
زیست محیطی آن پیش آمد، بار دیگر سدها به عنوان بهترین تولید کننده نیروی پاک مطرح 
شدند. آیا این حرف صحیح است و پاک ترین شیوه تولید انرژی، استفاده از نیروگاه های برق- 
آبی هستند؟ جواب این است ، سدها قاتل محیط زیست و مخرب تر از انواع نیروگاه ها از نظر 

تولید گاز های گلخانه ای هستند.
 CO2 بدترین و مخرب ترین گاز برای محیط زیست نیست. زیرا تمام CO2 بر خالف نظریه رایج
موجود در انواع سوخت های فسیلی، روزگاری در جو ُکره زمین وجود داشتند. این گاز طی 
میلیون ها سال تحت تاثیر فعل و انفعاالت خاصی، در انواع سوخت های فسیلی ذخیره شدند. در 
واقع جو ُکره زمین از دوران های گذشته با مقادیر بسیار بزرگتری از گاز CO2 آشنا بوده و به شکلی 
با آن کنار آمده است. آن چه که برای جو ُکره زمین به مراتب خطر ناک تر و ناشناس تر است، گاز 

نسوخته متان می باشد. خطر گاز متان از آنجا ناشی می شود که می تواند از 
خروج امواج الکترو مغناطیس با طول موج بلند، که از زمین ساطع می شوند 
جلوگیری کند و آن را مانند آینه به طرف زمین منعکس نماید. این همان 
اتفاقی است که به آن اثر گلخانه ای می گویند. هرچند گاز کربنیک با گاز متان 
در این خاصیت شریک و سهیم هستند، اما گاز متان بسیار مؤثرتر عمل 
می کند، یعنی بر حسب واحد جرم، 70 بار بیش تر از گاز کربنیک در از بین 

بردن اُزون جو و ایجاد اثر گلخانه ای موثر است.
مشکل دیگر این است که گاز متان عمدتاً در اثر تجزیه ی باکتریایی مواد 
آلی در محیط های عاری از اکسیژن تولید می شود. سدها به دلیل داشتن 
مقادیر زیادی از رسوب ها غنی از باکتری، محیط مناسبی برای تخمیر 
گیاهان و زباله  هایی هستند که همواره از طریق رودخانه وارد مخزن سد 
می شوند. در اثر فرآیند تخمیر، همواره مقادیر زیادی گاز متان تولید 
می شود و چون این گاز در تمام محیط مخزن پراکنده است، امکان 
جمع آوری و سوزاندن آن وجود ندارد. پس مستقیماً وارد جو می شود. 

از طرفی سدها، بناهای عظیمی از بتون هستند و مقدار زیادی سیمان در ساخت آن استفاده 
می شود. برای مثال در ساختن سد »سه دره« کشور چین که عظیم ترین سد جهان است، 

بیش از 11میلیون تن سیمان مصرف شد. 
سیمان ترکیبی از آهک، رُس، سیلیس و اکسیدهای معدنی است که در دمای 1۵00 درجه  
سانتی گراد پخته می شود. باید بدانیم برای تولید هر تُن سیمان، به بیش از 12۵ لیتر سوخت فسیلی 
)مازوت و یا گاز طبیعی( و 110 کیلو وات ساعت برق، نیاز است. در نتیجه این فرآیند، یک تُن گاز 
CO2 وارد محیط زیست می شود. یعنی فقط سهم سد چینی سه دره، در ایجاد اثر گلخانه ای، 
11 میلیون تُن گاز کربنیک و میلیون ها تُن گاز متان است و تا زمانی که این سد پایدار بماند، تولید 

متان نیز ادامه خواهد داشت.
حاال که رفته رفته آثار و پیامدهاي زیان بار زیست محیطي سدسازي آشکار شده، آیا دیگر می توان 
به انرژی تامین شده به وسیله این هیوال ها، لقب انرژی پاک داد. منظور این نیست که نیروگاه های 

شده اند و دیگر بر روی تولید برق به صورت پایدار نمی توان حساب باز کرد و امکان کمبود 
شدید برق به دلیل کم شدن ذخیره آب پشت سدها، کشورها را با خطر کمبود هم زمان آب 
و برق مواجه نموده که این موضوع کار را برای مدیریت بحران به شدت سخت و طاقت فرسا 

خواهد کرد.     
در شرایط فعلی سدسازي باید آخرین گزینه باشد، یعني زماني اقدام به سدسازي بشود که 
هیچ گزینه بهتري موجود نداشته باشد. دیگر نباید سفارش کرد یا دستور داد که در فالن 
نقطه سد ساخته شود. دیگر نباید در مطالعات مهندسي سدها ارزش مطالعات اجتماعي 
و زیست محیطي نادیده گرفته شود و باید کلیه استانداردهاي تعریف شده بین المللي در 

ساختن سدها رعایت گردد. 

در سال 121۸ میالدی برابر با ۶1۴ هجری قمری، در زمان سلطنت محمد خوارزمشاه، تصرفات 
مغول ها از طرف شرق به مرز ایران رسید. چنگیز خان با وجود فتح کشور پُر ثروت و عظیم چین، 
ظاهراً به لشکرکشی به ایران عالقه ای نداشت و  قصد داشت تا با سلطان محمد خوارزمشاه که او 
را پادشاهی مقتدر می دانست روابط دوستانه برقرار کند. به همین دلیل حدود ۴۵0 نفر از تُجار 
خود را به ریاست محمود یلواج، با ۵00 شتر اجناسی مانند طال، نقره، مصنوعات ابریشمی چینی، 
پوست های گران بها و سایر کاال های بازرگانی به همراه معرفی نامه و درخواست برقراری رابطه بین دو 
دولت، به ایران فرستاد. اما غایرخان حاکم شهر اُترار به مال بازرگانان طمع کرد و تُجار مغول را به اتهام 
جاسوسی توقیف نمود. سپس با اجازه سلطان محمد که در آن هنگام در عراق بود تمامی بازرگانان 
را قتل عام کرد. سپس بار کاروان را فروخت و بخشی از مبلغ حاصل شده را برای سلطان محمد 
فرستاد. چنگیز خان هنگامی که از واقعه اُترار مطلع شد از خوارزمشاه درخواست نمود تا ُمسبب این 
واقعه یعنی غایرخان را به او بسپارد و خسارات وارده را جبران کند. سلطان محمد مایل به استرداد 
غایرخان نبود چون اغلب سران لشکر او از خویشاوندان غایرخان بودند و همچنین ترکان خاتون، مادر 
سلطان محمد، که آن زمان درکارها نفوذ داشت، عمه غایرخان بود. در نتیجه سلطان محمد نه تنها 
درخواست چنگیز خان را قبول نکرد، بلکه با فرصت سوزی، سفیر او را به قتل رساند و همراهان سفیر 
را با ریش و سبیل بریده به نزد چنگیزخان بازگرداند. این رفتار جنگ طلبانه، دست آویز حمله مغول 
به ایران شد و اتفاق افتاد آن چه که نباید اتفاق می افتاد! به قول عطاملک جـــوینی نویسنده 

» تاریخ جهانگشا« آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند، یا به روایتی ماندند.
به دلیل این  که بخش عمده ای از تولید گاز ایران در جنوب کشور به دست می آید، درسال 
137۴ قراردادی بین ایران و ترکمنســتان برای واردات گاز از آن کشور امضاء شد، تا به این 
شکل گاز مناطق شمال و شمال شرق تامین شود و نیاز به انتقال گاز از جنوب کشور، که عملی 
پُر هزینه است، منتفی شده و این هزینه صرفه جویی گردد، در عوض گاز بیشتری صادر شود 

و هزینه این خرید را تامین کند.
براساس یک قرارداد 2۵ ساله، دولت ترکمنستان متعهد شد به تدریج تا سقف ساالنه ۸ میلیارد 

مترمکعب گاز به قیمت ثابت هر هزارمترمکعب ۴2 دالر تحویل ایران دهد. پس از آماده شدن 
خطوط به طول 200 کیلومتر، با هزینه 19۵ میلیون دالر، بین کربجه در ترکمنستان و کردکوی 
در ایران. از سال 137۶ واردات گاز آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3/3 میلیارد مترمکعب و در 

