
کمونیستی توانست سئول را اشغال کند، اما با پیاده شدن نیروهای آمریکا و سازمان ملل در 
جنوب شبه جزیره، تعادل قوا بر هم خورد. ارتش شمال با این که مقاومت خوبی از خود نشان داد، 
باالخره مجبور به عقب نشینی شد.  کیم ایل سونگ، که متوجه شد قادر به تصرف منطقه جنوبی 
نیست، در سال ۱۹۵۱ با مذاکرات آتش بس موافقت نمود. این مذاکرات دو سال بعد به نتیجه رسید 
و در ژوئیه ۱۹۵۳ قرارداد ترک مخاصمه به امضا رسید و مجدداً مدار ۳۸ درجه، مرز بین دو ُکره 
تعیین گردید و شبه جزیره ُکره به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم شد. در این جنگ سه ساله، 
ضربه های مهلکی بر پیکره اقتصاد و صنایع ُکره جنوبی وارد شد. خسارت وارده به اقتصاد این کشور 
فقط در زمان جنگ کره، بیش از ۳ میلیارد دالر برآورد شد. ابتدا این کشور مجبور شد به دلیل 
فقدان منابع معدنی و مالی، تنها به فکر حل مشکالت فوری گرسنگی و فقری باشدکه بر مردم این 
کشور حاکم شده بود. مهم ترین هدف در این دوره انسجام ملی و تامین نیازهای روزمره مردم برای 
جلوگیری از بروز قحطی و شیوع بیماری های واگیردار بود. این درحالی بود که ۹۰ درصد تولید برق 
شبه جزیره،۸۰ درصد تولیدات معدنی و۸۰ درصد کارخانه های شیمیایی و فلزی در بخش شمالی 
قرار گرفته بود و نیمه جنوبی از این امکانات محروم ماند. خروج تکنسین های ژاپنی نیز بر وخامت 

اوضاع اقتصادی در بخش جنوبی افزود. 
مدت کوتاهي پس از پایان جنگ، ُکره جنوبی اصالحات خود را آغاز کرد. مدیران اقتصادی کشور 
دریافتند به دلیل کوچك بودن بازار داخلي و محدویت های اقتصادی، در صورت تولید محصوالت 
صنعتی بیشتر از نیاز ملی، طبق قانون عرصه و تقاضا، ارزش تولیدات تنزل خواهد کرد. به همین 
دلیل با اتخاذ راهبرد صادرات، بازارهاي خارجي را هدف قرار دادند و با تخصیص منابع مالی و 
حمایت از صنایع کلیدي و مادر، قدرت رقابت کافي برای ُکره ایجاد شد. در دهه۱۹۵۰ ابتدا برای 
بقای اقتصادی، به صدور کاالهایی چون منسوجات پنبه ای، تصفیه شکر، صنایع آردسازی و مواد 
غذایی، لباس و پارچه، کفش و اسباب بازی روی آوردند. یك دهه بعد محصوالت صنعتي ُکره 
از کیفیت مناسب براي حضور در بازارهاي بین المللي و رقابت با بزرگان صنعت برخوردار گردید 
و به اکثر کشورهای جهان صادر شد، به طوري که در اندک مدت رشد شتابان ُکره زبان زد دنیا 

کاال هایی مانند الیاف مصنوعی و شیمیایی، صنایع بافندگی، تولید ادویه جات، کنسرو سازی، 
سیمان، نیروگاه های برق و تصفیه خانه های نفت. ظرف یك دهه تولید ناخالص داخلی از 2/۳ 
میلیارد دالر به ۱۰/۷ میلیارد دالر رسید و تقریبا ۵ برابر شد. درآمد سرانه نیز از ۸۷ دالر در 
سال ۱۹62 به ۳۱۹ دالر در سال ۱۹۷2 رسید و ۳/6 برابر افزایش یافت. صادرات ُکره جنوبی 
طی این مدت از ۵4/۸ میلیون دالر به ۱/624میلیارد دالر تبدیل شد و واردات نیز به همین 
نسبت افزایش یافت، ولی این واردات در جهت خرید کاالهای سرمایه ای و در جهت تولید 

محصوالت صادراتی صورت گرفت. 
ُکره جنوبی به دلیل فقدان منابع معدنی تا دهه۸۰ میالدی به عنوان کشوری فقیر مطرح و از 
گیرندگان کمك های توسعه از کشورهای مختلف بود. اما با تالش وافر مدیران و نیروی کار، دریافت 
کمك های توسعه ای، برنامه ریزی دقیق و منظم و نگاه کالن و ملی توانست طی نیم قرن به یکی از 
شکوفا ترین اقتصادهای دنیا مبدل شود. در سال ۱۹۹6 تولید ناخالص داخلی ُکره به 4۸۰/4 میلیارد 

دالر افزایش یافت و در مقایسه با2۸۱ میلیارد دالر در سال ۱۹۹2رشد خوبی را تجربه نمود.
ُکره جنوبی دومین رشد اقتصادی دنیا را طی چهار دهه اخیر داراست. در این مدت سیاست 
توسعه صنعتی کره جنوبی بیشتر در چارچوب کوچك سازی دولت، جلب سرمایه گذاری 
خارجی و نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی بوده است. امروزه روند توسعه ُکره جنوبی روی 
شش صنعت استراتژیك شامل: فوالد، پتروشیمی، فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، الکترونیك 
و اتوموبیل تمرکز یافته. سیر تحول صنعت در ُکره جنوبی بسیار سریع بود. به عنوان مثال پایه 
صنعت کشتی سازی این کشور در دهه ۱۹6۰ میالدی گذاشته شد و اکنون با گذشت بیش 
از۵۰ سال نیمی از کشتی هایی که در سراسر جهان ساخته می شود، متعلق به ُکره جنوبی 
است. این کشور اکنون دارای اقتصاد توسعه یافته چندین هزار میلیارد دالری است. در سال 
2۰۱4 میالدی صادرات این کشور از مرز 6۰۰ میلیارد دالر گذشت و در آمد سرانه نیز به 2۰ 
هزار دالر درسال رسید. در شماره آینده خوانندگان را با روش های اجرایی کره جنوبی جهت 
رسیدن به این پیشرفت، آشنا می کنیم.                                             ادامه در شماره آینده

  صبح روز پنجشنبه۱2دسامبر سال ۱۹۸۵یك فروند هواپیمای DC -8  متعلق به شرکت 
هوایی  ARROW کمی پس از برخاستن از فرودگاه گاندار درکشور کانادا، سقوط کرد و 
تمامی2۷6  سرنشین آن جان خود را از دست دادند. این هواپیما از طرف ارتش آمریکا به صورت 
دربست، اجاره شده بود تا 2۵6 نفر از سربازان آن کشور را جهت استفاده از مرخصی از طریق 
فرودگاه کلن واقع در کشورآلمان به ایالت کنتاکی برساند. هواپیما بدون دردسر باند فرودگاه کلن 
را ترک کرد و جهت سوخت گیری در کانادا به زمین نشست و پس از سوختگیری بدون هیچ 
تغییری در تعداد مسافران، اقدام به پرواز نمود، ولی ۵ دقیقه پس از برخاستن، در جنگل کنار 

