
شرکت شیرهای بهداشتی ایران
فروردین ـ 93
March-Apr i l  2014 Issue No. 72w w w . K W C i r a n . c o m

SWISS TECHNOLOGY
FAUCETS

چند روز پیش خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که یک شکار چی اهل منطقه هورامان 
به نام احمد عزیزی از شکار کردن توبه کرد و طی مراسمی تفنگ شکاری خود را در میدان روستای 
»درکی« شکست. وقتی از او پرسیده شد که چه گونه تصمیم به شکستن تفنگ و کنارگذاشتن 
شکار گرفتی؟ گفت »من دختری دارم به نام یلدا که از همه دنیا برای من عزیزتر است. پاییز امسال 
وقتی یک روز از شکار به خانه برمی گشتم یلدا با دیدن کبک های شکارکرده و کشته شده گریه کرد، 
از گریه دخترم ناراحت شدم، حتی از گوشت آن کبک ها هم استفاده نکردیم، گفتم یلدا جان چه 
کار کنم ناراحت نباشی؟ گفت اسلحه ات را پرت کن، همان موقع تصمیم گرفتم اسلحه را بشکنم.« 

اگر بیشتر کنکاش کنیم در می یابیم، این دختر جوان تحت تاثیر و آموزش یک سازمان مردم 
نهاد)NGO( به نام انجمن سبز )چیا( قرار گرفته که مدت 5 سال است با مجوز رسمی مشغول 
فعالیت برای حفظ محیط زیست است. این انجمن بدون دریافت بودجه دولتی و فقط از طریق حق 
عضویت و کمک های مردمی، تا کنون موفق به برگزاری َده ها کالس آموزشی، سخنرانی، نمایشگاه 
عکس و نمایش فیلم در دور افتاده ترین روستاهای کردستان شده، در نتیجه چراغ محافظت از 

محیط زیست را در ذهن جوانان منطقه روشن نموده.  
شهر تبریز به عنوان شهر بدون گدا شناخته می شود. البته شهری که بیش از یک و نیم میلیون نفر 
جمعیت دارد را نمی شود به صورت مطلق گفت فاقد متکدی است، ولی آن چه که مسلم است، 
در نقاطی از شهر تابلو های نصب شده که به مردم هشدار می دهد در صورت رویت تکدی گری با 
موسسه )حمایت از مستمندان تبریز( تماس بگیرند. نکته مهم این است که این موسسه غیر دولتی 
و مردم نهاد به شهادت مردم و مسافران شهر تبریز تا حد زیادی در کار خود موفق بوده، تا جایی که 
گدا در شهر به ندرت دیده می شود و به قولی اگر هم یک متکدی در شهر ببینید، غیر بومی است.

انجمن معتادان گمنام که تحت عنوان »برنامه دوازده قدم« از سال 1369 با مدیریت مردمی فعال 
است، باالخره پس از ٢3 سال، مجوز سازمان های مردم  نهاد را از وزارت کشور دریافت کرد. در دنیا 
مشخص شده موثرترین راه ترک اعتیاد و باقی ماندن در برنامه ترک روش دوازده گام و انجمن های 
معتادان گمنام است. یکی از دالیلی که این انجمن با همه پستی وبلندی هایی که در سالیان اخیر 

برای)NGO( ها اتفاق افتاده، توانست به کارش ادامه دهد و موفق به کسب مجوز شود، دست آورد های 
چشمگیری است که در زمینه ترک اعتیاد کسب کرده، در حالی که موسسات عریض طویل دولتی 
با بودجه های کالن چنین موفقیت هایی نداشته اند. راز موفقیت انجمن معتادان گمنام در این است 
که به وسیله معتادان شفا یافته اداره می شود، آن ها به خوبی می دانند که چرا یک نفر معتاد می شود 

و درد و رنجی که او در زمان ترک تحمل می کند را با گوشت و پوست درک کرده اند. 
صبح روز 13 اسفند٢00 نفر از کسانی که تحت نظر و با همکاری )موسسه نیکو کاری طلوع بی نشان ها( 
موفق به ترک اعتیاد از مواد مخدر شده اند، با لباس های یک رنگ از میدان تجریش تا میدان ونک، 
اقدام به جمع آوری ته سیگار های داخل خیابان کردند. آن ها در طول راه از مردم بابت آسیب هایي 
که در مدت اعتیاد به جسم و سالمتي خود، خانواده و شهروندان وارد کرده بودند، عذر خواهي نمودند. 
موسسه نیکو کاری )طلوع بی نشان ها( یک انجمن مردم نهاد است. این موسسه که فراهم کردن 
امکانت ترک اعتیاد و باز پروری معتادان و تامین غذا، پوشاک و سر پناه برای افراد نیازمند« کارتن 
خواب ها » را در سر لوحه اهداف خود قرار داده، ریشه تاسیس آن پخش ٢5 پرس غذای باقی مانده 
از یک مهمانی، در سال1384 است وحاال با کوشش پایه گذاران اولیه و کمک های مردمی توانسته 

چنین اقدام اجتماعی چشمگیری را در کمتر از 8 سال انجام دهند.
آماری از انجمن های مردم نهاد در رابطه با حفظ محیط زیست وجود ندارد، ولی ظاهراً تعداد آن ها 
اندک نیست، چون امضاء 63 انجمن در پای نامه ای که به نمایندگان مجلس نوشتند و از آن ها 
خواستند جلو انحالل یا ادغام سازمان محیط زیست را بگیرند، وجود دارد. اما حرکت چشمگیری 
از این انجمن ها دیده نمی شود. البته چند بار حرکت هایی در سطح کشور در مورد مشکالت دریاچه 
ارومیه و رودخانه زاینده رود و خشک شدن تاالب های مختلف، از بعضی انجمن ها دیده شد، ولی 

دولت از بیم سیاسی بودن این حرکات، با ُکلیت آن بر خورد کرد.
در دنیا ثابت شده انجمن های مردم نهاد، اگر به وسیله قشر آگاه صاحبان مشکل  و درد ایجاد 
شود، برای حل مشکالت اجتماعی از دولت ها موفق تر عمل می کنند. مشکل آب کشور هم 
حاال یک مشکل سراسری و ملی است و بدون کمک گرفتن از مردم، دور نمایی برای کنترل 

آن دیده نمی شود.
هم اکنون برای اتفاقاتی که در دریاچه ارومیه، خوزستان، اصفهان، یزد و چندین نقطه مهم دیگر افتاده، 
کار گروه هایی تشکیل شده که مشغول بررسی و ارائه طریق برای کنترل یا حل مشکل هستند، اخیراً 
کمک گرفتن از متخصصان سایر کشور ها مانند ژاپن و آلمان هم در دستور کار قرار گرفته، ولی هم 
چنان جای مردم بومی و انجمن های مردم نهاد خالی است. مسئله آب اگر چه می تواند در ُکلیات، 
از اصول و قوانین عام پیروی کند، ولی حل آن به پارامتر های محلی مانند نوع آب و هوا، نوع کشت، 
شیوه مصرف آب، آداب و رسوم و باور های مردم، منافع گروه ها و اقوام محلی با توجه به مکان استقرار 
آن ها در کنار منابع آب و بسیاری مسائل دیگر، بستگی دارد. اگر ایرادی در نحوه مصرف آب در هر 
منطقه وجود دارد، این افراد و انجمن های بومی هستند که می توانند با همکاری متخصصان راه حل 
را بیابند و آگاهی الزم را بین مردم ببرند و پیشرفت کار را کنترل کنند. مشکالت آب را با نگاه 
از باال به پایین و بدون سپردن کار به دست انجمن های مردم نهاد محلی، نمی توان 
کنترل و یا حل کرد.                                                                                                              ش.ب 

