
2- تقاضا برای آب تصفیه شده و لوله کشی، روز به روز افزوده می شود.
3- جمعیت اردن در حال رشد است و در سال 2025 به 8/5 میلیون نفر خواهد رسید.

4- به دالیل، افزایش جمعیت، باال رفتن استانداردهای زندگی مردم، پیشرفت اقتصادی و 
تغییرات آب و هوای جهانی، مشکالت موازی، با سرعت رو به افزایش است.

5- کمبود شدید منابع آب های سطحی وکمبود بودجه برای چاره اندیشی و جایگزینی، 
باعث شده تا اکثر نیاز مصرف کنندگان، با پمپ کردن آب سفره های زیرزمینی تامین شود، 

این کار تا کنون، نتایج منفی برای محیط زیست داشته است. 
نگــرش اســتراتژیک برنامــه مدیریــت آب اردن، در افــق ســال 2025، عبــارت اســت 
از: ذخیــره ســازی آب ســالم بــه انــدازه کافــی، کوشــش در بــه دســت آوردن اکو سیســتم 
ســالم، واقعــی ســازی قیمــت آب متناســب بــا هزینــه تولیــد، دســت یافتــن بــه درک 
بیشــتر و موثرتــر از مدیریــت آب هــای زیــر زمینــی و ســطحی، بــه شــیوه ای کــه بتوانــد 

رشــد جمعیــت و پیشــرفت اقتصــادی را بــا اســتحصال و مصــرف آب تطبیــق دهد.
برای دست پیدا کردن به این اهدف، اهم ساختار استراتژیک برنامه عبارت است از: 
1- مدیریت تقاضای آب 2- مدیریت ذخیره آب 3- اعمال اصالحات نهادی در سیستم های 
جمع آوری و انتقال آب 4- استفاده حداکثری از آب خاکستری )تصفیه فاضالب( 5- تغییر 

سیستم های آبیاری برای باال بردن راندمان آب کشاورزی.
مهم ترین بخش این برنامه، مدیریت تقاضای آب است. برای رسیدن به این هدف دستورکار 

عبارت است از:
1- حداکثر استفاده از آب و حداقل هدر دادن آن و ترویج راندمان مصرف موثر. 

2- اجرای مداوم سیاست مدیریت تقاضا، که باعث پس انداز آب خواهدشد. این پس انداز 
می تواند پُلی باشد بین شکاف عرضه و تقاضا.

3- صرفه جویی در مصرف آب، باعث کاهش قیمت تمام شده می شود و  امکان سرمایه 
گذاری بیشتری برای تامین آب و دفع فاضالب وصرفه جویی در انرژی را فراهم می کند. 

سیاست مدیریت تقاضای آب در حال حاضر در 2 بخش شهری وکشاورزی انجام می شود 
و سر فصل آن عبارتند از: 1- سازمان دهی مدیریت تقاضای آب 2- کدگزاری تجهیزات 
و صدورگواهی نامه مرغوبیت کاال های کاهنده مصرف. 3- کاهش آب بدون درآمد. 
4- قیمت گذاری آب. 5- استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده. 6- آموزش و پرورش و 
آگاهی عمومی. 7-  مدیریت متفاوت تقاضای آب در بخش خانگی، صنعتی، کشاورزی و 
توریستی. 8- کمک در جهت بهره وری بهتر آب برای مصرف کنندگان کم درآمد. 
9- ایجاد مکانیزم های مالی برای بهبود بهره وری آب. 10- تامین آب با استفاده از افزایش 
جمع آوری آب باران، آب خاکستری و تصفیه فاضالب در محل. 11-  استفاده حداکثری از 

آب خاکستری در سراسر کشور با توجه به مقاومت های فرهنگی.
به منظور تامین آب با استفاده از افزایش جمع آوری آب باران،  استفاده از آب خاکستری 

تصفیه فاضالب در محل برنامه ریزی هایی که شده به این گونه است. 

مقرراتی دارد، تا از لحاظ سالمتی انسان و 
محیط زیست مورد تائید قرار گیرد. 

4- تصفیه آب های خاکستری و استفاده 
مجدد آن در ساز و کار ساختمان های 
و  شود  لحاظ  باید  تجاری  و  مسکونی 
مکان های خاصی برای نصب دستگاه های 
تصفیه آب خاکستری و استفاده مجدد از 
این آب ها در ساختمان های بلند مرتبه 

)برج ها( در نظر گرفته شود.
5- ایجاد انواع تشویق های مالی و معافیت های مالیات در جهت استفاده از آب های 

خاکستری و جمع آوری آب باران و تصفیه آب های خاکستری.
به دلیل اینکه اردن در مناطق کم باران واقع شده، استفاده مجدد از آب های خاکستری 
ایده جدیدی نیست. در طول تاریخ مردم برای زنده ماندن، مصرف آب را به حداقل 
می رسانند. 500 سال قبل از میالد، قومی به نام »النباط« از آب های خاکستری مانند 

آب شستشوی بدن، برای تمیز کردن توالت ها و کشاورزی استفاده می کردند. 
با سیستم استفاده آب خاکستری می توان به پایداری محیط زیست کمک کرد. برای استفاده 
مجدد از آب خاکستری خانه ها مستلزم داشتن دو نوع لوله کشی فاضالب هستند. لوله کشی 

برای آب های خاکستری مانند آب حمام و آشپزخانه و لوله کشی آب سیاه از توالت ها. 
این طرح مشکالتی هم در پیش رو دارد، مانند هزینه اضافی لوله کشی های مجزا 
و خرید تصفیه خانه، نیاز به مکان در خانه ها برای نصب دستگاه های تصفیه، نیاز 
به متخصص ماهر برای تعمیرات و نگهداری پمپ ها، فیتلر ها، تجهیزات فنی ضد 
عفونی کننده و مواردی دیگر که همه اینها نیاز به تغییر نگرش مردم نسبت به این 

سیستم ها را می طلبد.
مترجم: شهرام موبد

در ماه گذشته پس از مدت طوالنی که قیمت ارز ثابت بود، در عرض یک هفته حدود 10 درصد 
به قیمت آن افزوده شد. اکثر کارشناسان دلیل این تغییر قیمت ناگهانی را تمدید 7 ماهه مذاکرات 
1+5  عنوان کردند. در اینکه آثار روانی ناشی از اخبار سیاسی یا اجتماعی، در همه جای دنیا، 
موجب نوسان قیمت ارز می شود، یک واقعیت است، ولی تمام ماجرا نیست، بلکه معموالً  دالیل 
متنوع بر روی هم جمع می شوند، تا اینکه در شرایط روانی مناسب، فرصت بروز و ظهور پیدا 
کنند. برای بررسی دقیق، بازار ارز کشور را مانند یک کاسه فرض می کنیم. همواره مقداری ارز در 
این کاسه ریخته و مقداری هم برداشته می شود. هرگاه تعادل بین این ورودی وخروجی به هم 

بخورد، طبق قانون عرصه و تقاضا، قیمت ارز دچار تغییرات می شود.
 اگر بررسی کنیم که در سال های اخیر چه تحوالتی برای کاسه ارزی اتفاق افتاده، شاید 
دلیل اینکه بازار همواره دنباله بهانه ای برای افزایش نرخ می گردد، آشــکار شود. درسال 
1390 قیمت نفت سبد اوپک 110 دالر و صادرات نفت ایران روزانه 3/5 میلیون بشکه بود، 
یعنی در آمد نفت در آن سال بالغ بر113 میلیارد دالر شد. این روزها قیمت نفت به زیر70 
دالر سقوط کرده و صادرات نفت هم روزانه به زیر 1/5 میلیون بشکه کاهش پیدا نموده، 
یعنی چیزی در حدود 40 میلیارد دالر، کســری ورود ارز به کاسه. در همان سال 1390 
مبلغ صادرات کشور 43/7 میلیارد دالر و واردات 61/8 میلیارد دالر بود، یعنی حدود 18 
میلیارد دالر نیاز ارزی برای بازرگانی خارجی وجود داشت. در سال گذشته به دلیل کاهش 
چشــمگیر درآمد نفت، صادرات و واردات هر دو کاهش پیدا کرند. ولی در جمع باید10 
میلیارد دالر از کاســه برداشته شود، تا بازرگانی خارجی تداوم پیدا کند، یعنی هنوز 32 
میلیارد دالر از حجم کاسه کاسته شده. درآمد ارزی گردشگری در سال گذشته حدود 5 
میلیارد دالر بود. در همین مدت مسافران ایرانی، حدود 10 میلیارد دالر در خارج از کشور 