فرودگاه سقوط کرد.
علت حادثه بالفاصله توسط انجمن ایمنی حمل و نقل هوایی کانادا )CASB(، مورد بررسی قرار 
گرفت. چند ساعت پس از اعالم خبر از رسانه ها، یك گروه تروریستی اعالم کردند آنها در هواپیما 
بمب کار گذاشته بودند. کمیته تحقیق بدون پناه بردن به راحت طلبی و یا سیاسی کاری،  قبل 
از مطرح کردن فرضیه بمب گذاری، آن را مورد بررسی قرار داد و به دو دلیل رد کرد. اول این 
که اگر بمبی منفجر شده بود باید قطعاتی از بدنه هواپیما جلوتر از محل سقوط پیدا می شد که 
نشد. دوم این که باید آثار مواد منفجره در بدنه مشهود بود که این آثار هم پیدا نشد. در مرحله 
بعد چون هوا در آن روز خیلی سرد بود، فرضیه یخ زدن بال هواپیما پیش آمد و به سرعت این 
فرضیه جدی شد، چون این هواپیما با همین شرایط از فرودگاه کلن پرواز کرده بود و تنها متغیر، 
دمای فرودگاه کانادا بود. به خصوص که مدارک و شواهد فنی نشان می داد بال ها قبل از پرواز یخ 
زدایی نشده اند. از طرفی شاهدان گزارش می دادند  مهندس پرواز طبق پروتکل ها، بازرسی بدنه 
خارجی هواپیما را انجام و اجازه پرواز صادر کرده بود. ازآن گذشته در همان حدود زمانی چندین 
هواپیمای دیگر نیز بدون نیاز به یخ زدایی از فرودگاه، پرواز کرده بودند. هرچند بازماندگان سربازان 
و دولت آمریکا برای اعالم نتیجه به کمیته تحقیق فشار می آورند، ولی آنها به دلیل عدم قطعیت 

شواهد، از اظهار نظر خود داری کردند و بررسی دالیل سقوط تا دو سال بعد به درازا کشید.
وقتی که همه از یافتن علت واقعی سقوط نا امید شده بودند، یکی از متخصصین فرضیه اضافه 

وزن هواپیما را مطرح کرد. طبق پروتکل ها چون مسافران ترکیبی از افراد چاق و الغر و کوچك 
و بزرگ هستند، خلبان برای محاسبه وزن مسافران، تعداد آنها را ضرب در ۷۵ کیلو می کند، ولی 
مسافران این پرواز همه سربازان قوی هیکلی بودند که متوسط وزن آنها طبق پرونده پزشکی 
۱۰۰ کیلو بود، از طرفی همگی کوله پشتی نظامی و اسلحه خود را به داخل هواپیما برده بودند 
که خیلی سنگین تر از وزن متوسط بار همراه مسافر بود و باالخره چون هواپیما در اجاره بود و 
پولی بابت اضافه بار از آنها دریافت نمی شد، همگی مقدار زیادی اضافه بار داشتند که گزارش 
مقدار آن به دلیل ثبت نشدن، به خلبان داده نشد. برآورد شد حدود۱6/۷۰۰ کیلو اضافه بار در 
هواپیما وجود داشته که خلبان از وجود آن بی خبر بوده. چون در کانادا بنزین ارزان تر از اروپا 
است، خلبان باک ها را بدون این که بار اضافی را در نظر بگیرد پُر کرد. همین شرایط باعث کم 
آوردن قدرت موتور ها در زمان برخواستن و سقوط گردید. پا فشاری درکشف دلیل این سقوط 

باعث شد پروتکل های پرواز اصالح شود و از بروز حوادث مشابه جلوگیری گردد.
در ماه گذشته طوفان بی سابقه ای در تهران اتفاق افتاد که باعث مرگ ۵ نفر از اهالی گردید. 
وقوع این طوفان از طرف هواشناسی پیش بینی نشد. مسئوالن هواشناسی به سرعت دلیل عدم 
پیش بینی را محلی بودن طوفان اعالم کردند. شواهدی وجود دارد که منابع بین المللی با زبانی 
فنی این طوفان را پیش بینی کرده بودند. پس از انتقادهایی که از طرف مردم و مسئوالن به 
هوا شناسی شد، این بار مسئوالن هواشناسی بر خالف حرف قبلی خودگفتند »ما طوفان را 2۰ 
دقیقه قبل اعالم کردیم ولی اطالع رسانی به خوبی انجام نشد«. آنها مشکل را در ارتباط ضعیف 
بین ارگان های مسئول دانستند. قرار است یك کمیته ۵ نفره دالیل بروز این مسئله را بررسی و 

اعالم کنند تا مقصرین مشخص و از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
مسئوالن آب می گویند ۵۱۷ شهر کشور در آستانه بحران کم آبی قرار دارند. چندین شهر 
بزرگ و کوچك شامل جیره بندی شده اند و چندین شهر هم در نوبت هستند. این شرایط 
است که بسیاری از متخصصان و آگاهان پیش بینی کرده بودند. دالیل متعددی را می توان 
برای بروز چنین شرایطی برشمرد. خشکسالی، مصرف بی رویه آب، ساختن سد بیش از 
ظرفیت آبی کشور، حفر چاه های غیر مجاز و استفاده بیش از حد از سفره های آب زیر 
زمینی، راندمان پایین آب کشاورزی، توسعه بی رویه مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی، 
پا فشاری بر ُشعار خود کفایی کشاورزی و چندین عامل ریز و درشت دیگر، که به نظر می رسد 
هر کدام به ش��کلی و با نس��بتی، در بحران سهم دارند. اگر سهم هر یك از عوامل و علل 
ایجاد مشکالت به وسیله یك گروه حقیقت یاب متخصص و بی طرف مشخص و به مردم 
و مسئولین معرفی شود، می توان امیدوار بود که اشتباهات گذشته تکرار نشود و راه برون 
رفت و کنترل شرایط پیدا گردد. در غیر این صورت اشباهات بارها تکرار خواهد شد و هر 
یك از ارگان های ذی ربط با فرافکنی، از خود سلب مسئولیت خواهند کرد. به دلیل نقش 
مهمی که آب در زندگی مردم بازی می کند، اکنون بیم آن می رود که به جای بررسی و 
حل مشکل از راه های علمی و فنی، بحران به وادی سیاسی کاری و تسویه حساب های 
جناحی بلغزد. کنترل مشکل آب نیاز به هماهنگی و کار کارشناسی و فنی دارد ،نه 
سیاسی کردن موضوع.                                                                                ش ب

اقتصاد ُکر ه: از فرش به عرش )قسمت اول( فنی یا سیاسی
الگو برداری از پیشرفت سایر کشورها باعث کوتاه شدن راه 
و جلوگیری از آزمون و خطا می شود. کشور ُکره جنوبی 
می تواند الگوی خوبی برای صنعت و اقتصاد ما باشد. طی 
دو شماره با سیر پیشرفت کشور ُکره جنوبی آشنا می شویم، 

شاید درسی باشد برای پیشرفت کشور ما.
کشور ُکره جنوبی با مساحت حدود ۱۰۰/۰۰۰ کیلومتر 
مربع سرزمیني کوچك و از لحاظ منابع معدني بسیار 
فقیراست. آب و هوای آن گرم و مرطوب و پُر باران و نوع 
زمین  این کشور در بیشتر نقاط کوهستانی و غیرقابل 
کشت می باشد. ُکره جنوبی محروم از منابع نفت و گاز و 
ذخایر معدنی استراتژیك است. عالوه بر شرایط طبیعی، 
تاریخ شبه جزیره ُکره رخدادهای بسیار دردناکی را به 
خاطر دارد. از سال ۱۹۰۵ شبه جزیره ُکره به اشغال 
نیروهای ژاپنی درآمد و تا اتمام جنگ جهانی دوم به 
مدت 4۰ سال تحت سلطه باقی  ماند. دو روز پس از 
بمب باران اتمی هیروشیما در ششم اوت ۱۹4۵ اتحاد 