صرفه جویی در انرژی و مصرف آب و حفظ محیط زیست یک وظیفه فصلی و موقت نیست، بلکه 
یک شیوه زندگی دائمی و همیشگی است. به همین دلیل اصول آن در زمان تعطیالت و مسافرت هم 
باید به دقت رعایت شود. البته در زمان مسافرت حسی در درون بعضی انسان ها به آن ها می گوید 
این جا خانه یا شهر یا کشور تو نیست که مجبور به حفظ محیط زیست و رعایت مصرف آب و انرژی 
باشی و یا ممکن است افرادی که در سفر هتل را به عنوان محل سکونت انتخاب می کنند، با خود 
بگویند ما برای امکاناتی که در اختیارمان می گذارند پول پرداخت می کنیم، پس مجازیم هرگونه که 
می خواهیم از آن استفاده کنیم. ولی فراموش نکنید که ما همه ساکن کره زمین هستیم و سراسر 

این سیاره خانه ما است و نیاز به مراقبت دارد و پناهگاهی به جز زمین نداریم.
برای این که سفری سبز داشته باشیم نکاتی است که باید رعایت شود. این مقاله مواردی را که 

ممکن است ما ندانیم یا فراموش کنیم را یادآوری می کند.     
قبل از شروع به سفر تمام وسایل برقی منزل خود مانند تلویزیون، سیستم های صوتی وتصویری، 
توستر و مایکروویو را از پریز برق جدا کنید، چون این وسایل وقتی خاموش هم هستند مقداری برق 
مصرف می کنند. سیستم گرمایش یا سرمایش منزل تان را خاموش کنید. می توانید با قرار دادن 
یک ظرف سربسته آب در باالی گلدان ها و با استفاده از روش قطره ای و یا فتیله ای به آن ها آب 

دهید و از خشک شدن گیاه ها در مدت سفر جلوگیری کنید.
در طول سفر اگر از اتومبیل استفاده می کنید با سرعت هایی که تابلو های راهنمایی و رانندگی 
توصیه می کنند برانید. چون عالوه بر ایمنی، بیشترین صرفه جویی در مصرف سوخت با همین 
سرعت ها تامین می شود. اگر خواستید در بین راه توقف کنید، موتور اتومبیل خود را خاموش 
کنید. چیزی را از پنجره اتومبیل بیرون پَرت نکنید. شما می توانید زباله های ارگانیک مانند نان، 
برنج، پوست و هسته میوه ها، کاغذ و. . . را درجای مناسب در طبیعت پخش کنید، البته نه داخل 
آب روان و برکه ها، اما زباله های صنعتی مانند نایلون، بطری های پالستیکی و شیشه ای، سلفون  
و موارد مشابه را باید حتماً در طول سفر جمع آوری کنید و در ظروف مخصوص زباله شهرداری و 
حتی االمکان به صورت تفکیکی بریزید. اگر با هواپیما مسافرت می کنید از بلیط های الکترونیک 
استفاده کنید تا هم خطر گم شدن از بین برود هم در مصرف کاغذ صرفه جویی شود. برای رفت 

و برگشت به فرودگاه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. 
اگر در هتل اقامت می کنید، چون بسیاری از هتل ها هر روز حوله و ملحفه ها را عوض می کنند، 
الزم نیست پتو، ملحفه و حوله شما هر روز تعویض شود، از قسمت خانه داری هتل بخواهید فقط 
زمانی که شما درخواست می کنید آن ها را عوض کنند، چون شستشوی بی مورد باعث اتالف 
آب و پاک کننده شده، آلودگی فاضالب را افزایش می دهد.  هنگام خروج از اتاق هتل، تهویه هوا، 
گرما، تلویزیون، چراغ یا هر دستگاه برقی دیگر را خاموش کنید و پرده ها را ببندید. پس از ورزش 
در باشگاه هتل، مطمئن شوید که دستگاه های ورزشی، سونا، جکوزی، یا چراغ  زمین تنیس را 
خاموش کرده اید. از دور انداختن شامپو و یا صابون نصفه خود داری کنید و اگر لوازم آرایش، 
شامپو باز نشده، صابون و موارد دیگری در زمان ترک هتل باقی مانده بود، آن ها را برای استفاده 
در ادامه سفر بر دارید. اگر در زمان اقامت در هتل روزنامه یا مجله خریده اید در زمان ترک هتل 

سفر سبز
آن ها را در البی بگذارید تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند. در برداشتن کاتالوگ و 
مواد چاپی اطالع رسان که معموالً رایگان هستند، افراط نکنید و فقط نقشه ها و بروشورهایی 
که واقعاً استفاده خواهید کرد را بردارید. اگر گروهی مسافرت می کنید یا داخل تور هستید، 

بروشور وکاتالوگ های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
از کارکنان یا مدیریت هتل، لیدر های تور و یا رانندگان اتوبوس های گردشگری  هر رفتار 

سازگار با محیط زیست را که دیدید از آن ها قدردانی کنید.
وقتی برای پیاده روی و یا کمپینگ می روید، برای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، تنها 
از مناطق مشخص شده استفاده کنید. از خرید سوقاتی یا صنایع دستی که از موجودات زنده 

ساخته شده مانند تاکسیدرمی، خود داری کنید. اگر از چیزی در طبیعت خوشتان آمد به 
جای آن که آن را به عنوان یادگاری بر دارید و محیط زیست را نابسامان کنید، از آن عکس و 
فیلم بگیرید. هرگز در محیط زیست، اشیایی مانند گل ها، مرجان، پوسته درختان، الکپشت، 
انواع حشرات را از طبیعت و حیات وحش حذف نکنید. به خاطر داشته باشید همه ساله هزاران 
نفر از جایی که شما برای دیدن آن رفته اید، بازدید می کنند و اگر قرار باشد هر نفر به یک 

قسمت آسیب برساند، به زودی چیزی از آن منظره زیبا باقی نمی ماند.
با توجه به رویکرد سبز شما در سفر امکان محافظت از جاهایی که شما و سایر مسافران دوست 
دارند بازدید کنند فراهم می شود و نه تنها برای خود شما، بلکه برای سایر مسافران  و بازدید 
کنندگان نیز شرایط لذت بخشی در سفر فراهم می شود. پاداش شما برای این گونه برخورد 
تجربه ای است که از سفر به دست می آورید و ارتباط های جدیدی است که با همسفران خود 
ایجاد می کنید. حفاظت از گیاهان، محیط زیست طبیعی، حیات وحش و منابع دیگر، احترام 
به فرهنگ های محلی، انواع روش های زندگی وکمک به جوامع محلی، نشانه رفتار فرهنگی 

و سبز شما در طول مسافرت است. 

