
موثر بر زندگی بشر یعنی آب، باد، خاک و آتش است . از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که 
»میهن« و »زادگاه« را »آب و خاک« می نامند. 
ستایش آناهیتا، الهه  آب توسط ایرانی ها 

باید دانست که توجه به وجود آب در کنار آتشکده ها، نشانگر توجه ایرانیان به نیایش آب و الهه آن 
یعنی »آناهیتا« در کنار آتش است. در آئین های کهن ایران، ناهید یا ایزد پاکی و آب، ستوده شده 
است و سرچشمه آب های پاک در اوستا، مانند ایزدان دیگر نیایش شده است. اعتقادی که از دوره  
باستان در باور مردم ایران درباره تقدس آب و آناهیتا وجود داشته از نظر اجتماعی نیز تأثیرگذار 

بوده و آداب و رسوم بسیار از آن نشأت گرفته است. مثالً در زمان ساسانیان در برخی روستاها 
رسم بود دختران مجرد، آب در سفره  هفت سین را از چشمه سارها و به ویژه از زیر آسیاب ها 
بیاورند. چون معتقد بودند نوروز هنگام زایش و باروری است و کوزه آب که نمادی از آناهیتا 
است باید در سفره  نوروزی گذاشته شود.  توجهی که مردم به تقدس آب و الهه  آن دارند و 
همچنین به دلیل نیازی که همواره با توجه به خشکی سرزمین خود به آب داشته اند، موجب 
شد که روز سیزدهم نوروز هم مراسم ویژه  ای داشته باشند. آن ها، این روز را به ایزد )تیر( یا 
)تیشتری( متعلق می دانند و برای طلب باران از این ایزد به صحرا می رفته اند. در باور مردم این 
ایزد همواره با ایزدی دیگر که دیو خشکی و خشکسالی است و »اپوش« نام دارد در جنگ و 
کشمکش است و اگر شکست بخورد گیاهان می خشکند و خشکسالی می شود و اگر پیروز 
شود، سرچشمه  آب ها روان می شود و سرزمین ها از سال خوب و خوشی بهره مند می شوند.  
همچنین سپردن سبزه های تازه دمیده نوروزی به آب روان جویبارها تمثیلی است از دادن 
هدیه به ایزد آب )آناهیتا( و ایزد باران و جویبارها تا به این طریق تخمه بارور شده ای را که ناهید، 
فرشته موکل آن بوده است به خود ناهید بازگردانند و گیاهی را که ایزد تیر، پرورانده است به 

خود وی باز سپرند، تا موجب برکت و باروری و فراوانی آب در سال نو باشد. 

در سال 1383 گزارش مستندی با عنوان »تاالب های بین النهرین، مرگ یک اکو سیستم« از 
طرف بخش محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP ( در50 صفحه به همراه عکس های 
ماهواره ای و نمودارهای مختلف منتشر شد. در این گزارش بروز فاجعه زیست محیطی در 

جنوب ایران پیش بینی و نسبت به عواقب آن هشدار داده شد. در گزارش آمده بود 
»پس از فاجعه دریاچــه آرال و جنگل آمازون، بزرگ ترین فاجعه جهانی در جنوب ایران و 
عراق رخ خواهد داد.« نســخه ای از گزارش تحویل مقامات ایرانی شد و توسط آقای دکتر 
احمد میدری نماینده سابق شهرستان آبادان در مجلس، به مسئوالن ارایه گردید. ولی گویا 
توجه خاصی در آن زمان به این گزارش نشد. احتماالً مسئوالن وقت، با خود گفته اند گزارش 
سازمان های خارجی مغرضانه است و نمی توان به آن اعتماد کرد، پس بهتر است به حرف آنها 
توجه نکنیم. تا اینکه سرانجام 10 سال پس از انتشار گزارش سازمان ملل، فاجعه از راه رسید و 
نفس کشیدن در بیشتر مناطق جنوب و غرب کشور، به خاطر ریزگرد ها تقریباً غیر ممکن شد. 
15سال پیش خبر ساخته شدن سد گتوند علیا در شمال شهر شوشتر، با هزینه ای بالغ بر 2000 
میلیارد تومان، اعالم شد. در 5 کیلومتری امتداد مخزن این سد، یک تپه نمکی وجود دارد که 
ذخیره نمک آن صدها میلیون تُن برآورد شده. از ابتدای مطرح شدن طرح این سد،کارشناسان و 
دوستداران محیط زیست و فعاالن اجتماعی کشور، به شیوه های مختلف دل نگرانی های خود را از 
ساخته شدن آن به گوش مسئوالن رساندند و خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. 
چون معتقد بودند به هنگام آبگیری و تشکیل مخزن در پشت سد، این معدن عظیم نمک به کلی به 
زیر دریاچه فروخواهد رفت و موجب شور شدن آب کارون خواهد گردید. در پاسخ به این اعتراضات 
مقامات مسئول گفتند »هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و در درون مخزن این سد، توده نمکی نیست، 
تنها در بخشی محدود، رگه هایی از نمک مشاهده می شود که در درازمدت تأثیری بر کیفیت آب 
مخزن سد نخواهد داشت.« با ادامه اعتراضات، این بار مقامات از دریچه تهدید و اتهام و فرافکنی وارد 
شدند. معاون اجرایی سد گتوند گفت»   انتقادات کارشناسان محیط زیست مغرضانه و پاسخگویی به 
نگرانی های آنها وقت تالف کردن است.« وی اضافه کرد » این سازه، گچی است و چون رنگش سفید 

است شما را به اشتباه انداخته است!!« چندی بعد مدیر اجرایی سد اظهارات قبلی خود را نقض نمود 
و پذیرفت که گنبد نمکی در محدوده مخزن سد وجود دارد و این بار برای کنترل ورود نمک به آب 
سد، ساخت پتوی رُسی را پیشنهاد کردند. بالخره باال ترین مقام وزارت نیرو در آن زمان، وارد ماجرا 
شد و اعالم کرد»کسانی که در خصوص وضعیت این سد اظهار نگرانی می کنند می توانند با بازدید 
از سد نگرانی خود را رفع کنند« البته همین مقام در آخرین روزهای کارش در وزارت نیرو، وجود 
کوه های نمکی در سد گتوند را کابوس و خاطره ای تلخ در تاریخ خدمتش عنوان نمود. سرانجام 
بدون توجه به نگرانی های کارشناسان مستقل، در ششم مرداد سال 1390 طی مراسمی، آبگیری  
سدگتوند آغاز شد. 10 روز بعد از آبگیری، دیوار رُسی فرو ریخت و کوه نمک وارد مخزن سد شد. در 
حال حاضر تجمع نمک در مخزن سدگتوند به بیش از هفت میلیون تن رسیده و تا کنون 17 میلیون 
تُن نمک از سد خارج و وارد کارون گردیده. یک سال پس اززمان شروع آبگیری، با توجه به خطرات 
زیست محیطی پیش آمده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ابالغ تصمیم قوه قضائیه برای تخلیه 
سد ُگتوند خبر داد. این بار هم مجریان پروژه بدون توجه به هشدارها و اعتراضات و احکام صادر شده، 
راه خود را رفتند. راهی که نتیجه ای جز از دست رفتن میلیاردها تومان پول و تخریب زمین های 
کشاورزی ندارد. در این مقطع مسئوالن وزارت نیرو دیگر شورشدن آب کارون را تکذیب نمی کردند و 
صراحتاً  بزرگ ترین دلیل کوتاه  نیامدن از مواضع خود را هزینه های دانستند که برای گران ترین سد 
ایران انجام شده. در پایان مشخص شد اگر 9 کیلومتر مخزن سد گتوند جابه جا می شد، هیچ یک 
از این مشکالت پیش نمی آمد، فقط حجم مخزن سد اندکی کاهش می یافت. بیاد داشته باشیم، 
دولت ژاپن برای ساختن سدی بر روی رودخانه تسورومی در منطقه یوکوهاما، از سال 1970 تا 

