر ،صرف پروژه ای بی آینده و شکست
خورده شد .البته اگر همین امروز از مدیران ارائه دهنده طرح سوال شود که چرا طرح
شما چنین فرجام ناخوشایندی پیدا کرد ،به احتمال زیاد خواهند گفت "ما شرایط
امروز را پیش بینی می کردیم و می خواستیم با منوریل ،مشکل ترافیک تهران را برای
همیشه حل کنیم ،ولی نگذاشتند!" در واقع کمی هم طلبکار می شوند.
اینجا است که اهمیت ارزیابی و آسیب شناسی طرح های شکست خورده مشخص
می شود .اگر در زمان مناسب ،دالیل شکست طرح به شکلی کارشناسانه کالبدشکافی
شده بود ،حاال پاسخی مناسب برای چنین ادعائی وجود داشت .به راستی اگر طرح
منوریل ناجی ترافیک و آلودگی تهران بود چرا متوقف شد؟ اگر از ابتدا طرح غلطی بوده
و فقط با الگو برداری فانتزی از دوبی و مالزی و دیسنی لند و بدون مطالعه علمی و فنی
الزم کلنگ خورده بود ،مقصرین چه کسانی بودند و چرا معرفی نشدند تا از تکرار چنین
پروژه هائی جلوگیری شود .درحافظه هر یک از افراد این کشور چندین طرح شکست
خورده کوچک و بزرگ وجود دارد که چون سرنوشت آن بالتکلیف رها شده ،مرتبًا در
سطح اجتماع باز تولید می شود .سد گتوند یکی از این پروژه ها است که دالیل شکست
آنهنوزشکافتهنشده.بررسیهایاولیهسدگتوندمربوطبهچهلوچندسالقبلاست.
در آن زمان ،محل احداث سد  ١٥کیلومتر باالتر از محل فعلی تعیین شده بود .وقتی که
در سال  ،1376عملیات اجرائی سد گتوند آغاز شد ،محل سد به جای کنونی انتقال پیدا
کرد،دلیلیهمکهعنوانشداینبودکهگنجایشمخزنسددرمحلجدیدبسیاربیشتر
است .جانمائی جدید انتقادهای بسیاری را با خود همراه داشت ،زیرا در منطقه آبگیری
سد،یکگنبدنمکیبزرگقرارداشت.مجریان قولدادندبرایکنترلاینگنبدنمکی،
یک پتوی رسی تعبیهکنند .متاسفانه این پتو در زمان آبگیری پاره شد و حجم بزرگی از
نمک به آب کارون راه یافت .پس از این حوادث مقامات مسئول ،اعالم کردند که "دیوان
محاسباتکشور،عللنادیدهگرفتنگنبدهاینمکیدراینپروژهرابررسیخواهدکردو
با محر ز شدن تمامی ابعاد و علل آن ،با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد" ،البته تا به
امروز که سه سال از این گفته می گذرد ،هنوز خبر جدیدی اعالم نشده.
این روزها پروژه ای برای آب رسانی از دریای خزر به کویر مرکزی در دستور کار قرار دارد
که می تواند به یکی از پروژه های شکست خورده سال های آینده تبدیل شود .این طرح
یکبار در سال ،1391با عجله آغاز به کار کرد و ظرف چند ماه 180میلیارد تومان هزینه در
بر داشت ،ولی در نیمه سال 92هم زمان با روی کار آمدن دولت جدید ،عملیات اجرائی
طرح ،برای بررسی های فنی مهندسی و زیست محیطی بیشتر متوقف شد .اخیرًا با
حادتر شدن مشکل کم آبی ،بار دیگر دولت اعالم کرد" ،می توان آب را از دریای خزر
به سمنان منتقل کرد و در عین حال همه مسائل محیط زیستی را مد نظر قرار داد تا
مشکلی به وجود نیاید ".که به نوعی تائید ادامه کار پروژه محسوب می شود .این درحالی
است که اکثر کارشناسان و متخصصان معتقدند مشکالتی مانند ،عوارض اکولوژیکی و
محیطزیستینمکزدائیوخطانتقال،هزینهاجرائیسنگین،مشکالتحقوقبینالملل
و تبخیر باالی آب در کویر مرکزی ،این طرح را در آینده با شکست مواجه خواهد کرد.
سوالی که باقی می ماند این است ،بحران آب و محیط زیست کشور تا چه زمان

آبی،رستوران ،مرکزخرید،امکاناتتفریحیوورزشی،فراهمگردید.
با معرفی پروژه نخل ،به سرعت توجه رسانه های جهانی به آن جلب شد ،از جمله
حامیانمحیطزیستوکشورهایمنطقهرانیزبهشدتنگرانکرد.آنهابیمداشتندکه
عملیات عمرانی ،بستر دریا را آلوده کند و مرجان ها و زندگی دریایی منطقه را از میان
ببرد .در پاسخ به این نگرانی ،مسئوالن پروژه اعالم کردند که یک شرکت بین المللی
به مدت چهار سال برروی مسائل محیط زیستی تحقیق کرده و از روش هائی استفاده
خواهد شد که به محیط زیست کمترین آسیب وارد شود و این آسیب نیز به سرعت قابل
ترمیم خواهد بود .آنها می گفتند" :خودمان از همه بیشتر در خطر هستیم و اگر محیط
زیستمنطقهآسیبببیند،تمامسرمایهمانابودخواهدشد".
قرار شد در محیط دریائی به هیچ وجه از آهن و سیمان استفاده نشود و سه جزیره نخل
تنهاازماسهوسنگکهطبیعیهستندساختهشود.اینتصمیمپروژهرابامحیطزیست
سازگارتروالبتهاجرایآنرامشکلتروگرانترمیکرد.باتوجهبهموجشکنیکهدرلبه
خارجی هر جزیره در نظر گرفته شد ،کل پروژه ۱۱میلیارد متر مکعب شن و ۴۷میلیون
تن سنگ الزم داشت .شن مورد نیاز از نقاط مختلف بستر خلیج فارس به محل ساخت
و ساز آورده شد که ابتدا از کف خلیج برداشته می شد و پس از شست و شو ،توسط
کشتیهایالیروببهصورتاسپریدرمحلهایتعیینشدهافشاندهمیگردید.این
حجم ماسه برداری و سنگ چینی ،در عمل باعث از بین رفتن حیات گیاهان و جانوران
موجود در محلهای خاک برداری شد .از طرف دیگر به دلیل گل آلود شدن وسیع آب،
جانداران دریایی زیادی دچار خفگی شدند و تیرگی آب ،نوری را که به گیاهان دریایی
میرسید کاهش داد .صخرههای مرجانی و بسترهای صدفی نیز زیر این رسوبات دفن
شدند و جاندارانی که از نظر غذایی به این مرجانها وابست ه بودند به دلیل کمبود مواد
غذایی در معرض خطر قرار گرفتند .مهندسان برای کاهش این آسیب ها که همگی از
قبل پیش بینی شده بود ،اجازه ندادند بیش از چند متر شن از عمق دریا ،برداشته شود،
چون می دانستند با برداشت اضافه ،کف دریا قادر به بازسازی خود نخواهد بود .ناچار
کشتی های الیروب تا  130کیلومتر در داخل خلیج فارس به دنبال ماسه رفتند و این
سفرهاگاهیتا 6هفتهبهطولمیانجامید.برایکنترلزیستبوم،کلیهاینعملیاتبا
تصاویر ماهواره ای پشتیبانی شد .موج شکنی که برای این سه جزیره طراحی شده بود
می بایست در حالی که جلو گردش طبیعی آب را نگیرد ،انرژی امواج را از 100درصد به
 5درصد کاهش دهد .در ابتدا برای آزمایش این طرح ،ماکتی از موج شکن ساخته شده
و برای هفته ها امواج مصنوعی با شدت های مختلف به سمت آن فرستاده شد .در این
مرحلهمهندسانمتوجهشدندکهموجشکنطراحیشده،دراینابعادنمیتواندجلوی
آسیبامواجطوفانیرابگیرد.بامحاسباتمجددقرارشدیکمتربهارتفاعدیوارهافزوده
گرددتاباضمنحفظمنظره،ازآسیبامواججلوگیریشود.باافزایشاینارتفاع،خلیج
درون موج شکن ،در معرض خطر رکود آب قرار گرفت .این اتفاق می توانست آب بین

