
اين مناطق زندگي مي کنند چه اتفاقی افتاده؟ 
مادو بارلو: خوب، در موارد وخيم، به معناي واقعي کلمه يعني کمبود آب. در بسياري از 
موارد ديگر، پيش بيني اين است که تقاضا به طور جدي افزايش يافته و مردم بايد به 
فکر برنامه ريزي باشند. من در کتاب خودم ذکر کرده ام که تقاضا در فلوريدا در حال 
رشد است و با پمپاژهاي بسيار زيادي که رخ داده، حفره هاي عظيمي در سطح زمين 
شکل گرفته که خانه ها، خيابان ها و حتي مراکز خريد را به درون خود فرو مي کشاند. 
مکزيکو س��يتي در حال فرو نشس��تن در خودش مي باشد چرا که تمام آب زير زميني 
اين ش��هر گرفته ش��ده و در حال حاضر تلمبه ها برای تامين آب به مکان دورتري در 
صحرا رفته اند تا همچنان پمپاژ آب را ادامه دهند. ممکن اس��ت به زودی در مناطقي 
از شيکاگو هم با کمبود جدي آب روبرو شويم چون در آن جا تقاضا شديداً رو به رشد مي باشد، 
درياچه »گريت ليک« در حال حاضر دچار مش��کل جدي ش��ده اس��ت. هر روز چهار 
تريليون ليتر از اين درياچه آب برداش��ت می شود، باور کنيد طبيعت نمي تواند حتي 
يک تريليون ليتر از اين مقدار را جبران کند. در حالی که باز هم در خواست هاي جديدي 
براي آب درياچه »گريت ليک« وجود دارد زيرا جوامع و صنايع خارج از حوزه نيز خواستار 

دسترسي به آب آن مي باشند. 
بدانم  اشاره کرديد، و من مي خواهم  به گرم شدن کره زمين  قباًل  لوهان:  شما  تارا 

تغييرات آب و هوايي با کم شدن آب چه رابطه ای دارد؟ 
مادو بارلو: من فکر مي کنم گرم شدن کره زمين در حال تبديل شدن به يک عذر موجه 
براي انجام ندادن وظايف دولت ها مي شود. برخي از سياستمداران در واقع از گرم شدن 
جهاني به عنوان بهانه اي براي انجام ندادن کارها  استفاده مي کنند، به عنوان مثال، در 
استراليا به کارگزاران اجازه مي دهند که آب را به کشاورزان به فروشند که با اين کار 
در جويبارها و سفره هاي آبي اختالل به وجود مي آورند. آن ها تاالب ها را تخليه مي 
کنند و در حال خصوصي سازي مي باشند. آن ها کليه کارها را اشتباه انجام مي دهند، 

از گرم شدن کره زمين تا حد زيادي از طريق حفظ حوزه هاي آبخيز و حفظ چرخه 
آب، جلوگيري نمود. اين امر يعني حفظ فضاي سبز، ساخت حلقه هاي سبز در اطراف 
مراکز شهري، توقف آلوده کننده ها، توقف استفاده بيش از حد از آب هاي زيرزميني و 
حفظ آب در حوضه هاي آبخيز مي باشد، يعني اين که ما بايد رفتار پايدار تري داشته 
باشيم، مواد غذايي خود را به گونه اي متفاوت به دست آوريم، و بايد متقاعد شويم که 
چيزي به عنوان رشد نامحدود و رقابت بيشتر وجود ندارد. گرم شدن کره زمين مانند 
يک بحران است که ما هيچ اقدامي براي متوقف سازي آن نمي کنيم. من فکر مي کنم ما به 
طور وحشتناکي اين امر را ناديده گرفته ايم، من بسيار عالقه مند هستم که در مورد 
علل تغيير آب و هوا، خشک شدن زمين و انتشار گازهاي گلخانه ای وسايل ارتباط 
جمعی اطالع رسانی بيشتری داشته باشند. اين تنها بخشي از تجزيه و تحليلي مسائل 

نيست، بلکه بخشي از راه حل است.   
تارا لوهان:  جالبه. تا حاال نشنيده بودم که کسی از اين زاويه در اين مورد صحبت کند. 
مادو بارلو: من با گروهي از دانشمندان در اسلواکي و چند مکان ديگر در بيابان ها 
مشغول کار هستم، اما تنها هنگامي که اطالعات را کنار هم قرار مي دهيد معنا دار می 
شوند. اگر به رشد بيابان هاي نگاه کنيد، در30 سال گذشته رشد بيابان در جهان دو 
برابر شده و تا 20 سال آتي نيز دو برابر مي شود. خب، اگر اين بيابان ها ايجاد شوند در 
نتيجه گرماي زمين نيز افزايش مي يابد. چرخه هيدرولوژيکي را به دليل شهرنشيني 
به سختي مي توانيم حفظ کنيم. البته تمامي اين موارد توسط ذوب شدن يخ ها و 
کاهش اليه هاي يخي که از تبخير محافظت مي کنند تشديد مي يابند. در واقع اين 
نوعي ترکيب کشنده است. به تازگي من در کنفرانسي در اين مورد در لندن، صحبت 
کرده ام و بازخورد بسيار خوبي از مردم دريافت کردم و من فکر مي کنم که »اين 
نشانه خوبي است.«                                            قسمت پايانی در شماره آينده
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حتماً در تبليغ فروش اتومبيل ها ديده ايد برای جلب توجه مشتری  مشخصات فنی و امکانات 
اتومبيل در جداولی شرح داده شده. مشخصاتی مانند تعداد سيلندر، نوع گير بکس، حجم 
سيلندر، قدرت موتور به اسب بخار، شتاب صفر تا صد کيلومتر، مقدار مصرف بنزين و چندين 
مشخصه ديگر. سپس نوبت می رسد به نوع سيستم صوتی و امکانات صندلی، تنوع رنگ و 
چيز های از اين قبيل. در آخر ممکن است اشاره ای هم به مشخصات سيستم ترمز اتومبيل 
بشود يا نشود. در صورتی که اگر بخواهيم به ترتيب اهميت، تجهيزات يک اتومبيل را بررسی 
کنيم مهمترين آن ها ترمز است، چون اتومبيل در سرازيری احتياج به موتور و گيربکس و 
بنزين ندارد ولی آن چه که جان سرنشينان را در همه شرايط حفظ می کند ترمز است و نه 
نوع سيستم صوتی و يا نوع صندلی يا تعداد دنده های گيربکس. جالب اينجا است که خريداران 

هم به همه چيز توجه می کنند غير از سيستم ترمز اتومبيلی که می خرند. 
انسان برای ادامه حيات و داشتن حد اقل های زندگی به نيازمندی هايی مانند غذا، پوشاک، 
مسکن، امنيت، کار، بهداشت، آموزش،.... احتياج دارد. ولی اگر بخواهيم اين احتياجات را به 
دقت اولويت بندی کنيم می بينيم دو عامل اصلی همواره  فراموش کرده می شود، يکی هوا 
و ديگری آب. چون اين دو به وفور و به قيمت بسيار نازل و حتی مجانی در اختيارمان هست، 
حتی اهميت آن ها را از ياد برده ايم. در صورتی که به طور قطع و يقين هوا اولين و آب دومين 
و غذا سومين اولويت انسان وساير موجودات زنده است، چون بدون هوا فقط يک دقيقه 
می توانيم زنده باشيم و بدون آب حد اکثر سه روز و بدون غذا، زندگی سخت و طاقت فرسا و 
مرگ آور است. هر سه اين موارد وابستگی شديدی به محيط زيست دارند و اين روز ها ديگر 
به همان راحتی و ارزانی و فراوانی که در گذشته پيدا می شد يافت نمی شوند، پس می توان 