1999 به مدت 29 سال با ساکنان منطقه مذاکره کرد تا آنها را برای ساخت این سد قانع نماید. 
 در روز چهارم اسفند سال 1393، معاون اول رئیس جمهور با صدور دستوری تشکیل ستادهای 
بحران آب را اعالم کرد و به وزارت کشور گفت: به مردم هشدارهای الزم برای لزوم صرفه جویی آب 
ُشرب داده شود. در شهریورماه سال 1388 یعنی پنج سال و پنج ماه قبل در سرمقاله شماره 17 
همین ماهنامه آمده بود»  تا دیر نشده به فکر حل مشکل کم آبي باشیوه هاي علمی و عملي، با اطالع 
رساني عمومي و  به شکلي واقع بینانه باشیم.« در شماره 20 مربوط به آذر ماه 1388 آمده» قبل از 
آنکه مشکل آب جدي تر شود، بیایید مسئله آب را جدي بگیریم.« درشماره 25 اردیبهشت سال 89 
آمده » بیایید مشکل کمبود آب را قبل از خطرناک شدن، جدي بگیریم.« در شماره 32 آذر سال 
89 یعنی چهار سال و سه ماه قبل آمده »یکي از موثر ترین راه هاي مقابله با بحران آب، صرفه جویي 
در مصرف است.« لطفاً برای دیدن الاقل40  اخطار دیگر،  خودتان به آرشیو ماهنامه مراجعه فرمایید.

 تا کنون همواره دلسوزان اجتماع و کارشناسان بی طرف، در زمان احساس خطر تذکرات الزم را به 
هرشکل که باشد به گوش مدیران مملکت رسانیده اند، ولی به نظر می رسد با همه تجربیاتی که این 
مدیران از توجه نکردن به اخطار های مصلحانه دارند، باز هم در بزنگاه ها، تذکرات ملی و بین المللی 
را جدی نمی گیرند و فرض می کنند این ناصحین یا مغرض هستند و یا دستی از دور برآتش 
دارند. شاید هم به دلیل گرفتاربودن در مسائل روزمره، اصوالً این تذکرها را نمی شنوند. بهتر است 
مسئولین تمام دیدگاه اجتماعی را جدی بگیرند، چون این نظرات از درون خود مردم که 
ذی نفع  واقعی هستند، بیرون می آید.                                                                             ش.ب

عمو یادگار خوابی یا بیدار

 ایرانیان، آب را مظهر روشنایی و نماد پاکی می دانند و کاربرد این اعتقاد را در آداب و رسوم مردم هم 
می بینیم. چنانچه، هنگام سفر رفتن مسافران، به دنبال آن ها، آب می پاشند. این عالقه مندی به آب 
حتی در خانه های ایرانیان هم دیده می شود. در ایران قدیم همه  خانه ها حوض هایی داشتند که غالباً 
با کاشی های آبی فیروزه ای پوشیده شده بودند. از حوض و استخر در باغ ها و خانه های ایرانی عموماً به 
عنوان ذخیره ای برای آب دادن به گیاهان ، حیاط و ایوان  استفاده می شد. عالوه بر این حوضخانه ها، 
به ویژه در شهرهای بیابانی مانند کاشان در ارتباط انسان با آب و تلطیف شرایط سخت طبیعی، نقشی 
شایان توجه ایفا می کردند.  در معماری ایرانی عالوه بر اینکه فضاهای معماری مانند خانه و مسجد و 
حسینیه و بازار هریک به نحوی با آب ارتباط داشته است، برخی عناصر معماری نیز اختصاصاً برای 
نگهداری و توزیع و مصرف آب به وجود  آمده است . از جمله مهم ترین این عناصر می توان به آب 

انبارها، آسیاب ها، سقاخانه ها، پل ها و قنات ها اشاره کرد. 
انعکاس بنا در آب، از شاهکارهای ایرانیان 

یکی از کارهای عمرانی و هنری در استفاده از آب، بروز هنر و ابتکار ایرانیان در ساختن باغ های زیبا 
است، آنان هرجا که چشمه یا جوی آبی می دیدند، درختی کاشته و باغی پرورش می دادند. در این 
باغ ها، آب نماهای زیبا می ساختنند. یکی دیگر از هنرهای مهم ایرانیان، ساختن کوشک ها و قصرها 
در برابر استخرهای بزرگ آب است که با افتادن نمای کاخ در آب استخر، زیبایی آن محوطه دوچندان 
می شود، نمونه ای از آن را در کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده  »آذرفرنبغ«، می توان دید. در کاخ های 
سلطنتی و عمارات دوره صفویه از جمله در کاخ چهل ستون این انعکاس زیبا را می توان مشاهده کرد. 
یکی دیگر از خالقیت هایی که ایرانیان برای به جلوه درآوردن زیبایی های هرچه بیشتر آب  انجام 
می دادند، ساختن ساختمان در وسط دریاچه های طبیعی در نقاط کوهستانی یا استخرها و دریاچه ها 

است . استخر شاه گلی تبریز یا استخر شاهی نیز نمونه ای از این کار است. 
نقش آب بر فرش و مینیاتور 

معماری آب در صنایع دستی ایرانی نیز نمود یافته است. به طوری که در ارزنده ترین هنر دستی ایران 
یعنی فرش، چشمه سارها، حوض ها و رودخانه ها نقش آفرین شده اند. همچنین در کمتر مینیاتور 
ایرانی است که نقش جویباری زیبا یا حوضی که مرغان در آن به آب تنی و بازی مشغول اند، نمایش 
داده نشده باشد و نیز بر کتیبه ها و دیوار کاخ ها نیز هر جا مجلسی را رقم زده اند آب، آب نما ونهر جوی 

و جویبار خودنمایی می کند و هنر دیرپای ایران را به رخ تماشاگر می کشد. 
آب در باور ایرانیان مقدس است 

آب در فرهنگ ملی ایران هم دارای ارزش و اعتباری ویژه بوده است. ایرانیان از دوران باستان آب را 
مظهر پاکیزگی می دانستند و این موضوع در نوشته های مذهبی و براساس روایات دینی اوستایی 
مورد تأکید بوده و در شاهنامه  فردوسی نیز به این موارد اشاره شده است. مثالً  از مهم ترین دستورات 
زرتشت برای زندگی بهتر؛ دوری از گناه و پرهیز از دروغ، خودداری از آلوده کردن عناصر چهارگانه 

گفت و گو با آقای اسماعیل عباسی روزنامه نگار و محقق طبیعت
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گفت و گو  با آقای اسماعیل عباسی روزنامه نگار و محقق طبیعت

آقــای اســماعیل عباســی در ســال 1359 از دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعی 
ــالگی   ــه  از 17 س ــدند. وی ک ــل ش ــارغ التحصی ــگاری ف ــه ن ــته روزنام در رش
همــکاری پراکنــده خــود را بــا مطبوعــات آغــاز کــرده بــود، در اواخــر دهــه 40 
ایــن کار را بــه صــورت حرفــه ای در روزنامــه اطالعــات دنبــال کــرد. ایشــان بــه 
مــوازات کار روزنامــه نــگاری همــکاری بــا نشــریات طنــز را بــا نوشــتن مقــاالت 
ــریه  ــا و نش ــور،گل آق ــد توفیق،کاریکات ــریاتی مانن ــور در نش ــه کاریکات و تهی
ــتانه  ــال 1371 در آس ــد. وی از س ــال کردن ــور دنب ــان کاریکات ــی کیه تخصص
ــا همــکاری جمعــی از روزنامــه نــگاران  تــدارک انتشــار روزنامــه همشــهری، ب
حرفــه ای تحریریــه ایــن روزنامــه را بنیــان گذاشــتند.آقای عباســی در چندیــن 
نمایشــگاه و مســابقه کاریکاتــور بــا تـِـم محیــط زیســت شــرکت کــرده انــد، از 
جملــه نمایشــگاه آســمان آبــی یک، آســمان آبــی دو، انســان و طبیعــت، کودک 
و طبیعــت، محیــط زیســت کوهســتان و ... در حیطــه نشــر کتــاب بــا موضــوع 
محیــط زیســت نیــز ایشــان کتــاب »آبنامــه تهــران« را بــا محتــوای پژوهــش 
ــه رشــته تحریــر درآورد و از  ــر فرهنــگ مــردم، ب تاثیــر تحــوالت آب تهــران ب
ســوی دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی انتشــار یافتــه اســت. در ایــن شــماره بــا 
آقــای اســماعیل عباســی در مــورد مســائل فرهنگــی آب، صحبــت مــی کنیــم.