سال های بعد به بیش از ۶ میلیارد مترمکعب رسید.
در سال 13۸۵ پس از بیماری و فوت »صفرمراد نیاز اف« رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان 
که این قرار داد را امضاء کرده بود، دولت جدید به تعهد خود در خصوص ثابت نگاه داشتن قیمت 
گاز عمل نکرد و با بهانه »پاره ای از تعمیرات« در زمستان آن سال اقدام به بستن شیرهای گاز 
کرد و در نهایت برای وصل مجدد خواستار افزایش قیمت شد. با مذاکراتی که بین مقام های 
دو کشور در این خصوص انجام شد، الحاقیه ای به قرارداد اولیه افزوده شد و براساس آن قیمت 
فروش هر هزار مترمکعب گاز از۴2 دالر، طی دو مرحله به 7۵ دالر افزایش یافت. این قیمت بر 
اساس توافق طرفین برای مدت سه سال ثابت و بدون تغییر اعالم شد. اما ترکمنستان بار دیگر 
چند ماه بعد، برخالف توافقی که ُمرکب آن هنوز خشک نشده بود، در خواست کرد قیمت گاز 
به1۴0 دالر افزایش یابد. هیئت ایرانی 10 بار به ترکمنستان سفر کردند ولی نتوانستند به نتیجه 
برسند و اعالم کردند طرف مقابل خواسته هایی »مغایر منافع ملی و عزت کشور« ما دارد. تا اینکه 
در دی ماه همان سال که یکی از سردترین زمستان سال های اخیر بود، ترکمنستان بار دیگر شیر 
گاز را به روی ایران بست، در نتیجه جریان گاز در بخش هایی از شمال کشور و به ویژه مازندران 
قطع شد. هیئت مذاکره کننده، به سرعت به ترکمنستان بازگشت و طی یک مذاکره سریع به باال 
رفتن قیمت گاز رضایت داد و جریان گاز را وصل نمود. البته این بار به قیمت 3۵0 دالر که بیش 

از 2 برابر قیمت در خواستی ترکمنستان در چند ماه قبل بود.
فرصت شناسی یکی از ابزار مدیریت است. ترکمن ها از شوروی سابق آموخته بودند که در شرایط 
سخت به راحتی می شود خواسته ها را به ُکرسی نشاند. در حالی که مدیران کشور ما با مطرح 
کردن شعار هایی مانند »خالف منافع ملی و عزت کشور« باعث شدند قرارداد در زمان مناسب 
بسته نشود و در شرایط بحرانی به دو برابر قیمت پیشنهادی آنها، که جای چانه زنی هم داشت، 
بسته شد. حاال هم که بیش از ۸ سال از آن تاریخ می گذرد به نظر نمی رسد به عزت و منافع 

کشور، از طرف ترکمنستان ضربه ای اساسی وارد آمده باشد.
عمل مقابل فرصت شناسی، فرصت سوزی است. در مسئله آب هم تاکنون فرصت سوزی های 
فراوانی اتفاق افتاده و به نظر نمی رسد هنوز هم مدیریت آب بخواهد دست از این روش بر دارد. در 
سال های اخیر، با رنج و مکافت زیاد، تا حدودی برای مردم جا افتاد که آب کم است و باید 
صرفه جویی کنند. پس از چند روز بارندگی اخیر، ناگاه روزنامه ها از قول یکی مدیران آب با تیتر 
بزرگ اعالم کردند »امسال تابستان در تهران جیره بندی آب نخواهیم داشت« هرچند در متن خبر، 
چند اما و اگر هم وجود داشت. این حرف یعنی پنبه کردن بسیاری از چیزهایی که بافته شده است و 
همان اندک انگیزه مردم برای مراقبت از آب، با این خبر خوش! تا حد زیادی از بین رفت. این کار اگر 
فرصت سوزی نیست پس چه نام دارد؟ اگر واقعاً شرایط آب خوب است، که نیست! آیا بهتر نیست 
این آب صرف سفره های زیر زمینی شود تا از نشست زمین و بسته شدن رگ های آب رسان به 
سفره ها جلوگیری شود؟ فرصت به اندازه کافی سوزانده شده و دیگر منابع زیر زمینی آب، 
بیش از این تاب تحمل ندارند.                                                                                             ش.ب

سدها موهبت یا قاتل محیط زیست؟ فرصت سازی- فرصت سوزی
امروزه بیش از 2۴ درصد نیروی الکتریسیته 
جهان، از طریق نیروگاه های برق آبی تامین 
می شود. انرژی برق- آبی به شدت وابسته به 
سد است، چون در اثر انرژی سینتیک ریزش 
آب از باالی سد به پایین، توربین ها حرکت 
کرده و برق تولید می شود. از زمانی که در 
سال 1۸۸2، اولین نیرو گاه های برق- آبی 
و  ترین  پاک  شیوه،  این  شد،  ساخته 
ارزان ترین راه تولید برق شناخته می شد. به 
دلیل بعضی دیگر از مواهب سد سازی، مانند 
ذخیره آب در فصول پُر آب برای زمان های 
کم آبی، جلوگیری از سیل و امکان تامین 
آب شهر ها، در طول قرن بیستم سدسازی 
در تمام دنیا به سرعت افزایش یافت. در حال 
حاضر بیش از ۵3 هزار سد در سراسر جهان 
وجود دارد که 330 عدد از آنها متعلق به ایران 

است. این تعداد سد هر ساله می توان حدود ۵۴ میلیارد متر معکب آب در پشت خود ذخیره کند. 
البته به شرطی که خشکسالی و مصرف بی رویه شهرها اجازه بدهد.

نیروگاه های حرارتی معموالً برای سوخت، از ذغال سنگ یا مشتقات نفت و یا گاز استفاده می کنند 
که هم تهیه آنها پُر هزینه است و هم در اثر سوختن این مواد مقدار زیادی CO2 و حرارت، مستقیماً 
وارد جو می شود. نیروگاه های اتمی هم بسیار گران و خطرناک هستند و زباله های آن نیز برای 
محیط زیست دردسر ساز است. در حالی که نیروی جریان آب، با هزینه اندک و بدون تولید گاز  
CO2برق تولید می کند. به همین دلیل از زمانی که مسئله گرم شدن جهان و آثار مخرب 

حرارتی یا اتمی بهتر از نیروگاه های برق- آبی هستند، بلکه با توجه به مجموع آثار مخرب سدها 
مانند، ایجاد تغییر در جریان طبیعي رودخانه، چندپاره شدن رودخانه هایي که در مسیر سد 
قرار دارند، تبخیر زیاد دریاچه سدها، اثرات منفي سد بر روي تغذیه آبخوان ها، آوارگي و جابه 
جایي اجباري تعداد زیادی از انسان ها و جانوران، ایجاد اختالل در مهاجرت ماهیان و سایر 
آبزیان، تجمیع رسوبات و مواد غذایي مناسب برای تولید گاز متان در مخازن سدها، آیا دالیل 
خوبی برای بازنگری درساخت بی رویه سدها وجود ندارد؟ به خصوص که در سالیان اخیر به 
خاطر تغییرات آب و هوایی و کم شدن بارش، تعداد زیادی از سدها کم آب و غیر قابل استفاده 

گفتگو با دکتر کاوه مدنی درباره هم زبانی برای حل بحران آب
ایالت طالیی کمرنگ می شود
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گفتگو با دکتر کاوه مدنی درباره هم زبانی برای حل بحران آب

آقای دکتر کاوه مدنی الریجانی یکی از جوان ترین و سرشناس ترین متخصصان 
مدیریت منابع آب در دنیا هستند. ایشان تا مقطع لیسانس در دانشگاه تبریز 
تحصیل کردند، سپس مدرک دکترای خود را دررشته مهندسی عمران ومحیط 
زیست از دانشگاه دیویس کالیفرنیا دریافت نمودند. ایشان سابقه تحقیق و تدریس 
در دانشگاه های کالیفرنیا، فلوریدا، سوئد و انگلستان را دارند. او درسال 2012 
توسط انجمن مهندسین عمران آمریکا  )ASCE( به عنوان یکی از 10 چهره نوین 
عمران معرفی شد. اخیراً مقاله ای از ایشان در  نشریه علوم و مطالعات زیست 
 )Journal of Environmental Studies and Sciences(  محیطی
منتشر شده که ابعاد بحران آب در ایران را مطرح می کند. در این شماره ماهنامه 
از طریق اسکایپ )skype( با دکترکاوه مدنی در باره هم زبانی برای حل بحران 

آب صحبت کرده ایم.
به نظر شما ابعاد مشکل آب برای مسئولین کشور کامالً شناخته شده است؟

مسائل مربوط به حوزه آب آنقدر پیچیده و دینامیک است که با تفکر قدیمی و 
سنتی نمی شود آن ها را شناسایی کرد. من شک دارم در مدیریت آب کشور روی 
دالیل ایجاد مشکالت آب اِجماع وجود داشته باشد. قدم اول برای حل مشکل این 
است که ابعاد مسائل را به درستی بشناسیم و بر اساس این شناخت، برای پیدا 
کردن راه حل، با سایر ارگان ها و حوزه های مختلف هم اندیشی کنیم چون در 

