
عمل کرد این گاز ها بدین شکل است که زمین همواره مقداری از انرژی خورشید را جذب 
و بقیه آن را منعکس می نماید. گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین به جای عبور دادن 
این تابش انعکاسی، آن را جذب می کند. جذب انرژی توسط مولکول های گاز، سبب جنبش 
مولکولی و افزایش انرژی آن می شود. وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد، مانند این 

است که زمین را با یک پتو پوشانده ایم. در نتیجه دمای کل نواحی زمین افزایش می یابد. 
باالخره بعد از سال ها بحث بر سر امکان تاثیر رفتارهای انسانی در جهت تولید لجام گسیخته 
گاز های گلخانه ای، اکثر دانشمندان براین مسئله توافق نمودند که فعالیت بشر و تولید گازهای 
گلخانه ای در گرم شدن کره زمین موثر است.  بر این اساس در دسامبر سال ۱۹۹۷ یک 
پیمان بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد در شهرکیوتو کشور ژاپن، به منظور کاهش 
تولیدگازهای گلخانه ای، به امضاء۱4۱ کشور رسید. در پیمان نامه آمده بود چون طی سال های 
اخیر با افزایش گازهایی نظیر متان، دی اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، 
دمای کره در حال افزایش است و این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست 
خواهد شد. از این رو کشورهای صنعتی متعهد می شوند ظرف ۱0 سال آینده، میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای خود را حداقل تا  ۵ درصد کاهش دهند، بعالوه به کشورهای در حال 
توسعه، برای افزایش استفاده آنها از انرژی تجدید پذیر، نظیر انرژی خورشیدی و باد، کمک های 
مالی پرداخت نمایند. در آن زمان آمریکا که کمتر از ۵ درصد جمعیت جهان را داشت، 2۵ 
درصد از گازهاي گلخانه اي از جمله دي اکسید کربن را تولید می کرد، این کشور به 
دلیل سیاست های اقتصادی و امکان کاهش تعداد مشاغل، سرسختانه در مقابل این معاهده، 
مقاومت کرد. از دیگر مخالفان کشور استرالیا بود. رشد اقتصادی چین در زمان پیمان کیوتو 
تازه آغاز شده بود و در معادالت بین المللی برای مبارزه با افزایش تولید گازهای گلخانه ای، 
در آن زمان چین مهره مهمی به حساب نمی آمد. ولی این کشور در سال های بعد به سرعت 
تبدیل به  بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان شد و در حال حاضر تولید یک 
چهارم گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است و آمریکا از این لحاظ به رتبه 
دوم نزول کرده. جدی نگرفتن پیمان کیوتو از جانب اکثر امضاء کنندگان و ورود چین به 
عرصه تولید کنندگان گازهای گلخانه ای، باعث شده پیش بینی های کارشناسان با سرعت 
به حقیقت بپیوندد. ادامه گرم شدن زمین، باعث افزایش دمای داخلی یخچال های طبیعی 
در نقاط مختلف جهان از جمله یخچال های واقع در شمالگان، جنوبگان و چین گردید، در 
نتیجه حجم بزرگی از ذخایر این یخچال ها ذوب شد. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که 
بخش عمدهای از آب آشامیدنی جهان را این یخچال ها تامین می کنند و با کاهش منابع آب 
آشامیدنی سالم، احتمال شیوع بیماری ها از طریق آب نا سالم افزایش می یابد. از پیامدهای 
دیگر باال آمدن آب دریاها، به زیر آب رفتن مناطق ساحلی و جزایر خواهد بود. این روند در 
مناطقی مانند بنگالدش و جزایر مالدیو و شهرهای ساحلی مانند لندن، نیویورك و شانگهای 
از هم اکنون آغاز شده. اگر روند کنونی ادامه یابد، بسیاری از مناطق ساحلی که حدود نیمی 
از جمعیت جهان در آن زندگی می کنند، به زیر آب خواهند رفت. تخمین زده می شود در 

سال۱۹۷0 تاکنون به نصف تقلیل یافته. این گرمایش به روی زندگی انسان ها، حیوانات 
وگیاهانی که درخشکي زندگي مي کنند، تاثیرات عمیقی گذاشته از جمله کم آبی، 
کاسته شدن از تولید مواد غذایی و منقرض شدن نسل بعضی از گونه های جانوری. این 
اتفاقات باعث شد تا مسئولین۱۹0 کشور جهان احساس خطر کنند و در ۱4 دسامبر 
سال 20۱4 در شهر لیما پایتخت کشور پرو، گرد هم آیند و درباره مفاد یک پیمان بین المللی 
جدید، برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، به ویژه چگونگی کاهش گاز دی اکسید 
کربن چاره اندیشی کنند. طبق توافقنامه لیما، میزان افزایش دمای کره زمین باید بین 
یک و نیم تا دو درجه سانتیگراد محدود شود. کشورها باید برنامه ها و تعهدات خود را 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که اصلی ترین علت گرمایش زمین محسوب می شود 
را تا مارس 20۱۵ به کنفرانس پاریس ارائه کنند. در توافق نامه لیما از کشورهای توسعه 
یافته و صنعتی خواسته شد، کمک های مالی بیشتری در اختیار کشورهای در حال 
توسعه به ویژه کشورهای آسیب پذیر قرار دهند تا این کشورها بتوانند هزینه طرح ها و 
برنامه های خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین تطبیق شرایط 

خود، با تغییرات اقلیمی را تامین کنند.
 متاسفانه با وجود قطعیت آثار فاجعه بار تغییرات آب و هوایی برکره زمین و ساکنان 
آن، کماکان برخی کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند آمریکا و نیز برخی 
اقتصادهای نوظهور مانند چین از پذیرش و اجرای توافقنامه های زیست محیطی که بیشتر 
ناظر بر کاهش انتشارگازهای گلخانه ای است خود داری می کنند. این در حالی است که 
کارشناسان هشدار داده اند برای رویارویی با پدیده گازهای گلخانه ای نیاز به اقدامات و 
تمهیدات جدی تری است. افزایش آگاهی های عمومی، مصرف بهینه سوخت و انرژی، 
افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژی های 
جایگزین سوخت های فسیلی، مانند باد و خورشید، می تواند این پدیده و اثرات منفی 

آن بر زندگی بشر را کنترل کند.

 )Sir Hiram Stevens Maxim( در سال ۱۸۸4شخصی به نام سر هیرام استیونس ماکسیم
اهل بریتانیا، نخستین تفنگ خودکار را اختراع کرد، که به نام خود او »مسلسل ماکسیم« نام گذاری 
شد. این مسلسل دارای مکانیزمي بود که با استفاده از انرژي حاصل از شلیک گلوله ، می توانست پشت 
سرهم، تا ۵00 گلوله شلیک نماید و به وسیله آب خنک می شد. تا قبل از این اختراع سربازان باید 
تفنگ های خود را تک تک فشنگ گذاری می کردند که وقت زیادی از آنها می گرفت. در ابتدا نظر 
فرماندهان وکارشناسان جنگی، درباره مسلسل ماکسیم این بود که »این اسلحه فقط فشنگ حرام 
می کند.«  تا اینکه در دوم سپتامبر ۱۸۹۸ جنگی بین قوای انگیس و مصر به فرماندهی سر هربرت 
کیچنر)Sir Herbert Kitchener( و قوای فرانسه و سودان به سرکردگی عبداهلل تعائشی، در 
محل شهر خارطوم در منطقه »ام دورمان« در گرفت. عده نیروهای انگلستان ۸200 نفر بریتانیایی 
و۱۷/600 نفر سرباز مصری بود. تعائشی فرمانده سودانی، بیش از۵2 هزار نفر افراد فدایی در اختیار 
داشت که مجهز به تفنگ و سرنیزه بودند. انگلیسی ها برای اولین بار در این جنگ از مسلسل ماکسیم 
استفاده کردند. تعائشی طبق استراتژی  قدیمی جنگ با تفنگ و سرنیزه، سربازان خود را به طرف 
سنگرهای دشمن می فرستاد، تا پس از شلیک های نخست، در زمانی که سربازان برای فشنگ 
گزاری الزم دارند، افراد او خود را به سنگر های دشمن برسانند و با سرنیزه آنها را از پا در آورند. ولی 
هیچ یک از سرباز های سودانی حتی به ۱00 متری انگلیسی ها هم نرسیدند، چون مسلسل ماکسیم 
آنها را درو می کرد. فرماندهان سودانی هم که تجربه تیربار را نداشتند و طرز تفکرشان متعلق به عصر 
تفنگ  تک فشنگ بود، بدون توجه به پشته ای که از کشته ساخته شده بود، مرتب فرمان پیشروی 
صادر می کردند. در نتیجه ظرف دو روز، با دادن ۱0 هزار کشته و ۱3هزار زخمی و ۵ هزار اسیر، در 
سرزمین خودشان شکست خوردند. درحالی ارتش مصر و انگلیس بر روی هم 4۷ کشته و 3۸2 
زخمی داشت. فرانسوی ها هم چون تعداد افراد تعائشی دو برابر طرف مقابل بود، او را برنده جنگ 
دانستند، لذا وارد جنگ نشده در پشت جبهه ماندند و پس از شکست سودانی ها، به 
سرعت فرار کردند. در واقع عدم باور شرایط نوین از طرف فرماندهان تعائشی و فرانسوی 