جماهیر شوروی به ژاپن اعالن جنگ داد و بر منچوری و شمال شبه جزیره ُکره به عنوان خاک 
ژاپن هجوم برد. نیروهای ایاالت متحده آمریکا نیز از جنوب این شبه جزیره وارد شدند و در 
نتیجه یك بار دیگر ُکره اشغال شد و میان قوای شوروی و آمریکا در مدار ۳۸ درجه تقسیم شد. 
به تدریج هر قسمت دارای یك حکومت دست نشانده از طرف یکی از دو قدرت جهانی گردید. 
در ژوئن ۱۹۵۰ یعنی چهار سال پس از پایان جنگ دوم، ارتش کمونیستی ُکره به رهبری کیم 
ایل سونگ که در منطقه تحت نفوذ شوری حکومت می کرد، چون احساس کرد ُکره جنوبی 
امکان دفاع ندارد، به منظور یك پارچه کردن دو ُکره به منطقه جنوبی حمله کرد. در ابتدا ارتش 

شد و مسئولین اقتصادی بسیاری از کشور ها در صدد الگوبرداری از مسیر طی شده توسعه 
این کشور و پیاده کردن چنین روندی در کشور خود شدند. آمارها نشان می دهد که در سال 
۱۹۵۰، ُکره جنوبی از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سطح پایین تری از کشور آفریقایي غنا 
قرار داشت. امروز این کشور پانزدهمین اقتصاد جهان است در صورتی که غنا در رده هشتاد 

و ششمین قرار دارد. 
در دهه ۱۹6۰ با ورود چین و اندونزی به بازار صنایعی مانند منسوجات و کفش، ُکره در 
رقابت با این کشور ها ناتوان شد، ولی به سرعت اولویت های صادراتی خود را تغییر داد. کم کم 
تولیدات ساخت کره با ارزش افزوده باال، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان باز کرد. 

بازچرخانی در شهرهای آینده 
سه راه حل برای کاهش آثار بحران آب
رازهای موفقیت )قسمت هفدهم(
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بازچرخاني آب در شهر های آینده

یکی از جنبه های مهم انقالب صنعتی، رشد سریع و شتابان شهرنشینی است. 
هرچند از شهر نشینی به عنوان یك پدیده مثبت برای جامعه بشری یاد می شود، 
اما گسترش آن به باعث بُروز مشکالت بهداشتی و آلودگی آب در شهرها شده. 
در طول زمان برای فائق آمدن به این مشکالت، زیر ساخت هایی نظیر سرویس 
بهداشتی، جمع آوری و دفع فاضالب شهری و تصفیه خانه فاضالب ابداع و در 
مناطق شهری به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفتند، که اکنون بخش جدایی 

ناپذیر تمدن مدرن محسوب می شوند.
امروزه کارایی اینگونه خطوط بزرگ و متمرکز تامین و انتقال آب و جمع آوری 
ب��اران و فاضالب، مورد انتقاد و تردید مدیران شهرس��ازی ق��رار گرفته. آنها به 
دنب��ال راه کارهای مس��تقل، کم حجم و جدا از هم هس��تند. برای این منظور 
ی��ك الگوی پایدار و غیرمتمرکز در نزدیك ترین فاصله تا محل مصرف آب، که 

بتواند مواد ُمغذی و انرژی را احیا و قابل استفاده مجدد 
نماید، دنبال می ش��ود. تعدادی پ��روژه نمونه برای 
احداث چنین سامانه هایی در نقاط مختلف جهان در 
 Cities( »حال اجراست، که به آن »ش��هرهای آینده
of the Future( م��ی گویند و توس��ط انجمن بین 
المللی آب دنبال می ش��ود. این پ��روژه ها قصد دارند 
یك راه حل پایدار برای س��اخت ش��هرهای جدید و 
ارتقاء زیرساخت های قدیمی شهرها ارائه نموده و آن 
را نهادینه کنند. این یادداش��ت نگاهی است به کاربرد 

الگوی »شهرهای آینده« در کشور چین.
امروزه چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه، 
شهرنشینی را در سطح وسیع تجربه می کند. شهرها 
روز به روز بزرگترشده، روستاها به شهرک ها تبدیل 
می شوند و به تدریج فعالیت ها و شیوه های سنتی 
کشاورزی در روستاها از بین می رود. اما واقعیت این 
است که در شیوه های سنتی، راهکار های فراوانی به 
روستاها  در  دارد.  وجود  اکولوژیکی  پایداری  منظور 
معموالً فضوالت )کودهای طبیعی و فاضالب( دوباره به 
زمین باز می گردد، که این کار ماهیتاً باعث بازچرخانی 
اکولوژیکی می شود. یك چنین مدل سنتی در واقع 
آن چیزی است که ما در شیوه های پایدار به دنبال آن 

هستیم. در شهرها، زیرساخت هایی نظیر سرویس های 
بهداشتی و دفع فاضالب در عین حال که بهداشتی و 
مناسب هستند اما به دلیل دور کردن مواد ُمغذی از 
منشاء پیدایش و گم شدن حجم بزرگی از آب، اثرات 
نامطلوبی بر زیست بوم دارد. با توجه به کاهش منابع 
آب، ارائه یك مدل نوین مدیریت آب برای شهرنشینی 
البته  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  شتابان چین 
تخریب سامانه های آب و فاضالب متمرکز که قبالً در 
شهرها ایجاد شده اند، راهکار مناسب نیست. اما حفظ و 
احیاء شیوه های سنتی کشاورزان و ایجاد سامانه های 
آب و فاضالب غیرمتمرکز، به عنوان راهکاری مناسب 
باید بررسی شود. به عبارت دیگر، کشور چین ظرفیت 
بالقوه زیادی در توسعه زیرساخت های پایدار شهری، 
جهت یاری رساندن به کشاورزان که6۰ درصد از کل 
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند را دارا است. به 
همین منظور چین همکاری های فعالی را با چند کشور 
در زمینه توسعه » شهرهای اکولوژیك« شروع کرده و 
منافع زیادی را از همکاری با انجمن های بین المللی در 
زمینه ایده ها، فن آوری ها و راهبردها، کسب می کند.

کشور چین به منظور مدیریت مهاجرت های روستاییان 
به شهر، قرار است در سی سال آینده حدود سیصد 
میلیون نفر بر جمعیت شهری خود بیافزاید. به همین 

دلیل هم اکنون مشغول ساخت شهرهای جدید است. بنابراین فرصت مناسبی 
برای طراحی زیرساخت های پایدار شهری برایش فراهم شده. وزارت حفاظت 
محیط زیست چین در سال 2۰۰۳ دستورالعملی با نام» راهنمای ساخت استان 
اکولوژیك، شهر اکولوژیك و روستاي اکولوژیك« را تهیه و به شهرسازان ابالغ 
نمود. در پی آن یك صعود ناگهانی در طراحی و ساخت شهرها، طبق الگوی 

پایدار به وقوع پیوست. 
)Ecocity(الگوی شهر اکولوژیک

دولت مرکزی و استانداری هاي چین جهت استفاده از تجربیات و فن آوری های 
دنیا، از سازمان های خارجی متعددی برای توسعه شهرهای اکولوژیك خود 
دعوت نمود. منطقه دونگ تان در دهانه رودخانه یانگ تسه در نزدیکی شانگهای 
برای اولین بار بر اساس الگوهای شهر اکولوژیك طراحی و ساخته شد. مدیران آب 
دریافتند تفاوت دست آوردهای شهر اکولوژیك که آب محور و غیرمتمرکز است، با 

الگوهاي قدیمي بسیار فاحش است. 