لطفاً تاثیر آب بر فرهنگ مردم را تشریح کنید.
فـــالت ایـــران از گذشـــته هـــای بســـیار دور گرفتـــار چرخـــه هـــای خشکســـالی و 
ـــردم  ـــر فرهنـــگ م ـــر تحـــوالت آب ب ـــل تاثی ـــه همیـــن دلی ـــوده. ب ـــود آب ب کمب
ریشـــه خیلـــی قدیمـــی دارد. شـــاید در کـــم تـــر منطقـــه ای مقولـــه آب در ایـــن 
ـــد  ـــی دانی ـــه م ـــور ک ـــان ط ـــت. هم ـــته اس ـــت داش ـــردم اهمی ـــرای م ـــاد، ب ابع
ـــد  ـــه ان ـــکل گرفت ـــا ش ـــه ه ـــار رودخان ـــان در کن ـــای جه ـــدن ه ـــیاری از تم بس
ـــن اســـت. بعضـــی از حوزه هـــای  ـــا، تمـــدن بیـــن النهری ـــن آنه کـــه معـــروف تری
ـــار  ـــان در کن ـــل اصفه ـــد، مث ـــرار دارن ـــار رود ق ـــم در کن ـــا ه ـــور م ـــی کش تمدن
ـــار کارون.  ـــتان در کن ـــتان خوزس ـــای اس ـــهر ه ـــدادی از ش ـــا تع ـــده رود ی زاین
ـــدون  ـــک و ب ـــق خش ـــران در مناط ـــای ای ـــهر ه ـــیاری از ش ـــال بس ـــن ح در عی
رودخانـــه بنـــا شـــده انـــد. ماننـــد یـــزد و کرمـــان و برخـــی شـــهر هـــای 
ـــی  ـــک زندگ ـــه خش ـــی نیم ـــه در اقلیم ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــان ب ـــان. ایرانی خراس
ـــه  ـــاوب ک ـــای متن ـــالی ه ـــا خشکس ـــه ب ـــرای مقابل ـــن ب ـــد، همچنی ـــی کنن م
ـــد آب  ـــار بودن ـــرد، ناچ ـــی گی ـــا را م ـــان آنه ـــار، گریب ـــک ب ـــه ی ـــد ده ـــر چن ه
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد، ب ـــن کنن ـــی تامی ـــر زمین ـــع زی ـــان را از مناب ـــورد نیازش م
ـــرداری  ـــان گـــذار بســـیاری از ســـامانه هـــای مهندســـی اســـتخراج و بهـــره ب بنی
ـــر  ـــم نظی ـــی های ک ـــی از مهندس ـــات یک ـــتند. قن ـــان هس ـــه آب در جه بهین

ـــد. اولیـــن ســـدها هـــم  اســـتخراج آب اســـت کـــه بینـــان گـــذارش ایرانیـــان بودن
ـــات  ـــد هـــزار ســـاله دارد. قن ـــان ســـاخته شـــد کـــه ســـابقه چن ـــه دســـت ایرانی ب
ـــدون  ـــن و ب ـــه، آب را از دل زمی ـــا طبیعـــت شـــکل گرفت ـــق ب ـــاًل منطب ـــه کام ک
فشـــار آوردن بـــه طبیعـــت و ســـفره هـــای آب، بـــه ســـطح مـــی آورد. بـــه خاطـــر 
ـــی  ـــای جالب ـــوم و باوره ـــات، آداب و رس ـــه قن ـــردم ب ـــرام م ـــت آب و احت قداس
ـــات  ـــه قن ـــد بودندکســـانی ک ـــردم معتق ـــاًل م ـــه، مث ـــا شـــکل گرفت ـــن آنه در بی
ـــه  ـــن ب ـــون زمی ـــند، چ ـــریفی باش ـــای ش ـــد آدم ه ـــد بای ـــی کنن ـــاری م را حف
ـــردم  ـــن م ـــی بی ـــت خوب ـــهرت و مقبولی ـــه ش ـــانی ک ـــاک و کس ـــای ناپ آدم ه
ـــات  ـــاخت قن ـــود! س ـــی ش ـــور م ـــا آب ش ـــد و ی ـــی ده ـــس نم ـــم پ ـــد، نَ ندارن
ـــاره  ـــاز و ناق ـــا س ـــردم ب ـــت، م ـــی یاف ـــان م ـــد وآب جری ـــی ش ـــام م ـــی تم وقت
ـــی  ـــای زیرزمین ـــفره ه ـــه س ـــی ک ـــد. در دوره های ـــی رفتن ـــتقبال آب م ـــه اس ب
ـــد   ـــر شـــده اســـت. بع َ ـــات ن ـــد قن ـــی گفتن ـــاً م ـــد، اصطالح ـــی کردن ـــش م فروِک
ـــل  ـــل و مث ـــاز و ُده ـــا س ـــم ب ـــن مراس ـــد. ای ـــی گرفتن ـــی م ـــات عروس ـــرای قن ب
ـــه  ـــاال ک ـــه ح ـــد ک ـــد بودن ـــد و معتق ـــی ش ـــزار م ـــمی برگ ـــی رس ـــک عروس ی
ـــدا  ـــان پی ـــد وآب جری ـــی آی ـــری در م ـــد از نَ ـــه ان ـــی گرفت ـــات عروس ـــرای قن ب
ـــای  ـــی آواه ـــان برخ ـــان و کرم ـــوزه خراس ـــل در ح ـــن دلی ـــه ای ـــرد. ب ـــد ک خواه

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ـــات ش ـــیقی قن ـــام موس ـــه ن ـــا، ب زیب
با این سابقه تاریخی چه بالیی سر قنات ها آمد؟

بــا قداســتی کــه آب بــرای مــردم داشــت و بــا برخــوردار بــودن از روش هــای 
مناســب بهــره بــرداری آب کــه ریشــه در تاریــخ باســتانی مــا دارنــد، قاعدتــاً بــا 
پیدایــش فنــاوری هــای جدیــد، بایــد شــرایط بهــره بــرداری از آب را بــا ایــن 
ســابقه تاریخــی، منطبــق مــی کردیــم. ولــی متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. مــا 
شــیوه هــای متعلــق بــه چنــد هــزار ســال پیــش را کــه هنــوز هــم نــو هســتند، 
از جملــه مهندســی قنــات و مدیریــت آبخــوان هــا را درحاشــیه قــرار دادیــم و با 
شــیوه ای پُــر فشــار و بــا اســتفاده از نیــروی بــرق و ماشــین های  مــدرن حفاری 
شــروع بــه بهــره بــرداری از ســفره هــای آب زیرزمینــی کردیــم و بــه علــت عدم 
نیــاز، کــم کــم قنــات هــا از دور خــارج شــدند. نمونــه هــای فراوانــی پیــش روی 
ــال را برســر ســفره هــای  ــن ب ــد ای ــا هشــدار مــی داد نبای ــه م ــود کــه ب ــا ب م
آب زیرزمینــی بیاوریــم. عربســتان در اواخــر دهــه 70  میــالدی بــا اســتفاده از 
پمپ هــای قــوی آب را از اعمــاق زمیــن بیــرون آورد و منطقــه وســیعی را گنــدم 
زار کــرد. مقــدار تولیــد تــا حــدی بــود کــه حتــی گنــدم را صــادر کردنــد. ولــی 
ایــن کشــور  بعــد از چنــد ســال گرفتــار چرخــه خشکســالی شــد چــون ســفره 
ــا اقلیــم هــر ســرزمینی مرتبــط  هــای آب زیرزمینــی بــه صــورت قانونمنــد ب

اســت.
بــا توجــه بــه کتــاب تــان مقــداری هــم دربــاره آب تهــران بــه مــا 

اطالعــات بدهیــد.