بود که باعث شکست ارتش سودان شد.

در سال ۱3۸0  شمسی طرحی به نام کامپیوتر ملی، با سرمایه 20 میلیون دالرتحت نظر شرکت نیمه 
دولتی گسترش انفورماتیک، آغاز به کار کرد تا با 2۸0 نفر پرسنل فنی، شروع به تولید کامپیوتری 
به نام کلونایزر بکنند. این کامپیوتر ملی قرار بود دارای پرینتر، اسکنر، دوربین، تلویزیون، رادیو، تلفن، 
فکس و غیره باشد و بتواند به تنهایی احتیاجات روزمره کاربران را مرتفع کند، قرار بود زمان یادگیری 
آن کوتاه و آسان باشد و لزومی به دانستن زبان دوم نداشته باشد! پنج سال بعد، اولین نمونه کلونایزر 
با قیمت 2000 دالر و با وزن ۱4و نیم کیلو به بازار آمد. در حالی که در همان زمان لپ تاپ سونی 
T 1000 به وزن دو کیلو با کارایی های بسیار بیشتر، با نمایشگر LCD و به قیمت ۹00 دالر در 
بازار ایران وجود داشت. چند ماه بعد شرکت سازنده کلونایزر با صراحت، شکست طرح رایانه ملی را 
اعالم کرد و کارخانه بسته شد. البد مدیران IT کشور نمی دانستند، تمام پدیده هایی که به هر نحو 
با فناوری های جدید مانند الکترونیک، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در ارتباط هستند، باید به صورت 
بین المللی و در دوره  زمانی کوتاه به دنیا بیایند، به بلوغ و رشد کامل برسند و در یک تعامل جهانی، به 
سرعت وارد بازار شوند. نگرش کهنه و از زمان عقب افتاده سرمایه گذاران و مدیران مدافع طرح، عامل 

اصلی این شکست بود، در نتیجه 20 میلیون دالر سرمایه دود شد و به هوا رفت. 
در سال های اخیر تمرکز اقتصاد در دست دولت و  موسسات شبه دولتی و تصمیم گیری های از 
باال به پایین، با اتکا به درآمد نفت، باعث شدت گرفتن مدیریت ساخت و ساز محور در کل کشور و 
از جمله در بخش آب شد. چون معموالً مدیران و تصمیم گیرندگان آب کشور، توجه زیادی به 
حق آبه های مرسوم در مناطق مختلف نداشتند  و تمام آب ها را متعلق به دولت می دانستند،جهت 
آبرسانی و تولید برق برای شهرها، به شدت رو به سد سازی نهادند. البته ساختن سد به منظور کنترل 
سیالب و طغیان رودخانه ها و ذخیره سازی آب در فصول پُر آب برای زمان های کم آبی، در ایران 
سابقه ای بسیار طوالنی دارد. ولی هدف آنها، جلو گیری از تخریب سیل و آبیاری هرچه بهتر اراضی 
پایین دست رودخانه ها بود و نه قطع حق آبه کشاورزان که یک نوع مالکیت محسوب می شود. این 
سدها اکثراً در اندازه های کوچک و در محل های مناسب از نظر آب و هوا ساخته می شدند، چندان 
که هنوز هم اکثر تفرجگاه های کشور با نام »بند« که همان سد است شناخته می شوند. مانند بند 
ارومیه، بند اخلمد، بند نادری، سر بند و... در حالی که سدهای جدید در ابعاد بزرگ و معموالً در محل 
های گرم و کم درخت  ساخته می شوند، تا جایی که در بعضی از سدها تا ۵0 درصد آب پشت سد 
تبخیر شده و از دست می رود. در واقع هدف اصلی ساختن سد های عظیم بتونی، انتقال آب به 
شهر های دور و نزدیک و امکان باز کردن آب پشت سد در ساعات پیک مصرف برق حتی در پاییز و 
زمستان بود. متأسفانه رویکرد سخت افزاری تمرکز بر احداث سد، منجر به کم رنگ شدن رویکردهای 
نرم افزاری مدیریت منابع آب شد. تا جایی که هنوز هم  بزرگ ترین بودجه  ها مختص پروژه های 

سازه ای است، مانند انتقال آب دریای خزر به دشت سمنان.
 چه مقدار برای آموزش صرفه جویی در مصرف آب هزینه کرده ایم؟ چقدر به مردم آموزش داده ایم که 
آب را آلوده نکنند؟ به چند انجمن مردم محور )NGO( کمک مالی، برنامه ای و فنی کرده ایم؟ 
شرایط تغییر کرده، باید برای مواجهه با کمبود آب طرحی نو در اندازیم. مسئولین آب کشور 
باید به سرعت از مدیریت سازه ای به سوی مدیریت نرم افزاری و پایدار حرکت کنند. 

در غیر این صورت مشکل آب روز به روز سخت تر خواهد شد.
ش.ب

آیا کره زمین واقعاً در حال گرم شدن است؟ مدیریت از ُمد افتاده
طبق بررسی محققان، از سال ۱۹۷0 تا سال 20۱4 گرمای 
کره زمین ۱/2 درجه سانتی گراد اضافه شده. پیش بینی 
می شود، این گرما تا نیمه قرن حاضر 2 تا ۵ درجه افزایش 
خواهد یافت. در حالی که بررسی های زمین شناسی نشان 
می دهد، درگذشته حد اکثر تغییرات دمای کره زمین در 
طول یک قرن، فقط 0/2درجه بوده. بر اثر افزایش گرما در 
سال های اخیر، به شدت از حجم یخ های قطب کاسته شده 
و بی سامانی های وسیعی مانند افزایش توفان ها وگردبادهای 
سهمگین، سیل های بزرگ، وقوع خشکسالی و توفان ریزگرد، 
در سرتا سر جهان اتفاق افتاده. البته در طول تاریخ این اولین 
باری نیست که زمین به شدت گرم و یا سرد می شود. در 
سال های گذشته عده ای از دانشمندان معتقد بودند، هرگونه 
تاثیر انسانی، ناچیزتر از آن است که بتوان گرم شدن کره 
زمین را با آن توجیح کرد، آنها می گفتند، وقوع دوره های 
سرد و گرم در طول مدتی که از عمر زمین می گذرد، بارها اتفاق 
افتاده و افزایش حرارت در سال های اخیر را می توان یکی 
از همین دوره ها و نتیجه فرآیند فعالیت های آتشفشانی و 

زمین گرمایی و همچنین فعالیت های خورشیدی دانست. اما مخالفان این نظریه می گفتند، 
باال رفتن تصاعد دی اکسیدکربن CO2 و سایرگازهای گلخانه ای باعث گرم شدن تدریجي زمین 
شده. تحقیقات علمی سال های اخیر نشان داد بین افزایش میزان گازهای گلخانه ای موجود در 
اتمسفر، با گرم شدن کره زمین ارتباط مستقیمی وجود دارد. در این سال ها میزان گازهای گلخانه 
ای همواره افزایش یافته و پیش بینی می شود اگر این افزایش به همین ترتیب ادامه پیدا کند، تراکم 

آن در سال 2030 به دو برابر مقدار آن در زمان انقالب صنعتي خواهد رسید. 