خرج کردند، یعنی صنعت گردشگری درجمع 5 میلیارد دالر برداشت نموده. 
پس مشخص است کاسه دچار کم بود شده. برای جبران این کسری ورودی چه می توان کرد؟ 
یا باید ارز کمتری هزینه نمود، یا درآمد ارزی بیشتری پیدا کرد و یا ترکیبی از هر دو، در غیر این 

حاالت، تنها راه چاره برداشت از ذخیره های ملی خواهد بود. کاری که در سال های اخیر اتفاق 
افتاده. ولی صندوق ذخیره هم یک حد و توانی دارد و نمی شود هرچقدر که دلمان می خواهد 
از روی آن برداشت کنیم. با کاسته شدن از درآمد و ذخیره ارزی، هرگاه آستانه تحمل بازار 
به پایان می رسد، برای ایجاد تعادل میل دارد قیمت ها را افزایش دهد. معموالً دولت و بانک 
مرکزی برای جلب رضایت مردم و پاره ای مشکالت دیگر، تا جایی که بتوانند و به روش های 
مختلف و با روش فشار، این افزایش را تا حد ممکن به تاخیر می اندازند تا زمانی که یک شوک 
خبری و روانی به بازار وارد شود، در چنین زمان هایی دیگر قیمت ها خارج از کنترل هر ارگانی 
عکس العمل نشان می دهد، تا تعادل خود را برقرار کند. مسئوالن معموالً گناه این افزایش 
قیمت را که به دلیل طراز منفی ارز ایجاد می شود فرافکنی کرده، به گردن جو روانی و دالل 
بازی آقا جمشید می اندازند. در نتیجه مجبور می شوند بعد از هر افزایش قیمتی، برای اثبات 
حرف خود و کنترل بازار، مدتی از کیسه ذخیره ارزی مایه بگذارند و چند صباحی به صورت 

کاذب، قیمت ها را پایین تر از قیمت واقعی نگهدارند، تا نوبت بعد و بهانه جدید فرا برسد. 
پایین آوردن قیمت واقعی ارز نیاز به صرفه جویی و باال بردن صادرات غیر نفتی دارد، تا به شکل 
ملموس به موجودی کاسه اضافه گردد. کاری که چین با باال بردن حجم صادرات خود انجام 
داد و یوان را قوی کرد. تا جایی که مدتی است، صدای اروپا و آمریکا در آمده، که چرا چین با 

پشتوانه ارزی بسیار زیاد خود، قیمت یوان را افزایش نمی دهد. 
مشکل آب هم طابق نعل به نعل مانند مشکل ارز است. یعنی یک کاسه فرضی وجود دارد که 
کلیه درآمد آب کشور وارد آن می شود. تمام مخارج آن هم از همین کاسه تامین می شود. آب های 
زیر زمینی هم نقش ذخیره را بازی می کنند. اگر ورودی این کاسه از خروجی آن کمتر بشود، به 
ناچار باید سراغ صندوق ذخیره رفت. ولی این  صندوق هم تحمل مشخصی دارد و امکان ندارد 
هر مقدار که دلمان بخواهد و الزم داشته باشیم از آن برداشت کنیم. چون باالخره دیر یا زود 
شرایط بحرانی خواهد شد، چندان که در بعضی از مناطق کشور هم اکنون این اتفاق افتاده و 
کفگیر به ته دیگ رسیده. راه حل ها هم بسیار مشابه است یعنی باید تا جایی که امکان دارد در 
مصرف صرفه جویی کنیم و تا حدی که می توانیم تولید را باال ببریم. صرفه جویی در مصرف 
شاخه های مختلفی دارد که مهم ترین و موثرترین آن باالبردن راندمان آب کشاورزی و راندمان 
برداشت محصول در واحد سطح است. بخش دیگر صرفه جویی در آب خانگی است که نیاز به 
آموزش و استفاده از وسایل کاهنده مصرف، مهم ترین عوامل آن است. در قسمت آب صنعتی، باز 
چرخانی و استفاده از روش های جدید تولید، می تواند تا حد زیادی باعث کاهش مصرف شود. 
شاید به نظر برسد که ما در زمینه تولید آب کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم، چون اختیار برف 
و باران دست ما نیست، ولی شیرین کردن آب دریا و بازیافت آب های خاکستری و فاضالب ها، 
خود نوعی تولید آب محسوب می شود. هرچند سد سازی هم نوعی تولید آب است، ولی به دلیل 
تبخیر زیاد اکثر سدها و آسیب فراوانی که سد سازی خارج از رویه، به محیط زیست می زند، در 
اکثر مواقع سد سازی شیوه مناسبی برای تولید با صرفه آب محسوب نمی شود. فراموش نکنیم 
استفاده از آب های زیر زمینی و چاه ها به منظور خریدن وقت، فقط منجر به خالی 
کردن ذخایر استراتژیک کشور می شود.                                                      ش.ب

مدیریت آب در کشور اردن  کاسه = Cashier = صندوق پول
در دنیا بسیاری از مناطق با مشکل کمبود آب دست به گریبان 
هستند و تا کنون تجربیاتی در این زمینه پیدا کرده اند. یکی از 
شیوه های مقابله با کمبود آب، استفاده از تجربیات موفق دیگران 
است. تجربیات کشور اردن با توجه به شباهت های که از نظر 
اجتماعی و اقلیمی با ایران دارد، می تواند الگوی مناسبی برای 
ما باشد. این کشور تا کنون تحت نظارت سازمان ملل متحد، 
فعالیت موثری جهت مدیریت تقاضای آب انجام داده و تا مقطع 
سال 2025 نیز برنامه مدونی در دست اجرا دارد. آشنا شدن با 
این برنامه می تواند برای مدیریت آب کشور ما مفید واقع شود. در 
این مقاله با مشکالت و راه کارهای کشور اردن برای حل مشکل 

کمبود آب آشنا می شویم.
اردن از نظر منابع آبی یکی از 4 کشور فقیر جهان است. 
جمعیتی  با  مربع،  کیلومتر   90/000 وسعت  با  کشوری 
معادل6/5 میلیون نفر که 97 درصد جمعیت، دسترسی به 
سیستم آب تصفیه شده دارند و60 درصد از اهالی کشور به 
شبکه های مرکزی فاضالب وصل هستند. مقدار کلی باران 

در سال های پُر آب 11 میلیارد متر مکعب و در سال های خشکسالی 5/8 میلیارد متر 
مکعب است. این دو رقم نشان دهنده تفاوت فاحش بارش در سال های مختلف است که 
بسیار مشکل ساز است. میانگین باران سالیانه اردن در دراز مدت100 میلی متر است که 
به دلیل گرمای منطقه و وزش باد 92 درصد از نزوالت آسمانی تبخیر و فقط 8 درصد آن 
در دسترس باقی می ماند. به همین دلیل بخش آب اردن با چالش های فراوانی دست به 

گریبان است که مهم ترین آن ها عبارتند از: 
1- موجودی ذخیره منابع آب اردن، بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است. 

1-  قرار دادن سیستم های جمع آوری آب باران در کلیه ساخت و ساز های جدید،  
)مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری وغیره(. تقویت سیستم جمع آوری و ذخیره سازی 

آب باران و استفاده مناسب آن در ساختمان های موجود. 
2- طراحی لوله کشی خانه های مسکونی و ساختمان های جدید، به گونه ای که در 

جمع آوری آب باران و آب خاکستری کار آمد باشند.
3- چون بافت روستایی به سیستم فاضالب متصل نیست، استفاده از آب خاکستری فقط 
در باغبانی لحاظ شده. شیوه استفاده از آب های خاکستری در شهر و روستا،  نیاز به تصویب 

گفت و گو  با مهندس محمدعلی مصطفوی درباره علل بروز بحران آب
به دنبال کشف رازهای حیات
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گفت و گو  با مهندس محمدعلی مصطفوی درباره علل بروز بحران آب

 آقاي مهندس سید محمد علي مصطفوي در سال 1368 موفق به اخذ مدرک 
کارشناسي در رشته زمین شناسي از دانشگاه شهید بهشتي گردید و در سال 
مدیریت  و  عمران  مهندسي  رشته  در  را  خود  ارشد  کارشناسي  مدرک   1383
منابع آب از دانشگاه شهید عباسپور اخذ نمود. ایشان کار خود را سال از 1371 
به عنوان کارشناس آب منطقه اي مازندران و گلستان آغاز کردند و تا سال 1386 
در همین منطقه مشغول فعالیت بودند. آخرین سمت ایشان رئیس هئیت مدیره 
و مدیرعامل در شرکت سهامي آب منطقه اي چهارمحال بختیاری بود سپس به 
تهران آمدند و تا کنون در سمت مدیریت کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع 

آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران، مشغول فعالیت هستند. 
ایشان سابقه عضویت در 28 کمیته  مختلف در رابطه با آب، تألیف 
و تصنیف تعداد چهار گزارش علمي و ارائه 9 مقاله و سخنراني 
علمي در همایش ها و مجامع علمي را، در کارنامه پژوهشي خود 

به ثبت رسانیده اند.
به نظر شما چه اتفاقی افتاد که شرایط آب کشور بحرانی شد؟

می گویند تمدن ها در کنار رودخانه ها شکل پیدا می کند.این 
حرف در مورد بسیاری از مناطق دنیا صحیح است، مانند شهرهای 
بغداد، لندن، پاریس، مسکو، دهلی و بانکوک. ولی در کشور ما این 
موضوع به گونه دیگری است. وقتی به پهنه ایران نگاه کنیم، می بینیم 
بخش عمده ای از کشور درسیطره کویرهای لم یزرع و بی آب و 
علِف مثل لوت و کویر مرکزی واقع شده و 85 درصد کشور در 
مناطق خشک و نیمه خشک و بیابانی و فرا بیابانی قرار دارد. تنها 15 
درصد از سرزمین ما از شرایط مرطوب و معتدل برخوردار است. 
در استان هایی مانند یزد، خراسان رضوی و کرمان اصوالً رودخانه 
مهمی دیده نمی شود. پس چگونه در این مناطق، سابقه بیش از 
10 هزار سال تمدن وجود دارد؟ این آگاهی و تخصص مهندسین 
قدیم آب ایران بوده که کاریز و قنات را خلق کردند و آب را از زیر 
زمین به سطح آورده، رودخانه های مجازی ایجاد کردند و در کنارش 
تمدن ایران شکل پیدا کرد. در واقع تمدن ایرانی درکنار منابع آب 
زیرزمینی که با زحمت و ابتکار گذشتگان مان به سطح آورده شده، 
شکل گرفته است. بنابراین مدنیت و تمدن کشور ما وابستگی اساسی 
به آب های زیرزمینی دارد ونگاه ایرانی قدیم نسبت به آب توام با 
احترام بوده. ایرانی ها اولین قومی بودند که آبیاری تراوشی را خلق 
کردند این ملت با اختراع روشی بدیع که همان دفن کوزه های بدون 
لعاب در کنار بوته گیاهان و درختان شان بود، روشی را خلق کردند 

تا به تدریج آب پُر بهای داخل کوزه به ریشه گیاه برسد. آنها هرگز در گرمای روز 
محصول شان را آبیاری نمی کردند، بلکه در شب آبیاری می کردند که تبخیر را پایین 
بیاورند. چرا این نگاه احترام آمیز عوض شد؟ چرا ما سهل انگار شدیم؟ شایداگرکسی 
بخواهد شب آبیاری کند، یا حداکثر بهره وری از آب را با کاهش تلفات بدست آورد، 
باید مرارت بکشد. چرا پدران ما این رنج را تحمل می کردند؟ چون برای آنها ارزش 
آب بیشتر از رنجی بود که می کشیدند. آنها به سختی آب را به دست می آوردند و 
می دانستند اگر این آب نباشد مدنیت نیست، خانواده نیست، قوم و قبیله ای وجود 
نخواهد داشت، احترام نیست و کشور از دست می رود. ما در طول تاریخ همیشه 
ما  پدران  برای آب ارزش مادی و معنوی زیادی قائل بوده ایم. حتی زمانی که 
ازدواج می کردند َسند آب را به عنوان مهریه ای ارزشمند، برای همسران 
شان در نظر می گرفتند. چگونه شد که این آب پُر ارزش، رایگان شد؟ چطور شد 
ما آب را بی بها کردیم، با چه اجازه ای، با چه توجیهی!! متاسفانه در دوره اخیرنگاه 
ما به آب، دیگر یک نگاه واقع بینانه و اقتصادی نیست. از حدود 70 سال پیش که 
آب لوله کشی شد، دولت ها وظیفه تامین آب را بر عهده گرفتند، با این دیدگاه که 
آب حق مردم است و برای بهداشت و آسایش، باید آن را به آسانی در دسترس 
داشته باشند. ولی به بخشی که باید هزینه های معقول آب نیز دریافت شود، توجه 
مناسبی نشد. در حال حاضر هزینه واقعی تامین آب، تا چندین برابر پولی است که 
مشترکین پرداخت می کنند. حتی کشاورزان که قریب به 90 درصد آب زیرزمینی 
را مصرف می نمایند، هیچ بهایی برای آن به دولت پرداخت نمی کنند. لذا ما چگونه 
انتظار داریم بهره برداران آب برای تغییر در شیوه مصرف یا بهینه سازی مصرف، 
انگیزه داشته باشند. در بعضی از مناطق دیده می شود بهره برداران به جای اصالح 
و تمیز نمودن کانال آبیاری که مثاًل احتیاج به 5 نفر نیروی انسانی دارد و برای این 
نیروی انسانی باید هزینه ای پرداخت شود، به جای پرداخت چنین هزینه ای، حجم 
آب را چند برابرکرده و بخش عمده ای از آب را در راه تلف می کنند، تا آب مورد 
نیاز خویش را به محل بهره برداری برسانند، دلیل شان هم این است که برای آب 
پولی پرداخت نمی کنند. در واقع مدیریت آب کشور است که به عنوان بخشی از 
حاکمیت، با نرخ گذاری نادرست، این الگو را در اختیار کشاورزان قرار داده است. اگر 
به تاریخ قانون گذاری در کشور نگاه کنیم از سال1300 تا سال 1383 در ارتباط با 
آب تعدادی قانون تصویب شد، که در همه آنها برای آب قیمتی در نظر گرفته شد 
و سعی بر این بود که با قیمت گذاری بر روی آب، ارزش آن برای مردم تبیین شود. 
این قوانین همواره با شیوه های تشویقی و تنبیهی ازمصرف کنندگان می خواستند 
تا روش های مصرف خودرا بهبود دهند، تا اینکه در سال 1383 با وضع قانونی، مقرر 
شد کشاورزان از هر گونه پرداخت حق النظاره آب زیرزمینی معاف شوند. این قانون 
باعث تضعیف نظارت دولت بر مصرف آب کشاورزی شد. همه می دانند اگر چیزی 
رایگان باشد، جلو مصرف بی رویه آن را نمی شود گرفت. مثاًل اگر بگویند برق رایگان 
است آیا کسی چراغ های منزل را خاموش می کند؟ آیا انگیزه هزینه کردن برای 
خرید المپ کم مصرف یا استفاده از انرژی خورشیدی را خواهیم داشت؟ برای من 
به عنوان یک کارشناس این سوال مطرح است که چرا چنین تصمیمی گرفته شد!؟ 

چرا برای مصرف کنندگان90 درصد آب زیرزمینی کشور که عمدتاً از شیوه های سنتی 
و راندمان پایین استفاده می کنند، این ماده گران بها رایگان شد!؟ با این نحوه برخورد، 

طومار یک سابقه 60 ساله برای بهینه سازی مصرف آب، درهم پیچیده شد.
آب های زیر زمینی کشور در حال حاضر چه شرایط دارند؟

در شرایط فعلی در بخش وسیعی از کشور به آب زیرزمینی جفا می شود و با بی انصافی 
کرده  تضمین  را  ما  مدنیت  کنون  تا  که  عنصر حیاتی  این  به  نسبت  نامهربانی  و 
برخورد می شود. اصوالً رفتار ما با آب و مخصوصاً آب زیرزمینی رفتار معقولی نیست. 
متاسفانه در یک دوره 47 ساله بیش از 110 میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک 
آب زیرزمینی را برداشت کردیم، یعنی بیش از 25 درصد ذخایر ملی را از بین بردیم. 