NGO = انجمن های مردم نهاد



  

صدای پای آب در گوش تهران قدیم

 زن��ده یاد محمد پورثاني خرداد 1317 در تهران به دنیا آمد و در مرداد 1383 
درگذش��ت. وی کار مطبوعاتي را به عنوان خبرنگار ورزش��ي مجله مش��یر که 
مطالب آن درونمایه طنز داش��ت، آغاز کرد. سپس با روزنامه ي آفتاب شرق که 
در مش��هد چاپ مي ش��د به همکاري پرداخت و با نش��ریاتی مانند: امید ایران، 
روشنفکر، سپید وسیاه، فردوسي، کاریکاتور، تهران مصور، فکاهیون و خورجین 
همکاری داش��ت، پورثاني از اولین شماره  مجله گل آقا تا آخرین شماره، در آن 
مطلب  نوشت. نمایشنامه هاي کمدی او برای برنامه هاي »شما و رادیو«، »رادیو 
تعطیلي« و »صبح جمعه با شما« از کارهاي موفق او به شمار مي رود و نمایانگر 
توانایی او در دیالوگ نویس��ي است. نام هاي مستعار او که تا به حال در توفیق، 
گل آقا و دیگر نش��ریات از آن اس��تفاده ش��ده عبارتند از: »دایي سبیل«، »پور 

پورخان«، »بچه ي لواسان«، »محمد پرانتز«، »گل گاوزبان« و . . . 
قلم پورثاني ش��یرین بود و نگاه اش ش��وخ، او نظرات اجتماعی خود را درغالب 
مقال��ه های روان و عامه فهم مطرح می ک��رد. مقاله »صدای پای آب در گوش 
تهران قدیم« یکی از مطالب این نویس��نده ش��یرین زبان است که ضمن آشنا 
کردن ما با تاریخچه آب تهران در80 س��ال اخیر، احترام خاص او به آب را نیز 

می توانید در این مقاله لمس کنید.
زندگي بش��ر به واسطه تغییرات در دس��ت یافتن اش به آب آشامیدني همواره 
با دگرگوني هاي عجیب و غریبي همراه بود. کوچ هاي دس��ت جمعي، حیات و 
مرگ جوامع بش��ري، جنگ و نزاع ها بر َس��ر آب و هزار داستان و روایت دیگر 
برای دست یافتن به آب پاک آشامیدني در تاریخ بشر ثبت شده که بیش از هر 
چیز بر نقش غیر قابل انکار آب در زندگي انسان تاکید مي کند. ایران و پایتخت 
آن تهران نیز در طول شکل گیري حیات اش از این قاعده مستثني نبوده است. 
تهران از دوره آب شاهي تا ساختن سدهاي دور و نزدیک در اطراف اش همواره 
با دغدغه تامین آب دست و پنجه نرم کرده، تا آن جا که تامین آب تهران باعث 
قطع کردن آب زراعي بسیاري از زمین هاي کشاورزي شد. با این وجود تهران 
هنوز آب مي خواهد. هنوز این شهر 1٢ میلیوني سیِرآب نشده و انگار هیچ وقت 
نیز نخواهد ش��د. با این وجود گذری در تاریخ آب این ش��هر و دانستن این که 
وضعیت موجود آب تهران چگونه محقق ش��ده اس��ت، مي تواند نیشتري باشد 
بر آن ها که آب را بي مهابا تلف مي کنند و نمي دانند که گذش��تگان ما براي 
داشتن این آب گران بها چه زحمت هایي مي کشیدند، همان آبي که اکنون با 

چرخاندن یک شیر به آساني در اختیار من و شما قرار مي گیرد. 

در تهران قدیم، بانک سپه مرکزي در میدان توپخانه، قنات بسیار بزرگي داشت 
که آب اش بسیار گوارا و خنک بود. یک شعبه اش به خیابان پاستور مي رفت و 
به »آب فرمانفرما« معروف بود. راننده هاي تاکسي، عصرها به آن جا مي رفتند 
که استراحت کنند و آبي به َسر و صورت خود بزنند. مقداري از آب قنات بانک 
س��په به گاري هاي بزرگي فروخته مي ش��د که سورچي آن، آب را سطلي یک 
ریال مي فروختند و به »آب ش��اهي « معروف بود. مردم از بازار س��بزه میدان 
به توپخانه مي آمدند تا از این آب گوارا و خنک بنوش��ند و بعد به خانه ش��ان 

مي رفتند.
در ته��ران قدیم عالوه بر قنات ها، آب انبارهاي متعددي وجود داش��ت که بنا 
کنن��دگان آن اکثراً مردم خیر اندیش و نیکوکار بودند. این آب انبارها که اغلب 
گنجایش مقدار زیادي آب را داشت. در موقع خشکسالي و هنگامي که قنات هاي 
تهران جواب گوي نیازهاي مردم نبود، نقش مهمي را به عهده داشتند. از طرفي 
ذخیره آب در این انبارها یک کار دور اندیش��انه بود که نگراني هاي مردم را در 
مواقع خشکس��الي و احتی��اج مرتفع مي کرد. یکي از مه��م ترین آب انبارهاي 
دارالخالفه، آب انبار س��ید اس��ماعیل بود. این آب انبار تاریخي و کهن سال در 
زمان حکومت سلجوقیان و سلطنت طغرل اول به وجود آمد ولي بعدها متروک 
شد. بعد از آن در دوران صفویه، شاه طهماسب دستور به تعمیر آب انبار را داد، 
ولي باز هم متروک شد تا این که حاج عیسي وزیر دستور تجدید بناي آن را داد.
آن زمان، آب در روس��تاهاي اطراف تهران موجود بود و هنوز س��د سازي نشده 
بود. آب در تهران، خیلي ارزش داشت. آب حوض باید دو، سه ماه دوام مي آورد. به 
همین خاطر، خانم ها لباس هاي اهل خانه را در آب روان مي شستند. مثل آب 
روان »اکبر آباد« که در خیابان شهباز قدیم و 17 شهریور امروز جاري بود. یک 
دفعه مي دیدي 100 تا خانم با تشت رخت و چوبک و الجورد، ردیف نشسته اند 
و رخت مي شویند. آن موقع، تعدادي کامیون از جنگ جهاني دوم در ایران به 
جا مانده بود که عده اي با آن ها کار مي کردند. قلوه سنگ هایي که از زیر چرخ 
این کامیون ها در خیابان هاي خاکي َدر مي رفت، به سر و پهلوي این خانم ها 

اصابت مي کرد و در بسیاري اوقات منجر به مرگ آن ها مي شد! 
آن زم��ان، ته��ران با 700 هزار نفر جمعیت، فقط چند تا خیابان س��نگ فرش 
داشت. زیر دروازه دوالب و میدان خراسان، سبزي کاري و صیفي کاري بود و از 
حس��ینیه ارشاد فعلي به باال بیابان بود. اتوبوسي که از میدان توپخانه به مقصد 
ش��میران راه مي افتاد، دوبار کرایه مي گرف��ت، تا قلهک، یک قِران و از قهلک تا 
ش��میران،  ده شاهي. بین راه، ش��اگرد شوفر باال مي آمد تا از مسافراني که هنوز 

نشسته اند، ده شاهي دیگر کرایه بگیرد. 
تا س��ال 1306، آب شهر توسط ٢6 رشته قنات با مجموع آب دهي حدود700 
لیت��ر در ثانیه تامین مي ش��د. در این س��ال عملیات اح��داث کانال انتقال آب 

رودخانه کرج به تهران آغاز شد. این کانال که 53 کیلومتر طول داشت و آب را از 
روستاي بیلقان کرج به جمشید آباد تهران منتقل مي کرد طي چهار سال احداث 
ش��د و با توجه به این که ٢0کیلومتر از این کانال س��ر پوش��یده و بقیه روباز بود 
احتمال آلودگي و اتالف آب وجود داش��ت. از طریق این کانال مقدار 53 سنگ به 
عنوان حق آبه و مقداري هم به عنوان س��همیه )نه هشتاد و چهارم( به آب تهران 
افزوده ش��د و به این ترتیب در مجموع نزدیک به یک صد س��نگ )حدود 1600 
لیتر در ثانیه( آب توسط جوي ها در شهر توزیع و به آب انبارهاي خانه ها انتقال 

مي یافت.
 بلدیه آن موقع، براي آب هر محله اي، یک مامور داشت. میرآب َدم غروب مي آمد 
و مي گفت که امش��ب نوبت آب شماس��ت. جوان ها و مردهاي محل باید گس��یل 
مي شدند و تا صبح مراقب بودند که آب در طول مسیر تعیین شده به آب انبارها و 
خانه هاي محل برسد و ساکنان کوچه هاي دیگر، این مسیر را به نفع خود، منحرف 
نکنند و ثانیاً کسي، آب را گل نکند. چون میرآب مي رفت و وظیفه اهالي محل بود 

که براي تهیه و ذخیره نگهداري آب، تالش کنند.