 در پی مشخص شدن مواهب شهرهای اکولوژیك، هم اکنون در بیشتر شهرهای 
چین از شمال تا جنوب، برنامه ریزی برای ساخت الگوهای شهر اکولوژیك در 
حال انجام است. در نوامبر سال 2۰۰۷ دولت های چین و سنگاپور توافق نامه ای 
را امضاء کردند که به موجب آن، سنگاپور یك شهر اکولوژیك در تیان جین در 
۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق پِکن خواهد ساخت. دانشگاه کالیفرنیا در شهر برکلی 
آمریکا، کار مشترکی را با شرکت صنعتی زیمنس شروع کرده تا اطالعات و دانش 
الزم برای ساخت این گونه شهرها را در اختیار برنامه ریزان چینی قرار دهند. کشور 
سوئد در حال حاضر کمك هایی در زمینه توسعه الگوهای جدید شهر اکولوژیك، 
در یك مجتمع عظیم آهن و فوالد در نزدیکی تانگ شان واقع در ۱۵۰ کیلومتری 

شرق پکن آغاز کرده.
امروزه »شهرهای آینده« کانون توجه خود را بر اجرای سامانه های چرخه ای و 

کاهش فضاهای مزاحم برای اکولوژی معطوف کرده اند. این الگو شباهت زیادی با 
عادات و رفتار سنتي چینی ها دارد. به تعبیر امروزي، این الگو نیازمند فن آوري هاي 
تصفیه یکپارچه/ غیرمتمرکز است. در بین آنها فن آوری »سرویس بهداشتی مدار 
بسته« )Ecosan( یك انتخاب ایده آل محسوب می شود. ]سیستمی که هر واحد 
تولید کننده فاضالب و زباله بتواند بدون ارتباط با سایر واحدها نسبت به بازیافت آب 

وانرژی و مواد ُمغذی فضوالت اقدام کند.[
چون المپیك جوانان دنیا امسال در چین برگزار می شود و شعار آن »المپیك سبز« 
است، پارک جنگلی المپیك در پکن می خواهد این پیام را برساند که مراقبت از 
محیط زیست سالم و پایدار یك ضرورت است. به همین دلیل در تمامی بخش های 
خدماتی این پارک فضای سبز انبوه که با آب بازچرخانی شده آبیاری می شود، 
سامانه های بهداشتی مدار بسته و سازگار با اکولوژی، دریاچه ای که از پساب 
بازچرخانی شده تصفیه خانه های فاضالب مجاور تغذیه می شود، استفاده از مواد 
ُمغذی موجود در فضوالت انسانی و آب های خاکستری )فاضالب ناشی از حمام، 
لباس شویی و ظرف شویی( برای فضای سبز پارک، جزء اهداف تعیین شده این 

پارک محسوب می شوند. حدود 2۷ واحد سرویس بهداشتی مداربسته عمومی 
در سطح این پارک ساخته شده که هر یك از آنها مجهز به مخزن هایی است که 
فاضالب های با منشاء مختلف را، از همان ابتدا تفکیك و جمع آوری می کنند. 
آب های قهوه ای )فاضالب حاوی مدفوع و فالش تانك سرویس بهداشتی( به 
وسیله کامیون های خالء از این واحدها به یك تصفیه خانه مرکزی منتقل 
می شوند که دارای تاسیسات تصفیه فاضالب بیولوژیکی غشائی)MBR( و یك 

واحد تولید کود گیاهی است.
پروژه نمونه شهر اکولوژیک ژیائوتانگ شان

مجریان پروژه های مشترک به این موضوع واقف اند که اجرای سامانه های 
متمرکز در اغلب موارد نه تنها مناسب نیست بلکه پایدار نیز نمی باشد. بنابراین 
رویکرد در طراحی ها باید به گونه ای اتخاذ شود که زمینه ساخت یك سامانه 
یکپارچه تر، ولي غیرمتمرکز فراهم شود. به شکلی که 
زباله های  و صنعتی،  فاضالب های خانگی  فضوالت، 
جامد و آب های ناشی از نزوالت جوی، بایستی هم زمان 
و با هم مدیریت شوند، زیرا با این شیوه و فرآیندهای 
مشابه می تواند به راه حل های پایدارتر و کم هزینه 
تری منجر رسید. گرچه ممکن است روش های متفاوتی 
در اجرای این پروژه ها به کار برده شود، اما در همه آنها 
هدف دستیابی به سه عامل آب، مواد ُمغذی و انرژی به 
صورت محلی می باشد. با توجه به اینکه دوره ساخت 
این پروژه ها طوالنی و بین2۰ تا 4۰ سال خواهد بود و 
پیش بینی اثرات عملی این شهرهای اکولوژیك مشکل 
است، لذا یك پروژه نمونه در مقیاس کوچك و در حومه 
ژیائوتانگ شان در ۳۵ کیلومتری شمال پکن احداث شده 
است که در آن بازچرخانی سه عامل آب، مواد ُمغذی و 

انرژی، در زمینی به وسعت 2 هکتار انجام می شود.
در  منطقه خلوت  یك  در  ژیائوتانگ شان  نمونه  پروژه 
ساحل رودخانه بنا شده است. در این منطقه کوچك، 
ساختمان های سبز ی ساخته شده که دارای سامانه های 
جداسازی فاضالب، تولید گاز بیوشیمیایی، جمع آوری 
آب باران، استخرهای اکولوژیکی، تاالب و حتی انرژی 
اکولوژیکی،  این پروژه  بادی هستند. در  خورشیدی و 

شهر  الگوهای  و  چینی  کشاورزی  فرهنگ  الگوهای 
اکولوژیك از نظر فنی به صورت مکمل هم مورد استفاده 
قرار گرفته اند. علیرغم وسعت کم این پروژه، تعدادی 
مزرعه نیز در آن ایجاد شده که امکان تولید غذا )غالت 
و گوشت( برای ساکنان )معموالً کمتر از ۱۰ نفر( در 
این مزارع محدود وجود دارد و مواد ُمغذی موجود در 
فضوالت انسانی و حیوانی به صورت محلی در مزارع 
بازچرخانی می شوند. روش های سنتی با استفاده از 
سامانه شهر اکولوژیك شکل امروزی تری به خود گرفته 
است. آب باران حاصل از داخل و خارج سایت به منظور 
تغذیه یك استخر اکولوژیکی و تامین آب شرب )پس از 
تصفیه مناسب( جمع آوری می شود. آب جمع آوری 
شده بین استخر اکولوژیکی و استخر تصفیه بازچرخانی 
می شود و بین آنها دو تاالب مصنوعی برای تصفیه آب 
شده  احداث  خاکستری  های  آب  و  شده  بازچرخانی 
است. به منظور تامین روشنایی در شب و گرما برای 
زمستان، صفحه های خورشیدی و موتورهای کوچك 
بادی بر روی بام ساختمان های سبز نصب شده اند. 
گازهای بیوشیمیایی ناشی از کود، فضوالت حیوانی و 
زیست توده )Biomass(، در پخت و پز مورد استفاده 
قرار می گیرد. در این منطقه تخلیه آالینده ها به محیط 