این مقدار برداشت اتفاقات بسیار سنگینی را برای کشور رقم زده، از جمله باعث شده 
آب دهی چاه ها کم شود.کیفیت منابع آب تغییر منفی پیدا کند و شور یا تلخ شود. 
سطح آب زیرزمینی پایین برود و دسترسی به آب زیرزمینی نیاز به کف شکنی 
وچاه های عمیق تر داشته باشد. یکی از بزرگترین آسیب های اُفت مخازن زیرزمینی، 
نشست زمین است. یعنی بافت دانه های آبخوان که زمانی با آب پُر شده بودند به دلیل 
تخلیه این آب ها بر روی هم می لغزند و نشست اتفاق می افتد، که مانند یک زلزله عمل 
می کند. ساختمان ها، خطوط زیربنایی آب و گاز، جاده ها، تونل ها و پُل ها را با تهدید 
جدی و آسیب مواجه می کند. در حال حاضر تقریباً دشتی در کشور نداریم که دچار این 
نشست نشده باشد.طبق آمار سازمان زمین شناسی کشور این نشست در سال 1387در 
دشت تهران 17 سانتی متر بوده که این رقم، 36 سانتی متردر سال 1392 اعالم شده. 
این نشست در بعضی از دشت ها، فرو چاله های بسیار بزرگ، در سطح چند هکتار ایجاد 
کرده، مانند کبوترآهنگ همدان در نزدیکی نیروگاه شهید مفتح یا در اختیارآباد کرمان، 
ورامین، نیشابور، مهیار و شهر دامنه در اصفهان. اگر هرچه زود تر در نگاه و رفتارمان تغییر 

اساسی ندهیم، به زودی ناگزیر به پرداخت تاوان سنگینی خواهیم شد.
عوامل اصلی بروز این بحران چه مواردی است؟

در ارتباط با بحران که با آن مواجه هستیم مشکالتی داریم که آنها را می توان در سه 
محور اصلی بررسی کرد. اولین مشکل ما، عدم نگرش سیستمی به مسائل است، مصداق 
این حرکت، اقدامات جزیره ایی و مستقل دستگاه های مختلف بدون در نظر گرفتن 
تاثیر این حرکت در بخش های دیگر است. مثاًل در بخش های صنعت، کشاورزی و 
خدمات هر کدام فقط مشکالت خودشان را می بینند و تامین نیازهای بخش خود را 
بدون توجه به آثارش در سایر بخش ها، در اولویت قرار می دهند. نبود یک ارتباط 
مناسب و منسجم بین بخش های مختلف و عدم نگرش سیستماتیک، منجر به سیاست 
گذاری های اشتباه می شود. نهایتاً این سیاست گذاری های اشتباه وقتی که همراه با 
وضع قوانین ناکارآمد باشد، تیر خالص را شلیک می کند. سیاستگذاری های خودکفایی 
در محصوالت کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیل آمایش آبی و اقلیم کشور، مانند 
زمانی که با فشار آوردن بیش از حد به منابع آب زیر زمینی، برای مدتی کوتاه در تولید 
بعضی محصوالت به ارقامی قابل توجه دست یافتیم ولی صدها مشکل زیست محیطی 
در کنار آن به وجود آمد، یا اقدام کشاورزان به کشت انواع محصول، بدون توجه به 
واقعیات آبی کشور، مانند کشت چغندر قند که به آب زیادی نیاز دارد، در شرق کم آب 
و یا کشت برنج در مرکز کشور، یا صنایعی که به آب زیادی نیاز دارند  ولی در جای کم 
آب مستقر شده اند. از دالیلی است که اقدامات انجام شده را زیر سوال می برد. مشخص است 
که اگر به این موارد وضع قوانین و مقررات ناسازگار مثل مجاز کردن تخلفات، ازقبیل 
ایجاد حق رسیدگی به حفاری های غیر مجاز، یا قانونی کردن اخذ پروانه بهره برداری 
برای کسانی که اقدام به حفر چاه غیر مجاز کرده اند. یا رایگان کردن آب کشاورزی، یا 
جلو گیری از افزایش معقول قیمت آب شُرب با هدف خیر خواهانه رفاه مردم، موجبات 
عمیق شدن مخاطرات را به وجود می آورد. عدم نگرش سیستماتیک، باعث شده کارها 
به افراد و عقیده های شخصی و به نگاه های جناحی وصل شود، نگاه هایی که ممکن 

است منافع ملی را عمدی یا غیر عمد در نظر نگیرند و در نهایت منتج شود به سیاست 
گذاری های ناکارآمدی که شرایط اقتصادی و منافع ملی و فرهنگی ما را به خطر اندازد.

آیا این شرایط راه حلی هم دارد؟
من همیشه معتقد بودم تا زمانی که موضوع آب تبدیل به یک دغدغه ملی نشود و 
به باور عمومی منتهی نگردد، هیچ نسخه ای نتیجه بخش نخواهد بود. وقتی باور در 
جامعه ایجاد بشود آن وقت است که ما به پیام های متخصصین گوش می دهیم 
و تالش می کنیم برای حل مشکل، تا جایی که بتوانیم همکاری کنیم. این روزها 
حساسیت روی موضوع آب زیاد و توجه های اولیه حاصل شده است. البته این میزان 
حساسیت هنوز راضی کننده نیست، چون یک بازخورد قابل لمس در مصرف آب، 
به خصوص در مصارف خانگی دیده نمی شود. این نشان می دهد 
که ما هنوز باور الزم نسبت به کمبود آب را پیدا نکرده ایم. بعضی 
از افرادمی گویند، چون آب ُشرب درصد کمی از مصارف کشور را 
تشکیل می دهد، نباید بر روی آن زیاد متمرکز شد. درست است که 
فقط 6 درصد  از برداشت آب های زیرزمینی، به مصرف آب ُشرب 
می رسد، ولی مصرف آن شامل همه آحاد جامعه می شود. لذا اگر 
در مصرف این بخش بهینه سازی توسط خود مردم عملیاتی شود، 
می توان امیدوار شد که باور به محدودیت جدی آب، فرا گیر شده 
است و مردم فهمیده اند آب زیر زمینی یک اقیانوس بی کران و 
منبع الیتناهی نیست که هر جور دل مان بخواهد با آن رفتار کنیم. 
هر وقت به این باور برسیم ، بی تردید نوع نگاه و نوع رفتارمان با آب 

تغییر خواهد کرد.
برای حل مشکل آب قدم های مان را چگونه باید بر داریم؟

فرهنگ سازی، اولین کاری است که  باید انجام بدهیم. این وظیفه 
رسانه ها است که به طور جدی این مبحث ورود پیدا کنند و از 
زوایای مختلف مردم را آگاه نمایند، اطالع رسانی کنند که در صورت 

بی توجه ای به مسئله آب، دچار چه بحران عظیمی خواهیم شد.
مردم باید آگاه شوند که اگر روزی نفت تمام شود، برای تامین انرژی 
می شود سراغ انرژی باد یا آفتاب یا ژئوترمال رفت. اما اگر آب دچار 
بحران شود، برای آن جایگزینی نداریم. در سال ها گذشته همواره 
خواسته مردم تامین روز افزون آب و هدف مسئوالن تامین آن به هر 
قیمتی بوده. اما کسی نیست که بگوید، تامین آب یک حدی دارد و 
بدون بهینه سازی مصرف، راه به جایی نخواهیم برد. پس بهتر است 
که ما مصرف صحیح و صرفه جویانه آب را بیاموزیم. اگرمصرف را 
کنترل نکنیم همان بالیی که بر سر دریاچه ارومیه آمد، در انتظار 

