
مادو بارلو: بله، ديگر اين روز ها آب در اياالت متحده به يک مسئله امنيت ملي تبديل 
ش��ده اس��ت. تا چند سال پيش نه در سطح جهاني و نه در سطح کشور نمي توانستيم 
برای آينده، تصور درستی از بحران آب داشته باشيم، اما در دو تا سه سال گذشته، اين 
روند ش��ديداً تغييرکرده. دولت آمريکا ناگهان به خود آمدکه:»خداي من، ما در اين جا 
با مش��کل مواجه هس��تيم. اگر انرژي و آب را دراختيار نداشته باشيم ديگر نمي توانيم 
يک قدرت جهانی محس��وب ش��ويم«. در همين راستا يک کنسرس��يوم با نام »آينده 
جهاني آب« براي مش��اوره رس��انی به دولت و پنتاگون به وجودآمد. اين کنسرسيوم از 
اتاق فکری با نام »مرکز مطالعات بين المللي و آزمايش��گاه سانديا« تشکيل شده است.  
بعدها فهميدم اين مرکز توس��ط ش��رکت الکهيد مارتين اداره مي شود. در حال حاضر 
اين اتاق فکر، هم جنبه تکنولوژي و هم جنبه نظامي دارد و بس��يار روشن است که بر 

روی چه مسائلی کار می کند.  
تارا لوهان: چه عاملی تا این حد می تواند مسائل آب را امنیتی کند.

مادو بارلو: از آن جا که موضوع آب در جهان به يک معضل تبديل شده و آب شيرين نيز 
روز به روز کمياب تر می شود، تقاضا در حال رشد است و آب در حال تبديل شدن به يک 
کاال مي باشد و حاال آب يک ماده قيمتي براي کساني محسوب مي شود که مي خواهند 
بر روي آن قيمت قراردهند و از آن سود های کالن به دست آورند. به همين دليل من 
نام کتاب اولم را »طالي آبي« نهادم. زماني که شما با آب معامله مي کنيد، انگار با مرگ 
و زندگي معامله مي کنيد. بسياري از مردم می گويند»خب، هنگامي که دولت آموزش و 
پروش ما را خصوصي و يا بيمارستان هاي دولتي را تعطيل مي کند، نمي دانيم چه بايد 
بکنيم، اما در مورد آب اوضاع فرق می کند«. مردم از اين امر دفاع خواهند کرد، فردي به 
من گفت »دولت می تواند مردم را با آب کثيف همانند يک گلوله بکشد«. هنگامي که من 
کتاب »طالي آبي« را نوشتم، هيچ گونه آبي در بورس اوراق بهادار معامله نمي شد اما در 
حال حاضر شاخص هاي بسياري براي معامالت آب در بورس وجود دارد و آب يک شبه 
به يک صنعت چند ميليارد دالري تبديل شده است و بر سر کنترل آب رقابت تنگاتنگي 

تا آب به عنوان يک کاال ديده نشود، بلکه آن را يک حق اوليه و بسيار اساسي بدانند. 
البته مردم جامعه هم مي بايست در اين امر کمک کنند، ولي نبايد کارهای زير بنايی 
و استراتژيک به آن ها واگذار شود. به همين دليل است که من کتاب دوم خود را 
»پيمان آبي« ناميده و گفته ام ما در سه بخش نياز به پيمان و قانون داريم، قوانينی 
برای انسان ها در رابطه با زمين و محيط زيست براي جلوگيري از نابودسازي منابع 
حياتي زمين، پيماني براي قضاوت منصفانه بين منابع آبي کشور های غني و فقير، 
از شمال تا جنوب کره زمين و باالخره اين که آب بايد يک حق اساسي و اوليه براي 
کليه نسل ها باشد و هيچ کس در واگذاری و يا تصرف آن مجاز نيست. ما مي خواهيم 
سازمان ملل به اين حقوق رسيدگي کند. هم اکنون در هر منطقه اي بر سر آب چالش 
و درگيري وجود دارد، ولی ما چشم پوشی می کنيم و به راه خود ادامه مي دهيم. ما 
در سراسر دنيا در حال جنگ هستيم در حالي که ادعاي صلح طلبي مي کنيم، از اين 
رو به قوانين قوي براي پشتيباني از حق آب نياز داريم. به عنوان يک جامعه مدنی، اگر 
اعتقاد داشته باشيم که مردم نبايد بر سر مسائل آب جان خود را از دست بدهند، بايد 

در اين امور بتوانيم تصميم گيري موثر و قوی بکنيم. 
را در جهت  تغییرات  این  توان  به  امیدوار هستید که  آیا شما  لوهان:   تارا 

مناسب اعمال کرد؟ 
مادو بارلو: به نظر من »اميد« يک شرط الزم و اخالقي است. من هميشه اميدوارم و 
اين بخشي از شغل من است. نيازي نمي بينم که همواره به همه جا بروم و مردم را 
با اين حقايق تلخ روبرو سازم، مگر اين که آماده باشم که با آن ها درباره کارهايي که مي بايست 
انجام شود و همچنين نمونه هاي موفق، صحبت کنم و مردم را اميدوار سازم. من کاماًل 
معتقدم که مي توانيم شرايط خطرناکی که برای آب پيش آمده و در حال گسترش 

است را کنترل کنيم.
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در تاريخ 9 آذر امسال بهره برداری از پل طبقاتی صدر و هم چنين تونل نيايش به طور رسمی 
آغاز شد. طول تقريبي اين پل 6 کيلومتر است که با احتساب رمپ هاي دست�رسي اين رقم به 
11 کيلومت�ر مي رس�د. طول تقريبی تونل نيايش نيز با 2 تونل رفت و برگشت 6/7 کيلومتر 
است. از ابتدا هزينه اين پروژه يک ميليارد دالر در نظر گرفته شد. ظاهراً پروژه با همين مبلغ 
به نتيجه رسيد، هرچند که در بين راه قيمت دالر تقريباً سه برابر شد. اجرای اين طرح از ابتدا 
موافقين و مخالفينی داشت. حاال که کار به پايان رسيده و چند ماه هم از بهره برداری می گذرد 

شايد بتوان به نظريات دو طرف نگاهی انداخت و صحت داليل هريک را بررسی کرد.
 موافقين معتقدند که طرحی عظيم، در ابعاد بين المللی و به بهترين شکل ممکن، با دانش و 
پشت کار متخصصان داخلی به ثمر رسيده و در نتيجه بار ترافيکی بخشی از شمال پايتخت 
بهبود چشمگيری پيدا کرده. در اين که طرح ابعاد فرا ملی دارد جای هيچ شکی نيست. نظم 
و ترتيب و سرعت اجرای پروژه نيز چشمگير بود، هرچند که کار بدون حادثه و تاخير به پايان 
نرسيد. در همين مدت کوتاه که از بهره برداری می گذرد، اين طرح تاثير خوبی بر روی ترافيک 
منطقه داشته است، هرچند افزايش بار ترافيکی اتوبان کردستان و نيايش را که گاهی دامنه آن 
به داخل تونل و بر روی پل نيز کشيده می شود را در ساعات خاص نمی توان ناديده گرفت، از 
طرفی تشکيل ترافيک سنگين در بعضی اوقات بر روی محور غرب به شرق پل نشان دهنده 

آن است که از همين ابتدا، طرح در بعضی از ساعات به حالت اشباع می رسد.
 مخالفين معتقدند که شهرداری به جای فراهم کردن بستر برای اتومبيل های شخصی که 
اکثراً يک يا دو سر نشين دارند، بهتر بود اين هزينه را برای ساختن وسايل حمل و نقل عمومی 
مانند مترو يا تراموا مصرف می کرد، تا با اين پل اتومبيل ها به صورت دو طبقه هوا را آلوده 
نکنند. منتقدين می گويند با همين مبلغ شهرداری می توانست 25 کيلومتر مترو بسازد که 
سطح بيشتری از شهر را پوشش می داد، تعداد بيشتر از مردم را جا به جا می کرد، آلودگی هوا 
و آلودگی صوتی نداشت، چهره شهر را زشت نمی کرد، الزم نبود برای ترافيک های زنجيره ای که 
در خروجی پل و تونل ايجاد می شود، در آينده ساير اتوبان ها را نيز دو طبقه کند. چندان که از 