تحمل آزمون و خطاهائی را خواهد داشت؟

ش.ب

جزایر را بهمردابیبدبوتبدیلکندوزیستآبیمنطقهراباخطریجدیمواجهکرده
فروش امالک را غیر ممکن کند .چون مسائل زیست محیطی پروژه به صورت روزمره
کنترلمیشد،محاسباتدوبارهانجامشدوازآنجاییکهبهدلیلتراکمجزایرکوچکتر
که همان شاخه های نخل بودند ،مجاری آب در مرکز پروژه جریان کافی دریافت
نمیکرد،قرارشدآبراههایاطرافجزایرعمیقترشوند.باتغییرسطحکفدریا،آببا
سرعتبیشتریبهحرکتافتاد.شکافجدیدینیزدرسمتشمالیموجشکن،یعنی
همانسمتیکهروبهسویامواجدریابود،ایجادشدتابهجریانآبکمککند.درآخر
مهندسانبرایجلوگیریازهجومموجها،بازویموجشکنراکهدرمقابلشکافقرار
داشت ،بیش از صد متر گسترش دادند .این موج شکن در نهایت به یک تپه مصنوعی

 25کیلومتریبدلشدکهپناهگاهامنیبرایموجواتدریاییمحسوبمیشد.
باالخره پروژه در سال 2008با هزینه 15میلیارد دالر آماده بهره برداری شد و با وجود
آسیب های متنوعی که به محیط زیست اطراف خود وارد کرد ،ولی به دلیل پیش
بینی های فنی مهندسی که در آن انجام شده بود ،ظرف چند سال خرابی های خود
را جبران کرد و حتی آن محیطی زیر آبی که در گذشته مانند بیابان بود ،به تدریج از
موجوداتدریاییانباشتهشدوتعدادماهیهایمنطقهاکنونصدهابرابرقبلاست.
همچنینگیاهاندریاییجدیدیدرمنطقهروییدهکهقب ًالوجودنداشت.اینگیاهان
عالوه بر اینکه پناهگاه و خوراک موجودات دریایی را تامین می کنند ،اکسیژن مورد
نیاززندگیدریاییرانیزفراهممینمایندومنظرهایزیبابرایقواصیایجادکرده.در
نتیجه پروژه ای که می توانست آسیب های جبران ناپذیری به منطقه وارد کند ،اکنون
برایتمامیمنطقهسودمندواقعشده.
مدیران پروژه برای جلوگیری از آلودگی های انسانی ،که به دلیل تجمع بیش از 500
هزار نفر در یک منطقه کوچک دریائی ممکن بود ایجاد شود ،پیش بینی های الزم را
انجام دادند و تمام امکانات کنترل آالینده ها را در یک ساختمان بزرگ که به اندازه50
ویال است ،بر روی یکی از جزایر ساختند .این مجتمع هم اکنون مرکز تولید انرژی و
تامین آب و دفع زباله و فاضالب کل سه جزیره نخل است.

پیش فرض های اشتباه در مدیریت آب
در پی چاپ مقاله "آدرس اشتباه" در شماره  105ماهنامه ،سرکار خانم فاطمه
ظفرنژاد که یکی از محققان و کارشناسان آب کشور هستند ،با ماهنامه تماس
گرفتند و فرمودند" ،پیش فرض های اشتباه در مدیریت آب کشور به همین
یک مورد ختم نمی شود و تعداد آن زیاد است ".ما از ایشان درخواست
کردیم که نظرات خود را در یک مقاله ارسال کنند .ایشان هم قبول زحمت
فرموده ،مطلبی که خواهید خواند نتیجه کار است .برای آشنائی بیشتر با
سرکار خانم فاطمه ظفر نژاد می توانید به شماره  43ماهنامه مراجعه فرمائید.
()www.kwciran.com
اگر بیست سال پیش کسی روند افسار گسیخته سد سازی را نادرست می خواند،
کوچکترین انگی که به او زده می شد ،انگ ضد توسعه بود .امروز کمتر کسی است که
نداند سد سازی و انتقال آب در سرزمین ما ،نه تنها راهکاری برای تامین آب نیست،
بلکه برعکس نابودی رودها و دریاچه های این سرزمین را رقم زده است .گرچه هنوز
گروه هائی از شاغالن در صنعت پرسود سدسازی و انتقال آب ،به همان روال و سیاق
پیشین ،مشغول تولید انبوه سیاه مشق هائی به نام گزارش فنی یا توجیهی ،برای
طرح های جدید هستند ،ولی بنظر می رسد امروز که دریاچه ارومیه به عنوان نمونه ای
ناخوشایند از ساخت و سازهای نسنجیده ،خشکیده و به کتاب های درسی جهان راه
یافته ،دیگر کمتر کسی از انتقال آب و سد سازی بی رویه دفاع کند .حاال
دیگر اکثریت قبول کرده اند که سدسازی به عنوان یک عامل توسعه ،یک
پیش فرض غلط است .با این همه باز هم تعدادی پیش فرض و گزاره نادرست
در مدیریت آب دیده و شنیده می شود که بر پایه آنها بسیاری از تصمیمات
مجلس و اقدامات دولت و مطالعات دانشگاهی شکل می گیرد و باعث تشدید
بحران آب می شود .در این مقاله می خواهیم بعضی از این پیش فرض های
غلط را بررسی کنیم .تعداد پیش فرض های غلط زیاد است ،از آن میان چند
گزاره خطا با پیامدهای مخرب هستند که به صورت پیاپی از سوی متولیان
و دیوانساالری آب و محیط زیست کشور تکرار می شود و در مصاحبه ها و
سخنرانی ها بگوش می خورد و به عنوان چاره کار بر روی آنها تبلیغ می گردد.
این گزاره ها ادامه همان نگرش های نادرست گذشته است که می تواند راه
را به بیراهه بکشاند.
آیا انتقال آب راهکاری متفاوت و مجزا از سدسازی است؟
امروزه چون سدسازی با مخالفت های بسیاری روبرو است ،متولیان و دیوانساالری
آب کشور وانمود میکنند که انتقال آب راهکار جداگانه ای است و نمی توان آن را
ندیده گرفت .این گزاره های خطا میتواند از دو نقطه سرچشمه گرفته باشد :اول
اشراف نداشتن مدیران به مفهوم درست مدیریت آب ،دوم تمایل به تداوم خطرناک
روند مدیریت دولتی ،از طریق تصمیم گیری های حکومتی .این مدیریت نمی تواند

آیا مصرف شهری تنها  6درصد کل منابع آب کشور است؟
از دیگر گزارههای نادرست رایج در دیوانساالری کشور ،کم نشان دادن سهم آب شهری و
صنعتی از کل منابع آب کشور است .در زمانی که مدارک اسناد سدها در رده طبقه بندی
شده بشمار می رفت و غیر علنی بود ،متولیان آب این باور را در همه جا گسترش دادند و همه
را در دام این گزاره نادرست انداختند .پس از آنکه دیوار آهنین با فشار دلسوزان ،پژوهشگران و
تشکل های مردمی فروریخت ،آمار سدها و انتقال در یک تحلیل جامع نگر نشان داد که این
گزاره کام ً
ال نادرست است .حاال که آب کارون و زاینده رود خشکیده و اکثر آن به مصرف آب
شهری و صنعتی رسیده ،آیا متولی آب کشور همچنان می تواند عنوان کند که میزان مصرف
شرب و صنعت  10درصد بیشتر نیست! از طرفی آمار انتقال آب به تهران از تمامی
رودخانه های بزرگ منطقه و انتقال آب رودخانه طالقان از  135کیلومتری شمال غرب تهران،
نشان می دهد رقم  6درصد برای آب مصرفی شهرتهران فقط یک شوخی است و منابع آب
منطقه عمدتاً دارد به مصرف کالنشهرهای تهران و کرج و حومه می رسد.
مدیر آبفای تهران در دولت هشتم میزان سرانه انتقال آب به تهران را 1100لیتر و مدیر آبفا در
دولت دهم آن را  2000لیتر اعالم کرد .این ارقام سرانه انتقال است و انواع آب شرب ،صنعت،
ساختمان سازی ،تاسیسات ،فضای سبز را در بر می گیرد .رقم اعالم شده کنونی وزارت نیرو
برای مصرف سرانه تهران  350لیتر در روز است .در شرایطی که بهای آب خانگی بسیار ناچیز