صورت ذوب کامل صفحات یخي » گرین لند«  سطح آب دریاها تا  ۷ متر باال خواهد آمد و 
ذوب شدن یخ هاي قطب جنوب، مي تواند سطح دریا ها را تا 6۵ متر باال بیاورد. رقیق شدن 
آب اقیانوس ها یکی دیگر از پیامدهای ذوب یخ است که باعث افزایش تولید بارندگی، در 

نتیجه ایجاد سیل و طوفان در سراسر جهان خواهد شد.
گرم شدن جهان برروي خشکي ها نیز اثر می گذارد. با باال رفتن درجه حرارت هوا، 
رطوبت خاك سریع تر تبخیر می شود. برطبق آخرین تحقیقات، رطوبت زمین از 

مصاحبه با آقای مهندس مجتبی قبادیان در مورد پورتال سراسری آب
10 درس طالیی از آلبرت انیشتین

رازهای موفقیت )قسمت پایانی(
والدین، فرزندان و تکنولوژی 

بنز چگونه بنز شد؟
از مجسمه »شکارچی نادم« در شهر مریوان پرده برداری شد
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مصاحبه با آقای مهندس مجتبی قبادیان در مورد پورتال سراسری آب

در پی مشکل کمبود آب در بخش بزرگی از کشور، شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور تصمیم گرفت جهت آموزش و اطالع رسانی به مردم، اقدام به راه اندازی یک 
سامانه الکترونیک )سایت( سراسری نماید. به منظور تقسیم کار و مرکزیت زدایی، 
اجرای آن به شرکت آبفا اصفهان واگذار شد. این شرکت پس از عقد قرارداد با بخش 
خصوصی جهت طراحی سایت و با نظر کارشناسان آبفای اصفهان و سایر نقاطی 
که با مشکل کم آبی دست به گریبان هستند، این سایت را به صورت آزمایشی راه 
اندازی کرد و در دومین نمایشگاه » توانمندي هاي بهره برداري و نگهداري صنعت 
آب و فاضالب کشور « رونمایی نمود. در این شماره با آقای مجتبی قبادیان معاون 
بهره برداری آب شهری شرکت آبفا استان اصفهان، گفتگویی انجام دادیم تا با این 

پورتال بیشتر آشنا شویم.
 هدف آبفا از راه اندازی این پورتال چه بود؟

توسعه  و  آبادانی  محور  عنوان  به  که  قدر  همان  آب 
کشورمحسوب می شود، همان قدر هم محدودیت اش 
باید  ما  می شود.  در سرزمین  بحران  و  چالش  موجب 
با فرهنگ سازی و استفاده از شیوه های موثر، دو کفه 
ترازوی مقدار آبی که در اختیار داریم و مصرف آب را به 
حالت تعادل در آوریم. برای کمک به ایجاد این تعادل، 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با همکاری شرکت 
پورتال جامع  اندازی  راه  به  اقدام  اصفهان  استان  آبفای 
مدیریت مصرف آب نمود. سه شاخه اصلی در این پورتال 
وجود دارد. اولی بحث اطالع رسانی، تا مردم بدانند از چه 
لوازم و شیوه هایی برای صرفه جویی و کاهش مصرف آب 
استفاده کنند و بدانند هرکدام از این شیوه ها یا وسایل تا 
چه اندازه می توانند مصرف بهینه آب را برای آنها مدیریت 
نماید. دوم بحث فرهنگی سازی است تا مردم بدانند خود 
و خانواده آنها چه اقداماتی باید انجام دهند تا فرهنگ غلط 
مصرف آب عوض شود. به عنوان مثال شخصی که اکنون 
حمام کردنش نیم ساعت طول می کشد، چگونه باید این 
زمان را تا ۵ دقیقه کاهش دهد. بحث سوم مسائلی است 
که اگر چه غیر مرتبط با بحث صرفه جویی و بهینه سازی 
مصرف آب نیست، ولی هنوز برای جامعه شناخته شده 
نمی باشد، مانند آب خاکستری، آب مجازی و غیره. با 
این سه هدف کلی این پورتال راه اندازی شد، تا مشترکان 

شبکه آب کشور بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند. طراحی پورتال به صورت 
داینامیک است و امکان تبادل اطالعات هوشمند با مشترکین را دارد و می تواند 
به مردم در زمینه فرهنگ سازی، افزایش سطح دانش وآگاهی عمومی و مسائل 
مرتبط با مصرف بهینه آب اطالع رسانی کند. در این سایت سعی شده به شکلی 
آسان و به دور از اصطالحات پیچیده فنی و با در نظر گرفتن سطح دانش عمومی 
مردم، مطالب مطرح شود، تا امکان استفاده برای کلیه اقشار جامعه وجود داشته 
باشد. البته چون ضریب نفوذ اینترنت بین مردم ایران فعالً باال نیست، در حقیقت 
جامعه هدف کسانی هستند که می توانند با اینترنت کار کنند و این به خودی خود 
کار را از نظر انتخاب واژگان و زبان و شیوه ارائه به نوعی هم آسان و هم سخت 
کرده است. این سایت قسمت های متنوعی دارد. در بخشی کاربران می توانند با 
وارد کردن تعداد افراد خانواده و محل سکونت خود، مقدار مصرف خود را با مقدار 
مجاز مصرف آب مقایسه کنند و این یعنی اولین گام به سمت تغییر که همانا 
شناخت وضعیت موجود است. یا با وارد کردن اطالعات قبض آب متوجه شوند آیا 
مشترك پُر مصرفی هستند یا نه و در صورت پُر مصرف بودن تا چه مقدار باید از 
مصرف خود کم کنند و در این راه چه شیوه هایی به آنها کمک می کند. در این 
سایت تفکیک جنسیتی و سنی نیز انجام شده است. مثالً بخشی به زنان خانه دار 
و مسائل آنها و شیوه هایی که می توانند آب را بهینه مصرف کنند اختصاص یافته. 
قسمت هایی از سایت به کودکان اختصاص دارد که با توجه به رده های مختلف سنی، 
یکسری آموزش و بازی در آن گنجانده شده و به وسیله این ابزار، اطالعات الزم 
برای مصرف بهینه آب به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شود. همچنین این 
سایت اطالعات بسیار خوبی برای انواع تحقیق های آموزشی از مقاطع خردسالی تا 
دبیرستان دارد. از طرفی چون بچه ها از گرافیک و انیمیشن و کارتون خوش شان 
می آید، سعی شده بیشتر از این زبان در این بخش سایت استفاده شود.البته باید 
یاد آوری کنم که سایت فعالً نواقصی دارد که به مرور و از طریق بررسی های بیشتر، 
مشاوره اساتید و همکاران صنعت آب و البته تذکر متخصصان و استفاده کنندگان از 
پورتال، تکمیل و روزآمد خواهد شد.از دیگر نکات بارز و برجسته سایت این است که 
در بخش هایی از آن از زبان اینفوگرافی استفاده شده که روش روز دنیا در انتقال 

دانش و آگاهی است.
ــز در  ــرف آب نی ــده مص ــایل کاهن ــتفاده از وس ــوزش اس ــا آم آی

ــود دارد؟ ــال وج پورت
البته، در پورتال سعی شده تقریباً تمام انواع وسایل کاهنده مصرف آب به صورت 
متنی و تصویری و حتی گاهی با فیلم و کلیپ معرفی و شیوه های استفاده صحیح 
از آن به مردم آموزش داده شود. البته الزم به یادآوری است، در حال حاضر یک 
سناریو و یک برنامه ریزی مدون، برای استفاده عملیاتی از لوازم کاهنده مصرف 
درکشور وجود ندارد تا ما بتوانیم خود را با آن تطبیق دهیم. به نظر می رسد بهتر 
است در این راستا دستگاه های مختلف، از جمله کمیسیون انرژی مجلس، اداره 

استاندارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و بقیه ارگان هایی که 
دست اندرکار هستند، با تصویب قوانین و ابالغ بخشنامه های مناسب، نسبت به 
حذف تدریجی لوازمی که آب را هدر می دهند و جاگزین کردن آنها با وسایل 
کاهنده مصرف، اقدام نمایند. متاسفانه چون قیمت آب در کشور واقعی نیست و 
ارزش گذاری صحیح برای آن انجام نشده، اوالً باعث افزایش مصرف آب شده و ثانیاً 
از انگیزه مردم برای استفاده از ابزار و لوازم کاهنده مصرف که گران تر از وسایل 
معمولی هستند، کاسته. ما زمانی می توانیم در رابطه با گسترش استفاده از ابزار 
کاهنده مصرف آب و انرژی موفق باشیم که قیمت انرژی و آب و گاز واقعی شوند. 
این حرکت یک عزم ملی می خواهد تا همه بخش های مختلف بتوانند بر اساس 

آن اقدام کنند.