همين حاال اعالم شده اتوبان بعثت و همت دو طبقه خواهند شد و اتوبان کرج و جاده ساحلی 
بابلسر انزلی هم در نوبت هستند. يعنی اپيدمی دو طبقه سازی در کل کشور به راه افتاده. اگر 
دقت کنيد اين دو نظر، تقابل بين دو ديدگاه است. يک ديدگاه به پيشرفت و گسترش پايدار 
اعتقاد دارد و ديگری می خواهد مشکل روز را حل کند و معتقد است مشکل فردا را هم فردا 

حل خواهند کرد.
 در شهرهايی مانند برلين، وين، پاريس و لندن از هر 100 نفر60 نفر دارای اتومبيل شخصی 
هستند، در اين شهرها از اتوبان دو طبقه و ترافيک سنگين وآلودگی هوا خبری نيست. برلين 
دارای 10 خط مترو به طول 150 کيلومتراست، وين 8 خط به طول 70 کيلومتردارد، مترو 
پاريس دارای 16 خط به طول 214 کيلومتراست و شهر لندن مترو ای دارد به طول 408 
کيلومتر، اما شهر جهان سومی بانکوک با داشتن 18 اتومبيل برای هر صد نفر فقط يک خط 
مترو دارد با 18 ايستگاه به طول 20 کيلومتر، در عوض اتوبان های دو و حتی سه طبقه در آن 
زياد پيدا می شود. شهر تهران هم که از هر صد نفر20 نفر اتومبيل شخصی دارند، بايد تبديل 
شود به شهر دود و صدا و بتون و آسفالت و ترافيک تا مردم به کار و زندگی شان برسند. 
در شهر های اروپايی اصل بر حمل ونقل عمومی با مترو و تراموا و منوريل و اتوبوس و 
تاکسی و پياده روی است و هيچ کس جرعت نمی کند با قيمت بنزين و هزينه پارکينگ 
و جريم��ه ه��ای رانندگی بی دليل اتومبيل خود را از خان��ه خارج کند. در حالی که 
همشهری های عزيز ما برای يک خريد کم اهميت با اتومبيل می روند و جلو فروشگاه 
به صورت دوبله و سوبله پارک می کند که خدای نا کرده چند قدم پياده راه نروند. زيرا 
بنزين مفت است، پليس هم که زياد گير نمی دهد، شهرداری هم که زحمت می کشد 

اگر باز هم جا کم آمد اتوبان ها را سه طبقه می کند.
مسئولين آب کشور می گويند بيش از500 شهر کشور وارد مرحله بحران آب شده، برای تهران 
هم پيش بينی می شود که در پاييز و زمستان آينده کم آبی چهره واقعی خود را به اهالی نشان 
دهد. برای کنترل مشکل کم آبی نيز دو ديدگاه در بين مسئولين و کارشناسان رواج دارد. يک 
ديدگاه می گويد بايد نياز مردم را به هر شکل فراهم کرد يعنی مانند کمبود گاز که سهم صنايع 
قطع شد، در زمان کمبود آب سهم کشاورزی و صنايع را کم کنيم، چاه و سد جديد بزنيم، 
کف شکن کنيم، آب را از مناطق دور انتقال بدهيم، خالصه مردم را بی آب نگذاريم، حتی اگر 
مصرف سرانه از 300 ليتر هم بگذرد. ديدگاه ديگر می گويد قيمت آب بايد واقعی شود، مصرف 
سرانه بايد به حد استاندارد های بين المللی برسد، وسايل کاهنده مصرف بايد رواج پيدا کند، 
جلوی تمرکز جمعيت در مراکزی که با کمبود آب مواجه هستند، مانند تهران يا اصفهان و قم 
بايد گرفته شود، به شکل مستمر بايد فرهنگ سازی شود، وسايل ارتباط جمعی بايد مشکل 
آب را به صورت جدی و علمی با مردم در ميان بگذارند و راه های صرفه جويی در مصرف آب 
را به آن ها آموزش بدهند، خالصه با يک برنامه منسجم و با همکاری خود مردم و به صورت 
مستمر، بايد نحوه برخورد صحيح با آب در برنامه روزانه هر يک از افراد کشور قرار گيرد، زيرا 
توليد و استحصال آب دارای محدوديت است و اکنون ما به آستانه اين محدوديت بسيار نزديک 

شده ايم و تنها راه چاره صرفه جویی در مصرف و باال بردن راندمان است. 
ش.ب      

گسترش مبارزه براي حق آب )قسمت سوم( دو دیدگاه
مادو بارلو، رئيس شوراي ملي کانادا و از بنيان گذاران 
نويسنده کتاب  آبي است. وي همچنين  پروژه سياره 
»طالي آبي: مبارزه براي متوقف کردن سرقت آب هاي 
جهان« مي باشد، وي همچنين موفق به دريافت جايزه 
»Right Livelihood Award« براي فعاليت هايش 

در حيطه آب هاي جهان شده. 
مادو بارلو از معدود افرادي است که واقعاً دامنه بحران 
آب را درک کرده. جديدترين کتاب وي »پيمان آبي: 
بحران جهاني آب و نبرد براي داشتن آب«، نام دارد. 
او در اين کتاب منابع در حال کاهش آب در سراسر 
مديريت  سوء  سازي،  خصوصي  روند  افزايش  جهان، 
دولت و تغييرات آب و هوا را بررسی می کند. کتاب 
جديد مادو بارلو در مورد بحران آب است و مردم جهان 
را به محافظت از اين حق اساسي بشر دعوت مي نمايد. 
اين کتاب، هم علمي و هم سياسي مي باشد. خواننده 
مي تواند مطمئن باشد که اطالعات اين کتاب از يک 

منبع قابل اعتماد اخذ شده است.
برای معرفي   AlterNet نگار نشريه  لوهان خبر  تارا 

کتاب »پيمان آبي« با او مصاحبه ای انجام داده که در اين شماره قسمت آخر آن را 
مطالعه می کنيد در صورت تمايل به دسترسی به دو بخش قبلی می توانيد در سايت 

WWW.KWCIRAN.COMدرقسمت ماهنامه آن را پيدا کنيد. 
تارا لوهان: آب فقط یک مسئله زیست محیطي نیست، بلکه یک مسئله امنیت 

ملي نیز محسوب می شود. آیا شما در کتاب خود به آن اشاره کرده اید؟ 

به وجود آمده در صورتی که آب يک دارايي عمومي و حق کليه افراد بشر است.
تارا لوهان: در این راستا، چه کاري مي بایست انجام دهیم؟

مادو بارلو: ما به قوانين نياز داريم. مارتين لوتر مي گويد » قانون گذاري قلب ها را تغيير 
نمي دهد، بلکه جلو احساسات را مي گيرد«. ما در هر سطح نيازمند قانون مي باشيم. 
از شهر و روستا گرفته تا کل کشور و روابط بين المللي و محافظت از محيط زيست و 
منابع آب از يک سو و مراقبت از حق عموم مردم و مفهوم حقوق بشر در سوي ديگر، 

tarjomeh1.com  مترجم: زهرا راستگوفر



  