اکثر نقاط کشور نیز هست. مشکل دریاچه ارومیه که این روزها دغدغه ملی شده، 
ناشی از عدم توازن در بهره برداری آب نسبت به پتانسیل تجدید پذیر آب است که 
این موضوع در ارتباط با آب زیرزمینی منطقه دریاچه ارومیه حدود 75 درصد است. 
در حالی که برداشت آب زیرزمینی در بخش وسیعی از فالت مرکزی ایران، بیش از 100 
درصد تغذیه می باشد، که به معنای وضعیت بسیار حادتری نسبت به حوضه ارومیه 
است. ولی چون در آنجا دریاچه ای نیست، مشکل در این مناطق آشکار نیست، هرچند 
فریاد زمین با پدیده هایی چون فرو نشست و اُفت سطح آب جلوه گر شده است. البته 
وقتی که برای کنترل شرایط دریاچه ارومیه، بحث کاهش سطح زیر کشت وطرح 
نکاشت مطرح شد، باز عده ای مداخله کردند و طرح را تبدیل به، به کاشت و عماًل 
جلوگیری از اقدام درست کارشناسی نمودند. هرکس بخواهد عاقبت دریاچه ارومیه 
را ببیند، می تواند شرایط فعلی دریاچه آرال را بررسی کند تا بداند چه بر سر میلیون 
ها هکتار از اراضی آن منطقه آمد و به خاطر غبارهایی که از کف آرال خشک شده 
بلند شد، چه تعداد از مردم سرطان گرفتند، چند بچه ناقص به دنیا آمد و چه تعداد 
از مردم مجبور به مهاجرت شدند. در واقع تمدنی که سالیان دراز در آن منطقه به 
وجود آمده بود چگونه نابود شد. به نظر من باید فیلم هایی از منطقه آرال تهیه شود 
و هر روزی چندین بار به صورت کلیپ های کوتاه، قبل و بعد از برنامه های پُر بیننده 
تلویزیونی و یا دیگر رسانه ها به مردم نشان داده شود، تا تسلیم تصمیمات درست 
کارشناسی شویم و از تغییر آن جلوگیری نماییم. ما باید روش های مان را عوض 
کنیم. باید در راه درست قرار بگیریم. اگر روش های علمی درآغاز، زیان هایی هم به 
همراه داشته باشد، باید زیان ها را  بپذیریم، چون اگر نپذیریم، آسیب های کوچک 
به زودی تبدیل به خسران های بزرگ خواهد شد. وقتی نشست زمین،  خانه ها و 
زیر ساخت های کشور را با تهدید تخریب مواجه کند و یا به دلیل تمام شدن ذخیره 
آبخوان و نشست آن، امکان تغذیه مجدد از آبخوان سلب شود، دیگر دچار خسران شده 
ایم. فرق زیان با خسران این است که خسران، زیان بدون بازگشت است. تا زمانی که 
زمین  نشست نکرده و فقط سطح آب در آبخوان پایین رفته، می شود با تغییر شیوه 
های مصرف و با تغذیه مصنوعی شرایط اولیه را به آبخوان بر گردانید، هر چند این کار 
زحمت و هزینه دارد، که نوعی زیان محسوب می شود. اما وقتی که سفره نشست کرد 
دیگر امکان ندارد آن را به شرایط اول برگردانیم، که یک خسران است. درحال حاضر 
بسیاری از مناطق کشور ما دچار خسران شده و خسارات بیشتر نیز متاسفانه در راه 
است. پس بهتر است هم مردم و هم مسئولین چشم های مان را بشوییم و نگاه و 
رفتارمان را نسبت به آب عوض کنیم. شاه بیت ورود به این نگرش جدید باور است. 
ما باید یقین حاصل کنیم که مشکل آب جدی است، بایستی دغدغه ما تغییر شیوه 
مصرف آب باشد، باید روش های مان را بازنگری کنیم و رفتارهای مان را عوض کنیم 
و یقین داشته باشیم که باالخره تاوان این ندانم کاری های مان را باید پس بدهیم. اگر 
هم به صورت کجدار و مریز به هر شیوه که شده، آب مصرفی مردم را تامین کنیم، 
در واقع از جیب نسل آینده برداشت می کنیم و آینده ای تاریک برای فرزندان مان 

رقم می زنیم. 
از زمانی که دراختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم.
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ــه فرمایید. مراجع
ابزار بعدی خوشبختی دوستی و صمیمیت است. ما اگر انسان ها را دوست نداشته باشیم و 
آنها را خوب ندانیم، نمی توانیم خود را دوست داشته باشیم و خوب بدانیم. دوستی درجات 
مختلف دارد، آدم ها در زمان های مختلف دوستان متفاوتی پیدا می کنند که سطح رابطه 
با آنها به شکل های مختلفی نمود دارد. کیفیت دوستی در دوران 5 سالگی و 8 سالگی و 
10 سالگی به خصوص با افراد فامیل معموالً با آن شکل و ُفرم که در بزرگ سالی اتفاق می افتد، 
نخواهد بود. از کسانی که در طول زندگی ما با آنها دوست و آشنا هستیم، فقط تعداد کمی 
هســتند که در مفهوم و تحلیل نهایی دوست های حقیقی و واقعی محسوب می شوند. 
دوستانی که ما می توانیم در حضور آنها خود خودمان باشیم و با آرامش خیال با آنها زندگی 
کنیم. این جا است که مسئله صمیمیت در ارتباط معنا پیدا می کند. در حضور دوستان 
صمیمی، نه چیزی را می خواهیم اثبات کنیم، مثالً ثابت کنیم باهوش هستیم. نه چیزی را  
می خواهیم رد کنیم، مثالً ثابت کنیم تنبل نیستیم. به این دوستان حمله نمی کنیم، که 
ببین تو چه قدر بد هستی یا بد کردی و الزم نیست در حضور آنها از خودمان دفاع کنیم 
و خود را توجیح کنیم. در مقابل آنها از حرفی که زده ایم و از کاری که کرده ایم پشیمان 
نمی شویم، بلکه اگر اشتباهی اتفاق بیافتد، حاضریم آن را بپذیریم و جبران کنیم و پشت 
سر بگذاریم. ما در دنیایی زندگی می کنیم که موفقیت از آن کسانی است که دوستی و 
صمیمیت برای آنها معنا دارد. ما به دوستان صمیمی احتیاج داریم و به آنها اجازه می دهیم 
از درون و بیرون به ما نزدیک شوند. این اجازه زمانی اتفاق می افتد که انسان از خودش و 
از دیگران آسوده خاطر باشد. اگر کسی خود را در خطر سوء استفاده از دوستی احساس 
کند، هرگز واقعیات و حقایق زندگی خود را در پیش چنین دوستانی مطرح نمی کند، که 
به چنین رابطه ای نمی شود صمیمانه اطالق کرد. البته باید بدانیم در دوستی و صمیمیت 
قرار نیست انتظار فراوانی از یک دیگر داشته باشیم. بسیاری از اوقات دوستان توقع دارند 

به دنبال کشف رازهای حیات
4/5 میلیارد سال پیش که زمین در حال شکل گرفتن بود، به دلیل شدت حرارت 
محیــط، که آثار آن هنوز در اعماق زمین وجود دارد، امکان حضور دو عنصر اصلی 
پیدایش حیات یعنی آب و ترکیبات آلی کربن، وجود نداشت. مدتی است که این 
سوال برای دانشمندان به وجود آمده که در چه زمانی و از کجا این دو عامل حیاتی 
به زمین وارد شــده. یک فرضیه می گوید، بعد از سرد شدن پوسته خارجی زمین، 
ســتاره های دنباله دار با زمین برخورد کرده، آب و دیگر مولکول های ضروری برای 
شکل گیری حیات را با خود آورده اند، جهت اثبات این فرضیه، الزم است اطالعات 
بیشتری از ترکیبات و مواد تشکیل دهنده ستاره های دنباله دار به دست بشر برسد.

 Nasa با همکاری ،Rosseta به این منظور بیست سال پیش، برنامه ای با نام
و Asa ) سازمان فضایی اروپا ( پایه ریزی شد. قرار بود در سال2003 و با مدیریت 
اروپایی، کاوشــگر رباتیکی به طرف دنباله دار »ویرتانن« )Wirtanen( فرستاده 
شود. اما با بروز نقص فنی در موشک پرتاب کننده آریان این مأموریت برای چند ماه 
به تأخیر افتاد، در نتیجه دریچه زمان مناسب برای پرتاب موشک به سوی ویرتانن از 
دست رفت. مدیران پروژه بالفاصله به سراغ گزینه مناسب دیگر رفتند. البته گزینش 
یک ســتاره دنباله دار جایگزین، کار چندان آسانی نبود. آنها با استفاده از مشاهده 
کننده های پیشــرفته زمینی، چندین دنباله دار قابل دسترس را زیر نظر گرفتند. 
سرانجام دنباله دار)چوریP 67 ( که شکل غیر متقارنی دارد، مورد توجه قرار گرفت، 

زیرا این دنباله دار مدار حرکتی مناسبی داشت و اطالعات مناسبی هم درباره آن از 
قبل موجود بود. مرکز کنترل عملیات این پروژه که در دارمشتات آلمان قرار دارد، با 
سرعت برنامه ریزی جدیدی انجام داد و باالخره در سال 2004 سفینه ُرزتا مسیری 

طوالنی و10 ساله خود را برای رسیدن به هدف جدید آغاز کرد.
فاصله زمین تا دنباله دار چوری در حدود 500 میلیون کیلومتر اســت، ولی مسیر 
کاوشــگر باید به گونه ای طراحی می  شد که سفینه بتواند با کمک گرفتن از نیروی 
گرانشی سیاره های مختلف، انرژی و سرعت الزم برای سفر به  سوی مقصد نهایی را به 
دست آورد. به همین دلیل طول مسافرت ُرزتا  بالغ بر6 میلیارد کیلومتر شد، که طی 