گفت اولويت اول هر انسانی محيط زيست و حفظ منابع طبيعی است.
بعد از پيدا شدن دموکراسی های نوين و تشکيل مجالسی که نمايندگان آن منتخب مردم 
می باشند، رسم شد که دولتمردان در مقاطعی به مردم و مجلس آمار و گزارش کار بدهند. 
معموالً در زمان انتقال قدرت بعضی از آمارها و گزارشاتی که  به هر دليل غلوآميز و يا مخدوش 

مطرح شده است ، آشکار و واقعی می شوند. مهم ترين دليل اين کار، آگاه کردن عموم مردم از 
شرايط چيزی است که دولت جديدتحويل می گيرد. اين گزارش ها اکثراً شامل مواردی مثل 
اقتصاد، تورم، بدهی های بانکی، مشکالت بين المللی، بی کاری، مسکن و يا مواردی از اين قبيل 
هستند. ولی معموالً شامل اولويت اول مردم يعنی محيط زيست نمی شوند، جالب اينجا است 
که مردم هم با وجود اين که از مشکالت محيط زيستی رنج فراوان می برند و رگ حيات شان 
به آن بسته است، به اين موضوع اهميت زيادی نمی دهند و خبرنگاران و ارباب جرايد و وسايل 
ارتباط جمعی هم که قرار است زبان گويای مردم باشند در اين باره سوالی نمی پرسند. مثاًل  
اخيراً دولتمردان گزارش دادند بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری در سال 1384 
مبلغ 3 هزار 174 ميليارد تومان بوده و اين رقم درآذر ماه سال 91 به 51 ميليارد تومان رسيده 
يعنی 16 برابر شده. ولی نگفتند در همين مدت به صورت ميانگين 77 در صد از آب ورودی به 
درياچه اروميه کاسته و تعداد 30 هزار چاه غير مجاز در حوزه اين درياچه حفر شده. گفتند رشد 
اقتصادی ايران در سال 91 منفی 5/8 بوده. در صورتی که بايد اين را هم می گفتند که طبق 
آمارهای سازمان بهداشت جهانی در چند سال گذشته ايران از نظر آلودگی هوا از رتبه هشتم به 
رتبه سوم صعود کرده. گزارش داده شد که از سال 1379 تا سال 1383، هر سال خريد گندم از 
کشاورزان داخلی يک ميليون تن اضافه شد، تا اين که در سال 1383 در گندم خودکفا شديم. 
سپس از سال 1384 به بعد هر سال خريد داخلی يک ميليون تن کم شد، تا جايی که امسال 
ناچار بيش از 7 ميليون تن گندم وارد کرديم. ولی گفته نشد دليل اين کم شدن خريد کم آبی 
بوده، زيرا ما ساليان درازی است که بيش از 90 درصد از آب کشور را در اختيار کشاورزان قرار 
می دهيم درحالی که راندمان آب کشاورزی فقط 30 درصد است، يعنی 70 درصد آب در 

کشاورزی از بين می رود و تا به حال هيچ فکر اساسی برای اين مشکل نکرده ايم.
آب کشور با مشکالت متعددی دست به گريبان است. منابع زير زمينی در شرايط بحرانی 
قرار دارند و به طور ميانگين 50 درصد سطح آن در کل کشور افت کرده، در نتيجه 
فرو چاله هايی در نقاطی کشور مانند همدان، رفسنجان، شمال خراسان، اطراف تهران، مناطق 
مرکزی و جنوب استان فارس در حال شکل گرفتن هستند. تنش های منطقه ای بر سر آب 
در خوزستان، اصفهان، لرستان و يزد به وجود آمده. بسياری از مناطق کشور يا وارد مرحله تنش 
آبی شده اند مانند کرمان، بوشهر، اصفهان، بندر عباس و يزد و يا مانند تهران، کرج، قم، همدان، 
کاشان و بسياری نقاط ديگر در آستانه آن قرار دارند. مصرف سرانه آب کشور باالی250 ليتر 
است و در رتبه بندی جهانی جزء پنج کشور پُر مصرف هستيم. راندمان آب کشاورزی بسيار 
پايين است و از تکنيک های روز جهان در جهت باال بردن راندمان استفاده زيادی نمی کنيم و 

به دليل تقسيم شدن زمين های زراعی کار زيادی هم نمی توانيم بکنيم.
 اگر دولت و مسئوالن مشکل آب کشور را جدی نگيرند و نخواهند به شکلی زير بنايی به آن 
رسيدگی کنند ديری نخواهد گذشت که با مشکلی به مراتب بزرگتر از کم شدن درآمد نفت و 
يا کسری بودجه يا بدهکاری به بانک ها يا رکود تورمی يا خالی بودن سيلوها بر خورد خواهند 
کرد. گندم را می شود ظرف چند روز از يک کشور صادر کننده خريد، ولی برای خرید آب 

فروشنده و صادر کننده ای وجود ندارد. 
ش.ب      

گسترش مبارزه براي حق آب )قسمت دوم( تداخل اولویت ها
خانم مادو بارلو هرچند زاده پر آب ترين کشور جهان 
انجمن های دوستدار  به قول  يعنی کانادا است ولی 
محيط زيست يکی از معدود کسانی است که مشکل 
کم آبی در جهان را به دقت فهميده و در کتاب خود 
به نام »عهد نامه آبی رنگ« مردم جهان را به محافظت 
از اين حق اساسی بشر دعوت کرده است. در شماره 
   Alternet نشريه  با  او  مصاحبه  اول  بخش  گذشته 
ادامه  آينده  و شماره  اين شماره  در  کرديم.  را چاپ 
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آرشيو ماهنامه می توانيد پيدا کنيد. 
تارا لوهان: آيا فکر مي کنيد اياالت متحده برنامه اي 

براي مقابله با کم آبی دارد؟
مادو بارلو: خير، مردم اياالت متحده بر اين باورند که 
کانادا يا آالسکا ذخيره آب آن ها خواهد بود. بنابراين، 
انتقال آب از طريق خط لوله يکي از راه حل ها مي تواند 
باشد. به جز اين، ديگر هيچ طرحي وجود ندارد، نه تنها 

هيچ برنامه پشتيباني وجود ندارد، بلکه حتي هيچ گونه درک و فهمي براي جلوگيري 
از افزايش تقاضاي آب نيز وجود ندارد. در اياالت متحده، مردم در حال مهاجرت بزرگي 
به جنوب غربي کشور هستند، به منطقه ای که آب ندارد، ولی مردم در آن جا مشغول 
ايجاد زمين هاي گلف بيشتري مي باشند. من در مورد يک پارک آبي جديد در آريزونا 

شنيدم که مي توانيد روي امواج بزرگ آن به موج سواري بپردازيد. 
تارا لوهان: شما گفتيدکه 36 ايالت در آمريکا از بي آبي رنج مي برند، براي کساني که در 

از جمله استفاده بيش از حد از آب و آلوده کردن آن و غيره. به نظر شما نخست وزير 
استراليا در اين رابطه چه گفت ؟ او گفت که » اين هيچ ربطي به کاري که ما مي کنيم 
ندارد، اين از پيامدهاي گرم شدن کره زمين است و ما در به وجود آمدن آن نقشي 
نداشتيم«. در حال حاضر ما بايد سوء استفاده از آب را متوقف کنيم. مهم ترين چيزي که 
ما مي توانيم براي گرم شدن کره زمين انجام دهيم اين است که عالوه بر جلوگيري 
از انتشار گازهاي گلخانه اي، به حفظ آب در حوضه هاي آبخيز بپردازيم. مي توان 
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گفت و گو با آقای دکتر تلوری متخصص آبخیزداری