گفت و گو با آقای دکتر فهمی استراتژیست آب

آقای دکتر هدايت فهمی معاون دفتر برنامه ريزی کالن آب و آبفای وزارت نيرو هستند و مدت 
27 سال است که به صورت پيوسته در اين وزارتخانه مشغول به کار مي باشند. به نظر 
می رسد کشور در زمينه نگاه کالن به آب دچار کمبودهايی است که مشکالت اخير معلول آن 
مي باشد.  قطعاً اگر با چالش هاي آب برخورد استراتژيک نگردد و با مسائل به صورت موضعی 
و مقطعی برخورد شود، مشکالت آب در آينده نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه روز به روز بر 
وسعت آن افزوده خواهد شد. لذا الزم دانستيم در چنين شرايطی با آقای دکتر فهمی در اين 
زمينه گفتگويی داشته باشيم، تا برنامه های استراتژيک آب در گذشته و آن چه که برای آينده 

آب کشور طراحی شده را برای ما شرح دهند.
شما برنامه استراتژی آب کشور را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟

در زمينه تدوين استراتژی به نظر من وزارت نيرو و اصوالً کشور موفق عمل کرده است. 
اگر شما سياست ها و راهبردهای بلند مدت آب کشور را با پيشرفته 
ترين کشورهای دنيا مقايسه کنيد، خواهيد ديد واقعاً چيزی از آن ها کم 
نداريم. البته بايد توجه داشته باشيد تدوين استراتژی به معنی اجرای آن 
نيست، يعنی مانند بسياری از کارهايی که در اين کشور انجام می شود، 
راهبردها و برنامه ها را با ادبيات بسيار فاخر تدوين مي کنيم ولی در عمل 
چيز ديگری پياده می شود. در زمينه مديريت بهم پيوسته آب که ترجيع 
بند توصيه های محافل بين المللي آب در دهه هاي اخير در جهان است، 
کشور ما نيز طرح جامع آب با رويکرد مديريت بهم پيوسته منابع آب 
را در دست اقدام دارد. ولی در عمل، نهاد ملی آب کشور تمام ابزارها و 
زيرساخت هاي الزم را براي اجراي اين رويکرد مديريتي در اختيار ندارد. 
مثالً در بخش کيفيت آب وظايف دو پارچه است. يعنی وزارت نيرو 
وظيفه سنجش را دارد و سازمان های ديگری وظيفه جلوگيری از آلوده 
شدن محيط های آبی را به عهده دارند و وزارت نيرو نمی تواند در اين 
زمينه کارهای موثري انجام دهد، يا مثالً در زمينه آب های زيرزمينی 
اتفاقاتی می افتد که خارج از اراده وزارت نيرو است. حتی در زمينه 
ساخت و ساز سدها هم ممکن است سدهايی ساخته شود که بدنه 
کارشناسی وزارت نيرو خيلی هم با آن موافق نباشد ولی ترجيحات 
سياسی محلي و منطقه ای و يا امنيتی ، مواردی را به ما تحميل می 
نمايد. به طور کلي مباحثي که به وسيله بدنه کارشناسان وزارت نيرو تهيه 
می شود، در فرآيند بررسي در کميسيون های مختلف دولت و مجلس 
دستخوش تغيراتي مي شود و نتيجه آن لزوماً در راستاي پيشنهاد اوليه 

که به وسيله کارشناسان وزارت نيرو تهيه شده، نخواهد بود. بگذاريد مثالي را عرض نمايم.وقتی 
کشاورزي بخواهد چاه آبي را حفاري نمايد، براي اخذ مجوز حفر چاه به وزارت نيرو مراجعه 
می کند. اگر دشت مورد نظر ممنوعه يا بحرانی نبوده و آزاد باشد مجوز داده می شود در غير 
اين صورت مجوز داده نمی شود. در برخي موارد افراد به طور مخفيانه به حفر چاه و برداشت 
غير قانونی اقدام مي کنند. وزارت نيرو برای جلوگيري از چنين مواردی صدها پرونده در مراجع 
قضايی گشوده است. در بسياری از موارد روند رسيدگي به اين پرونده ها خيلی طوالنی می شود 
و به جای اين که چاه مسدود گردد، متقاضي همچنان به برداشت غير مجاز آب ادامه می دهد. 
مقامات سياسي محلي هم به دليل پيامد هاي خاص آن حاضر نيستند همکاري نمايند. يک 
ايراد ما ايرانی ها اين است که منافع ملی مان را خيلی خوب تشخيص نمی دهيم و منافع کوتاه 
مدت و محلی و حتي منافع شخصي را بر منافع ملی ترجيح می دهيم. مثالً در مجلس قانوني 
تصويب شد که حق النظاره وزارت نيرو که مبلغ بسيار کمی هم بود را حذف کردند در صورتی 
که اين مبلغ يک پيام بود که آب واجد ارزش اقتصادي است و حذف آن به اين معنی است 
که آب رايگان و فاقد ارزش اقتصادي است و هرچقدر که می خواهيد برداشت کنيد. از آن 
تراژيک تر قانوني است که چند سال پيش در مجلس تصويب شد. در کشور ما حدود 200 
هزار حلقه چاه غيرمجاز وجود دارد. مجلس تصويب کرد مالکان چاه هاي غيرمجازي که قبل 
از سال 85 اقدام به حفر چاه نموده اند، می توانند از وزارت نيرو پروانه بگيرند، يعنی به کسی 
که رفته و يک کار غيرقانونی انجام داده حاال مجوز می دهيم و کارش را قانونی می کنيم. پيام 
اين کار اين است: حاال که يک بار در قانون توسعه عادالنه آب مجوز صادر شد، يک بار هم 
در سال 85 برای چاه غيرمجاز پروانه صادر گرديد، پس قطعاً برای سال 95 هم قانونی مشابه 
تصويب خواهد شد، پس ما هم برويم و چاه های جديد غيرقانونی حفر کنيم. نتيجه اين می شود که 
در طول 40 سال گذشته ساليانه به طور متوسط حدود 5 ميليارد متر مکعب کسری ذخيره 
مخزن آبخوان داريم. می دانيد که برای کشوری مانند ما با اقليم خشک و نيم خشک منابع 
آب زير زمينی منابع استراتژيک هستند و بايد برای مواقع ضروری و خشکسالی شديد که 
امکان تامين آب وجود ندارد از اين آب بايد استفاده شود. البته منظور اين نيست که همه را 
مقصر بدانم و خودمان را تبرئه کنم، بدون ترديد در کار وزارت نيرو هم اشکاالتي بوده و بدون 
اين که بخواهيم فرافکنی و سلب مسئوليت از خودمان کنيم، اگر بخواهيم واقعاً نهاد ملی آب 
کشور را به شکل درست مديريت نماييم راهی جز اين وجود ندارد که همه ارگان ها مسئوليت 
بپذيرند و در باالترين سطح برنامه ريزی کشور، آب به عنوان يکي از محورهاي توسعه در 

برنامه ريزي هاي کالن کشور در نظر گرفته شود. 
آیا خودکفایی کشاورزی ایده استراتژیک خوبی برای کشور ما بود؟

طبق آمار متوسط جهانی بخش کشاورزی 70 درصد مصارف آب را به خودش اختصاص 
می دهد. در حالي که در کشور ما 92 درصد مصارف آب، در بخش کشاورزی و با راندمان 
بسيار پايين مصرف می شود. راندمان آبياری ما بيش از 34 درصد نيست، حاال ممکن است 
دوستان بخش کشاورزی بگويند 40 درصد. در هر صورت بهره وری آب در بخش کشاورزي 
کشور  ما حدود 0/9 کيلو گرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است در حالی که استاندارد 
جهانی 2 تا 2/5 کيلو گرم محصول به ازاي هر مترمکعب آب است. در کشور ما موضوع خود 