چه پیشنهاد هایی به استفاده کنندگان این پورتال دارید؟ 
این سامانه دارای بخش های مختلف فرهنگی و فنی است. عالقه مندان می توانند 
از طریق آدرسwww.abdasht.com وارد سایت شوند و در آنجا فیلم ها و 
انیمیشن هایی که در رابطه با آب است ببینند، از اخبار انجمن های مردم محور 
)NGO( در رابطه با آب با خبر شوند، با انواع وسایل کاهنده مصرف آشنا شوند، سرانه 
آب مصرفی خانه و محل کار خود را محاسبه کنند، با منابع آب استان خود آشنا 
شوند، با مفاهیمی مانند آب خاکستری و آب مجازی آشنا شوند، از اخبار و آگهی های 
تبلیغاتی در رابطه با موضوع آب مطلع گردند و از بسیاری اطالعات مفید دیگر نیز که 
در سایت وجود دارد استفاده کنند. این سایت دو آدرس دیگر هم دارد که عبارتند از: 
www.abnama.nww.ir و www.abdasht.ir که البته هر سه آدرس به 

یک ِسرور متصل است و انتخاب دامنه های مختلف، دالیل فنی دارد.
بخش عظیمی از مصرف و مدیریت مصرف آب در منازل در اختیار خانم ها است. ما 
سعی داریم ارتباطات الزم بین خانم ها و مدرسین را در این سایت برقرار کنیم. در 
واقع هدف ما داشتن یک دایرة المعارف جامع آب و مدیریت مصرف آب است. این 
سامانه دارای ارتباط دو سویه است، یعنی هم ما با مردم و مشترکین می توانیم ارتباط 
داشته باشیم و هم مشترکین و مردم می توانند با مسئولین آب استان خودشان ارتباط 
برقرار کنند. مدیران آب کشور همواره نیازمند به اخذ باز خورد و فیدبک سیاست ها و 

حرکات خود از مردم هستند تا بتوانند برنامه ریزی درستی را برای آینده هر منطقه 
انجام دهند. پیغام ها و انتقادات و نقطه نظرهای بازدید کنندگان سایت، می تواند به 

این تصمیم گیری آنها کمک کند.
چه چاره اندیشی برای وضعیت بحرانی آب استان اصفهان شده؟

البته موضوع صحبت ما پورتال ملی مدیریت مصرف است که به استان خاصی تعلق 
ندارد و یک سایت ملی است اما برای اینکه به سئوال شما پاسخ دهم الزم است 
مقدمه ای در این خصوص ارائه شود .همانطوری که می دانید استان های اصفهان و 
کرمان سخت ترین شرایط را از نظر وضعیت بحرانی تامین آب سپری می کنند و به 
نوعی در بحران شدید یا وضعیت قرمز قرار گرفته اند و با شرایطی که کشور از نظر 
اقلیم و منابع آبی دارد اگر نتوانیم بحران آب را مدیریت کنیم، چه بسا در سال های 
آینده اکثر استان های کشور در همین وضعیت  قرار گیرند. 
طرح هایی برای تامین آب از اطراف استان در دستور کار 
شرکت آب منطقه ای است . به عنوان مثال با افتتاح تونل 
سوم کوهرنگ و طرح آبرسانی بهشت آباد، بخش دیگری 
از انتقال آب بین حوضه ای اتفاق خواهد افتاد، زیرا زمان و 
بودجه زیادی صرف آن شده. ولی ما می دانیم مشکل فقط 
از طریق انتقال آب بین حوضه ای حل نخواهد شد. چون 
اوالً دیگر آبی برای انتقال موجود نیست، ثانیاً انتقال آب 
بین حوضه ای چالش ها و مشکالت مربوط به خودش را 
دارد. پس منطقی ترین راه این است که به سمت مدیریت 
مصرف برویم. متاسفانه اکنون کشور از فقدان یک برنامه 
جامع در مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب رنج می برد. 
شاید به دلیل اینکه پیش بینی نمی کردیم شرایط آب تا 
این حد و به این سرعت بحرانی شود. ولی هرچه بوده، 
دیگر بیش از این نباید زمان از دست برود. ما در قبال 
مردم مسئولیت داریم و باید پاسخ گوی آنها باشیم . لذا 
اخیراً شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جهت رفع 
این نقص، یک برنامه راهبردی در مدیریت تامین، توزیع 
و مصرف آب شرب برای استان در دست تدوین دارد که 
بخش هایی از این سند در شرف اجرا نیز قرارگرفته است . 
خوشبختانه استاندار محترم استان نیز به خوبی این طرح را 
حمایت نموده اند و این برنامه در استانداری استان اصفهان 
به تصویب رسیده و حتی برای غنای بیشتر، به شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور نیز ارائه شده است تا با ِخرد جمعی و اخذ نظرات 
اندیشمندان ، فرهیختگان و صاحب نظران بتوانیم طرح را تبدیل به یک برنامه 
جامع کنیم. آنچه در این طرح مبنای اصلی است اجرایی بودن همه طرح هایی 
است که ارائه می شود که این خود شامل زمان، نحوه اجرا، اعتبار مورد نیاز و امثالهم 
می شود. فکر می کنم با جمع آوری این اطالعات و پردازش آن و استفاده از تجارب 
کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که با شرایط اقلیمی ما نزدیک هستند و یا 
با ما تشابه فرهنگی دارند، بتوانیم این بحران را مدیریت کرده، از عواقب خطرناك آن 
جلوگیری کنیم. در همین سند پیش بینی الزم برای استفاده از شیوه های جدید و 
موثر برای مدیریت بحران آب دیده شده است. البته از اسناد باالدستی بسیار کمک 
گرفته ایم و حتی دستورالعمل های ابالغی شرکت مهندسی آبفا کشور نظیر طرح 
عملیات کاهش آب بدون درآمد مورد موردتوجه قرار گرفته. ما اعتقاد راسخ داریم 
که کاهش مقدار آب بدون درآمد باید در سرلوحه کارها قرارداشته باشد. اما باید 
پذیرفت که بخش عمده مدیریت در طرف تقاضا، آن بخشی است که تحت عنوان 
مدیریت مصرف مطرح بوده و گردانندگان اصلی آن مردم و مشترکین هستند و به 
دلیل این اهمیت و تاثیراتی که دارد، تکیه سند بیشتر از مدیریت عرضه، بر مدیریت 
تقاضا استوار بوده است گرچه از راه های غیر متعارف تامین آب نیز غافل نبوده ایم .