وضعیت تامین آب تهران نمونه و الگویی است که می تواند برای کل مملکت آموزنده 
باشد. در دهه 30 جمعیت تهران شکل متعادلی داشت وآب های سطحی ناشی از 
قله های آبریز البرز، آب قنات ها و رشته آب موسوم به آب کرج که پیش از احداث 
سد معروف کرج، به تهران آورده می شد، پاسخگوی نیاز آب ُشرب و کشاورزی تهران 

بود. برای آب شست و شو و نظافت میرآب ها به خانه ها آبرسانی می کردند و با مردم 
ارتباط تنگاتنگی داشتند. آب رسانی معموالً از ساعت 5 صبح شروع می شد. در محله 
ای که نوبت آب بود، بایدآب انبار و حوض همه خانه ها در همان نوبت، پُر می شد. 
به همین دلیل بساط چای و بهترین پذیرایی از میرآب ها برقرار بود و شغل میرآبی 
در آن روزگار خیلی طرفدار داشت. آب آشامیدنی را پیش تر سقاها با َمشکی که به 
دوش می گرفتند، توزیع می کردند. بعدها با گسترش شهر، آب آشامیدنی به وسیله 
گاری هم توزیع می شد. این آب از محل های مختلف تامین می شد. بهترین کیفیت 
آب را یکی از قنات ها موسوم به آب شاهی داشت و مردم حاضر بودند پول بیشتری 
برای آن پرداخت کنند. در سال 1334 اولین تصفیه خانه آب تهران در منطقه ای به 
نام جاللیه راه اندازی شد که آب آن توسط یک کانال به طول 53 کیلومتر، از طریق 
حق آبه تهران از رود کرج تامین می شد. چون درآن زمان آب به اندازه کافی وجود 
داشت و مردم احساس بی نیازی می کردند، اولین باری که آب آشامیدنی تصفیه شده 
به وسیله لوله کشی در اختیار مردم قرار گرفت، کسی رغبت به استفاده از آب لوله 
کشی نشان نمی داد. به همین دلیل با اهرم های تشویقی مانند نصب تلمبه فشاری در 
محالت و توزیع آب بدون کنتور و به صورت مجانی، ساکنان شهر تشویق به مصرف 
آب لوله کشی شدند و به این شکل خشت اول کج نهاده شد. سپس کار بر عکس 
شد و با رایج شدن آب لوله کشی، شبکه قنات های تهران به تدریج متروک شد که 
این هم یک اشتباه تاریخی بود. در سال های بعد توسعه شهر تهران متاسفانه به 
شکل مطالعه شده و منطبق با شرایط اقلیمی صورت نگرفت و در سه مقطع کلیدی 
مهاجرت های وسیعی به تهران اتفاق افتاد. مهاجرپذیری و گسترش بی رویه تهران به 
این دلیل بود که عمده فعالیت های اقتصادی در تهران متمرکز بود، البته هنوز هم ما 
درگیر این مسئله هستیم! تا اواسط دهه 40 تهران از نظر آبرسانی و از نظر تامین برق، 
وضعیت متعادلی داشت. وقتی در سال 42 اصالحات ارضی در سطح کشور انجام شد 
و مالکیت زمین ها به صورت ُخرد به کشاورزان واگذار شد، آنها به لحاظ اقتصادی و 
ابزار کار پشتوانه حمایت از اراضی را نداشتند و اولین شوک مهاجرتی به تهران از همان 
دوران شروع شد. دسته دسته جوانان روستایی به تهران آمدند و جذب سازمان های 
خصوصی و دولتی و کارخانه ها شدند و جمعیت تهران به صورت تصاعدی شروع به 
رشد کرد و به سرعت بر وسعت شهر تهران افزوده شد. شوک دوم جمعیتی در سال 
57 و بعد از انقالب اتفاق افتاد. الزاماً هر تحول اجتماعی عمیق، پیامدهای خاص خود 
را دارد، درآن دوره تعدادی از مسئوالن به شیوه بی برنامه و آزمون و خطا به مردم 
وعده دادند که در تهران زمین و مسکن به آن ها داده می شود. این قول ها باعث 
افزایش بیشتر جمعیت تهران و گسترش بی رویه این شهر شد. شوک بعدی بر اثر 
جنگ تحمیلی بود که  باعث جا به جایی مردم جنگ زده به دیگر استان ها و شهر ها 
و از جمله تهران  شد. کرج در کنار تهران که در گذشته نه چندان دور یک شهر بسیار 
کوچک با آب و هوای پاکیزه  بود، در زمان کوتاهی تبدیل به کالن شهری با هوای 
آلوده و مشکل آب شد. در طرح جامعی که از قبل از انقالب برای گسترش تهران 

تصویب شده بود، شهرهای پَرند و پردیس و هشتگرد با سقف جمعیتی 500 هزار 
نفر، با تمام محاسبات الزم از جمله شبکه های آب و فاضالب طراحی شده بودند. 
ولی قبل از اینکه این شهر ها بر طبق مصوبات قانونی به سامان برسند و قابلیت 
پذیرش مهاجران را پیدا کنند، یک باره ده ها شهرک جدید پیرامون تهران به وجود 
آمد. این شهرک ها بدون برنامه و زیر ساخت های الزم ایجاد شدند. تعداد زیادی 
هم به وسیله تعاونی های مسکن احداث گردیدند و روز به روز  نیاز به آب بیشتر 
شد. تا جایی که آب سد کرج دیگر جوابگو نبود. بعد سد لتیان احداث شد. در ادامه 
آب رود خانه های الر و شاهرود از طریق سد های الر و طالقان به تهران منتقل 
گردید. سپس سد ماملو هم اضافه شد. با همه این ها تهران هنوز با کمبود شدید 
آب مواجه است و بخش بزرگی از نیاز آب تهران از طریق سفره های آب زیرزمینی 
تامین می شود. تقریباً آب مورد نیاز90 درصد شهرک های قارچ گونه هم با حفر 
چاه های عمیق از سفره های زیر زمینی برداشته می شود. با گذشت چند دهه و 
سیر صعودی مصرف آب، سفره های آب زیرزمینی تهران به سرعت تخلیه شدند و 
خطر فرو نشست زمین به ویژه در مناطق جنوب شهر، به صورت یک مسئله جدی 
درآمده است. در آخرین گزارش تحقیقاتی آمده، هر سال دشت تهران 16 الی 30 
سانتی متر فرو نشست می کند و در آینده این نشست شتاب بیشتری می گیرد و 

پیامد های آن برای تهران  شاید از خطر کم آبی  هم شدیدتر  باشد.
چه عواملی باعث بروز این شرایط شد؟