بسیاری از موارد ریشه مشکالت، فقط در حوزه مدیریت منابع آب قرار ندارد.
 به نظر من اگر مسائل ریشه یابی شود، سه مسئله عمده را شناسایی خواهیم کرد، 
که دو تا خارج از مدیریت منابع آب و یکی در حوزه مدیریت آب قرار دارد. اولین 
مشکل افزایش سریع جمعیت است، البته میزان سرانه آب موجود در ایران هنوز از 
نظر عددی خیلی خطرناک نشده، ولی توزیع جغرافیایی جمعیت و آمایش سرزمین 
بسیار نامناسب و بدون برنامه ریزی رخ داده و باعث شده فشار زیادی به منابع آب 
وارد شود. امروزه نرخ شهرنشینی کشور به 70 درصد رسیده و شهرهای کوچک به 
سرعت تبدیل به کالن شهرها می شوند. این گرایش به شهرنشینی باعث شده در 
بخش کشاورزی انگیزه کار کردن و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و نسل جوان 
ترغیب به یادگیری کشاورزی نشوند. چندان که به تدریج متوسط سنی کشاورزان 
به۵0 یا ۶0 سال رسیده، که خیلی آموزش پذیر نیستند و ترجیح می دهند به 
جای شیوه های نوین آبیاری و کشاورزی با شیوه سنتی کشت و کار کنند. در واقع 
این عدم آمایش سرزمین است که باعث کوچ های وسیع و ناکارآمدی کشاورزی 
شده است. البته هرگاه روی کشاورزی ناکارآمد انگشت می گذاریم، عده ای به 
سرعت احساساتی می شوند و سعی می کنند مشکل را از گردن بخش کشاورزی  
بردارند. مثالً  می گویند آمار 92 درصدی سهم آب کشاورزی، حربه وزارت نیرو 

و فرافکنی است! وقتی گفته می شود راندمان بخش کشاورزی پایین است، معنی 
اش این نیست که کشاورزی را باید تعطیل کرد. البته کشورهایی هستند که به 
دلیل صنعتی بودن و کمبود آب،کشاورزی را تقریباً تعطیل کرده اند و بیشتر غذای 
شان را وارد می کنند. کشور ما هم اگر صنعتی بود، الاقل تا زمانی که صادرات 
نفت ادامه دارد، می توانست غذای خود را بدون مشکل وارد کند، اما چون در 
کوتاه مدت نمی توان کشور را صنعتی کرد و حتی بر فروش مستمر نفت هم نمی 
شود اطمینان داشت. بنابراین باید و مجبوریم که در بخش کشاورزی سرمایه گذاری 
نماییم. البته در سال های گذشته به خاطر اقتصاد نفتی با پرداخت سوبسید و یارانه، 
هزینه سنگینی برای کشاورزی متحمل شده ایم، ولی به صورت زیر بنایی در این 
بخش سرمایه گذاری نشده. به آب زیرزمینی سوبسید دادیم، هزینه واقعی انرژی 
را از کشاورزان نگرفتیم، به صورت بی رویه و با هزینه های زیاد، بیشتر از تمامی 
آب موجود کشور سد ساختیم، تعداد زیادی مهندس کشاورزی تربیت کردیم که 
اکثراً یا بیکارند یا در مشاغل نامربوط مشغول به کار هستند، تازه فکر کردیم داریم 
ازکشاورز حمایت می کنیم، در صورتی که به این شکل فقط باعث شدیم آب های 
زیرزمینی از بین برود، در نتیجه کسانی را که می خواستیم از آنها حمایت کنیم، روز 
به روز ضعیف تر شدند. یکی از توجیهات برای پرداخت این هزینه مخرب، بحث 
امنیت غذایی بوده. در این سال ها همواره مسئوالن می گفتند اگر این کارها را 
نکنیم امنیت غذایی نخواهیم داشت. وقتی سیستم پیچیده ای مانند آب یک کشور 
باید مدیریت شود، نمی توان به صورت تَک بُعدی به آن نگاه کرد، باید اهداف خود 
را در کفه ترازو قرار دهیم و آنها را سبک سنگین کنیم. ما نمی توانیم به قیمت از 
بین رفتن سفره های آب زیرزمینی و فقیر شدن کشاورزی، امنیت غذایی به دست 
آوریم. ما نمی توانیم نان داشته باشیم و آب نداشته باشیم، زیرا هر دوی اینها برای 
ما حیاتی هستند. اصوالً فکر خودکفایی غذایی در منطقه نیمه خشک خاورمیانه 
یک توهم محض است، زیرا در این منطقه چنین کششی وجود ندارد. با جمعیت 
فعلی کشور در خوش بینانه ترین حالت، شاید فقط آب ُشرب و صنعتی را بدون 
مشکل بتوان تهیه کرد. پس به نظر می رسد در زمینه کشاورزی نهایتاً مجبوریم 
آب مجازی وارد کنیم. مشکل دیگری که ریشه از۵0 سال پیش دارد، تفکر سازه ای 
است. در طول این مدت سعی کردیم همه مشکالت را با راه حل های سازه ای مثل 
ساختن سد، انتقال آب و غیره حل کنیم، یعنی سعی کردیم با اضافه شدن تقاضا، 
عرضه را تا آن جایی که ممکن است باال ببریم. در نتیجه اکنون مشکالت زیست 
محیطی بسیاری به وجود آمده. قبل از انقالب با باال رفتن درآمدهای نفتی، عطش 
توسعه روز افزون شد. بعد از انقالب هم این عطش تشدید گردید. در این سال ها 
ما می خواستیم به دنیا ثابت کنیم که خودکفا هستیم، برج میالد ساختیم، تعداد 
زیادی سد ساختیم، یک سال توانستیم در تولید گندم به خود کفایی برسیم، همه 
این اقدامات برای این بود که بگوییم ما می توانیم! این در زمانی بود که در دنیا دیگر 
کسی به دنبال خودکفایی و ساختن بزرگ ترین و یا بلند ترین برج، یا بزگترین و 
بیش ترین سد نیست، فقط در خاورمیانه و آسیای شرقی بعضی از دولت ها دنبال 
یک چنین کارهایی هستند. الزم است گفته شود اگر چه این مسئولین بودند که 
نباید به دام می افتادند و عواقب کار را پیش بینی می کردند، ولی از لحاظ فرهنگی 

مردم هم این روش را تحسین می نمایند زیرا راه حل های سازه ای دیده می شود، 
اگر یک سد یا یک پُل در منطقه ای ساخته شود آن را همه می بینند و فکر می کنند 
باعث تغییر در اقتصاد آنها خواهد شد، کار ایجاد می کند، شکوفایی و رونق به وجود 
می آورد. در صورتی که در نگاه بلند مدت در بسیاری از مواقع به ضرر آنها تمام می 
شود. به دلیل همین تفکر سازه ای تا کنون مشکالت زیادی برای محیط زیست به 
وجود آمده. اگر فشارهای اخیر وارد نشده بود، شاید عامه مردم هنوز هم داشتند برای 

سد سازی و انتقال آب و انواع کارهای سازه ای کف می زدند.
یکی دیگر از مشکالت حوزه مدیریت آب تنوع مراکز تصمیم گیری و جزیره ای رفتار 
کردن آنها است. در حوزه آب، به صورت مستقیم وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، 

سازمان محیط زیست و سازمان مراتع و جنگل داری فعال هستند. هر جا بازوهای 
اجرایی زیاد شود، به طور طبیعی تعارض و رقابت ایجاد می شود و در نهایت باعث 
دامن زدن به مشکالت و ضعیف شدن عملکردها می شود. البته با چنین شرایط هر 
کس جای مدیران گذشته و حال باشد، شاید عملکردش خیلی فرق نکند، چون 
معموالً انگیزه مدیران شخصی و فردی نیست، در واقع خواست آنها از طرف سیستم 
به مدیران دیکته می شود. به عنوان مثال یک نماینده مجلس که قانون گذار سیستم 
است در دوره ۴ ساله خود، تمام سعی و تالشش را می کند تا در منطقه اش رونق 
ایجاد شود و مردم خوشحال باشند، تا او بتواند دوباره رای بیاورد. این نماینده برای 
ساختن یک سد که توجیح اقتصادی و زیست محیطی ندارد،  به مدیران فشار می آورد 
و اگر آنها تبعیت نکنند، تهدید به سوال و استیضاح می شوند. در نتیجه پروژه ای که 
از طرف کارشناسان بی طرف غیر الزم و مخرب محیط زیست  شناخته شود، ساخته 
می گردد. این ساختار مدیریت غیر بهینه بسیاری از مشکالت را به وجود آورده است. 