آقای دکتر عبدالرسول تلوری در سال 1353 از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شدند. سپس به 
مدت 12 سال در خوزستان مشغول فعاليت و تجربه اندوزی بودند آن گاه از سال 65 تا 68 در 
دانشگاه تهران در رشته مهندسی آبخيزداری تحصيل و مدرک فوق ليسانس خود را دريافت 
کردند در حالی که هم زمان در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع نيز فعاليت می کردند. سپس 
در سال 72 برای دريافت مدرک دکترای خود در رشته عمران مهندسی آب عازم کشور 
استراليا شدند. ايشان يکی از پايه گذاران پژوهشکده حفاظت خاک بخيزداری و رييس 

بخش های مختلف تحقيقاتی اين پژوهشکده بودند.
با توجه به کاهش منابع آب زيرزمينی در کشور، اين ماه با آقای دکتر عبدالرسول تلوری درباره 

آبخيزداری و نحوه حفاظت آب و خاک و افزايش آب های زيرزمينی صحبت کرديم.
لطفاً آبخیزداری را تشریح کنید؟

آبخيزداری مديريت حوزه های آبخيز کشور با توجه به فرآينده 
پديده های مختلف از جمله هيدرولوژی  است که در آبخيز اتفاق 
می افتد و بررسی کارهايی است که می توانيم انجام دهيم تا در مبدا 
تشکيل روان آب، سيالب و فرسايش خاک ايجاد نشود و آب بتواند 
ضمن تامين رطوبت برای حفظ پوشش گياهی و جنگل و مرتع و حتی 
کشاورزی منطقه، منابع آب مفيد را تامين کند. برای اين که بتوانيم اين 
کار را انجام دهيم بايد يکسری پديده شناسی بکنيم و دنبال شناخت 
علل و عوامل باشيم تا احياناً اگر موردی دارد تخريب می شود، بدانيم 
به چه صورت جلوی تخريب را بگيريم يا از پتانسيل های استفاده نشده 
در جهت رفع مشکالت موجود استفاده کنيم. معموالً در حوزه های 
آبخيز 3 چالش بزرگ را بايد مد نظر داشت يکی مسئله سيل است که 
چه فرآيندی را طی می کند و به چه صورتی تشکيل می شود و چگونه 
می توان از سر منشاء سيل را کاهش داد تا قبل از اين که با هزينه ها و 
بحران بزرگی رو به رو شويم بتوان جلويش را گرفت. چالش دوم مربوط 
به فرسايش خاک است. خاکی که به گفته دانشمندان طی هزاران سال 
تشکيل شده و جنگل و مرتع و کشاورزی در آن به وجود آمده است 
يک خاک مرده نيست، خاک زنده است. اگر به وسيله سيل شسته 
شود و از بين برود جايگزين کردن اين خاک به همين راحتی و سرعت 
نيست، تازه عالوه بر اين که خاک زنده از بين می رود، مشکل بعدی 
اين است که اين خاک تبديل به رسوب می شود. يا در مخازن سدها 
می ماند حجم را کاهش می دهد و يا وارد کانال های آبرسانی و بخش 

کشاورزی  شده و در آن جا معضالت ديگری را به وجود می آورد. چالش سوم به هم خوردن 
تعادل هيدرولوژيکی حوزه ها است که اين پديده تنظيم جريان پايه رودخانه ها را بهم زده و 
سيل و کم آبی را به همراه می آورد. ما هر چقدر بتوانيم آب را در حوزه خودش نفوذ بدهيم و 
کنترل اش کنيم اوالً جريان سيالبی کم تر می شود، ثانياً رژيم آبی ما يک رژيم متعادل خواهد 
شد. يعنی به جای اين که يک باران بيايد و به شکل سيل در مدت يکی دو ساعت از منطقه 
خارج شود، اين آب می تواند در حوزه به روش های مختلف نفوذ کند و ذخيره شود. در بحث 
آبخيزداری عمدتاً نگاه به سوی نفوذ آب به داخل زمين است و آبی که به زمين نفوذ کرد بعد 
به صورت جريان های تاخيری و پايدار و در تمام طول سال می تواند جريان داشته باشد، که 

يکی از راه های تداوم جريان رودخانه ها و کاهش مشکل کمبود آب است.
هدف از ایجاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری چه بود؟

معموالً همه کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به نوعی برای  رشد و توسعه 
شان يک الگو برداری از کشورهای پيشرفته انجام می دهند. از ديرباز پيشرفت هايی که در 
کشورهای توسعه يافته وجود داشت از طريق مسافرت ها و انتقال تکنولوژی و بررسی نحوه 
حل کردن معضالت ساير کشورها شناسايی می شد. ولی به دليل مشکالت زيادی که ما در 
بحث منابع طبيعی داشتيم، مانند تجاوز به منابع طبيعی به خصوص در شمال و غرب کشور، 
تجاوز به جنگل ها و تبديل کردن آن ها به اراضی کشاورزی و احياناً باغ و تبديل کردن مراتع و 
چراگاه ها به اراضی کشاورزی و به وجود آمدن  يکسری مشکالت، نياز به ايجاد اين پژوهشکده 
احساس شد. بعد از اصالحات اراضی در سال 42 اداره کردن زمين ها از حالت متمرکز خارج 
و اراضی تقسيم و پخش شدند، بدون اين که يک مديريت کالن جايگزين آن بشود. وقتی 
هم که به فکر افتادند ديگر دير شده بود و يکسری مشکالت پديد آمده بود که نمی توانستيم 
متخصص و کارشناس از خارج بياوريم تا مشکل را حل کنند. چون خاص خودمان بود بايد 
توی همين مملکت مشکالت شناسايی می شدند و متناسب با مسائل فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی و شرايط زيست محيطی برايشان چاره انديشی می کرديم. اين بود که موسساتی 
مانند موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع و بعداً پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری 

تاسيس شدند تا مسائل را بشناسند و برای آن چاره انديشی کنند.
این پژوهشکده در جهت اهداف اش تا چه حد موفق بوده؟

خب در خيلی از زمينه های تحقيقاتی برای حفظ و احيای منابع طبيعی موفق بوديم به ويژه 
در کنترل گسترش بيابان و کوير و کنترل شن های روان کارهای خيلی زيادی شد مثالً در 
گذشته در خوزستان يک باد که می آمد هفته ها آسمان اهواز قرمز رنگ می شد آن موقع 
امکانات مثل حاال نبود که مردم در منزل و زير کولرهای گازی رفاه داشته باشند. مردم شب ها 
روی پشت بام ها می خوابيدند و صبح که بيدار می شدند روی وسايل خواب شان يکی دو 
کيلو شن بود. االن ديگر از اين اتفاقات نمی افتد. البته اين موضوع را با آلودگی هوای اهواز 
اشتباه نکنيد که آن، موضوع و بحث ديگری است. خيلی وقت ها جاده اهواز به انديمشک که 
يکی از بزرگ ترين شاهرگ های ترانزيتی کشور بود ساعت ها و حتی روزها بسته می شد 
به خاطر اين که شن می آمد و جاده را می بست. يک موقع می ديدی از صبح تا عصر دو يا 