آیا خودکفایی گندم ،آب زیادی می خواهد و اقتصادی نیست؟
چون حجم زیادی از گندم و جو بصورت دیم کشت می شوند ،بگونه مطلق ،کم نیازترین
محصوالت به آب بشمار می روند .اگر از کارشناسان خبره بگذریم ،کم و بیش هر
دانشجوی کشاورزی ،منابع طبیعی ،عمران آب ،محیط زیست ،علوم و حتی افراد
معمولی ،با توجه به آمار کشت گندم و جو دیم در کشور میتوانند استدالل کنند که این
دو گیاهان کم نیاز به آب هستند و از باغات ،صیفی جات و حتی حبوبات ،به آب کم تری
نیازمندند .چنانکه در ترسالی ها میزان تولید گندم دیم به بیش از نیاز کشور می رسد.
این محصول پرارزش که قوت الیموت مردم و رکن پایداری اقتصادی و تمدن ماست،
نقش بسیار مهمی در تناوب کشت و حاصلخیزی خاک دارد .با اینهمه دیوانساالری
آب و دیگر دستگاه های کشور خشکیدن دشت ها و تاالب ها و تهی شدن سفره های
زیرزمینی را نه به مدیریت سدسازی و انتقال آب ،بلکه به کشت گندم و جو نسبت
می دهند .علت این خطا شاید ناآگاهی دستگاه متولی آب باشد که زیر نفوذ پیمانکارها،
بیشتر متمایل به ساخت و ساز هستند .از طرفی موسسات تجارت خارجی و واسطه
گران ،تمایل زیادی دارند که واردات را مفیدتر از تولید وانمود کنند .گندم و جو نیز از
این قاعده مستثنی نیستند .اهداف سازمان های تجارت جهانی که همه چیز را بر پایه
سود اقتصادی و بویژه سود ناشی از تجارت خارجی می بیند با نگرش توسعه پایدار که بر
امنیت خوراک تاکید بسیار می کند ،نقاط واگرای زیادی دارد.
آیا آب مجازی و واردات آن به سود ما است؟
آب مجازی به میزان آب بکار گرفته شده برای تولید یک محصول از ابتدا تا زمان
مصرف نهایی گفته می شود .از آنجا که میزان آب مصرفی برای تولید هر محصول
در اقلیم های گوناگون متفاوت است ،بسته به شرایط ،رقم ثابتی برای آب مجازی
یک محصول ،نمی توان درنظر گرفت .اما در یک اقلیم و سرزمین می توان آب
مجازی کاالها و محصوالت گوناگون را با هم مقایسه کرد .گوشت گاو و لبنیات
آب مجازی باالیی الزم دارند ،اما گندم و نان چنین نیستند .گروهی بر آن هستند
که در کشور ما که کم آب است ،می توان با وارد کردن محصوالت گوناگون و
بگونه مجازی آب به کشور وارد کرد .به دیگر سخن ،میزان آب بکار رفته در آن
کاال یا محصول را صرفه جویی در مصرف آب بشمار آورد .این استدالل شاید
درباره فوالد و محصوالت صنعتی پُرنیاز به آب صدق کند ،اما درباره محصوالت
کشاورزی بویژه محصوالت راهبردی مانند غالت و حبوبات که کم نیازترین
محصوالت به آب هستند ،صدق نمی کند.
آیا احداث سدها ،سطح زیر کشت اراضی کشاورزی آبی را افزایش
داده اند؟
این گزاره نادرست از زمانی رایج شد که تامین منابع مالی برای سدهایی که
در هدفشان کشاورزی نوشته شده بود تسهیل شد ،در نتیجه توهم «سد یعنی

ابراز بی اطالعی کند ،چون در پنج دهه گذشته مقاالت فراوانی ،در نقد مدیریت سازهای
نادرست و مدیریت دولتی منتشر شده است که از آن میان می توان به مقاالتی مانند
«فناوری های نسنجیده»« ،رودهای خاموش»« ،سدها و توسعه»« ،آبهای ژرف» و «هنگام
که رودها می خشکند» اشاره کرد.
داستان سد سازی به منظور آب رسانی به شهرها ریشه در گذشته های دور دارد .در سال
 1339سد کرج با هدف اصلی انتقال آب به تهران ساخته شد .هدفی که به خشکیدن
باغ ها و کشتزارهای پایین دست کرج و شهریار انجامید و شهر تهران که از دویست
سال قبل ،سازگار با توان اکولوژیک خود ،با داشتن بیش از  500قنات پاسخگوی نیاز
جمعیتی اش بود ،کم کم به کالنشهری ناسازگار و پرمصرف بدل شد .در نتیجه آبی که
از کرج به دریاچه نمک می رفت ،به مصرف تهرانی ها رسید و دریاچه نمک خشکید.
پس از این گسترش بی رویه ،به ناچار  4سد لتیان ،الر ،طالقان و ماملو ساخته شد تا به
شهر تهران آب رسانی کند.
گام بعدی سد زرینه رود است که در سال  1350آبگیری شد و به وسیله بزرگترین آبراهه
خاورمیانه ،آب پشت سد به شهر تبریز منتقل شد تا کالنشهری پرمصرف و صنایعی
پُرنیاز به آب در منطقه ایجاد شود .بعدها با افزایش ظرفیت سد زرینه رود ،گنجایش آن
به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسید تا با انتقال آب بیشتر ،نیاز روز افزون شهرهای
منطقه را پاسخگو باشد.
یکی از نخستین و بزرگترین پروژه های انتقال آب برای مصارف شرب و صنعت اصفهان،
تونل های سه گانه کوهرنگ است که ریشه آن به سال  1332باز می گردد .تونل
کوهرنگ  1سالی  300میلیون متر مکعب آب را انتقال داد .کوهرنگ  2نیز با حجم 250
میلیون متر مکعب در سال  1367به بهره برداری رسید و کوهرنگ  3در سال  1392با
حجم  250میلیون متر مکعب راه اندازی شد ،تا آب را از سرشاخه های کارون برداشت
کند و برای صنایع و جمعیت رو به گسترش اصفهان بفرستد .این تمام ماجرا نیست ،سد
زاینده رود با برداشت  1500میلیون متر مکعب از حقابه های طبیعت در سال 1349
ساخته شد و طرح سد و انتقال آب بهشت آباد نیز با حجم برداشت  1600میلیون متر
مکعب از سرشاخه های کارون ،برای انتقال به اصفهان و یزد و کرمان آخرین مراحل
ساخت را پشت سر می گذارد ،تا خوراک صنایع و مصرف روز افزون منطقه را تامین
کند .در حالی که این طرح ها در این  60سال نه تنها مشکل آب شرب و صنعت را حل
نکردند ،بلکه به قیمت خشکیدن کارون و زاینده رود و تاالب گاو خونی نیز تمام شدند.
در حالی که اگر صنایع فوالد که با شرایط بوم شناختی منطقه فالت مرکزی هماهنگی
ندارد ،از ابتدا در کنار دریای عمان و خلیج فارس ساخته میشد ،این صنایع می توانستند
به جای استفاده از آبی که برای استان های اصفهان و خوزستان حیاتی است ،از آب های
نامتعارف مانند آب شیرین کن ها استفاده کنند .جالب اینجا است که جدیدترین
طرح های انتقال آب ،چه طرح انتقال از خزر به سمنان و چه طرح انتقال از خلیج فارس
به  17استان فالت مرکزی ،تهران و قم و چه طرح بهشت آباد ،همچنان برای صنایع
ناسازگار و مصارف ناپایدار طراحی شده اند.
همه این نمونه ها نشان می دهد که سدسازی از انتقال و انتقال از سدسازی جدا نیست
و انتقال ها تقریباً همگی با هدف تامین آب برای شرب و صنعت ساخته شده اند .در واقع
افزودن واژه کشاورزی به مجموعه اهداف این طرح ها ،تنها بهانه ای برای دریافت منابع
مالی و تصویب بودجه بوده است.

