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بحران آب را چگونه
باید حل كرد، شور و شیرین 

تشنگی گوگل را چه میزان 
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سواالت الزم:
آیا میدانید چه خطراتی آینده شما را تهدید می کند؟

آیا بیمه  نامه های  خود را خوانده اید؟ 
آیا میدانید همه خطراتی که ش��ما از آن آگاهی دارید به ش��رکت بیمه 

منتقل شده است؟
آیا مطمئن هستید حق بیمه  ای که پرداخت کرده اید کمترین

 ممکن هست؟
آیا هنگام خسارت، قادر به دریافت حق و حقوق خود هستید؟ 

شرکت کارگزاری بیمه آریا می تواند در کنار شما شرایط نا مطلوب بیمه 
نامه ها را به نفع شما تغییر داده و با بهره گیری از رقابت، هزینه بیمه 
ش��ما را تقلیل دهد و هنگام خسارت به عنوان بازوی حرفه ای شما 
حق واقعی شما را از شرکت های بیمه بدون هیچ گونه هزینه اضافی 

وصول نماید.
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آب و آتش نسبتي دارند جاويدان
مثل شب با روز، اما از شگفتيها

ما مقدس آتشي بوديم و آب زندگي در ما
آتشي با شعله هاي آبي زيبا
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شورا در ماهی که گذشت – دسامبر  

اخبار شورا      

بحران آب را چگونه باید حل کرد، شور و شیرین    

مروری بر سرانۀ آب در ایران و جهان    

هر کدام از ما روزي ۳۸۰۰ لیتر آب میخوریم!  

مدیریت منابع آب     

در آب های آشامیدنی چه هست؟ 

درختکاری، پاسخ فرهنگی به نیازسرزمین کم آب  

تشنگی گوگل را چه میزان آب برطرف می کند؟   

یادداشتی بر سمینار اقتصادی،دکتر عبده تبریزی  

تجارت بحري و عبور از دریای امارات متحده عربی
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TEHRAN Stock Exchange, Iran Market Reporter

Cities with the worst outdoor air pollution 

Eight Tips to Finding More Meaning at Work
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Quantitative Easing: The End is Near
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پیام رییس شورا

بعد از اينکه سالهای طوالنی دولت های متعدد در ايران با پرداخت 
يارانه به بعضی از اقالم احتياجات اساس��ی و عمومی مردم نظير 
بنزين، برق، نان، گوشت، لبنيات و غيره کوشش مينمودند که اين 

اقالم ارزان بدست مردم برسد، سرانجام به اين نتيجه رسيدند که نميتوان به اين روش و سياست ادامه 
داد. اين سياست تبعات زيان بار فراوانی برای اقتصاد کشور در پی داشت. برای مثال تعطيلی واحدهای 
توليدی که توان رقابت با کاالهای مشابه خارجی را نداشتند و يا نظير قاچاق بنزين، گازوئيل به کشورهای 

همسايه که سودهای سرسام آور داشت و غيره. 

دولتمردان و کارشناسان نشستند و گفتند و برخاستند و در نهايت اليحه "هدفمندی يارانه ها" را به 
مجلسيان سپردند. آنها هم در کميسيون ها و جلسات متعدد آن را واکاوی نموده، چکش کاری کردند 
و برای اجرا به دولت سپردند. طبق روح اصلی اين اليحه مقرر بود دولت به جای پرداخت غير مستقيم 
يارانه آن را مستقيما نقداً به مردم بپردازد. در مقابل کاالها و خدمات اساسی را با قيمت تمام شده عرضه 
نمايد و مردم نيز از محل وجوه نقد دريافتی آنها را با قيمت جديد خريداری نمايند. با افزايش قيمت 

سوخت و برابر کردن آن با کشورهای همسايه عمالً قاچاق سوخت نيز متوقف شد.

ابتدای کار مبلغ 455000 ريال به هر ايرانی از کليه اقش��ار جامعه اعم از ميلياردرها و فقرا و حاش��يه 
نشينان و خالصه کاخ نشينان و کوخ نشينان و کارتن خواب ها يکنواخت پرداخت نمودند. طبيعی است 
روستانشينان و عشاير و چادرنشينان که عموماً عائله مند بودند از دريافت ماهانه فوق بسيار خرسند شدند 
زيرا هزينه های آنها با شهرنشينان اصال قابل مقايسه نبوده و نيست. ميلياردرهای کاخ نشين نيز اين 
مبالغ برايشان اهميت نداشت. طبقات متوسط شهرنشين و حقوق بگيران و صاحبان درآمدهای ثابت و 
مستمری بگيران که در هرم اجتماعی ايران عدد بسيار قابل توجهی را تشکيل می دهند، با دريافت يارانه 
و سپس پرداخت هزينه های جديد ناگهان متوجه شدند که چه فشار زيادی به گذران زندگی روزمره 
آنان وارد شده زيرا همزمان با افزايش بهای انرژی مصرفی ناگهان کليه اقالم مواد غذايی و سرويس و 

خدمات افزايش يافت بطوريکه عدد يارانه ماهانه به هيچ وجه پاسخگوی هزينه ها نبود.

از سوی ديگر قرار بود از محل اضافه شدن هزينه سوخت و بنزين و ديگر منابع انرژی، به کارخانه های 
توليدی يارانه پرداخت شود که جبران پرداخت سوخت آنان را بنمايد. متاسفانه دولت که حتی برای 
پرداخت يارانه افراد کس��ری درآمد داشت، نتوانست به تعهد خود در برابر کارخانه های توليدی عمل 
نمايد. اين موضوع باعث ضرر و زيان و تعطيلی بسياری از کارخانه های توليدی گرديد که تبعات آن 
خود حديث جداگانه ايست. شوربختانه ناگهان قيمت دالر در برابر ريال سه برابر شد، و بالفاصله قاچاق 
مواد سوختی با بهای دالر جديد 35000 ريال مجددا سود آور شد و قاچاق چيان شروع به کار نمودند 
و مصرف بنزين و گازوئيل که در ابتدای طرح کاهش يافته بود مجددا باال رفت. دليل عمده اين افزايش 
اين بود که برای مرزنشينان خريد بنزين 7000 ريالی و فروش آن در آنسوی مرزها به چند برابر، صرف 

بسيار داشت. خالصه اينکه "ذرع نکرده، پاره کردند".

اکنون دولت جديد آقای روحانی مانده در برابر اين همه مشکالت و نميداند چه کند؟
يکی ميگويد به پرداخت يارانه های نقدی ادامه دهيم، ديگری می فرمايد تبديل به يارانه کاال بنماييم، 

سومی ميگويد چند دهک را حذف کنيم و به بقيه بپردازيم.
در اين ميان با اينکه حدود 5 ماه از آغاز کار دولت يازدهم سپری شده هنوز صاحبان واحدهای توليدی 

حيران و سرگردان هستند که چه خواهد شد؟ هدف مشخصی برای هدفمندی پيدا نشده است.
بازار در حالت صبر و انتظار بسر می برد که کار مذاکرات ژنو و باز شدن قفل ها و برچيدن تحريم ها چه 

هنگام آغاز خواهد شد؟
در نتيجه تورم همراه با رکود که بسيار مزمن و خطرناک برای اقتصاد است ادامه دارد. در حال حاضر 
هيچگونه نشانه ای از آغاز برون رفت از رکود مشاهده نمی شود. فقط می گوييم تورم قدری کاهش يافته 
که اگر ان شااهلل صحيح باشد می تواند نويدی از پايان رکود باشد همراه با دهها مولفه ديگر که الزمه رونق 
بعد از رکود می باشد نظير سرمايه گذاری های کالن داخلی و خارجی که نشانه ای از آن هويدا نيست.

اميدواريم و صبر و شکيبايی پيشه می نماييم تا در ماه های پيشرو چه پيش آيد.

هادی موتمنی
رییس شورا

سخن سردبیر

تابلوی اول:
 طبق گزارش های سازمان ملل در طول نيم 
قرن اخير 1861 مورد مناقشه در زمينه آب در 
جهان رخ داده که 37 مورد آن سبب بروز جنگ 

يا انفجار سدها شده است.
لذا آب و بازار آن در سطح بين المللی دارای اهميت ويژه ايست.

تابلوی دوم:
- کشور ما از حدود 137 ميليارد متر مکعب آب برخوردار است که حدود 35 درصد 
آن در سال ) 50 ميليارد متر مکعب( از مرزهای کشور خارج می شود. در مقايسه با 
کل آب مورد استفاده در کشور که بالغ بر 72 ميليارد مکعب در سال است. رقم آب 

خروجی از کشور مقدار قابل مالحظه ای را تشکيل می دهد.
-   در ميان کشورهای خاورميانه و شمال آفريفا ايران از وضعيت بهتری از نظر سرانه 
آب قرار دارد جز ترکيه، عراق و سودان، ايران در منطقه خليج فارس يک برتری 
مطلق از اين نظر دارد است زيرا اکثر اين کشورها بيش از منابع خود مصرف آب 
دارند در حاليکه ايران تنها 53 درصد  از منابع آبی خود را ساالنه مصرف می کندو 

قسمت قابل توجهی از آب کشور از مرزها خارج می شود.

تابلوی سوم:
بگفته وزير نيرو از 609 دشت در کشور، 290 دشت به خاطر کمبود آب سفره های 
زير زمينی با خشکی مواجه شده است که اگر فکر مناسبی نشود کشاورزی با مشکل 
مواجه خواهد بود. او می گويد با حفر 90 هزار چاه غير مجاز در دشت ها و مناطق 
ممنوعه اکنون بايد در عمق 200 متری به آب دسترسی پيدا کرد در صورتی که در 

گذشته در حدود 8 متری به آب می رسيديم.
وی کشاورزان را مقصر می داند و از آنها می خواهد که تغيير در روش های آبياری 

و به اصالح در الگوی کشت نيز بپردازند.

تابلوی چهارم:
معاون محيط زيست طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست می 

گويد:
40 تاالب ايران با مساحت يک ميليون هکتار به دليل بی توجهی به کارکردهای 
زيست محيطی، بين 40 تا 100 درصد خشک شده اند و نيز از خشک شدن درياچه 

اروميه و نه از خشک کردن آن می گويد.
اين مقام دولتی هم از مردم و هم از مسئوالن می خواهد که رويکردشان را 
نسبت به تاالب ها تغيير دهند و در مورد درياچه اروميه از اراده دولت برای حل 

سريع اين معضل ملی سخن می گويد.
 بازگويی قسمتی  از صورت مسئله توسط مقامات رسمی خوب است اما به نظر می 

رسد تنها به بيان قسمت بيرون از آب کوه يخی پرداخته اند.

همکاران ما در تحريريه مجله شورا و فرهيختگان متخصص که به ما ياری داده اند، 
سعی کرده اند در اين شماره ابعاد وسيع تر مسئله آب را در ايران و جهان برای 
خوانندگان گرامی بازگشايی کنند. آنچه که از هم اکنون می توان گفت اين است 
که بدون ترسيم يک استراتژی بلند مدت برای معضل آب در کشور، راه به جايی 

نخواهيم برد.
 اين استراتژی با محور قرار دادن محيط زيست و با توجه به شکنندگی آن روشن 
کند نياز آبی چه ميزان جمعيت را در افق زمانی 10 و 20 سال آينده می توان 

مديريت کرد. 
مديريت صحيح اين معضل-که نياز است مديريتی يکپارچه باشد - بايد پاسخ 
روشنی برای اين پرسش محوری ارائه کند که: چه ميزان آب )از جنبه کمی 

و کيفی (، از چه منابعی، در چه زمانی و به چه طريقی قابل استحصال است.

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

دوستان عزیز – اعضای محترم  شورا
هموطنان محترم
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شورا

برگزاری هش��تمين جلس��ه 
کميته اجتماعی به رياس��ت 

خانم الهام ارجمندی

برگ��زاری هفتمين جلس��ه   -1
کميت��ه برنامه ريزی به رياس��ت 

دکتر رشيد زاده
2-برگزاری کميته ورزش جهت 
ZK Sport نهايی کردن قرارداد

برگ��زاری پنجمين جلس��ه 
به رياس��ت  کميته عضويت 

آقای سربلندی 

برگزاری دومين جلسه کاهش 
خط��رات بالي��ای طبيع��ی 
منشعب از کميته اجتماعی به 

رياست آقای باقر نمازی

76

1411 1310 1298

2118 2017 191615

2825 2724 262322

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

1 2 3  4 5

برگزاری جلسه هيات تحريره به 
رياست آقای دکتر رشيد زاده

ش��ام  خانوادگی  گردهمايی 
در رس��توران ش��هرزاد هتل 

 Hyatt

1-برگزاری يازدهمين جلسه دوره 
يازدهم هيات مديره

2-برگزاری يازدهمين جلسه کميته 
روابط عموم��ی به رياس��ت آقای 

صمدی پور
3-برگزاری سومين جلسه صندلی 
داغ کارگروه جوانان شورا با حضور 
آقای حسين اسرار حقيقی و رياست 
خانم الهام ارجمندی و آقای ايمان 

ارجمندی

۱. هی�ات مدیره: تصويب 5 مصوب��ه  درمورد 
حض��ور ش��ورا در ش��بکه ه��ای احتماعی – 
تش��ويق اعضای فعال ش��ورا – صدور کارتهای 
عضوي��ت و تصمي��م گي��ری درباره ش��کل و 
 مح��ل س��خنرانی يک��ی از مدعوي��ن خارجی

۲. کمیته اجتماعی:   

کارگروه مقابله با باليای طبيعی: تببين نقش شورا 
در برگزاری کنفرانس بين المللی اطالع رسانی و 
آماده سازی برخورد و رويارويی با باليای طبيعی 
 پيش ، همزمان و بعد از وقوع باليای طبيعی در ايران 

کارگروه جوانان شورا:  انجام مصاحبه " صندلی 
داغ " با آقای اسرار حقيقی.

۳. کمیته برنامه ریزی: - بازخوانی آيين نامه 
ه��ای کميته عضوي��ت و ارج��اع آن به کميته 

حقوقی. 
- ارائه پيشنهاد های مختلف به کميته عضويت 

جهت افزايش تعداد اعضای شورا.

- تصوي��ب تش��کيل گروه��ی مس��ئول برای 
بروزرسانی صفحات شورا در شبکه های اجتماعی 
جهت معرفی و شناساندن شورا به صورت فعال 

تر
- بحث و بررس��ی در مورد بودجه سال 2014 و 

ارائه آن به اتاق بازرگانی دبی

 zk 4. کمیته ورزش: نهايی ک��ردن قرارداد با
sport، برای ش��رکت احتمالی اعض��ا در جام 

جهانی 2014

۵. کمیته روابط عمومی: تصويب 3 مصوبه و 
تهيه پيش نويس آيين نامه کميته روابط عمومی.

۶. کمیته عضویت: تصميم گي��ری در مورد 
راههای گسترش شناساندن شورای بازرگانی به 
جامعه ايرانيان و خصوصا نسل دوم ايرانيان مقيم 

امارات 

27

تبریک شوراخالصه مصوبه ها و برنامه های هیات مدیره و کمیته های شورا

شورای بازرگانی ايرانيان دبی در همراهی با مردم دبی و امارات عربی متحده، 
 Expo  به مناسب روز اتحاد امارات و نيز  انتخاب دبی به عنوان برگزار کننده
2020  به همه مقامات بلند پايه اماراتی در روزنامه البيان مورخه سوم دسامبر 

تبريک و تهنيت گفت.

شورا در ماهی که گذشت – دسامبر
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با توجه به اينکه ش��ورای بازرگان��ی ايرانيان در 
دبی، تنها نهاد رس��می غيردولت��ی ايرانی در امارات 
عربی متحده است، هنگام حضور اعضاء هيأت دولت 
ايران در اين کشور، عالقمندی برای برگزاری نشست 
مشترک وجود دارد تا مسايل ايرانيان مقيم امارات و 
بخصوص بازرگانان ايرانی، بدون واسطه با مسئولين 
مطرح ش��ود. روال متداول آن اس��ت که حدود 20 
نفر از اعضاء شورا در اين جلسه ها حاضر می شوند. 

هنگام مالقات رس��می آقای محمدجواد ظريف، 

وزي��ر محترم امور خارجه جمهوری اس��المی ايران، 
خبری از امکان برگزاری نشس��تی کوتاه با ايش��ان 
در عصر روز چهارش��نبه، 4 دس��امبر در دبی مطرح 
ش��د. تعداد مالق��ات کنندگان 40 نفر اعالم ش��د و 
در مدتی کمتر از 24 س��اعت، با توجه به عالقمندی 
بس��ياری از ايرانيان س��اکن دبی و با در نظر گرفتن 
سالن اجتماعات باشگاه ايرانيان، به بيش از 400 نفر 
رسيد. نظم و ترتيب برگزاری اين گردهمايی بزرگ 
مثال زدنی بود. ظريف، در س��خنرانی خود در مدتی 
کمتر از 30 دقيقه، گزارش دقيقی از استراتژی گروه 

مذاکره کننده و دستاوردهای سياست خارجی ايران 
ارائه داد. 

بخش��ی از س��الن همايش ک��ه با برچس��بهای 
روی صندليها مشخص ش��ده بود، به اعضاء شورای 
بازرگان��ی اختصاص يافته بود. تا کنون گزارش��های 
اين گردهمايی در رس��انه های مختلف منتشر شده 
اس��ت و آنچه کمتر ديده ش��ده، عکسهای آن است. 
به همين دليل، گزيده ای از اين عکس��ها در گزارش 
تصوي��ری گردهمايی ب��زرگ ايرانيان به مناس��بت 

حضور ظريف در دبی تقديم ميشود:

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

دیدار با آقای ظریف

به تحریم ها خاتمه دهید! 
ش��يخ محم��د بن راش��د آل مکتوم، نخس��ت وزي��ر ام��ارات و حاکم دب��ی در مصاحبه 
ای ب��ا ش��بکه انگليس��ی بی بی س��ی، ضم��ن تاکيد ب��ر اينکه ايران کش��ور همس��ايه 
ام��ارات م��ی باش��د، خواس��تار ح��ذف تحريم ه��ا علي��ه ايران ش��د. ش��يخ محمد بن 
راش��د آل مکت��وم از جامع��ه بين المللی خواس��ت که تحريمه��ا عليه اي��ران را بردارند. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25708538 :منبع خبر 
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شورا

»وقتی هيچ نبود، عشق بود؛
و وقتی هيچ نباشد،

اين عشق است که می ماند؛
عشق حرف اول و آخر است«

)نقل از "ش��هرزاد قصه گو"، هزار و يک شب، مجموعه 
داستانهای قديمی پارسی(

خانواده بزرگ شورای بازرگانی ايرانيان دبی، در يک 
مهمانی شام در روز چهاش��نبه، 11 دسامبر، در هتل 
حيات-ريجنسی، به ميزبانی مديريت جديد رستوران 
شهرزاد، گرِد هم آمدند. همانطور که تاريخ ميالدی اين 
روز منحصر بفرد بود )13/12/11(، مجلس ترتيب داده 

شده هم بسيار ويژه و به ياد ماندنی بود.

مديران هت��ل، از بدو ورود مهمان��ان، به گرمی از 
ايشان اس��تقبال کردند و تمامی پرسنل هتل را برای 
راحتی اعضاء خانواده ش��ورا هماهنگ نموده بودند. در 
بدو ورود، در س��النی بزرگ در محوطه بازسازی شدۀ 
اتاقه��ای جلس��ه در نيم طبقه اول، پذيرايی ايس��تاده 
صورت گرف��ت و به مهمانان اين فرصت را داد تا برای 
يکس��اعت، از مصاحبت با يکديگر لذت ببرند. در اين 
بخ��ش از هتل، 6 اتاق جلس��ه خصوصی با ظرفيتهای 

متفاوت و مبلمان زيبا وبسيار کاربردی،  برای برگزاری 
جلسه های کاری قابل استفاده است.