کفايي در کشاورزي معادل امنيت غذايی تلقي مي گردد. در صورتی که مسئله امنيت آبی از 
امنيت غذايی بسيار مهم تر است، چون اگر امنيت آبی نباشد امنيت غذايی هم وجود نخواهد 
داشت. امنيت غذايی يعنی تامين غذا و مقدار کالری مورد نياز هر يک از آحاد کشور به اشکال 
مختلف. اصوالً خودکفايی در اقتصاد امروزه که يک پديده جهانی شده و هر کشور در چند زمينه 
به ديگران وابسته است و در عوض نيازهای ديگران را در چند زمينه ديگر برآورده مي نمايد. در 
حال حاضر با توجه به توليدات گياهي و حيواني بخش کشاورزي و همچنين واردات مربوط به 
اين بخش از خارج کشور مطابق آمار هاي رسمي کشور ميزان خودکفايي کشور به طور متوسط 
در يک دوره ي 24 ساله 60 درصد بوده و به عبارت ديگر به ميزان 40 درصد وابستگي به خارج 
از بعد تامين مواد غذايي وجود دارد. در صورتي که براي تامين اين ميزان از توليدات داخلي حدود 
88 ميليارد مترمکعب آب در بخش کشاورزي مصرف مي گردد. به اين ترتيب در شرايط فعلي با 

تخمين ميزان کارايي آب براي دستيابي به خودکفايي نياز به حدود 147 ميليارد مترمکعب آب 
خواهد بود و با در نظر گرفتن رشد جمعيت با هدف150 ميليون به ميزان حدود 294 ميليارد 
مترمکعب آب نياز خواهد بود. و اين در حالي است که کل منابع آب تجديد شونده کشور حدود 

130 ميليارد مترمکعب مي باشد.
مطابق با استانداردهاي سازمان خوار و بار جهاني درصورت مصرف 0/2 تا 0/4 آب های تجديد 
شونده تنش آبي ايجاد می شود و بين 0/4 تا 0/6 کمبود آبي و از 0/6 به باال بحران آبي قرار 
دارد. به اين ترتيب کشور ايران در حال حاضر با مصرف 74 درصد از منابع تجديد شونده در 
مرحله بحراني قرار دارد. چنان که اشاره شد اگر بخواهيم به خودکفايي 100 درصدبرسيم و با 
در نظر گرفتن هدف جمعيت 150 ميليون نفري، نياز مصرف آب 297 ميليارد متر مکعب در 
سال خواهد بود که بسيار فرا تر از ظرفيت 130 ميلياردي کشور مي باشد. با توجه به آمار سال هاي 
اخير که روان آب هاي کشور در برخي سال ها نسبت به بلند مدت، کاهش فراوانی را نشان مي دهد 
و با ثابت فرض کردن کسري ذخيره آب زيرزميني در سطح فعلي و همچنين با منظور نمودن 
10 ميلياردمترمکعب کاهش منابع تجديد شونده کشور ناشي از تغيير اقليم، در نتيجه ميزان 
منابع تجديد شونده کشور در خوش بينانه ترين حالت بيشتر از 120 ميلياردمتر مکعب در سال 
نخواهد بود. به اين ترتيب با امکانات آبي موجود، حتی با ارتقا بهره وري تا 2 کيلو گرم در هر متر 
مکعب و جمعيت 150 ميليوني، فقط مي توان 54 درصد خود کفايي در توليدات کشاورزي را 

تحصيل نمود.  
چه استراتژی هایی برای آینده برنامه ریزی کرده اید ؟

با شرايط موجود و هشدارهاي مکرر کارشناسان آب در وزارت نيرو و سازمان هاي مردم نهاد باعث 
شده که توجه مسئولين به اين بخش جلب و زمينه هاي الزم فراهم شده و حساسيت های زيادی 
در مسئولين جهت برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات الزم در راستاي ارتقاي بهره وري در مصرف آب 
ايجاد شده است و حاال فرصت خوبی است که سند ملي توسعه منابع آب که طبق ماده 32 قانون 
بهره وری آب کشاورزی تهيه و تدوين آن برعهده وزارت نيرو گذاشته شده، تهيه و به تصويب 
مجلس برسد. اين سند بر اساس رويکرد مديريت بهم پيوسته منابع آب در حال تنظيم است، در 
اين سند، چشم انداز در سطح ملی، حوزه ای و استانی مشخص و الزامات هر بخش تعيين شده 
و راهبردهای پيشنهادی حداقل برای دو دهه پاسخ گوی نياز کشور خواهد بود و سند با اين تفکر 
تدوين گرديده که در يک بازه بلند مدت بتواند راه گشا باشد. استراتژي هاي آب در هر حوزه 
تعيين شده و در اين راستا مشخص شده است که در هر حوزه چه ميزان آب و با چه برنامه اي 
استحصال شود، چه ميزان کاهش در برداشت ها اعمال شود، چه حجم تعادل در آبخوان هاي 
زيرزميني به منظور پيشگيري از اُفت سطح آب زيرزميني انجام شود. همچنين هزينه هاي هر 

بخش و اعتبارات مورد نياز حوزه اي و استاني برآورده شده است.
 اميدواريم اين سند تصويب شده و نقشه راه برای وزارت نيرو روشن شود تا از آن طريق از اعمال 
نظرهاي سليقه اي و غيرکارشناسي پيشگيري گردد. در اين سند سعی شده است ارجحيت به مديريت 
تقاضا داده شود و از ظرفيت های موجود، بهره برداري بهينه انجام پذيرد. در کليه حوزه هاي آبريز 

محدوديت ها و ظرفيت هاي منابع آب مشخص گرديده و بهره برداري از آن در چارچوب 
ظرفيت تجديدشوندگي منابع آب صورت خواهد گرفت. البته سند ديگري هم درخصوص 
چشم انداز و استراتژي ها ي وزارت نيرو در دست تهيه و نهايي سازي است. در اين سند 
مباحثي مانند بحث اقتصادی آب که يکی از مهم ترين عناصر آن بحث قيمت آب است، 
بر روی تعرفه های آب يک تحليل کارشناسانه صورت گرفته، بحث های فنی انجام شده که 
چگونه در مصرف آب صرفه جويی کنيم و آب صرفه جويی شده چگونه در خدمت توسعه 
قرار بگيرد. چون در بخش کشاورزی ديگر حداقل در حوزه های داخلی امکان تامين آب وجود 
ندارد و بايستي از آب های نامتعارف و بازيافت آب استفاده کرد. بحث کيفيت نيز بحث بسيار 
مهمی است که در نظر گرفته شده، چون نه تنها ما از لحاظ کميت دچار مشکل هستيم، بلکه 
از نظر کيفيت هم به شدت در تنگنا قرار گرفته ايم. هر مترمکعب آب آلوده بسته به ميزان 
غلظت آالينده ها می تواند 8 تا 15 مترمکعب آب شيرين و سالم را 
آلوده کند. درکشور ما 34 ميليارد مترمکعب آب برگشتی به صورت 
فاضالب و هرز آب کشاورزی توليد می شود و بازگشت اين حجم عظيم 

به محيط های آبی واقعاً بسيار نگران کننده است.
در این استراتژی بلند مدت چه نقشی برای مردم دیده شده 

است ؟
در بخش های عمده ای از اين سند استراتژيک به نقش سازمان های 
مردم نهاد و انجمن های بهره برداران و مشارکت بخش خصوصی، بسيار 
پُر رنگ پرداخته شده است. اگر مديريت آب يک منطقه با همکاري 
و مشارکت مردم منطقه همراه با ارتقاء آگاهي عمومي در خصوص 
حفاظت و بهره برداري منابع آب انجام شود، خود مردم بهترين حافظان 
منابع آب کشورخواهند بود. در دولت امکان نظارت کامل و تعيين مامور 
و پليس براي هر چاه وجود ندارد و تا کنون ما در اين زمينه موفق 
نبوده ايم ولی اگر اين مسئله را به بهره برداران محلي بسپاريم خودشان 
چاه ها را اداره خواهند کرد. ما فقط می توانيم برای شان مکانيزم های 
تشويقی و حمايتي را در راستاي بهبود کمي وکيفي منابع آب در نظر 
بگيريم. اگر انجمن های مردم نهاد وارد عمل نشوند امکان ندارد بتوانيم 
مشکل را کنترل کنيم. به نظر من در بدنه کارشناسی وزارت نيرو همه 
به اين نتيجه رسيده ايم که بدون مشارکت مردم امکان ندارد بتوانيم 
آب را به شکل اصولي و پايدار مديريت کنيم به خصوص در مواردی مانند 
اُفت سطح آب های زير زمينی يا مشکل درياچه اروميه و ساير تاالب هاي 