است و مردم هیچ پروایی از مصرف بی رویه و حتی شستشوی خیابان و کوچه با فشار آب
ندارند ،رقم  350لیتر برای هر مصرف کننده خانگی دور از حقیقت به نظر نمی رسد .این در
حالی است که 50میلیون شهرنشین کشور ،از سبک زندگی و مدیریت شهری در تهران الگو
برداری میکنند و مصرف آب به شیوه تهرانی ها را حق خود می انگارند .متاسفانه این شیوه
نگرش تا حد زیادی مورد قبول مدیران کشور نیز هست ،که ممکن است در آینده نزدیک این
نگرش ،بحران آب را به نقطه فرا بحران برساند .یکی از ضرورتهای غلبه بر بحران آب ،اعالم
دقیق و به تفکیک مصارف گوناگون آب است .بنظر می رسد این همه تفاوت نیاز به شفاف
سازی دارد تا برنامه ریزان دچار سردرگمی نشوند .حاال بیایید این سه گزینه را تحلیل کنیم.
گزینه )1با احتساب مصرف سرانه 1100لیتر ،مصرف آب شهرها به  55میلیارد مترمکعب
می رسد که برابر است با  46درصد آب تجدیدپذیر.
گزینه )2با احتساب مصرف سرانه 2000لیتر ،مصرف آب شهرها به  100میلیارد مترمکعب
می رسد که برابر است با  83درصد آب تجدیدپذیر.
گزینه )3با احتساب مصرف سرانه  350لیتر ،مصرف آب شهرها به  17/5میلیارد مترمکعب
می رسد که برابر است با 16درصد آب تجدیدپذیر.
بر اساس گزینه 3و بر پایه  350لیتر ،که فقط می تواند نشان دهنده مصرف خانگی باشد
و نه همه مصارف شهری .در خوش بینانه ترین شرایط 16 ،درصد آب تجدیدپذیر کشور
به شهرها تخصیص داده می شود ،پس  6و  10درصد که اینجا و آنجا شنیده می شود،
غیر قابل قبول است .گزینه بدبینانه دوم ،یعنی رقم  46درصد ،حتی اگر بیانگر واقعیت
کنونی نباشد ،دست کم در آینده بسیار نزدیک بوقوع می پیوندد ،زیرا تهران الگو قرار
گرفته و حتی مسئوالن شهرهای تازه تاسیس حاشیه کویر ،تاسیساتی مانند استخر،
کارواش ،شهر آبی و ...را در دستور کار خود قرار داده اند.
آیا  90درصد آب تجدید پذیر کشور به کشاورزان داده می شود و راندمان آب
کشاورزی کم است؟
زمانی که میزان مصرف آب شهری و صنعتی تنها  10درصد اعالم می شود ،همه ما گمان
خواهیم برد ،کشاورزی بزرگترین هدر دهنده آب محدود کشور است .درحالیکه پس از بیرون
آمدن اسناد و داده های سدسازی روشن شد که میزان انتقال آب از سدها به شهرها و
کالنشهرها بسیار بیشتر از رقم اعالم شده است .می دانیم که امنیت خوراک کشور از سوی
جوامع بومی روستایی تامین می شود و انتقال حقابه های کشاورزی به شهرها ،سبب خالی
شدن روستاهای کشور شده .در حالی که دستور 21و دیگر اسناد پایداری ،توجه به جوامع
بومی مولد خوراک و کشاورزی را تاکید کرده و کشاورزی پایدار را رکن بی چون و چرا توسعه
پایدار می داند .کشوری که مهمترین اقالم خوراک مردمش را نتواند تولید کند پایدار نیست.
کشاورزی بویژه در منطقه خشکی مانند فالت ایران باید مصرف کننده  60تا  80درصد منابع
آب تجدیدپذیر باشد .اگر محتمل ترین رقم مصرف شهری یعنی گزینه 2را در نظر بگیریم و
مصارف صنعتی و مصارف شرب روستایی را هم به آن بیافزاییم آنچه از کل آب تجدید پذیر
ساالنه کشور باقی می ماند ،بیانگر مصرفی بسیار منصفانه و کم و بیش صرفه جویانه آب در
تولیدات کشاورزی است ،از سوی دیگر کارشناسان حوضه آبخیز ،عموماً براین باورند که میزان
هدر رفت آب در کشاورزی را باید در هر حوضه آبخیز و آبریز به صورت جداگانه و با توجه به
آب برگشتی کشاورزی به منابع زیر زمینی محاسبه کرد ،در این شکل تصحیح خطا باز هم
دقیق تر خواهد بود و نوک حمله از کشاورزی به سوی شهرها و کالنشهرها برمی گردد .البته
تمام این حرف بدین مفهوم نیست که مدیریت کالن کشاورزی نیاز به اصالح ندارد.

توسعه» همه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی تا حتی دانشگاه را فراگرفت.
دستگاه متولی تامین مالی ،یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،از آنجا که دریافت
کننده منابع مالی یک دستگاه دولتی است ،هرگز در درستی اهداف شک نکرد و به
ارزیابی گذشته نپرداخت .باالخره ارزیابی تطبیقی مستقل سدهای کشور نادرستی این
پیش فرض را نشان داد .برای نمونه ارزیابی تحلیلی سدهای تجن و البرز مازندران و
شفارود گیالن نشان داد که در پایین دست سدهای حوضه دریای خزر ،تا پیش از
ساخته شدن سدها ،اراضی آبی وجود داشت که به کمک برداشت از رودهای پرآب
منطقه و نیز بکارگیری روش گردآوری باران در آب بندان های سنتی ،کشت های
پرنیازی چون برنج و مرکبات را پاسخگو بودند و هیچ نیازی به سد نداشتند .دربسیاری از
نقاط ،سدها در جاهایی ساخته شدند که یک قنات بارور تامین نیازهای منطقه را بردوش
داشت .در همان زمان اگر دستگاهی مستقل این مساله را بررسی و بازرسی می کرد،
صحت و سقم این گزاره نادرست زودتر پدیدار می شد.
آیا نیروگاه برق آبی نیروگاه پاک بشمار می رود؟
چند دهه است که نیروگاه های برق آبی به سبب اثرات بسیار ناسازگاری که بر روند
رودها ،چه در پایین دست و چه در باال دست میگذارد ،دیگر تولید پاک بشمار نمی رود.
کمترین پیامد مخرب یک سد ،تبخیر میزان زیادی از آب تجدیدپذیر ،در این سرزمین
کم آب است .کل تبخیر سدهای کشور را تا  10میلیارد مترمکعب برآورد می کنند که
این رقم اکنون به پای کشاورزان نوشته می شود .در بیشتر کتاب های مرجعی که روش های
گوناگون تولید برق را با هم مقایسه کرده است ،نیروگاه برق آبی پس از نیروگاه های زغال
سنگی ناپاکترین روش بشمار می رود .حتی نیروگاه های گازی ،پاک تر و کم پیامدتر از
نیروگاه برق آبی ارزیابی شده است.
اما تامین انرژی پایدار در سرزمینی که خورشید آن می تواند برای همه دنیا برق تامین
کند باید از چندین دهه پیش در دستور کار طرح های اجرایی گنجانده می شد ،ولی
سازمان انرژی های نو در وزارت نیرو ،در زیر نفوذ قدرت سدسازها قرار گرفت و نتوانست
در سال های گذشته ،حتی به اندازه هزینه یک سد ،منابع مالی در اختیار داشته باشد.
امروزه اروپای کم آفتاب که به سبب رودخانههای فراوان ،ساخت نیروگاه برق آبی
برایش امکانپذیرتر از ایران است ،در راستای کاربرد نیروی پاک و کاهش گازهای
گلخانهای ،به برق خورشیدی ،بادی و حتی بگونه موقت ،برق هستهای روی آورده
است .امروزه آلمان صنعتی 30درصد نیرویی که نیاز دارد را از خورشید تامین میکند.
فرانسه بیش از 70درصد نیرویی که خود را از نیروگاه های هسته ای و بخش دیگر را
از سایر نیروگاه ها تامین می کند و به سبب اثر بد نیروگاه های برق آبی بر پیکره های آبی
زیستگاه ها و نابودی گونه های جنگلی و جانوری ،ساخت آنها را متوقف کرده اند .کشور
امریکا بیش از  1000سد خود را برچیده است که بیشتر آنها سدهای برق آبی بوده اند.
نتیجه شش دهه مدیریت ناسازگار بر منابع آب ،خاموشی رودها ،خشکیدن دریاچه ها
و تاالبها ،تهی شدن سفره ها ،ریزگردهای برخاسته از بستر خشکیده پیکره های
آبی کشور ،تبخیر ساالنه تا 10میلیارد مترمکعب آب از سطح مخزن سدها و از همه
مهمتر ایجاد سبک مصرف بسیار مسرفانه آب در جوامع نامولد شهری را سبب
شده است .گـناه بخشی از پیامد ها ،بر دوش چنین پیش فرض های اشتبــاهی
است .باشد که با شناخت اشتباهات و اصالح آنها ،این سرزمین کهنسال ماندگار
و پایدار بماند.