بنابراین برای پیدا کردن راه حل، باید همه این مسائل را در نظر گرفت.
در این شرایط راه حل چیست؟

یک از راه حل ها پیدا کردن زبان مشترک است. بسیار طبیعی است که در جلسه 
تصمیم گیری برای مدیریت آب اگر یک نفر از بخش آب بیاید و یک نفر از بخش 
کشاورزی و یک نفر از محیط زیست هر کدام اهداف متفاوتی دارند که در واقع اهداف 
سازمانی آنها است. در این جلسه نماینده سازمان محیط زیست، از اهداف محیط 
زیستی دفاع می کند و کسی که هدف اش ساختن سد است با بقیه می جنگد تا حرف 
خود را با انواع فشارهای آشکار و پنهان به ُکرسی بنشاند. با این شیوه، متخصصان در 
شاخه های مختلف به جای اینکه همکاری و کمک کنند، حاضر نیستند زیر یک چتر 
به حل مسائل بپردازند. مثالً اگر وزارت کشاورزی بخواهد سطح زیر کشت را افزایش 
دهد، به وزارت نیرو فشار می آورد که آب و برق مجانی در اختیار کشاورز بگذارد. اگر 
مدیرت آب و برق به َده ها دلیل فنی و اداری با این کار موافق نباشد، در نهایت با فشار 
تَن به این کار می دهد. در صورتی که اگر اهداف به خوبی تعریف شوند و بر روی آن 
کار کارشناسی انجام گیرد، می توان به راه حل های خوبی رسیدکه منافع کشور هم 
تامین شود. مثالً اگر به جای آب و برق مجانی، سعی شود کشاورزان شرایط رفاهی و 
امکانات کشاورزی بهتری داشته باشند، در این صورت حاضر نخواهند بود روستا را رها 
کرده، به شهر بروند و در بخش خدماتی کار کنند و دچار فقر و بی سرپناهی شوند. 
از طرفی کشاورز مرفه خالق تر است و قدرت ریسک باالتری دارد و حاضر است بر 
روی کشت خود رفتارهای متفاوتی انجام دهد، محصول سنتی را عوض کند، از وسایل 
متفاوتی مانند حس گرها و سیستم قطره ای استفاده کند. در این شرایط کشاورز 
می داند چه بکارد، َکی و چگونه آبیاری کند و چه کودی انتخاب کند. زبان مشترک 
یعنی همه با تمام نیرو و تخصص به جای دفاع از اهداف سازمانی خود، از منافع کشور 
حمایت کنند. همه باید بپذیرند که همه چیز را نمی دانند، باید بدانند در خیلی از مواقع 
ریشه مسائل بسیار پیچیده است وآنها باید با توجه به اصل عدم قطعیت، مدیریت 
نمایند. اگر راه حل ها علمی و با توافق کارشناسان اتخاذ شود، باعث می گردد همه 
زیر یک چتر بیایند، چون به این شکل نتیجه کار برای وزارت کشاورزی، برای وزارت 
نیرو، برای سازمان محیط زیست و برای نماینده مجلس و در واقع برای مملکت ایده 

آل تر می شود. حاال اگر قرار باشد به این روش عمل کنیم، باید به جای دادن یارانه 
جدید به کشاورز یارانه ها را کم کنیم. ممکن است این بحث پیش آید که اگر یارانه ها 
قطع شود چه بر سرکشاورز می آید؟ اگر توضیح داده شود که قرار نیست یارانه 
قطع شود بلکه مکانیزم پرداخت عوض می شود. یعنی به جای اینکه یارانه را به آب 
و برق بدهیم آن را در جهت تامین تجهیزات هزینه می کنیم و ابزار مدرن مانند 
سنسور و کنتور هوشمند و آبیاری قطره ای و تحت فشارتهیه می شود. به کشاورز 
گفته می شود مصرف آب و انرژی را محدود کند و با تجهیزات کشاورزی بهره وری 
را افزایش دهد، با این شیوه درآمد کشاورزان افزایش پیدا می کند. این روشی است 
که در کشورهای دیگر نیز انجام می شود. راه حل دیگر تعاونی های کشاورزی است. 
در حال حاضر راندمان مزارع کوچک ما بسیار پایین است. این مزارع باید بزرگ تر 
شوند و برای بزرگ تر شدن باید تعاونی ها ایجاد شود. وقتی تعاونی تشکیل شد، 
کشاورزان در تعیین قیمت محصول قدرت بیشتری خواهند داشت و می توانند 
برای جلوگیری از فشار بر مصرف کننده، دست واسطه ها را کوتاه کنند. ابتدا کار 
دولت است که مدیریت این تغییر را بپذیرد و مخارج آن رابپردازد، هزینه های این 
روش به مراتب از سد سازی که باعث از بین رفتن سفره های آب می شود کم تر 
است. راه حل دیگر بازار آب است. ما از قدیم بازار آب داشته ایم، میرآب داشتیم، 
قنات داشتیم،حق آبه داشتیم و برای آب هزینه پرداخت می کردیم. زمانی که بازار 
آب داشته باشیم، هرجا آب کم باشد، کشاورز مجبور می شود برخی از محصوالت را 
نکارد و به جایش محصوالت دیگری بکارد که برایش صرف کند، به وسیله بازار آب 
الگوی کشت اصالح خواهد شد. در حال حاضر یا به شیوه سنتی بعضی محصوالت 
را انتخاب می کنیم یا به طور احساسی، چون همسایه ما تصمیم گرفته مثالً کیوی 
بکارد ما هم می رویم کیوی می کاریم، بدون این که توجیح اقتصادی وجود داشته 
باشد. اگر در منطقه ای آب کم است کشاورز نباید برود چغندر بکارد، یا مثالً در 

مرکز ایران اقدام به کشت برنج کند.
راه حل دیگر این است که سازمان محیط زیست باید قوی شود. االن سازمان محیط 
زیست یک خبرنگار است و فقط می گوید بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، وضعیت 
محیط زیست مان خراب است ولی عمالً کاری نمی تواند بکند. هرچند در ساختار 
سیاسی فعلی رییس سازمان محیط زیست، معاون رییس جمهور است و نیاز ندارد 
از مجلس رای اعتماد بگیرد، ولی در عمل در مواجه و مقابله با سازمان ها و وزارت 
خانه ها از همه ضعیف تر است، اخیراً بحث بود که این سازمان را با وزارت جهاد 
کشاورزی ادغام کنند. این کارها راه حل محسوب نمی شود. قدرت این سازمان 
باید اضافه شود و حق وِتو پیدا کند. ادغام کردن این سازمان با وزارت خانه ای که 
عمالً خودش مسئول بسیاری از مشکالت هست، چه دست آوردی خواهد داشت؟ 

سازمان محیط زیست در خیلی از جاها باید حرف اول و آخر را بزند که چه چیزی 
اجرا شود و چه چیزی اجرا نشود، نه اینکه وقتی که گرد و خاک و طوفان شن و خاک 
به وجود آمد، کاسه کوزه ها سر سازمان محیط زیست شکسته شود. این مشکالت 
که یک روزه به وجود نیامده اند. آن زمان که سازمان محیط زیست به شما می گفت 
این کار و آن کار را نکنید، چرا به حرف گوش ندادید؟ وقتی دریاچه ارومیه نابود شد، 
تازه ستاد بحران تشکیل می دهیم و ادعا می کنیم در10 سال آینده دریاچه را احیاء 
خواهیم کرد. وقتی خوزستان مشکالت اش شدید شد و فضایی خطرناک و امنیتی 
ایجاد گردید می آییم، ستاد بحران تشکیل می دهیم. این مسائل در بسیاری از موقع 
قابل پیشگیری هستند و نباید به جایی برسد که با هزینه های باال مشکل را برای 
مدت کوتاهی رفع و رجوع کنیم. رویکرد مدیران ما از حالت مدیریت بحران باید به 
سمت مدیریت پیشگیری برود. در حال حاضر مشکالتی در حوزه آب وجود دارد که 
از طوفان خوزستان و خشکی دریاچه ارومیه پُر اهمیت تر و خطرناک تر است، ولی 
کم تر در موردش صحبت می شود، چون جلو چشم نیست. مانند اتفاقی که درمورد 
آب های زیر زمینی در حال وقوع است، زمانی که آب ها شور شود و نتوانیم محصول 
تولید کنیم، وقتی که نشست های زمین زیاد شود، زمانی که کشاورزان مجبور به 
مهاجرت شدند، آن موقع است که می گوییم باید ستاد بحران ایجاد و برروی این 