صفر است.
بر اساس نتایج حاصل از پروژه نمونه ژیائوتانگ شان و چند پروژه اکولوژیکی 
دیگر، یك کنفرانس بین المللی تحت عنوان »زیرساخت های آبی پایدار برای 
شهرها و روستاهای آینده« در نوامبر 2۰۰۹ در پکن برگزار شد و فراخوانی 
برای دریافت مقاله های تحقیقی و علمی در راستای توسعه علوم آب مرتبط 
از مقاالت این کنفرانس در کتابی تحت  با توسعه پایدار، داده شد. بخشی 
به  پایدار: تجربیات چین و دنیا«  برای جوامع  عنوان »زیرساخت های آبی 
چاپ رسیده است. در این کتاب اصول، مفاهیم و تجربیات مربوط به شهرهای 
این کتاب سعی دارند  اکولوژیك چین و دنیا آورده شده است. مقاله های 
سیاستمداران، جوامع علمی و شهروندان را به تجدید نظر در توسعه زیرساخت ها 
و به کار گیری سامانه های به هم پیوسته، نظیر سامانه های بهداشتی پایدار و تصفیه 

فاضالب غیرمتمرکز و مستقل در شهرهای آینده ترغیب و تشویق نمایند.
نویسنده: Xiaodi Hao ، استاد دانشگاه مهندسي عمران و معماري پکن

ترجمه و تلخیص: محمد ُحب وطن



در آغوش گرفتن شاهد موفقیت کار سختی است. برای این کار باید نکات زیادی 
را بدانی��م و رعایت کنیم. در این ش��ماره قس��مت ۱۷ از مقاله رازهای موفقیت 
را چ��اپ می کنیم. هرچند مجموعه این مقاالت می تواند برای رس��اندن ش��ما 
به موفقیت موثر باش��د، ولی چون در هر قس��مت به تش��ریح یك یا چند عامل 
کس��ب موفقیت می پردازد، به صورت جداگانه هم می تواند مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد. البته شماره های قبلی در سایت www.kwciran.com قسمت آرشیو 

ماهنامه قابل دسترس است.
در مبحث قبل تاثیر برقرار کردن ارتباط به عنوان یکی از عوامل خوش��بختی را 
تعریف کردیم. ارتباط اگر به خوبی برقرار نشود موثر نخواهد بود. حاال شیوه هایی 
که می تواند در خدمت ارتباط موثر قرار گیرد را شرح می دهیم. یك ارتباط موثر 
فراتر از گفتن و شنیدن و فهماندن و فهمیدن است. در واقع معنی ارتباط موثر 
این است که فرد بتواند در پروسه ارتباط، شخص خودش را بیشتر و بهتر بفهمد 
و ظرفیت و توان آن را پیدا کند تا به اهداف خود نزدیك ش��ود. به همین دلیل 

نباید گرفتار ارتباط غیر فعال شوید، چون به هدف خود نخواهید رسید. 
ش��یوه برقراری ارتباط غیر فعال به چهار دسته تقسیم می شوند: اول ارتباطی 
ک��ه پُ��ر از تعارف، تظاهر و دروغ اس��ت. حرف هایی مانند ای��ن که »من مهم 
نیستم، تو مهم هستی«. دومین شیوه محکوم کردن دیگران است. حرف هایی 
مانند » تقصیر تو بود، گناه از تو بود« در این نوع ارتباط فرد می خواهد بگوید 
همیش��ه دیگران مسئله آفرین و مقصر هس��تند. شیوه سوم گفتن حرف هایی 
اس��ت که در ظاهر صحیح و حرف حس��اب هس��تند ولی در واقعیت جایگاه و 
پایگاهی ندارند. حرف هایی ُش��عاری مانن��د » باید مهربان بود، باید خوب بود، 
ما برادر هستیم، ما هم وطن هستیم« معموالً وقتی به عمق این حرف ها نگاه 
کنیم در می یابیم، هیچ س��ودی برای نزدیك ش��دن به هدف ندارد. چهارمین 
روش حرف هایی اس��ت که هیچ ربطی به موضوع اصلی بحث ندارد، مانند این 
که وقتی به کس��ی می گوییم »چرا دیر آمدی« در پاس��خ بگوید » تو اول برو 

 

سه راه حل برای کاهش آثار بحران آب

دکتر ایما اس��توارت )Dr. Emma Stewart ( مدیر انجمن توسعه پایدار در 
شهر سان فرانسیسکو پیشنهاداتی را در راستای استفاده صحیح آب ارایه داده. 
او م��ی گوید: کمبود آب در جهان باالخره باع��ث افزایش تصاعدی قیمت آن 
خواهد شد و در سال های آینده ارزش آب برای بیشتر مردم جهان تا حد نفت 

پی��دا خواهد  ارتق��اع 
ک��رد. برخ��الف نفت، 
جایگزینی  هی��چ  آب 
ندارد. تنه��ا آب های 
شور دریا ها را می شود 
نم��ك زدای��ی ک��رد 
ک��ه هزین��ه تصفیه و 
اس��تفاده از ای��ن نوع 
آب بس��یار گران و در 
بس��یاری از مناطق به 
نیست و همراه  صرفه 
با آلودگی های زیست 
در  اس��ت.  محیط��ی 
حال حاضر روش های 

متنوعی برای کنترل بح��ران آب وجود دارد. البته باید در نظر گرفت کلیه راه 
حل های به گونه ای باشد تا در کیفیت زندگی ما تاثیری نداشته باشد. این سه 
روش در حالی که باعث کاهش مصرف می شود، به کیفیت بهداشت و آسایش 

مردم لطمه ای نمی زند.

1-  لوله های آب را تعمیر کنیم.
به اس��تناد گزارش مجله س��یرز ریپورت )Ceres report( در ایاالت متحده 
آمریکا روزانه 24میلیون متر مکعب آب تصفیه شده، برابر با ۱4 درصد مصرف 
روزانه آمریکا، به دلیل نشتی لوله ها هدر می رود. انجمن مهندسان ساختمان 
آمریکا به زیرس��اخت آب این کشور پایین ترین رتبه ساختمانی را داده است. 
اگر لوله های آب تعمیر شود مانند آن است که ۱4 درصد در مصرف آب صرفه 

جویی شده که رقم بزرگی است. 
نظریه های گوناگون در مورد هزینه بازسازی زیرساخت لوله های آب در آمریکا 
وجود دارد، جامعه مهندسین ساختمان این هزینه را در حدود 2/۵ تریلیون دالر 
ب��رآورد نموده، برآورد آژانس حفاظت محیط زیس��ت آمریکا  )EPA( در حدود 
6۰۰ میلیارد دالر است. از سوی اتحادیه شهردارهای آمریکا این هزینه ۵ تریلیون 
دالر برآورد شده. چون مقدار هدر رفت آب بسیار بزرگ است، این کار باید دیر یا 
زود انجام شود. همان گونه که می بینید اختالف نظر زیاد است. پس بهتر است 
یك نهاد مس��تقل رقم واقعی هزینه ها را ب��رآورد نماید تا دولت برای آن تامین 

بودجه کرده و هرچه زودتر این کار آغاز شود.