سه هزار کاميون و تريلی معطل می ماندند تا شنی که شب قبل روی جاده تشکيل شده را پاک 
کنند. االن ديگر از اين اتفاقات اصالً وجود ندارد اين ناشی از آن است که ما کار تحقيقاتی انجام 
داديم و راه حل را پيدا کرديم، کار اجرايی انجام داديم و تقريباً مشکل را رفع کرديم. در همين 
خوزستان يکی از مشکالت تلمبه خانه های انتقال نفت چاه های اين بود که ماسه آسيب های 
فراوانی به تاسيسات و توربين ها می زد. االن اطراف تمام چاه ها تبديل به جنگل شده. بنابراين 
ما موفقيت داشته ايم، البته در زمينه مسائل آبخيزداری درست است که سال به سال تعداد 
سيل هايمان بيشتر شده، ولی دليل اش اين نبوده که ما خوب کار نکرده ايم و نا موفق بوده ايم 
دليل اش اين است که مردم به سبب توسعه شهرها مرتباً به طبيعت تجاوز کرده اند. کنار 
رودخانه ها خانه ساخته اند و مسيل ها را اشغال کرده اند. در گذشته موقعی که باران می آمد 

به راحتی از اين مسيل ها می گذشت و عبور می کرد ولی حاال ما جلوی آن را گرفته ايم و به 
همين دليل تعداد حوادث و ميزان خسارت سيل سال به سال زياد تر شده است. اگر کارهای 
مهمی که انجام شده انجام نمی گرفت با اين توسعه  شهری که االن صورت گرفته خيلی بيشتر 
از اين ها آسيب می ديديم و هزينه های بيشتری را بايد پرداخت می کرديم. در مورد جنگل ها 
از يک طرف دارند جنگل تراشی می کنند، اما همين موسسات تحقيقاتی هستند که گونه های 
سريع الرشد، گونه هايی که مقاوم به کم آبی، به باد، به عمق کم خاک باشند را معرفی می کنند 
تا به شکلی جبران مافات بشود. از يک طرف توسعه و افزايش جمعيت باعث می شود که دست 
يازی ما به طبيعت بيشتر شود و بيشتر طبيعت را تخريب کنيم از طرف ديگر ما هم نمی توانيم 
بی کار بمانيم. به عنوان متخصص متعهد که خود را نه تنها در مقابل کشورمان بلکه همه بشريت 
و آينده گان مسئول می دانيم، تالش می کنيم تا با انجام تحقيقات بتوانيم روش های مختلف 
و گونه های متنوع گياهی و راه کارهای مهندسی را برای کنترل شرايط پيدا کنيم. در بعضی از 
اهداف هم به نتايج مطلوبی رسيده ايم که آثارش را در سطح جامعه و کشور می توان ديد ولی 
در بعضی از مسائل به دليل تغييراتی که در مديريت ها صورت می گيرد و مديريت هايی که 
بدون نگاه به گذشته و به شکل سليقه ای رفتار می کنند به درصد کمی از آن چه پيش بينی 

می کرديم رسيده ايم.
آیا به اندازه کافی بودجه در اختیار شما قرار می گیرد؟

 تا 7 ، 8 سال پيش  بودجه خوبی به اين قسمت داده می شد و دليلش اين بود که سازمان برنامه 
و بودجه ای وجود داشت که می رفتيم و چندين جلسه می گذاشتيم و توضيح می داديم و بعد 
از چند جلسه توجيهی می گفتيم اين کارها بايد به اين داليل انجام بشود در غير اين صورت اين 
مشکالت پيش خواهد آمد. انصافاً اعتباراتی خوبی را هم می گذاشتند. من به خاطر دارم اعتبارات 
اختصاص يافته حداقل 60 تا 70 درصدش حصول می شد، ولی به داليل کمبود بودجه هيچ وقت 
صد درصد آن تامين نمی شد. البته در حدود15-10 سال قبل برای پروژه های پخش سيالب 
در آبخوان ها در بعضی از سال ها 100 درصد بودجه نيز به دست مان می رسيد کما اين که ما 
توانستيم در عرض 6 يا 7 سال نزديک به 60 هزار هکتار از اراضی کشور را در سيستم آبخوان 
داری ببريم. در سال های اخير من از دوستانم شنيده ام که بودجه ما حداکثر 50 درصد تخصيص 
پيدا کرده و در 3 يا 4 سال آخر هم که تحريم ها قدرت گرفت، به دليل سياست های دولت که 
توجه اش بيشتر به بخش های ديگر و به ويژه مسکن  بود، از بخش حفظ و احياء منابع طبيعی 
غافل شدند. گرچه اعتباراتی می دادند ولی کم بود. موسساتی که در بخش منابع طبيعی کار 
می کنند مانند يک خودرو می مانند اگر شما بهترين خودرو را داشته باشيد ولی پول بنزين نباشد 
اين خودرو در جا می خوابد هم خودش به مرور زمان از بين می رود هم سرمايه اوليه خوابيده است. 
بخش های منابع طبيعی شرايطی دارند که اگر پول به آن تزريق نشود هم سرمايه گذاری های اوليه 

تلف می شود و هم زمان از دست می رود که قابل برگشت نيست.
چرا در گذشته مشکل آب به حادی امروز نبود؟

 يکی از مسائل و مشکالتی که ما در کشورمان داريم اين است که سرزمين مان درست مديريت 

نمی شود. در گذشته دور سيستم مديريت آب و سرزمين به گونه ديگری بود. آن موقع افرادی 
که مديريت می کردند شايد چون منافع شخصی خودشان را می ديدند، دقت می کردند چون 
وقتی انسان پای منافع شخصی اش در ميان باشد توجه اش بيشتر می شود، رعايت اصول 
برايش مسجل تر می شود. خب آن موقع ها معموالً سعی می کردند از سرزمين متناسب با 
استعدادش استفاده شود، مثالً اجازه نمی دادند شيب ها را شخم کنند می گفتند اين جا فقط 
بايد مرتع باشد حکم هم حکم زور بود، همه مجبور بودند اطاعت کنند ولی بعد از تحوالت 
اجتماعی که در سال  42 به بعد اتفاق افتاد نظام مديريت  کشاورزی و آب در کشور عوض شد 
و ما نتوانستيم دانش بومی مبتنی بر شرايط سرزمين خودمان، که پيشينه ای تاريخی داشت، 
سازگار با شرايط امروزی در بياوريم و جلو آسيب هايی را، که امروزه خورده ايم، بگيريم. حداقل 
در سه دهه اخير با اين هدف که بيشترين رشد و کم ترين تخريب را 
داشته باشيم و عدالت اجتماعی را هم رعايت کنيم خيلی آزمون و خطا 
کرديم بعضی جاها موفق بوديم و بيشتر جاها ناموفق و االن به جايی 
رسيده ايم که چالش های زيادی در جلوی رويمان است. به دليل عدم 
رعايت چرخه آب در طبيعت دچار يکسری مسائل و معضالتی هستيم 
که اگر بخواهيم به حالت عادی برگردانيم هزينه های خيلی گزاف برای 
ما دارد. فقط هزينه های مالی نيست بار سياسی هم برای کشور خواهد 
داشت و تعهداتی در سطح بين المللی و منطقه ای هم برای مان ايجاد 
کرده کرده است. نمونه هايش هم از بين رفتن تاالب هايی است که 
مردم در کنارش زندگی می کردند و معيشت شان از آن جا تامين بود 
و تا زمانی که وجود داشتند کسی آن ها را نمی ديد و حاال که نيستند 

کمبودش احساس می شود و خطر نبودنش را می فهميم.
آیا شرایط فعلی محیط زیست شما را نگران می کند؟

خب جای نگرانی هم دارد چون معموالً آب ريخته را نمی شود جمع 
کرد. امروزه به خاطر ارتباطات و انتقال سريع اطالعات در سراسر دنيا، 
دانش بشری در اين جا و ساير جاهای دنيا فرقی نمی کند. می ماند 
تکنولوژی که دسترسی ما به  برخی از آن ها  با شرايطی که وجود دارد 
سخت است يعنی می شود گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخيل. ما در 
خيلی از زمينه ها مانند ريزگردها، احيای منابع طبيعی، مديريت منابع 
آب در حال حاضر می دانيم در دنيا چه کاری انجام می شود، دانش آن 
را هم داريم، ولی ابزارش را نداريم. ابزارش احتياج به تکنولوژی پيشرفته ای 
دارد که بايد به مرور زمان به آن دسترسی پيدا کنيم. يعنی ابتدا آن ها را 