آب آشامیدني را مي آوردند و توي میدان ها و خیابان هاي اصلي مي فروختند. 
آب فروش هایي هم بودند که با اسب و گاري آب را تا توي محله ها مي آرودند، 
در ع��وض یکي دو ش��اهي گران تر مي فروختند. یخ ف��روش ها هم از یخچال، 
مثاًل یخچال باقر آباد، یخ مي خریدند، هر 3 کیلو یخ را یک شاهي مي خریدند، 
ب��ار االغ مي کردن��د و در کوي و برزن به مردم مي فروختند 10 ش��اهي، یک 
قِران. خانواده هایي که پس��ر بچه شیطون داشتند، او را براي خریدن یخ، راهي 
یخچال مي کردند. چون یک ش��اهي یخي که از خود یخچال مي خریدیم 10 
براب��ر مقدار یخي بود که یخ فروش ه��اي دوره گرد به ما مي دادند. حدود 50، 
40 س��ال پیش بود که وسیله یخچال وارد خانه ها شد. ابتدا یخچال نفتي آمد 

و بعد، یخچال برقي.
 از این یک ش��اهي یخي که مثاًل از یخچال نایب السلطنه مي خریدیم و به خانه 
مي آوردیم، حداکثر اس��تفاده به عمل مي آم��د. یخ را چند تکه مي کردند و الي 
گوني و حوله مي پیچیدند که دیرتر آب شود. آن زمان، بیشتر ناهارهاي تابستان، 
آبدوغ خیار، ماست و خیار، سکنجبین خیار یا سرکه شیره خیار بود. یک تکه یخ 

داخل ظرف مي انداختند که خنک شود.
 تعداد زیادي از بیابان هاي تهران، یخچال بود. مانند یخچال باقرآباد در انتهاي 
خیابان شهباز و یخچال خیابان نایب السلطنه. این یخچال ها باید تابستان تهران 
را تامین مي کردند. یخچال، محوطه بسیار وسیعي بود که دیوارهاي بلندي به 
ارتفاع 8 متر داشت. عرض اش به 10 متر و طول اش به 100 متر هم مي رسید. 
از ماه آذر، نصفه شب ها، آب را داخل آن مي انداختند که تا صبح، یخ بزند. هر 
یخچال دار، چند نفر را مي گماشت تا هر روز، الیه یخ را بشکنند و تکه هاي یخ 
را به داخل مخزني بریزند که »پاچال« نام داشت. یخ روي یخ به عمق 10 متر 

که براي فصل تابستان، ذخیره شود.
آبي که به مصرف خوردن مي رس��ید، داخل کوزه نگه��داري مي ش.د کوزه را 
پُر از آب مي کردند و براي این که دیرتر، خنکي اش را از دس��ت بدهد، دورش 
یک الیه گوني مي پیچیدند و از صبح تا عصر در »پاشیر« حوض مي گذاشتند. 
غروب که مي شد. کوزه آب را مي بردند پشت بام تا صبح که ایاز بخورد و خنک 
بماند. هندوانه، خربزه و انگور را هم در پاش��یر آب انبار مي گذاشتند که خنک 
بود. گاهي هم، گوش��ت را زیر درخت مو آویزان مي کردند تا هم از دست گربه 

در امان باشد و هم خنک باشد.
 بعد از جنگ، لوله کش��ي آب تهران ش��روع شد و خانه ها انشعاب گرفتند و به 

تدریج در تمام محالت آب شاهي و سقاهاي خیاباني جاي خود را به تانکرهاي 
آب و پمپ هاي فشاري محالت داد و میرآب هایی که شب ها در غرب و شرق 
و شمال شهر تهران، هنگام تقسیم آب در جوي ها، حکومت مي کردند، کم کم 

از کار بی کار شدند.
در سال 13٢9 طرح اولیه لوله کشي آب تهران براي جمعیتي معادل 900 هزار 
نفر به مرحله اجرا درآمد و ٢ خط لوله فوالدي به قطر40 اینچ و با ظرفیت ٢4٢ 
هزار متر مکعب در ش��بانه روز براي انتقال آب از آبگیر بیلقان به اولین تصفیه 
خانه تهران )جاللیه( در نظر گرفته ش��د. به��ره برداري از خط اول خطوط لوله 
فوالدي و تصفیه خانه جاللیه در س��ال 1334 بود. همچنین در س��ال 1333 
به منظور مهاِر بارش هاي آس��ماني، مطالعات س��اخت س��د امیر کبیر در 40 
کیلومتري ش��مال غربي تهران )از آبگیر خرسنگ کوه(، در حوالي کیلومتر ٢3 
جاده کرج به چالوس نزدیک به روس��تاي واریان آغاز ش��د. ساختن این سد در 
س��ال 1337 شروع و در اوایل سال 134٢ پایان یافت و بهره برداري از آن آغاز 
شد. نیاز فزآینده تهران به آب شرب باعث شد تصفیه خانه شماره ٢)کن( و دو 
خط لوله بتني به قطر ٢ هزار میلي متر براي انتقال آب از آبگیر بیلقان به محل 

این تصفیه خانه احداث شود و از سال 134٢ مورد بهره برداري قرار بگیرد.

تهران، به س��رعت و بي اندازه و بي منطق، بزرگ ش��د. ابتدا ساکنان روستاهاي 
اطراف و از شهرس��تان هاي دور افتاده، راهي تهران ش��دند زراعت و دامداري ما 
نابود شد و ساختمان سازي رونق گرفت. بعدها سد سازي شد و از دو طرف به 
تهران آب رس��انده شد. یکي از سمت س��د کرج که آب منطقه بلوار کشاورز به 

»آب کرج« معروف بود و دیگري از طرف الر و لتیان.
حاال هر کس��ي در این تهران بزرگ و پُرجمعیت، ش��یر آب را باز مي کند و آب 
مي آید. من به چش��م خودم باره��ا دیده ام که در بس��یاري از ادارات و خانه ها، 
ش��یر آب را باز مي گذارند تا مقدار زیادي آب برود و خنک ش��ود تا یک لیوان 
آب بخورند! یا مثاًل کس��ي یک ماشین چند میلیوني خریده و شیلنگ آب روي 
ماشین مي گیرد و کلي آب را هدر مي دهد. کاري که مي شود با یک کهنه نمور 