بخش کار کرد. این روش بسیار خطرناک و پُر هزینه است. 
این که دولت مسئول است بسیار حرف درستی است یعنی در نهایت، دولت و حکومت 
به عنوان قانون گذار و مجری قانون باید مسئولیت داشته باشد و تضمین کند در دراز 
مدت شهروندان امنیت غذایی و آبی و محیط زیستی و غیره خواهند داشت. ولی در 
فرهنگ ما هم اشکالی وجود دارد که می خواهیم مسائل را به گردن یکدیگر بیاندازیم. 
به عنوان یک مدیر، به عنوان یک وزارتخانه و ارگان رسمی، به عنوان اعضاء اجتماع، 
کسی حاضر نیست مشکلی را بپذیرد و در رفع آن کوشش کند. همه معتقد هستند 
عامل مشکالت در خارج از حوزه مدیریتی و تصمیم گیری آنها قرار دارد. این طرز فکر 
بسیار به ما ضرر زده. روزنامه ها مشکالت را گردن سازمان محیط زیست می اندازند، 
محیط زیست می اندازد گردن وزارت کشاورزی یا وزارت نیرو، آنها می اندازند گردن 
جهاد، شهروندان تقصیر را می اندازم گردن دولت، دولت می اندازد گردن عوامل بیگانه 
و دشمن خارجی و خشکسالی و یا تحریم و تغییر اقلیم، این روش مشکالت ما را 
حل نمی کند. مردم می خواهند بر روی تمام رودخانه های منطقه شان سد ساخته 
شود، دوست دارند هر چقدر دل شان می خواهد آب مصرف کنند، می خواهند مسکن 
ارزان و فراوان مانند مسکن مهر ساخته شود. دولت هم که می خواهد مردم را خوشحال 
کند به جای کارهای کارشناسی شده دست به کارهای پوپلیستی می زند. مردم باید 
خواست های خود را تغییر دهند و دولت هم باید رویکردش را عوض کند. البته از 
ابتدا وظیفه دولت بودکه به مردم اطالع رسانی کند و آموزش دهد تا مردم بدانند 
خواست هایشان چه پیامدهایی دارد، که نکرد و احتماالً باز هم نخواهد کرد. در این 
 NGO شرایط اگر اطالع رسانی و آموزش به دست انجمن های مردم نهاد، که به آن
می گویند سپرده شود و آنها آموزش را از سطح مدارس و اجتماع آغاز کنند، می توان 

امیدوار بود که به تدریج تغییرات خوبی ایجاد شود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم. 



در شماره گذشته استمرار، پیگیری و مسئولیت پذیری جهت داشتن پشتکار تشریح شد. در 
این شماره قسمت پایانی مقاله را چاپ می کنیم در صورت تمایل می توانید قسمت اول این 

مقاله را در سایتwww.kwciran.com در قسمت ماهنامه پیدا کنید.
برای اینکه بتوانیم تصمیمات خود را به نتیجه برسانیم بهتر است سریع تصمیم نگیریم. اگر با 
علم و اطالع و مشورت و تفکر تصمیمی گرفتید که تا 90 درصد از آن مطمئن و 10 درصد 
نامطمئن بودید، حتماً به دنبال آن تصمیم بروید، ولی اگر لزوم انجام کاری ۵۵ درصد در مقابل 
۴۵ درصد بود، شما هنوز آماده تصمیم گیری نیستید. برای چه تصمیم می گیرید که به 
کالس اسپانیایی بروید وقتی تا 90 درصد به لزوم این کار اعتقاد ندارید. بسیاری از ما یاد 
گرفته ایم که در زندگی بازی کنیم و سرگرم  باشیم و مسئول نباشیم. قاعده ای وجود دارد 
که می گوید باید جدولی از ترجیهات و اولویت ها داشته باشیم و روزی یکی از اولویت ها را 
به عنوان تصمیم اول آن روز در نظر بگیریم. در زندگی کارهای مهم باید به عنوان کار اصلی و 
اساسی ما تلقی شود، آنقدر که به خاطرش حاضر باشیم هر کاری که الزم است انجام دهیم، 
در غیر این صورت گرفتار بی تصمیمی و نداشتن پشتکار خواهیم شد. روشی وجود دارد که 
هر روز صبح که از خواب بلند می شوید، بنویسید و یا به خاطر بیاورید که مثالً امروز20 کار 
مختلف دارم که باید انجام دهم. آنگاه 2 کاری که اصالً دوست ندارید و برای شما آزار دهنده 
است را اول انجام دهید و بعد به سراغ 1۸ کار بقیه بروید. معموالً انسان ها اول به سراغ کارهای 
خوب و دلچسب می روند مثالً مدت ها با دوستان و آشنایان بر سر حوادث و رویدادهای 
بی اهمیت به صورت رو در رو یا با تلفن و یا شبکه های اجتماعی صحبت می کند، ناگهان 
متوجه می شوند روزشان را تماماً  پُر کرده اند  و دیگر حوصله انجام آن دو کار ناخوش آیند را 
ندارند. این گونه است که تمام مدت در ذهن شان آزار می بینند و حتی در خواب هم کابوس 
کارهای انجام نشده به سراغ شان می آید. ما باید قبول کنیم، کاری را که باید انجام دهیم در 
اولین فرصت به پایان برسانیم و در صورت لزوم به استقبال ضرر و خطر و خستگی و ناراحتی 
آن برویم، نه اینکه کارهای خوب و دلچسب را انجام دهیم  و دیگر وقتی برای کارهای 

آزار دهنده نداشته باشیم.

روز چهارشــنبه اول آوریل 201۵ آقای جری بــراون )Jerry Brown( فرماندار 
کالیفرنیا ایالتی که به طالیی معروف است، پس از پایان فصل بارش برف و کمبود 
برف در کوه های سیرا نوادا )Sierra Nevada( که سرچشمه آب های کالیفرنیا 
اســت، اعالم کرد که این کاهش برف بی سابقه بوده است. او در یک طرح الزام آور 

دستور داد، مصرف آب در تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایالت کالیفرنیا 2۵ درصد 
کاهش یابد. این مقدار مساوی است با 1/31 میلیون متر مکعب در روز. آقای براون 
گفت: امروز من بر روی علف های خشک و زرد ایستاده ام در حالی که در سال های 
گذشته، در این موقع از سال و در همین محل، بر روی ۵ فوت برف می ایستادم. این 
خشــکی تاریخی بی سابقه است. در گذشته ما به آب های زیر زمینی فشار زیادی 
آورده ایم. وی گفت: با وجود اینکه ممکن است هزاران کشاورز بیکار شوند، ولی با این 
شرایط کشاورزی در بیشتر نقاط این ایالت عمل بی حاصلی است و به جز مکیدن 
شیره زمین عایدی دیگری ندارد. او گفت: ناسا با تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای 
اعالم کرده کالیفرنیا به صورت اورژانسی به رقم سرسام آور ۴0 تریلیون لیتر آب نیاز 
دارد، تا از بحران خارج شود. این مقدار مساوی است با جریان 170 روز آب از آبشار 
نیــاگارا. بنابراین من صرفه جویی در مصرف آب را به عنوان یک حکم الزم االجراء 
در سراسر ایالت اعالم می کنم. البته کالیفرنیا تنها ایالتی که دچار مشکل آب شده 
نیست. در ۴۸ ایالت دیگر آمریکا هم به صورت نسبی مشکل کم آبی وجود دارد، ولی 
مشکل کالیفرنیا از همه حادتر است، به خصوص که در سال های گذشته مدیریت 

چندانی بر روی مصرف و تامین آب انجام نشــده. این کم آبی در 100 سال گذشته 
بی ســابقه بوده و ما باید برای حفظ آب به هر شکل که می شود تالش کنیم. آقای 
فرماندار همچنین دستور داد تا از۵0 میلیون متر مربع چمن مقاوم در برابر خشکی، 
برای طراحی محیط شهری استفاده شود. او برنامه ریزی کرده که در سطح ایالت برای 
جایگزین کردن لوازم خانگی قدیمی با لوازم خانگی جدید که مصرف آب کمتری دارند 