آیا فکری برای خشک شدن تاالب گاو خونی شده است؟
این سوال در حیطه تخصصی من نیست. ولی چون با برنامه های دولت و مصوبات 
۹ ماده ای شورای عالی آب کشور آشنا هستم می دانم یکسری برنامه هایی درحال 
انجام است تا ما بتوانیم استمرار آب را در رودخانه زاینده رود را داشته باشیم که 
در آن صورت احتمال احیاء شدن تاالب گاوخونی وجود دارد. تا کنون تکالیف بخش های 
مختلف تدوین شده، همچنین مطالعاتی هم توسط محققان ایرانی و خارجی و به 
خصوص از کشور آلمان در حال انجام است، تا بشود زاینده رود را احیا کرد. اما با 
توجه به این که اولویت اول آب ُشرب است و ما باید یک حداقل قابل قبولی در 
بحث آب ُشرب داشته باشیم، مجبوریم مدتی از سال آب زاینده رود را از بابت تامین 
ذخیره آبی مناسب سد، بسته نگه داریم. در این چند وقت اخیر با توجه به کمبود 
شدید منابع آبی چون سعی داشتیم آب ُشرب مان را تامین کنیم، یک مقداری 
در بخش کشاورزی و محیط زیست با نقصان رو به رو شدیم. اما با برنامه هایی که 
وجود دارد، مانند استفاده از پساب برای صنایع و استفاده از آب های غیر متعارف 
و خاکستری و تغییر خط تولید بعضی از صنایع و مدیریت صحیح در بخش آب 
ُشرب و آب صنایع، امیدواریم در آینده نه چندان دور این مشکل حل شود. امسال 
هم با وجود خشکسالی وسیع، برای مدتی رودخانه زاینده رود باز شد تا کشاورزان 
برای کشت پاییزه بتوانند از آن استفاده کنند و احتماالً در اوایل سال آینده هم برای 
یکی دو ماه آب باز خواهد بود و کم کم با همکاری و همدلی و تعاملی که بین همه 

به وجود آمده امیدواریم احیای کامل زاینده رود و مرداب گاو خونی محقق شود.
از وقتی که در اختیار ماهنامه قرار دادید متشکریم.



این بیست و چهارمین و آخرین قسمت مقاله »راز های موفقیت« است. الزم به یاد آوری 
است کلیه قسمت ها، به صورت مستقل قابل استفاده می باشد. اگر مایل به دیدن شماره های 
گذشته یعنی آرشیو کامل مقاله هستید، می توانید به سایت www.kwciran.com رفته 

و در باال ترین قسمت سمت چپ صفحه سایت، آیکون ماهنامه را کلیک کنید. 
عامل بعدی برای رسیدن به موفقیت،  تخیل و آرزو می باشد.  هرچند انسان ها معموالً می توانند به 
هدف های شان برسند، ولی به همه آرزو های شان نمی رسند. با این وجود ما برای اهداف 
زندگی باید ابتدا آرزو کنیم و بعد در مورد آن آرزو، تخیل و تصور داشته باشیم، تا شاید به 
هدف برسیم. اگر بخواهیم مغز مان را برنامه ریزی کنیم تا کامپیوتر مغز به گونه ای عمل 
نماید که ما را به چیزی که آرزو داریم برساند، یکی از بهترین و موثرترین روش ها این است 
که هر شب، قبل از خواب یک یا دو دقیقه خود را در آن جایگاه ببینیم، تصور کنیم به هدف 
خود رسیده ایم و در مورد آن رویا پردازی کنیم. یعنی مثالً اگر شما به دنبال این هستید که 
مدرکی را از دانشگاه بگیرید، قبل از خواب مجسم کنید که هم اکنون جشن فارغ التحصیلی 
است و نام شما را خوانده اند و شما دارید می روید تا دانش نامه خود را بگیرید. همین کار را 
هم باید یک بار دیگر به محض بیدارشدن انجام دهید. مطالعات نشان داده، با این شیوه مغز 
دستور العمل کار خودش را دریافت می کند و هر زمان که آن فرد برای درس خواندن یا 
نخواندن دو دل شود، مغز کنترل را به دست گرفته به او فرمان درس خواندن می دهد. پس 
آرزو ها  ابتدا باید در ذهن به تخیل و تصور تبدیل و مجسم شوند تا بتوانیم انجامش دهیم. 
البته این کار فقط به خاطر تغییر فرمان ذهن و مغز ما  است و انرژی خاصی در آن وجود 
ندارد. تخیل نمی تواند قوانین جهان را عوض کند. من و شما باید تمام قواعد جهان و طبیعت 
یا محیط آموزشی و کار را رعایت کنیم تا بتوانیم به هدف برسیم. فراموش نکنید خواستن 
توانستن نیست! خواستن داشتن نیست! این گونه افکار خطرناك، که صرف خواستن 
را، بدون هیچ کوششی توانستن می داند، در همه آدم های معتاد و بدبخت و نا موفق و گرفتار 
دیده می شود.  بنابراین تخیل و تصور و آرزو را باید در جایگاهی قرار دهیم که تبدیل به 

خیال پردازی و مالیخولیا نشود. 

در فرهنگ عامه مردم جهان، نام »انیشتین« مترادف هوش و نبوغ است. در صورتی 
که برخی از اطرافیان او از جمله خدمتکار منزل شان در کودکی او را کند ذهن می دانستند. 
او هرگز در تحصیالت متوسطه گواهی معتبری کسب نکرد، چون دبیرستان را نیمه کاره 
رها نمود. او پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، نتوانست شغلی در دانشگاهی پیدا 
کند. پدر یکی از هم کالسی هایش به او کمک کرد تا در یکی از دفاتر ثبت اختراع به 
عنوان کارمند استخدام شود. با این شرایط چگونه است که او به عنوان مظهر هوش 
و نبوغ معروف شده است. نبوغ انیشتین در ساده سازی، جامع گرایی و ترکیب بندی 
مسائل است. برای اینکه با خصوصیات شیوه تفکر او آشنا شوید، چند جمله از سخنان 

او را به عنوان شاهد درج می کنیم. 
»فقط دو چیز الیتناهی وجود دارد، جهان هستی و نادانی انسان ها، البته من راجع 
به اولی زیاد مطمئن نیستم.« » ما نمی توانیم مشکالت مان را با همان ذهنیتي که 
آنها را ایجاد کردیم حل نماییم . « » باور کورکورانه، بزرگترین دشمن حقیقت است.«

 » هر احمقی می تواند مشکالت را بزرگ تر، پیچیده تر و خشن تر کند، برای حرکت 
در جهت عکس است که به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات احتیاج است.« » دنیا 
جای خطرناکی برای زندگی اســت، البته نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر 
کسانی که شرارت ها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.« » زندگی 
مثل دوچرخه سواری است، برای حفظ تعادل باید مرتباً حرکت کنید.« انیشتین ۱0 

جمله طالیی دارد که می تواند راه گشای ما در زندگی باشد.
1. کنجکاو باشید: من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم. من 
برای پیدا کردن دلیل اینکه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد 
کنجکاو هســتم. به همین علت سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام. شما 
بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟ پیگیری کنجکاوی های شما رازی است برای 

رسیدن به موفقیت. 
2. پشتکار بسیار گران بها است: من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکالت زمان 
زیادی می گذارم. تمام ارزش تمبر پستی، توانایی آن برای چسبیدن به پاکت است 
تا زمانی که آن را به مقصد برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای را که 

شروع کرده اید به پایان برسانید. با پشتکار می توانید بهتر به مقصد برسید.
3. تمرکز داشته باشید: مردی که در حالی رانندگی غذا مي خورد، از غذا خوردن، 
آن طورکه سزاوار است لذت نمی برد. پدرم به من می گفت نمی توانم در یک زمان بر 

2 اسب سوار شوم. یاد بگیرید که تمام حواس تان را بدهید به کاری که در حال حاضر 
انجام می دهید. قدرت شما در تمرکز است و این تفاوت بین پیروزی و شکست است.