هم انجام داد.
متاس��فانه، این اف��راد، آگاهي ندارن��د. زندگي قدی��م را ندیده اند اص��اًل آب را 
نمي شناس��ند. اگر مردمي که االن در ش��هرها زندگي مي کنند، وضع آب را در 
50 -60 س��ال گذش��ته مي دیدند، قدر آب لوله کش��ي و تصفیه ش��ده امروز را 
مي دانس��تند. آن موقع، فیلمبرداري نبود. چه بس��ا اگر فیلمي گرفته مي شد و 
االن از تلویزیوني پخش مي ش��د، مردم خودش��ان در مصرف آب، درست عمل 
مي کردند و دیگر نیازي به تهدید و پند و اندرز نبود. این کارها، چاره ساز نیست. 
باید آگاهي و دانش مردم بیشتر شود تا به این آب و خاک بیشتر احترام بگذارند.
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ماهنامه مراجعه کنید.
یکی دیگر از ابزار خوشبختی قدرت تصمیم گیری است. برای این که بتوانیم برای هر 
موردی تصمیم صحیح بگیریم، نیاز به علم داریم. این علم را یا باید خودمان داشته 
باشیم یا از مرکز دیگری بپرسیم. البته با علم تنها نمی شود تصمیم درست گرفت، 
مگر این که اطالعات درست داشته باشیم. اگر یک متخصص خرید وفروش اراضی، 
به محل جدیدی برود و بخواهد خانه یا ملکی بخرد تا زمانی که اطالعات آن محل 
جدید را کسب نکرده تخصص او نمی تواند به کمک اش بیاید. شرایط نقش مهمی در 
تصمیم گیری دارند. وقتی ما در درون مغزمان به سراغ اطالعات و علم مان می رویم، 
مغز فقط درصدی از اطالعات را در اختیار ما می گذارد. مثال٢0ً یا 40 و یا 60 درصد، 
آن هم به صورت درهم و برهم. برای این که به اهمیت شرایط در تصمیم گیری پی 
ببرید آزمایشی انجام دهید. موردی را که باید راجع به آن تصمیم گیری شود را یک 
بار بالفاصله بعد از بیدار شدن به آن فکر کنید، بار دیگر بعد از این که صبحانه خود را 
خوردید، بار بعد ظهر که گرسنه هستید، دفعه بعد در بعد از ظهر و باالخره ساعت را 
روی آالرم بگذارید و نیمه شب از خواب بیدار شوید و در آن مورد فکر کنید، هر دفعه 
فقط 10 دقیقه. خواهید دید هر بار بخشی از اطالعات شما به سراغ تان خواهد آمد 
و هر بار به شکلی متفاوت تصمیم خواهید گرفت که تصمیمات قبلی شما را کاماًل بر 
هم خواهد زد. برای حداقل کردن خطای تصمیم گیری به دلیل شرایط، شما عالوه بر 
علم واطالع، نیاز به مشورت دارید، وقتی می خواهید در مورد کارتان تصمیم مهم و 
درستی بگیرید باید از تمام همکاران تان در قسمت های مربوط به آن تصمیم دعوت 
کنید تا بیایند و اظهار نظر کنند. در غیر این صورت با پرسیدن سئواالت محدود از 
افراد محدود، حتماً تصمیمات غلط خواهید گرفت. ولی وقتی با علم و اطالع و مشورت 

 

ادعاهای دروغین علمی را تشخیص دهید

حتماً تبلیغات مربوط به محصوالت، داروها یا روش های معجزه گر را بارها از رسانه ها دیده اید، ِکِرم 
حلزون، ِکِرم شتر مرغ، داروی افزایش قد، ترک اعتیاد در یک هفته، کوچک کننده بینی،. . .  ولی 

معجزه مورد ادعای اکثر این تبلیغات اساساً غیر ممکن است. 
مطالب شبه علمی، یعنی مجموعه فرضیه ها، ادعاها و روش هایی که به غلط علمی قلمداد می شوند، 
متاسفانه تبدیل به پایه و بنیاد برخی عادت های ما می گردند و این مطالب دروغین گاهی چنان با 
دقت بََزک می شوند که به نظر واقعی می آیند. اغلب آن چه دروغگوهای علمی می گویند الیه ای از 
حقیقت را نیز همراه دارد و به همین دلیل است که ادعاهای بی اساس آن ها برای خیلی ها قابل 
پذیرش می شود. در این مقاله 10 سوال را مطرح می کنیم که باید موقع روبرو شدن با مطالب 
مشکوک، ابتدا آن ها را از خود بپرسید و به هر یک پاسخ دهید تا بتوانید ِسره را از نا ِسره تشخیص 

دهید.
1. منبع ادعا چیست؟  

آیا فرد یا نهادی که ادعا را مطرح کرده، متخصص و دارای صالحیت تایید شده است؟ آیا گوینده 
با طرح کردن ادعا از زبان کسان دیگر سعی در جلب اعتبار برای ادعا خود دارد؟ آیا ادعا، بخشی 
از یک فعالیت تبلیغاتی است؟ تبلیغات بزرگ و پُر زرق و برق می توانند شما را به غیر علمی بودن 

یک مطلب دروغین مجاب کند.
2. هدف اصلی چیست؟  

اگر ادعا را در یک مجله علمی می خوانید، به منابع نگاه کنید تا رد پای حامیان مالی احتمالی را 
بیابید. در مورد مطالب غیر علمی همیشه درجه شکاکیت خود را روی 100٪ تنظیم کنید. باید 
دید فرد یا گروهی که ادعایی را مطرح می کنند، می خواهند شما از آن چه برداشتی داشته باشید؟ 

آیا می خواهند به شما القا کنند که مشکلی دارید تا بعد درمانش را به شما بفروشند؟ 
3. لحن به کار رفته در متن از چه نوعی است؟

آلبرت انیشتین گفته: »اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن را خوب نفهمیده اید.« 
اگر صاحبان ادعا با کلمات و اصطالحات علمی گیج کننده در صدد متقاعد کردن شما هستند، 
باور کنید، خودش��ان هم به صداقت حرف شان اعتماد ندارند. آیا در متن از»کلمات احساسی و 
هیجانی«، »عالمت تعجب«، »اصطالحات تخصصی« یا »مطالب نامفهوم و دست و پا شکسته« 
به وفور استفاده شده. این کارها از نظر منطق علمی یا پزشکی کامالً بی معنا هستند؟ به تبلیغات 
کمپانی های بزرگ و معتبر نگاه کنید، آن ها سعی می کنند پیچیده ترین مسائل فنی را با زبان ساده 

و همه فهم مطرح کنند.

4. آیا متن شامل شهادت نامه هست؟  
اگر تمام چیزی که به عنوان پشتیبان ادعای خود جلوی شما گذاشته اند، تصدیق نامه هایی بدون 
مدارک معتبر است، شما باید حسابی مشکوک شوید. هر کسی می تواند یک گواهی تصدیق بنویسد 
و در یک وب سایت قرار دهد ویا خود را دکتر و متخصص معرفی کند. چون افراد زیادی با این توهم 
به َسر می برند که می شود یک ساله تخصص هوا- فضا گرفت یا با خواندن فواید داروهای گیاهی، 
ظرف چند هفته پا جای پای ابوعلی سینا گذاشت،گول این افراد راحت طلب و سودجو را می خورند. 

به صرف یک شهادت نامه بی پایه و اساس، فکر و عقل خودتان را به مرخصی نفرستید!
5. آیا ادعای انحصاری بودن در میان است؟  

معموالً یافته های جدید از دل علوم فعلی بیرون می آیند و کشف یا اختراع آنها شامل مشارکت تعداد 
بسیار زیادی از افراد فعال در آن زمینه است. تقریباً به ندرت موردی موثر را می توان یافت که کامالً جدید 
باشد و یک پس زمینه تحقیقاتی محکم پشت سرش نباشد. امروزه دستاورهای بزرگی که فقط توسط 
یک نفر کشف شوند، تقریباً غیر قابل تصور هستند. علم امروزی آن قدر جزیی و ریزنگر شده که نمی شود 
تصور کرد که یک شبه راه کار علمی جامعی به ذهن کسی برسد. پس مراقب واژه هایی مثل »راز« و 

»انحصاری« باشید. این ها نشان می دهند که احتماالً آن ادعا هرگز زیر نور بررسی علمی قرار نگرفته.
6. آیا ذکری از یک توطئه فراگیر و مخفی آمده؟  

ادعاهایی نظیر این که »دکترها نمی خواهند شما بفهمید« یا »دولت ها این اطالعات را برای سال ها 
مخفی نگه داشته اند« کامالً شک بر انگیز هستند. چرا میلیون ها دکتر در سطح دنیا باید شما را از 
اطالعاتی که به بهبود سالمت تان کمک می کنند، بی خبر بگذارند؟ تمام متخصصان که گوش به 