وام و تخفیف به مردم داده شود.
آقای براون اعالم کرد، بودجه برای هزینه های اضطراری جهت مقابله با خشکسالی، 
یک میلیارد دالر است که 12۸ میلیون دالر آن جهت ارائه کمک مستقیم به کارگران، 
کشاورزان و سایرجوامع تحت تاثیر، در نظر گرفته شده و برای حفظ کیفیت آب و تهیه 
زیر ساخت های جدید و تعمیر و نگهداری خطوط لوله و زیر ساخت های قدیمی نیز 

272 میلیون دالر هزینه خواهد شد.
سخنگوی مجمع ســازمان آب شهر سن دیه گو )San Diego( آقای تونی آتکینز 
)Toni Atkins( نیز اعالم کرد آنها پشتیبان طرح فرماندار هستند و به دلیل ادامه کم آبی و 
خشکسالی ها برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت بسیار ضروری است. وی اضافه کرد: 
با توجه به رشد و افزایش خشکسالی، باید به صورت سراسری و در تمام بخش های ایالت 
برای حفاظت از آب بکوشیم. او گفت ما در حال بررسی خساراتی هستیم که به دلیل کم آبی 
به کشاورزان و صاحبان مشاغل وارد خواهد شد. از دیگر اقدامات کاهش مصرف آب، استفاده 
از آب بازیافتی برای آبیاری محیط های دانشگاهی و زمین های گلف، ممنوع کردن استفاده 

از آب آشامیدنی در مصارف کشاورزی، خانگی و آب دادن به گیاهان اعالم 
شد. او گفت: به سازمان های آب منطقه ای دستور داده شده تا با حفظ 

قیمت، کسانی را که آب بیش از الگو، مصرف می کنند را جریمه نمایند.
مارک وستون رئیس هیات  مدیره سازمان آب سن دیه گو نیز گفت: 
کاهش برف در رشــته کوه سیرا نشان دهنده لزوم صرفه جویی در 
 )Lake Tahoe( مصرف آب در کل ایالت است. او گفت دریاچه تاهو
که از این رشــته کوه تغذیه می کند، به عنوان مهم ترین منبع آبی 

ایالت کالیفرنیا در حال خشک شدن است. 
آقای وســتون اضافه کرد: آب منطقه ســن دیاگو از رودخانه های 
متروپولیتن )Metropolitan( و کلرادو )Colorado( تامین می 
شودکه با اُفت شدید آب رو به رو شده اند، به همین دلیل مطابق با 
حکم فرماندار سعی می کنیم، هر کاری که بتوانیم را در جهت کاهش 

این جبر زمانه است، باید کار را آغاز کرد و به آخر رساند. کار نیمه کاره به درد نمی خورد. متاسفانه پشتکار چیست و چگونه به دست می آید؟
آسیب های 1۴ ماه اول تولد و بعد رعایت نکردن اصول تربیتی صحیح در بین 2 تا ۵ سالگی 
زمینه افراد را برای عدم پیگیری تثبیت می کند و سبب می شود تا مانند آدم های یخ زده در 
دوران کودکی بمانند و همه چیز را بازی و سرگرمی بدانند، در نتیجه آغازگر خوب وتمام کننده 
بدی بشوند. ای کاش ما می توانستیم همه انرژی که بارها صرف کار های نیمه کاره کرده 

ایم، صرف یک کار بکنیم و آن را به نتیجه برسانیم.
 ما باید محکم بایستیم و به خود بگوییم، من تصمیمی نمی گیرم مگر اینکه علم و اطالع 
و مشورت و تفکر در باره آن انجام داده باشم، آنگاه تصمیم خود را به عنوان وحی ُمنزل و 
دستور دادگاه بدانید و دیگر در انجام آن شک نکنید، مگر اینکه جنبه های بد و منفی و غلط 
کار که قبالً به حساب نیامده، آشکار شود و آنقدر فاحش و غیر قابل رفع و رجوع باشد که 
الزم باشد در آن تصمیم بازنگری کنید. در غیر این صورت شما نمی توانید یک تصمیمی 
بگیرید و عملی را شروع کنید و بعد وسط کار این پرسش را از خود و دیگران بکنید که آیا 
این کار درست است یا غلط؟ خوب است یا بد؟ این کار را انجام بدهم یا ندهم. چنین رفتاری 

دیر یا زود انسان را از پا در می آورد.
  برای کارهای مهم و خوب زندگی  باید عادات خوب و مطلوب داشته باشیم. شما تصمیم 
گرفته اید هرصبح که از خواب بلند می شوید حمام بروید و دوش بگیرید و قرار است این کار 
را به خاطر مقبولیت اجتماعی خود انجام  دهید. شما نمی توانید هر صبح بلند شوید و بگوید 
»حاال کی گفته که آدم باید خودش را تمییز کند؟ چرا این همه آب مصرف کنم؟ چرا این همه 
مواد شیمیایی را روی خودم بریزم؟« اصوالً جایی برای این سواالت نیست، چون شما در شرایط 
عادی تصمیم گرفته اید که بهترین کار این است که تمیز باشید و با توجه به شرایط بهتر است 
که صبح ها دوش بگیرید. دیگر سوال ندارد، جستجوی فلسفی ندارد، بحث علمی ندارد، تردید 
آدم های شکاک را ندارد. در بیشتر موارد انسان بنده عادت خود است پس بهتر است که همه 
کارهای خوب و الزم را به صورت عادت در بیاورید تا به تدریج به نا خودآگاه خود بفرستید و آن 
را درونی کنید، تا به صورت خودکار و اتوماتیک انجام شود. این روش مانند رانندگی است که 
بعد از مدتی، بسیاری از رفتارهای راننده به صورت اتوماتیک انجام می شود و دیگر جا و مهلت 

بحث و دو دلی باقی نمی ماند.  

وقتی تصمیمی را گرفتید باید پای آن بایستید و اگر شک و دودلی پیش آمد فوری به خود بگوید 
»می خواستی تصمیم نگیری« متاسفانه چون قراری گذاشته اید یا قولی داده اید یا تعهد کرده 
و قراردادی امضاء نموده اید دیگر باید آن تصمیم را به انجام برسانید. اگر مرتباً در تصمیمات خود 
دودل می شوید و در یک زمان چیزی برایتان مهم است و زمانی دیگر چیز دیگری، باید بدانید 
شما کنترل و انظباط خود را از دست داده اید و جدول ترجیح هایتان درست تنظیم نشده است. 
بهتر است روی تصمیمات خود بایستید و حتی با خود لجبازی کنید، به خود بگویید، 
»حاال که تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم تا آخرش می روم و اجازه سوال اینکه این کار را 
بکنم یا نکنم را دیگر ندارم« تصمیمات شما مانند این است که سوار هواپیما شده اید، اگر وسط 
راه پشیمان شوید و داد بزنید، »هواپیما را نگه دارید من می خواهم پیاده شوم.« خلبان به حرف 
شما توجه نمی کند و به راه خود ادامه می دهد، فقط در مقصد شما را به جرم اخالل در نظم 
تحویل پلیس خواهند داد. آدم ها اگر که درست تصمیم نگیرند و کار را به پایان و انجام اش 
نرسانند در زندگی برنده و موفق نمی شدند. یکی از راز و رمزهای موفقیت این است که کاری را 
که شروع کردید باید به پایان برسانید.                                                                                    پایان

مصرف آب و حفاظت از آن انجام دهیم. وی گفت: شهر سن دیه گو از چند سال پیش 
خود را برای خشکسالی آماده کرده بود، اما بعد از ۴ سال خشکسالی و باال رفتن بی رویه 

درجه حرارت منطقه، ظاهراً وارد قلمرو ناشناخته می شویم.
سازمان آب سن دیه گو در ماه جوالی سال قبل محدودیت های مانند اجبار آبیاری 
گیاهان خانگی در تاریخ و زمان و مقدار مشخص، تعمیر نشتی های آب حداکثر ظرف 
72 ساعت و خارج کردن روان آب از سیستم کشاورزی و جایگزینی کردن آن با شیوه های 

مدرن آبیاری، از مواردی بود که اعمال شده بود.
راحیانون بایالرد )Rhiannon Bailard(، مدیر مرکز آموزش توسعه پایدار دانشگاه 
پپرداین )Pepperdine University( در مالیبو، که دانشگاه اش دارای محوطه 
درخت کاری شده بسیار زیبایی است، گفت: کم بود آب می تواند از محدودیت تبدیل 
به موقعیت شود. چالشی که برای مبارزه با محدودیت های آب انجام می دهیم، باعث 
پیدا شدن راه حل های متنوع وجدید خواهد شد. هم اکنون ما با استفاده از بازیافت 
آب و اصالح آبیاری محوطه دانشگاه، تمام شیرهای آب شهری و زیرزمینی را بسته ایم 