پس از آن، مهمانان برای صرف ش��ام به رستوران 
ش��هرزاد دعوت ش��دند. اين رس��توران، از ايام قديم با 
منوی غ��ذای ايرانی پذيرای عالقمن��دان به طعم بی 
نظير خوراکهای سنتی ايرانی بوده است ليکن مديريت 
جديد، تمامی فضاها و مبلمان را بسيار استادانه، طراحی 
مجدد نموده اس��ت. فضای داخلی رستوران شهرزاد، با 
قالی و قاليچه های دست بافت ايرانی، معماری زيبای 
ايرانی، پرده های ش��يک، حوضچه آب، لوس��ترهای با 
طراحی ش��يک و اصيل و انواع صنايع دستی و نقاشی 
ها تزيين شده اس��ت. فضای مجلس، چايخانه سنتی 
اس��تادانه و بالکن های چوبی و مزين مش��رف به البی 
هت��ل، به زيبايی فضای داخل��ی مجموعه می افزايند. 
سرآش��پز ايرانی رس��توران، آقای ابراهيم ن��وروزی، با 
ظرافت آشپزی ايرانی خود مهمانان را با خود به سفری 
لذت بخش سرشار از عطر و طعم غذاها، ادويه جات و 
نانهای تازه پخته ش��ده ايرانی می برد. )نقل از بروشور 

رستوران شهرزاد(
پي��ش از صرف ش��ام، هنگامی که هم��ه مهمانان 
در ج��ای خود مس��تقر ش��دند، آقای اس��رارحقيقی، 
قائم مقام اجرايی ش��ورا، پشت تريبون رفتند و ضمن 

خوشامدگويی به مهمانان، از مديريت هتل و رستوران 
ش��هرزاد بابت تدارک اين ضيافت ش��ام تشکر کردند. 
همچنين، ايشان گزارش مختصری از اخبار اخير شورا 

به حضار ارائه دادند. 
همزمان با صرف ش��ام، نوای دل انگيز موس��يقی 
ايرانی، با اجرای ترانه های قديمی، بسيار خاطره انگيز 
ب��ود. محيط زيبا، غذای خ��وب و لذيذ، پذيرايی بدون 
نقص و از همه مهمتر، مصاحبت دوس��تان و همراهان 
ش��ورای بازرگانی، همگی موجب ش��د تا شبی خاطره 

انگيز و مملو از شادی و صميميت رقم خورد.
در پايان و هنگام وداع نيز بس��ته ای شامل زعفران و 
پسته، سوغات بی نظير ايرانی به مهمانان  هديه شد. در 
اين بسته ها، کارتهای تخفيف 20% رستوران شهرزاد، ويژۀ 
اعضاء محترم ش��ورای بازرگانی که در طول سال 2014 

ميالدی معتبر است، تقديم خانوادۀ بزرگ شورا شد.
ميزبانی صميمانه مديريت هتل حيات-ريجنس��ی 
و خصوصا مدير هتل ش��هرزاد، آقای حس��ين طاهری 
در ايجاد ش��بی خوش برای اعضاء ش��ورای بازرگانی و 
خانواده ايش��ان قابل تحسين و تقدير است. اميدواريم 
رس��توران شهرزاد هموراه با حفظ کيفيت خوب غذا و 
فضای پذيرايی، ميزبان ايرانيان و س��اير ملل مقيم و يا 

توريست در دبی باشد.

خانواده بزرگ شورا، میهمان  رستوران شهـــرزاد 

کارگروه جوانان ش��ورای بازرگان��ی ايرانيان دبی، 
س��ومين جلسه انتقال تجارب موفق را با حضور آقای 

حسين اسرارحقيقی برگزار کرد.

سه ش��نبه، 17 دسامبر، ساعت 6 
بعد از ظهر، دفتر شورا ميزبان جوانان 
حرف��ه ای عالقمند به گف��ت و گو با 
جناب آق��ای اس��رارحقيقی، يکی از 
بنيانگ��ذاران، عض��و هي��أت مديره و 
قائم مق��ام اجرايی ش��ورای بازرگانی 
ايرانيان دبی بود. در طول سال اخير، 
دو جلس��ه انتقال تجارب از اين نوع، 
با حضور آقای عباس بلورفروش��ان و 
آقای منوچهر هوش��مند برگزار شده 
بود که با استقبال جوانان روبرو شده 

و گزارش آن در ماهنامه شورا نيز به چاپ رسيد.
آقای اسرارحقيقی، در آغاز سخن با مرور غزلی از 
حافظ شيرازی به شرح زندگی، تجارب و دستاوردهای 

خود پرداختند که برای تمامی حاضران بسيار آموزنده 
بود. ايشان، در زمان حساسی از تاريخ کشور عزيزمان 

پس از انقالب اسالمی، در جايگاه يکی از مديران ارشد 
بان��ک مرکزی ايران به امر سياس��تگزاری نظام ارزی 
پرداختند. همچنين در زمان جنگ تحميلی، مديريت 

بانک صادرات - سرپرس��تی شعب خليج فارس را بر 
عهده گرفتند و با بکارگيری روشهای مديريتی کارآمد 
و ابت��کار عمل، اين بان��ک را در دوره 
ای کوتاه، از رکود کامل به مقام سوم 

بانکهای امارات رساندند.

آقای اس��رارحقيقی، 25 سال در 
خدمت نظام بانکی کش��ورمان بوده و 
از سال 1986 در بخش خصوصی، در 
گروه ش��رکتهای اليوسف، مدير ارشد 

مالی بوده اند. 

ايشان تجربه های بی نظير خود را 
در بيش از پنجاه سال کار حرفه ای با 
جوانان به اشتراک گذاشتند. گزارش 
کامل اين نشس��ت را در ش��مارۀ آينده ماهنامه شورا 
مطالعه کنيد. برای مشاهده عکسهای بيشتری از اين 

جلسه ميتوانيد به وب سايت شورا مراجعه کنيد.

نیم قرن تجربه بر صندلی داغ کارگروه جوانان شورا 

رستوران شهرزاد از تاریخ دهم ژانویه به بعد، در هر جمعه، بیست درصد تخفیف به اعضای محترم شورای بازرگانی اعطا می نماید.
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ش��ورای بازرگانی ايرانيان ب��ه همراه بيش از 40 
ش��ورای بازرگانی از کشورهای دور و نزديک از پنج 
قاره جهان و گروهه��ای تخصصی بازرگانی فعال در 
دبی، در اتاق بازرگانی و صنايع دبی ثبت ش��ده اند و 
مجوز فعاليت خود را ساالنه در اتاق تمديد ميکنند. 

به همين دليل، س��ازمان کار 
در  خارج��ی  رواب��ط  ادارۀ  و 
ات��اق دبی، مس��ئول ارتباط با 
ش��وراها و گروههای بازرگانی 
بوده و در تمام س��الهای اخير، 
ارتباط اين نهاده��ا با يکديگر 
و ب��ا دولت امارات را تس��هيل 
اس��ت که  بديه��ی  مينم��ود. 
اين س��ازمان کار بيشتر جنبۀ 
و معموال  تش��ريفاتی داش��ته 
ب��ه ارتباط عميق ت��ر در امور 
اجراي��ی اين نهاده��ا پرداخته 
نميش��د. همچنين، اين نهادها 
نيز در امور اجرايی و ارتباط با 
اعضاء اتاق دبی شامل شرکتها 
فعال  و ش��خصيتهای حقوقی 
در امور بازرگانی در دبی، وارد 

نميشدند.

اخيراً، س��اختار س��ازمانی و روش همکاری اتاق 
دب��ی با ش��وراها و گروههای بازرگان��ی تغيير کرده 
اس��ت. با توجه به روند رش��د تعداد اعضاء اتاق دبی 

و ب��ه منظور اراده خدمات بهتر به ايش��ان، رياس��ت 
اتاق دبی بر آن شده است که با پررنگ نمودن نقش 
ش��وراهای بازرگانی و تشويق اعضاء خود به عضويت 
در اين نهادها، امکان تعريف همکاريهای گسترده با 
ش��وراهای بازرگانی و دادن نقش اجرايی به ايش��ان 

را فراه��م نمايد. بدين ترتيب از س��ال 2013، ادارۀ 
مسئول در امور شوراهای بازرگانی، مديريت ارتباط 
با اعضاء بوده و آقای س��عيد النجار به س��مت مدير 
ارش��د ارتباط با ش��وراها و گروههای بازرگانی ارتقاء 

يافته اند.

در جهت تبيين راهبردهای ارتباط با ش��وراهای 
بازرگانی و تعريف مجدد همکاری ش��ورای بازرگانی 
ايراني��ان با اتاق دبی، روز 9 دس��امبر، آقای س��عيد 
النج��ار و همکار ايش��ان، آقای وج��د غانم ميهمان 
شورا بودند. کميته روابط بين الملل شورا به رياست 
آق��ای اس��رارحقيقی ميزب��ان 
ايشان بود. در اين جلسه، آقای 
بنيانگ��ذاران  از  بلورفروش��ان، 
ش��ورا به هم��راه آق��ای دکتر 
نايب رييس شورا  رش��يدزاده، 
و خانم ارجمندی، عضو هيأت 
مديره شورا حضور داشتند. در 
تعريف همکاريهای آتی با اتاق 
بازرگانی، مقرر ش��د برنامه ای 
تش��ويقی برای اعضاء اتاق دبی 
که به عضويت شورای بازرگانی 

درآيند در نظر گرفته شود. 

يک��ی از اه��داف راهبردی 
ات��اق بازرگان��ی و صنايع دبی 
جدي��د  س��اختار  تبيي��ن  در 
آنست که با همکاری با شورای 
بازرگان��ی ايرانيان دبی، امکان ارائه خدمات به اعضاء 
ايرانی اتاق را تس��هيل نمايد و از هيأت مديره شورا 
دعوت نموده اس��ت تا در راستای تعريف راهکارهای 
عمليات��ی، هم��کاری نزديکی با مديري��ت ارتباط با 

اعضاء در اتاق بازرگانی دبی داشته باشد.

بوشهر آمادۀ جذب سرمایه

اتاق بازرگانی و صنایع دبی، مشتاق همکاری گسترده با شورا

نمايندگان استان بوش��هر، برای برنامه ريزی دو 
هماي��ش، يکی در حوزۀ نف��ت و گاز و ديگری برای 
معرف��ی قابلي��ت های صادراتی اس��تان بوش��هر به 
دب��ی آمدند. قابل توجه آنک��ه 12% منابع گاز دنيا، 
در بوشهر موجود اس��ت و هم اکنون 90% صادرات 
گاز ايران از اين استان است. همچنين، با در اختيار 
داش��تن 707 کيلومتر مرز آبی و حوزه نفتی پارس 
جنوبی، اس��تان بوش��هر موقعيتی بسيار استراتژيک 
دارد. هدف از برگزاری اين همايشها، جذب سرمايه 
گ��ذاری خارجی خواهد بود. ب��ا توجه به اينکه برای 
معرفی "بندر آزاد بوشهر" موافقت شده است و حوزه 
نفتی پارس ش��مالی نيز در آن قرار ميگيرد، مقامات 
استان برای جذب سرمايه گذار خارجی بسيار خوش 

بين هستند.

قابليتهای صادراتی استان بوشهر نيز بسيار زياد 
اس��ت به عنوان نمونه، 70% ميگوی کشور از بوشهر 
اس��ت. 6 ميليون نفر درخت نخل و توليد 180 هزار 
تن خرما در س��ال از ديگر منابع اس��تان است. هم 
اکنون اس��تان بوش��هر، در صادرات اي��ران در رتبه 
شش��م و در واردات، در رتبه پنجم کش��ور است. از 
10 شهرس��تان بزرگ استان، 8 شهر، بندرگاه است 
و بدليل وجود حوزه های وس��يع نفتی، در توس��عه 

راهسازی، مقام دوم کشور را دارد.
در راس��تای برنام��ه ريزی برای اين همايش��ها، 
مديرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
بوش��هر، مديرعامل نمايشگاههای بين المللی استان 
بوش��هر و مديرعام��ل اتحادي��ۀ ش��رکتهای تعاونی 
اس��تان بوشهر برای دعوت از شورا به همکاری برای 

برگ��زاری همايش مذکور به دفتر ش��ورا آمدند. روز 
5 دس��امبر2013، ناي��ب رييس ش��ورا، آقای دکتر 
رش��يدزاده ميزبان اين هيأت بودند. در اين جلس��ه، 
آق��ای صمدی پور و خانم ارجمندی، از اعضاء هيأت 
مديره شورا و مسئوالن کميته های روابط عمومی و 
اجتماعی حضور داشتند. در اين جلسه، مقرر شد که 
نمايندگان محترم اس��تان بوشهر، جزييات بيشتری 
از زمان و ش��رايط برگ��زاری همايش مورد نظر ارائه 
دهند تا ش��ورا برای همکاری در برگزاری آن برنامه 

ريزی کند. 
ب��رای هموطنانمان در اس��تان ثروتمند بوش��هر، 
توفيق در جذب س��رمايه و ارتق��اء امکان بهره بردای 
از ثروتهای طبيعی و منابع بی نظيرش��ان و در نتيجه 
بهبود روزافزون وضع معيشتی عموم مردم آرزومنديم.
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بش��ر صدها هزار س��ال به صورت وحش��ی و نيمه 
وحش��ی و نيمه متمدن و متمدن در اين کره خاکی-
آبی زندگی کرده و هرگز با مسئله ای واقعی و اصولی به 
نام آب مواجه نبوده است! اگر چنين است پس صحبت 
از بی آبی و قحطی برای چيست؟ البته در طول تاريخ 
هميشه خشکسالی های موضعی رخ می داده است. اما 
جهان بزرگ بود و رودخانه ها و آبش��ارها و درياچه ها 
بسيار. اگر در کنعان و سينا خشکسالی می شد، قدمی 
آن س��وتر، در کناره نيل، مادر س��خاوتمند مصر فرياد 
رس بود! مردم در کنار آب آبادی برپا می کردند، آب به 
سراغ آنها نمی آمد، آنها به سراغ آب می رفتند! و اگر به 
هر دليل آن چشمه آب می خشکيد آن آبادی نيز می 
خشکيد، و به جای ديگری می رفت. تنها دشمن واقعی 
آب فزون��ی جمعيت بود! اگر جمعيت فزونی می يافت 
در واقع س��هم آب هر نفر کاهش می يافت! آن وقت با 
جنگی و مرضی تعادل باز می گشت. هميشه آب بسيار 
بيشتر از نياز بود. تا اينکه فناوری در صنعت و بهداشت 
ناگهان و جهش وار اين روند تاريخی را ظرف چند دهه 
به هم ريخت و جمعيت بشر را که قرنی بيش به کمتر 
از يک ميليارد نفر رسيده بود، ناگهان به هفت ميليارد 
رساند، يعنی سهم آب به يک هفتم تعادل ازلی کاهش 
يافت! يعنی برای نخس��تين بار در نيم قرن اخير است 

که مسئله ای جدی به نام آب پديد آمد! 

وقتی بهداشت توسعه می يابد عمر متوسط انسان 
دو برابر می ش��ود، يعنی بدون افزايش درصد زاد و ولد 
نيز جمعيتش دو برابر می ش��ود، چه رس��د به اينکه 

بهداشت به باروی و زايش نيز کمک کند! آنوقت دريای 
هيرمند که سيس��تان را طی هزاره ه��ا انبار غله ايران 
کرده بود خش��ک می شود، و کش��ت و کار ترياک در 
افغانس��ان رمقی برای آن باقی نمی گذارد. رمق دجله  
فرات در ترکيه گرفته می شود و آب کمتری به سوريه 
و کمتر از آن به عراق می رسد. وقتی عراق و سوريه به 
ترکيه می گويند ش��يرها را بگشايد و آب را روان کند، 
فزونی جمعيت ترکيه پاسخ می دهد: شما نفت داريد، 
ما آب! يعنی آب بهايی دارد! يعنی مال ماس��ت! يعنی 
سرآغاز کشمکش! ما از افغانستان می پرسيم حقابه ما 
که با تخفيف های بس��يار بر سر آن توافق کرده بوديم 
چه می ش��ود؟ می گويند ما هم اکن��ون نيز خودمان 
تش��نه ايم! ممکن است فردا اين پرسش از سوی عراق 
از ما پرس��يده شود. کارون که آب فراوان داشت اکنون 
رو به ش��وری می رود و نخلس��تان های س��احلی آن 
می خش��کند. آب کارون که به اروند رود می پيوست 
و به خليج فارس پيون��د می خورد و آب خليج فارس 
را تا مسافا دور دس��ت شيرين نگاه می داشت، اکنون 
ت��ا اصفهان و يزد می رس��د. آب به مصرف صنعت نيز 
می رس��د. به همين دليل اس��ت که برای خروجی به 
دريا در کارون و خواه��رش اروندرود چندان آبی نمی 
ماند! می دانيد آبياری نخلستان های ساحل اروند رود 
چگونه بوده اس��ت؟ روزانه به همت جذر و مد دريا، در 
س��اعاتی که مد بلند جريان آب رو به دريا را از دريا به 
به باالدس��ت روانه می کرد، امواج خيزنده آب شيرين 
پس زده را بر دو ساحل سراريز می کرد و نخل ها و باغ 
های مرکبات با کمک ميراب طبيعت آبياری می شدند 

و بعد آب فرو می نشس��ت. اکنون نيز چنين است. آب 
دريا چنان عظيم است که مد آن در بستر اروندرود پس 
می زند و ده ها کيلومتر سربااليی می رود! اما و قتی آب 
کم می شود، وقتی آن انباشت آب شيرين مخلوط نشده 
با آب شور در دريا جايش را به شورابه خليج فارس 
می دهد اين آب ش��ور درياست که موج زنان به بستر 
نخل های سرازير می شود. نخست نيمه شور است و بعد 
شورتر می شود تا جايی که نخل ها را می ميراند! نخل 
هايی که واحد ش��مارش آنها مانند انسان ها نفر است! 
آنوقت مردم در خرمش��هر و حتی اهواز می خواهند از 
شط و رود آب بردارند، آبشان شور است! بايد کسی به 
فکرشان باشد تا از باالدست ها، از زير سدها آب نيالوده 
به ش��وری دريا را در لوله به آنها برسد. دست کم برای 
نوش��يدن! وشايد آبياری قطره ای! زيرا وقتی هفت نفر 
س��هم يک نفر را ببرند آنوقت جيره آنها  قطره چکانی 
می ش��ود! وگرنه نوبت مرگ اس��ت! نوبت ذلت است! 
نوبت نفت بدهيد و آب بس��تانيد است! آنوقت رئيسی 
رؤياي��ی می بافد وفاداری های قومی و قبيله ای و آرمان 
های آرزو انديش��انه، می خواهد پاس��خ کم آبی روستا 
و دي��ارش را در ارتفاع هزار ودويس��ت متری يا در اين 
حدود، با انتقال آب از دريچه خزر جبران کند. درست 
است که رؤيا نيز همچون احتياج مادر اختراع است، و 
امری که امروز رؤيا تلقی شود ممکن است روزی تحقق 
ياب��د، اما عجالتاً  هزار کار مهم ت��ر از اين روزی زمين 
مانده است. ايشان اعتقاد بسيار به ازدياد نفوس داشت، 
اما برای پاس��خگويی به نيازهای جمعيت بايد نخست 
منابع تدارکاتی و پشتيانی چنان جمعيتی فراهم شود 

شور و شیرین
بحران آب را چگونه باید حل كرد

فریدون مجلسی،  نمایه تهران، ماهنامه فرهنگی هنری

ویژه نامه آب
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14 تا موجب فقر و تنگدستی تصاعدی نشود! بايد نخست 
جماعت های گله وار کودکان خيابانی رها تا نيمه شب 
و پس از آن در چهارراه های تهران س��امان يابند، بايد 
تکليف ده ها هزار افغانی متولد ايران، بس��يار از آنان از 
مادران ايرانی زاده ش��ده اند و دارای حقوق قانونی هم 
هستند روشن شود، بايد تکليف ده ها هزار افغانی ديگر 
که در اينج��ا کار و زندگی و خدمت کرده اند و از قوم 
و قبيله جدامانده خودمان هم هستند روشن و شرايط 
جذب آنها فراهم شود. بايد پيش از هر چيز فکری برای 
آب آنها و ديگران ش��ود. درهمين پروژه تخيلی انتقال 
صد و چند کيلومتری  آب خزر از فراز 1300 متر ارتفاع 
تا کوير سمنان تأمل کنيد. چه مقدار آب، با چه هزينه 
ای بايد در کنار دريا شيرين شود؟ چرا شيرين شود، در 
حالی که ميليون ها متر مکعب آب آلوده رودخانه ها به 
دريا می ريزد، و تصفيه هر آب شرينی، هرقدر هم آلوده 
باشد، بسيار ارزانتر از شيرين کردن آب شور، حتی به 
رقيقی آب دريای خزر اس��ت! اگ��ر آب رودخانه های 
آلوده ای که به دريا می ريزيد و بايد هم تصفيه شوند، 
پس از تصفيه در کلکتوری عمومی در طول دريا جمع 
آوری شود، البته قابل انتقال و استفاده خواهد بود. اما 
چرا با چنان هزينه ای به کوير س��منان منتقل ش��ود 
در حالی که پيرامون دريای خزر دش��ت های بزرگ و 
حاصل خيز و شهرها و شهرک هايی تا ارتفاع حد اکثر 
50 مت��ری و 100 متری و در فاصله 20 کيلومتری تا 
50 کيلومتری دريا وجود دارند؟ از آن آب عظيم تصفيه 
شده می توان همين دشت های ساحلی را آب رسانی 
کرد. چرا به کوير س��منان؟ جايی که ش��رايط کويری 
شدت تبخير را بسيار باال می برد. تازه در همين دشت 
های مرطوب ت��ر نزديک به دريا بايد آبی که با چنين 
هزينه ای به دس��ت می آيد چه برای مصارف خانگی، 
چه برای صنعت، و چه برای کش��اورزی به صورت قره 
چکانی و جيره بندی و به ش��رط بازيافت داده ش��ود. 
کشاوری با آن بايد در زير سالن با کمترين ميزان هدر 
رفتگی و تبخير انجام ش��ود! بايد کشت برنج در کليه 
نقاطی که ميزان تبخير از معيار زيست محيطی بيشتر 
است ممنوع شود، تا کشت های ديگر مانند حبوبات و 
گندم و جو امکان تأمين غذايی مستقيم يا غير مستقيم 

)غذای دام( بيشتری را فراهم کند. 