فرمان رئیس اعظم نیستند و اکثراً تمایل دارند اطالعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.
7. آیا برای یک محصول، ادعای فواید متعدد و فراگیر شده؟  

آیا درباره دارویی که می خواهند به شما بفروشند، فواید گسترده ای برای بهبودی کلی امراض ذکر 
شده؟ ادعاهایی که درمان سرطان، آلرژی های مختلف، اوتیسم و ... را یک جا به شما وعده می دهند، 

اگر صادقانه بگوییم، احمقانه هستند!
8. آیا هدف مالی یا اعتقاد تعصبی پشت قضیه هست؟  

افرادی که کمترین سود را از یک کاالی دارویی می برند، کسانی هستند که بار اصلی کارهای علمی 
روی شانه های شان است، یعنی محققینی که در آزمایشگاه ها روی ریزترین جزئیات مربوط به آن 
کار می کنند. و اما بیشترین سود را کمپانی های دارویی، بازاریاب هایی که دارو را می فروشند، کسانی 
که به عنوان مشاور کار می کنند و به درمان می پردازند می برند. این بدان معنا نیست که افرادی که 

به طور مستقیم از تحقیق و توسعه دارو ها سود نمی برند کامالً قابل اعتمادند یا افرادکه سود می برند 
همیشه گناه کار. کسی انتظار ندارد آن ها مجانی کار کنند. بحث بر این است که ببینید افراد که ادعایی 
را مطرح می کنند چه گونه از آن سود می برند. تعصب ها هم به اندازه مسائل مالی می توانند انگیزه بخش 

ادعای دروغ باشند. ببینید گوینده آیا متعصب است یا نه، بعد به سراغ ادعاهای علمی او بروید. 
9. آیا اثری از فرآیندهای علمی واقعی دیده می شود؟  

فعالیت های پژوهشی معموالً از صافی فرآیندهای متعدد علمی عبور می کنند و بعد به بخش مصرف 
عام و انبوه وارد می شوند. این گام ها برای یک پژوهش درمانی عبارت هستند از: انجام تحقیقات اولیه 
بر روی سلول ها و سپس حیوانات، تحقیق کلینیکال بر روی بیماران یا داوطلبان و سلسله مقاالت 
پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی. آیا محصول یا دارو یا روش شفابخشی که شما با آن روبرو 
شده اید، به شکل مؤثری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مطالعاتی آن در مجالت علمی منتشر شده 

یا این که فقط بحث َجوسازی مطرح است و پای هیچ متخصصی در میان نیست؟
10. آیا در آن ادعا نظرات تخصصی یافت می شود؟

فرقی نمی کند که چقدر از متخصصین بدتان می آید یا به مؤسس��ات بزرگ بی اعتماد هستید، 
حقیق��ت این اس��ت، آن 
افرادی که دکتر، پروفسور 
یا ه��ر دو هس��تند برای 
این که قادر به اظهار نظر 
در ح��وزه تخصصی خود 
باش��ند ٢4 سال یا بیشتر 
پرداخته اند  تحصی��ل  به 
عمی��ق  آموزش ه��ای  و 
متخصص  اگ��ر  دیده اند. 
هس��تند، بیش از 5 سال 

زمان گرفته، اگر پژوهشگر هستند، باز هم بیشتر. این طور نیست که کسی بتواند ادعا کند تمام 
آن ها نادان یا رشوه خوار یا بی توجه هستند، ولی باید دید آیا سخن آن ها در زمینه ای است که در 
آن تخصص دارند یا خیر. یک متخصص بیولوژی نمی تواند در مورد مهندسی شیمی نظر بدهد و 
بالعکس. نظر هر کسی در زمینه تخصصی که کسب کرده می تواند مورد توجه قرار بگیرد. و بهتر 

است هیچ گاه فقط به نظر یک متخصص اکتفا نشود.

تصمیمی را گرفتید تا زمانی که دالیل آشکاری برای تغییر شرایط یا در دست نبودن 
اطالعات الزم در زمان تصمیم گیری به شما نرسیده، فقط به دلیل تغییر بخشی از 
شرایط، نظرمان را نباید عوض کنیم و پای تصمیمات خود مانند یک دستور دادگاهی 
یا یک عقیده اخالقی باید بایستیم. به همین دلیل پروسه تصمیم گیری از اهمیت فوق 

العاده ای برخوردار است. 
سه عامل اشتباه، شکست و حرف مردم بزرگترین ترمز روانی برای انسان ها است. به 
گونه ای که برخی از اوقات افرادی را می بینیم که در 80 سال عمرشان به اندازه 8 سال 
هم پیشرفت و زندگی نکرده اند. اصوالً وقتی به مرحله تصمیم گیری می رسیم از این 
سه چیز نباید بهراسیم. در اغلب اوقات اشتباه تنها راه آموختن و یا انجام کارها است که 
به آن آزمون و خطا  می گویند. هر شکستی می تواند پل پیروزی های بعدی بشود و 
حرف و قضاوت مردم  به دلیل این که آن ها به اندازه کافی مطلع و ذی نفع نیستند، 
معموالً قابل اعتنا نیست. پس باید از اشتباهات تجربه آموخت و کوشش کرد خطایی 
اتفاق نیافتد و وقتی هم اتفاق افتاد باید آن را پذیرفت و پس از تحلیل، از آن اتفاق بهره 
گرفت. بهتر است اینگونه فکر کنیم که در یک جایی از وجود ما خالءای وجود داشته 
که حاال با تجربه آموخته از این اتفاق می توانیم آن را پُر کنیم و نه تنها در حال بلکه در 
آینده تصمیم های بهتری بگیریم. بسیار مهم است که من و شما اشتباه را به عنوان بد و 
غلط نبینیم، آن را یک گناه و عیب فرض نکنیم، شاید بزرگترین موضوع در حرمت نفس 
که عامل مهمی در موفقیت است این باشد که اشتباه را به عنوان عملی مثبت که نتیجه 

مطلوب اش بعداً معلوم خواهد شد نگاه کنیم.
در هر صورت وقتی اشتباه و خطایی از ما سر می زند باید بالفاصله آن را بپذیریم و اگر 
در رابطه با دیگران است از آن ها معذرت خواسته و طلب بخشش کنیم و آمادگی خود 
را به صورت کامل برای جبران خسارت اعالم کنیم و در مورد خودمان هم بعد از تجزیه 
و تحلیل چرایی اشتباه، از آن تجربه بیاموزیم و آن اشتباه را برای همیشه کنار بگذاریم و 
دیگر تکرار نکنیم و هرگز از آن اشتباه خود احساس گناه و ناراحتی نکنیم. باید پذیرفت 
همه انسان ها اشتباه می کنند و اصوالً اشتباه مشخصه انسان است چون انسان یک 
وموجود ناقص است و همواره اشتباه کرده و اشتباه خواهد کرد. برخالف آن چه که می گویند »انسان 
جایز الخطا است« بهتراست بگویند »حتمی الخطاست«. پس فرار کردن از اعتراف به 

خطا و سعی در جلوه دادن خود به عنوان انسان بی خطا و بدون شکست، کاری غیر 
عاقالنه است. زیرا شکست نشان دهنده آن است که ما اهل چالش و مبارزه هستیم. 
نباید فرامش کرد، تقریباً  به میزانی که ما آدم مهم تر و بزرگ تری هستیم، به اندازه ای 
که تصمیم و کار ما بزرگتر و مهم تر است، اشتباهات ما هم بزرگتر و مهم تر خواهد شد. 
بنابراین مالک ارزیابی عدم موفقیت انسان ها هرگز تعداد اشتباهات آن ها نیست، بلکه 