در معرض خشک شدن. به همين دليل استراتژی درست اين است که ما نقش مردم را پُر 
رنگ تر ببينيم و در جايی که مردم برای درياچه اروميه ابراز نگرانی می کنند و يا واکنش 
مثبتی نشان می دهند بايد دست مردم را به گرمی بفشاريم و از آن ها بخواهيم که بيايند 
و در راستاي احياي درياچه همکاري نمايند. يا در مورد آب زيرزمينی وقتی مردم به دليل 
کاهش آبدهي چاه ها و نياز به آب، با هزينه های زياد کف شکنی می کنند جلوگيري از کف 
شکني يا حفر چاه غيرمجاز،  فرايند بسيار دشواري است. ولی خود اهالی منطقه به خوبی 
می توانند موضوع راکنترل کرده و اجازه ندهند آب، غير مجاز برداشت شود. حتي اگر براي 
چاه ها کنتورهاي حجمی هم بگذاريم، تا زمانی که خود مردم همکاری نکنند هيچ کنترل 

واقعي امکان پذير نخواهد بود.
در این برنامه استراتژیک چه برنامه هایی برای صرفه جویی در مصرف آب پیش 

بینی شده است ؟
در چشم انداز و استراتژی تدوين شده، تهيه و تدوين الگوهای مصرف برای تمام بخش هاي 
مصرف همچنين الگوي مناسب کشت، تراکم کشت و مسائل مختلف آبياری و سامانه هاي 
آبياری مدرن و افزايش بهره وري مصرف آب با استفاده از ابزارهای مختلف فني، اقتصادي، 
نهادي - قانوني و ترويجي در نظر گرفته شده است. اين الگو بايد مورد پذيرش جامعه هم قرار 
بگيرد. در قانون گذاری هم همين طور است اگر شما بهترين قانون را بنويسيد وقتی پذيرش 
عمومی نداشته باشد اجرا نمی شود. در مورد آب شرب هم الگوی فعلی آب سرانه برای روستاها 
150 حدود  ليتر و در شهرها بالغ بر250 ليتر است که سرانه بسيار بااليی محسوب می شود. 
عالوه بر اين هدر رفت آب هم به دليل فرسوده بودن شبکه بسيار باال است. با اعتبارات کمی 
هم که در اين بخش وجود دارد امکان پوشش همه اين موارد برای هيچ دولتی امکان پذير 
نيست. بايد اين موارد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت بيشتر نظارت کند و سياست 
گذار و تنظيم کننده مقررات باشد. بخش خصوصی خيلی بهتر می تواند شبکه های آب را 
نگهداری و به موقع آب را تامين نمايد، چون برای آن ها درآمد زا است. يکی از مهم ترين 
راه های دستيابي به صرفه جويی، واقعی کردن قيمت آب است. اگر قيمت معقول و اقتصادی 
برای آب در نظر بگيريم و اين قيمت قابل حصول باشد، بخش آب می تواند خودش را اداره،  
سامانه هاي آبي را توسعه،  نگهداری و بهره برداری مناسب  نمايد. مسئله بعدی فرهنگ جامعه 
است. مسئله فرهنگ بسيار دير پا است و با پند و نصيحت درست نمی شود. يک کار فرهنگی 
سنگين و مستمري را می طلبد تا بتوان مردم را قانع نمود که کم آبي يک پديده موقت نيست، 
بلکه استمرار دارد و کشور ما به صورت ذاتی کمبود آب دارد و آن ها بايد در مصرف آب صرفه 
جويی کنند. استفاده مجدد از پساب هم مشکالت فرهنگی و مذهبي خاص خودش را دارد.  
اين مسائل  را نمي توان در کوتاه مدت حل کرد. به نظر من به عزم فراگير ملی نياز داريم تا 
بتوان در همه عرصه هاي مديريت آب، از الگوي مصرف گرفته تا تعيين قيمت و صرفه جويی تا 
کار فرهنگی- تبليغی و ترويجی با کمک و مشارکت همه آحاد مردم موفقيتي کسب و مديريت 

بهم پيوسته منابع آب را نهادينه نماييم.
از این که وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم.



تاکنون ده قسمت از مقاله رازهای موفقيت 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 ابزاری که ما را به سوی موفقيت سوق می دهد، چالش يا مبارزه است. يک 
دانه وقتی قرار است به درخت تبديل شود و ميوه بدهد، در اين مسير بايد پيوسته خود 
را بشکافد و ريشه تشکيل دهد و آن را در محيط اطراف بگستراند، بعد ساقه هايش رشد 
کند و برگ بدهد، سپس شکوفه بزند، بعد گل بدهد و آن گاه ميوه بدهد. انسان هم بايد 
چنين چالش و مبارزه ای را در زندگی داشته باشد تا ميوه موفقيت را به دست آورد. يک 
دانش آموز وقتی به کالس اول می رود و کوشش می کند تا درس های کالس اول را 
ياد بگيرد به اين خاطر نيست که در آن کالس بماند، بلکه به خاطر اين است که بتواند 
به کالس دوم و سپس به کالس سوم برود. چالش و مبارزه، راهی را در جلوی پای 
ما می گذارد که به آن زندگی می گوييم که راهی بی پايان است. چون هميشه مراحل 
بعدی هم دارد. خوشبخت شدن نيازمند دانايی، توانايی و مهارت است ولی آن چه که کار 
را در اين مسيرسخت و مشکل می کند چالش است. ولی همين چالش يا مبارزه است که 
باعث می شود خوشبختی همراه با شادی، لذت، رضايت و خوشنودی شود. فرض کنيد 
شما با کسی تنيس بازی می کنيد و او به شما بگويد »اصالً احتياجی نيست کوشش کنی. 
تو هر جور که می خواهی ضربه به توپ بزن در هر صورت برنده هستی« و يا در بازی 
بسکتبال حلقه را آن قدر پايين بياورند و آن را گشاد کنند که شما بتوانيد مرتباً توپ را 
داخل آن بياندازيد. به نظر نمی رسد چنين شرايطی مبارزه جويانه و جالب باشد و خيلی 
زود کسانی را که بازی می کنند و تماشاگران را خسته می کند. موضوع اصلی و اساسی 
اين است که ما درگير فعاليتی بشويم که حداکثر توان فيزيکی و روانی ما را به کار گيرد و 
از ما موجودی پيچيده و تازه بسازد، تا بتوانيم کاری را انجام دهيم که قبالً قادر به انجام آن 
نبوديم. اين چالش مفهوم سالمت فيزيکی و روانی است. اگر قرار باشد هر چه که احتياج 
داريم بدون هيچ چالشی در اختيار ما قرار گيرد مطمئن باشيد به زودی خواهيم ُمرد. 