کردن آن نیاز به 10 سال زمان داشت.
 پس از 10 ســال و پنج ماه و چهار روز، در 6 اوت ســال 2014 ) 15 ماه مرداد سال 
1393( سرانجام سفینه به مقصد خود رسید. این نخستین بار در تاریخ بشر بود که 
فضاپیمایی وارد مدار یک ســتاره دنباله دار می شــد. کاوشگر ُرزتا پس از رسیدن به 
مقصد، مدت 3 ماه در فاصله 100کیلومتری چوری، مشغول رصد و نقشه برداری از 
این ستاره دنباله دار بود، تا محل مناسبی برای فرود کاوشگری به نام Philae، که 
 )ASA( بــه همراه خود برده و بود، پیدا کند. مأموریت انتخاب محل فرود بر عهده
بود .آنها طی محاسباتی، از میان 10 نقطه مناسب، در نهایت بهترین محل را انتخاب 
کردند. به عقیده کارشناسان فرونشاندن روبات فیله بر روی ستاره دنباله داری که با 
سرعت حدود 55 هزار کیلومتر بر ساعت در فضا حرکت می کند، دقیقاً شبیه نشاندن 
جسمی بر روی جسمی دیگری است که با سرعت گلوله حرکت می کند، شاید این 
عملیــات، آن هم از فاصله نیم میلیون کیلومتری زمین، تا کنون خطرناک ترین و 

دقیق ترین مانور، در تاریخ اکتشافات فضایی بشر به حساب آید.
 سر انجام روبات فیله با وزنی در حدود 100 کیلوگرم، با داشتن آزمایشگاه های مجهز 
و انــواع ابزار حفاری و نمونه بــرداری، در روز 12 نوامبر2014 ) 21 آبان 1393( در 
سطح یکی از قطعات چوری، بر روی دشتی کوچکی به نام آجیلکیا )Agilkia( فرود 
آمد. البته خبر آن با 30 دقیقه تاخیر به زمین رسید، زیرا فاصله دنباله دار چوری تا 

زمین به اندازه ای است که هر پیام نیم ساعت در راه است.
این فرود چندان هم بی درد سر نبود. دشت آجیلکیا در قطعه ای از دنباله دار چوری 
واقع شــده، که قطری حدود چهار کیلومتر دارد، در نتیجه میدان گرانش اندکی را 
ایجاد می کند که برای نگهداشتن یک جرم صد کیلویی کافی نیست. ناچار فیله باید 
از ابزار جنبی برای چســباندن خود به سطح دنباله دار استفاده می کرد،که این ابزار 
بیش از یک و نیم میلیارد دالر هزینه در برداشــت. در فرود اول چنگک های اتصال 
فیله به ســطح دنباله دار عمل نکرد و باعث شد که این کاوشگر دو بار از جای خود 

رازهای موفقیت )قسمت بیستم و دوم(

سرقت ُهنری/اثر:رنه مگریت

که، چرا دوستم برای من فالن کار را نکرد. اگر خودمان آن کار را برای خودمان نمی کنیم، 
پس چگونه انتظار داریم دوست مان برای ما انجام دهد؟ اگر هم نمی توانیم شاید آن دوست 
هم نمی تواند. بسیاری از اوقات دوستان اصوالً  نمی داند که ما از آنها چه توقع و انتظاری 
داریم و بر فرض هم که بدانند، آن را مسئولیت خودمان می پندارند. برخی از اوقات دوستان 
می گویند ما نیاز مالی داریم ولی هیچ کس کاری برای ما نکرد. واقعیت این است که وظیفه 
کسی نیست که برای ما کاری انجام دهد. مگر اینکه ما در شرایط و وضعیتی قرار بگیریم که 

دوستان بداند و بتواند کاری انجام دهند.
چهار موضوع کلیدی وجود دارد که به نظر می رســد افراد موفق در این زمینه ها به گونه 

خاصی عمل می کنند. 
مورد اول تغذیه و بهداشت است. شما اگر از بدنتان به درستی محافظت نکنید، نمی توانید 
انتظار داشته باشید از نظر روانی یا رفتاری و احساس درونی حالتان خوب باشد. ماجرای عقل 
سالم در بدن سالم همین است. خوردن یک مقدار سبزی بیشتر، میوه بیشتر و آب بیشتر می تواند 
تاثیر زیادی در سالمت داشته باشد. پیشنهاد دیگر در خصوص نفس کشیدن صحیح است، 
نفس هر چه عمیق تر و از درون  شکم باشد، هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ روانی بیشتر به 
سالمت کمک می کند. مراجعه به موقع به پزشک و دندان پزشک الزم است. از خود درمانی 
باید اجتناب کنیم. بسیاری از افراد چون چندین بار به دکتر و بیمارستان رفته اند، فکر می کنند 
دیگر متخصص شده اند، در حالی که احتماالً به دلیل کم دانی پزشکی، به دکتر و بیمارستان 
مراجعه کرده اند. ما در مورد سالمت مان همواره احتیاج  به اطالعات درست و دقیق داریم. 
دقت بدون تخصص و آگاهی حاصل نمی شود پس بهتر است برای مشکالت فزیکی و روانی 
خود پیش متخصص برویم. تغذیه و بهداشــت هم اهمیت فوق العاده برای موفقیت دارند. 
متاسفانه در بسیاری از اوقات چیزهای بد و مضر، داخل غذاهای ما پیدا می شود، از جمله 

شکر، گوشت و نمک که برای بیشتر آدم ها مشکل آفرین هستند. 
مورد فوق العاده مهم بعدی خواب است. در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما خواب را 
به عنوان یک پدیده منفی، منفعل و ایستا می دانند و نشانه تنبلی است، در حالی که  خواب 
یکی از نیازهای بدن و مخصوصاً مغز است. تا آن جا که بی اعتنایی به خواب، بدون تردید 
مسائل و مشکالت جدی را از نظر فیزیکی، سالمتی و روانی در پی خواهد داشت. بهتر است 
هر شب در یک ساعت خاص بخوابیم و برای بیداری هم وقت خاص داشته باشیم. مهم است 
که ما به اندازه کافی بخوابیم و صبح به صورت طبیعی بیدار شویم. برای افراد بین 20 تا 60 

سال هفت ساعت و نیم بهترین میزان خواب است، که به 5 دوره 90 دقیقه تقسیم می شود. 
در این دوره ها، امواج مغز از ســبک به سنگین و بعداً به سبک و بعد به رویا می رسد و ما 
باید هرشب این مراحل را پشت سر بگذاریم. هم کمیت خواب مهم است که به اندازه باشد 
و هم کیفیت خواب، که داشتن خواب سنگین است. ما باید ساعاتی قبل از خواب مواظب 
آنچه را که می خوریم باشــیم، خوراکی های ترش یــا تند یا چرب، چای، قهوه، 
انواع نوشابه های گاز دار و انرژی زا و شکالت، روی کیفیت خواب بیشتر آدم ها اثر عمیق و 
سنگین می گذارد. برای اینکه در طول شب، یکسره تا صبح به راحتی بخوابیم، کنترل درجه 
حرات محل خواب بین 20 تا 23 درجه، استفاده از لباس و رو اندازی که تنفس ما را دچار 
مشکل نکند، انتخاب درست اندازه بالش، از مسائلی است که می تواند بسیار موثر باشد. از 
خوردن قرص خواب بدون تجویز پزشــک باید خودداری شود. خوردن قرص چون ما را به 
مرحله خواب تحمیلی می برد، ممکن است سبب شود، که اکسیژن به اندازه کافی به مغزمان 
نرسد، در نتیجه خطر سکته های مغزی اضافه می شود.کسانی که شب بیداران روز خواب 
هستند، معموالً مشکالت روانی از جمله افسردگی پیدا می کنند. میل به بیدار بودن در شب 
ناشی از نیاز به زندگی در تاریک و خاموشی و پنهان کاری و عدم تمایل به ارتباط با دیگران 

و نپذیرفتن مسئولیت است.
در شماره بعد دو مورد کلیدی باقی مانده را تشریح خواهیم کرد.