وارد کنيم، بعد با آن ها آشنا شويم، سپس اقدام به ساخت اش بکنيم و بعد آن را بهينه سازی 
کنيم. در اين مراحل مشکل داريم. مثالً درياچه اروميه که به اين روز افتاده است به خاطر اين 
است که ما 150 هزار هکتار اراضی کشاورزی را از 30 سال پيش تبديل کرده ايم به 450 هزار 
هکتار يعنی 3 برابر افزايش داده ايم. پس قطعاً 3 برابر بيش از گذشته آب برداشت کرده ايم. 
حق چه کسی را گرفته ايم؟ خب مشخص است که حق درياچه اروميه را گرفته ايم. اگر ما به 
تکنولوژی مديريت مصرف آب می توانستيم دست پيدا کنيم قادر بوديم با همان مقدار آب که 
برای 150 هزار هکتار استفاده می کرديم همين 450 هزار هکتار را هم کشت کنيم و بيالن 
آب را در منطقه به هم نزنيم. فرق اش اين بود که در سال های پُر آبی يک مقدار آب ذخيره 
می کرديم به خصوص در آب های زير زمينی و در سال های خشکسالی از آن استفاده می کرديم 
و اجازه می داديم اين موازنه چرخه آب باقی بماند. نتوانستيم اين کار را بکنيم شايد به خاطر 
اين که وسايل اش را در اختيار نداشتيم. من اميدوارم که اگر بتوانيم سريع به تکنولوژی دست 
پيدا کنيم مشکالت بر طرف بشود. خوشبختانه ما امروز از نظر کارشناس در سطح کشور مازاد 
بر نياز هم داريم خيلی راحت می توانيم زمان از دست رفته را جبران کنيم و از اين کارشناسان 
استفاده کنيم، اما فقط تکنولوژی همه مسائل توسعه کشور نيست، بحث فرهنگی و اجتماعی 
هم هست. حتی دولت اگر بتواند شرايط اقتصادی را که در شرايط بدی هم قرار دارد حل کند، 
يک گونه فرهنگ در جامعه نهادينه شده که برگشت آن به حالت ايده آل خيلی مشکل است. 
به نظر من متخصصين علوم انسانی ما در باب مسائل فرهنگی و اجتماعی وظايف شان بيشتر 
از تکنولوژيست ها است چون تکنولوژی را به راحتی می توان خريد و به دست آورد، اما مسئله 
انسان و روابط فی ما بين انسان ها کار ساده ای نيست. متاسفانه خيلی از اين بنيان ها از ميان 
رفته و جايگزين کردن شان خيلی کار می برد و نمی دانم با اين شيوه هايی که امروزه در سطح 
کشور مان داريم می توانيم اين کار را انجام بدهيم يا نه. به نظر من شيوه های مان را بايد عوض 
کنيم. البته با يک برنامه و هدف بلند مدت بر اساس ايده آل هايی که بدانيم به آن ها می توانيم 
برسيم، نه بر اساس ايده آل های و آرزوهای غير قابل دسترس، چون از قديم گفته اند سنگ 
بزرگ عالمت نزدن است. اين آن قسمتی است که با فرهنگ و اخالق آدم های اين مملکت 
سر و کار دارد اگر به تاريخ فلسفه و علم نگاه کنيم اگر چه تکنولوژيست ها در تحوالت اجتماعی 
بشر خيلی کارهای مهم انجام داده اند، اما هميشه ابزار بوده اند، کارهای بزرگ را آن هايی انجام 
داده اند که کار فرهنگی کرده اند، ايده داده اند، فلسفه ارائه کرده اند، بعد تکنولوژيست ها برای 
اين که آن ايده ها به جلو برود ابزار آن ها را فراهم کرده اند. مثل گاندی او تکنولوژيست نبود 
او فقط يک نگرش به مردم نشان داد و يا خيلی از فالسفه فقط يک نگاه نشان انسان ها داده 
اند آن ها بلد نبودند يک پيچ را بچرخانند آن هايی که پيچ را چرخاندند در جهت نگاه آنان 
چرخاندند. کشور ما االن در شرايطی قرار دارد که بايد اين ها را مشخص کند هم در زمينه 
بين المللی و هم در زمينه منطقه ای و به خصوص در داخل کشور و اگر اين مسئله را حل 
کنيم به دست آوردن تکنولوژی خيلی راحت است تغيير دادن رفتارآدم ها کار سختی است. 

از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCگذاشته اید متشکریم.



نه قسمت از مقاله رازهای موفقيت تا به حال چاپ شده قسمت های گذشته اين مقاله 
را می توانيد در سايت WWW.KWCIRAN.COM در بخش آرشيو ماهنامه پيدا 
کنيد. البته مطالب به گونه ای انتخاب شده است که هر شماره را می توان بدون وابستگی 

به مطالب قبل يا بعد مطالعه کرد.
يکی ديگر از ابزارهای موفقيت کنترل است که با خود مسئله انضباط و مديريت را به همراه 
می آورد. همان گونه که شما پشت فرمان اتومبيل نشسته ايد صرف نظر از اين که جاده 
چگونه است يا چه اتومبيل داريد يا ديگر رانندگان چه می کنند، مهم ترين عامل سالمتی 
شما اين است که درست رانندگی کنيد. حوادث و اتفاقات می تواند بيافتد ولی موضوع 
اصلی و اساسی برای افراد موفق، اداره کردن و کنترل خودشان است. مفهوم کنترل اين 
است که من تعيين کننده و تصميم گيرنده نهايی هستم، من هستم که انتخاب می کنم 
و عمل می کنم. اگر هر زمانی نتوانيد يا نخواهيد که خودتان را کنترل کنيد سراغ کنترل 
ديگران می رويد تا جايی که اين يک اصل شده که فقط کسانی می خواهند ديگران را 
کنترل کنند که کنترل خودشان از دست شان در رفته است. يعنی روزی که من بر روی 
خودم کنترل ندارم بايد ديگران را کنترل کنم. در نتيجه برخی از اوقات مسئوليت هايی 
بيش از توان خود می پذيرند و از پا در می آيند ولی به هيچ نتيجه ای نمی رسند. امروزه 
ثابت شده در خصوص فرزندان مسئله آموزش و پرورش و تعليم و تربيت اصالً ربطی به 

کنترل کردن ندارد.
 مسئله بعدی مديريت کردن است. در 3 مورد اصلی ما بايد مديريت را در دست بگيريم. 
وقت ما، انرژی ما و امکانات مادی يا در واقع پول ما. يعنی قرار است اين موارد به جای 
اعمال قدرت مديريت شوند و برای اين مديريت به انضباط احتياج است و برای رسيدن به 
انضباط يا ديسيپلين، شناخت صحيح از 4 عنصر الزم است. درک دقيق واقعيت، پذيرش 
متناسب مسئوليت، تاخير انداختن در کسب لذت و پاداش و ميل به کمال« البته منظور 
کمال خواهی است و نه کمال پرستی که يک گرفتاری و بيماری است«. بنابراين انسان های 
موفق به گونه ای خودشان، در اختيار و اراده خودشان هستند. افرادی هستند که به جای 
اين که متاثر از ديگران باشند موثر در خود و ديگران هستند به همين جهت موضوع اصلی 

 