و مشغول آموزش روش های کاهش مصرف به دانشجویان هستیم.
الزم به یادآوری است مقاله ای تحت عنوان »برنامه صرفه جویی آب در سن دیه گو« 
در شــماره های ۵1-۵2-۵3 ماهنامه چاپ شده و عالقه مندان می توانند از طریق 

سایت  www.kwciran.com   به این مقاله دست پیدا کنند.
مترجم: شهرام موبد

ایالت طالیی کمرنگ می شود



سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: احمد غالمی
عکس:  الهه طلوعی

لیتوگرافی و چاپ : آرتا
تهیه شده در مشار ایران  88822860

moshariran@yahoo.com
استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است

شمارگان کاغذی: ۴۵00 نسخه       شمارگان الکترونیک: 3000 ایمیل

تحلیل اخبار آب
تهران امسال جیره بندي آب ندارد

محمد شهریاري مدیر دفتر بهره برداري از تاسیسات آبي و برق- آبي شرکت آب منطقه اي 
تهران گفت: همواره با بحث خشکسالي مواجه بوده ایم و با برنامه هاي کوتاه مدتي که سال 
گذشته اجرایي شد، شرایط بحران را بدون جیره بندي و با تامین حداکثري کیفیت آب 
پشت سر گذاشتیم. وي گفت: در بدبینانه   ترین حالت، تامین آب ُشرب تهران تا انتهاي 

سال 9۴ را بدون جیره بندي و تامین بحث کیفي آب برنامه ریزي کرده ایم. 
 اطالعات

قیمت آب مصرفي امسال تغییر نمي   کند
  علي   اصغر قانع معاون برنامه ریزي و توسعه شرکت مهندسي آبفاي کشور اظهار داشت: 
دولت هیچ برنامه اي براي افزایش قیمت آب مصرفي در امسال ندارد. وی با اشاره به افزایش 
عوارض فروش آب شهري به ازاي هر مترمکعب از 10 تومان به 1۵ تومان گفت: این تعدیل 
عوارض تاثیري بر درآمد صنعت آب ندارد . وي با اشاره به متوسط قیمت تمام شده هزار 
توماني به ازاي هر مترمکعب آب ُشرب گفت: در حال حاضر 300 تومان گرفته مي   شود که 

به عبارتي دیگر مي   توان گفت هر لیتر آب را 3 ریال مي   فروشیم.
 اطالعات

تنها 40 درصد از حجم سدهای تهران از آب پُر است
وزارت نیرو از کاهش 1۶ درصدی ورود آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای مهرماه سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد که ۵9 درصد مخازن سدهای بزرگ کشور خالی از آب است 
براساس این گزارش، در حالت عادی و برای »گذر ایمن از پیک مصرف آب در تهران« باید 
حداقل 700 میلیون مترمکعب از ظرفیت مخازن پنج سد طالقان، کرج، لتیان، الر و ماملو 
که تامین کننده آب تهران هستند از آب پُر باشد. این درحالی است که در حال حاضر تنها 

39۵ میلیون مترمکعب از حجم این سدها از آب پُر است. 
خبرگزاری تسنیم

پشت سدها که آب نیست، قیمت آن را هم که گران نمی کنند، ولی قول          
می دهند که جیره بندی آب نداشته باشیم. از سه حال خارج نیست یا نمی توانند به قول شان 
عمل کنند، که البد در آن زمان چندین دلیل و مدرک پیدا خواهد شد تا بتوان این بد قولی 
را توجیح کرد و اگر امکان داشت گناه را گردن مردم یا فلک کج رفتار انداخت. یا اینکه با 
فشار آوردن به منابع زیرزمینی مشکل را حواله به سال بعد خواهند کرد. یا از یک امکانات 

خاصی برخوردار هستند که به ما نمی گویند، تا ما بی جهت حرص نخوریم!

هشدار سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد هشدار داده است که در 1۵ سال آینده ذخایر آب جهان ۴0 درصد کم 
می شود. به گزارش سازمان ملل تا زمانی که تغییری در شیوه مصرف آب روی ندهد، این 
اتفاق اجتناب ناپذیر است. سه دلیل اصلی که برای کاهش ذخایر آب عنوان شده، تغییرات 
جوی تاثیرگذار بر میزان بارندگی، استفاده بیش از حد از ذخایر آب زیرزمینی و رشد 
جمعیت است. کمبود آب هم بر بخش صنعتی و هم کشاورزی موثر است و به تبع آن 

کاهش محصوالت غذایی مهمی در پیش خواهد بود. 
ایسنا

  چون هوا و ابرها در کل دنیا مشاع است. و تقریباً تمام کشور ها با همسایگان 
خود رودخانه های مشترک دارند و آسیب های زیست محیطی در هر منطقه برروی مناطق 
مجاور موثر است. پس می توان گفت مشکل کم آبی و عواقب آن یک معضل بین المللی 
است و بهتر است به صورت منطقه ای و چند ملیتی و تحت نظارت سازمان ملل اقدامات 

زیست محیطی و فرآوری آب انجام شود. 

کاشان در یک قدمی جیره بندی آب
محمدرضا اسدی مدیرعامل شرکت آبفای کاشان گفت: در صورتی که مشکل انتقال آب به 
کاشان حل نشود احتمال جیره بندی آب وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که بحث 
جیره بندی آب چقدر جدی است گفت: شرایط پیش رو بحرانی است و احتمال جیره بندی 
وجود دارد.اسدی ادامه گفت: درحال حاضر حدود ۸0  درصد آب مورد نیاز کاشان 
از آب های زیرزمینی و 20 درصد از آب های سطحی تامین می شود. الزم به ذکر است 
که 1۸سال پیش سهمیه آبی برای کاشان در نظر گرفته شده بود که طبق گفته فرماندار 

تاکنون این سهمیه به کاشان اختصاص نیافته است.
باشگاه خبرنگاران

  در حالی که منطقه تهران بزرگ که شاید بیش از 12 میلیون جمعیت دارد را 
بتوان با »برنامه ریزی های کوتاه مدت« از جیره بندی آب نجات داد، جیره بندی آب شهرکاشان 

با ۵00 هزار نفر جمعیت که دیگر کار سختی نیست! از مدیریت تهران کمک بگیرید. 

تابستان آب و برق نداریم
چیت چیان وزیر نیرو در حالی نسبت به کمبود شدید آب و برق برای تابستان هشدار 
می دهد که تعدادی از نیروگاه های برق-آبی خوزستان به زودی از مدار تولید برق خارج 
می شوند. وی تاکید کرد اگر مصرف مدیریت نشود و مردم همکاری نداشته باشند امکان 
قطعی برق و جیره بندی آب برای تابستان وجود دارد و بارندگی های چند روز گذشته هم 
نتوانسته کاهش بارندگی دی، بهمن را جبران کند و در اکثر استان ها با بحران کمبود آب 

در سد و مخازن نیروگاه های برق-آبی روبرو هستیم.
خبرگزاری مهر

 باالخره نفهمیدیم امسال باید در مصرف  آب صرفه جویی کنیم یا نه!

خوش شانس یا بد شانس
چــرا برخــی از مــردم بــی وقفــه در زندگــی شــانس مــی آورنــد، درحالــی کــه عــده ای هم 
همیشــه احســاس بدشانســی مــی کننــد؟ 10 ســال قبل مطـــالعاتی توســط ریـــــــچارد 
وایزمــن) Richard Wiseman ( اســتاد روانشناســی دانشــگاه هارتفــورد شــایر در ایــن 
موضــوع آغــاز شــد. او مــی خواســت بدانــد چــرا بخــت و اقبــال همیشــه در خانه بعضــی ها را 
مــی زنــد، امــا ســایرین از آن محــروم مــی ماننــد. بــه عبــارت دیگــر چــرا بعضــی از مــردم 

خــوش شــانس و عــده دیگــر بدشــانس هســتند؟ 
 او چند آگهی در روزنامه های پُر تیراژ چاپ کرد و از افرادی که احساس می کردند زیاد 
خوش شانس یا خیلی بدشانس هستند خواست با او تماس بگیرند. صدها نفر برای شرکت 
در این مطالعه داوطلب شدند. وایزمن با آنها مصاحبه کرد و زندگی شان را زیر نظر گرفت و 
از آنها خواست در آزمایش های او شرکت کنند. در یک آزمایش او به هر دو گروه افراد خوش 
شانس و بدشانس روزنامه ای داد و از آنها خواست آن را ورق بزنند و بگویند چند عکس در 
روزنامه هست. او از قبل  یک آگهی بزرگ که نیمی از یک صفحه را پُر کرده بود در روزنامه 
گنجاند، که با حروف بسیار درشت در آگهی نوشته شده بود: »اگر به سرپرست این مطالعه 
اطالع دهید که این آگهی را دیده اید، 2۵0 پوند پاداش خواهید گرفت.« وایزمن با این آگهی 