بخشی نگری دستگاه ها و نبود آمایش سرزمین به نظر من یکی از مهم ترین 
مشکالت است. از ابتدا باید حکمرانی آب در کشور به صورت واحد اداره می شد. تا 
کنون در مقوله آب، هرکدام از وزارت خانه های کشاورزی و نیرو کار خودشان را می کنند. 
شهرداری هم که  متکی به فروش تراکم ساختمانی است، شهر تهران از دهه 70 
پوست انداخت و تراکم فروشی برای تامین هزینه های توسعه شهر شروع شد. بعد 
از مدتی تراکم فروشی برای شهرداری از وسیله به هدف تبدیل شد و تهران را دچار 
چرخه باطل کرد. من یک پارادوکسی را برای شما تشریح می کنم که کمی طنز 
آمیز است. شهرداری تهران می گوید من باید تراکم بفروشم تا بتوانم درآمد داشته 
باشم و شهر را اداره کنم. فروش تراکم یعنی مصرف آب بیشتر. در این صورت سدها 
دیگر پاسخ گو نیستند و شما مجبورید از سفره های آب زیرزمینی استفاده کنید. 
از آن طرف شرکت آب و فاضالب می گوید باید در مصرف آب صرفه جویی کنید. 
اما در عین حال یکی از منابع درآمدی اش همین تراکم فروشی است، چون شرکت 
آب و فاضالب هم می رود و حق انشعاب را پیشاپیش می گیرد! هر مقدار که شهر 
توسعه پیدا کند، نیروی کار و جمعیت بیشتری به شهر روی می آورند، این نیروی کار 
پس از مدتی در تهران ماندگار می شوند که خود به توسعه لجام گسیخته شهر 

و بروز مشکالت جدید می انجامد. شهرداری ناچار است برای جمع آوری زباله و 
گسترش معابر و سایر خدمات درآمد بیشتر داشته باشد. این جمعیت آب و خدمات  
می خواهند و در عین حال  باعث آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا می شوند. 
این گونه است که شهرداری به فروش تراکم متکی می شود و این تراکم فروشی به 
نوبه خود  موجب افزایش جمعیت می شود. البته کارشناسان معتقدند تراکم فروشی 
عنان گسیخته در شهر تهران از ابتدا  کار اشتباهی بود. در تهران نوسازی و گسترش 
باید در یک روند مینیاتوری جلو می رفت، نه به صورت کالن و بی برنامه. مشکل 
دیگر این است که آمایش سرزمین در برنامه ریزی های ما  وجود ندارد. اگر وجود 
داشت همه ارگان ها بر اساس برنامه آمایش سرزمین، یک صدا می گفتند تهران 
دیگر امکان توسعه ندارد و اگر شهر را گسترش دهیم با بحران های مختلف از جمله 

بحران کمبود  آب رو به رو می شویم.
به نظر شما چاره چیست؟ 

چاره این کار رسـیدگی به اسـتان ها و روسـتاها و توزیع عادالنه امکانات در سراسـر 
کشـور بـه ویـژه اسـتان های محروم اسـت، تـا روند مهاجـرت برعکس شـود. چند 
سـال  پیـش دولـت یک برنامه نیم بند برای کنترل جمعیت تهـران اجرا کرد که به 
دلیل نبود پیش بینی دقیق و سـاز و کارهای مناسـب با  شکسـت روبرو شـد. اتفاقاً 
ایـن روزهـا خیلـی از مـردم تهران بـه دلیل آلودگی هـوا و ترافیک و گرانی مسـکن 
آمادگـی دارنـد از تهـران مهاجرت کنند. دولـت باید اول پیش بینی هـای الزم را در 
ایـن خصـوص انجام دهد و بداند کجاها اسـتعداِد پذیرش مهاجر را دارنـد. اگر مردم 
مهاجـرت کننـد و در مقصـد هیچ کسـی آنهـا را تحویل نگیـرد، بعـد از چند وقت 
دسـت از پـا درازتـر بر مـی گردند. آنچـه که در پی اجـرای طرح ناقـص قبلی اتفاق 
افتـاد. البتـه در زمانی که جمعیت ما متعادل و منابع آب پاسـخ گـو بودند، باید روی 
ترویـج فرهنگ مصرف آب کار می شـد. به خاطـر دارم زمانی که هنگام تحصیل در 
دانشـگاه، تدریس هم می کردم. تغذیه رایگان دانش آموزان در مدارس با شـیرانجام 
می شـد. پاکت این شـیرها حالت هرمی داشـت. دانش آموزان در مسـیر خانه این 
شـیرها را زیـر پایشـان می گذاشـتند و مـی ترکاندند، چرا؟ چـون رایگان بـود و به 
دانـش آمـوزان در خصـوص حفظ مـواد غذایی و منابـع طبیعی آموزش هـای الزم 
داده نشـده بـود. هـر چیـزی کـه َدِم دسـت و به وفـور و رایـگان باشـد، ارزش آن از 
چشـم انسـان مـی افتد. منظـور من گران کـردن آب نیسـت بلکه فرهنگ سـازی 
بـرای مصـرف بهینه آب اسـت که باید از سـطح خانواده، مدرسـه تا آخر تحصیالت 
دانشـگاهی دنبـال شـود تا مردم قـدر منابع طبیعی ومواهـب ارزنده ای مثـل آب را 
بداننـد. مقولـه مهم دیگر بازیافت و تفکیک آب ُشـرب از آب شسـت و شـو و حمام 
و همچنیـن تامیـن آب بخـش صنعـت با آب هـای بازیافتی اسـت. در تهـران گویا 
طرح هایی به همین منظور در دسـت انجام اسـت که با توجه به شـرایط نا مسـاعد 

اقلیمـی و خشکسـالی باید در اجرای این قبیل طرح ها تسـریع شـود.
 از اطالعاتی که در اختیار خوانندگان ماهنامهKWC قرار دادید متشکرم.



بعض از افراد آغازگر خوبی هستند ولی پایان دهنده خوبی نیستند و تداوم و استمرار در 
کارها ندارند، در واقع پشتکار ندارند. اگر یک دانشجو 20 ساله در هر کجای دنیا، بخواهد 
در 45 سالگی عنوان استاد دانشگاه هاروارد را داشته باشد، شرط اش این است که روزی 
4 ساعت در هر رشته علمی که می خواهد، مطالعه و تمرین مداوم انجام دهد. پس چرا 
این تصمیم گیری به ظاهر ساده برای بسیاری از انسان ها محقق نمی شود. افراد وقتی 
تصمیمی می گیرند، معموالً به درستی اوضاع را ارزیابی نمی کنند، یعنی هزینه ها و درد 
و رنج آن کار را با فایده و سودش مقاسیه نمی نمایند، آن تصمیم را در مقام مقایسه با 10 
کار دیگر که می توانند انجام دهند قرار نمی دهند. افراد معموالً از سر تفریح و تفنن و با یک 
هدف کاذب، هدفی را برای خودشان درنظر می گیرند، مثالً می خواهند زبان اسپانیایی 
یاد بگیرند، اما این مسئله جدی و اساسی آنها نیست. در نتیجه این کار را به صورت بازی 
و ایجاد تعهد کاذب برای خود آغاز می کنند. البته آنها در ناخود آگاه می دانند که این 
کار را انجام نخواهند داد. وقتی وارد آن کار می شوند درد و رنج شروع می شود و چون 
همواره مقایسه ای با اوقات فراغت و لذت خود در ذهن شان دارند، پس از مدتی رنج کار 
در نظرشان چند برابر می شود. در نتیجه دو راه حل به نظرشان می رسد. یکی اینکه بروند 
به سراغ کار دیگری تا درد و رنج شان، با لذت خیالی موهبت های کار جدید تسکین پیدا 
کند، یا اینکه اصوالً بی برنامه می شوند و با خود می گویند، »حاال آموزش اسپانیایی باشد 
برای بعد.« علت نداشتن تداوم و استمرار، اکثراً بر می گردد به دوران کودکی و دیدگاهی که 
انسان ها نسبت به آینده از طریق تربیت پیدا می کنند. سه نوع نگاه است که می تواند در 
کودک نهادینه شود. اولی »من مسئولم« یعنی نسبت به کارهایم مسئولیت پذیرم. دومی 
»من مشغولم« یعنی خودم را با یک کاری یا چیزی مشغول می کنم و سومی« من قربانی 
و مظلومم« یعنی بدترین اتفاقات دنیا فقط برای من می افتد، چون من مظلوم هستم. 90 
درصد مردم دنیا وقتی به انتخاب کردن می رسند، مشغول بودن را انتخاب می کنند. در 
صورتی که بهترین انتخاب مسئول بودن است که متاسفانه فقط نیم درصد مردم جهان 

برای مسئولیت تربیت شده اند.