چگونه می شود بحران پولی را مدیریت کرد
در شرايط اقتصادی فعلی، کمتر کسب وکاری پيدا می شود که دچار مشکالت کمبود نقدينگی 
نباشد. اگر به اين مشکل در زمان مناسب رسيدگی نشود، تبديل به بحران پولی می گردد و 
اگر اين بحران مديريت نشود، باعث ورشکستگی و تعطيلی بنگاه اقتصادی خواهد شد، چندان 
که نمونه های آن در سال های اخير فراوان است. در اين مقاله چگونگی مديريت بحران پولی 

را برای شما ترجمه و چاپ کرده ايم.
به وجود آمدن بحران پولی استرس زيادی را به همراه دارد و همچنين از ميزان توجه نسبت به 
انجام بقيه کارها می کاهد. با آن که هميشه هدف مديران جلوگيری از  کمبود هاست ولی مشکل 
نقدينگی علی رغم همه تالش ها به صورت ناگهانی اتفاق می افتد. مثالً ايجاد بحران اقتصادی 
جهانی يا مملکتی سبب رکود فروش می شود، يا زمانی يک يا چند تن از مشتری های قابل اعتماد 

پرداخت های خود را به موقع انجام نمی دهند يا خريد خود را متوقف می کنند. 
اهمیت پیش بینی:

زمان به شما اجازه مانور می دهد ولی هنگامی که دچار بحران ناگهانی پولی می شويد 
گزينه های شما محدود می شود. تنها راه، پيش بينی بحران از قبل است. پيش بينی شرايط 

به شما امکان می دهد تا چندين گزينه را برای زمان بحران آماده نگاه داريد. 
ولی اگر آمادگی قبلی برای شرايط بحرانی نداريد، شروع کنيد به بررسی احتمال بهترين و 
بدترين شرايط مالی پيش رو، با انجام اين کار شما ايده خوبی از نياز های مالی آينده خود به 
دست می آوريد. اولين سوالی که قبل از هر اقدامی بايد از خود بپرسيد اين است که »چه مقدار 
پول و تا کی نياز داريد؟«  اگر شما برآورد نسبتاً دقيقی انجام دهيد و اطالعات واقع بينانه ای در 
دست داشته باشيد، خيلی راحت تر می توانيد با بانک و يا وام دهندگان ديگر صحبت کنيد و 

کمبود نياز مالی خود را جبران  کنيد.
شناخت علت:

ارزيابی همچنين به شما کمک می کند علت مشکل کمبود نقدينگی را شناسايی کنيد.  وام 
دهندگان ممکن است در مورد داليل کمبود نقدينگی از شما سوال کنند و شما نياز داريد به 
دقت، علت ها را توضيح دهيد و تغييراتی را که انجام داده ايد تا از تکرار اين اتفاق جلوگيری 

کنيد را شرح دهيد.
  در زير برخی از داليل شايع و راه حل های ممکن را می خوانيد:

1- مشتريان مهم و هميشگی به موقع پرداخت نکرده اند. آيا سيستم شما نياز به کنترل سختگيرانه تر 
اعتبار آن ها دارد؟ آيا روش های بهتری برای جمع آوری بدهکاری ها ايجاد کرده ايد؟

2- افزايش هزينه توليد سبب کاهش سود شده است. آيا می توانيد با هزينه کم تر و يا مواد 
ارزان تر توليد کنيد؟ آيا نيازی هست که قيمت ها را افزايش دهيد؟

3- ضرر کسب و کار شما از حد گذشته است. چه هزينه های خاصی افزايش يافته؟ 
چه هزينه های بی دليلی انجام می ش��ود؟ ش��ما چه کار خاصی درباره آن ها انجام 
داده ايد؟ آيا شما بر روی سود خالص خود نسبت به افزايش هزينه ها به طور منظم 

نظارت داريد؟
4- کسب و کار در حال گسترش سريع است. آيا کسب و کار شما سريع تر از ظرفيت مالی 
شما رشد کرده است؟ فاصله بين پرداخت هزينه و فروش کاال طوالنی است؟ آيا نياز است که 

کمی با مالحظه باشيد تا در کسب و کار شکست نخوريد؟ 
5- فروش آهسته تر از پيش بينی است. چه اقدامی شما می توانيد برای تغيير آن انجام دهيد؟ 
چه زمانی فروش بيشتر می شود؟ شما هيچ بهبودی در آينده کسب وکار می بينيد؟ آياکسب و 
کار شما هم چنان می تواند پا برجا باشد؟ آيا بايد در شيوه بازاريابی يا توليد خود تغيراتی بدهيد؟ 

آيا محصوالت شما از ُمد افتاده نشده؟
ممکن است علل ديگری  نيز باشد، مانند به توافق نرسيدن يک قرارداد خيلی مهم و يا خريدی 
که در زمان اشتباه انجام شده. در هر مورد علت ها را مشخص کنيد و کارهايی را انجام دهيد 

تا ديگر اشتباه تکرار نشود. 
سرمایه های داخلی:

قبل از اين که به دنبال يک منبع مالی از بيرون باشيد، آيا می توانيد از داخل کسب و کار خود 
راهی برای به دست آوردن پول مورد نيازداشته باشيد؟ 

1- پيشنهاد تخفيف به مشتريان برای رسيدن سريع تر به پول نقد.
2- برگرداندن مواد اوليه از انبار به تامين کننده.

3- فروش اسباب و اثاثيه و امالک کم استفاده و اجاره کردن هر گاه که به آن ها نياز داريد. 
4- فروش وسايل نقليه و اجاره کردن آن ها. 

5-  کاهش هزينه های کسب و کار و تعداد پرسنل تا هنگامی که در آمدزايی بهبود يابد.
حسابدار و مشاوران شما ممکن است راه های ديگری برای به دست آوردن نقدينگی و کاهش 

هزينه ها به شما نشان دهند. 
تامین منابع مالی:

برای گرفتن پول و جبران کمبود نقدينگی راه هايی است که می توان در نظر گرفت، از وام 
بانکی تا پيدا کردن شريک برای  سرمايه گذاری. جذابيت نسبی هرکدام از اين گزينه ها به 

مقدار نقدينگی الزم و مدت زمان نياز به سرمايه بستگی دارد. 

خودتان سرمایه گذاری کنید
اگر شما پس انداز داريد می توانيد از آن به کسب وکار تزريق کنيد. شما می توانيد از حساب 
شخصی خود استفاده کنيد و بابت پرداخت برخی از هزينه های تجارتی از اموال خود استفاده 
کنيد تا مقداری از کمبود نقدينگی را جبران کنيد و يا از وام های شخصی خود در شرايط سخت 

مالی برای ادامه کسب و کار در مدت زمان کوتاه استفاده کنيد.  
سرمايه گذاری از طريق شخصی برای جبران کمبود نقدينگی بهترين و راحت ترين کار است 
ولی به ياد داشته باشيد که در دراز مدت اين کار شايد به کسب و کار و زندگی شما، خسارت 
وارد کند. اول از آينده کسب و کار و بر پا بودن آن مطمئن شويد و با مشاور مشورت کنيد، سپس 

اقدام به سرمايه گذاری شخصی کنيد.
خانواده و دوستان

شما می توانيد از خانواده، دوستان و يا همکاران درخواست وام کوتاه مدت و يا بلند مدت کنيد. 
بهتر است که توافقنامه ای بنويسيد و هر دو طرف قرارداد آن را امضا کنند تا همه چيز به طور 
شفاف برای هر دو روشن باشد. به ياد داشته باشيد که اين عمل اگر به طور غلط صورت گيرد، 