موفقیت در گرو شیوه مدیریت
هنری فایول ( ،)Henri Fayolمدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ فوالد ،بر اساس
تجربهی  ۲۰ساله خود به عنوان مدیرعامل ،اعتقاد دارد که موفقیت یک شرکت بیش
از اتکا به توانمندهای فنی و تکنیکی ،وابسته است به توانایی مدیریت آن ،مدیر باید به
کاراییواثربخشیدرفرآیندهاتوجهداشتهباشد.کارایییعنیانجامکارهاباحداقلمواد
اولیه و هزینه و با کمترین اتالف وقت .برای مثال ،شرکت یونایتد پارسل سرویس
( ،)United Parcel Serviceیک شرکت پستی در آمریکا است ،که سالیانه 5/3
میلیارد مرسوله را به مقصد میرساند ،این شرکت با استفاده از یک سیستم برنامهریزی
بارگیری و مسیریابی کام ًال کامپیوتری توانسته است ،ساالنه حدود  ۵0میلیون لیتر در
مصرفسوختصرفهجوییکند.اینسیستمبرایبهحداقلرساندنزمان،بهواحدهای
جمعآوریمحلی،بهترینمکانبرایتحویلمرسولهخودبهکامیونهایاصلیرانشان
تآنهاراازپیشتعیینمیکندتا
میدهدوبرایهرکامیونتعدادمرسولههاومسیرحرک 
زمان جستو جو آدرس توسط راننده ها به حداقل برسد.
کاراییبهخودیخودبرایتضمینموفقیتکافینیست.مدیرانبایدبرایرسیدنبهاثر
بخشینیزتالشکنند.اثربخشییعنیبهانجامرساندنوظایفدرجهتبرآوردناهداف
سازمانی ،مث ًال خدمات رسانی به مشتریان در جهت رضایتمندی بیشتر آنها .مدیران
برایرسیدنبهاثربخشی 4وظیف همدیریتیرابرعهدهدارند:برنامهریزی،سازماندهی،
رهبری و کنترل .مطالعات نشان داده مدیرانی که این وظایف را به خوبی انجام میدهند،
موفق تر هستند و هر چقدر یک مدیر زمان بیشتری را صرف برنامهریزی کند ،شرکت او
سودآورتر خواهد بود .حال بیایید نگاه عمیقتری به وظایف چهارگانه یک مدیر برای
اثربخشی بیندازیم.
 -۱برنامهریزی
برنامهریزی به معنای تعیین اهداف سازمانی است و یکی از بهترین روشهای بهبود
عملکردبهحسابمیآید.بابرنامهریزی،کارکنانتشویقمیشوندکهدرجهتدستیابی
بهاهدافتنظیمشدهبیشترتالشکنندوبهروشهایبهترانجامدادنکارخودبیندیشند.
اما مهمترین مزیت برنامهریزی برای شرکتها این است که آنها سودآوری بیشتر و رشد
بوکارماچیست؟»در
سریعتریپیدامیکنند.رسیدنبهپاسخاینسؤالکلیدیکه«کس 
دل یک برنامهریزی استراتژیک نهفته است .اگر شما بتوانید خیلی خالصه به این سؤال
بوکارخوددارید.
پاسخدهید،آنگاهمیتوانگفتکهبرنامهریزیبسیارشفافیبرایکس 
اینترنتی بدست می آورد ،ولی استراتژی
شرکت گوگل درآمد خود را از طریق تبلیغات
ِ

ب وکار آنها «سازماندهی
خود را بر اساس تبلیغات پایه ریزی نکرده چون معتقد است ،کس 
اطالعات جهانی» است .این شرکت با صرف هزین ه  65میلیارد دالر ،شرکت یوتیوب
( )YouTubeرا خریداری کرد و هدفش را سرویس دهی به کاربران در جهت دستیابی
وسازماندهیمحتوایویدئوییقراردادهونهکسبدرآمدتبلیغاتی.
 -۲سازماندهی
سازماندهی یعنی مشخص کردن مرکز تصمیمگیری و تعیین اینکه هر کسی در سیستم
چه وظیفه ای دارد و سلسله مراتب در شرکت چگونه است .اگر به صفح ه اصلی وبسایت
یاهو ( )Yahooبروید و یک نگاه کلی به بخشهای مختلف آن از جمله اخبار ،ایمیل ،پیام
بوکارهای کوچک و خدمات ویژه بیندازید ،قبول
رسان ( ،)messengerخرید ،کس 
خواهید کرد که سازماندهی این همه عنوان ،کار بسیار پیچیده ای است .یاهو این کار را
از طریق سه گروه کاری انجام می دهد .گروه خدمات رسانی به مخاطبین ،گروه خدمات
رسانی و بازاریابی مشتریان و بالخره گروه تکنولوژی .مدیرعامل یاهو میگوید «ما بر این
یقدرتمند
باورهستیمکهداشتنیکسازمانمشتریمدارباداشتنیکپشتیبانیتکنولوژ 
که هم شامل مخاطبین و هم تبلیغ دهندگان شود ،امکان جذب سریع و وسیع مخاطب را
برای ما فراهم خواهد کرد».
 -۳رهبری
سومین اصل در تعریف مدیریت ،رهبری است .رهبری یعنی انگیزه دادن به کارکنان ،برای
تالشبیشتردرجهتدستیابیبهاهدافسازمانی.وقتیآنهمالکاهی()Anne Mulcahy
مدیرعامل شرکت زیراکس ( )Xeroxشد ،این شرکت با داشتن 1/2میلیارد دالر بدهی و
تنها ۱۵۴میلیوندالردارایی،درمرزورشکستگیقرارداشت.عالوهبراین،سیرنزولیدرآمد
و سیر صعودی ضرر باعث شده بود که ارزش سهام شرکت از ۶۴دالر به 43دالر کاهش پیدا
کند.مالکاهیاذعانمیکندکهمسئولیتبیرونکشیدنشرکتازورط هورشکستگیاورا
سخت به وحشت انداخته بود .او در این باره میگوید «هر نیمهشب از خواب میپریدم و به
 ۹۶هزار کارمند و بازنشسته و اتفاقات بد آینده فکر می کردم ،آنگاه به وحشت می افتادم ».با
تماماینشرایط،اواینمسئولیتراپذیرفت.
مالکاهی که تا مدتی هر روز برای گفتوگو با مدیران و کارمندان زیراکس به دو تا سه شهر
سفر میکرد ،از آنها میخواست حتی به انداز ه یک دالر هم که شده به فکر صرفهجویی
باشند و یادآوری میکرد که سعی خود را بر روی فروش متمرکز کنند .مالکاهی میگوید
«چیزی که من در زیراکس به آن توجه فراوانی دارم ،حفظ روحیه و انگیزه در افراد است،

چون ما را برای رسیدن به
نتیجه توانمند میسازد.
افراد باید احساس کنند
که مشارکت آنها اهمیت
دارد .من بخش اعظمی از
زمان خود را با مشتریان و
کارکنان گذراندم و برای
من به عنوان رهبر شرکت
هیچ چیزی بیشتر از
برقراری ارتباط با این دو
بخش اهمیت نداشت».
امروز در نتیج ه رهبری
مالکاهیوتالشوکوشش
کارکنان زیراکس ،این
شرکت توانسته مجددًا
روی پای خود بایستد و سودآوری و ثبات مالی گذشته را کسب کند.
 -۴کنترل
آخرین وظیفه مدیران کنترل کردن است .کنترل به معنای نظارت بر پیشرفت اهداف و
اتخاذ تدابیر اصالحی در هنگام کند شدن یا توقف پیشرفت است .فرآیند اصلی کنترل،
تعیین استانداردها برای دستیابی به اهداف و مقایس ه روزمره عملکرد واقعی شرکت با
استانداردها و ِاعمال تغییرات برای بازگرداندن عملکرد به حالت استاندارد است.
مدیرخطوط هوایی کانتیننتال ( )Continental Airlinesمیگوید «مهمانداران به
من اطالع دادندکه کیسههای زباله بعد از هر پرواز ُپر از قوطی نوشیدنیهای نصفه است
و ما مجبور میشویم آنها را دور بریزیم ».این مدیر به منظور کاهش هزینهها (استاندارد)
در جهت باال بردن سودآوری (هدف) ،تصمیم گرفت که به جای دادن کل یک قوطی
نوشیدنی به مسافران ،فنجانهای کوچک نوشیدنی به آنها بدهد (اقدام اصالحی).
سخنگوی شرکت می گوید « اگرچه شرکت کانتیننتال هنوز به مشتریانی که یک قوطی
کامل درخواست میکنند نه نمیگوید ،اما همین تصمیم باعث صرفهجویی سالیانه۱۰۰
هزار دالر شده است» .

نقش بازی در رشد ذهن

شد .این سازها درقرن هفدهم ،تکامل پیدا کردند به شکل پیانو درآمدند .در نیم ه قرن
نوزدهم ،عدهای به این فکر افتادند که از کالویه و کیبورد ،نه فقط برای تولید صدا ،بلکه
برای نوشتن حروف نیز استفاده کنند ،درنتیجه ماشین تحریر یا تایپ اختراع شد و به
همین دلیل ابتدا نام ماشین تحریر را «هارپسیکورد مخصوص تحریر» گذاشتند.
نزدیک هزار سال پیش ،سه برادر بغدادی وسیلهای طراحی کردندکه یک ُارگ خودکار
بود یعنی میتوانست آهنگهای گوناگون را با دستورالعمل خاصی ،به صورت خودکار
بنوازد .اسم این دستگاه را «سازی که خودش مینوازد ».گذاشتند .این دستگاه یک
استوانه دوار داشت که بر رویش برجستگی هائی حک شده بود که باعث می شد صدای
نت های مختلف از دستگاه شنیده شود .اگر میخواستید این ماشین موسیقی متفاوتی
بنوازد ،تنها الزم بود استوان ه دیگر را جایگزین کنید ،که کد متفاوتی داشته باشد .این
ساز اولین دستگاهی قابل برنامهریزی جهان بود.
اید ه ماشینهای قابل برنامهریزی تا  ۷۰۰سال منحصرًا با وسایل موسیقی زنده ماند.
در اوایل قرن  18ماشینهای تولید
آهنگ با نام ""music boxیکی
از بازیچههای محبوب ثروتمندان
پاریسی شد .یکی از بهترین صنعت
گران سازنده جعبه موسیقی شخصی
به نام ژاک ِدو وکسا بود .او در زمان
ساخت جعبه موسیقی به این فکر افتاد
که وقتی می توان به یک ماشین برنامه
داد تا صداهای زیبا تولید کند ،چرا نمی
توان دستگاهی ساخت که پارچ ه هائی با طرح ها و رنگ های چشمنواز ببافد؟ او همان
مکانیزم جعبه موسیقی را بکار برد ولی این بار برجستگی های روی استوانه به جای
به ارتعاش در آوردن سیم ها یا لوله های مختلف ،می توانست چندین نخ ،با رنگهای
مختلف را طبق یک الگوی خاص به هم ببافد .هر زمان برای پارچه الگوی دیگری
الزم بود ،استوانهای با برنام ه متفاوت بر روی دستگاه نصب می شد .این اولین ماشین
نساجی خودکار بود که ساخته شد.
این استوانهها بسیار گران بودند و ساختنشان وقتگیر بود ،اما نیم قرن بعد ،مخترع
فرانسوی دیگری به اسم جاکورد به فکر بکر استفاده از کارتهای پانچ شده رسید
که جایگزین استوانههای فلزی شدند .کارت ها که از مقوا ساخته شده بودند ،برای
برنامهدادن به ماشین ریسندگی خیلی ارزانتر و منعطفتر بود .آن سیستم کارت های
پانچ شده ریسندگی در قرن  19الها م بخش چارلز ببیج ،مخترع انگلیسی شد که با