2- کاهش مصرف هرچند اندک
با اس��تناد به آمار موسس��ه پاس��یفیك )Pacific Institute( میزان میانگین 
مص��رف آب در آمری��کا ۳۰۰ لیتر در روز اس��ت، در حالی که در کش��ور گامبیا 
مصرف روزانه 4 لیتر و در اروپا میانگین ۱2۰ لیتر است. این موسسه اعالم می کند 
مصرف ۱۰۰ لیتر آب در روز یك استاندارد برای زندگی سالم و بهداشتی است. از 
اینجا متوجه می شویم مردم آمریکا باید یاد بگیرند روش برخورد خود را با آب را 
تغییر اساسی دهند و در مصرف آب به شدت صرفه جویی کنند. البته به صورت 
ناگهانی نمی توان از مردم توقع داش��ت 2۰۰ لیتر از مصرف روزانه خود بکاهند، 
بلکه این کاهش باید به تدریج و از اندازه های کم ش��روع ش��ود، تا در این فاصله 

وسایل کاهنده و روش های کاهش در مصرف در اختیار مردم قرار بگیرد.
در بعضی از شهر ها از جمله لوس آنجلس برای کاهش مصرف آب، کنتور هایی سر 
راه لوله ها گذاشته شد، نتیجه این عمل موقتی بود و دوباره پس از مدتی مصرف 
آب به صورت اولیه برگش��ت. بعد از مدتی دستگاه های اندازه گیری موثرتری را 
در درون ساختار لوازم خانگی قرار دادند، که امروزه به صورت استاندارد در آن ها 
تعبیه می شود، تا مردم بتوانند در تك تك مکان هایی که آب مصرف می شود، 
تاثیر صرفه جویی را مشاهده کنند. همچنین این اقدام در فضای سبز شهری، به 
طور موثر در کاهش مصرف آب تاثیر گذار بوده، زیرا  مس��ئولین آبیاری به دقت 

می توانند حجم آبیاری را کنترل کنند.

رازهای موفقیت )قسمت هفدهم(

بوسه/اثر:رنه مگریت

۳- تقلید از طبیعت
با درک طراحی طبیعت و تقلید از سیستم های طبیعی، می توانیم به مدیریت 
س��اختاری آب که باعث کاهش مصرف می شود دست یابیم. درشرایط خشك 
که میزان بارندگی کم اس��ت وهیچ گونه نظمی برای بارندگی وجود ندارد، باید 
از اس��تفاده مستقیم باران به عنوان منبع آب زراعت های دیمی صرف نظر کرد 
و با پخش س��یالب به فکر افزایش سرعت نفوذ آب در زمین، به منظور افزایش 
رطوبت خاک و ذخیره سازی آب در الیه های زمین بود تا استفاده حد اکثری از 
روان آب ها امکان پذیر شود. جمع آوری و ذخیره آب باران برخالف سیستم های 
بزرگ و متمرکز مانند سدها، نیاز به سرمایه گذاری زیاد و فن آوری پیشرفته ای ندارد 
و در ابعاد کوچك قابل اجرا می باش��د. آیا بهتر نیس��ت به جای افزایش ذخیره 
س��ازی س��طحی و تصفیه آب با تکنولوژی های مورد نیاز، کمی از آلوده کردن 
آب جلوگیری و با راه حل های ساده که از طبیعت برگرفته شده از مصرف آب 

زیاد جلوگیری کنیم؟
مترجم: شهرام موبد

دماغ گنده خود را عمل کن بعد از من ایراد بگیر«.پاسخی که در راستای جهت 
اصلی بحث نیست و بیشتر هدف فرار کردن از پاسخ را دارد.

در یك ارتباط موثر، خواس��ته ش��ما باید مشخص باشد تا مخاطب به دقت بفهمد 
چ��ه می خواهید. بعضی اوقات ما فکر م��ی کنیم مخاطب باید خودش مقصود ما 
را بفهم��د. در نتیجه نامفهوم وگنگ صحبت می کنیم. در صورتی که این وظیفه 
ما اس��ت تا خواسته خود را مشخص و معین، با مخاطبین در میان بگذاریم. دیگر 
این که ما باید خواس��ته هایی ُشدنی و امکان پذیرداشته باشیم که برای مخاطب 
هم، جالب و با ارزش باشد. حاال اگر اعتقاد به این داریم که طرف مقابل می تواند 
خواسته ما را انجام دهد و از حدود توانایی یا اختیارت او خارج نیست، می توانیم 
خواس��ته خود را  تا نگرفته ایم، همچنان بخواهیم، بارها بخواهیم و به شکل های 
مختلف بخواهیم. بس��یاری از افراد وقتی به جایی زنگ می زنند و تلفن مش��غول 
است، دیگر قانع می شوند که سعی خودشان را کرده اند. ما حتی نباید پاسخ منفی 
را به عنوان جواب آخر بپذیریم و تا زمانی که به هدف نرسیده ایم نباید آن را رها 
کنیم، حتی اگر َده بار و یا صد بار پیگیری الزم داش��ته باش��د. بسیاری از افراد در 
منزل نشس��ته اند و انتظار دارند تا کس��ی بیاید و آن ها را کشف کند. مسئله ای 
که در مورد ازدواج و کاریابی بس��یار صادق است. این گونه افراد گله می کنند که 
پسری یا دختری برای ازدواج با آن ها پیدا نمی شود و یا این که کار پیدا نمی کنند. 
اما اگر از آن ها بپرس��ید چه س��عی و تالشی کرده اید و به کجاها سر زده اید و از 

چه کسانی خواسته اید، احتماالً جواب، یك هیچ بزرگ است.  
یکی از ابزار رس��یدن به خوشبختی صبر و تاخیر انداختن در لذت و پاداش است. 
م��ا در 2 تا ۵ س��الگی باید بیاموزیم، برای چیزهایی ک��ه به آن عالقه داریم صبور 
باشیم. از تولد تا ۱4 ماهگی احتیاجات کودکان باید بالفاصله برآورده شود. بین ۱4 
ماهگی تا 24 ماهگی نیازهایش باید با کمی صبر برآورده گردد. بین 2 تا ۵ سالگی 
تقریبا هر وقت که یك چیزی می خواهد، باید به او گفته شود کمی صبر کن، ولی 
باید حتماً کاری را که به تاخیر انداخته اید را انجام دهید تا کودک احساس نکند 
صبرش بیهوده بوده و از اول هم قرار نبوده خواسته اش برآورده شود. با این شیوه 
کودک می آموزد که می تواند دریافت لذت و پاداش را بدون خطر از دست دادن 
آن، به تاخیر بیاندازد و به فردا و آینده خوش��بین و امیدوار باشد. در یك آزمایش 

به تعدادی کودک گرس��نه یك ش��یرینی دادند و به آن ها گفتند ما به زودی بر 
می گردیم و اگر تا آن موقع ش��یرینی را نخورده باش��ید، یك شیرینی دیگر هم 
به ش��ما خواهیم داد. بعضی از بچه ها بالفاصله ش��یرینی را خوردند. بعضی ها 
بعد از مدتی تحمل، ش��یرینی را خوردند و تعداد کمی از بچه ها ش��یرینی را به 
فراموشی سپردند و مشغول کارهای دیگر شدند. ۱۵ سال بعد همین بچه ها مورد 
مطالعه قرار گرفتند و مش��خص ش��د آنها که صبور بودند، در زندگی و تحصیل 

موفق تر هستند. 
با خود فکر کنید اگر ۷۰ هزار تومان به شما بدهند و بگویند سعی کن روزی ۱۰ 
هزار تومان خرج کنی، شما دو راه پیش رو دارید. یا تمام پول را روز اول خرج می کنید 
و 6 روز بع��د زجر بی پولی را بکش��ید، یا ای��ن که به تدریج و در طول هفته خرج 
کنی��د و ه��ر روز از پول خود لذت ببرید. این تف��اوت تاخیر در لذت با بی صبری 
است. البته نباید تاخیر در کسب لذت و پاداش منجر به ذخیره کردن و پس انداز 
برای روز مبادا شود. چون پس انداز کردن در اغلب اوقات نشانه نا امیدی، نگرانی و 
ترس از آینده است. بنابراین مشخصه انسان موفق به تاخیر انداختن لذت و پاداش 

است و نه ذخیره کردن آن.
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تحلیل اخبار آب
تعرفه  پرداخت قبوض آب باید در مناطق مختلف متفاوت باشد