اکن��ون يک ميليار نفر از جمعي��ت يک ميليارد و 
س��يصد ميليون نفری چين زي��ر خط فقرند که طبق 
برنامه بايد تدريجاً به سطح زندگی ساحل نشينان شرقی 
برس��ند. هند نيز در صدد و درحال بهبود بخشيدن به 
اس��تاندارد و سطح زندگی بيش از 80 درصد جمعيت 
خود يعنی نزديک يک ميليارد و دويس��ت ميليون نفر 
است! بی آنکه منابعی به ويژه آب الزم برای تدارک آن 
در دس��ت باشد! وای بر تمدنی که بايد نگران توسعه و 
پيشرفت همنوعانش باشد. در نظر آوريد سيصد مليون 

اندونزيايی نيز خواهان سطح زندگی اروپايی هستند.

 مشکل مش��ترک همه آنها اين است که بهداشت 
جهانی توسعه يافته است و افزايش جمعيت بشر لگام 
گسيخته پيش رفته است، و فرودستان به دليل ضعف 
فرهنگی هم بار بيش��تر اين فق��ر و فالکت را بر دوش 

دارند و هم بر ش��دت مس��ئله جامعه خود و جهان 
می افزايند! 

 م��ی دانيد چرا دولت هند در باره بخش ش��مالی 
و شرقی کش��مير از آغاز سرسختی نشان داد و امکان 
ن��دارد روزی به جدايی آن ت��ن دهد؟ زير منابع اصلی 
آب در پنجاب هند از آنجا تأمين می شود! جنگ آينده 
بشريِت متراکم بر سر آب است! چر پاکستان در ستيز 
و جنگ اس��ت؟ زيرا تاب بار جمعيت خودش را ندارد. 
پس بگذار غير خودی ها نابود شوند و جا و آب برای ما 
خودی ها بيشتر شود. خودی کيست؟ سنی ها در ميان 
خودشان، ش��يعه ها در ميان خودشان، پشتون ها در 
ميان خودشان، هزاره ها در ميان خودشان،  و هرکدام 
می خواهد آب بيشتری را در اختيار بگيرد تا شکم های 
گرسنه خودی هايش را سير کند. درنده خو می شود، 
و برای اين خشونت به دنبال بهانه و عذری خداپسندانه 
می گردد! هيرمند خشک می شود! هامون خشک می 
شود. بختگان و اروميه خشک می شوند! مسئله باالتر 
از قرار گرفتن در يک خشکس��الی دورانی اس��ت. بايد 
برنامه چيد. آری بايد آبهای آلوده در همه جا بازيافت و 
تصفيه شود، و آبهای شور در کنار دريا  شيرين سازی 
و پس از مصرف های اوليه بارها و بارها بازيافت شوند و 
در نزديک ترين نقاط به محل شيرين سازی به مصرف 
معقول و اقتصادی برسند. بايد کشاورزی داخل گلخانه 
ای مانند ديگر نقاط جهان تش��ويق و حمايت ش��ود. 
برنامه يعنی همين. دولتی که به جای خواب و خيال به 
واقعيت و برنامه اعتقاد داشته باشد سازمان برنامه اش را 
باطل نمی کند، آن را تقويت می کند،و فقط بر مبنای 

الويت های کارشنای آن کار می کند!

افزایش بهره وری آب 
از آنج��ا که برای توليد هرتن غل��ه 1000 تن آب 
مص��رف می ش��ود، 70 درصد آب مصرف��ی جهان به 
آبياری تخصيص يافته است. بنابراين باالبردن بازدهی 
آب کش��اورزی مسأله ای محوری است. استفاده از فن 
آوری های آبياری و کشت محصوالتی که آب کمتری 
می خواهند می تواند به گس��ترش س��طح زير کشت 

آبی، حتی با منابع آبی اندک،بيفزايد. حذف يارانه های 
آب باعث می ش��ود بهای آب تاسطح قيمت های بازار 
افزايش يابد. بهای باالتر، اس��تفاده کنندگان را تشويق 
می کنداز آب با بهره برداری بيش��تری استفاده کنند. 
انجم��ن های محلی روس��تايی ک��ه در مديريت خود 
مس��تقيماً با مصرف کنندگان آب سروکار دارند، بهره 

وری آب را در بسياری از کشورها افزايش داده اند.
جه��ان اکنون نياز به ان دارد که برای افزايش بهره 
وری آب تالش��ی به راه اندازد همانند تالشی که بهره 
وری زمي��ن های کش��ت غالت را در نيم��ه دوم قرن 
بيس��تم به سه برابر رس��اند. بهره وری زمين به معيار 
تن در هکتار يا بوش��ل در اِيِکر اندازه گيری می شود. 
شاخص قابل مقايسه برای آب کشاورزی کيلوگرم غله 
اس��ت که با هر تن آب توليد می شود. اکنون ميانگين 
اين معيار در سطح جهانی در حدود 1 کيلو گرم غله در 

مقابل يک تن آب مصرفی است. 

افزاي��ش به��ره وری آب به معنی تغيي��ر روش از 
سيس��تم های ناکارآمدتر غرقابی  يا جوب – شياری، 
به سيستمهای آبياری افش��انهای باالسری )بارانی( يا 
قطرهای، يعنی اس��تاندارد طاليی به��ره وری آبياری 
اس��ت. تبديل اس��تفاده از آبياری غرقابی يا شياری به 
آبياری افش��انهای کم فشار آب مصرفی را تخميناً 30 
درصد کاهش ميدهد، در حالی که آبياری قطرهای نوعاً 

مصرف آب را به نصف ميرساند. 

سيستم قطره ای به عنوان جايگزين آبياری غرقابی 
ب��ازده محصوالت را نيز افزايش ميده��د زيرا آب را به 
طور مداوم و با حد اقل هدر رفتن در اثر تبخير تأمين 
ميکند. از آنجا که سيس��تمهای قط��ره ای هم نياز به 
نيروی انس��انی دارد و هم متضمن بهره وری آب، برای 
کش��ورهايی که با بحران بيکاری و کمبود آب مواجه 
اند، بس��يار مناسب است. اين سيستم ساده ظرف يک 
سال هزينه خودش را جبران کرده و با کاهش همزمان 
هزينه آب و افزايش ب��ازده می تواند درآمدهای خرده 

مالکان را به شدت افزايش دهد.  
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در س��الهای اخير، کوچکترين ابعاد سيس��تمهای 
آبياری قطره ای ��� در واقع شامل سطلی با لوله کشی 
پالستيک قابل انعطاف برای آبرسانی ��� برای آبياری 
باغچه سبزی کاری کوچکی شامل 100 بوته گياه ابداع 
شده است. سيستمهای تا حدی بزرگتر بشکه ای 125 متر 
مربع را آبياری ميکند. در هر دو مورد، مخازن اندکی در 
بلندی قرار ميگيرند، تا اينکه نيروی جاذبه يا ثقل آب 
را تقسيم کند. سيستمهای آبياری قطره ای بزرگتری با 
استفاده از خطوط پالستيک که بآسانی قابل جابجايی 
اس��ت نيز دارد رايج ميش��ود. اين سيس��تمهای ساده 
ميتواند ظرف يک سال هزينه خود را جبران کند. اين 
سيستمها با کاهش همزمان هزينه آب و افزايش بازده 
ميتوانند درآمدهای خرده مالکان را به ش��دت افزايش 

دهند.
تغيي��ر وضعيت ه��ا ی نهادين��ه، به وي��ژه انتقال 
مس��ئوليت اداره سيس��تم آبياری از کارگ��زاری ها ی 
دولتی ب��ه انجمن های محلی مص��رف کنندگان آب 
می تواند اس��تفاده صرفه جويانه تر از آب را تس��هيل 
کند. مکزيک در اين جنبش پيشکسوت است. انجمن 
های  کشاورزان از سال 2002 بيش از 80 درصد زمين 
های آبی کشور را اداره می کنند. يک مزيت اين جابه 
جايی برای دولت اين است که هزينه نگهداری سيستم 
آبياری به عهده محلی ها می افتد،و هرز رفتن از خزانه 
را کاهش می دهد. اين کار همچنين به اين معنی است 
که انجمن ها نياز دارند برای آب مصرفی بهای بيشتری 
بپردازند. با اي��ن حال،برای کش��اورزان افزايش توليد 
حاصل از اداره منابع آب خودش��ان بيشتراز باری است 

که اين هزينه اضافی به آنها تحميل می کند.
 

 پايين بودن بهره وری آب غالباً نتيجه پايين بودن 
بهای آب است. در اغلب کشورها، قيمتها به طوری غير 
منطقی پايين و متعلق به دورانی است که آب منبعی 
ب��ی پايان بود. با کمياب ش��دن آب، بهای آن نيز بايد 
به همان نسبت تعديل ش��ود. بهای باالتر آب بر همه 
مصرف کنندگان آب اثر ميگذارد، و مش��وق س��رمايه 
گذاری در فناوريهايی است که بهره وری آن در آبياری 

و فراييند صنعتی و مصارف خانگی بيشتر است.

ب��رای مردمی که تولي��دات دامی مصرف ميکنند، 
بازگش��ت به حلقه ه��ای پايين تر زنجي��ره غذايی نه 

فقط به معنی رژيم غذايی سالم تر است، بلکه موجب 
کاهشی در مصرف آب خواهد بود. کاهش مصرف آب 
در حدی که بتواند با پايداری اليه های آبخيز و رودخانه 
های جهان همراه باشد مستلزم اقدامات گستردهای نه 
فقط در کش��اورزی بلکه در کل اقتصاد است. عالوه بر 
شيوه های آبياری با بازده بيشتر و محصوالتی که نياز 
ب��ه آب کمتری دارند، بايد در صنعت از جمله طراحی 
وسايل خانگی نيز به سوی فرايندهايی رفت که موجب  
کاهش مصرف آب می ش��وند. يکی از قدمهايی که در 
زمينه صنعت می توان برداش��ت تبديل نيروگاههای 
قديمی ذغال سنگ س��وز، که نياز به مقادير زياد آب 
برای سيس��تم خنک کننده دارد، به نيروگاههای آبی 
اس��ت ��� يعنی چيزی که به هر حال به دليل بر هم 
خوردن وضع آب و هوا بس��يار به تأخير افتاده اس��ت. 
بازيافت منابع آبهای شهری در کشورهايی که با کمبود 
بحرانی آب مواجه اند، قدم قطعی ديگری است که بايد 

به آن توجه داشت.

تولید پروتئین با بازده بیشتر
دومين راه ب��رای افزايش به��ره وری هم در مورد 
زمي��ن و هم در مورد آب اين اس��ت که ب��ازده توليد 
پروتئين حيوانی افزاي��ش يابد. و با توجه به اينکه 38 
درصد )در حدود 370 ميليون تُن( از محصول جهانی 
غله به مصرف توليد پروتئين حيوانی ميرسد، ظرفيت 
بزرگی برای استفاده از غله با بازدهی بيشتر وجود دارد.
مصرف جهانی گوش��ت از 47 ميليون تن در سال 
1950 به 260 ميليون تن در سال 2005 افزايش يافته 
است، يعنی افزايش مصرف س��رانه بيش از دو برابر از 
17 کيلوگرم به 40 کيلوگرم. مصرف شير و تخم مرغ 
نيز افزايش يافته اس��ت. در هر جامعهای که درآمدها 
افزايش يافته اس��ت، مصرف گوشت نيز افزايش يافته 

است.
از آنجا که صيد ماهی در اقيانوسها و توليد گوشت 
گاو در مراتع به حد نهايت رس��يده است، جهان برای 
افزايش آن به توليد پروتئين حيوانی بر پايه غالت روی 
آورده است. و در حالی که تقاضا برای پروتئين حيوانی 
افزايش مييابد، آميزه توليدات پروتئينی که به مصرف 
ميرسد دارد به پروتئينهايی روی ميآورد که با بازدهی 
بيش��تر و هزينه کمتر از تبديل غالت حاصل ميشود. 
نگرانيهای بهداش��تی نيز موجب چرخش��ی سريع از 

مصرف گوشت گاو به مرغ و ماهی شده است.
بازده��ی حيوان��ات گوناگون در تبدي��ل غالت به 
پروتئين بس��يار متفاوت است در صورت تغذيه دام در 
دام��داری، برای توليد هر کيلو گ��رم وزن زنده دام در 
حدود 7 کيلو گرم غالت مصرف ميشود. در مورد خوک 
اي��ن مقدار نزديک 4 کيلوگ��رم غله برای هرکيلو گرم 
افزايش وزن است، در مورد مرغ و ماکيان اين رقم فقط 
2 کيلو گرم اس��ت، و برای گونه های ماهيان علفخوار 
پرورش��ی از 2 کيلوگرم هم کمتر است. وقتی بازار به 
توليداتی با بهره وری بيشتر غالت روی ميآورد، اين کار 

بهره وری زمين و آب را هم افزايش ميدهد.
توليد جهانی گوشت گاو، که غالباً از مراتع حاصل 
ميش��ود، از س��ال 1990 تا 2005 س��االنه کمتر از 1 
در صدر رش��د کرده اس��ت. افزايش تعداد دامداريهای 
پرورش��ی بسيار اندک بوده اس��ت. توليد گوشت مرغ 
تقريب��اً 5 درصد افزايش يافته اس��ت. افزايش س��ريع 
در توليد گوش��ت مرغ، که از 41 ميليون تُن در س��ال 
1990 به 80 ميليون تُن در سال 2005 رسيده است، 
موجب ش��د که در س��ال 1995 رکورد توليد گوشت 
گاو را پش��ت س��ر بگذارد، و در مقام دوم  قرار بگيرد. 
توليد جهانی گوش��ت گاو با وجود فش��اری که هم به 
خاطر محدوديتهای َچرا و هم به خاطر عدم بهره وری 
تبديل غذايی به وس��يله دام وارد ميشود رو به افزايش 
است، اما بآرامی. در واقع، در طی دهه آينده يا در اين 
حدود، توليد زود رشد با بازده باالی مصرف غالت روش 
آبِکشت يعنی توليد آبزيان پرورشی است که ميتواند از 

توليد گوشت گاو پيشی بگيرد.

برنده بزرگ در مسابقه پروتئين حيوانی روش آب 
ِکش��ت بوده اس��ت. دليل اصلی اين است که ماهيان 
علفخوار علوفه را با بازده بسيار باال به پروتئين تبديل 
ميکنند. محصوالت آب-ِکش��ت از 13 ميليون تُن در 
س��ال 1990 به 42 ميليون تُن در سال 2003 رسيده 
و با روند 10 درصد در سال افزايش يافته است. چين، 
به عنوان توليد کننده اصلی، رقم شگفت انگيز دو سوم 
توليد جهانی اين گونه محصوالت را به خود اختصاص 
داده است. توليد اصلی آب کشت در چين ماهی است 
که اغلب در داخل سرزمين و در برکههای آب شيرين، 
درياچهها، مخازن آب بندها، و شاليزارها توليد ميشود، 
و نرم تنان که بيشتر در مناطق ساحلی توليد ميشوند. 

ویژه نامه آب
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ویژه نامه آب

در اواخر قرن بيس��تم پيش بينی شد که يکی از 
چالش��های بزرگ پيش روی مردم در قرن بيس��ت و 
يکم آب و مس��ايل مربوط به آن می باشد. مهمترين 
بحثهای مل��ی و بين المللی در م��ورد آب، چگونگی 
تأمين و مص��رف آن در محافل ملی و بين المللی، از 
آغاز قرن بيس��ت و يکم تا کنون برگزار گرديده است 
ب��ه نحوی که بعضی از صاحب نظ��ران عنوان کردند 
ک��ه در آينده به جای جنگ نف��ت جنگ آب مطرح 
خواهد شد اگرچه اين عنوان برای ما خوشايند نيست 
زيرا بيشترين مس��ايل آب در حال و آينده در دنيا و 
خاورميانه بويژه در خاور نزديک خواهد بود. اميد است 
با تمهيداتی که دولته��ا و مردم در اين مناطق اتخاذ 
خواهند نمود تنش��های منطقه ای به حداقل ممکن 

برسد.

حيات همه موجودات عالم اعم از جانوران، گياهان 
به ويژه انسان وابسته به آب می باشد.

چرخه ی آب در جهان بصورت جامد، مايع و گاز 
دارای مقداری ثابت ميباش��د يعنی از ميليونها س��ال 

قبل تا کنون مقدار آب در جهان ثابت مانده است.
97% آب جهان در درياها و اقيانوس��ها وجود دارد 
که بسيار شور بوده و در حال حاضر غير قابل استفاده 
ميباش��د. از ميزان آب موجود در جهان فقط 3% آب 
شيرين اس��ت که از اين مقدار، ⅔ به شکل کوههای 
يخ��ی، يخچالهای طبيعی، اراض��ی يخ زدهی دائمی، 
بات��الق ها و آبخوانهای عميق ميباش��د که از گردش 

طبيع��ی خارج اس��ت لذا آن مقدار آب در دس��ترس 
انسان نسبت به کل آب، بسيار محدود ميباشد.

منابع آب در ایران
ايران کشور بزرگی است. وسعت ايران کمی کمتر 
از 165،000،000 هکتار ميباشد. منشاء اصلی منابع 
آب در ايران را ريزشهای آسمانی بر پهنه ی جغرافيای 

کشور تشکيل ميدهد.
ورودی آب ب��ه کش��ور ح��دود 413 ميليارد متر 
مکعب برآورد ميش��ود که از اين مق��دار حدود 130 
ميليارد متر مکعب ميتواند استحصال گردد. بقيه آب 

از دسترس خارج شده و قابل استفاده نمی باشد.