4. تخیل قدرتمند است: تخیل همه چیز است و باعث جذاب شدن زندگی می شود. 
تخیل به مراتب از دانش مهم تر است. آیا شما از تخیالت روزانه 
استفاده می کنید؟ تخیل پیش درآمد تمام داشته های شما درآینده 
است. نشانه ملموس هوش دانش نیست، بلکه تخیل است. مغز هم 
مانند عضالت احتیاج به ورزش دارد. آیا شما هر روز ماهیچه های 
تخیل تان را برای قوی شدن تمرین می دهید؟ اجازه ندهید چیز 

قدرتمندی مثل تخیل، به حالت سکون در آید.
5. اشتباه کردن ترس ندارد: کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند 
هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمی گیرد. هرگز از اشــتباه کردن 
نترسید، چون اشتباه شکست نیســت. اگر بتوانید از اشتباه ها 
اســتفاده مناسب کنید و عواملی که منجر به اشتباه می شود را 
کشــف نمایید، اشتباهات شــما را قوی تر، زیرك تر و سریع تر 
می کنند. اگر می خواهید به موفقیت برسید باید اشتباهاتی که 

مرتکب می شوید را تا 3 برابر افزایش دهید.
6. در لحظه زندگی کنید: من هیچ موقع در مورد آینده فکر 
نمی کنم، آینده به زودی خودش می آید. تنها راه درســت برای 
آینده این اســت که در همین لحظه باشید. شما زمان حال را با 

دیروز یا فردا نمی توانید عوض کنید. بنابراین بسیار مهم است که تمام تالش خود را 
به زمان جاری اختصاص دهید. این تنها زمانی است که اهمیت دارد، این تنها زمانی 

است که وجود دارد.
7. ارزش خلق کنید: سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش باشید. وقت 
خود را در تالش برای موفق شدن تلف نکنید، اگر می خواهید موفق شوید، وقت خود را 
صرف ایجاد ارزش کنید. اگر شما با ارزش باشید، موفقیت شما را جذب می کند. سعی 
کنید استعدادها و موهبت هایی را که دارید کشف کنید. بیاموزید چگونه آن استعدادها 
و موهبت ها را در راهی اســتفاده کنید که برای دیگران مفید باشد. تالش کنید تا با 

ارزش شوید آن گاه موفقیت شما را تعقیب خواهد کرد.
8. آزموده را دوباره نیازمایید: دیوانگی یعنی انجام دادن دوباره کاری در شــرایط 
قبلی، در حالی که انتظار نتایج متفاوت را دارید. شما نمی توانید کاری را مرتباً تکرار 

رازهای موفقیت )قسمت پایانی(

گل های پاپ آرت /اثر:اندی وارهول

 باالخره آخرین موضوع »به خود وابسته بودن« است، که مسئله اصلی رسیدن به موفقیت 
است. انسان مانند دانه ای است که باید به درخت تبدیل شود و میوه بدهد. متاسفانه می دانیم 
فقط 2 درصد مردم در دنیای امروز به کمال واقعی می رسند و ۸0 درصد در یک مرحله از 
این مســیر متوقف می شوند، ۱۸ درصد هم حتی از زیر خاك بیرون نمی آیند تا این دانه 
نمایشی برای خود و دیگران داشته باشد. همانگونه که تاکنون توضیح دادیم، خوشبختی انسان 
با رسیدن به موفقیت و داشتن سالمت فیزیکی و روانی همراه است، از نظر علمی می دانیم آن 
چیزی که پایه های سالمت فیزیکی و روانی و موفقیت را می سازد، رشد و توسعه و تکامل است. 
برای رسیدن به این سه عامل باید هر کسی همه استعداد ها، توانایی ها، قابلیت ها و امکانات خود را  
به کمال برساند. منظور از کمال، بی نقص و عالی و نمره یک نیست، چون خیلی طبیعی است 
که در هر زمینه ای، عمر آنقدر اجازه نمی دهد تا به این درجات فوق العاده، که مرزهای آن 
بسیار گنگ و نامشخص هستند، برسیم. ولی حداقل در موارد مهم می توان به نوعی از تکامل 
نزدیک شد. در حیوانات و گیاهان قانون 2 درصد صدق نمی کند چون ازهر۱00 سلول اولیه  
حیوانات مانند سگ و گربه که به این جهان می آیند، ۹0 درصد نسبتاً سالم هستند و از هر 
۱00 دانه ای که در جهان به ثمر می رسد، وقتی در شرایط عادی قرار بگیرند، معموالً همگی 
نسبتاً سالم هستند. پس چگونه است که این نسبت های ۹0 درصد و ۱00 درصد، وقتی به 
انسان می رسد، به سطح 2 درصد تنزل می کند. دلیل اول آن پیچیده بودن مغز انسان و تضاد 
و تعارضی است که در انسان ها وجود دارد. انسان از یک طرف می تواند نهایت سیاهی و از 
جانب دیگر نهایت سفیدی باشد. میان هیچ موجود دیگری این همه تضاد که در انسان دیده 
می شود وجود ندارد. دلیل دیگرش عامل پروش و تعلیم و تربیت است. در طول تاریخ همواره 
مهم ترین روش تربیت ترس و تنبیه و کنترل بوده، سپس با ورود انسان امروز به محیط های 
آموزشی، این وضعیت بدتر  می شود. شرایط اجتماعی هم که هر زمان و به هرگونه که توانسته 
پر و بال انسان را کنده، تا مرغ خانگی بماند و احتماالً تخمی بگذارد تا از آن بهره بگیرد. بنابراین 
چه نظام سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه قانونی با اعتقادات و باورها و عملکردشان 
پر و بال انسان را می شکنند. در حالی که اگر انسان پرنده دور پرواز باشد، دست کسی به 
او نمی رسد تا با این همه محدودیت، مانع رشد او شود. به همین خاطر بر خالف حیوانات و 
گیاهان که حداقل در چهارچوب توانایی های خودشان، به نوعی تکمیل و تکامل می توانند 

نزدیک شوند، ما انسان ها تبدیل به موجوداتی می شویم که به دلیل از دست دادن سالمت 
روانی خود، فقط 2 درصد، در وقت مرگ به کمال نسبی می رسند و بقیه مانند درختی هستند 
که در حد ساقه یا یکی دو تا شاخه یا یکی دو تا برگ و یا یکی دو تا میوه باقی می مانند، در 
حالی که شرط موفقیت برای رسیدن به خوشبختی، داشتن سالمت روانی است. اگر به خاطر 
داشته باشید گفته شد، موفقیت به شرطی حقیقی است که من و شما، چیزی را داشته باشیم 
و به جایی برسیم، بشویم و باشیم و بمانیم که آن موفقیت با هزینه کردن سالمت فیزیکی و 
روانی ما به دست نیامده باشد و پس از کسب موفقیت، سالمت فیزیکی و روانی، در نتیجه 
خوشبختی ما از بین نرود. این کار هرگز ممکن نخواهد بود مگر این که من و شما به دنبال 
داشتن، شدن و بودن چیزهایی برویم که درست است، خوب است، مفید است و ارزش دارد. 
بسیار مهم است که در مسیر رسیدن به موفقیت، دچار رنج و عذاب نشویم و شادی، لذت، 
رضایت و به ویژه آرامش ما نیز در همان مسیر باشد. موفقیت  ما  در نتیجه کار ما، فعالیت ما 
کوشش ما و نه کشمکش ما با خود و دیگران میسر خواهد شد. به همین جهت است که مقاله 
راز های موفقیت را با مثلث خوشبختی ، سالمت فیزیکی و سالمت روانی به پایان می رسانیم.

کنید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید. اگر از نتیجه کاری ناراضی هستید باید شیوه 
خود را تغییر دهید. اگر می خواهید زندگی تان تغییر کند، باید  اعمال و افکار خود را 

متفاوت کنید، در این شرایط است که زندگی تان تغییر خواهد کرد.

9. دانش از تجربه می آید: اطالعات به معنای دانش نیست. تنها منبع دانش، 
تجربه اســت. شما می توانید درباره انجام یک کار ساعت ها بحث کنید، اما این 
بحث فقط دانش فلســفی شــما را افزایش می دهد. شــما باید کارها را تجربه 
کنید تا از آن آگاهی پیدا نمایید. پس بهتر اســت دنبال کســب تجربه باشید! 
وقت خودتان را صرف یاد گرفتن اطالعات اضافی نکنید. دســت به کار شوید و 

تجربه بیندوزید.
10. قوانین بازی را یاد بگیرید: اگر شــما قوانین بازی را یاد بگیرید از دیگران بهتر 
بازی خواهید کرد. دو گام هست که شما باید بردارید، اول اینکه شما باید قوانین بازی 
که وارد آن می شوید را یاد بگیرید، این یک امر حیاتی است. دوم اینکه شما باید بازی 
را از بقیه هم بازی هایتان بهتر انجام بدهید. اگر شما بتوانید این دو گام را حساب شده 

بردارید، موفقیت از آن شما خواهد بود.