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این که در زمان 
حاضر حدود ۱۹ تا 2۰ درصد قیمت تمام شده آب از مشترکان دریافت می شود، گفت: 
مشترکان تنها بخش ناچیزی از قیمت تمام  شده آب را پرداخت می کنند در حالی که 
پرداخت واقعی قیمت ها می تواند نقش به سزایی در مصرف بهینه آب داشته باشد. وی 
تعرفه یکسان آب بها را در سطح کشور اصولی ندانست و گفت: قسمت عمده منابع آب 
محلی است، بنابراین تعرفه های پرداختی باید در مناطق مختلف متفاوت باشد و به مقوله 
اقتصاد آب بیش از پیش توجه شود.                                                                افکار نیوز        
 پس از حذف کردن بخشی از سوبسید نان، مصرف گندم در کشور، حدود 
۳۱ درصد و فروش آرد نزدیك به 2۰ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که 
مصرف نان توسط خانوارها بدون تغییر باقی مانده. در واقع با کاستن از سوبسید هدر رفتن 
نان در نتیجه هزینه های دولت کاهش یافته. در صورت نیاز ُمبرم به گندم می توان آن 
را وارد کرد. ولی آب هم از اهمیت بیشتری بر خوردار است و هم غیر قابل تامین از منابع 

خارجی است. شگفتا که برای واقعی کردن قیمت آب، این مقدار تاخیر اتفاق می افتد. 

زنگ خطر برای نابودی دریاچه ی ارومیه سال ها پیش به صدا درآمده بود
اسماعیل کریم زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: متأسفانه طی ۸ 
سال گذشته به استفاده ی بهینه از آب در مصارف کشاورزی اصالً توجه نشد و این موضوع 
سبب تشدید بحران دریاچه ی ارومیه شد. وی تصریح کرد: یك برنامه ی ۵ ساله برای اصالح 
آبیاری و نوع کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تنظیم شده که نزدیك به ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی تأکید کرد برای احیای دریاچه ی ارومیه معتقد به اصالح 

روش آبیاری و نوع کشت هستیم.
خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(

  هیچ پدیده اجتماعی یك شبه اتفاق نمی افتد. خشك شدن دریاچه ارومیه یا کم 
آبی در اکثر نقاط کشور، ریشه درسالیان قبل دارد. زمانی که محیط زیست طبیعی دریاچه برای 
احداث جاده میان گذر به هم خورد. وقتی که تعداد چاه های غیر مجاز در منطقه به 24هزار عدد 
رسید. هنگامی که تعداد سد های حوزه دریاچه بالغ بر4۰ عدد شد و.... حاال هم احیاء دریاچه نیاز به 
برنامه های دراز مدت و همکاری مردم منطقه دارد. تامین بودجه برای این مشکل نقش فرعی را دارد. 

هشدار به روند افزایشی مصرف آب در قم
عبدالحمید توکلی بینا مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نسبت به روند افزایشی 
مصرف آب در قم هشدار داد و گفت: سهم استان قم از سرشاخه های دز ۱42 میلیون 
مترمکعب برای افق سال ۱42۰ تعیین شده است و اگر بخواهیم با همین روند همچنان 
سخاوتمندانه از آب استفاده کنیم، این سهمیه متاسفانه تا هفت سال دیگر به پایان می رسد. 
وی مشکل کمی و کیفی آب قم را یك موضوع تاریخی و بزرگ در این شهر دانست و گفت: حفر 
چاه  های علی آباد در دهه 6۰ ،  ساخت و بهره برداری از سد ۱۵ خرداد در دهه ۷۰ ، احداث شبکه 
جداگانه آب شیرین در دهه ۸۰ و انتقال آب از سرچشمه های دز به قم در دهه ۹۰ از اقدام های انجام 
شده در چهار دهه گذشته برای رفع این مشکل در قم بوده. وی با اشاره به افزایش مصرف بی رویه 
آب در استان، گفت: این رویه همچنان ادامه دارد به طوری که در سال گذشته با حدود شش درصد 
رشد مواجه بودیم که رقم فوق العاده باالیی است. وی خاطر نشان کرد: امروز هیچ راهی برای برون 
رفت از بحران جز صرفه جویی و استفاده درست از آب نداریم و در پایان بر ضرورت صرفه جویی در 
همه مصارف آب  بر اعم از کشاورزی، فضای سبز، صنعت، شرب و بهداشت تاکید کرد و گفت: باید 
روش ها و ابزارهای مصرف ازجمله شیرآالت و دستگاه های آب بر را اصالح کنیم تا بتوانیم برای همیشه 
آب کافی را برای ادامه حیات و تضمین سالمت روح و روان و محیط زیست در اختیار داشته باشیم.                                                      
       ایلنا

  مبارزه با عادات غلط اجتماعی کار بسیار مشکلی است. مصرف بی رویه آب 
یك عادت غلط و خطرناک است که به آسانی تغیر نمی کند. مشکل در این نکته نهفته که 
اکثر کسانی که مردم را باید به کاهش مصرف آب ترغیب کنند، در ته قلب به صرفه جویی باور 
ندارند و از پس عادت خود و خانواده خود بر نمی آیند. شاید یکی از راه های انتخاب مسئول 

برای مدیریت مصرف آب، نگاه کردن به کنتر آب خانه آن مسئول است.

جیره بندی آب  نخواهیم داشت
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: باتوجه به این که در 
چند سال اخیر با مشکل کم آبی مواجه بوده ایم، اما در تامین آب شرب مشترکان هیچ وقفه ای 
بوجود نیامده است و در صورت همکاری مشترکان و با توجه به تدابیر اجراشده، تابستان امسال 
جیره بندی آب نخواهیم داشت و آب شرب مشترکان با تدابیر درنظر گرفته شده، تامین می شود.
باشگاه خبرنگاران

یکی از دالیلی که امروز به بحران آب برخورد کرده ایم، تامین بدون حد و مرز                            
آب در سال های گذشته بوده. اکنون دیگرکسی با قاطعیت نمی تواند تضمین کند که آب را 
بدون جیره بندی تامین کند. امید به این که مردم  بدون برنامه ای منسجم، در جهت صرفه جویی 

در مصرف آب همکاری موثری بکنند به نظر واقع بینانه نمی آید. 

طرح آمریکا برای کاهش ۳۰ درصدی گازهای گلخانه ای

چند ماه قبل سومین گزارش» ارزیابی ملی آب و هوا « از سوی کاخ سفید منتشر شد. براساس این 
گزارش باال آمدن س��طح دریاها، بارندگی های سیل آسا و بروز موج حرارتی که عمدتاً ناشی از 
فعالیت های انسانی است، به تاسیسات زیر بنایی کشور آمریکا آسیب زده و این آثار در دهه های آتی 
بدتر خواهد شد. این گزارش نشان می دهد از سال ۱۹۵۸ تا 2۰۱2، میزان بارندگی های سنگین 
در ایالت های شمال شرقی آمریکا ۷۱ درصد افزایش یافته. این گزارش به شکسته شدن رکورد دما 
در روزهای تابستان سال 2۰۱۱ در تگزاس و اوکالهما اشاره می کنند و اخطار می دهد که اراضی و 
امالک میلیون ها انسان در معرض خطر باال آمدن سطح دریاها هستند. پنج میلیون نفر در آمریکا در 
مناطقی زندگی می کنند که فقط ۱/2 متر باالتر از سطح آب است. در این گزارش هشدار داده شده 
تالش هایی که تابحال انجام شده برای کاهش گازهای گلخانه ای جهت پرهیز از پیامدهای منفی 

اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی، کافی نیست.
س��ازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا )IPE( در ماه جاری در جهت جلوگیری از آثار مخرب 
گرم شدن جهان و کاهش تصاعد گازهای کربنی در سطح ۳۰ درصد، تا سال 2۰۳۰ » طرح انرژی 
پاکیزه« را معرفی کرد. این مقررات شامل 64۵ صفحه جزئیات برای کاهش روند گرمایش زمین 

است. آمریکا سعی می کند کشورهایی مانند چین و هند را به اعمال مقرراتی مشابه ترغیب کند.
این طرح بیش از هر چیز6۰۰ نیروگاه برق که با زغال کار می کند را هدف گرفته. این نیروگاه ها 
بزرگ ترین منبع تولید آلودگی کربنی در آمریکا هستند و یك  سوم از کل گازهای گلخانه ای تولید 
شده در آمریکا را به جو زمین می فرستند. رئیس جمهور آمریکا در پنج سالی که از شروع ریاست 
جمهوری اش می گذرد نتوانس��ته مخالفان جمهوری خواه خ��ود را در کنگره راضی به مهار دی 
اکسیدکربن کند. دموکرات ها در سال 2۰۱۰ تالش کردند الیحه ای را برای محدود کردن تصاعد 
دی اکسیدکربن تصویب کنند که با مخالفت جمهوری خواهان بی نتیجه ماند. اکنون دولت اوباما 
برای اعمال مقررات تازه به اختیارات ریاست جمهوری متوسل شده است. در  سال 2۰۰۷ دیوان 
عالی آمریکا به سازمان حفاظت از محیط زیست، به عنوان بخشی از قوه مجریه، اجازه داده بدون نیاز 

به تایید کنگره، میزان دی اکسید کربن را کنترل کند.  
میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنای آمریکا در بیانیه ای گفت: »این اعالمیه دشنه ای در 
قلب طبقه متوسط آمریکاست که تاثیر آن بر خانواده ها و مناطق مختلف کشور فاجعه بار خواهد بود، 
چون باعث ویرانی یك صنعت افتخار آمیز داخلی می شود.« منتقدان استدالل می کنند که مقررات 
تازه باعث بسته شدن نیروگاه های برق در آمریکا شده در نتیجه قیمت برق افزایش خواهد یافت و 

می تواند به اقتصاد آمریکا به خصوص در بخش های تولید زغال سنگ لطمه بزند.

اما مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا می گوید» وظیفه سازمان او حفاظت از سالمت عموم و 
محیط زیست است« و استدالل کرده که تغییرات آب و هوایی باعث تشدید خطر علیه سالمتی جامعه و 
اقتصاد شده است. سازمان حفاظت از محیط زیست تخمین می زند که مقررات تازه باعث افت ۸ درصدی 
صورت حساب برق از طریق افزایش بازدهی و کاهش تقاضا برای برق  خواهد شد. خانم مکارتی مدیر سازمان 
حفاظت از محیط زیست در پاسخ به منتقدان می گوید: » آنها در اشتباه هستند. ما هرگز مجبور نبوده ایم و مجبور 
نخواهیم بود تا میان یك اقتصاد سالم و یك محیط زیست سالم یکی را انتخاب کنیم.« با این حال قانونگذاران 
در مجلس نمایندگان و سنا سعی می کنند این قانون را متوقف کنند. از جمله آنها یك نماینده جمهوری خواه 

و یك نماینده دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی هستند که اقتصاد آن به شدت بر زغال سنگ متکی است.
با همه ی اینها  انتظار می رود که مقررات تازه تا ژوئن 2۰۱۵ پس از ثبت نظر عموم مردم نهایی شود. 
سپس هریك از ایالت های آمریکا تا ژوئن 2۰۱6 ملزم به ارائه طرح های اجرایی خواهند بود. آنها می توانند 
تحت شرایطی پیروی از مقررات را تا ژوئن 2۰۱6 عقب بیاندازند. استراتژی ایالت ها می تواند شامل 
افزایش تولید نیروی برق با کمك انرژی اتمی یا خورشیدی یا روی آوردن به گاز طبیعی باشد. براساس 
این طرح شرکت هایی که زیر حد مجاز آلودگی تولید کنند، اعتباری بدست می آورند که می توانند 

آن را به شرکت هایی که بیشتر از حد مجاز آلودگی تولید کرده اند بفروشند.
میزان کاهش آلودگی برای همه ایاالت یکسان نخواهد بود. مثالً ویرجینیای غربی باید ۱۹ درصد آن 
را کم کند درحالی که نیویورک باید 44 درصد از آن بکاهد. البته نیویورک جزو ایاالتی است که از قبل 

طرح هایی  برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای را شروع کرده.
ری تامبلین فرماندار دموکرات ویروجینیای غربی گفت که »به نظر می رسد طرح جدید، نگرانی های 
جدی ما را در نظر گرفته است.«  او اضافه کرد » اگر این طرح تازه اجرا شود، شکی نیست که قیمت 

برق افزایش خواهد یافت.« 

KWC اخبار
حضور در نمایشگاه قائم شهر

یازدهمین نمایشگاه صنعت س��اختمان و صنایع وابسته با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران 
حوزه س��اختمانی و برخی کش��ورهای صاحب تکنولوژی از دوم تا ششم تیرماه سال جاری در 

قائم شهر برگزار شد.
 شرکت  KWCنیز با سرپرستی آقای رحمانیان مدیر بازرگانی نوین تجارت تبرستان در این نمایشگاه 
حضور داشت. این شرکت ۱۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی را در قالب غرفه زیبایی ارائه کرد و مورد 
توجه مردم شهرستان قائم شهر قرار گرفت. در این غرفه جدید ترین محصوالت KWC به وسیله 
کادر مجرب و حرفه ای بازرگانی نوین تجارت تبرستان به مصرف کنندگان و انبوه سازان معرفی شد.

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از تاریخ ۱۹ الی22 مرداد ماه در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار خواهد شد. شرکت  KWCمانند هر سال غرفه ای در این نمایشگاه خواهد 
داشت. از شما دعوت می کنیم برای آشنا شدن با جدید ترین محصوالت KWC از غرفه ما دیدن کنید.

ادب ژاپنی
ژاپنی ها به عنوان مودب ترین مردم جهان ش��ناخته می شوند. ادب ژاپنی را می توان در عبارت 
»عدم تحمل ناخوشنودی دیگران« خالصه کرد. وقتی از مادران ژاپنی در مورد انتظاراتی که از 
پس��ر یا دختر خود دارند، سوال می  شود، معموالً می گویند، »دوست دارم فرزندم طوری بزرگ 

شود که کسی را اذیت نکند.«
جام جهانی 2۰۱4 به پایان رس��ید وآنچه که از آن باقی ماند، خاطره هاست. بردها، باخت ها 
حق کشی ها، سوء تفاهم ها، آسیب ها، خالصه این جام سرشار بود از لحظه های شاد و غمگین و 
اتفاقات زشت و زیبا. یکی از زیباترین صحنه های این جام برخورد بازیکنان و تماشاگران ژاپنی بود.

پس از دو بازی تیم ژاپن در مقابل ساحل عاج و کلمبیا، باوجود این که تیم ژاپن هردو بازی را 
باخت و از دور رقابت ها خارج شد، بازیکنان ژاپنی در کمال ادب به تماشاگران داخل استادیوم 
تعظیم کردنند و از مردم تشکر نمودند. تماشاگران ژاپنی هم مانند همیشه شروع به تمیز کردن 

جایگاه های خود کردنند و چهره خوبی از ادب ژاپنی را به مردم جهان نشان دادند.

ساحل بندرعباس