مصارف آب در ایران
از مق��دار آب قاب��ل اس��تحصال 92% در بخ��ش 
کشاورزی اعم از باغات، زراعت، شيالت و … مصرف 
ميگردد 8% باقيمانده در صنعت، بهداش��ت و ش��رب 
مصرف ميش��ود. در حال حاضر هنوز سهم استفاده از 
آب در محيط زيست بطور دقيق مشخص نشده است.

آب و جمعیت 
افزايش جمعيت و افزايش مصرف آب با هم رابطه 
مس��تقيم دارند. منابع آب در نهايت محدود است و با 
افزايش جمعيت، مصرف س��رانه کاهش پيدا ميکند. 
وقتيکه ميزان س��رانه آب از حدی کمتر شود امکان 
رس��يدن به توس��عه پايدار محدود ميگ��ردد. بعنوان 

مثال سرانۀ آب با توجه به رشد جمعيت بين سالهای 
1355 تا 1400 در جدول زير آورده شده است.

جدول تغییرات سرانه منابع آب 
تجدیدپذیر ایران

همانطور که مشاهده ميشود از سال 1335. ميزان 
سرانه آب در ايران کاهش پيدا کرده است در صورتيکه 
اس��تحصال آب در اين مدت افزايش داشته است ولی 
بدليل افزايش جمعيت ميزان سرانه آب کاهش پيدا 
کرده است. لذا در صورت افزايش جمعيت در سالهای 
آينده ميزان سرانه ی آب کاهش بيشتری پيدا ميکند 
که بايد به اين موضوع مهم توجه کافی مبذول گردد.

شاخص های مختلف آب
برای تبيين وضعيت آب در هر کشور و يا منطقه 
از نظر بحران و يا تنش آبی و يا شرايط مطلوب، چند 
ش��اخص وجود دارد که ذياًل به اختصار توضيح داده 

ميشود. 

شاخص مالکن مارک:
بر اس��اس اين شاخص، در صورتيکه ميزان سرانه 

مروری بر سرانۀ آب در ایران و جهان

دکتر رضا ارجمندی – عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی- واحد علوم و تحقیقات تهران

سرانه آب )متر مکعب( 
7000
2160
1300

سال
1335
1375
1400
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14 آب در سال کمتر از 1700 متر مکعب باشد شاخص 
تنش و ح��دود 1000 متر مکعب، ش��اخص کمبود 

خواهد بود.
بر اس��اس ش��اخص مالکن م��ارک، در صورتيکه 

ميزان سرانه آب در سال 

- بيش از 1700 متر مکعب باشد، مشکلی وجود ندارد

- بين 1700-1000 متر مکعب باشد، تنش آبی 
وجود دارد

- بين  1000-500 متر مکعب باشد، کمبود آب 
وجود دارد

- کمتر از 500 متر مکعب باش��د، کم آبی مطلق 
وجود دارد

طبق اين ش��اخص، در حال حاضر در ايران تنش 
آبی وجود ندارد ولی با افزايش جمعيت مشکل تنش 

بوجود خواهد آمد.
ب��ا عنايت ب��ه ش��اخص مالکن مارک، کش��ورها 
ميتوانن��د ش��رايط خودش��ان را از نظر آب و س��رانه 
مشخص نمايند. در حال حاضر تعدادی از کشورهای 
جهان با توجه به ش��اخص مذک��ور دارای تنش آبی 
هستند. اين کشورها بيش��تر در منطقه خاورميانه و 

آفريقا قرار دارند.

شاخص سازمان ملل
کميس��يونی که در س��ازمان ملل موضوع آب را 
پيگيری ميکنند ميزان )درصد( برداشت از منابع آب 
تجديد پذير هر کشور را بعنوان شاخص اندازه گيری 

بحران آب معرفی کرده است.

1. ميزان برداش��ت باالت��ر از 40% کل منابع آب 
تجديد پذير = بحران شديد آب

2. ميزان برداش��ت 20% ت��ا 40% کل منابع آب 

تجديد پذير = بحران حد متعادل
3. ميزان برداش��ت کمت��ر از 10% کل منابع آب 

تجديد پذير = بدون بحران آب

با عنايت به ش��اخص ف��وق، اي��ران از منابع آب 
زيرزمينی، بيش از ظرفيت اس��تفاده کرده اس��ت که 

بايد در اين مورد تجديد نظر جدی بعمل آيد.

شاخص مؤسسه مطالعات بین المللی آب
مؤسس��ه مطالعات بين المللی آب بررس��ی ها و 
مطالعات زيادی در دنيا انجام داده است بويژه آنکه در 
مورد 45 کشور مطالعه نموده و شرايط اين کشورها را 
تا سال 2025 در سه گروه تقسيم بندی نموده است:

۱. کشورهای دارای کمبود فیزیکی آب
اين مطالعات حاکی از آنس��ت که تا سال 2050 
تعدادی از کش��ورهای جهان، حتی اگ��ر با باالترين 
راندمان آب و آبياری استفاده نمايند، به دليل افزايش 
جمعيت و کمبود منابع آب��ی، دارای کمبود فيزيکی 
آب هستندو حدود 25% مردم جهان در سال 2050 
در اي��ن گروه ق��رار ميگيرند و در آن زمان ش��رايط 

سختی برای تأمين آب خواهند داشت.

۲. کشورهای با کمبود اقتصادی
در س��ال 2025 در تعدادی از کشورها منابع آب 
کافی وجود دارد ولی برای تأمين آب مورد نياز کشور 
بايد با سرمايه گذاری از طريق احداث سد، شبکه های 
انتقال آب و شبکههای آبياری و زهکشی، استحصال 
آب را نسبت به سال 1995 تا 25% افزايش دهند که 
امکان چنين س��رمايه گذاری در آن کش��ورها وجود 

نخواهد داشت.

۳. کشورهای فاقد کمبود فیزیکی
اين گروه از کشورها در حال حاضر کمبود فيزيکی 

ندارند ولی در سال 2050 بايستی حدود 25% از نياز 
آبی خ��ود را، عالوه بر آب موج��ود، افزايش دهند تا 

مشکلی نداشته باشند.

لذا با عنايت به شاخصه ای فوق الذکر بايد شرايط 
تأمين، انتقال و مصرف آب در جهان و ايران بصورت 
بهينه انجام گيرد. همچنين بايد برای نيل به توس��عه 

پايدار با توجه به شاخصهای مذکور شرايط مطلوبی را 
در صرفه جويی آب بکار بست.

جمعيت ايران در سال 1300، ده ميليون نفر بوده 
و در س��ال 1382 به 68 ميليون نفر رسيده است. در 
سال 1300ميزان س��رانه ی آب 13000 متر مکعب 
بوده حال آنکه در س��ال 1368 به 1900 متر مکعب 
کاهش يافته اس��ت. در حال حاضر که جمعيت ايران 
حدود 76 ميليون نفر است سرانه ی آب کمی بيشتر 
از 1700 متر مکعب می باش��د ل��ذا از جهت تأمين، 
انتقال و مصارف آب در بخش��های مختلف بايد بسيار 
محتاط بود تا مش��کالت احتمالی آين��ده به حداقل 

برسد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، ايران در زمره ی ده 
کشور پر جمعيت جهان در سال 2050 خواهد بود.

 
در نهايت بايد تالش نمود که آب و مصارف آن در 
بين کشورهای همسايه بصورت منطقی و اصولی و به 
دور از تنش منطقه ای و بعنوان ابزار صلح و دوس��تی 
به��ره برداری ش��ود و اين نظريه را ک��ه جنگ آينده 
بجای جنگ نفت، جنگ آب خواهد بود به فراموشی 
س��پرد تا کش��ورها در نهايت صلح و دوستی در کنار 
هم و با آرامش زندگی کنند. جهان و منطقه آمادگی 
درگيريه��ای جديد را هرگز نخواهد داش��ت. مس��ير 

توسعه ی پايدار در اين جهت راهگشا خواهد بود.
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اگر فکر مي کنيد اشتباه خوانديد، پس دوباره 14
بخوانيد: 3800 ليتر! کمي عجيب به نظر ميرسد. 
ش��ايد اندکي محاسبه به دادمان برسد، به شرطي 
که ق��ول بدهي��د بع��د از آن بيش��تر مراقب آب 

خوردنتان باشيد!
ما آب را براي مصارف روزانه از جمله نوشيدن، 
پخت و پز، شستش��و و ... استفاده ميکنيم. به اين 
ميگوييم مصرف خانگي بر اساس آمارها، متوسط 
مصرف خانگي ح��دود 137 ليتر در روز براي هر 
نفر اس��ت. از اي��ن مقدار ح��دود 35 درصد براي 
شستش��و و حمام، 30 درصد براي دستش��ويي و 
توالت، 20 درصد براي شس��تن لباسها، 10 درصد 
براي نوشيدن و پخت و پز و نهايتاً حدود 5 درصد 

براي ساير موارد استفاده ميشود.

مش��کل اينجاس��ت که اين 137 ليتر در واقع 
آبي اس��ت که از نزديک ميبينيم. در کنار آن، آبي 
مص��رف ميکنيم که به س��ادگي نميبينيم و بايد 
اندک��ي فکر کنيم. اين مق��دار آب پنهان در واقع 
دو قسمت اس��ت: قسمت اول که در صنعت براي 
توليد اشياء اطرافمان استفاده ميشود، مانند کاغذ، 
لباس، ميز و صندلي و  اين آب براي هر نفر حدود 

167 ليتر در روز است.

اما قس��مت دوم اي��ن آب پنهان ک��ه در واقع 
مقدار آن بس��يار زياد اس��ت، آبي است که صرف 
تهيه و توليد غذايمان ميش��ود. فکر ميکنيد مقدار 
آن چقدر اس��ت؟ بياييد حس��اب کنيم، مثاًل يک 

کيلوگرم گوشت گاو را در نظر بگيريد:

در ي��ک گاوداري مدرن و صنعت��ي، حدود 3 
س��ال طول ميکشد که گاو به مرحله کشتار برسد 
و بتواند حدود 200 کيلوگرم گوش��ت لخم )بدون 
اس��تخوان( بدهد. در طول اين 3 س��ال، گاو بطور 
متوسط حدود 1300 کيلوگرم انواع دانه حبوبات 
)مثل گن��دم، ج��و، ذرت و ...( و همچنين حدود 
7200 کيلوگرم انواع علوفه )مثل يونجه، شبدر و 
...( خورده، که براي توليد اين حجم دانه و علوفه، 
حدود 3 ميليون و 60 هزار ليتر آب مصرف ش��ده 
اس��ت. در کنار آن، اين گاو طي 3 سال حدود 24 
هزار ليتر هم آب بصورت مس��تقيم خورده است. 
همچني��ن مصارف جانب��ي گاوداري )شستش��و، 
کش��تار و ...( هم طي اين مدت حدود 7 هزار ليتر 

تخمين زده ميشود.

خالص��ه آنکه، براي تولي��د اين 200 کيلوگرم 
گوش��ت، حدود 3 ميلي��ون و 91 ه��زار ليتر آب 
مصرف ش��ده؛ يعن��ي 15400 ليت��ر آب براي هر 

کيلوگرم گوشت!

ميتواني��د اي��ن حج��م آب را تجس��م کنيد؟ 
اس��تخري به طول 5 متر، عرض 3 متر و عمق 1 
مت��ر! کل اين آب در همان يک کيلوگرم گوش��ت 
نهفته اس��ت. بطور متوس��ط هر فرد روزانه 3496 

ليت��ر آبي ب��ه اين ش��کل مصرف ميکن��د، يعني 
مجموعاً 3800 ليتر در روز.

حاال که با اين آب پنهان در غذا آش��نا شديم، 
بهتر اس��ت اسم آن را هم ياد بگيريم: آب مجازي 
)Virtual Water(. پروفس��ور جان آنتوني آلن 
در س��ال 2008 با معرفي اي��ن مفهوم، انقالبي در 
عرصه جغرافيا، محيط زيس��ت و اقتصاد برپا کرد 

و بخاطر آن جايزه بنياد آب استکهلم را گرفت.

پ��س از آن، محقق��ان ب��ه کم��ک مفهوم آب 
مج��ازي، مق��دار آب نهان در هر ي��ک از غذاها را 
محاس��به کردند. برخ��ي از غذاه��ا آب زيادي در 
نهان خود دارند، مانند گوشت؛ برخي ديگر کمتر، 
مانند ميوه و سبزي. اينجاست که ميتوانيم بگوييم 
 )Water Friendly( بعضي غذاها آب دوستانه
هس��تند، يعني براي توليدشان آب زيادي مصرف 
نش��ده و در واقع فش��ار کمتري به محيط زيست 

وارد شده است. سيب از جمله آنهاست.

پس يادمان باشد، آب غذاست! آب مجازي به 
معن��ي آب غيرواقعي نيس��ت. اتفاقاً اين آب کاماًل 
واقعي اس��ت. مج��ازي صرفاً به اين معناس��ت که 
اي��ن آب بطور آش��کار در جلوي چش��ممان قرار 
نگرفت��ه. در کن��ار مفهوم آب مجازي، ش��اخص 
آبرانه )Water Footprint( معرفي شده است 
ک��ه به کمک آن ميتوان ميزان آب مصرف ش��ده 
بصورت مستقيم و غيرمس��تقيم توسط افراد يک 
خانواده، يک ش��رکت، يک شهر و يا يک کشور را 
محاس��به و تحليل نمود. همچنين شاخص آبرانه 
امکان رونديابي و ارزياب��ي مقدار مبادالت داخلي 
و خارجي آب مجازي را فراهم مي س��ازد. بعنوان 
مثال س��رانه آبرانه در چين 1950 ليتر، انگليس 
3400 ليت��ر، اي��ران 4450 ليت��ر، تايلند 6000 
ليتر، آمريکا 6800 ليتر و متوس��ط جهاني 3400 
ليتر در روز ميباش��د. بطور عمومي س��رانه آبرانه 
کش��ورهاي توسعه يافته و ثروتمند بيشتر از ديگر 

کشورهاست.

تجارت آب مج��ازي، مفهوم ديگري در همين 
ارتباط اس��ت. وقت��ي کااليي مبادله ميش��ود، در 
واق��ع آب مج��ازي آن هم مبادله ميش��ود. وقتي 
کش��وري يک تن گندم وارد ميکن��د، در واقع در 
مص��رف 1300 متر مکع��ب آب بومي خود صرفه 
جويي کرده است که ميتواند اين آب را به مصارف 
ديگر برس��اند. بنابراين آب مجازي خصوصاً براي 
کشورهايي که مشکل کمبود آب دارند، مفهمومي 

ارزشمند است.

به طور ميانگين ساالنه بيش از 1600 ميليارد 
متر مکعب آب به صورت مجازي از طريق تجارت 
محص��والت کش��اورزي، دامي و صنعت��ي جابجا 
ميش��ود. حجم آب مجازي مبادله ش��ده از طريق 
تجارت محصوالت کشاورزي حدود 1000 ميليارد 

ویژه نامه آب

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

هر کدام از ما 
روزي 3800 لیتر آب 

میخوریم!
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14 متر مکعب در س��ال اس��ت که بالغ بر 60 درصد کل 
مب��ادالت آب مجازي جهان ميباش��د. تأمين امنيت 
غذايي و فراهم آوردن محيط زيس��ت پايدار از داليل 
اصل��ي مدافعان تج��ارت آب مجازي ب��ه عنوان ابزار 
سياست گذاري آب اس��ت. با به کارگيري منابع آب 
کمي��اب داخلي در فعاليتهاي اقتص��ادي پر بازده، و 

در عوض با واردات محصوالت 
پرمصرف آب ب��ه جاي توليد 
آنه��ا در داخل، ممکن اس��ت 
کشورهاي کم آب در وضعيت 
البته  گيرن��د.  ق��رار  بهت��ري 
وضعيت مناب��ع آب در بعضي 
کش��ورها آنچنان وخيم اس��ت 
که گزينه اي ج��ز وارد کردن 
اقالم غذاي��ي ندارند. با وجود 
اين، کش��ورهايي هم هستند 
که با وجود شرايط نه چندان 
بحران��ي در منابع آب، ترجيح 
ميدهن��د ب��ه ج��اي توليد از 
منابع آب و خاک داخلي، مواد 

غذايي را وارد کنند.

آب مج��ازي داراي توانمندي ه��اي زيادي براي 
نشان دادن ارزش ذاتي آب به عنوان عنصري کمياب 
اس��ت و ميتواند تا حدودي راهنماي خودآموز براي 
مصرف کنندگان باش��د. با اين ح��ال، منتقدان آب 
مجازي معتقدند که هر چند اين اصول س��اده است 
و ظاه��ر آن جذاب به نظر ميرس��د، ولي مفهوم آب 

مج��ازي راهنمايي چنداني در م��ورد راندمان و بهره 
وري آب به کارشناس��ان ارائ��ه نميدهد، و همچنين 
به عن��وان يک ابزار کارآمد، جهت تحليل سياس��ت 
اقتصادي و عمومي آب يک کشور هنوز داراي کمبود 

ميباشد.

يادت��ان نرود در ابتداي مقاله چ��ه قولي داديد! از 
حاال به بعد بايد بيشتر مراقب آب خوردنمان باشيم، 
ام��ا چگونه؟ حاال که با آب مجازي آش��نا هس��تيم، 

ميتوانيم راهکارهاي مختلفي را امتحان کنيم:
اول اينک��ه، همانطور که ديديم مقدار آب مجازي 
گوشت بسيار زياد اس��ت. متوسط مصرف روزانه آب 

مجازي در يک رژيم گوشتخواري حدود 5000 ليتر 
و در يک رژيم گياهخواري حدود 2500 ليتر اس��ت. 
پس حتي اگر عادت شديد به خوردن گوشت داريم، 
يک روز نخوردن گوش��ت در هفته ميتواند به نس��ل 

آينده کمک شاياني نمايد.

مي��زان  اينک��ه،  دوم 
آب مجازي در روش��هاي 
گوش��ت  توليد  صنعت��ي 
روشهاي  از  بيش��تر  قرمز 
سنتي است. بنابراين سعي 
کنيم از گوش��ت دامي که 
در چراگاهه��اي طبيع��ي 
تغذيه کرده استفاده کنيم. 
اگرچه در بس��ياري مواقع 
اين اطالعات در دسترس 
نيست، ولي ميتوان گفت 
احتم��ال س��نتي ب��ودن 
گوشت گوسفند بيشتر از 

گوشت گاو است.

س��وم اينک��ه، مراقب 
اضافه غذاي��ي که دور ميريزيم باش��يم. خصوصاً در 
کش��ورهاي صنعتي و پيش��رفته، حدود يک س��وم 
غذايي که خريداري ميش��ود، س��ر از س��طل آشغال 
درميآورد. و البته به همراه آن يک س��وم آب مجازي 
هم دور ريخته ميشود. پس به اندازه مصرفمان خريد 

کنيم و کمتر دور بريزيم.
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طرح مسئله -  مشکل کجاست؟
شايد برای خيلی از افراد ساکن کشورهای منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا، اين پيش زمينه فکری وجود 
داش��ته باش��د که هزينه ای که بابت آب پرداخت می 
کنند، بهای زيادی باشد و يا به نظرشان اينگونه بيايد 
که هزينه گزافی بابت آب پرداخت می کنند. با نگاهی 
به آمار اقتصادی عرض��ه و تقاضای آب و وضعيت آب 
در جهان و منطقه، ممکن اس��ت نظرتان کامال تغيير 
کن��د. در امارات طبق گزارش س��ازمان نظارت بر آب 
و ب��رق ابوظبی، قيمت واقعی آب توليدی برای هر متر 
مکع��ب آب )1000 ليتر(، ح��دود ده و نيم درهم در 
امارت ابوظبی و يازده درهم در امارت دبی می باش��د. 
اين در حالی اس��ت که به دليل اينکه روش ش��يرين 
ک��ردن آب دريا عمده تري��ن روش توليد آب مصرفی 
در اين منطقه محسوب می شود، هزينه انرژی مصرف 
ش��ده برای توليد آب در اين منطقه با نرخ سوبسيدی 
دولت محاسبه گرديده است. بدين معنی که اگر روزی 
فرا رس��د که دولتهای نفت خيز خاورميانه، تصميم بر 
محاس��به قيمت واقعی آب بر اساس قيمتهای واقعی 
انرژی که برای توليد اين آب مصرف شده است، بگيرند، 
ارزش واقعی آب به مراتب بس��يار بيشتر از اين مقادير 

خواهد بود.