همین کارت ها اولین ماشین
محاسباتی خودکار خود را
ساخت .تا ده ه  ۱۹۷۰کارت پانچ
مورد استفاده برنامهنویسهای
کامپیوتر بود ،همین ماشین
در واقع مادر رایانه های آینده
محسوب می شود.
مهمترین اختراع عصر نوین
کامپیوتر یا رایان ه است .هرچند انگیزه اختراع و پیشرفت کامپیوتر ،فناوری های نظامی
است ،زیرا رایانهها ابتدا برای این طراحی شدند که رمزهای جنگی را بشکنند یا مسیر
حرکت موشکها را حساب کنند .اما دلیل رشد استفاده از رایان ه در بین اقشار مردم
بیش از همه بخاطر سرگرمی بود .حاال این سوال را از خود بپرسید :واقعًا چه چیزی
ساختن کامپیوترهای امروزی را ممکن کرد؟ به تکامل رسیدن اختراع یک کامپیوتر
مصالح زیادی نیاز داشت ،کارت پانچ ،ماشین های ریسنگی ،جعبههای نغمهخوان،
پیانو ،صفحهکلیدهای هارپسیکوردُ ،ارگ های خودکار ،کیبورد ،کالویه و فلوت های
استخوانی .لیست بلندی از فناوریها و ایدههای دنیا ساز که همه از یک تفریح ساده
 40هزار ساله سرچشمه می گیرد.
احتیاج همیشه مادر اختراع نیست .روحیهی بازیدوستی ذهن ما انسان ها ،اساس
اکتشافات و اختراعات است ،چون انسان همیشه در دنیای پیرامون خود دنبال
ی است
پاسخ چرایی خیلی از تجربههای 
شیوههای نوین می گردد .این جستجوگری ِ
که با تفریح و سرگرمی ساده شروع شده ولی در نهایت ما را به پیشرفتهای عمیقی
رساند ه است .با دانستن این مسائل حاال اگر بخواهیم بدانیم بچههای خود را در مدرسه
چگونه باید آموزش دهیم و چگونه از نوآوری در فضای کارمان حمایت کنیم ،بهتر است
به بازی و سرگرمی فرصت دهیم به ما کمککند ،تا مقصد بعدی را شناسایی کنیم.
با خود فکر کنید ،اگر در سال ۱۷۵۰میالدی زندگی می کردید و سعی داشتید بدانید
تغییرات بزرگی دنیا در قرن های نوزده و بیستم چگونه است و به شما می گفتند این
جعبه موسیقی که بازیچه بچه پولدارهای پاریس است ،سرچشمه اختراع ماشینهای
خودکار ریسندگی و هوش مصنوعی و کامپیوتر خواهد شد برای شما سرنخ خیلی
محکمی به نظر نمی رسید و در بهترین حالت فکر می کردید بقیه اختراعات هم برای
تفریح و سرگرمی خواهد بود و بدرد کارهای جدی نمی خورد ،اما بعدًا معلوم شد
همین بازیچه ها شروع یک انقالب بزرگ در فناوری بود که دنیا را تغییر داد .شما آینده
را جایی خواهید یافت که مردم در آنجا سرگرم می شوند.

کشفیات دیرینه شناسی نشان می دهد 50/000سال قبل ،استخوان یک خرس در
اسلوونیا و هزار سال بعد ،استخوان یک ماموت در آلمان و چند قرن بعد استخوان یک
الشخور در اروپا ،توسط انسان های اولیه تبدیل به فلوت شده .یک لحظه در ذهن
خود تصور کنید ،شما یک غارنشین هستید که در  40/000سال قبل بر آتش مسلط
پوست حیوانات
شدهاید ،ابزارهای ساده برای شکار ساختهاید،آموختهاید چگونه از ِ
لباس درست کنید و خودتان را در زمستان گرم نگاه دارید .حاال نوبت چه چیزی است
که اختراع کنید؟ در این شرایط معمو ًال چیزهایی را اختراع میکنندکه به زنده ماندن
کمک کند یا بچهها را سیر کند یا وسیله ای باشد که بتوان به روستای مجاور حمله
کرد .به نظر کمی غیر منطقی است که وسیلهای اختراع شود که با آن مولکولهای هوا
به ارتعاش درآید و از آن صدا خارج شود .صدائی که باعث تفریح غارنشینان شود .ولی
دقیقًا این همان کاری بود که اجداد ما انجام دادند و فلوت را اختراع کردند .اختراعی
ظاهرًا احمقانه که فقط به درد سرگرمی می خورد ،ولی همین اختراع کوچک ،در
طول زمان باعث زنجیره ای از اختراعات مهم و تغییراتی بزرگ در جامعه ،علم و
سیاست شد.
انسان اولیه این اید ه درخشان را گسترش داد و بر روی استخوان سوراخ هائی در
فواصل معین ایجاد کرد و با نظم خاصی سوراخ ها را با انگشت فشار داد و صدای
دلنشینی از آن خارج نمود .انگشت گذاشتن بر روی سوراخ ها ،جهت ایجاد صداهای
متنوع ،باعث به وجود آمدن فکر کالویه شد .در  2000سال پیش ترکیب ایده خارج
کردن صدا از یک لوله به وسیله دمیدن هوا و تولید صدا های متنوع توسط کالویه
منجر به ساخته شدن اولین ارگ تکامل یافته شد .در سال های بعد کالویه با سازهای
زهی نیز ترکیب شد و سازهائی کیبوردی مانند کالویکورد و هارپسیکورد ساخته