10 درس طالیی از آلبرت انیشتین
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تحلیل اخبار آب
خشکسالی در ایران تا 2050 حدود 11 برابر می شود

ــا  ــران ب ــت: ای ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــکار، رئی ــه ابت معصوم
ــتار  ــت. وی خواس ــه اس ــادی مواج ــی زی ــت محیط ــایل زیس ــا و مس ــش ه چال
کمــک و همــکاری، برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد، بــرای جلوگیری 
از گســترش مشــکالت محیــط زیســتی شــد. وی اضافــه کــرد: پیــش بینــی هــا 
نشــان مــی دهــد تــا ســال 20۵0 خشکســالی و کاهــش نــزوالت جــوی در ایــران 
۱۱ برابــر شــرایط فعلــی شــود. ایــن شــرایط موجــب نگرانــی عمیــق در خصــوص 
آینــده ایــران، منطقــه و جهــان شــده اســت. معصومــه ابتــکار ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه راه انــدازی »صنــدوق ملــی محیــط زیســت« بــرای ایــران فرصــت اســتفاده 
از امکانــات بیــن المللــی بیشــتری را فراهــم کنــد. او تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا 
جــذب مشــارکت ســازمان ملــل و همــکاری بیشــتر افغانســتان در کنار ایــن جذب 
بودجــه، موفــق بــه حــل بحــران تــاالب هامــون شــویم. معصومــه ابتــکار، درادامــه 
ســخنانش بــا اشــاره به پتانســیل علمــی یونپ، خواســتار تقویــت توان کارشناســی 
کشــور بــه منظــور اجــرای طــرح هــای ارزیابــی یکپارچــه محیط زیســتی شــد. وی 
اضافــه کــرد: بــرای مدیریــت صحیــح آب در کشــور باید خشکســالی را به رســمیت 
بشناســیم و نگاهــی کــه بــه خشکســالی به عنــوان حادثــه ای غیــر مترقبه مــی نگرد، 

را تغییــر دهیــم.
ایرنا

سال ها بود که دوستداران محیط زیست از جمله همین سازمان حفاظت  
از محیط زیست فریاد می زدند که محیط زیست کشور درحال نابودی است! خطر در 
راه است و باید چاره اندیشی شود! ولی گوش شنوا کم پیدا می شد. اکنون هم ریاست 
محترم سازمان حفاظت از محیط زیست، اندکی در لفافه می گویند، شرایط آنقدر 
سخت و پیچیده است که کنترل آن نیاز به همکاری های فنی، سیاسی و اقتصادی 
جهانی دارد. دیگر نمی توانیم بگوییم ما نیاز به هیچ کسی نداریم و خودمان مشکالت 
را حل می کنیم و می خواهیم خود کفا باشیم. امروز دیگر کسی برای کاشتن سیب 
زمینی هم نمی تواند ادعای خود کفایی کند، چون به سم وکود و بذر اصالح شده، 

احتیاج دارد و قطعات ماشین آالت کشاورزی او از خارج وارد می شود.

برداشت بی رویه از آب، کشور را با بحران مواجه کرده است
جمشید انصاری استاندار زنجان گفت: طی ۱0 سال گذشته برداشت های بی رویه آب و 
مجوز های غیر قانونی در این زمینه کشور را با بحران مواجه کرده است. وی در خصوص 
بازیابی زنجان رود و تمام رودخانه های استان زنجان افزود: تنها راهی که وجود دارد کنترل 
مصرف آب در باال دست است.  باید با حفر چاه های غیر مجاز مقابله شود و در این زمینه 

همه مسئوالن باید تالش ویژه داشته باشند. 
 خبرگزاری مهر

 به نظر می رسد که مشکل کمبود آب و ابعادش و بخشی از راه حل ها را 
دیگر همه مسئولین مستقیم و غیر مستقیم مدیریت آب کشور می دانند، ولی شاید آنچه 
را که نمی دانند ابعاد و سرعت گسترش مشکل است. چون سرعت و قاطعیت الزم دیده 
نمی شود. شاید هم طبق عادت معلوف منتظر هستد خرابی از حد بگذر چون شاعر 

گفته: خرابی چو از حد بگذرد آباد می گردد.

ذخایر استراتژیک آب به مرز هشدار رسید
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفت: طبق آمارها در خراسان رضوی، فارس، همدان، کرمان 
و جنوب تهران، فرونشست دشت ها اتفاق افتاده و براساس آنچه که سازمان زمین شناسی 
اعالم کرده، در جنوب تهران 36 سانتیمتر فرونشست داشته ایم. وی گفت: موضوع آب 
زیرزمینی کشور تاکنون یتیم و بدون متولی بوده و نهادی نیست که به این موضوع ورود 
جدی داشته باشد، با توجه به اتفاقی که بر سر منابع آب زیرزمینی کشور افتاد، باید این 
موضوع را جدی بگیریم و بیشترین تالش خود را بر این امر متمرکز کنیم. وی با بیان اینکه 
تاکنون ۱۱0 میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک آب زیرزمینی برداشت کرده ایم تصریح 
کرد: در صورت اجرای این طرح، سفره های زیرزمینی 20 سال طول می کشد تا به وضعیت 
پیشین بازگردد. وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای 
طرح های آب در کشور ضروری است. امسال ۱0۷۱ میلیارد تومان برای اجرای ۸ طرح آبی 
با سرمایه گذاران بخش خصوصی قرارداد منعقد شده و طرح های این وزارتخانه به ارزش ۷ 

هزار میلیارد تومان آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
خبر گذاری مهر

 بحث واگذاری پروژه های آبی به بخش خصوصی به نظر نمی رسد سرانجامی 
داشته باشد، چون قیمت آب واقعی نیست و دولت مجبور است هزینه های آن را به صورت 
سوبسید پرداخت کند. چون پرداخت های دولتی با تاخیر و دردسر همراه است. در نهایت 
امکان دارد چندین شرکت ورشکسته دیگر روی دست کشور بماند. شاید بهتر باشد مدیران 
آب، پروژه های نرم افزاری مانند آموزش، اطالع رسانی مشاوره، تبلیغات و ... از این قبیل را 

ابتدا به بخش خصوصی واگذار کنند تا به تدریج نوبت پروژه های سازه ای هم برسد.

والدین، فرزندان و تکنولوژی 
ــه  ــازه ب ــد را کــه ت ــوژی و وســایل جدی ــد بزرگســاالن اســتفاده از تکنول فکــر مــی کنی
بــازار مــی آیــد چگونــه یــاد مــی گیرنــد؟ اگــر شــانس داشــته باشــند و فرزندانــی داشــته 
باشــند، معمــوالً از آنهــا یــاد مــی گیرنــد. مقالــه ای کــه اخیــراً مجلــه انجمــن بیــن المللی 
ارتباطــات منتشــر کــرده، بیــان مــی کنــد نزدیــک بــه 30 تــا 40 درصــد والدین اســتفاده 