 

مه دودی که سیاست را تکان داد
61 سال از فاجعه مه دود بزرگ لندن می گذرد و از آن زمان به بعد شهر لندن همواره درگير 
مبارزه با آلودگی هوا بوده. در ماه دسامبر سال 1952، لندن آلوده ترين روزهای خود را تجربه 
کرد. وقتی که مه دود بزرگ به بيشترين حد خود رسيد در طول يک روز 4 هزار نفر از ساکنان 
شهر جان خود را از دست دادند. 8 هزار تن نيز در طول هفته های بعد بر اثر آلودگی ناشی از 
به کارگيری بيش از اندازه ذغال سنگ جان باختند. آلودگی ناشی از سوختن ذغال سنگ 

در خانه ها و آلودگی های صنعتی با مه غليظ هوا آميخته شد و نهايتاً اين مشکل را ايجاد 
کرد. روزهای وحشت انگيزی بود. هروقت کسی بيرون می رفت و سالم برمی گشت احساس 
خوشبختی می کرد. کمک راننده اتوبوس ها مشعل به دست جلوی اتوبوس می دويدند و به 

راننده ها کمک می کردند تا راه را پيدا کنند.
سياستمداران بريتانيا که در ابتدا مشکل را انکار می کردند، سرانجام مجبور شدند با آن مواجه 
شوند. تا جايی که باالخره مجلس بريتانيا در سال 1956 مصوبه ای به نام »مصوبه هوای پاک« 
تصويب کرد. اين مصوبه س��وزاندن ذغال س��نگ در منازل را محدود کرد و به موجب آن، 
کارخانه ها و کارگاه ها به مناطق اطراف و دور از شهرها منتقل شدند. اقدام های مختلفی در 
نظر گرفته شد تا استاندارد هوای لندن قابل قبول، و ميزان آالينده های شهر بيش از حد مجاز 
نشود. دولت بريتانيا متعهد شد که به اهداف اتحاديه اروپا و جامعه بين المللی در مورد 

آالينده های هوا چه در پايتخت و چه درساير شهرها پايبند بماند.
امروزه آلودگی هوا در لندن، نس��بت به دهه های قبل کمتر به چشم می خورد. با اين حال 
کارشناسان با اشاره به شمار باالی خودروها و کاميون ها در خيابان های لندن می گويند، اگر 

چه که اين موضوع امروز کمتر مشهود است اما هنوز هم مشکالت وجود دارد.

استفاده از اتوبوس های الکتريکی يکی از راه کارهای جلوگيری از آلودگی هوا در شهر لندن است 
که ش��هردار لندن آن را جزء اولويت های خود می داند. امسال در سال روز اين فاجعه زيست 
محيطی،2 عدد اتوبوس 12 متری الکتريکی که آلودگی آن ها صفر است به طور آزمايشی در 
شهر لندن شروع به کار کرد. اتوبوس های الکتريکی Ebuses کامالً به وسيله انرژی برق که 
توسط باطری های شارژی توليد می شود کارکرده و هيچ گونه آلودگی توليد نمی کنند. تخمين 
زده می شود که هزينه سوخت آن ها نسبت به اتوبوس های ديزلی تا 75درصد کاهش داشته 
باشد، زيرا بر اساس محاسبات انجام شده هزينه هر بار شارژ باطری اتوبوس الکتريکی 19/44 
يورو است. اين اتوبوس ها بين 4 تا 5 ساعت طول می کشد تا کامالً شارژ شوند و درشرايط عادی 
درون شهری تا 250 کيلومتر می تواند مسافرين را جا به جا کنند، اين شارژ برای يک روز کاری 
کافی است و نيازی به شارژ در طول روز نيست. طول عمر باطری ها در شرايط شهری تا 10 

سال است و بيش از 4000 بار قابليت شارژ را دارد.  
به گفته مسئولين حمل و نقل عمومی شهر لندن قرار است که 6  اتوبوس الکتريکی ديگر تا اوايل 
سال 2014 به اين مجموعه اضافه شود. شهردار شهر لندن در طرح توسعه جلوگيری از آلودگی 

هوا، حمايت از اين اتوبوس ها را در مرکز شهر، به دليل کاهش آلودگی هوا  توصيه می کند. 
مشاور محيط زيس��تی و انرژی شهردار 
لن��دن گفته اس��ت که: اتوب��وس های 
الکتريکی م��ی تواند در تميزی محيط 
زيس��ت و هوا کمک کند، او همچنين 
اظهار کرده که نياز اس��ت دی اکس��يد 
کربن توليدی توسط موتورهای ديزلی 
قطع ش��ود تا به هوايی تميز دسترسی 
داشته باشيم و اگر اين طرح با موفقيت 
انجام شود و نيازهای شهری ما را تامين 
کند اس��تفاده از اين نوع اتوبوس ها در 
برنامه خواهد ب��ود و آن ها را جايگزين 
اتوبوس ه��ای ديزلی خواهي��م کرد تا 
آلودگی هوا در سطح پايتخت از بين برود.
اين اتوبوس ها توسط شرکت BYD که  
يکی از کارخانه های رو به رشد صنعت 

رازهای موفقیت )قسمت یازدهم(

ایکاروس/اثر:هانری ماتیس

خودرو سازی در چين است توليد و به بازار ارائه شده است. اين کارخانه از سال 2003 فعاليت 
خود را در صنعت خودرو سازی آغاز کرده است و تا به امروز بيش از 2/5ميليون خودرو به بازار 
ارائه داده است. اين کارخانه در زمينه ساخت خودروهای هيبريد و الکتريکی توانسته بازار اروپا را 

به دست آورد به طوری که بسياری از تاکسی ها و اتو بوس های اروپا را تامين می کند. 
کمپانی BYD با توليد خودروهای کامالً الکتريکی به محيط زيست کمک کرده است و در نظر 
دارد تا اين خودروها را جايگزين خودروهای ديزلی کند. اين کمپانی همچنين خدماتی همچون 

ايستگاه های شارژ باطری را ارائه می دهد. 
يکی از محصوالت پُر طرفدار اين کمپانی اين نوع اتوبوس های الکتريکی است که در بسياری از 
شهرهای بزرگ هم چون پاريس، مادريد، بارسلونا، آمستردام و ورشو آزمايش شده اند و تمام اين 
آزمايش ها نشان داده که اتوبوس های الکتريکی BYD ميتواند 250 کيلو متر مسافت درون 

شهری را با يک بار شارژ طی کند.
از سال 2011 تعداد 220 دستگاه از اين اتوبوس های الکتريکی در شهر شانگ های چين مورد 
استفاده قرار گرفته که 13 ميليون مايل مسافت را طی کرده و هر بار120 مسافر را با کولر روشن، 
جا به جا کرده است.                                                                        مترجم: شهرام موبد

نمونه برجسته اين شرايط سرخپوستان آمريکا هستند که جمعيت آن ها در سال 1500 
بيش از 11 ميليون نفر بود و اگر قرار بود در حالت عادی با وجود همه جنگ ها و بيماری ها 
و شرايط اقليمی، رشد طبيعی داشته باشند. اکنون بايد جمعيتی در حدود 200 تا 300 
ميليون نفر می بودند، در حالی که هم اکنون جمعيت آن ها زير 500 هزار نفر است. دليل 
آن هم اين است که وقتی سفيد پوست ها بر خاک آمريکا مسلط شدند سرخپوست ها را در 
مناطق خاصی نگاه داشتند و هر چيزی که نياز داشتند از خوراک، پوشاک، مسکن و لباس 
در اختيارشان گذاشتند در نتيجه اين قوم به تدريج نابود شدند، چون چالش و مبارزه ای در 
زندگی شان وجود نداشت. در حال حاضر نيز از هر 5 نفر افراد باقی مانده اين قوم 4 نفر يا 
داخل زندان هستند و يا معتاد شده اند و زمينه های خودکشی در جوانان آن ها چند برابر 
متوسط جوانان آمريکا است. اين نشان می دهد که بر خالف تصور، جايی که چالش نباشد 