بزرگی اشتباهات شان است.
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خبر و نظر
آژیر قرمز کمبود آب در کشور به صدا در آمده است 

کشور ما در منطقه ای قرار دارد که آب و هوای آن در کشاکش بین کویری و مدیترانه ای است 
و نواری در شمال کشور و برخی نقاط زاگرس جزو نقاط پر باران کشور محسوب می شوند اما 
در کل کشور ما جزو مناطق کم باران است. متاسفانه کشور ما به همراه بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه با بحران آب مواجه اند که این موضوع تهدید امنیتی جدی برای این کشورهاست وجود 
منابع آبی مشترک چون رود دجله و فرات و هیرمند و اختالفات ارضی این منطقه را مستعد 
اختالفات بین کشوری قرار می دهد. بر طبق گفته کارشناسان در 4 دهه اخیر میزان بارندگی 
امسال در ایران کمترین رکورد را ثبت کرده است..گرچه بارش باران و برف مشکالتی را برای 
شهروندان برخی از نقاط کشور به وجود آورد اما این به معنای پُر شدن ذخیره آبی وعدم هدر 

رفت آن در فرایند آبرسانی نیست.
خبر آنالین

تهران و 7 شهر بزرگ در مرز هشدار آب
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اعالم این که تهران، اصفهان، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، 
اهواز و آبادان در مرز هشدار قرار گرفته است، گفت: بدترین سال از لحاظ بارش را پشت سر 
می  گذاریم. وی گفت: بررسی آمارها بیان گر این است که حجم بارندگی های کشوراز ابتدای 
سال آبی جاری تا کنون در رتبه آخر 46 سال گذشته قرار دارد و برخالف ظاهر فراوان بارش ها، 
کشور در بدترین سال بارندگی قرار دارد. وی ادامه داد: وضعیت رواناب های کشور نیز مناسب 
نیست و در زمان کنونی در رتبه 44 میانگین آماری 46 ساله کشور قرار دارد. وی ابراز امیدواری 
کرد: با بارش های مناسب در دو ماه آینده، شاهد حجم قابل توجهی از رواناب ها را در اسفند و 

فروردین باشیم.
سایت الف

در سال های گذشته بالفاصله بعد از هر بارش آسمانی، مانند برف یا باران مدیران محترم 
آب در رسانه ها اعالم می کردنند که بارش خوبی انجام شده و فالن سد لبریز شده و خیال مان 
برای سال آینده راحت است. این خبر ها به گونه ای مطرح می شد که انگار مدیران عزیز نقشی در 
این بارش ها داشته اند و مردم باید سپاس گذار آن ها باشند. سال بعد هم با فشار آوردن به منابع 
زیر زمینی َسر و ته َکسری آب را هم می آوردند. امسال خوشبختانه عقالنیت در کار است و با آمار 
و رقم به مردم گوشزد می شود که گول چند روز بارش را نخورند. به قول معروف کفاف کی دهد 

این باده ها به مستی ما.

اصفهان در آستانه جیره بندی آب است
هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مصارف آب در شهر 
زیاد شده است و مجبوریم تولید آب را افزایش دهیم، به همین دلیل چاه های بیشتری را 
تحت پوشش شرکت قرار داده ایم. وی با اشاره به طرح 9 ماده ای جامع احیای حوضه آبریز 
زاینده رود برای حل مسئله آب ادامه داد: با این طرح می توان مسائل آب را تا حدودی در بلند 
مدت حل کرد ولی نباید انتظاری برای رفع مسائل آب در کوتاه مدت داشت. وی به میزان 
مصرف باالی آب در ایام نوروز و تابستان اشاره کرد و گفت: مصرف زیادی را به دلیل سنت 
خانه تکانی تجربه کرده ایم؛ مخالف این سنت نیستیم، اما مخالف رعایت نکردن مصرف درست 
آب هستیم. او با تاکید بر صرفه جویی ٢0 تا 30 درصدی آب، ادامه داد. وی بر لزوم فرهنگ 
سازی در زمینه مصرف آب تاکید کرد و گفت: برای اولین بار در کشور خانه فرهنگ آب را 
راه اندازی کردیم تا با فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی بتوانیم مصرف آب را مدیریت کنیم.
 ایسنا

مدیران عزیز دیر یا زود متوجه خواهند شد که با خواهش وتمنا نمی شود از مردم خواست 
در مصرف صرفه جویی کنند. صرفه جویی فرهنگ سازی می خواهد. کجا است فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب؟ کم مصرف کردن آب وسایل مدرن و امروزی مصرف بهینه می خواهد. این وسایل 

در کجا ارائه می شود؟ 
ایرانیان به استفاده بهینه از آب دعوت شدند

علی درویش زاده در کنگره علوم زمین در گیالن اظهار کرد: ایران در چند قدمی بحران 
آب قرار دارد که محیط زیست و زندگی انسان ها را تهدید می کند. وی افزود: یک میلیارد 
نفر از جمعیت جهان با بحران کمبود آب آشامیدنی و غذا روبرو هستند و 40 درصد زمین های 
زراعی نابود شده و پوشش جنگلی به شدت کاهش یافته است. این محقق برجسته هشدار 
داد: با توجه به شرایط گرم شدن کره زمین، خشکسالی، قحطی و مهاجرت از جمله 
خطراتی است که متوجه بسیاری از کشورها از جمله ایران است. وی تصریح کرد: هامون 
در سیستان و بلوچستان در فاصله 10 سال خشک شده، دریاچه نمک به کویر تبدیل 
شده، رود کارون که از آن در کتاب های جغرافیا به عنوان پُر آب ترین رود ایران یاد می شده، 
چنان کم آب شده که تنها باید برای آب شرب اهالی مورد مصرف قرار گیرد. وی افزود: 
طوفان های گرد و غبار در اهواز و تهران و تمام منطقه تا عراق در اثر خشک شدن آب 

رودخانه ها است .
ایرنا

خوشبختانه کارشناسان غیر دولتی هم وارد گود شده اند و مشکالت آب را مستند 
و مستدل و علمی به گوش اجتماع می رسانند.

مرخصی استحقاقی
کارمند پیش رییس خود رفت و به او گفت: ما فردا خانه تکانی داریم و همسرم از من خواسته که یک 

روز مرخصی بگیرم و به او در کارهای خانه کمک کنم. 
رییس گفت: خودت می دانی آخر سال است و کارهای دفتر زیاد است من نمی توانم به تو مرخصی بدهم.

کارمند گفت: متشکرم آقای رییس من از اول هم می دانستم می توانم روی شما حساب کنم.
تخصص مدیریتی

مدیر یک کمپانی بزرگ، دچار سکته قلبی شد و به دستور دکتر برای چند هفته به یک روستا رفت تا 
استراحت کند و از هیاهو و مشکالت شهر دور باشد. بعد از چند روز استراحت حوصله اش سر رفت و 
پیش روستایی همسایه رفت و به او گفت: یک کاری به من بگو تا انجام دهم. روستایی با کمی بدجنسی 
به او پیشنهاد کرد تا طویله گاو ها را نظافت کند. مدیر بر خالف انتظار روستایی ظرف یک روز طویله 

را به بهترین شکل نظافت و مرتب کرد.
روز بعد از روستایی خواست کار دیگری به او بدهد این بار روستایی او را به کشتارگاه مرغ ها فرستاد 

و فکر نمی کرد مدیر شهری 
از چنین کاری خوشش بیاید، 
ولی با تعجب در آخر روز دید 
تمام مرغ هایی که باید کشتار 
می شدند را سر بریده و محیط 

را هم تمیز کرده است.
روز سوم مدیر کار دیگری از 
کرد.  خواست  در  روستایی 
این بار روستایی به او گفت از 
داخل یک گونی بزرگ، سیب 
از  را  یک  درجه  های  زمینی 

درجه دو جدا کند و هر کدام را بسته بندی کند. در پایان روز با کمال تعجب دید مدیر فقط چند سیب 
زمینی را جدا کرده و در کارش نا موفق بوده. با تعجب از او پرسید تو کارهای به آن سختی را به خوبی 
انجام دادی پس چرا کار به این آسانی را انجام ندادی. مدیر گفت: من در تمام طول مدت کارم به هر 
گونه پاک کردن کثافت و سر بریدن عادت داشتم، ولی امروز تو از من خواستی که انتخاب بکنم. من 

در این کار تجربه ندارم.