براساس گزارش بانک جهانی در منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقا به دليل داش��تن چهار ويژگی خاص، 
با بحران کم آبی روبرو خواهند ش��د. اولين عامل مهم 
رشد جمعيت است. بنا بر گزارش صندوق بين المللی 
پول، منطقه خاورميانه وشمال آفريقا پس از کشورهای 
آفريقا اولين رتبه بيشترين رشد جمعيتی را بين سالهای 
2013 تا 2018 خواهد داشت. دومين عامل مهم، رشد 
اقتصادی کش��ورهای منطقه به دليل منابع نفت و گاز 
و برخورداری از شرايط آب و هوايی مناسب کشاورزی 
می باشد. اين رش��د اقتصادی موجب می شود سطح 
استاندارد و ش��يوه زندگی شهروندان مانند کشورهای 
توسعه يافته ارتقا پيدا کند که خود باعث افزايش تقاضا 
برای آب س��الم می گردد. سومين عامل مهم، تنشها و 
درگيری های قومی و نژادی اين منطقه می باشد که به 

تاسيسات آبی و سرمايه گذاری های بلندمدت در زمينه 
آب صدمه جدی زده اس��ت. چهارمين عامل برشمرده 
ش��ده، پديده گرم شدن زمين و تغييرات آب و هوايی 
ناشی از آن می باشد که بر اساس گزارشهای مختلف، 
درهر صورت چه س��ناريوی خشک و چه سناريوی پر 
ب��اران، تهديدی برای منابع آبی موجود می باش��د. در 
س��ناريوی پر باران، بيم آن وج��ود دارد که طوفانها و 
سيالبهای ش��ديد، باعث تخريب بيشتر منابع موجود 
باش��د چه برس��د به اينکه منابع آب��ی را تقويت کند. 
منابع آبی در هر کشوری از سه طريق بدست می آيد: 
1- بارش باران و برف 2- اس��تخراج آب از سفره های 
زير زمينی 3-ش��يرين کردن آب دريا و در سه بخش 
مهم عموما استفاده می شود: 1- کشاورزی 2- صنعتی 
3- ش��هری. بيش��ترين بخش مصرف کنن��ده آب در 
جهان و در منطقه مورد بحث ما، بخش کشاورزی می 
باشد. کشورهای با جمعيت زياد در منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقا مانند مصر، ايران، عربس��تان سعودی 
بيش از هفتاد در صد از آب مورد نياز خود را در بخش 
کشاورزی مصرف می کنند. به دليل کم بودن بارش در 
برخی از سالها، بسياری از کشاورزان برای بدست آوردن 
آب اقدام به زدن چاه و استفاده از سفره های زير زمينی 
کرده اند، که در سالهای اخير بانک جهانی هشدار داده 
است اين روند بس��يار نگران کننده می باشد. در واقع 
کشورهای مثل ايران، عربستان و امارات، برای جبران 
کم آبی دس��ت به منابع آبی غير قابل بازگشت خود 
زده اند و اين منابع به سرعت در حال اتمام است. اين 
در حالی اس��ت که با خشک ش��دن اين منابع، ديگر 
امکان ذخيره مجدد آبهای باران و برف جمع آوری شده 
از سطح زمين وجود ندارد. لذا اين منابع آبی در صورت 
خشک شدن توانايی ذخيره کردن بارشهای جديد را از 
دس��ت می دهند. به دليل کمبود بارش در بسياری از 
کشورها شيرين کردن آب دريا يکی ديگر از روشهای 
موجود برای تامين آب مورد نياز ش��هروندان به شمار 
می آيد. کشورهايی که دسترسی به آبهای آزاد را دارند 
از اين موهبت برخوردار می باش��ند، برای مثال کشور 
استراليا س��رمايه گذاری عظيمی در اين بخش نموده 
است که با يک سيستم بسيار پيشرفته، آب های زائد 

حاصل از شيرين کننده های آب را تصفيه و به دريا باز 
ميگردان��د. ولی اين روش مش��کالتی ديگر بوجود 

می آورد که بعدا در همين مقاله به آن می پردازيم.

دومي��ن بخش مهم مص��رف کنن��ده آب، بخش 
صنعتی می باشد. توليد فوالد، سيمان و خيلی از صنايع 
ديگر مانند صنايع نس��اجی و مواد غذايی و بهداشتی 
همه نيازمند منابع آبی می باش��ند. ع��راق و مصر دو 
کشور بزرگ مصرف کننده آب در صنايع خود هستند. 
ايران رتبه سوم در منطقه را دارد. متوسط مصرف آب 
در بخش صنعتی برای کش��ورهای اين منطقه از کل 
مصرف آب، پنج درصد می باشد. آخرين بخش مصرف 
کننده، بخش شهری می باشد که رابطه مستقيمی با 
درآمد سرانه کش��ورها دارد. در برخی از کشورها مثل 
امارات ، عمان و مراکش مصرف آب در بخش ش��هری 
با ميزان درآمد س��رانه افراد رابطه متناسبی دارد واين 
نش��ان ميدهد که به همان اندازه که درآمد سرانه باال 
رفته ، رفاه بهداش��تی در مصرف آب نيز افزايش يافته 
اس��ت. اما جالب تر اينکه در کش��ورهايی مثل ايران، 
عربس��تان و مصر، مصرف آب باالتر از ميزان متناست 
با درآمد س��رانه آن کشورها می باشد. داليل مختلفی 
می تواند اين اختالف را توضيح دهد، برای مثال شايد 
قس��متی از اقتصاد اين کش��ورها زيرزمينی بوده و در 
آمارهای رسمی درآمد ملی واقعی  منعکس نمی شود 
و يا داليل فرهنگی که کشور خاصی از زمانهای گذشته 

به تميزی و پاکيزگی اهميت بيشتری داده است. 
 

طبق تحقيقات انجام شده، منابع آبی در منطقه 
خاورميانه و ش��مال آفريقا به س��رعت در حال اتمام 
می باش��د. از داليل مهم اين نتيجه گيری اين است 
که منابع قابل بازگش��ت يعنی باران و برف، به دليل 
گرم ش��ده س��طح زمين و تغييرات محسوس آب و 
هوای منطقه، احتمال اينکه بتوان از اين منابع قابل 
بازگش��ت به سهولت و فراوانی گذشته برخوردار بود 
در حال ضعيف ش��دن اس��ت. دوم اينکه سفره های 
زير زمينی به دليل مصرف بی رويه در حال خش��ک 
ش��دن است و س��وم اينکه آب خليج فارس به دليل 

ویژه نامه آب

مدیریت منابع آب

نویسنده: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

جدول شماره یک: منابع آبی و وضعیت آن در خاورمیانه و شمال آفریقا

منابع آبی
بارش باران و برف

استخراج آب از سفره های زير زمينی
شيرين کردن آب دريا

وضعیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سالهای خشک و يا پرباران – خطر خشکسالی

مصرف بی رويه در سالهای اخير – عدم جذب آب های جاری
آب خليج فارس به دليل کم عمق بودن و دسترسی محدود به آبهای 

آزاد در بلند مدت غير قابل استفاده خواهد شد.

چرخه آب
قابل بازگشت

غير قابل بازگشت
بستگی به محل جغرافيايی دريا دارد
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دسترس��ی محدود به آب ه��ای آزاد و نيز عمق کم، 
و محصور بودن از س��مت کشورهای مختلف، منبع 
قابل اطمينانی برای ش��يرين کردن در بلندمدت به 
شمار نمی آيد. طبق گزارش سازمان محيط زيست 
ابوظبی، آب دريای خليج فارس نس��بت به سالهای 
قبل ش��ورتر و آلوده تر ش��ده است، دليل عمده اين 
موضوع اين اس��ت که تمامی ش��يرين کننده ها در 
کشورهای کويت، قطر، عربستان درحال استفاده از 
اين آب هس��تند و پس مان��د اضافی حاصل از واحد 
های ش��يرين کننده آب که ش��ورتر و شيميايی تر 
هس��تند را روزان��ه وارد آب خليج ف��ارس ميکنند. 
اين آلودگی جدای از آلودگی صنعتی کش��تی های 
نقتی و س��کان های نفتی در آب می باش��د. جدول 
1، خالصه ای از وضعيت منابع آبی منطقه را نش��ان 

می دهد.

از طرف ديگر رش��د جمعيت، رشد درآمد سرانه و 
نحوه کاشت دانه های کشاورزی در اين منطقه حاکی 
از رشد فزاينده تقاضای آب می باشد. صنعت کشاورزی 
در اين منطقه هنوز س��نتی می باشد و آب زيادی در 
آبياری سنتی به هدر می رود. همچنين به دليل عدم 
وجود سياس��تهای مناسب، بسياری از کشاورزان برای 
توليد دانه های نامرغوب، آب زيادی مصرف می کنند.

در تحقيق بسيار جالب بانک جهانی از کشاورزان در 
مراکش، طبق يک آناليز اقتصادی، به اين نتيجه دست 
يافتند که دولت کش��اورزان را به تنها تمرکز بر کاشت 
دانه های مرغوب تشويق کند و اجازه دهد ما بقی نياز 
دانه های ديگر توسط واردات پر شود. محققان به نتايج 
جالبی دس��ت يافتند که در اين صورت رفاه اقتصادی 
کش��اورزان بيش از موقعی اس��ت که دولت سياس��ت 
تشويقی برای کاشت همه نوع دانه را به کشاورزان ابالغ 
می کند. اين نتايج با نظريه های تجارت بين المللی نيز 
هم خوانی دارد. کشورها می بايست در توليد کاالهايی 
ک��ه در آن برتری نس��بی دارند تمرکز کنند تا بتوانند 
بهترين کيفيت را با کمترين قيمت توليد کنند. جدول 
2، خالص��ه ای از وضعيت مصارف منابع آبی منطقه را 

نشان می دهد.

مشکالت محیط زیستی بوجود آمده از شیرین 
کننده های آب

روزنامه نش��نال در سال 2009 ، گزارشی را درباره 
حيات آبزيان خليج فارس و دريای عمان منتش��ر کرد 
که برای طرفداران محيط زيس��ت بسيار تکان دهنده 
بود. واحدهای ش��يرين کنن��ده آب با تخليه آب آلوده 
باغلظ��ت ب��االی نمک و امالح ش��يميايی ش��ده، آب 
خلي��ج فارس و دريای عمان را روز به روز آلوده تر می 

کنند. دکتر برقوتی مدير کل س��ابق مرکز بين المللی 
کش��اورزی biosaline  در امارات معتقد اس��ت که 
حيات آبزيان و گياهان دريايی در خليج فارس به دليل 
تخليه آبهای زائد و آلوده شيميايی به خطر افتاده است. 
ايشان متذکر می شوند که دريای خليج فارس توانايی 
تصفيه دائم و به موقع با درياهای آزاد را ندارد چنانچه 
يک��ی از مديران فنی واحدهای ش��يرين کننده خليج 
فارس نگران اين موضوع اس��ت که غلظت ش��وری در 
آب چنان افزاي��ش يابد که هيچ تکنولوژی در صنعت 
ش��يرين کننده های آب ديگ��ر توانايی تصفيه آبهای 
آلوده را نداشته باش��د. يکی از ديگر مشکالت موجود 
در صنايع ش��يرين کننده آب در اين منطقه اين است 
ک��ه آب دريای خليج فارس و دري��ای عمان به دليل 
گرمای زياد، تبخير می ش��ود به طوری که بارندگی و 
نرخ بازگشت طبيعی اين آبها بسيار آهسته و حتی در 
سالهای گرم بسيار ناچيز است. ميزان شوری آب دريای 
خليج فارس از ppM 35000  به ppM 42000  در 
ده سال گذشته افزايش يافته است. اين افزايش آلودگی 

خود باعث افزايش هزينه توليد آب در منطقه بين 3 تا 
8 درصد خواهد شد. 

به طور کلی مش��کالت محيط زيستی پيش رو در 
صنعت آب منطقه را می توان در موارد زير خالصه کرد:

1. افزايش غلظت آلودگی آب های منطقه خصوصا 
مناطق با دسترسی محدود به آب های آزاد که در بلند 

مدت باعث مشکالت زيادی می شود از جمله:

a. حيات آبزيان و گياهان آب های منطقه به خطر 
می افتد. برای مثال رشد شکوفه های جلبک سمی در 
واحد شيرين کننده الفجيره، باعث مرگ ميليونها آبزی 

آن منطقه گرديد.
b. دريای خليج فارس بيش از 700 تنوع گونه ای 
در آبزي��ان و ماهی های محل��ی دارد به طوری که 80 
درصد از اين گونه ها از صخره های مرجانی تغذيه می 
کنند. ش��وری زياد آب، برای اين گياهان حساسيت زا 

بوده و موجب از بين رفتن اين گياهان می گردد.

c. هزين��ه توليد آب بين 3 ت��ا 8 درصد در صنعت 
شرين کننده های آب افزايش خواهد يافت.

d. به دليل تغييرات جوی زمين، اگر درصورت اينکه 
سناريوی گرم و خشک تغييرات هوا به وقوع بپيوندند، 
تمامی شرايط فوق بدتر خواهد شد زيرا ميزان تبخير 

آب در منطقه افزايش می يابد. 

2. دومين مش��کل موجود، ع��دم وجود يک توافق 
قانون��ی منطقه ای بين کش��ورهای نف��ت خيز خليج 
فارس می باشد. در صورت سهل انگاری هر يکی از اين 

کشورها، هر لحظه ممکن است آب خليج فارس به مواد 
نفتی و ضايعات آن آلوده شود.

3. ب��ه دليل اينکه واحد های ش��يرين کننده آب، 
برای تامين انرژی واحد های خوداز سوختهای فسيلی 
اس��تفاده می کنند، ميزان زيادی آلودگی از سوختن 
اين سوختها در هوا ايجاد می شود. بانک جهانی پيش 
بينی ميکند که تا سال 2050، کشورهای خاورميانه و 
ش��مال آفريقا می بايست ساليانه 90 کيلومتر مکعب 
توليد خود را افزايش دهند که اگر اين تامين از س��وی 
واحدهای شيرين کننده آب صورت گيرد، دی اکسيد 
کرب��ن حاصل از اين واحده��ا بين 270 ميليون تن تا 

360 ميليون تن افزايش خواهد داشت. 

جدول ۲. مصارف منابع آبی و وضعیت آن در خاورمیانه و شمال آفریقا

مصارف منابع آبی
کشاورزی

صنعتی
شهری

وضعیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سنتی و ناکارا

متوسط رشد جمعيت منطقه 1.95% در پنج سال
متوسط درآمد سرانه منطقه 3.8%  در پنج سال

متوسط رشد اقتصادی منطقه 3.8%  در پنج سال

متغیرهای افزایش مصرف
تکنولوژی کشاورزی،  سياستهای دولت

درآمد سرانه، جمعيت، رشد اقتصادی
جمعيت، در آمد سرانه
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راه ح�ل ه�ای پیش�نهادی جهت خ�روج از 14
بحران

در ده س��اله اخي��ر، س��مينارها و کنف��راس هاو 
مقاالت متعددی از سوی دولتها و بانک جهانی برای 
خروج از اين بحران منتشر شده است. اولين راهکار 

توصيه ش��ده اصالح ش��يوه مصرف 
شهروندان و ترويج در مصرف بهينه 
آب از طريق اطالع رس��انی عمومی 
و واقعی کردن قيمت آب می باش��د. 
بانک جهانی به کشورهای نفت خيز 
حاش��يه خليج فارس هش��دار داده 
اس��ت که به ج��ای س��وزاندن نفت 
ب��رای تولي��د آب بيش��تر، فرهنگ 
مص��رف را در جامع��ه تروي��ج کنيد 
و ي��ا قيمت آب را ب��ه قيمت واقعی 
تولي��د آن با هزينه س��وخت واقعی 
برس��ايند. بر طب��ق گ��زارش بانک 
جهانی، عربستان سعودی در حدود 
1.5 ميليون بش��که نفت در روز می 
سوزاند تا آب در شيرين کننده های 
اين کش��ور تبخير ش��ود و دوباره به 
روش تقطير بدست آيد. پيش بينی 
می شود ميزان تقاضای انرژی برای 
اين واحدها بيشتر و بيشتر می شود 
به طوری که تا سال 2030 عربستان 
س��عودی به ميزان 8 ميليون بشکه 
نفت در روز برای تامين آب مايحتاج 
خود بس��وزاند. در چنين ش��رايطی 
اقتصادانان هزينه فرصت س��وزندان 
نف��ت را ب��رای بدس��ت آوردن آب 
مورد پرس��ش قرار ميدهند. يکی از 
کارهای مثبتی ک��ه ايران تا به حال 
در اين زمينه انجام داده اس��ت، آزاد 
کردن بخشی از سوبسيدها در بخش 
انرژی می باش��د. اي��ن امر به تدريج 
م��ردم را برای پرداخت قيمت واقعی 
ب��رق، آب، گاز و بنزي��ن آماده کرده 
اس��ت که خود گام مثبت��ی در اين 
جهت محس��وب می ش��ود. از سوی 
ديگر، گران ش��دن آب، خود کاهش 
مصرف و بهينه مص��رف را به دنبال 
دارد. دومين راهک��رد بانک جهانی، 
سرمايه گذاری در واحدهای شيرين 
کنن��ده آب با اس��تفاده از س��وخت 
خورشيدی می باشد. هزينه سرمايه 

گذاری چنين واحدهايی بس��يار زياد می باشد ولی 
در بلندمدت توجيه اقتص��ادی دارد و قيمت آب به 
تدريج با افزايش توليد واحد، کاهش می يابد. راهکار 
ديگر اصالح سياست کشاورزی می باشد برای مثال 
دولتها در کشاورزی به روشهای مدرن با آبياری قطره 

ای س��رمايه گذاری کنن��د. همچنين 
کشورهای با آب و هوای خشک،  دانه 
ها و محص��والت کش��اورزی که آب 
زيادی مصرف ميکنند را وارد کنند و 
سياست تقويت کشاورزی را بر مبنای 
تولي��د دانه های کم مص��رف آب در 

داخل بگذارند. 
ام��ا از حرف تا عمل بس��ی فاصله 
است. مشکالت زيادی در اجرای اين 
راه حل ها پيش روی دولتهاست، اوال 
به داليل امنيتی و سياس��ی، بسياری 
از کشورها حاضر به اصالح قيمت آب 
نيس��تند. دوم اينکه س��رمايه گذاری 
در ش��يرين کننده های خورش��يدی 
بس��يار هزين��ه ب��ر و س��وال برانگيز 
اس��ت. برای مثال داش��تن يک واحد 
خورش��يدی ک��ه بتواند قس��متی يا 
تمام ان��رژی الزم ش��يرين کننده ها 
را تامي��ن کند، مس��تلزم مطالعه فنی 
و بررس��ی مش��کالتی اع��م از اينکه 
سلولهای خورشيدی خود نياز به آب 
دارند تا غب��ار و خاک موجود بر روی 
س��لولهای خورش��يدی را بزدايند، در 
خورشيدی  س��لولهای  اينصورت  غير 
عملک��رد خوب��ی نخواهن��د داش��ت. 
ضم��ن اين که اس��تفاده از تکنولوژی 
خورشيدی در مقياس بزرگ هنوز در 
جهان به صورت کام��ل رايج نبوده و 
مشکالت آن در حال بررسی است. لذا 
مشکالت راه حل های پيشنهادی در 

موارد زير خالصه می شود:
اگ��ر بخواهي��م موقعيت اي��ران را 
نس��بت به راهکردهای توصيه ش��ده 
بس��نجيم، به خوبی ميت��وان ديد که 
اطالع رس��انی درباره مص��رف بهينه 
و واقع��ی کردن قيم��ت آب، تا کنون 
در ايران به طور نس��بی پياده شده و 
فرهنگ سازی ش��ده است. به عنوان 
مثال برای کشوری مثل ايران، واقعی 
ک��ردن قيمت آب ميتوان��د راحتتر از 

کش��ورهای حوزه خليج باش��د. و اين را بايد مديون 
سياس��ت حذف يارانه ها دانس��ت. استفاده از انرژی 
خورشيدی سياس��تی بوده که کمتر در ايران به آن 
پرداخته ش��ده است خصوصا در س��طح پروژه های 
دولت��ی. در بخش خصوصی ممکن اس��ت به صورت 

موردی س��رمايه گذاری شده باشد، اما به نظر می رسد 
با بهتر ش��دن اوضاع مال��ی دولت اي��ران، بتوان به 
کارگيری اي��ن روش برای تامين ان��رژی واحدهای 
مختل��ف اميدوار بود. خصوصا که اي��ران از آفتاب و 

منابع انرژی خورشيدی خوبی برخوردار است. 
در مورد اصالح سياس��ت های کش��اورزی، اين 
طرح با کمک مشاوران بانک جهانی در کشاورهايی 
مثل تونس، مراکش و آفريقای ش��مالی که به دنبال 
ايج��اد تحولی در صنعت کش��اورزی خود هس��تند، 
شروع ش��ده است. کش��ورمان ايران نيز می بايست 
بتواند از اين موقعيت اس��تفاده کرده و مصرف آب را 
در بخش کش��اورزی را با توجه ب��ه منابع آبی ، نياز 

واردات و مساله خود کفايی ملی، مديريت نمايد.