زندگی ابداً معنا ندارد و آن شعر معروف هميشه صادق است که می گويد:
» ما زنده بر آن�يم که آرام نگيريم                           موجيم که آسودگی ما عدم ماست« 
وسيله بعد برای دستيابی به خوشبختی، نظم و ترتيب است که مسئله بسيار مهمی در 
زندگی هر انسان است. ما در جهانی زندگی می کنيم که هر چيزی بايد در جای خودش و 
به ترتيب خاصی قرار بگيرد. اگر ما آن ترتيب را رعايت نکنيم گرفتار می شويم. ما بايد اول 
جوراب مان را بپوشيم و بعد کفش مان را پا کنيم. ما نمی توانيم ترتيب اين کار را بر هم 
بزنيم. قرار است مواد غذايی خام را بگذاريم داخل يک ديگ  و بعد آن را روی اجاق قرار 
دهيم و بعد که پخت آن را بخوريم، ما نمی توانيم مواد خام را بخوريم و بعد روی يک ديگ 
که روی اجاق است بنشينيم. ما قرار است وقتی مشکلی پيدا کرديم به شماره 110 زنگ 
بزنيم اگر به 101 زنگ بزنيم هيچ کس به کمک ما نمی آيد. متاسفانه بسياری از مواقع 
ما متوجه اين نظم و ترتيب نيستيم، مثالً ابتدا ازدواج می کنيم بعد قرار است هم ديگر را 
بشناسيم. يعنی به جای اين که ابتدا يک ديگر را بشناسيم، سپس عاشق شويم، بعد ازدواج 
کنيم و سپس بچه دار شويم، اين نظم را به هم می زنيم و برای کار نامرتب خود توضيحات 

و توجيهات خاصی هم پيدا می کنيم.
 بسياری از مردم به خاطر آسيب های مغزی و يا حوادث کودکی نظم و ترتيب را در ذهن 
خود از دست می دهند. معموالً در کودکی چندين نفر ما را تربيت می کنند، رفتار آن ها 
يک دست و يکنواخت نيست و کسانی که ما را تربيت می کنند همگی به يک اندازه از 

دانايی، مهربانی و امکانات بر خوردار نيستند، که ما را در يک وضعيت ثابت و نسبتاً مناسب 
تربيت کنند. به همين دليل ما انسان ها به موجوداتی تبديل می شويم که جهان را دارای 
نظم و ترتيب نمی بينيم و حوادث جهان را به علل و عوامل مختلف و متفاوت مربوط می دانيم 
و در نتيجه آن جاده ای که از نظر ارتباطی بايد در مغز ما به وجود بيايد احداث نمی شود. 
اين آسيب ها که معموالً در سنين بين 3 تا 6 سالگی اتفاق می افتد و به يک باره انسان 
را به موجودی تبديل می کند که جهان را به گونه علت و معلول و دارای نظم و ترتيب 
نمی شناسد و در نتيجه دارای ذهنی پراکنده و مغشوش می شود و در انجام کارها معطل 
و معوق می ماند. اين پراکندگی و اغتشاش به محيط اطراف و کارهايی که می کنيم نيز 
سرايت می کند. در نتيجه کارها با موفقيت انجام نمی شود و از خوشبختی دور می گرديم.
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خبر و نظر
ناسا آینده آب ایران را پیش بینی کرد

آب، چالش بزرگ دولت هاي خاورميانه است. ناسا اخيرا با مدل سازي رايانه اي، دست 
به کار انجام مطالعه اي ش��ده که نتايج آن براي کشورهاي خاورميانه چندان اميدوار 
کننده نيست.نتايج اين مطالعه نشان مي دهد متوسط ميزان بارندگي در کره زمين براي 
چند دهه آينده کاهش خواهد داشت وخاورميانه يکي از پُرچالش ترين مناطق جهان از 
نظر تنش آبي و ايران يکي از کشورهايي خواهد بود که با بحران جدي روبه رو خواهد 
شد. متوسط ميزان بارش در ايران ساالنه حدود 250 ميليمتر و ميزان متوسط تبخير 
900 ميليمتر در سال اندازه گيري شده که از نظر بارش، يک سوم و از نظر تبخير سه 
برابر ميزان جهاني است. در چنين شرايطي، برنامه ريزي توسعه و استفاده از منابع آب 
در ايران منجر به ناپديد شدن پهنه هاي آبي کشور مانند تاالب ها و رودخانه هاي مهم 
گرديده و از سوي ديگر ذخيره آب هاي زيرزميني کشور با افت شديد سطح روبه رو 
شدند. به اين ترتيب با به وقوع پيوستن پيش بيني هاي ناسا، ايران در شرايطي ويژه و 

بحراني با ابعادي بسيار گسترده تر از وضعيت فعلي قرار خواهد گرفت.
                                                                                   روزنامه اعتماد

همه شواهد وادله چه از نظر کارشناسان داخلی و چه ازنظر کارشناسان 
بين المللی آينده آب ايران را بحرانی پيش بينی می کنند، ولی رفتاری که در مصرف 

آب اتفاق می افتد مانند کشورهايی است که از ذخيره باالی آب برخوردار هستند.
بارندگی های اخیر تاثیری در بحران آب یزد ندارد

غالمرضا برزگری مدير کل مديريت بحران استان يزد گفت: بارندگی های روزهای اخير هيچ 
تاثيری بر بحران آب يزد ندارد و در مقايسه با سال گذشته بارندگی ها در مجموع کاهش 
داشته است. وی گفت:  از اول مهر تا 14 دی ماه امسال در مجموع و به طور متوسط 14 ميلی متر 
بارندگی در استان يزد ثبت شده است. اين در حالی است که در مدت مشابه پارسال در سطح 

مناطق مختلف استان افزون بر 53 ميلی متر بارندگی داشته ايم.
                                                                                           خبرگزاری ايرنا  
متاسفانه بعضی از مديران ما به جای مراجعه به آمار و ارقام می خواهند 
استراتژی های خود را براساس آن چه که از پنجره اتاق خود می بينند قرار دهند. باريدن 
يک روز برف در سيستان و بلوچستان به معنی حل شدن مشکل هامون و جازموريان 

نيست و عکس برفی پاسارگاد و تخت جمشيد مشکل آب فارس را حل نمی کند.

حجم مفید آب سد الر صفر شد
عليرضا نوذری پور معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران گفت: حجم مفيد آب سد 
الر در حال حاضر از صفر گذشته است که البته يکی از داليل کاهش آن در کنار کاهش 
بارندگی ها، فرار آب از اين سد است. وی تاکيد کرد: نگرانی ها بر اين بود که سد لتيان را 
همانند سد الر از دست بدهيم که با پمپاژ آب سد الر به سد لتيان توانستيم حجم مفيد 
سد لتيان را حفظ کنيم. وی با تاکيد بر اين که مردم تهران بايد صرفه جويی 20 درصدی 
را همچنان س��رلوحه کار خود قرار دهند، اظهار اميدواری کرد که در انتهای سال وضع 
بارندگی ها مناسب باشد. از سوی ديگر حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران در سه 
ماهه نخست سال آبی جاری با 21 درصد کاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 
به کمتر از 158 ميليون مترمکعب رسيده است. براساس اين گزارش، حجم آب موجود در 

تمامی مخازن سدهای تهران در مقايسه با زمان مشابه پارسال با کاهش روبرو است.
فارس

س��ال به سال از حجم مخازن سدهای کشور کاسته می شود و تنها راه 
اميدواری بارندگی های مناسب است، که آن هم محقق نمی شود. مسئوالن از مردم 
می خواهند که الاقل 20 درصد در مصرف آب صرفه جويی کنند، که اين در خواست هم 
اجابت نمی شود. تنها راه حل فشار آوردن به ذخاير زير زمينی است که اين کار هم حدی 

دارد. آيا به خط قرمز اين محدوده نزديک نشده ايم؟
مدیریت منابع آب باید جایگزین سدسازی شود