کنده شده و باالخره در یک شکاف فرود بیاید. این امر باعث نرسیدن آفتاب کافی 
به صفحات باتری خورشیدی کاوشگر شد. تا باطری های فیله تمام شود این ربات 
موفق شد به مدت 57 ساعت بر روی این جرم فضایی به پژوهش و نمونه برداری و 
ارسال داده بپردازد، تا این که باتری های آن تمام شد و بخواب رفت. اما قبل از آن 
موفق شد سرنخ وجود آب در گرد و غبار سطح این دنباله دار را گزارش کند و پی 
برد هسته دنباله دار عمدتاً از یخ و غبار تشکیل شده و موفق به تشخیص مولکول های 
آلی حاوی کربن در جو چوری شد که از جهت کشف اسرار پیدایش حیات در کره 

زمین حائز اهمیت است.
ســوخت مدار گرد ُرزتا در ســال 2016 پایان خواهد یافت. کاوشگر تا آن زمان به 
تحقیقات و ارســال اطالعات ادامه خواهد داد. ولی سرنوشت فیله نا مشخص است. 
ممکن اســت با نزدیک شدن چوری به خورشید و تغیر زاویه حرکت، باطری فیله 
مجدداً در معرض نور خورشید قرار بگیرد و از خواب برخاسته، فعالیت خود را از سر 
گیرد. شاید هم هرگز شاهد فعالیت مجدد این کاوشگر نباشیم. دانشمندان معتقدند 
همیــن اندازه اطالعات که تا کنون دریافت کرده اند ارزش انتظار، زحمت و هزینه 

این پروژه را داشته است.
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تحلیل اخبار آب
خودکفایی در گندم خودکشی واقعی است

یوسف حجت معاون پیشین محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست کشور 
گفت: آمارها نشان می دهد ظرفیت ُکره زمین بی نهایت نیست و فشاری که بشر بر آب ُکره 
زمین وارد می کند نزدیک به دو برابر ظرفیت آن است.که  می تواند به نابودی کره زمین منجر 
شود و از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق باید با دقت آب مصرف کنیم. وی اضافه 
کرد: سال 92 میزان واردات آب مجازی به کشور 30 میلیارد مترمکعب بود، ما باید تالش 
کنیم میزان واردات محصوالتی که آب مجازی بیشتری دارند را افزایش دهیم تا از تولید 
محصوالتی که آب زیادی نیاز دارند، بی نیاز شویم. وی خاطرنشان کرد: واردات یک  میلیون 
تُن گندم به معنی وارد کردن شش برابر آب سد کرج است و بنابراین خودکفایی در گندم 
به معنای خودکشی واقعی است، زیرا حجم آبی که در تولید گندم مصرف می شود تحت 

هیچ شرایطی قابلیت واردات را ندارد.
فارس نیوز

 اوالً بر ما معلوم نیست که این آقای مدیر سابق، در زمانی هم که بر سرکار 
بودند، همین نظریات بسیار منطقی را ابراز می کردند یا نه. شاید هم به دلیل همین گونه 
نظرات، مدیر سابق شدند! ثانیاً هدف خودکفایی، چنان غیرقابل نقد است، که هیچ کس در 
وقت مغتضی به صدای کوتاه متخصص ها گوش نمی کند، تا اینکه باالخره آثار خطرناک آن 
هدف دهان پُرکن، دیگر غیر قابل انکار شود. هنوز معلوم نیست که آیا صدای ترک خوردن 
زمین ها و سد ها، از بی آبی و خشکی به گوش کسانی که با اهداف بلند انسانی وُحسن نیت، 

ولی غیر کارشناسانه، شعار خودکفایی گندم را می دادند، رسیده یا نه.

وضعیت رودخانه کارون بحرانی است
مهدی قمشی استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به وضعیت 
بحرانی رودخانه کارون گفت: 10 سال قبل میزان آورد رودخانه کارون 20 میلیارد متر مکعب 
بود و در حال حاضر این رقم به 12 میلیارد متر مکعب رسیده و حیات رودخانه کارون به 
خطر افتاده است. وی با اشاره به این که حل مشکل رودخانه کارون به همت ملی نیاز دارد 

افزود: با بودجه های استانی نمی توان مشکل رودخانه کارون را حل کرد.
ایرنا

  کارون که روزگاری قابل کشتی رانی بود اکنون حیاتش به خطر افتاده ! 

صرفه جویی 13 لیتری آب با کاهش یک دقیقه ای زمان استحمام
تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب کاشان و آموزش و پرورش این شهرستان با 
هدف تعریف و اجرای راه کارهای عملی در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب امضاء شد. 
محمدرضا اسدی مدیرعامل آبفای کاشان در مراسم امضاء این تفاهم نامه گفت: اگرچه ممکن است 
نتایج این اقدامات در کوتاه مدت مشهود نباشد، اما در طوالنی مدت اثرگذار و با اهمیت است. وی 
افزود: نگرانی در خصوص وضعیت آب منطقه به حدی است که هر لحظه امکان دارد از چاه هایی 
که 24 ساعت شبانه روز مشغول به کار هستند تا آب ُشرب شهروندان را تامین کنند به جای آب، 
هوا بیاید. وی اضافه کرد: دوران مدیریت تامین آب سپری شده است. وی گفت: سرانه مصرف آب 
در کاشان 220 لیتر در روز است که می توان میزان آن را با فرهنگ سازی و اقدامات بسیار آسان 
کاهش داد. ما با کاهش تنها یک دقیقه زمان استحمام، باعث صرفه جویی 13 لیتری آب می شویم. 

بهتر است نهادینه کردن این اقدامات را از آموزش پرورش شروع کنیم.
ایسنا

  آموزش نحو صرفه جویی در مصرف آب، از مدارس کار بسیار پسندیده ای است، 
ولی به دلیل اینکه هر لحظه ممکن است از چاه های آب کاشان و خیلی جا های دیگر به جای آب، 
هوا خارج شود، بهتر است نهاد فراگیر و ملی صدا وسیما، رسالت اجتماعی خود را جدی تر بگیرد. آیا 
هنوز هم صدا و سیما از وزارت نیرو برای پخش برنامه های آموزش مصرف بهینه آب، پول می گیرد؟

مصرف 80 میلیارد دالر آب برای صادرات 30 میلیارد دالر پسته
محسن جالل پور نایب رییس اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی ضمن تاکید بر مدل های موفق 
مدیریت آب در دنیا گفت: چنان چه مالکیت آب در اختیار مردم باشد و بازار آب راه اندازی شود، 
مردم بیش از پیش قدردان این نعمت خواهند بود و از هدر رفت آن جلوگیری خواهند کرد. وی 
هزینه انتقال آب به استان کرمان را بر اساس برآوردهای تقریبی هر متر مکعب حدود 14 هزار 
تومان عنوان کرد و اضافه کرد: این مبلغ به هیچ وجه در تولید محصوالت کشاورزی مناسب 
نیست. وی گفت: در حال حاضر به ازای استفاده از هر متر مکعب آب تنها 120 گرم محصول 
پسته تولید می کنیم، در حالی که در کشوری مانند تاجکستان از هر متر مکعب آب به طور 
متوسط دو و نیم کیلوگرم محصول تولید می شود. وی افزود: جای ناراحتی دارد که در 50 سال 
گذشته بر اساس قیمت های امروز حدود80 میلیارد دالر آب مصرف کرده ایم و تنها 30 میلیارد 

دالر درآمد از محل صادرات پسته داشته ایم.
خبر فارسی

   رقم هایی که این مسئول محترم مطرح می کنند واقعاً عبرت انگیز است، تا جایی 
که به نظر می رسد اگر صادرات پسته و بعضی از اقالم دیگر را به کلی تعطیل کنیم، شاید به نفع 

اقتصاد کشور باشد از طرفی دیگر مشکل کم آبی را هم نخواهیم داشت. 

 

دانش آموزان رفتگر
ــان هــای اطــراف میــدان  چنــد روز پیــش در خیاب
ــه  ــران را ب ــه عاب ــی، توج ــره جالب ــر منظ ــت تی هف
ــتانی  ــوان دبیرس ــدادی ج ــرد. تع ــب ک ــود جل خ
در حالــی کــه لبــاس متحدالشــکل رفتگــران را 
پوشــیده بودنــد بــا در دســت داشــتن جــاروی 
فراشــی، بــه همــراه چنــد نفــر از رفتگــران مشــغول 
نظافــت و جمــع کــردن زبالــه هــای خیابــان بودنــد. 
مصاحبــه کوتاهــی بــا خانــم مهرنــاز جبــاری مدیــر 
محلــه و مســئول ایــن حرکــت اجتماعــی در همــان 
ــه آن  ــما را ب ــر ش ــه نظ ــم ک ــام دادی ــان انج خیاب

جلــب مــی کنیــم.
لطفــاً بــرای مــا توضیــح دهیــد مشــغول چــه کاری 

هســتید و چــه هدفــی را دنبــال مــی کنیــد؟
در یــک پژوهــش محلــی کــه مدتــی پیــش انجــام 
ــم نارنجــی  ــه ســنایی، فیل ــت، شــهروندان محل گرف
ــه  ــای اولی ــا حساســیت ه ــد ت ــم دیدن ــوش را باه پ
در آنهــا ایجــاد شــود و نظافــت خیابــان هــا و محلــه 
جــزء اولویــت هایشــان قرارگیــرد، در نتیجــه طرحــی 