مس�اله امین�ت غذای�ی و عملک�رد خ�وب 
کشورهای عربی

همانطور که گفته شد در دنيا 90 درصد مصرف 
آب در بخش کش��اورزی می باش��د. و مس��اله آب، 
صرف نظر از مساله صنعت و مصارف شهری، مساله 
امني��ت غذايی و خود کفايی غذايی کش��ورها را در 
بر می گيرد. براس��اس گزارش س��ازمان مواد غذايی 
آمري��کا، يک کيلو گرم توليد مواد غذايی مقدار قابل 

توجهی آب نياز دارد:
در ده س��ال اخير با گران ش��دن قيمت نفت در 
جه��ان، کش��ورهای صادرکننده نف��ت، فرصت پس 
ان��داز درآمد نفتی و س��رمايه گذاری در بخش��های 
استراتژيک اقتصادی خود را داشته اند. طبق گزارش 
س��رمايه گذاری خارجی جهانی، کش��ورهای عربی 
مثل عربستان، امارات و قطر در قسمت قابل توجهی 
از مزارع کش��اورزی کش��ورهای آفريقايی که منابع 
آبی مناس��بی برای اين مزارع دارند سرمايه گذاری 
کرده اند. بيش��ترين توجه بر خريد زمينهای حاصل 
خيز ب��ا امکانات آبياری مثل قرار داش��تن در حوزه 
رودها بوده اس��ت.  طبق گ��زارش دويچه بانک، در 
سال 2012، عربستان سعودی پس از چين، دومين 
کشور سرمايه گذار بر روی زمين های حاصلحيز در 

کشورهای آفريقايی می باشد.

در اين تحقيق عوامل مش��وق در سرمايه گذاری 
برای اين بخش، بدس��ت آوردن امنيت غذايی، خود 

بر طبق گزارش بانک 
جهانی، عربستان 

سعودی در حدود 1.5 
میلیون بشکه نفت 
در روز می سوزاند 
تا آب در شیرین 

کننده های این کشور 
تبخیر شود و دوباره 

به روش تقطیر 
بدست آید. پیش 

بینی می شود میزان 
تقاضای انرژی برای 
این واحدها بیشتر و 

 بیشتر
 می شود به طوری 

که تا سال 2030 
عربستان سعودی 
به میزان 8 میلیون 

بشکه نفت در 
روز برای تامین 

آب مایحتاج خود 
بسوزاند. در چنین 

شرایطی اقتصادانان 
هزینه فرصت 

سوزندان نفت را 
برای بدست آوردن 

آب مورد پرسش 
قرار میدهند. 

راهکردها
اطالع رسانی عموم درباره مصرف بهينه

واقعی کردن قيمت آب
استفاده از انرژی خورشيدی در واحدهای شيرين کننده آب

اصالح سياست کشاورزی

جدول ۳. محدودیتهای راهکردهای پیشنهادی بانک جهانی

محدودیتهای موجود
فرهنگ مصرف بهينه در کشورهای منطقه وجود ندارد

داليل سياسی و امنيتی
هزينه باال و عدم اطمينان از جواب دهی طرح

اين طرح دربرخی از کشورهای منطقه با نظارت بانک جهانی حال انجام است 

ویژه نامه آب
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کفايی در تولي��د محصوالت کش��اورزی، کنترل بر 
منابع آبی و بازگشت مناسب سرمايه ذکر شده است. 

ورود سبزها به صنایع آب
به هر حال جدا از مشکالت و راه حل های گفته 
شده، هنوز زمان و موقعيت مناسب برای جلوگيری 
از بح��ران آبی برای کش��ورهای منطقه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا وج��ود دارد. خصوصا برای کش��وری 
مانند ايران، که از تنوع آب و هوايی خوبی برخوردار 
اس��ت و نسبت به کش��ورهای نفت خير در جنوب، 
ب��ارش باران و ب��رف قابل توجه��ی دارد، فرصتهای 
زيادی پيش روست که اگر با مديريت و دانش کافی 
بت��وان وضعيت موجود را ارزيابی کرد، ش��ايد بتوان 
استراتژی مناس��بی برای خروج از اين بحران پياده 
نمود. پيش��رفت صنايع تکنولوژی س��بز و روشهای 
جدي��د توليد انرژی می توان��د در خدمت توليد آب 
نيز قرار گيرد.  پيش��رفت در بازدهی بيش��تر مزارع 
خورش��يدی و يا توليد انرژی خورش��يدی با هزينه 
ک��م، طراحی توليد سيس��تم فيلتری آب و مواد کم 
خطر ولی با قدرت باال در تصفيه کردن آب از جمله 
پيشرفتهايی است که می توان به کاربرد آن اميدوار 

بود. برای مثال حدود يک س��ال پيش يک موسسه 
خيريه در هند، اقدام به نصب يک سيس��تم تصفيه 
آب در ي��ک روس��تای دور افتاده هند نم��ود . واژه 
"Sarvajal" که در زبان سانس��کريت به معنی "آب 
برای همه" می باشد، نام موسسه ای است که اقدام 
به نصب اين دس��تگاه در روس��تاهای دورافتاده می 
کند و از اين طريق آب س��الم را ب��ه بيش از هفتاد 

نف��ر در مناطق  ه��زار 
روس��تايی هن��د م��ی 
فروش��د. در روستاهای 
کوچکتر اين دستگاهها 
مجهز به يک سيس��تم 
خوانی  کارت  هوشمند 
ب��وده ک��ه ب��ا ان��رژی 
ميکند  کار  خورشيدی 
اعتب��اری  کارته��ای  و 
آب ب��ه متقاضيان می 

فروشد. 

از ديگر جاهايی که 
روشهای نوين سبز، در 

صنعت آب تاثير گذار بوده است، توسعه دانش فنی 
تصفيه آبه��ای آلوده و فاضالب جهت باز اس��تفاده 
از اي��ن آبها در بخش��های کش��اورزی و صنعتی می 
باش��د. يکی از مشکالت موجود که خيلی بيشتر در 
کشورهای توس��عه يافته مش��اهده می شود، آلوده 
بودن آبهای مورد اس��تفاده برای بخش کشاورزی به 

مواد شيميايی می باشد.

References:

  http://www.thenational.ae/news/uae-news/environment/desalination-threat-to-the-growing-gulf
  international center of biosaline agriculture
  http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2013/03/social-entrepreneurs-india
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آب های مختلفی در بازار امارات  موجود است. 
کدامیک را باید برای خ�وردن انتخاب کنیم؟ 

کدام آب بطری و یا آب لوله کشی شده؟
امارات متحده عربی س��ومين مصرف کننده آب 
خوراکی سرانه در جهان بعد از مکزيک و ايتاليا قرار 
دارد. هر نفر در اين کش��ور س��اليانه 250 ليتر آب 

می نوشد.

آی�ا در امارات آب لوله کش�ی برای نوش�یدن 
مناسب است؟

در ي��ک کلمه بگوييم: بلی. در امارات آب ش��ير 
از لوله کش��ی از شيرين کردن )نمک زدايی( آب بر 
طبق اس��تاندارد های سازمان بهداشت جهانی تهيه 
می ش��ود و هنگامی که از واحدهای شيرين سازی 
خارج می شود برای مصرف مناسب است. ولی آنچه 
می تواند مشکل ساز باشد منبع های آبی هستند که 
آب در آنها نگهداری می شود. منبع آلوده آب را نيز 
آلوده می کند. منبع آب بايد دست کم هر شش ماه 
يک بار بصورت حرفه ای تميز شود و از آلودگی هايی 
مثل حيوان��ات مرده و ديگر آالينده ها پاک ش��ود. 
مهمت��ر اينکه از نظر وجود باکتری محيط منبع آب 

می بايست آزمايش شود. 

اگر به پاک بودن منبع آب مشکوک باشیم ولی 
بازهم بخوایم آب لوله کش�ی مصرف کنیم چه 

باید بکنیم؟

می بايس��ت از فيلترهای صافی استفاده نماييد. 
بايد سيستمی باشد که از يک منبع تصفيه مضاعف 

و يا فيلتر دار تغذيه شود.

و ام��ا درباره مزه و طعم آب آب لوله کش��ی، آب 
دريای ش��يرين شده )نمک زدايی شده( است. وقتی 
اين فرايند کامل می شود، مواد معدنی که مورد نياز 
بدن ما اس��ت در آن به اندازه کافی وجود ندارد. اين 
م��واد در انتها به آب اضافه می ش��ود. چنين عملی 
يک مزه "خش��ک" به آب می دهد. در آبهايی که در 
بطری عرضه می ش��ود فرايندهای متفاوتی را برای 
اضاف��ه کردن مواد معدنی به آب به کار می برند که 

مزه آب را مطلوب سليقه همگان می کند .

آیا در آب شیر امارات فلوئورید وجود دارد؟
به گفته متخصصين، در هر ليتر آب لوله کش��ی 
امارات mcg 1500 فلوري��د وجود دارد که مطابق 
مقدار توصيه شده توسط س��ازمان بهداشت جهانی 
اس��ت. برای داش��تن دندان های سالم بخصوص در 

کودکان وجود فلوريد در آب ضروری است. 

آیا آب لوله کشی را برای پخت و پز و نوشیدنی 
های گرم می توان بکار برد؟

اين کار کامال توصيه می ش��ود زيرا با جوشيدن 
آب عوام��ل بيماری زا از بين می روند ولی بعضی ها 
ادعا می کنند که مزه غذا يا نوشيدنی گرم که در آن 

از آب لوله کشی استفاده شده است متفاوت است.

چرا آبهای بطری مختلف مقادیر متفاوت سدیم 
دارند؟ 

اي��ن مقدار بس��تگی به روش تولي��د برندهای 
مختل��ف دارد. بعن��وان مث��ال از مي��ان آب هايی 
که م��ا آزماي��ش کرديم، arwa ک��ه آب تصفيه 
شده اس��ت، 2 ميلی گرم س��ديم دارد که از همه 
برنده��ای ديگر کمتر اس��ت. و اي��ن بدين معنی 
اس��ت که پس از ش��يرين کردن، کمپان��ی توليد 
کننده صالح ديده اس��ت مقدار کمی سديم به آن 
 Fiji  اضافه کند. بيش��ترين مقدارس��ديم در آب
)18 ميلی گرم در ليتر( است وجود دارد. اين آب 
از اعماق زمين بدس��ت می آيد و ب��ه طورطبيعی 

اين مقدار نمک س��ديم دارد. 

آیا مقادیر بیشتر سدیم در آب مضر هستند؟
نه الزاما. متخصصين می گويند "سديم" به حفظ 
ريتم عادی قلب، فش��ار عادی خون، قابليت انقباض 
عضالت، انتشار امواج عصبی، تعادل اسيدی – بازی 
در بدن کمک می کند و می تواند مفيد باش��د. افراد 
بالغ باي��د روزانه ح��دود 1500 ميلی گرم س��ديم 
مص��رف کنن��د، در نتيجه اگر 20 ميل��ی گرم آن از 
طريق آب آش��اميدنی Masafi  برسد، جای نگرانی 

نيست.

درباره کلسیم چه می توان گفت؟
کلس��يم برای داش��تن دندانها و اس��تخوان های 
س��الم حياتی اس��ت و بطور طبيعی در آب چش��مه 
ه��ای طبيع��ی و آبه��ای معدنی و آب چ��اه  وجود 
دارد ولی به آب تصفيه ش��ده و آب لوله کش��ی بايد 
اضافه ش��ود. مقدار کلس��يم به فش��ار آب بس��تگی 
 Masafi دارد. در برندهايی ک��ه ما آزمايش کرديم
کمتري��ن مق��دار کلس��يم )1 ميلی گ��رم در ليتر( 
را دارد و دلي��ل آن ش��ايد اين باش��د که منش��ا آن 
از کوههايی اس��ت که در خاورميانه ق��رار دارند که 
 معموال مواد معدنی زياد در اين آبها ديده نمی شود. 

Vittel ک��ه يک مارک فرانس��وری اس��ت 220 
ميلی گرم در ليتر، کلس��يم دارد چون از چمشه ای 
گرفت��ه می ش��ود که مواد معدنی زي��اد دارد. مقدار 

مصرف روزانه کلسيم بايد 1000 ميلی گرم باشد. 

آیا مقدار زیاد س�دیم در آب آشامیدنی باعث 
تشکلیل سنگ کلیه می شود؟

هر چه بيش��تر نمک بخوريد ، کلس��يم بيشتری 
بهمراه ادرار دفع می کنيد که باعث تش��کيل سنگ 
و بلور در کليه می ش��ود. آب ب��ه تنهايی نمی تواند 
چنين ش��رايطی را ايجاد کند زيرا مقدار مصرفی آن 
بس��يار کم است. برای کمک به تنظيم ميزان سديم 

می توان منيزيم اضافی تجويز کرد.

مقدار آبی که روزانه مینوشیم چقدر باید باشد؟
متخصصين می گويند هر نفر بايد روزانه حداقل 
شش تا هش��ت ليوان آب بخورد. البته ميزان آن به 
اين بستگی دارد چقدر فعاليت بدنی داريد يا در چه 
محيط��ی )مثال ه��وای آزاد( کار ميکنيد. اين مقدار 
آب م��ی تواند بصورت چای و دم کرده های گياهی، 

در آبهای آشامیدنی چه هست؟

تر جمه: دکتر قهرمان پور

ویژه نامه آب
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غذای مايع يا آب ميوه تازه مصرف تامين شود.

چرا آبهای بطری تاریخ مصرف دارند؟
به گفته س��ازمان نظارت بر مواد غذايی آمريکا 
)FDa( آبهايی که در بطری فروخته می ش��وند 
تا زمانيکه در بطری باز نشده است سالم باقی می 
مانند البته بش��رطی که در بسته آن صدمه نديده 
باش��د. در عين حال به توليد کنندگان اجازه داده 
می ش��ود تاريخ مصرف روی بط��ری بگذارند اين 
تاريخ بيش��تر نش��ان دهنده کيفيت آب اس��ت تا 
س��الم بودن آن. ول��ی اگر در بط��ری را باز کنيد 
حتما بايد ظرف 2 هفته آن را مصرف کنيد وگرنه 
بايد دور ريخته ش��ود زيرا ق��ارچ و باکتری در آن 
رش��د خواهد ک��رد. در واقع اجب��اری بودن تاريخ 
تولي��د و مصرف ب��اری آبهای بط��ری برای حفظ 

اس��تاندارد بازار می باش��د. 

موضوع س�رطان زا ب�ودن اس�تفاده مجدد از 
بطری های پالستیکی چقدر جدی می باشد؟

به گفته کارشناس��ان، تا زمان��ی که بطری های 
پالس��تکی تغيير ش��کل نداده اند و قابل شستشو و 
تميز شدن هستند، خطرسرطان ندارند.  اين بطری 
ها می بايس��ت با آب گرم و صابون شس��ته ش��وند.  
سپس به طور کامل خشک شده و دوباره پر شوند تا 

مانع رشد باکتری ها شود.

در باره س�رطان زایی ش�دن بط�ری های آب 
هنگام�ی که در معرض نور خورش�ید قرار می 

گیرند، چه می توان گفت؟
دانشمندان محقق انگيليسی متوجه شده اند که 
ديوکسينها گروهی از ترکيبات شيميايی هستند که 
بطور خودکار در بخشهای صنعتی خصوصا سوزاندن 
گازها و زباله ها بدس��ت می آيند. سوزاندن نوعی از 
پالستيکها مانند پی وی سی pVC دردرجه دمای 
باال می تواند منجر به توليد ديوکسين در هوا گردد. 
با اين حال هنوز به طور علمی ثابت نش��ده است که 
در معرض نور آفتاب قرار گرفتن مواد پالس��تيکی و 
بط��ری آب و يا در مايکرو ويو گذاش��تن آنها منجر 
ب��ه توليد ديوکس��ين ها می گ��ردد. همچنين هنوز 
مش��خص نيس��ت که بطری های پالستيکی از ابتدا 

حاوی اين گروه ديوکسين ها هستند يا خير. 

چه دمایی برای نوش�یدن آب مناس�ب است؟ 
سرد، حرارت اتاق و یا گرم؟

عده ای پيشنهاد ميکنند حرارت عادی اتاق برای 
نوشيدن آب بهترين حالت باشد به دليل اينکه برای 
سيستم گوارشی دمای مناس��بی است. آب سرد به 
ان��دازه آب با حرارت عادی اتاق برای رفع تش��نگی 
مناس��ب نيس��ت زيرا موجب انقباض رگهای خونی 
در سيس��تم گوارشی می ش��ود و حتی می توان به 
تارهای صوتی صدمه بزند. اس��تفاده از آب گرم و يا 

آب داغ برای آرامش بدن نيز مفيد می باشد

عوارض جانبی نوش�یدن آب به مقدار زیاد چه 
می تواند باشد؟

عارض��ه ای ب��ه نام مس��مويت آبی وج��ود دارد 
باعث رقيق ش��دن سطح س��ديم بدن می شود. اين 
حالت بيش��تر در بچه ها و ورزش��کاران رخ می دهد 
به اين صورت که فرد بس��يار تشنه آب زيادی بدون 

محلولهای ضروری در آب می نوشد. 

آیا بهتر اس�ت آب های تولید کنندگان داخل 
امارات را نوشید؟

بس��تگی به اولويتهای خود شما دارد. اگر نگران 
ميزان توليد گازهای گل خانه ای هستيد بهتر است 
از تولي��د کنندگان آبهای داخ��ل امارات آب را تهيه 
کنيد ت��ا اينک��ه از جاهايی مثل فرانس��ه، نروژ و يا 

فيجی.

آی�ا بر روی قیمت فروش آب در رس�تورانها و 
کافه های امارات نظارت قانونی وجود دارد؟

بل��ه. وزارت اقتص��ادی هم اکنون رس��تورانها و 
کاف��ه ها را ملزم ب��ه ارائه قيمتهاي��ی برابر با قيمت 
س��وپرمارکت ها کرده اس��ت. و اگر مواجه با تخلفی 
ش��ديد می توانيد با ش��ماره 600522225 تماس 

بگيريد.
Source: Good Magazine – July 2013 Issue
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شايد اگر بگوييم، فرهنگ دست آورد تالش ديرپای 
م��ردم يک جامعه برای س��اخت زندگی بهتر، با  بهره 
برداری بهينه از طبيعت  و برتريهای جغرافيای خويش  
است، به بيراهه نرفته باشيم. از آيين ها و جشن ها ی 
باس��تانی گرفته تا ورزش ه��ا و هنرهای بومی، همه و 
همه  به گونه ای، اين تالش مردم را، در درازای زمان، 

می نمايانند.