حميد چيت چيان وزير نيرو می گويد ظرفيت مخزن سدهای احداث شده 1/5 برابر موجودی 
آب رودخانه های کشور است و ظرفيت سدسازی در ايران به حد اشباع رسيده و سرمايه گذاری 
بايد به سمت مديريت مصرف آب هدايت شود. وی گفت: در گذشته تامين آب با سرمايه گذاری 
بر احداث تاسيسات و استحصال آب ميسر بود اما امروزه، برای خروج از اين بحران، روش های 
قديمی کارساز نيست. به گفته  وی در حال حاضر ميزان آب رودخانه های کشور حدود 46 
ميليارد مترمکعب است در حالی که سدهای احداث شده و يا در دست احداث، ظرفيت 
ذخيره سازی بيش از 68 ميليارد مترمکعب آب را دارند. وزير نيرو با انتقاد از »سدسازی بی رويه 
در مسير رودخانه های کم بازده« اعالم کرد توقف طرح های بدون توجيه اقتصادی آغاز شده و 
اطمينان داد که اگر ساخت سدی متوقف شود به همين دليل خواهد بود. او همچنين گفت، 

تنها در سال 1390 کار احداث 130 سد جديد در کشور آغاز شده است.
روزنامه ابتکار

ظاهراً در دولت های گذشت سد سازی يک هدف بوده و نه يک وسيله. 
چندان که برای آبی که وجود نداشت هم سد ساخته می شد. بسياری از طرح های زير 
بنايی و فرهنگ سازی هستند که به خاطر بودجه های اندک انجام نشده اند و اکنون بايد 

جلو ساخت سد های اضافی و بدون توجيه گرفته شود.  

  حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله!

در مصاحبه های شغلی چگونه رفتار کنیم  

گابريل گارس��يا مارکز رمان نويس، روزنامه نگار، ناش��ر، فعال سياس��ی و نويسنده سورئاليسم 
کلمبيايی، نويسنده کتاب معروف صد سال تنهايی که در سال 1982 برای همين رمان، برنده 
جايزه نوبل ادبيات شد اکنون87 ساله است. در سال 2000 مردم کلمبيا با ارسال طومارهايی 
خواستار پذيرش رياست جمهوری کلمبيا توسط مارکز بودند که وی نپذيرفت. او مهم ترين 
تجربيات عمر طوالنی خود را در قالب جمالتی کوتاه در اختيار مردم گذاش��ت. افس��وس که 
معموالً نمی شود تجربه را در قالب جمله و نوشته وکپسول به ديگران انتقال داد، به قول فروغ 
فرخزاد که می گفت:» اگر تمام دنيا بگويند سنگ توی سر آدم بخورد درد می آورد، بايد سنگ 

توی سر خود من بخورد« 
اميدواريم نکته ای هرچند کوچک از س��اليان دراز تجربه اندوزی ش��خصی مانند مارکز، به 

کار شما بيايد.
در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می  دانند، و گاهی اوقات پدران هم. 

در 20 سالگی ياد گرفتم که کار خالف فايده  ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود.
در 25 سالگی دانستم که يک نوزاد، مادر را از داشتن يک روز شانزده ساعته و پدر را از داشتن 

يک شب هشت ساعته، محروم می  کند.
در 30 سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.

در 35 سالگی متوجه شدم که آينده چيزی نيست که انسان آن را به ارث ببرد، بلکه چيزی 
است که خود آن را می  سازد.

در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زيستن، در آن نيست که کاری را که دوست داريم 
انجام دهيم، بلکه در اين است که کاری را که انجام می  دهيم، دوست داشته باشيم.

در 45 سالگی ياد گرفتم که 10 درصد از زندگی، چيزهايی است که برای انسان اتفاق می  افتد 
و90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان بدهيم.

در 50 س��الگی پی بردم که کتاب بهترين دوس��ت انس��ان و پی روی کورکورانه بدترين 
دشمن وی است.

در 55 سالگی پی بردم که تصميمات کوچک را بايد با مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب.
در 60 س��الگی متوجه ش��دم که بدون عشق می  توان ايثار کرد، اما بدون ايثار هرگز نمی 

توان عشق ورزيد.
در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز، بايد بعد از خوردن آن چه الزم 

است، آن چه را نيز که ميل دارد، بخورد.

در 70 سالگی ياد گرفتم که زندگی مساله در اختيار داشتن کارت  های خوب نيست، بلکه خوب 
بازی کردن با کارت  های بد است.

در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی معتقد است خام است، به رشد وکمال خود ادامه می  
دهد و به محض آن که گمان کرد رسيده شده است، دچار آفت می  شود.

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترين لذت دنيا است.
در 85 سالگی دريافتم که همانا زندگی زيباست.

ما اميدواريم تجربه های 90 سالگی و 100 سالگی نويسنده صد سال تنهايی را هم بشنويم.

1- حضور در جلسه مصاحبه بدون آمادگی و شناخت قبلی. حضور يک فرد برای مصاحبه در محل 
کاری که آن را نمی شناسد، از بزرگترين اشتباهات است. سعی کنيد پيش از حضور در محل مصاحبه، با 
مجموعه ای که می خواهيد همکاری تازه ای را با آن شروع کنيد، آشنا شويد. در مورد صنعت و محصوالت 
و خدمات آن ها جستجو و تحقيق کنيد. برای اين کار می توانيد حداقل نيم نگاهی به وب سايت آن شرکت 

بياندازيد و با سمت های سازمانی آن ها آشنا شويد. 
2- من این جمله را بارها شنیده ام… برخی از پاسخ ها در مصاحبه های شغلی تکراری است و اين اصاًل 
خوب نيست. ممکن است از شما بپرسند که چطور می توانيد در شغل خود موفق باشيد. از دادن پاسخ های 
تکراری به اين گونه سئواالت اجتناب کنيد. مصداقی صحبت کنيد و بگوييد من به اين دليل موفق خواهم 

بودکه اين کار را قبالً انجام داده ام. مديران اغلب به اين گونه مسائل حساسيت خاصی دارند.
۳- شخصیت آنالین شما چگونه است؟ طبق بررسی های صورت گرفته عده زيادی از کارفرمايان شخصيت 
آنالين مصاحبه شوندگان خود را بررسی می کنند. مراقب نوشته  هايتان در شبکه های اجتماعی باشيد. هرچه 

نوشته های آنالين شما به مطالب فنی و به روز نزديک تر باشد، بيشتر مورد توجه کارفرمايان قرار می گيريد.
۴- آیا لباس شما مناسب یک جلسه مصاحبه رسمی هست؟ شايد اين موضوع برای شما مهم 
نباشد اما ظاهر فيزيکی شما در روز مصاحبه منعکس کننده شخصيت و رفتار حرفه ای شماست. اگر با 
ظاهری ژوليده و يا زننده در جلسه مصاحبه حاضر شويد رفتار حرفه ای، تخصص و مهارت شما را آن چنان 
تحت تاثير قرار می دهد که نمی توانيد حتی فکرش را هم بکنيد. هنگامی که شک داريد که لباس و پوشش 
رسمی شرکت مورد نظرتان چيست، می توانيد با يک پيراهن و يک شلوار مناسب به محل مصاحبه برويد. 

اين بهترين گزينه است. )البته برای آقايان(
5- خسته کردن مصاحبه کننده. اگر با يک برنامه مشخص وارد جلسه مصاحبه نشويد، يا بدون برنامه 
صحبت کنيد و از هر چيز بی ربطی سخن به ميان آوريد، مصاحبه کننده خسته شده و باعث می شود 
نتوانيد تمام مهارت های خود را به درستی به او نشان دهيد. سعی کنيد در جلسه مصاحبه خالقيت داشته 
باشيد و طوری صحبت کنيد که در کمترين زمان به تمام سئواالت مورد انتظار مصاحبه کننده پاسخ دهيد. 

سعی کنيد که او را قانع کنيد که شما بهترين انتخاب او هستيد.