حقیقت ،رهائی بخش است
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که بعضی از چیزهایی که در کتابهای تاریخ میخوانید آنقدرها
هم قابل اعتماد نیستند و با منطق جور در نم یآیند؟ قدر مسلم این است که تاریخ رومانتیکی
که تا پنجاه سال پیش بر سرش اجماع کامل بود ،حقیقت محض نیست و واقعیت نهایی این
است که هیچ یک از ما در روز حوادث تاریخی حضور فیزیکی نداشتیم و هرقدر هم در مورد
آن چه رخ داده گمانهزنی کنیم شاید با حقیقت ماجرا تفاوت داشته باشد .مطالعات جدیدتر
و دقیقتر تاریخی ،با موشکافی و تحلیلهای منطقی ،بسیاری از باورهای تاریخی غلط را زیر
سوال برده .هرچند برخی از همین دروغ ها بودند که دروازههای شهرت و ثروت و موفقیت را برای
عده ای گشودند .ولی به هر حال "این حقیقت است که رهایی بخش است!" البته اکثر دروغ های
تاریخی ،حقیقتی در درونشان وجود دارد که بر اثر گذر زمان مسخ شده است.
بیایید با هم شش “حقیقت” تاریخی را بررسی کنیم که تحقیقات تاریخنگاران مدرن نشان
میدهند واقعیت چندانی ندارند.
قدکوتاهبودن ناپلئون بناپارت
ناپلئون امپراطور فرانسه یکی از جاهطلبترین مردان قرن هجده و نوزده بود .مردی که در
یک چشم بر هم زدن به سایه ای ممتد و
ترسناک برای اروپا بدل شد .عده ای از تاریخ
دانان جنگطلبی و مسیر فتوحات ناپلئون را با
هیتلر مقایسه میکنند .به خصوص که افول
هر دو در روسیه رقم خورد.
سالیان سال است که در کتابهای تاریخ
میخوانیم قد ناپلئون پنج فوت و دو اینچ بوده.
یعنی حدود یک متر و  ۶۰سانتیمتر .بر همین
اساس در نقاشی ها و فیلم هائی که او را به تصویر می کشد ،ناپلئون یک مرد کوتاه قد تجسم
شده .تحقیقات تاریخی جدید نشان میدهد که واحد فوت در فرانسه و انگلستان در زمان
حیات ناپلئون یکسان نبوده و  ۵فوت و  ۲اینچ فرانسوی برابر است با یک متر و هفتاد سانتی متر
نه یک متر و شصت! یعنی ناپلئون یک سر و گردن از نیکوالی سرکوزی بلندتر است.
کشف جاذبه از طریق افتادن سیب بر فرق
سر نیوتون
ً
نیوتون احتماال خالقترین ریاضیدان تاریخ
است و به نظر نمی آید کسی باقی مانده
باشدکه داستان کشف جاذبه در اثر برخورد
سیب با سر او را نشنیده باشد .براساس
نوشتههای ولتر ،در یک بعدازظهر گرم
تابستان ،جناب آیزاک نیوتون در حال استراحت زیر درختی در باغ خانه اش بود که سیبی
محکم روی سرش فرود آمد و باعث شد جاذبه و قوانین حرکت را کشف کند.
در سال  ۱۶۶۶دانشگاه کمبریج به علت طاعون تعطیل میشود و نیوتون نیز به خان ه ویالیی
پدرش در لینکولنشایر میرود تا از طاعون به دور باشد .به احتمال بسیار زیاد کشف قوانین
جاذبه در همین دوران رخ داده .ویلیام استاکلی اولین بیوگرافیست نیوتون در مورد این سفر
چنین مینویسد :روزی با نیوتون مشغول خوردن چای بودیم که جناب نیوتون در مورد کشف
قوانین حرکت و جاذبه گفت ”:با خودم فکر کردم چرا باید سیب در زمان سقوطش مستقیم به
سمت زمین بیاید .چرا چپ و راست نمی رود؟ پس حتمًا قدرت کششی در زمین هست که
سیب را به سمتش خود میکشد .باید نیروی کششی در کار باشد“ نیوتون بارها و بارها این
داستان را برای دوستان و همکارانش تعریف کرده که نشان می دهد سال ها فکر او مشغول
قانون جاذبه بوده و کم کم این قوانین در ذهنش تکامل پیدا کرده و هیچ کجا حرفی از برخورد
سیب با سرش نیست .ثبت این داستان صد سال بعد از مرگ نیوتون و به وسیله ولتر اتفاق افتاد.
ساخته شدن اهرام توسط اسرا
تاریخ نویسان می گویند  12هزار سال پیش ،اهرام
مصر به دستور فرعون و توسط اسرا ساخته شد.
در نقاشی های تخیلی و فیلم هائی که در مورد
اهرام ساخته شده ،همیشه عده ای را می بینیم
که با بدن های نحیف ،در زیر شالق و شکنجه
مشغول کار هستند .در سال  ۲۰۱۰براساس
یافتههای جدید باستانشناسی مشخص شد که
اهرام ثالثه را نه بردگان بلکه مردان و زنان کارگر
ساخته اند که حقوق میگرفتند و بسیاری از
آنها در اطراف اهرام ،با تشریفات کامل به خاک
سپرده شده اند.
اگر نان ندارید ،کیک بخورید.
این جمله یکی از معروفترین داستانهای انقالب
فرانسه است .طبق این داستان ماری آنتوآنت
همسر لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه ،در کاخ
خود مشغول میهمانی عصرانه بود که به او خبر
میرسد در پاریس و کل ممکلت قحطی نان شده
است و مردم به حال مرگ افتاده اند .ماری آنتوآنت
میگوید“ :خوب بگویید کیک بخورند”
جالب است که حتی ژان ژاک روسو در کتاب
“اعترافات” این داستان را نقل میکند .ولی اسمی
از ماری آنتوآنت نمیآورد و از گوینده تحت نام

“شاهزادهخانم بزرگ” یاد میکند .لوئی هجدهم نیز که مدتی بعد از روسو کتاب خاطرات خود را
چاپ کرده ،بدون اشاره به نام ماری آنتوآنت به این داستان اشاره می کند.
و اما براساس تحقیقات تازه مشخص شده که داستانی که در این دو کتاب ثبت شده ربطی به
ماری آنتوآنت ندارد .چون در زمان مورد اشاره در این دو کتاب ماری آنتوآنت فقط یک کودکی
هشت ساله بوده و نه یک ملکه .تحقیقات نشان میدهد این داستان که الاقل صد سال پیش از
ماری آنتوآنت رخ داده ،به ماری ترز همسر لوئی چهاردهم باز میگردد.
هویج دید چش م را قوی می کند.
سالها است که نه تنها در بین مردم ،بلکه در بعضی از مقاالت علمی گفته می شود خوردن
هویج خواص زیادی برای بهبود بینایی دارد
و حتی می تواند افراد را از استفاده عینک بی
نیاز کند .با علنی شدن بعضی از مدارک سری
جنگ جهانی دوم مشخص شد در آن زمان
نیروی هوایی انگلیس نوعی فنآوری جدید
بنام رادار را اختراع کرد که به خلبانان این
کشور امکان میداد تا هواپیماهای آلمانی
را در تاریکی شب سرنگون کنند .دولت
انگلیس برای اینکه فنآوری جدید ،محرمانه
باقی بماند شایع کرد عامل قوی شدن چشم
خلبانان انگلیسی خوردن هویج است .در زمان جنگ ،وزارت غذای بریتانیا یک تبلیغات وسیع به
راه انداخت مبنی بر اینکه بریتانیاییها چون خیلی هویج میخورند ،در تاریکی شب و در زمان
خاموشی به خوبی می ببینند.
انسان فقط از ده درصد مغزش استفاده می کند.
سال ها است که در بعضی از مقاالت علمی مطرح می شود ،انسان تنها از  ۱۰درصد از مغزشان
استفاده میکنند و افراد ممکن است بتوانند با بهرهبرداری از قسمت های دست نخورده مغز،
هوش خود را افزایش دهند .به عنوان مثال گفته می شد افرادی چون آلبرت اینشتین با بکار
گرفتن مقدار بیشتری از مغزشان ،موفق به درک پدیدههای پیچیده می شوند.
درست که انسان هنوز چیز زیادی از عملکرد مغز نمی داند ،اما با اختراع اسکن های مغزی
مشخص شده که هیچ نقطه ای از مغز غیرفعال و یا ساکت نیست .به عالوه هیچ گاه به کسی که
در مغزش یک تومور سرطانی دارد ،نمی گویند «خوشبختانه این تومور در قسمتی از مغز شماست
که تا به حال آکبند مانده و از آن استفاده نکرده اید ».و اگر کسی از شلیک گلوله به مغزش زنده
بماند ،دچار نواقص زیادی در عملکردش خواهدشد .همه اینها نشان می دهد ،همه قسمت های
مغز مشغول فعالیت هستند و هیچ کس تنها از ده درصد مغزش استفاده نمی کند.
این ها تمام ماجرا نیستند و اگر بخواهیم تمام باورهای تاریخی غلط را مورد بررسی قرار دهیم
مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ،پس بهتر است هیچ چیز را به صورت مطلق باور نکنیم و به خود
اجازه دهیم در مورد همه چیز تحقیق کنیم.

اخبار KWC
شرکت  KWCحامی پنجمین نشست معماران شهرساز

روز پنـجـشـنبه  ١٦دی مـاه سال
جاری ،پنجمین نشست معماری با
عنوان "آیا برای اهالی حرفه معماری و
شهرسازی ،مسئولیتی فراتر از  5وظایف
حرفه اي قائلیم؟" برگزار شد.
این میزگرد با حضـور آقایان مراد ثقفی،
علی اعطا ،سید مصطفی مختاباد امرئی
و سام طهرانچی و مدیریت آقای امیرحسین پورجوهری برگـزار شد.