سعی کرد بفهمد دو گروه تا چه حد توانایی شناسایی فرصت ها را دارند. 
ــی کــه  ــد، در حال ــاً آگهــی را ندیدن ــد عمدت افــرادی کــه احســاس بدشانســی مــی کردن
اغلــب افــراد خــوش شــانس متوجــه آن شــدند. نتایــج نشــان داد کــه هرچنــد تمــام ایــن 
افــراد بــه کلــی از موضــوع آگهــی بــی اطــالع بودنــد، ولــی همگــی کلیــد خوششانســی یا 
بدشانســی شــان در افــکار و کردارشــان نهفتــه بــود. مطالعــه نشــان داد افــراد بدشــانس 
عمومــاً عصبــی تــر از افــراد خــوش شــانس هســتند و ایــن فشــار عصبــی توانایــی آنهــا را 
در توجــه بــه فرصــت هــای غیرمنتظــره مختــل مــی کنــد. در نتیجــه، آنهــا فرصــت هــای 
ــد.  ــی دهن ــور از دســت م ــر ســایر ام ــز بیــش از حــد ب ــه خاطــر تمرک غیرمنتظــره را ب
اینگونــه اســت کــه افــراد خــوش شــانس مرتبــا بــاً فرصــت هــا خــوب برخــورد مــی کننــد، 
درحالــی کــه افــراد بدشــانس موقعیــت هــا را نمــی بیننــد و از دســت مــی دهنــد. بــرای 
مثــال بدشــانس هــا وقتــی بــه مهمانــی مــی رونــد چنان غــرق یافتــن جنــس مخالف می شــوند 
کــه فرصــت هــای عالــی بــرای یافتــن دوســتان خــوب را از دســت مــی دهنــد. آنهــا بــه 
قصــد یافتــن مشــاغل خاصــی روزنامــه را ورق مــی زننــد و از دیــدن ســایر فرصــت هــای 
ــر و  ــای راحــت ت ــانس آدم ه ــراد خــوش ش ــه اف ــی ک ــد. در صورت ــی مانن ــاز م ــغلی ب ش
بازتــری هســتند، در نتیجــه وقتــی در جســتجوی چیــزی هســتند در اطــراف خــود ســایر 

موقعیــت هــا را هــم مــی بیننــد.
تحقیقــات وایزمــن نشــان داد کــه آدم هــای خــوش اقبــال بــر اســاس چهــار اصــل، بــرای 

خــود فرصــت ایجــاد مــی کننــد.
اول: آنها در ایجاد و یافتن فرصت های مناسب مهارت دارند.

دوم: به قوه شهود خود گوش می سپارند و براساس آن تصمیم های مثبت می گیرند.

حضور KWCدر نمایشگاه ISH آلمان
نمایشگاه بین المللی دو ساالنه  ISH به منظور معرفی تاسیسات ساختمان، تجهیزات مورد نیاز 
حمام، سونا، استخر و صنایع حرارتی برودتی از 10 تا 1۴ مارس 201۵ برابر با  19 تا  23 اسفند سال 
1393 در فرانکفورت آلمان برگزار شد. شعار امسال این نمایشگاه »آب و انرژی عوامل موفقیت« 
انتخاب شده بود. شرکت KWC نیز در سالن ۴ این نمایشگاه غرفه ای داشت که در آن جدیدترین 
تولیدات خود را به نمایش گذاشت. پنج نفر از مدیران KWC ایران نیز در این نمایشگاه حضور 

داشتند و با سایر کمپانی های اروپایی تامین کننده قطعات مورد نیاز، گفتگو و تبادل نظر کردند.

حضور KWC درکنفرانس برند
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 2 اردیبهشت 
139۴، به منظور بررسی آثار مسئولیت اجتماعی بر جایگاه ویژه برند، کنفرانسی با موضوع» برند 
 KWC پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی« برگزار خواهد کرد. از شرکت
ایران نیز دعوت شده تا در این کنفرانس که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد، 

شرکت کند. گزارش مشروح این کنفرانس در ماه آینده منتشر خواهد شد.

KWC اخبار
بانویی در سالن فرودگاه منتظر پرواز بود. چون هنوز مدتی تا پرواز وقت داشت، یک بسته 
بیسکوئیت خرید و روی نیمکتی نشست و شروع به کتاب خواندن کرد. در کنار او مردی مشغول 
روزنامه خواندن بود. خانم ناگهان متوجه شد مرد مشغول خوردن بیسکوئیت های اوست. خانم 
برای اینکه مالکیت خود را به بیسکوئیت نشان دهد بالفاصله یکی ازبیسکوئیت ها را برداشت و 
خورد. بعد از مدتی مرد دوباره یکی دیگر ازبیسکوئیت ها را خورد. خانم بسیار ناراحت شد و او 
هم یکی برداشت و خورد، این کار آنقدر تکرار شد تا فقط یک بیسکوئیت در پاکت ماند خانم 
منتظر بود تا ببیند مرد با آخرین بیسکوئیت او چه خواهد کرد. مرد بیسکوئیت آخری را برداشت، 
نصف کرد و نصف اش را برای خانم گذاشت، نصفه دیگر را خودش خورد. دیگر این کار برای 
خانم غیرقابل تحمل بود، به همین دلیل با خشم نگاه تندی به او انداخت و به طرف هواپیمایش 
حرکت کرد. در هواپیما وقتی می خواست کتاب اش را داخل کیف بگذارد متوجه شد، یک بسته 
بیسکوئیت دست نخورده در کیف او وجود دارد. بالفاصله دریافت او بوده که بیسکوئیت های مرد 
را می خورده و او بدون عصبانیت حتی آخرین بیسکوئیت را با او قسمت کرده است. خانم از رفتار 

خودش ناراحت شد ولی متاسفانه هیچ راهی برای معذرت خواهی وجود نداشت. 
به یاد داشته باشیم چهار چیز است که نمی توان آن ها را برگرداند.

سنگ، پس از پرتاب شدن. حرف، پس از گفتن. موقعیت، پس از پایان یافتن. زمان، پس از گذشتن.

ســوم: بــه خاطــر توقعــات مثبــت، هــر اتفاقــی نیکــی هرچنــد کوچــک بــرای آنهــا رضایــت 
ــت. بخش اس

چهارم: نگرش انعطاف پذیر آنها، بد بیاری ها را به خوش اقبالی بدل می کند.
او در مراحــل نهایــی مطالعــه، از خــود پرســید آیــا مــی تــوان از ایــن اصــول بــرای خوش شــانس 
ــود  ــت خ ــاه وق ــک م ــت ی ــان خواس ــی از داوطلب ــرد. از گروه ــتفاده ک ــردم اس ــردن م ک
ــرای ایجــاد روحیــه و رفتــار یــک آدم خــوش  را صــرف انجــام تمریــن هایــی کننــد کــه ب
شــانس طراحــی شــده بــود. ایــن تمریــن هــا بــه آنهــا کمــک کــرد فرصت هــای مناســب را 
دریابنــد، بــه نــدای درونــی خــود گــوش کننــد و هــر لحظــه انتظــار داشــته باشــند بخــت 

بــه آنهــا رو کنــد و در مقابــل بدبیــاری انعطــاف نشــان دهنــد.
یــک مــاه بعــد، داوطلبــان بازگشــته و تجــارب خــود را تشــریح کردنــد. نتایــج حیــرت انگیز 
بــود،۸0 درصــد آنهــا گفتنــد آدمهــای شــادتری شــده انــد، از زندگــی رضایــت بیشــتری 
دارنــد و شــاید مهــم تــر از هــر چیــز خــوش شــانس تــر شــده انــد. ظاهــراً آقــای وایزمــن 
عامــل شــانس را کشــف کــرده اســت. او مــی گویــد اگــر مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد در 
زندگــی احســاس خــوش شانســی بیشــتری خواهیــد کــرد. بــه غریــزه باطنــی خــود اعتماد 
کنیــد، چنیــن کاری اغلــب نتیجــه مثبــت دارد. بــا گشــادگی خاطــر بــا تجــارب تــازه روبرو 
ــرور حــوادث  ــه ای را صــرف م ــد دقیق ــره را بشــکنید. هــر روز چن ــادات روزم شــوید و ع

مثبــت زندگــی خــود ودیگــران کنیــد. 
 زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردن است.

بیسکوئیت