فکر می کنید در چه زمانی امکان دارد، مسافت 1300 کیلومتر را ظرف یک ساعت، با 
وسیله ای ارزان و بی خطر بر روی زمین طی کنیم. ایالن ماسک  Elon Musk ، مدیر 
شرکت تسال  Tesla طرحی در مورد ساخت کپسولی دارد که در لوله های آلومینیومی 
کم اصطکاک می تواند با سرعت صوت حرکت کند. وی می گوید »اگر امکانات و هزینه 
ساخت این پروژه وجود داشته باشد، احتماالً می توانیم طی یک یا دو سال انجامش دهیم.« 
وی نام این وسیله را هایپرلوپ گذاشته. الزم به تذکر است، ایده ای مشابه هایپرلوپ، در سال 
1972 توسط شخصی به نام رابرت سالتر )Robert Salter( مطرح شد، ولی به دلیل 

اینکه ایده از زمان خود خیلی جلوتر بود، نتوانست نظر کسی را جلب کند. 
برای اجرایی کردن ایده هایپرلوپ، ابتدا شرکت تسال با شرکت اسپیس ایکس ادغام 
شــد، ولی چون هر دو شرکت فنی بودند، برای کارهای معرفی پروژه و پیدا کردن 
ســرمایه گذار و روابط عمومی، نیاز به یک استارت آپ داشتند. استارتاپ سازمانی 
موقتی اســت که با هدف یافتن یک مدل کســب و کار که امکان تکرار پذیرآن در 
مقیاس بزرگ وجود داشته باشــد، شروع به کار می کند. ضلع سوم که متخصص 
استارت آپ است شروین پیشه ور نام دارد که ایرانی است و در پیدا کردن سرمایه، 
تخصص زیادی دارد. وی در سیلیکون ولیCillicon Valley از شهرت و محبوبیت 

خاصی برخوردار است.
بگذارید بیشتر با شروین پیشه ور آشنا شویم. شروین در ایران متولد شده. در دوران 
مدرسه، زبان انگلیســی او به قدری ضعیف بود که معلم اش قصد مردود کردن او را 

داشــت، اما با اصرار پدرش، به او نمره قبولی دادند. خانواده شــروین در سال 1362 به 
آمریکا مهاجرت کردند و چندی بعد شروین در دانشگاه برکلی به تحصیل در رشته زیست 
شناسی مولکولی پرداخت. اما بعدها به خاطر عالقه اش به کامپیوتر، به سمت فناوری 
اطالعات رفت. او حدود 13 سال پیش، شرکت WebOSInc را تأسیس کرد و بعد از 
مدتی آن را به HP فروخت. سپس سرویس webs را ساخت که میلیون ها کاربر دارد. 
این سرویس را هم به قیمت 117 میلیون دالر به شرکت Vistaprint فروخت. شروین 
پیشــه ور در سال 2011 به فعالیت های ســرمایه گذاری و استارت آپ روی آورد و در 
سرویس های مختلفی مثل  Tumblr، Uber و Warby Parker سرمایه گذاری 

کرد. شخصیت تأثیرگذار او روی پیشبرد پروژه ها تأثیر بسزایی دارد.
با اضافه شدن شروین، شرکت حمل و نقل هایپرلوپ که به اختصار )HTT( نام دارد، با 
سرمایه اولیه 8/5 میلیون دالر به صورت مخفیانه فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت  
تاکنون 200 نفر از بهترین متخصصان و دانشمندان جهان از کمپانی های سیسکو، 

بوئینگ،  و دانشگاه هاروارد را در خود جای داده است. 
ایده هایپرلوپ برای اولین بار در سال 2013 در کنفرانس All Things D ) همه چیز 
دیجیتال( توسط پیشه ور به اطالع عموم رسید. شروین در این کنفرانس رو به ایالن ماسک 
گفت »ایالن، تو ایده ای داری به نام هایپرلوپ. من دوست دارم به حضار بگویی که چیست و 

چگونه می تواند دنیا را تغییر دهد.« و این گونه بود که از ایده هایپرلوپ رو نمایی شد.
 هدف امسال شروین، جذب سرمایه و رساندن این مبلغ به 80 میلیون دالر است. او 
گفته »اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که ساختن این ایده امکان پذیر است، از نظر مالی 
مشکلی نخواهیم داشت. سرمایه مانند سیل به سمت ما جاری خواهد شد.« او که به 
عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیر شناخته شده، آمادگی اش را برای سرمایه گذاری 

شخصی تا 40 میلیون دالری اعالم کرده است.
شرکت هایپرلوپ می گوید »ما افراد، ابزار و فناوری اش را داریم، پس می توانیم انجام اش 
دهیم. ما به استخدام افرادی نیاز داریم که مهارت خوبی در فهمیدن چیزی که نمی دانند، 
داشته باشند.« این پروژه با مشکالت شهری و طبیعی مانند زلزله و در صنعت حمل 
و نقل با رقبای بزرگ، به خصوص شرکت های بزرگ هواپیما سازی و خطوط هوایی، 
دســت و پنجه نرم می کند. با این وجود، شــروین معتقد است که هایپرلوپ دنیا را 
تغییر خواهد داد و در صورت موفقیت پروژه، تمامی مشــکالت حقوقی و سیاسی از 
سر راه برداشته خواهند شد. او می گوید: » ما شاهد پایان یک تمدن و شروع تمدنی 
دیگر هستیم، آنچه که ما در حال ساختن هستیم، شروع آن خواهد بود، راه بازگشتی 

با هر شیوه ای که تربیت شده ایم، چون دیگر کاری زیادی نمی توانیم برای آن انجام دهیم، پشتکار چیست و چگونه به دست می آید؟
بهتر است روش های اتخاذ یک تصمیم مسئوالنه را بیاموزیم. تصمیم گیری مسئوالنه را به 
این صورت باید انجام دهیم. اول اینکه علوم مربوط به آن موضوع را بدانیم یا بپرسیم. قدم دوم 
این است که اطالعات الزم در باره آن تصمیم را به دست بیاوریم. سوم مشورت کنیم. چهارم 
در زمان های مختلف و چند باره به آن تصمیم بیاندیشیم. پنجم در شرایط آرام تصمیم 
بگیریم نه در وقت تنگ. بالخره اینکه بین این تصمیم و سایر تصمیماتی که می توانیم اتخاذ 
کنیم، حق انتخاب قائل شویم. بعد از این مراحل دیگر باید پای هدف مان بایستیم و اگر آن 