از طــرف شــورایاری و هیئــت امنــاء محلــه بــه شــهرداری ارایه شــد، که درآن پیشــنهاد 
شــد، بــرای نظافــت محــالت از خــود مــردم اســتفاده شــود. ایــن طــرح اهــدف متنوعی 
داشــت، از جملــه نهادینــه کــردن اهمیــت نظافت محلــه و شــهر در ذهن جوانان، آشــنا 
شــدن آنهــا بــا زحماتــی کــه رفتگــران بــرای جمــع آوری زبالــه متحمــل مــی شــوند، 
ایجــاد حــس همــکاری مــردم بــا ارگان هــای کــه بــه مــردم خدمــت مــی کننــد، آشــنا 
شــدن جوانــان بــا اهمیــت و ارزش بازیافــت زبالــه و لــزوم تفکیــک زبالــه هــا. بر اســاس 
ایــن طــرح، اداره بازیافــت شــهرداری منطقــه شــش و اداره خدمــات شــهری شــهرداری 
ناحیــه ســه، بــرای همــکاری اعــالم آمادگــی نمودنــد. طرحــی برای بــاال بــردن فرهنگ 
مــردم و بــه خصــوص نوجوانــان و جوانــان، جهــت پاکیــزه نگاه داشــتن محلــه و اهمیت 
بازیافــت زبالــه آمــاده شــد. ســپس برنامــه ریــزی کردیــم تــا بچــه هــای مــدارس محله 

ســنایی بیاینــد و بــا جمــع آوری زبالــه آشــنا شــوند و اهمیــت جمــع آوری زبالــه بــرای 
بهداشــت و زیبایــی شــهر را از نزدیــک لمــس کننــد. لــذا فراخوانــی بــه مــدارس محلــه 
دادیــم. مدیــر دبیرســتان البــرز نــو کــه از فعالیــن محلــی و حــوزه محیــط زیســت و عضو 
ــا مــا  بســیار فعــال شــورایاری محلــه ســنایی مــی باشــد، اولیــن مدرســه ای بودکــه ب
اعــالم همــکاری کــرد. چنــد ســاعتی دانــش آمــوزان ایــن دبیرســتان، بــا پوشــیدن لباس 
ــاک  ــه ســنایی را پ ــار نیروهــای خدمــات شــهری، بخشــی از محل رفتــه گــران و درکن
ســازی کردنــد. مــا امیدواریــم ایــن دانش آمــوزان بــه عنوان آینــده ســازان کشــور، از این 
پــس بــرای نظافــت شــهر بیشــتر بکوشــند و زبالــه در محیــط هــای عمومــی نریزنــد، بــه 
عــالوه ســفیر شــورا در خانــه و خیابــان  خــود باشــند و رعایــت نظافــت معابر را بــه اهالی 
محلــه گــوش زد کننــد و آنهــا را آمــوزش دهنــد. ایــن اولیــن گام طــرح بــود، امیدواریــم 

کار را ادامــه دهیــم تــا فرهنــگ برخــورد بــا زبالــه در شــهر نهادینــه شــود. 

هورا.. هورا.. برای شهرداری تهران
دوباره زمستان آمد و آلودگی هوا در بسیاری از نقاط کشور از جمله شهر تهران، از حد باالی استاندارد فراتر 
رفت و وارد مرحله خطرناک شد. دکتر شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران در این باره گفت: درصد زیادی از مرگ های خاموش شهروندان ما به دلیل آلودگی باالی هوای شهر 
است، وی اضافه کرد طبق آمار بهشت زهرا، متوسط فوت روزانه این آرامگاه حدود 180 نفر است، که این 

مرگ و میر در روزهایی که شاهد آلودگی باالیی هستیم به بیش از 240 نفر افزایش می یابد. 
80 درصد از آلودگی هوای تهران به عهده خودرو ها است. یکی از آالینده ترین وسایل نقلیه شهری، موتور 
سیکلت ها هستند. روزانه یک میلیون موتور در تهران تردد می کنند و با تولید منواکسیدکربن و ذرات معلق 

در هوا، سبب ایجاد یک چهارم آلودگی هوای شهر می شوند.
اخیراً شهرداری تهران اقدام شایسته ای برای کاستن از آلودگی هوا انجام داده، که امیدواریم به نتیجه برسد و 
مانند بسیاری از پروژه های مفید دیگر، جوان مرگ نشود. شهرداری تهران پا پیش گذاشته و از وارد کنندگان و 
سازندگان موتور سیکلت در خواست کرد تا اقدام به واردات و ساخت موتورهای برقی، با کیفیت باال بکنند. این 

موتورها عاری از هرگونه آالینده گی و کامالً بی صدا و فاقد آلودگی صوتی هستند. 
روزپنجشـنبه 13 آذر، در پارک گفتگو، از این موتورها رونمایی شـد. قدم بعدی شـهرداری تهران ایجاد 
تسـهیالت 7 ملیـون تومـان وام بـدون بهـره، جهت خریـد موتور برقـی، بـرای ده هزار نفر از سـاکنان 
منطقه12مـی باشـد، منطقـه دوازده از ایـن نظـر انتخاب شـده که پُـر ترددترین محل موتورسـیکلت 
سـوارها اسـت. قیمت موتورسـیکلت های برقی از 8 تا 12 میلیون متغیر اسـت و همگی نمره قبولی 
کیفیت و دوام را دریافت کرده و از خدمات پس از فروش برخوردار هسـتند. دکتر افشـین، مجری طرح 
جایگزینی موتور سـیکلت های برقی، در مراسـم رونمایی  عنوان کرد: شـهرداری باید با ُطرق مختلف 
از جملـه شـارژ مجانی موتورسـیکلت های برقـی، پارکینگ مجانی و حتی کشـیدن ناز موتورسـوارها، 
آن ها را قانع به اسـتفاده از موتورسـیکلت های برقی نماید، چون سـالمت مردم شـهر در خطر اسـت. 
آقـای اقبـال شـاکری عضو کمیسـیون حمل و نقل و عمران شـورای شـهر تهـران نیـز در بازدیدی که 
از نمایشـگاه، بعـد از رانندگـی با موتور برقی گفت: اگر به مقدار کافی موتورسـیکلت عرضـه و خریداری 
شـود، منطقـه 12 را منطقـه عـاری از موتورسـیکلت های بنزینـی اعـالم خواهیـم کرد و فقـط افرادی 

می توانند وارد آن قسـمت شـوند که موتورهای شـان از نوع برقی باشـد.

ــرکت KWC در  ــران شـ ــور مدیـ حضـ
ــی ــگاه BIG5 دبـ نمایشـ

از تاریـــخ 17 الـــی20 نوامبـــر ســـال جـــاری 
ــگاه  ــال 1393( نمایشـ ــان سـ ــی 29 آبـ )26 الـ
ـــای  ـــال ه ـــق روال س ـــاختمانی، طب ـــای س کاال ه
ــن  ــد. دو تَـ ــی برگزارشـ ــهر ُدبـ ــته در شـ گذشـ
از مدیـــران شـــرکت  بـــرای مذاکـــره بـــا تهیـــه 
ـــه  کننـــدگان اروپایـــی قطعـــات مـــورد نیـــاز کارخان
ـــن  ـــد در ای ـــای جدی ـــوژی ه ـــا تکنول ـــنایی ب و آش

ـــد. ـــدا کردن ـــور پی ـــگاه حض نمایش

KWC اخبار

حضور شرکت KWC در نمایشگاه صنعت ساختمان در شهر بابل 
نمایشـــگاه تخصصـــی صنعـــت ســـاختمان و صنایـــع وابســـته از دهـــم الـــی چهاردهـــم آذرمـــاه 

بـــا حضـــور تولیدکننـــدگان و 
ـــاختمانی  ـــوزه س ـــران ح صنعتگ

ـــد.  ـــزار ش ـــل برگ در باب
آقـــای رحمانیـــان نماینـــده 
ـــا برپایـــی  شـــرکت KWC نیـــز ب
ـــگاه، از  ـــن نمایش ـــه ای در ای غرف
ـــدگان محصـــوالت  مصـــرف کنن
شـــرکت اســـتقبال کـــرد و 
اطالعـــات مـــورد نیـــاز را در 

ــرار داد.  ــا قـ ــار آن هـ اختیـ