از اینترنــت، کامپیوتــر و موبایــل را از فرزنــدان خــود یادگرفتــه انــد.
در طــی مصاحبــه ای کــه بــا 242 نفــر از والدیــن توســط دانشــگاه ســندیاگو در آمریــکا 
ــت  ــه اول را داش ــن رتب ــوژی والدی ــری تکنول ــدان در یادگی ــر فرزن ــت تاثی ــورت گرف ص
در رتبــه بعــدی یادگیــری توســط تجربیــات خودشــان قــرار داشــت. یادگیــری توســط 
فرزنــدان، بیشــتر مربــوط بــه مــادران و بــه خصــوص کســانی اســت کــه درآمــد نســبتاً 
ــف  ــه از لحــاظ اقتصــادی ضعی ــی مهاجــر ک ــواده های ــال خان ــرای مث ــد. ب ــی دارن پایین
هســتند، اکثــراً زبــان وفرهنــگ محیــط جدیــد را از طریــق فرزنــدان خــود مــی آموزنــد. 
ــد و نوظهــور  ــرای آنهــا جدی ــی ب ــات دیجیتال ــه دلیــل اینکــه امکان ــان مهاجــر ب نوجوان
اســت، از طریــق مدرســه و دوســتان خــود ســریع تــر بــا کار کــردن بــا اینگونــه ابــزار و 
وســایل آشــنا مــی شــوند. ایــن اتفــاق باعــث مــی شــود تــا فرزنــدان اســتفاده از تکنولوژی 

را بــه والدیــن آمــوزش دهنــد.
در واقــع انتقــال تکنولــوژی از پاییــن بــه باال بیشــتر در بین زنــان و خانوادهــای کم در آمــد رایج 
و نتیجــه بخــش اســت، زیــرا این گــروه در شــناخت و اســتفاده از تکنولوژی عقــب مانده تر هســتند. 
ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد اســتفاده از تکنولــوژی و رســانه هــای دیجیتالــی در مــدارس 
مناطــق کــم درآمــد، بیشــتر مــورد توجــه و اســتفاده قــرار می گیــرد و ســرمایه گــذاری دولتی 

در ایــن مــدارس نتیجــه بخــش تــر اســت. 

KWC بازسازی سایت
ـــازار  ـــه وارد ب ـــدی ک ـــوالت جدی ـــه محص ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــرکت KWC ای ـــایت ش س
ـــر، بازســـازی اساســـی شـــد.  ـــع ت ـــات بیشـــتر و جام ـــه اطالع ـــان ب ـــاز مراجع شـــده و نی
ـــه ســـایت افـــزوده شـــده امـــکان نمایشـــگاه مجـــازی  ـــات جدیـــدی کـــه ب یکـــی از امکان
ـــا،  ـــیر ه ـــواع ش ـــد از ان ـــی توانی ـــمت م ـــن قس ـــه ای ـــدن ب ـــا وارد ش ـــما ب ـــت. ش اس
ـــا  ـــد ب ـــی توانی ـــما م ـــد. ش ـــدن کنی ـــان دی ـــاب خودت ـــا انتخ ـــی و ب ـــط طبیع در محی

ـــد.  ـــدن فرمایی ـــایت دی ـــه آدرس www.kwciran.com از س ـــه ب مراجع

برگزاری کارگاه آموزشی 
در تاریخ 26 دی ماه سال جاری دومین کارگاه آموزشی )من یک فروشنده هستم( در استان 
اصفهان با حضور کارکنان نمایندگی های اصفهان آقایان سمساری، نساج پور و ارباب جلفایی 
برگزار شد. در این کارگاه ابتدا آقای مهندس مجید اسدی مکانیزم شیرهای ترموستاتیک و 
الکترونیک را آموزش دادند، سپس توسط آقای مهندس احد حیدری راه و رسم مشتری مداری 

و نحوه فروش صحیح کاال آموزش داده شد.

KWC از مجسمه »شکارچی نادم« در شهر مریوان پرده برداری شداخبار

یک ماه پس ازحذف تندیس شکار از شهر سوسنگرد و هم زمان با حذف تندیس شکار از 
سیاهکل، به همت شهرداری مریوان، مجسمه »کاك احمد عزیزی«، شکارچی نادمی که به اصرار 
دختر کوچک اش شکار را ترك کرد و با شکستن تفنگ اش سونامی تفنگ شکستن را در کشور 

راه انداخت، در مریوان نصب شد.
روی پایه این مجسمه نوشته شده: )برای احیای طبیعت و بقای جانداران وحشی بیایید قامت 

اسلحه شکاری را خمیده نماییم(
یلدا، دختر خردسال کاك احمد که اصرارش باعث شد تا احمد عزیزی از کشتن حیوانات توبه کند، 
به عنوان باعث و بانی جنبش تفنگ شکستن، نشان »خرس قهوه ای ویژه فعاالن حقوق حیوانات« 

را در بخش زیر ۱۸ سال از آن خود کرد.

بنز چگونه بنز شد؟
ســال  در  بنــز  مرســدس  شــرکت 
بنــز   فریدریــش  کارل  ۱۸۸3توســط 
)Carl Friedrich Benz(راه انــدازی شــد. 
ســپس در ســال۱۸۹0 شــرکت دایملــر 
بنــز در پــی ادغــام دو شــرکت آلمانــی 
گوتلیردایملــر و ویلهلــم مایبــاخ  بــا شــرکت 
کارل بنــز تاســیس شــد. کارل بنــز در 
چهــارم آوریــل ۱۹2۹ در منــزل اش واقــع در 

لیدنبــورگ در گذشــت و امــروزه خانــه اش بــه عنــوان دفتــر مرکــزی مرســدس بنــز اســتفاده 
مــی شــود. مرســدس کــه نــام دختــر یکــی از شــرکا بــود بــرای افــزوده شــدن بــه نــام بنــز انتخاب 
شــد. ایــن کارخانــه در ســال۱۹30 تولیــد کننــده ۷۷ مــدل خــودروی معــروف بــود، آدولــف 
هیتلــر نیــز در زمــان قــدرت اش از ایــن خودروهــای مرســدس بنــز اســتفاده می کرد. این شــرکت 
خــودرو ســازی آلمانــی در زمینــه طراحــی و ســاخت انــواع خــودرو، کامیــون، اتوبــوس و موتــور 
و همچنیــن لیزینــگ و تعمیــر خــودرو فعالیــت مــی کنــد. ایــن شــرکت بــرای نخســتین بــار از 
موتورهــای چهــار زمانــه وکاربراتــور در اتومبیل هــای خــود اســتفاده نمــود، بنــز از ابتــدا چند هدف 
مهــم بــرای تولیــد و تکمیــل موتــور جدیــد در نظــر گرفــت و تــا وقتــی کــه بــه اســتانداردهای 
مــورد نظــرش نرســید، دســت از کوشــش نکشــید. پــس از جنــگ جهانــی دوم، در کشــور آلمــان 
شکســت خــورده کــه تقریبــاً تمــام زیرســاخت هایش نابود شــده بــود، مرســدس بنــز 300 ، اولین 
اتومبیلــی بــود کــه توســط ایــن شــرکت بــه طــور کامــل طراحــی و ســاخته شــد وکنــراد آدنائــر، 
اولیــن صدراعظــم آلمــان غربــی از آن اســتفاده کــرد. امکانــات لوکــس ایــن اتومبیل، بســیار جلوتر 
از زمانــش بــود. رادیــو، سیســتم تلفــن بــی ســیم  VHF، ماشــین تایپ، میــز تحریر، پرده و ســقف 

شیشــه ای، از جملــه ایــن امکانــات بــود. 
امروزه » مرسدس بنز / Mercedes-Benz « به همراه » آئودی/ Audi « و »ب  ام  و / BMW « سه خودرو 
ساز مشهور آلمانی هستند، که بنز به عنوان پُر فروش ترین خودرو ساز لوکس جهان، شناخته می شود. در 
سال ۱۹۹۸ شرکت دایملر- بنز با پرداخت مبلغ 36 میلیارد دالر شرکت آمریکایی کرایسلر را خرید و به این 
شکل شرکت دایملر-کرایسلر تأسیس شد و طرف آمریکایی امکان استفاده از موتورهای دیزل دایملر را در 

200۷ به دلیل کارکرد ضعیف کرایسلر، خودروهای کرایسلر پیدا کرد. در سال 
مالی شرکت دایملر سهام کرایسلر را به  موسسه  یک 
توسط این شرکت، فروخت. آخرین مدل معرفی شده 

بار مرسدس بنز کالس سی ال ای است،  نخستین  که 
آمریکای شمالی از در ژانویه 20۱3 در نمایشگاه بین المللی خودرو 

آن رونمایی شد.
شعار شرکت مرسدس بنز این است: » یا بهترین یا هیچ! «