را شروع کردیم تا آخر ادامه دهیم.
از 2500 نفر از ثروتمندان آمریکا پرسیده شد مهم ترین قواعد موفقیت مالی و برنده شدن 
چیست؟ اکثریت گفتند اوالً ما همیشه بیش از آن چیزی که از دیگران دریافت می کنیم به 
آنها می دهیم. مثالً اگر کاالیی را 20 دالر خریدیم و قیمت آن در بازار 30 دالر است ما آن 
را 27 دالر می فروشیم و به این شکل به همه مشتریان مان 3 دالر می دهیم. با این روش ما 
ثروتمند شده ایم ولی آنها نشدند. ثانیاً اگر کار خوبی را شروع کردیم و یک کار بهتر پیدا شد، 
تا کار  خوب را به سرانجام نرسانیم، دنبال کار بهتر نمی رویم و به بهانه کار بهتر کار خوب را 
ترک نمی کنیم و اگر کاری را شروع کردیم و متوجه شدیم اشتباه کرده ایم، بالفاصله آن 
را متوقف می کنیم. هرچند قبالً تمام علم و اطالعات آن را پیدا کرده باشیم و درباره اش 

مشورت و تفکر انجام داده باشیم. 
این روزها خیلی از مردم تحت تاثیر دوستان یا آگهی های الغری کاذب تصمیم می گیرند 
ظرف چند ماه 20 کیلو از وزن شان کم کنند، بدون اینکه به واقعیت ها توجه کنند، بدون 
اینکه به توانایی های خودشان فکر کنند، بدون اینکه به انظباط و کنترلی که باید در روی 
خودشان داشته باشند فکر کنند، بدون اینکه  بدانند با گرسنگی چه حسی دارند، بدون اینکه 
اصوالً خطرات و اهمیت موضوع کاهش وزن در چنین چهارچوبی را بدانند. بنابراین تصمیم 
آنها سطحی و بدون توجه به واقعیات خواهد بود. درست مانند اینکه شما تصمیم بگیرید 
از خانه خودتان به خانه دوست تان که مثالً  در200 کیلومتری است در مدت 20 دقیقه 
برسید، کامالً  معلوم است نمی رسید. اگر این تصمیم را بگیرید، وسط کار متوجه می شوید 
یک اشکالی در کار است و یک جایی اشتباه کرده اید. به همین دلیل به سرعت نظرتان 

عوض می شود و از جاده کنار می روید. به همین جهت است که بسیاری از ما در زندگی 
آن استقامت و تداوم و استمرار را الزم است نداریم و با اولین تیر از جنگ بر می گردیم و با 

اولین حرف مخالف توقف می کنیم.
 یکــی از چیزهایــی کــه در کار پــرورش و تعلیــم و تربیــت باید بــه آن توجه شــود این 
اســت کــه وقتــی شــما بــه فرزندتــان یــا بــه هر کســی مــی گوییــد »ایــن کار خیلی 
مهمــی اســت و بایــد انجــام بشــود« بســیاری از اوقــات آن هــا بهانــه مــی آورنــد کــه 
تلفــن کــردم جــواب نــداد. یــا تلفــن کــردم مشــغول بــود. در واقــع فکــر مــی کننــد 
هــدف ایــن بــوده کــه فقــط تلفــن کننــد یــا هــدف ایــن بــوده کــه ببینید تلفــن آن 
شــخص مشــغول اســت یــا نــه. در صورتــی کــه هــدف ایــن بــوده کــه آن کار را انجام 
بدهنــد. بایــد بــه آنهــا بگوییــد »مــن بــه تــو گفتــم آن کار را انجــام بــده، مــن بــه تو 
نگفتــه بــودم ببیــن تلفــن اش کار مــی کنــد یــا نــه و یــا تلفن اش مشــغول اســت یا 
نــه.« بنابرایــن روزی کــه بــه بچــه هایتــان مــی آموزیــد کــه از تو انتظــار مــی رود کار 
را بــه پایــان برســانی آنهــا را »مســئول« تربیــت می کنیــد. فرزندان شــما بایــد درک 
کننــد یــک متــر آخــر راه را هــم بایــد بیاینــد وگرنــه کار تمــام نشــده و بــه مقصــد 
نرســیده انــد. بایــد بــه آنهــا آمــوزش داد شــود، اگــر همــه شــماره هــای یک تلفــن را 

بگیریــد بــه غیــر از شــماره آخــری بــه هیــچ جــا وصــل نمی شــوید. 
 پایان قسمت اول بقیه در شماره بعد

نیست.« هایپرلوپ از هواپیما سریع تر و از قطار ارزان تر است و از هردو ایمن تر است. 
در هر آب و هوایی کار می کند و فاقد آلودگی می باشد. شروین معتقد است »اگر زود 

تصمیم بگیریم و کار را شروع کنیم، شدنی است. پرواز به مریخ که نیست!«
با تبلیغاتی که پیشه ور انجام داد، خبر هایپرلوپ در اینترنت و رسانه ها به سرعت پراکنده 
شد. شروین خیلی زود متوجه شد که کارشان یک تجارت معمولی نیست و مشکالت 
سیاسی زیادی دارد، پس به دیدار اوباما در کاخ سفید رفت و درباره هایپرلوپ با او صحبت 
کرد. اوباما قول داد که گزارش ایالن ماســک در مورد هایپرلوپ را بخواند. او به قولش 
عمل کرد و به گفته پیشه ور، قرار است طرح را به اداره علم و فناوری آمریکا بفرستد. او 
همچنین توانست توجه لری پیج مدیر اجرایی گوگل را به این پروژه جلب کند. نفر بعدی 
که به سهام داران اضافه شد، دیوید ساکس مدیر ارشد اجرایی PayPal و بنیان گذار 
شرکت یامر است که به تازگی شرکت اش را به قیمت 1/2 میلیارد دالر به مایکروسافت 

فروخته و گزینه خوبی برای دعوت به سرمایه گذاری به شمار می رود.

هایپرلوپ پروژه بسیار پُر هزینه ای است. تخمین زده شده که ساختن لوله مخصوص دو 
طرفه آن، برای هر کیلومتر 25/5 میلیون دالر هزینه در بر دارد. اما شرکت می خواهد 

با یافتن مواد جدید و راه کارهای خالقانه، این مبلغ را به 12 میلیون دالر کاهش دهد. 
فاز اول پروژه قرار است بین الس وگاس و لوس آنجلس تردد کند. این مسافت تنها 
طی20 دقیقه پیموده خواهد شد. البته فعالً مسافران نمی توانند با آن مسافرت کنند. 
برای اطمیان از امنیت این وسیله، تا مدتی فقط کاال  با آن جا به جا خواهد شد. کاالها 
درون کپســول مخصوصی قرار داده می شوند و می توانند به سرعت درون لوله های 
خالء حرکت کنند. این شــرکت برای دوری از مشکالت وهزینه های خرید زمین و 

مسائل حقوقی، راه دریا را انتخاب کرده و قرار است لوله ها را در زیر آب قرار دهد.

سفر زمینی با سرعت صوت 
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تحلیل اخبار آب
اتصال خزر به خلیج فارس

عالءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی مجلس 
ــه خلیــج  ــای خــزر ب ــزی شــده اتصــال دری ــزوم پیگیــری جــدی و برنامه ری ــر ل ب
فــارس تاکیــد کــرد و افــزود: ایــن ایــده از یــک پشــتوانه و تجربــه جهانی برخــوردار 
اســت کــه می توانــد تحــول زیســت  محیطی عظیمــی در مناطــق کویــری کشــور 
ایجــاد کنــد. وی بیــان داشــت: تجربــه چیــن در کانــال یک هــزار و 300 کیلومتــری 
از جنــوب بــه شــمال ایــن کشــور و تجــارب جهانــی نشــان  دهنــده ایــن مهم اســت 
کــه ایــن دیــدگاه بــه واقعیــت عملــی نزدیــک اســت. بــه گفتــه وی: اگر ایــن هدف 
در کشــور کــم آب مــا محقــق شــود بــا توجــه بــه آثــار زیســت محیطی، در حمــل و 

نقــل دریایــی نیــز می توانــد تحول ســاز باشــد.
خبرگزاری فارس

به قول معروف از آن دوغ هایی است که اگر بشود چه می شود!   
البته این طرح وقتی چند سال پیش مطرح شد. همه افراد نگران محیط زیست، نگران تر 
شدند چون قیمت نفت باالی 100 دالر بود و هر لحظه این خطر وجود داشت که به 
دلیل موجود بودن پول، این پروژه کلید بخورد. ولی اکنون با نفت 45 دالری فقط یک 

خواب وخیال است و کسی را نگران نمی کند. 