باعث می شود روابط شما با ديگران خدشه دار شود.  
وام های بانکی

اگر ش��ما سابقه بانکی خوبی داريد، می توانيد درخواست وام 
بانکی با بهره پولی مناس��ب کنيد. اگر شما می خواهيد پول 
زيادی را به عنوان وام بگيريد نياز به آن داريد که پيش بينی 
های مالی خود را کرده باشيد و همچنين تمام جزئيات مالی 
کسب و کار خود را بدانيد. دانستن اين موارد به کارشناس بانک 

در ارائه وام  کمک می کند. 
شریک وسرمایه گذار

اگر کس��ب و کار شما از عهده باز پرداخت وام ها بر نمی آيد 
ممکن است نياز به سرمايه  بيشتری باشد. اين شايد نياز به يک 
طرح تجارتی جديد داشته باشد که نياز به زمانی حداقل يک 

ساله دارد تا تسويه شود. 
اگر شما برای مدتی طوالنی نياز به سرمايه داريد شايد بهتر 
باشد که يک شريک برای سرمايه گذاری پيدا کنيد. اين کار 

اين است که من و شما جايی که الزم نيست تحت تاثير ديگران قرار نگيريم، بلکه ما باشيم 
که بتوانيم موثر باشيم و نه متاثر. متاسفانه به دليل سابقه و تجربه کودکی و نقص و عيب های 
ما غالب اوقات شرايط به گونه ای است که در بزرگ سالی هم انتخاب و اختيار خودمان را به 
ديگران وا می گذاريم و غالباً ديگران ما را به جايی می برند که نه خودمان می خواهيم و نه 

صالح و مصلحت ما و حتی آن های است که ما را به آن جا می برند. 
عامل ديگر موفقيت شور و اشتياق است آدم های موفق در مورد کاری که می کنند حتی 
اگر کار کوچکی مانند تميز کردن خانه باشد نوعی شور و شوق و هيجان دارند. دانايی و 
توانايی همراه با مهارت اما بدون شور و شوق و هيجان نتيجه ای ندارد. زيرا دانايی و توانايی 
و مهارت چرا، چه و چگونه را مشخص می کند اما آن چيزی که انگيزه است آن چيزی که 
نيت است از مفهوم شور و شوق و هيجان معنی پيدا می کند. افراد وقتی کاری را انجام می 
دهند از چهار حالت خارج نيست. يا از آن کار رنج می برند و يا اين که برای شان بی تفاوت 
است يا لذت می برند و يا اين که برای انجام آن شور و اشتياق دارند. لذت به تنهايی موجب 
خوشبختی و موفقيت نمی شود چون فقط عامل برقرار کننده تعادل در وجود انسان است. 
ولی شور و اشتياق است که يک مسير تکاملی و سازگاری با محيط را در وجود انسان وجود 

می آورد و اين تکامل و سازگاری است که موجب موفقيت می شود.

رازهای موفقیت )قسمت دهم(

 شهر تولیدو/اثر: خوآن میرو

مزيت هايی دارد و هم چنين مش��کالتی که بايد مراقب آن ها بود. پيش��نهاد می شود با يک 
متخصص مالی و يا وکيل مشورت کنيد شايد آن ها راه های بهتری به شما ارائه دهند. آگاه باشيد 

که با انجام اين کار شما بخشی از مالکيت تجارت خود را واگذارخواهيد کرد.
مقایسه هزینه ها

تمام گزينه های سرمايه گذاری را به دقت بررسی کنيد سپس امکانات و مشکالت هرکدام را 
مشخص و ليست کنيد. با اين کار شما می توانيد تصميم درستی برای آينده کسب و کار خود 
بگيريد. برای مثال وام گرفتن از همسرتان آسان ترين راه است ولی تنها شما می دانيدکه اين کار 

چه تاثيری بر روابط خانوادگی شما خواهد گذاشت. 
با قبول هر گونه قرارداد، شما خود را موظف به انجام آن کرده ايد، پيشنهاد می شود در کارهای 
روزانه ليستی برای کنترل خود قرار دهيد و هر روز موقعيت مالی خود را بررسی کنيد و با مقدار 

بدهی خود بسنجيد. اين کار را حداقل برای 12 ماه اول انجام دهيد.  
لطفا توجه داشته باشيد که آن چه خوانديد تنها يک راهنمايی بود و نبايد آن را جايگزين هر 
گونه مشاوره با متخصص کنيد. قبل از هر گونه تصميم گيری در مورد کسب و کار خود با يک 

مشاور متخصص مالی مشورت کنيد.



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

لیتوگرافی و چاپ : آهو
تهیه شده در مشار ایران  88822860

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

شمارگان کاغذی: 4500 نسخه       شمارگان الکترونيک: 2100 ايميل

خبر و نظر
1/5 برابر موجودی آب سد ساختیم

حميد چيت چيان وزير نيرو گفت: در حال حاضر ميزان آب رودخانه هاي کشور 
حدود 46 ميليارد مترمکعب اس��ت در حالي که س��دهاي احداث شده و يا در 
دست احداث، ظرفيت ذخيره سازي بيش از 68 ميليارد مترمکعب آب را دارند 
که در واقع مي توان گفت ميزان ظرفيت ذخيره سازي سدهاي کشور، 1/5 برابر 
موجودي آب رودخانه هاي کش��ور اس��ت. اين ما را ُمجاب مي کند تا ثقل کار 
مديريت منابع آب را از احداث تاسيسات جديد به مديريت مصرف منتقل کنيم. 
وي با بيان اين که 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود گفت: 
ب��ا 10 درصد صرفه جويي مي توانيم بيش از کل مصرف آب صنعت و ش��رب ، 

آب بدست آوريم.
مهر نيوز

در سال های گذشته بسياری از کارشناسان بودند که ساختن سد ها را 
در اين ابعاد و به اين تعداد خطرناک و پول هدر دادن اعالم می کردند. ولی هيچ 
وقت کسی به حرف آن ها توجه نکرد و حتی بعضی اوقات اَنگ کارشکنی و عدم 

دلسوزی نيز بر آن ها زده شد.

آغاز تذکر به مشترکان پُر مصرف آب در شرق تهران
عليرضا نوذری پور معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران با بيان اين که تذکر به 
مشترکان پُرمصرف سامانه شرق تهران، اشتراک به اشتراک آغاز شده است، گفت: سامانه 
آبی شرق تهران همچنان با کمبود 50 ميليون مترمکعب آب روبروست. در تازه ترين اقدام 
شرکت آبفا با شناسايی مشترکان پُرمصرف اين منطقه اشتراک به اشتراک از آن ها خواسته 

که مصرف آب خود را کاهش دهند.
فارس نيوز

اکثر منازل تهران آپارتمانی و يا چند طبقه هستند. در اين شرايط 
وقتی به منزلی اخطار می دهيد که مصرف آب شان زياد است به دليل داشتن 
ُکنتر اشتراکی هر َکس، ديگری را مقصر می داند و حاضر به صرفه جويی در مصرف 
آب نيست. تا فکری برای جدا کردن ُکنتر ها نشود تاثير اخطار و حتی گران کردن 

تصاعدی قيمت آب چشم گير نخواهد بود.