تحلیل اخبار آب
وضعیت بد بارشهای کشور در سال جاری
داوودپرهیزکاررئیسسازمانهواشناسیکشوربااشارهبهاینکهطی ۹سالگذشتههیچوقت
بارش کشور از حد نرمال باالتر نرفته گفت :سال گذشته بارش دریافتی کشور  ۲درصد زیر
نرمالبود،اماامسالنسبتبهسالگذشتهوضعیتبارشبدتراست.ویاظهارکرد:همانطور
که پیش بینی شده بود بارشهای پاییزه امسال دیرتر شروع شد و کمتر از حد نرمال بود .در
حال حاضر شاهد  ۴۰درصد کمبود بارش در کشور هستیم .این در حالی است که بارشهای
پاییزه ۲۵درصدبارشهایساالنهراتشکیلمیدهد.ویبااشارهبهپیشبینیوضعیتبارشی
کشور در فصل زمستان تا اوایل بهار گفت :بارشهای این بازه زمانی احتما ًال در حد نرمال
خواهد بود .انتظار داریم در انتهای سال جاری زراعی ،کم بارشی بین ۱۵تا ۲۰درصد زیر نرمال
باشد.بنابراینباچنینشرایطیبهکمکهمهبخشهایکشورازجملهمردمبهمصرفبهینه
آب نیاز داریم تا تابستان سال آینده را بدون مشکالت طی کنیم.
ایسنا
سعدی بزرگ می فرماید :اگر باران به کوهستان نبارد /به سالی دجله گردد
خشک رودی .مدت زیادی است که همه ساله از حجم بارش کشور کاسته می شود .مصرف
آب هم روز به روز بیشتر می شود .قدم خاصی هم برای کنترل شرایط برداشته نمی شود.
ذخایر زیر زمینی هم در حال تمام شدن است .در این شرایط اگر دچار یک بحران جدی
نشویم فقط یک معجزه خواهد بود .حاال این سول پیش می آید که سپردن سرنوشت یک
کشور به دست معجزه ،کار معقولی است؟
در  ۸سال به اندازه ۱۵۰سال آب تلف شد.
حامد کیافر ،مهندس مشاور و عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران میگوید :این
حرف که منابع آبی تا  7سال آینده از بین می رود حرف اشتباهی است .اما از میان منابع آبی
که در اختیار داشتهایم یعنی «آبهای تجدیدناپذیر» و «آبهای تجدیدشونده»  ۳۵۰میلیارد
مترمکعب از  ۵۰۰میلیارد مترمکعب آن که زیرزمینی بود را برداشت کردهایم .برآوردهها
نشان میدهد قبل از سال  85قریب به  500میلیارد مترمکعب ذخیره آبهای زیرزمینی
ایران بودهاست .براساس آنچه از طرف وزارتنیرو و ارگانهای تابعه آن اعالم شده ،متاسفانه
بیش از  350میلیارد مترمکعب از میزان آبهای زیرزمینیمان را استفاده کردهایم که دیگر
برنخواهد گشت .در مجلس هفتم متاسفانه افرادی که متخصص هم نبودند قانونی به
تصویب رساندند که اجازه برداشت از چاههای غیرمجاز را میداد و حتی مقدار برداشت در
برخی نقاط را زیاد کردند ،آن هم به سبب یکسری منافع محلی و منطقه ای .اینگونه بود که
ما سفرههای زیرزمینی و غیرتجدیدپذیر را از بین بردیم.
خبرآنالین
ضمن احترام به این کارشناس محترم که از باب خوشی بینی می فرمایند،
منابع آبی در هفت سال آینده از بین نمی رود ،اگر به گفته خودشان استناد کنیم ،وقتی ظرف
 9سال گذشته  350میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیر زمینی کاسته شده ،به نظر ایشان
الباقی که 150میلیارد متر مکعب است در هفت سال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت .اگر
پاسخ این است که بارش های آینده بخشی را جبران خواهد کرد ،سوال بعدی این است که
مگر در  9سال گذشته ِدر آسمان بسته بود و یک قطره باران و برف هم نبارید؟
در دورهای آلودگیهوا به ۲۰۰میرسید ولی به مردم نمیگفتند.
سعیدمتصدیمعاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظتمحیطزیست،باانتقادازادعاهای
دروغ برخی مسئولین و رسانهها در زمینه آلودگی هوا اظهار کرد :برخی افراد کارهایی انجام
می دهند که آب در آسیاب دشمن میریزند .وی اضافه کرد :برخی رسانهها و برخی افراد
زحماتفرزنداناینکشوردرزمینهبهبودکیفیتمحیطزیستراتخریبمیکنند.درحالی
که بر اساس سیاستهای کشور در بحث آلودگی هوا پیشرفتهایی داشتهایم .تاکنون برنامه
جامعی که برای آلودگی هوا تهیه و اجرایی شده است متکی بر دانش ایرانیان بوده و از هیچ
مشاورومستشارخارجیکمکینگرفتیم.ویگفت:اولینبرنامهکاهشآلودگیهوارادرسال
 79شروع کردیم .عالوه بر این در سال  93راهکارهای اجرایی کاهش آلودگی هوا را پیشنهاد
دادیم همچنین در سال  95مصوبه دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا ارائه شد که همگی
متکی بر اسناد علمی است .اجرای برنامهها نیز با توجه به توان داخل ایران بوده است .وی با
تاکیدبراینکهاینورژن(وارونگیهوا)یکپدیدهطبیعیاستوکسینمیتواندبرایآنراهکار
داشته باشد ،اضافه کرد :کشور ما از سال  1350دچار آلودگی هوا بوده است و هر شهری که به
کالنشهر تبدیل شده در زمره شهرهای آلوده قرار گرفته است ،ولی در این مدت تصمیمات و
تالشهای درستی برای مقابله با آلودگی هوا اتفاق نیفتاده تا اینکه در سال  79برنامهای برای
کاهش آلودگی هوا طراحی شد که این برنامه  10ساله تنها تا سال  84اجرا شد .وی افزود :در
سالهایگذشتهزمانیکهشاخصکیفیتهوابهباالی 200میرسید کمیته اضطرارتشکیل
می شد ،در حالیکه طی دو سال گذشته تصویب شد که به محض اینکه شاخص به باالی150
برسد کمیته اضطرار تشکیل شود .وی گفت :باید تالش کنیم کمترین انتشار آلودگی صورت
گیرد که با اقداماتی چون تعطیلی مدارس و علت یابی این موضوع سعی داریم انتشار آلودگی
را کاهش دهیم .وی با تاکید بر اینکه زیر بار اطالعات دروغ نمیروم گفت :همه دادهها و
شاخصهایکیفیتهواکهارائهمیشودحاصلآنالیزایستگاههایمستقردرکشوراست.
جلالخالق!!

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :ابوالقاسم اتراکی
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 ۳۹۰۰ :ایمیل

ویستا نیوز

در سالهای آتی مساله اساسی کشور ،آب است.
علی ابراهیمی و نظر افضلی ،دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با یورو نیوز اعالم
کردند:مسالهاساسیایراندرسالهایآینده،بحرانآباستواینمسالهبایدجدیترگرفته
شود .نظر افضلی ،گفت :در برنامه ششم توسعه آمده بیش از  ۱۲میلیارد متر مکعب منابع
آبی ایران کاهش یافته .وی اضافه کرد :در برنامه ششم توسعه به این مساله توجه و برکاهش
مصرف آب به عنوان راه حل اشاره شده است .کاهش باید به صورت طرح های آبیاری تحت
فشار ،استفاده از آب بازچرخ ها وتجزیه بازمانده ها ،احیای قنوات و انتقال آب صورت بگیرد .ما
باید انتقال آب از دریای عمان را جدی بگیریم .اضافه برداشت چاههای مجاز و بحث چاههای
غیرمجاز نیز در دستور است .او در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون به این مساله توجه
کمتری شده؟ میگوید :ما همیشه منتظر هستیم بحران به اوج که رسید فکری بکنیم .پیش
بینی و پیشگیری نمیکنیم .عالج واقعه را قبل از درمان باید کرد .منتظریم اتفاق بیفتد ،در
صورتیکهبایدپیشگیریکنیم.ویافزود:بیناقلیمهادرارتباطباانتقالآبمسالهوجوددارد
و وقتی کمبود به وجود میآید اگر توجه ویژه نداشته باشیم ،مساله امنیتی هم میشود .علی
ابراهیمی ،نیز اضافه کرد :اکثر مسئولین ارشد کشور به این نتیجه رسیده اند که در سال های
آینده مساله اساسی کشور آب است .هم دولت و هم مجلس بحران آب را جدی گرفته اند ،اما
اینکهبرنامهعملیوخوبطراحیشودوجدیگرفتهشود،مشخصنیست.
یورونیوز

درست است که خبر بد را همه شنیده اند ،ولی انگار به دقت متوجه ابعاد
آن نشده اند .البته در فرهنگی که مردم و مسئولین دقیقه نودی هستند و زمانی که
داور می خواهد سوت پایان را بکشد و همه خسته و از پا افتاده هستند ،تازه جنب و جوشی
در بازیکن ها دیده می شود .ممکن است به پشتوانه ذخایر آب های زیر زمینی که در طول
هزاران سال جمع شده و هنوز در بخش هائی از کشور مقداری از آن باقی مانده ،حاال در
دقیقه  85بازی باشیم و احتما ًال باید منتظر دقیقه های پایانی بمانیم ،تا حرکتی جدی آغاز
شود .البته به شرطی که دیر نشده باشد.