بیش از 100 هزار شیر آب غیر قابل کنترل در مدارس وجود دارد
محمدحسین سجادی مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: مدارس می توانند 
در صرفه جویی در مصرف انرژی، نقش قابل توجهی داشته باشند . آموزش و پرورش، 
در استان 800 هزار دانش آموز، 60 هزار پرسنل، پنج هزار و 700 ساختمان و 27 هزار 
کالس درس دارد که در مجموع 100 هزار شیر آب در آن وجود دارد. ما نصب شیرهای 
کاهنده آب در آبخوری مدارس را آغاز کرده ایم و از آب سر ریز آبخوری، فضای سبز 
مدارس را آبیاری می کنیم و با انجام اقداماتی در این راستا موفق به کاهش 35 درصدی 

مصرف آب مدارس شده ایم.
 خبرگزاری فارس

فرهنگ سازی باید از کودکی شروع شود. آنچه در کودکی در ذهن انسان 
وارد می شود اگر غلط باشد یا صحیح، به سختی از ضمیر پاک می شود.

جریمه پلکانی، راهکاری جهانی برای کاهش مصرف آب و برق 
همه می دانند که آب و برق در ایران همواره از طریق یارانه های دولتی اداره می شده و 
مشترکین، هیچ گاه بهای واقعی آن ها را نپرداخته اند. عدم اخذ هزینۀ تمام شده خدمات 
از مشترکین، در کنار مسئولیت تأمین قسمتی از منابع قانون هدفمندی یارانه ها سبب 
شد که وزارت نیرو بدهکارترین وزارت خانۀ دولت بشود. به همین دلیل مقامات وزارت 
نیرو درصدد هستند که برای حل معضل کمبود منابع مالی، یارانۀ آب و برق مشترکین 

پرمصرف را کم یا حذف کند.
بررسی بیش از 90 تجربه بین المللی نشان می دهد که استفاده از تعرفه گذاری پلکانی، 
افزایشی )IBT(، می تواند عالوه بر افزایش درآمد، مصرف را تا 15 درصد و حتی در 
زمان اوج مصرف، تا 30 درصد کاهش دهد. در این مدل الگوی مصرف تعیین می شود 
و با عبور از این الگو، قیمت با افزایش شدیدی همراه می شود تا جلوی مصرف بی رویه 
گرفته شود. با این افزایش قیمت ناگهانی و شدید هم مشترکین پُرمصرف برای اصالح 
الگوی مصرف آب و برق خود انگیزه پیدا کنند و هم یارانه مشترکین کم مصرف از محل 
جریمۀ خانوارهای پُرمصرف  تامین می شود.این مدل تعرفه گذاری مورد توجه دولت قرار 
نگرفت و قیمت آب و برق بخش خانگی در تمامی پله های مصرفی به صورت یکسان 
افزایش یافت که مشوقی برای اصالح الگوی مصرف آب و برق مشترکین پُرمصرف به 

حساب نمی آید.
اظهارنظرهای اخیر مقامات وزارت نیرو نشان می دهد که برای اصالح الگوی مصرف آب 
و برق و کاهش مشکالت منابع مالی، این وزارتخانه دوباره درصدد کاهش شدید یا قطع 
یارانه آب و برق مشترکین پرمصرف است.در صورتی که پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر 
افزایش پلکانی تعرفه آب و برق در سال 94 مورد موافقت دولت قرار بگیرد، عموم مردم 
از افزایش قیمت محسوس در امان می مانند، اما مشترکین پُرمصرف با قیمت باالتری 
مواجه می شوند. با استفاده از این روش هوشمندانه قیمت گذاری، هم پُرمصرف ها رفتار 
خود را اصالح می کنند و هم منابع الزم برای اداره شدن صنعت آب و برق، نه از جیب 

همۀ مردم، بلکه از جیب مشترکین اسراف کار پرداخت خواهد شد.    
گروه اقتصاد رویکرد 

یک اصل جدی در دنیا وجود دارد که هرکسی از چیزی که استفاده می کند 
باید بهای آن را نپردازد. یک لحظه با خود فکر کنید، اگر بنا نباشد مردم بهای مایحتاج خود 
و خانواده را بپردازند، چه نابه سامانی بزرگی پدید خواهد آمد. نابسامانی فعلی آب هم بیشتر 

از هر عاملی در گرو نپرداختن هزینه آب مصرفی، توسط استفاده کنندگان است.

شوخی های مدیریتی
سفر پرخطر

مدیرعامل یک شرکت بزرگ، قصد سفر به مالزی را داشت. صبح که وارد ساختمان شرکت 
شد، نگهبان شیفت شب، بعد از صبح بخیر به او گفت »شب گذشته خواب دیدم هواپیمای 
شما سقوط می کند.« مدیرعامل ترسید و پرواز خود را یک هفته عقب انداخت. تصادفاً 
هواپیمای مالزی سقوط کرد و تمام سرنشینان آن مردند. مدیر عامل پس ازشنیدن خبر 
سقوط هواپیما دستور داد پاداش خوبی به نگهبان بدهند و او را اخراج کنند!! فکر می کنید 

دلیل اخراج نگهبان چه بود؟

انواع دروغ
سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ معمولی، دروغ شاخدار و آمار.                مارک تواین

 ISH  در نمایشگاه KWC حضور
نمایشگاه دوساالنه ISH امسال با موضوع آب و انرژی با کارایی مثبت از 10 الی 14 مارس سال 
2015 در شهر فرانکفورت کشور آلمان برگزار شد. چون ماهنامه در آن زمان زیر چاپ بود، گزارش 

کامل این نمایشگاه را در شماره آینده به اطالع خواهیم رساند.
 OLI معرفی فالش تانک

تعمیرات  و  کرد  عمل  آموزش  معرفی،  جلسه  جاری  سال  اسفند  دوازدهم  تاریخ  در   
فالش تانک OLI توسط آقای فابیو، یکی از مدیران فنی کارخانه OLI که به همین 
منظور از ایتالیا آمده بودند، در محل مرکز همایش صدرا برگزار شد. این جلسه با حضور 

همکاران فروش و نمایندگان محترم شرکت KWC برگزار شد.

KWC اخبار

خوب معلولمه، نگهبان نباید سر پستش می خوابید!

کاریکاتورهای محیط زیست

کاریکاتوریست  او  است.  مغان  آباد  پارس  از  جوان  هنرمندی  فیروزی  بهروز 
است و با روزنامه ها و مجالت کشور همکاری دارد. یکی از کاریکاتورهای این 
جوان زمانی که در روزنامه جام جم چاپ شد، مورد توجه مقامات شهری لیما 
پایتخت پرو قرارگرفت و با رعایت کپی رایت و اجازه هنرمند، این کاریکاتور 

در یکی از پارک های لیما نصب شد. 

در آینده تکنولوژی آنقدر پیشرفت خواهد کرد که یک کارخانه ی بزرگ را فقط 
یک مرد و یک سگ اداره خواهند کرد. حضورمرد برای این است که به سگ غذا 

بدهد و سگ مواظب است آن مرد دست به هیچ چیز نزند.