ثبت شدیدترین »زلزله خاموش« جهان در جنوب پایتخت
دکتر محمدجواد بلورچی مدير کل دفتر بررسی مخاطرات زمين شناختی سازمان زمين 
شناس��ی با اشاره به اين که 300 دشت اصلی کشور در معرض فرو نشست هستند از 
ثبت رکورد بيشترين نرخ فرو نشست درجهان به ميزان 36 سانتی متر در دشت تهران 
خبر داد. وی با اشاره به اين که طبق بررسی ها مناطق 17، 18 و 19 شهرداری تهران و 
شهرهای اسالمشهر، شهريار و چهاردانگه به شدت تحت تاثير فرو نشست دشت تهران قرار 
دارند، علت اصلی بروز پديده فرو نشست را عدم مديريت صحيح در بهره برداری از منابع 
آب زيرزمينی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورهای پيشرفته حدود 70 درصد 
آب های زيرزمينی صرف کشاورزی می شود، اين رقم در ايران و کشورهای در حال توسعه 
به 93/5درصد می رسد که نتيجه آن وضعيت نامناسبی است که در آبخوان های کشور 

شاهد آن هستيم. 
زيست آنالين

اهميت فرو نشست زمين برای عده ای از مردم و مسئوالن در حد خسارت هايی 
است که به ساختمان ها و تجهيزات، بر روی زمين می زند. در صورتی که اصلی ترين 
خسارت آن مانند يک منبع آب است که له شود. درست است که خسارتی به منبع وارد 

می شود ولی مهم ترين مسئله آن است که برای هميشه گنجايش آن کم می شود.

امکان عرضه بیشتر آب را نداریم
حميد چيت چيان وزير نيرو گفت:  بحران آبی در کشور داريم اما همت و عزم جدی برای 
مديريت اين بحران را هم داريم. وزير نيرو با اشاره به پروژه های عمرانی اجرا شده در دو 
دهه اخير در کشور تصريح کرد: در دسترسی به منابع آبی در داخل کشور تا مقدار قابل 
قبولی سدسازی صورت گرفته و نمی توان گفت دسترسی بيشتری به منابع آبی در آينده 
خواهيم داشت پس بايد به صورت جدی نسبت به مصرف درست مقدار موجود منابع 
آبی برنامه ريزی و اقدام کنيم. وی اضافه کرد: اتخاذ شيوه های مديريتی، ارتقای آگاهی های 
عمومی، اصالح ساختارها و تصويب قوانين مناسب و به طور کلی اصالح رويکردهای 

اقتصادی و اجتماعی آب مد نظر قرار دارد.
مشرق

فرهنگ سازی و مديريت بهينه تقاضا، از خيلی قبل تر بايد آغاز می شد 
و بار ها از طرف مديران به عنوان راه حل اصلی و مهم اعالم شده. ولی هميشه مشکالت 
روزمره تامين آب و رسيدگی به بحران ها، وقت زيادی برای پی گيری مباحث زير بنايی 

برای مديران باقی نمی گذارد.

خالقیت یک دانشجوی ایرانی

KWCاخبار

فضانوردان مدتی طوالنی با مقدار کمی آب در فضا زندگی می کنند. آن ها از ابزاری استفاده می کنند 
که آب را برای نوشيدن و شستشو بازيافت می کند. برای مهرداد محجوبی دانشجوی ايرانی مقيم 

سوئد سوالی پيش آمد که چرا ما در روی زمين  از اين سيستم بازيافت استفاده نکنيم؟ 
مهرداد محجوبی هنگامی که در دانشگاه الند )University of Lund( سوئد رشته طراحی 
صنعتی می خواند طرح دوش های اوربسيس را مطرح کرد. ايده او از پروژه ای که ناسا با همکاری 
شرکت فضانوردی جانسون  انجام می داد شکل گرفت. او در سال 2012 برنده جايزه مشاورين 
سبز )Green Mentorship 2012( شد و همچنين مورد حمايت نيکالس زن استروم 
)Niklas Zennström( موسس اسکايپ )Skype( قرار گرفت.  او در مصاحبه ای گفت: صرفه 

جويی در مصرف آب و ذخيره انرژی در روی زمين مهم ترين هدف او در دوران تحصيل بود. 
دوش های اوربسيس )OrbSys shower( سيستمی است که به گونه ای طراحی شده که 
آب را هنگام شستشو به سرعت بازيافت می کند. روش کار اين دوش ها دقيقاً شبيه دوش 
هايی است که در فضا از آن استفاده می شود، يعنی درون يک حلقه دورانی بسته، آبی که 
مصرف می شود وارد يک تانک شده و با گذشتن از صافی های خاصی تصفيه و از طريق 
پمپ مجدداً به باال فرستاده و دوباره در جريان قرار می گيرد. به دليل اين که جريان دورانی 
بسيار سريع انجام می شود آب  هم چنان گرم می ماند و تنها نياز دارد به مقدار خيلی کم، گرم 

شود. در هر چرخه مقدار کمی آب از آلودگی اشباع 
شده و به فاضالب ريخته می شود. در نتيجه با اين 
روش هر بار که دوش گرفته می شود80 درصد 
در آب مصرفی و 90 درصد در ان����������رژی، 

صرفه جويی می شود. 
با استفاده از اين دوش ها هر نفر در 10 دقيقه فقط 
5 ليتر آب مصرف می کند، اين در حالی است که 
به طور معمول 150 ليتر آب در اين مدت مصرف 
می شود. يعنی 30 برابرکمتر، که اين حجم قابل 
توجهی برای صرفه جويی در مصرف آب است.  با 
توجه به تحقيقاتی که تيم شرکت اوربيتال سيستم 
)Orbital Systems( انجام داده است، ميانگين 
ساليانه صرفه جويی در هزينه انرژی و آب در کشور 

سوئد با اين وسيله 1351 دالر می شود. هر چند در حال حاضر هزينه ساخت اين دوش ها 
گران يعنی 3000 دالر است، ولی در آينده با باال رفتن قيمت آب و انرژی و توليد انبوه اين 
گونه دوش، قيمت آن به سرعت برای مصرف کننده قابل تحمل خواهد شد. بنابر اعالم رييس 
تاسيسات عمومی شهرداری مالمو، شش عدد از اين دوش ها در يک خانه ويژه توان خواهان که 
ساکنان آن نياز به دوش گرفتن مرتب و بيشتری دارند نصب شده و در مرحله بعد قرار است 

تعداد بيشتری از اين دوش ها خريداری شود.
به استناد سازمان محافظت ازمحيط زيست اياالت متحده آمريکا، در اين کشور هر سال 5 
تريليون ليتر آب فقط هنگام دوش گرفتن مصرف می شود و اين در حالی است که يک سوم 

جمعيت آمريکا برای به دست آوردن آب تميز تصفيه شده در مضيقه هستند. 
در ي��ک مقي��اس بزرگتر، تکنول��وژی تصفيه آب اوربس��يس می تواند مش��کل تصفيه آب 
آشاميدنی کشورهای در حال پيشرفته را حل کند و بيماری های ناشی از کمبود آب را بر 
طرف سازد. محجوبی می گويد »هر کسی در حد امکان بايد در حفظ منابع تالش کند. به 
طور حتم اس��تفاده از اين نوع دوش ها در ذخيره انرژی و آب در مناطقی که با کمبود آب 

مواجه هستند خيلی مفيد است.« 
او می گويد:« در مرحله بعد تالش من اين است که تا حد امکان اين سيستم را به همه معرفی 
کنم. اين کار فقط به منظور صرفه جويی در مصرف آب نيست بلکه هدف چگونگی حفاظت و 

استفاده از منابع انرژی و آب بر روی زمين است.«  

دبیبازدید مدیران KWC ایران از نمایشگاه                  
نمايشگاه س��اليانه صنايع ساختمانی 
BIG5 از 4 الی 7 آذر در شهر دبی، امسال 
نيز برگزار شد. در اين نمايشگاه بيش از 
2000 توليد کننده از 50 کشور شرکت 
کرده بودند. مديران شرکت KWC ايران 
نيز جهت بازديد جديدترين پيشرفت ها 
و پ��اره ای مذاکرات در اين نمايش��گاه 

حضور داشتند.