 آيين درخت��کاری در ايران از آيين های فرهنگی 
ارزشمندی اس��ت که پدران ما آن را ارج می نهادند و 
از کارهای نيکی می دانستند که خوشبختی همگانی 

به بار می آورد.
 امروزه ما می دانيم که س��رزمين ما کم آب است 
و برای گري��ز از اين کم آبی چاره ای نداريم مگر آنکه 
تا می توانيم درخت بکاري��م و از درختان و جنگل ها 
نگهداری کنيم. پژوهش های نوين نشان می دهد که 
درخت��ان، بارش باران را افزايش ميدهد و آبادانی را به 

ارمغان می آورند.

تاریخچه درختکاری در ایران
اگرچه آيين درختکاری و ارج گزاری و نگهبانی از 
طبيعت در دستورهای اخالقی و دينی ايرانيان باستان 
بارها گفته ش��ده اس��ت اما بس��ياری از پژوهشگران، 
پيشينه درختکاری  را  بسيار ديرپای تر از زرتشت می 
داند و گفته می شود "گرامی داشت گياهان و درختان 
و همه رستنيها و جانوران سودمند برای جهان هستی، 

از ديرباز بخشی از فرهنگ ايرانيان بوده است".
ش��ايد گرامی داش��ت درختان و برگزاری جش��ن 
های ويژه  با انگيزه ستايش از رستنيها را بايد به آيين 
عيالميان پيوند داد که ايرانيان  باس��تان در اين کار، با 
مردم همسايه خود، همساز شده اند. در روزگار باستان، 
افزون بر شکستن درختان و آسيب رساندن به  رستنيها 
، ج��دا ک��ردن ميوه  های ن��ارس از درخت هم گناهی  
نابخشودنی به شمار می آمد و ايرانيان بر اين باور بودند 
که اگر کس��ی  درخت بزرگ ميوه و پرش��اخ و برگی را 
بيفکند و يا شاخه های آنرا بشکند، در همان سال يکی 

از خويشاوندان خود را از دست خواهد داد.
 سرو يکی از درختانی است که در ميان پيشينيان، 
ارزش مينوی و پايداری شگفت آوری داشته است، کاج  
و بلوط  نيز در دسته  درختان  پرارج   بوده اند و درخت 

انار در باورهای باستانی کاربرد پزشکی داشته  است.

گذر پردیس های ایرانی از مرزها
آنگونه که از نوش��ته های پيشينه نويسان يونانی، 
نزديک به س��ه هزار س��ال پيش، بر می آيد، پيرامون 
خانه های بيشتر ايرانيان را باغها فرا گرفته بود و واژه ی 

پرديس به همان باغهای پيرامون خانه ها گفته می شده 
است. مردم ديگر کشورها  نيز آن را پسنديده اند و به 
شهرهای خود برده اند. همچنين گفته می شود که در 
روزگار هخامنشيان و پس از آن، در سرتاسر سرزمين 
ايران ش��مار بس��ياری از باغهای بزرگ و باشکوه بوده 
اس��ت، اين گونه باغها  در يونان آن روز جايی نداشت 
و مردم آن س��امان و ديگر کشورها را به شگفت آورد، 
اي��ن روش را با خود بردند  و همان واژهی فارس��ی را 
ني��ز برايش به کار بردن��د. به گونه ای ک��ه امروزه در 
زبانهای يونانی و فرانس��وی و س��امی و ديگر زبانها نيز 
با دگرگونيهايی به کار برده می شود. استاد دهخدا در باره ی 
معنی واژه ی پرديس مي نويس��د: "پرديس لغتی است 
مأخوذ از زبان مادی )پارادئزا( به معنی باغ و بس��تان و 

از همين لغت است، پاليز فارسی و فردوس )معرب(.

اين واژه در اوستا دو بار به کار برده شده از دو بخش 
س��اخته شده، يکی pairi به معنی پيرامون و ديگری 
Daeza به معنی انباش��تن و ديوار کشيدن، که با هم 
به معنی درختکاری و گلکاری پيرامون ساختمان است. 
اين واژه در پهلوی پاليز ش��ده و در فارسی دری هم به 

کار رفته است.
امروزه اين واژه در زب��ان يونانی paradeisos به 
معن��ی باغ، و در زب��ان فرانس��ه  paradis و در زبان 
انگليسی  paradise به معنی بهشت کاربرد دارد. نام 
ديگر اين پهنه سرس��بز و دل انگيز باغ اس��ت. باغ هم 
واژه يی فارسيست که در پهلوی و سعدی نيز به همين 

گويش Bagh به کار برده ميشود. 

ارزش درخت در دیگر فرهنگ ها
درخت��کاری و نگهداری از درخت��ان و جنگل ها، 
کم و بيش، در همه فرهنگ های پيش��ين، نکو داشته 
شده است. سرخپوس��تان آمريکا يک باور کهن دارند 
که زبانزدش��ان است و می گويند: آسمان روی درخت 
ها نگه داش��ته شده اس��ت و اگر جنگلها از بين بروند 
آسمان به پايين می افتد و مردم و طبيعت با هم نابود 

می شوند.

درختان به انباشت آب کمک می کنند
درختکاری، کمک می کن��د که پايداری خاک در 
برابر فرورفتن آب شکسته شود و هنگام بارندگی، آب 
بيش��تری به اليه های زيرين زمين راه يابد  وزيرزمين 
انبار ش��ود. ب��ا از بين رفتن درخت ه��ا و جنگل ها، 
خاک ها بر روی هم انباش��ته و سخت می شوند و راه  

نشت آب را سد می کنند. 
برخی براين باورند، هنگامی که بارش کم می شود 
و يا به سوی خشکسالی پيش می رويم، درختان برای 

ب��رآوردن نياز آب، به ناچار از آب های زير زمينی بهره 
م��ی گيرند که کاهش آب های زيرزمينی را پديد می 
آورند.اما نبايس��تی فراموش کرد ک��ه همين درختان 
هس��تند که در نمناک شدن و بارش باران هوا جايگاه 

بسيار ارزشمندی دارند.
در کره زمين تنها 3% از آب ها، ش��يرين است که 
بيش��تر آنها در قطب ها يخ زده است و همچنين آب 
شيرين در دسترس، پيوس��ته به آب شور اقيانوس ها 
برمی گردد. آب اقيانوس ها با گرمای خورشيد بخار می شود 
و ابرها پديد می آيند. پژوهش ها نش��ان می دهد که 
همه اين بخارهای اقيانوسی  تا 150 مايلی اقيانوس به 

زمين می بارند و به جاهای دورتر نمی رسند. 

نفس نمناک گیاهان
باران که به زمين می بارد، گياهان بی درنگ، انبار 
ک��ردن آب را آغاز می کنند. گياهان بايس��تی بيش از 
نيازش��ان برای س��اخت خوراک آب بی انبارند چرا که 
همواره آب بس��ياری را برای تراوش آب از برگ ها، از 

دست می دهند.

اين بخارها که از درختان تراوش می شود برجسته 
ترين سازوکاری است که هوا را نمناک می کند و هوا ، 

آب را به جاهای دورتر می برد.
اگر گياهان تا اين اندازه آب را از دست ندهند، همه 
س��رزمين هايی که از اقيانوس ها دور هس��تند، بيابان 
های خشکی می شوند  و  زندگی در آن ها نابود خواهد 
ش��د. و اين چيزی است که در استراليا رخ داد. جنگل 
زدايی گس��ترده، از اين سرزمين  بيابان بزرگی ساخت 
ک��ه تنها يک ن��وار مرزی باريک در کن��ار اقيانوس ها 

بازماند که هنوز توان کشت و کار دارند. 

درختان هوا را نمناک می کنند
در ميان گياهان، درختان بس��يار بيش از ديگران 
بخارهای تراوشی به هوا ميفرستند..و با ياری رساندن 
ب��ه اقيانوس ها، آب را از راه باران ، به س��رزمين های 
دوردست می رس��انند. يک درخت نزديک به 250 تا 
400 گال��ن آب را در روز، به کمک پهنای گس��ترده و 
شگفت انگيز برگ هايش، به بيرون می تراود.) گستره 
برگ درخت ها در هر هکتار از جنگل، نزديک به هزار 

هکتار می شود.(
جايگاه ارزش��مند درختان در نمناک کردن هوا و 
رساندن آب به سرزمين های دور از اقيانوس ها را نمی 
توانيم ناديده بگيريم. اگرچه برخی بارش ها يکراست 
از روی زمين و ي��ا به کمک گياهان کوچک بخار می 
ش��وند و به باران های س��بک می انجامند. اما تراوش 
درختان،  بني��ادی ترين و ارزش��مندترين جايگاه را 

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

درختکاری، پاسخ فرهنگی به نیازسرزمین کم آب

ویژه نامه آب
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در  بارش باران های درون سرزمينی دارند. همچنين 
درختان کنار اقيانوس ها هم  از ديد زيس��ت شناسی 
بس��يار جايگاه ارزش��مندی در نمناک کردن و بارش  
دوباره باران خصوص��ا در جاهايی که نزديک اقيانوس 
ها هستند و يک سد طبيعی مانع رسيدن بارش به آنها 

می شود، دارند.
برای نمون��ه هنگامی که کوچن��دگان اروپايی در 
جزيره مااويی )Maui : يکی از هش��ت جزيره هاوايی 
در اقيان��وس آرام( جن��گل های بلندی ه��ا  را از بين 
بردند، جزيره کوچک پايين دس��تی کاهوالوی که در 
11 کيلومت��ری جنوب غربی مااويی اس��ت و پيش از 
اين پوشيده از جنگل بود بی درنگ ، سرزمينی بيابانی 
گش��ت. زيرا آبش��خور باران های اين جزيره، درختان 
مااويی بودند نه اقيانوس��ی ک��ه هر دوی اين جزيره ها 

را در برگرفته بود.

درخت نباشد باران هم نیست 
اگر درختان بريده شوند، آنگاه باران در پايين دست، 
کاسته  يا سراسر بند می شود. اين همان آسيبی است 
که به بيشتر زمين های جنوب غربی آمريکا رسيد. آنجا 
هميشه اينچنين نبوده است. اين سرزمين از چند سده 
پيش خشک تر هم شده است. به ياد داشته باشيد که 
آنچه ما از اين سرزمين می دانيم، زمين های خشک و 

بيابانی است که در فيلم های کابويی ديده ايم.
پژوه��ش های زيس��ت شناس��ی و س��الخوردگی 
درختان اين س��رزمين و همچنين گ��زارش يابندگان 
اسپانيايی نشان می دهد که جنوب غرب پيش از اين 
بس��يار سرس��بزتر و پربار تر از اکنون بوده است. تنها 
3000 سال پيش ) که زمان کمی در چرخه های زمين 
شناسی است( اين سرزمين پر از جنگلهای انبوه با باران 
های بسيار و بيش از نياز بوده است. اما درختان بزرگ 
در ميان سبزه ها و درختچه ها ی سالم، نمی گذاشتند 

آب باران از دست برود و يا در رودخانه روان شود.

مردم و پدیده بیابان ها
سه هزار سال پيش بيابان های جنوب 
غرب��ی آمريکا  به اي��ن بزرگی نبودند و از 
مکزي��ک تا تگزاس ، نيو مکزيکو و آريزونا 
کشيده نمی شدند و تنها در مکزيک بودند 
زيرا رشته کوه س��يرا مادره  راه را بر گذر 
باران گرقته اس��ت و اين بيابان در س��ايه 
ب��اران )جايی که باران به آن نمی رس��د( 

جای دارد.

بومي��ان آمريکايی برای رس��يدن به 
درخت��ان و فراهم کردن ک��ردن خوراک 
برای بوفالوهاش��ان، چمنزار ه��ا را آتش 
زدن��د و فرايند نابود ک��ردن جنگل ها و 
گس��ترش بيابان ها آغاز شد. اما اين آغاز 
راه بود پ��س از آن هنگامی که اروپاييان 
ب��ه آمريکا آمدند، برای س��اخت راه آهن 
و همچني��ن فروش چ��وب ه��ا در بازار،  
بسياری از درختان اين بخش را بريدند و 
جنگل زدايی و بيابان زايی شتاب گرفت، 
ملخ ها جای گاوها را گرفتند و هنگامی که 

درختان رفتند آب نيز رفت.

بیابان ها بازنمی ایستند
بيابان زايی هم سو با باد های خشک 
پي��ش می رود و طبيع��ت هيچ کاری در 
راس��تای کاهش و يا بهبود آن انجام نمی 
ده��د. چرا که بيابان ها  از بارش باران در 
س��رزمين های پايين دس��تی می کاهند 
و جنگل های پايين دس��تی را به س��وی 
تش��نگی و خش��کی می رانند تا بيابانی 

خشک گردند.
همه بيابان ها از س��وی پايين دست 

در راستای باد پيش می روند مگر آنکه به 
سدی طبيعی مانند رشته کوه يا اقيانوس 
برخورد کنن��د. بر پايه پژوهش��ی که در 
دانشگاه افريقای جنوبی انجام شده است، 
بيابان زايی س��االنه پهنه ای به اندازه 12 
ميليون هکتار را در بر می گيرد) نزديک به 
گستردگی کشور انگلستان( که ديگر برای 

کشت هم به کار نمی آيند.
در جاه��ای نيم��ه خش��ک، اگر چند 
درخت هم بريده شود بيابان زايی آغاز می 

شود. و با  شتاب گسترش می يابد.

چه باید کرد؟
بايستی هرچه زودتر دست به کار شد 
و اين نا مهربانی ها با طبيعت را کنار گزارد 
. فرام��وش نکنيم که ما اي��ن زمين را از 
پدرانمان گرفتيم و به  فرزندانمان خواهيم 
سپرد و نبايستی زمينی را به فرزندانمان 
بدهيم ک��ه ديگر جای زندگی نيس��ت و 
چيزی جز دش��واری روزافزون برايش��ان 

نمانده است.
ش��ايد زمان آن رس��يده اس��ت تا به 
فرهنگ و زندگی درست بازگرديم و بدانيم 
که آبادانی سرزمين بر دوش ماست. دوباره 

آغاز کنيم و همه ايران را پرديس کنيم .

سرچشمه ها
مروری بر تاريخچه درختکاری در ايران  
http://namna. درختکاری، آيين ديرينه ايرانيان
ir/fa/news/3561
Trees and the Water Cycle
http://permaculture-and-sanity.
com/pcarticles/trees-and-the-water-
cycle.php

اگر گیاهان تا این 
اندازه آب را از 
دست ندهند، 
همه سرزمین 

هایی که از 
اقیانوس ها دور 
هستند، بیابان 

های خشکی می 
شوند  و  زندگی 
در آن ها نابود 

خواهد شد. و این 
چیزی است که 
در استرالیا رخ 

داد. جنگل زدایی 
گسترده، از این 
سرزمین  بیابان 
بزرگی ساخت 
که تنها یک نوار 
مرزی باریک در 
کنار اقیانوس ها

 بازماند که هنوز 
توان کشت و کار 

دارند
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ویژه نامه آب

تشنگی گوگل را چه میزان آب برطرف می کند؟

گزارش: محمود بشاش

از آنجاييک��ه موضوع اصلی مطالب اين ش��ماره از 
خبرنام��ه به آب اختصاص دارد، مناس��ب ديدم تا اين 
موضوع را به فناوری های نوين، آن هم موتور جستجوی 
گوگل وصل کنم و ببينيم که اين غول فناوری نوين، با 
نوشيدن چه ميزان آب، تشنگی اش برطرف می شود!

بر اس��اس اعالم شرکت گوگل و محاسبات متعدد 
ودقيق انجام شده، هر مورد جستجو در گوگل معادل 
0.0003 کيلووات س��اعت انرژی مصرف می کند. اين 
انرژی برای توليد الکتريسيته الزم برای کارکرد سرورها 
و خنک کردن آنها و ديتا سنتر ها، کابل های ارتباطی 
و هزاران هزار مورد ديگر، مصرف می ش��ود. مجددا بر 

اساس محاسبات نه چندان پيچيده، اين عدد برابر است 
با تبخير 0.1 قاشق چای خوری آب!

حتما فکر ميکنيد خوب اين اعداد که بسيار ناچيز 
و قابل اغماض هس��تند. حق با شما است و اين اعداد 
بس��يار ناچيز هستند، با اين فرض که روزانه فقط يک 

مورد جستجو در گوگل انجام شود!

ول�ی آیا می دانید که روزان�ه حدود ۶۰۰ میلیون 
جستجو در گوگل انجام می شود؟

خ��وب حاال ي��ک ض��رب س��اده انج��ام دهيد و 
خواهي��د ديد ک��ه ح��دودا 60 ميليون قاش��ق چای 
خوری آب در روز توس��ط گوگل، بخار می ش��ود. اين 

ع��دد يعنی ح��دود 294000ليتر يا ح��دود 78000 
 گالن آب! )يک قاش��ق چای خ��وری = 0.0049 ليتر(

اين ميزان آب که گوگل در يک روز بخار می کند، 
برابر است با تقريبا مصرف سرانه يک نفر در يک سال ! 
البته اين را هم بايد اضافه کنيم که گوگل، فقط يکی از 
وظايفش، موتور جستجو است. اگر ساير خدمات گوگل 
مثل جی ميل، خدمات سايت ساز، خدمات تبليغاتی 
و آم��اری، خدمات ابری و غيره را هم بخواهيم در نظر 
بگيريم، با يک غول بی شاخ و دم تشنه مواجه خواهيم 
شد که معادل يک شهر پر از انسان، در روز آب مصرف 

می کند!
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اقتصادی

جلس��ه سخنرانی و پرس��ش و پاسخ با سخنرانی 
دکتر حسين عبده تبريزی با موضوع "راههای برون 
رفت از ش��رايط رکود تورمی در ايران" در دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد امارت در تاريخ 7 دی ماه مطابق 
با 28 دس��امبر برگزار گرديد. در اين مراسم اساتيد 
دانشگاه، دانشجويان، تجار و اعضای شورای بازرگانی 

ايران در امارات حضور بهم رساندند.