آهسته یا سریع

زندگی پس از مرگ
رئیس از کارمندش پرسید: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟

کارمندپاسخ داد: بله!
رئیس گفت: خوب است. چون یک ساعت پیش پدربزرگ تان به این جا آمده بود و می خواست شما را 
ببیند، همان پدر بزرگی که چند روز پیش برای شرکت در مراسم تشییع جنازه اش مرخصی گرفته بودید.

شایسته ساالری
رئیس ش��رکت، یکي از کارمندان را 
به دفترش فرا خوان��د. وقتي کارمند 
آمد، رئی��س گفت: »عزی��زم، تویک 
سال اس��ت که به این شرکت آمدی، 
اول در بخ��ش ام��ور اداري مش��غول 
ش��دي، هفته بعدش به ِسَمت مدیر 
ام��ور اداري ارتقاء پی��دا کردي، یک 
ماه بعد از اون به مقام مدیر بازرگاني 
منصوب شدي. چهار ماه بعدتر، معاون 
شرکت شدي. حاال زمان بازنشستگي 
م��ن فرا رس��یده و مي خواه��م تو را 
 جانش��ین خودم بکن��م نظرت چیه؟ 
کارمن��د در پاس��خ گف��ت: »خیلی 

متشکرم پدر«
 کاغذ خردکن 

کارمند جواني در پایان روز در حال تَرک شرکت بود، دید که آقاي مدیر عامل جلوي دستگاه کاغذ 
خردکن ایستاده و کاغذي در دست دارد. مدیر عامل به مرد جوان گفت: »خانم منشي رفته، مي تواني این 
دستگاه رو روشن کني« جوان گفت: »البته« و دستگاه را روشن کرد، کاغذ را وارد کرد و دکمه استارت 

را فشار داد.مدیرعامل گفت: »دستت درد نکنه،  فقط یک کپی کافی است«.
بهشت و جهنم

بهشت جایی است که آشپز آن ایتالیایی باشد، پلیس اش انگلیسی، اتوموبیل اش آلمانی، همسرش 
فرانسوی و مدیریت آن به دست یک سوئیسی باشد.

جهنم جایی است که آشپز اش انگلیسی، پلیس اش آلمانی، اتوموبیل اش فرانسوی، همسرش سوئیسی 
که  بوسیله ی یک ایتالیایی مدیریت شود.

شوخی های  مدیریتی

این روزها، جنبشی در اروپا راه افتاده به نام غذای آهسته ) Slow Food (. این جنبش 
مي گوید به جای خوردن سیب زمینی سرخ کرده با یک دست، در هنگام رانندگی و 
در ترافیک، مردم باید در جایی راحت به آهستگی غذا بخورند و بیاشامند، وقت کافی 
برای چشیدن غذاي شان داشته باشند و بدون هرگونه عجله و شتابی با افراد خانواده و 
دوستان شان وقت بگذرانند. غذای سریع ) Fast Food ( الزاماتی در سبک زندگی به 
همراه آورده، مانند سرپا غذا خوردن، تند خوردن، بدون ظروف و کارد و چنگال واقعی 

غذا خوردن، تنها غذا خوردن و . . . که »غذای آهسته« در نقطه مقابل آن واقع شده.
 طرز فکر »غذای آهسته« پایه جنبش بزرگ تری شد که توسط مجله بیزنس طرح شده 
و »اروپای آهسته« نامیده می شود. این جنبش اساساً حس شتاب و دیوانگي که در همه 
رفتار های انسانی بر اثر نهضت جهانی شدن به وجود آمده را زیر سوال میبرد. نهضتی 

که در همه شئون زندگی ما کمیت را جایگزین کیفیت کرده است.
مردم فرانسه با وجودی که 35 ساعت در هفته کار مي کنند اما از آمریکایي ها و انگلیسي ها 
که 40 ساعت در هفته کار می کنند مولدترند. آلماني ها ساعت کار هفتگی را به ٢8/5 
ساعت تقلیل دادهاند و مشاهده کردند که بهره وری و قدرت تولیدشان ٢0 درصد 

افزایش یافته است.
 این گرایش به آهس��تگی و کندکردن جریان شتاب آلود زندگی، نظر آمریکایي ها را 

هم جلب ک��رده. البته این گرایش به عدم 
شتاب، به معنی کمتر کار کردن یا بهره وری 
کمتر نیست. بلکه به معنی انجام کارها 
با کیفیت و کمال بیش��تر، با توجه به 
جزئیات و با استرس کمتر و به معنی 
برقراری مج��دد ارزش های خانوادگی 
و به دس��ت آوردن زمان آزاد و فراغت 
بیش��تر، در جهت لذت ب��ردن از زمان 
حال در مقابل آینده نامعلوم و تعریف 
نشده است. به معنی بها دادن به یکی 
از اساسي ترین ارزش های انسانی یعنی 
ساده زندگی کردن است. هدف جنبش 
آهستگی، محیط های کاری کم تنش تر، 

ش��ادتر و مولدتری است که در آن، انس��ان ها از انجام دادن کارهایی که چگونگی انجام 
دادنش را به خوبی بلد هستند، لذت مي برند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که توقف 
کنیم و درباره این که چگونه شرکت ها به تولید محصوالتی با کیفیت بهتر، در یک محیط 

آرام تر و بي شتاب و با بهره وری بیشتر بتوانند دست پیدا کنند، فکر کنیم.
بسیاری از ما زندگی خود را به دویدن در پشت سر زمان مي گذرانیم اما تنها هنگامی به 
اهداف مان مي رسیم که در اثر عجله، در یک تصادف رانندگی یا بر اثر سکته قلبی دیگر 
امکان استفاده از آن را نداریم. بسیاری از ما آن قدر نگران و مضطرب زندگی خود در آینده 

هستیم که از زندگی در حال حاضر، یعنی تنها زمانی که واقعاً وجود دارد غافل شده ایم.
آن چه که بین تمام انسان ها با عدالت تقسیم شده زمان است. همه ما در سراسر جهان، 
زمان برابری در طول شبانه روز در اختیار داریم. هیچ کس زمان بیشتر یا کمتری ندارد. 
تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانی که در اختیار داریم چه کار مي کنیم. ما نیاز 
داریم که از هر لحظه زندگی خود استفاده کنیم. به گفته جان لنون، خواننده معروف: 
زندگی آن چیزی است که برای تو اتفاق مي افتد، در حالی که تو سرگرم برنامه ریزي برای 

کارهای دیگر هستی.
* به شما به خاطر این که حوصله کردید و تا پایان این مطلب را خواندید تبریک مي گوییم. 
بسیاری از افراد هستند که به دلیل عجله و برای هدر ندادن زمان، از وسط مطلب آن را 

رها کردند تا از سرعت جهانی شدن شان کاسته نشود.