دکتر حس��ين عبده تبريزی متولد س��ال 1330 
در ته��ران می باش��ند. ايش��ان مدرک کارشناس��ی 
مديريت بازرگانی خود را از مدرس��ه عالی بازرگانی 
اي��ران در س��ال 1352 و مترجمی زبان انگليس��ی 
خود را از دانش��گاه عالمه طباطبائ��ی اخذ نمودند، 
همچني��ن در س��ال 1353 تحصيالت تکميلی خود 
را در مرک��ز مطالع��ات مديري��ت اي��ران گذراندند.  
س��پس تحصيالت عالی خود را در رش��ته امور مالی 
و بانکداری در دانش��گاه منچستر انگلستان به پايان 
رس��اندند. دکتر عب��ده تبريزی مدرس ام��ور مالی 
در س��ازمانهای آم��وزش عال��ی، مراکز پژوهش��ی و 
دانش��گاههايی همچون شهيد بهشتی، تهران، عالمه 
طباطبائی و دانش��گاه امام صادق)ع( بوده اند. ايشان 
عضو هيات علمی موسس��ه عالی پژوهش در برنامه 
ريزی و توس��عه در دانشگاه امام صادق )ع( و عالمه 
طباطبائی و عضو هيات تحريريه چندين نشريه مالی 
و س��ردبير روزنامه س��رمايه نيز بوده اند. تحقيقات 
ايش��ان در سالهای اخير در خصوص بحران مالی در 
س��الهای 2008-2007، بررسی حباب اقتصادی در 
بورس اوراق بهادار تهران، نظريه س��اختار س��رمايه، 
نظارت بر بازار سرمايه و تامين مالی بخش مسکن و 
رفتار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. از مهم 
ترين تاليفات ايشان می توان به مديريت مالی، خطر 
و ب��ازده، بازاريابی و موسس��ات مالی، اندازه گيری و 
مديريت بازار ريس��ک، لغتنام��ه اصطالحات مالی و 
س��رمايه گذاری و زنجيره ارزش آفرينی اشاره کرد. 
دکتر عبده تبريزی در حال حاضر عضو شورای عالی 
بورس، مش��اور وزير راه و شهرس��ازی، استاد مدعو 
دانشگاه ش��ريف، مدير عامل بانک س��رمايه نوين و 
دبير کل موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاری ايران 

می باشند. 
از مه��م ترين مباحثی که دکتر عبده تبريزی در 
خص��وص علل تورم و راههای برون رفت از ش��رايط 

رکود تورمی ايران مطرح کردند بشرح ذيل بود: 

نرخ بیکاری
بي��کاری معانی مختلفی دارد و چنانچه بخواهيم 
جمعيت 5/2 ميليون نفری دانش��جو را به رقم افراد 

بيکار کش��ور اضافه کنيم تعداد اف��راد بيکار، رقمی 
بس��يار باالت��ر از 10/04 % اعالم ش��ده می باش��د. 
دانشجويان که بخش مهمی از جامعه را تشکيل می 
دهند به دليل نيافتن فرصت ش��غلی مناسب، اقدام 
به ادامه تحصيل در مقاطع باالتر می نمايند و همين 
امر سبب افزايش جمعيت بيکار و تحصيل کرده در 
کش��ور می گردد. در س��الهای اخير رشد اقتصادی 
5/4-% م��ی تواند يکی از علل رش��د بيکاری باش��د 
که ت��ورم باال نيز يک��ی از داليلی اس��ت که به اين 
رش��د منفی اقتصادی دام��ن می زند. اگر چه 
تحري��م های اقتصادی نيز بی تاثير نبوده اما س��وء 
مديريت در بخش های داخلی کشور می تواند يکی 
از داليل بارز در اين مورد باشد. در مبانی اقتصادی، 
منحنی فيليپس نش��ان دهنده رابطه معکوس ميان 
تورم و بيکاری اس��ت بعبارتی با رش��د ت��ورم، نرخ 
بيکاری کاهش می يابد و اين در حالی اس��ت که ما 
در شرايط فعلی بطور همزمان تورم باال و نرخ باالی 
بي��کاری را داريم. اگرچه در طی ماههای گذش��ته، 
دول��ت جديد توانس��ته تا حد زي��ادی بحث تورم را 
کنت��رل نمايد و کاهش تورم از 40% به 30% بيانگر 
آن اس��ت که دولت برنامه ريزی های منس��جمی را 
در اين مهم در دس��ت داش��ته، چنانچه پيش بينی 
می ش��ود نرخ تورم تا پايان سال آينده به رقم %25  

نيز برسد. 

شرایط رکود تورمی 
ش��رايط رکود تورمی بدترين شرايطی است که 
يک اقتصاد می تواند دچار ش��ود. همسو شدن تورم 
و بيکاری از مهم ترين نش��انه های اين شرايط است 
که موجب توقف رش��د اقتصادی و حتی رشد منفی 
آن نيز می ش��ود. رک��ود تورمی در دهه 70 در اروپا 
و س��پس امريکا س��بب رکود اقتصادی شد که تورم 
دو رقم��ی يک��ی از داليل عمده در اين مس��اله بود. 
گفتنی اس��ت رکود تورمی در ايران س��بب کوچک 
ش��دن بودجه عمرانی در کشور شده اگرچه اين امر 
نش��انه قوت گرفتن بخش خصوصی اس��ت و به اين 
معنی اس��ت که بخش هايی از اقتصاد شکل تجاری 
پيدا کرده است که اين مساله خوبی است. اما اثرات 
اين آشفتگی اقتصادی در ابعاد ديگر جامعه همچون 
کاهش رشد جمعيت نيز انکار ناپذير است.  با اينکه 
تمام ش��واهد حاکم بر اقتصاد وجود رکود تورمی را 
نش��ان می دهد، داده های آم��اری بانک مرکزی در 
مورد نرخ بيکاری و تورم، تنها در يک سال )1390( 
وج��ود رکود تورمی را تاييد می کند و در س��الهای 
ديگررکود تورمی را نشان نمی دهد. يکی از علتهای 
اين موضوع می تواند اين باش��د که نرخهای تورم و 

بيکاری اعالم شده واقعی نمی باشد.

دالیل رکود تورمی چیست ؟
افزاي��ش نقدينگ��ی پ��ول پرقدرت که ناش��ی از 
اس��تقراض گس��ترده بانک مس��کن از بانک مرکزی  
اس��ت  که منجر به ساخت و س��از بی رويه مسکن 
گرديده  اس��ت. مس��کن مهر، از پروژه های عظيمی 
بود که با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد اجرا 
گرديد، اگرچه عدم وجود زيرس��اخت های اساس��ی 
و امکان��ات زندگی ش��هری از م��وارد مهمی بود که 

متاسفانه در اين مهم در نظر گرفته نشد. 

واردات ب��ی رويه با دالر ارزان قيمت که س��بب 
تخريب صنايع داخلی گرديد بطوری که هيچکدام از 
صنايع توان رقابت با محصوالت وارداتی ارزان قيمت 
را نداشته و کم کم از چرخه توليد کنار زده شدند. 

تخصيص ناصحيح تس��هيالت بانکی به طرحهای 
زود بازده و طوالنی ش��دن زم��ان دريافت معوقه ها 
که موجب کند شدن گردش پول و رکود در اقتصاد 
گرديده اس��ت و همچنين عدم اس��تفاده مناسب از 
ظرفي��ت های موجود، عامل ديگری در رش��د رکود 
می باش��د. بعنوان مثال بانک ها بيش از سپرده ها، 
تسهيالت به مش��تريان داده اند که سبب اخالل در 
س��وددهی به س��رمايه گذاری های بلند مدت شده 
اس��ت. همچني��ن صنايع عم��ده و کليدی کش��ور 
نتوانستند مبالغ مورد نياز سرمايه در گردش خود را 
از طريق بانکها تامين مالی کنند و تسهيالت بيشتر 
به سوی صنايع زود بازده هدايت شده بود. به همين 
دليل بسياری از صنايع عمده کشور ورشکسته شد.

راه حل مواجه با شرایط رکود تورمی در اقتصاد 
راه حل کالس��يکی که اقتصادانان بين المللی در 
مواجه��ه با ش��رايط رکود تورمی ارائ��ه نموده اند به 
دو سياس��ت پولی و مالی می انجام��د. در قدم اول 
دولت می بايست در سياس��ت پولی، انقباضی عمل 
کند بطوريکه نرخ بهره ها را افزايش دهد و از سوی 
ديگر در سياس��ت مالی و بودجه بندی، انبس��اطی 
عم��ل نمايد و ن��رخ ماليات را کاهش داده و س��عی 
در خ��رج کردن پول در اقتصاد نمايد. اما از آنجا که 
در اي��ران هنوز نرخ درآمد و ماليات با هم همخوانی 
ندارند و عموما در کشورهای درحال توسعه، افزايش 
ويا کاهش  نرخ مالي��ات تاثير چندانی در افزايش و 
يا کاه��ش درآمدهای مالياتی دول��ت ندارد، آيا اين 
راه حل در ش��رايط اقتصاد فعلی ايران کارگر خواهد 
ب��ود؟  همچنين به دليل اينک��ه صنايع ما در ورطه 
ورشکس��تگی هستند، افزايش نرخ بهره بيش از نرخ 

یادداشتی بر سمینار اقتصادی راه های برون رفت از رکود تورمی 
توسط دکتر عبده تبریزی

یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی
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فعلی واقعا عملی نمی باش��د. با اين تفاصيل راه حل 
کالس��يک برای برون رفت از اين بحران، در شرايط 

فعلی ايران، ناکارآمد خواهد بود. 

در کوت��اه م��دت، يکی از راههای ب��رون رفت از 
رکود تورمی با توجه به ش��رايط فعلی اقتصاد ايران 
می تواند در افزايش س��رعت گردش پول در کشور 
و فروش 62 س��هام دولت به قيمت بازار می باش��د. 
يکی در ديگر از راههای پيشنهادی خصوصی سازی 
اجباری می باش��د. خيلی از راههاي��ی که دولت در 
گذش��ته به کار برده در ش��رايطی اجباری رخ داده 
مثل تش��کيل مدرسه های غير انتفاعی، افزايش نرخ 
ارز از 1000 توم��ان به 3000 تومان و غيره. به نظر 
می رسد دولت در شرايط فعلی مجبور به خصوصی 
س��ازی می باشد. اما مش��کل اين راه حل اين است 
که بخش خصوصی عالقه ای به س��رمايه گذاری در 
بخش��های زيربنايی مث��ل آزاد راهها، راه آهن و برق 
ندارد. اين درحالی س��ت ک��ه تقاضای خوبی در اين 
بخشها مشاهده می شود. يکی از علتهای عدم تمايل 
س��رمايه گذار بخش خصوصی در سرمايه گذاری در 
اين بخش��ها در اين اس��ت که دولت بر بازار دخالت 
می کند و روی قيمتها کنترل دارد.  دومين راه حل 
مهم، جدا کردن بخش مالی اقتصاد )سفته بازی( از 
بخش واقعی می باش��د. هم اکنون ثبات نس��بی در 
بازار ارز، طال و مس��کن رسيده ايم و سفته بازی در 
اين بازارها اخيرا کنترل ش��ده است. بازاراوليه سهام 
)بخش واقعی ( نيز از بازار ثانويه )س��فته بازی( می 

بايست تفکيک شود. 

 ام��ا راه ح��ل قطع��ی و بلند مدت 
در فعال ک��ردن بخش واقعی اقتصاد و 
افزايش توليد ناخالص ملی چيس��ت؟ 
دولت می توان��د از محل پس انداز ها 
در داخل اقتصاد ب��ا ابزارهای مختلف، 
منابع ايجاد کند تا انگيزه های سرمايه 
گذاری را تقويت نمايد. از س��وی ديگر 
با بهبود ديپلماسی و کاهش تحريم ها، 
پتانس��يل و جذابيت ب��ازار ايران برای 
سرمايه گذاران خارجی افزايش خواهد 
يافت و از اينرو پ��ول از منابع خارجی 
به اقتصاد کش��ور تزريق خواهد ش��د. 
در کنار موارد ف��وق، تخصيص بودجه 
به پ��روژه ه��ای عمران��ی و همچنين 
هم��کاری با بخش خصوص��ی در امور 
اجراي��ی از اقدامات��ی اس��ت که کمک 
رس��ان خواهند بود. آنچه در س��الهای 
اخير س��بب کاه��ش بودج��ه عمرانی 
ش��ده، صرف ش��دن بودج��ه عمومی 
دول��ت  برای بازپرداخ��ت بدهی ها به 
صن��دوق ه��ای بازنشس��تگی، حقوق 
و دس��تمزدها و يارانه ها هس��تند که 
فش��ار مالی س��نگينی را به دولت وارد 
ک��رده و منب��ع تامين آنه��ا نيز عمدتا 
از مبالغ��ی خارج از بودجه کش��ور می 

باش��د. در کنار اين موارد، قيمت ارزان 
انرژی موجب افزايش سرانه مصرف در 
مقايسه با کشورهای ديگر گرديده که 
افزاي��ش 60% قيمت ان��رژی می تواند 
راه حل��ی در کاهش مص��رف و تامين 
بخشی از هزينه های دولت باشد. کليد 
اصل��ی حل اي��ن موضوع ب��رای دولت 
آزاد کردن قيمت انرژی اس��ت. دولت 
اگر بتوان��د قيمت ان��رژی را آزاد کند 
و اجازه دهد خود ب��ازار تعيين کننده 
قيمتهای انرژی باش��د، مشکل کنترل 
و عدم اعتماد بخش خصوصی کمرنگ 
و کمرنگ تر خواهد ش��د. اين تصميم 
هم اکنون يکی از دش��وارترين تصميم 
های دول��ت آقای روحانی می باش��د. 
ام��ا چگون��ه؟ به نظر می رس��د که در 
پرداخت يارانه ه��ا جميعتی در حدود 
ده ميليون نفر را جداسازی کنيم و به 
بقيه جمعيت يارانه ها پرداخت شود و 
همزمان قيمت های انرژی آزاد گردد. 
در اين ام��ر دولت در جهت حمايت از 
اقش��ار کم درآمد جهت معاف شدن از 
پرداخت اين مبلغ افزوده،  به شناسايی 
ده ميليون نفر از جمعيت کل کش��ور 
خواهد پرداخت. اگرچه جداسازی اين 
افراد شامل ريسک هايی خواهد بود اما 

غيرممکن نيز نخواهد بود.

واردات بی رویه 
با دالر ارزان 

قیمت که سبب 
تخریب صنایع 
داخلی گردید 

بطوری که 
هیچکدام از صنایع 

توان رقابت 
با محصوالت 
وارداتی ارزان 

قیمت را نداشته 
و کم کم از چرخه 
تولید کنار زده 

شدند.
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حق��وق دريايی ک��ه  ترجمه اصطالح انگليس��ی 
Maritime Law  اس��ت. ب��ا حق��وق درياها که به 
آن حقوق بينالملل درياها نيز گفته می شود و ترجمه 
اصط��الح انگليس��ی The Law of the Sea اس��ت 
متفاوت می باشد. اما در بدو امر احتمال اين پندار را که 
حقوق دريايی همان حقوق درياهاست و وجه افتراق و 

تفاوتی بين آنها وجود ندارد نبايد از نظر دور داشت.
درياي��ی که ب��ه  حقوق دريای   ب��ه معنای خاص 
مجموعه قواني��ن و مقررات و ع��رف دريايی حاکم بر 
روابط افراد و دول و کليه کس��انی که کش��تی را مورد 
بهره برداری قرار ميدهند و مس��ائل ناشی از اين بهره 
برداری و موضوعات مربوط به کشتيرانی و حمل و نقل 

کاال، مسافر و ايمنی در درياها را شامل ميشود..

 
حقوق دريايی از موضوعات حقوق خصوصی است 
که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت ميدانستند ولی 
امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته های 
فرعی ميباشد.                                                                      

حقوق دريايی بر پايه اصولی استوار است که مبنای 
آنها بدويترين و کهنترين عادات و رس��وم معمول در 
سفرهای دريايی بشر پی ريزی کردهاند.                                                                                               
اين عادات و رس��وم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار 
و ب��ه مرور زمان به صورت قواع��د الزم الرعايه و قانون 

در آمده اند

از جمل��ه مهمتري��ن اي��ن قواع��د حق��وق ممتاز 
درياي��ی MaRItIME LIEN خس��ارت مش��ترک 
GENERaL aVERaGE و صالحي��ت و محاک��م 

.JURISDICtIoN هستند

امارات متحده عربی به دليل مو قيعت جغرافيايي 
متناسب رشد سريعي را از طريق حمل و نقل کشتيراني 
داشته است و اين ترافيک خارجی بايستی تحت قوانين 
دولت عاليه امارات متحده عمل کند.بيش��ترين حمل 
و نقل ه��اي تجاري امارات از طريق بندر دبي و حمل 
و نق��ل هاي نفتي از طريق بن��ادر  فجيره صورت مي 
کيرد. امارات متحده عربی عنوان سومين توليدکننده 
بزرگ نف��ت در منطقه خاورميانه را به خود اختصاص 

داده است.

حد آبهای ساحلی و منطقه نظارت دريايی امارات 
تا 12 ميل دريايی از خظ مبنا )ساحل( ادامه دارد. 12 
ميل دربايی از ساحل جزو دريای داخلی محسوب می 
گ��رددو قانون داخلي امارات بران حاکم اس��ت. امارات 

متحده به عنوان دولت حاکم بر اين آبها اين حق را دارد 
تا برای عبور يا عدم عبور  کشتيهای خارجی از دريای 

داخلی تصميم گيری کند.

آبه��اي داخلي تح��ت کنت��رل و صالحيت کامل 
يک دولت ق��رار دارد، ولي به منظور تش��ويق تجارت 
کشورها بنادر دريايي خود را به روي کشتيهاي تجاري 
براي تخليه و بارگيري، س��وار و پياده کردن مس��افر و 

سوختگيري باز مي گذارند. 

همانطور که در قانون مربوط به کنوانسيون دريايی 
ملل متحد آمده، کشتيهای تجاری خارجی می توانند 
از مزيت قان��ون عبور بی ضرر از دري��ای داخلی بهره 

بجويند و کشتی رهگذر ناميده می شود.

بنابراين اصل ورود آزاد کش��تي تجاري به بنادر باز 
است مگر اينکه يک دولت بنا به مصالح امنيت و دفاع 
قس��متهايي از آبه��اي داخلي و بنادر خ��ود را به روي 
کشتيهاي بيگانه ببندد. معذلک بايد دانست که اين امر 
براي کش��تيهاي خارجي ايجاد حق نمي کند؛ چنانکه 
ديوان بين المللي کنترل ورود به بنادر يک کشور را از 

حقوق حاکمه آن کشور اعالم کرد

اين نوع گذر هنگامی که مخل نظم و امنيت دولت 
ساحلی نباشد  "گذر بی ضرر" ناميده می شود.: 

 هر کشتی رهگذر با احترام به قوانين داخلي کشور 
امارات حق عبور از اب هاي داخلي را دارد: 

م�وارد غیر مج�از ب�راي   عبور کش�تي هاي 
خارجي )ر هکذر(

1. فعالي��ت های که همراه با تهديد يا اس��تفاده از زور 
عليه حاکميت، تماميت ارضی يا اس��تقالل سياس��ی 
دولت س��احلی باش��د و يا به هر نحوی منجر به نقض 
اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور سازمان ملل 

متحد شود.

2. هرشکلی از مانور يا فعاليت تسليحاتی.

3. هرگونه فعاليت مغرضانه جهت جمع آوری اطالعات 
در مورد امنيت و يا دولت ساحلی.

4. هر گونه فعاليت تبليغاتی به منظور تاثير بر امنيت 
کشور ساحلی.

5. فعاليتهايی مانند رهاسازی، مستقر سازی يا هدايت 
هر گونه هواپيما.

6. فعاليتهايی مانند رهاسازی، مستفرسازی يا هدايت 
هرگونه وسيله نظامی.

7. هرگون��ه فعاليتی مربوط به تخليه يا بارگيری کاال، 
پول، افراد بر خالف قوانين گمرک، مالياتی، مهاجرتی، 

بهداشتی و قواعد حاکم بر دولت ساحلی.

)بر اس��اس م��اده 6 از قوانين فدرال س��ال 2002 در 
خصوص جرايم پولشويي، بانک مرکزي امارات مقرراتي 
را در اين     زمينه به مس��افراني است که مبالغ نقدي 
بيشتر از سقف مجاز حمل ميکنند تنظيم و ابالغ کرده 

است(

براين اس��اس، بنا به تصميم بان��ک مرکزي امارات 
حداکثر سقف مجاز حمل پول نقد )100000( يکصد 
ه��زار درهم ام��ارات و يا مع��ادل آن در ارزهاي ديگر 
)از جمله اس��ناد مالي( است. اگر مسافر مبلغ نقدي و 
اسناد مالي بيشتر از سقف مجاز حمل نمايد، بايد فرم 
اظهارنامه را تکميل کند : حمل و نقل پول نقد بيشتر 
از سقف مجاز نياز به ارائه اسنادو مدارک مربوطه دارد..

در اجراي اين تصميم گمرک هوايي، زميني و دريايي 
امارات نظارت ميکنند.

8. هر گونه اقدام جدی و خودسرانه که منجر به آلودگی 
بر خالف اين کنوانسيون شود.

9. هرگونه فعاليت به منظور ماهيگيری.

10. پياده سازی پروژه های تحقيقاتی.

11. انج��ام ه��ر اقدامی به منظور اخالل در سيس��تم 
ارتباطی يا ديگر امکانات دولت ساحلی.

12. هرگونه فعاليت ديگ��ری که صرفا به منظور گذر 
نباشد.

هنگامی که يک کشتی خارجی با استيفا از حقوق 
خ��ود قصد گذر از آبهای داخلی امارات متحده را دارد، 
دولت امارات نيز متقابال طبق قوانين کنوانسيون امور 
دريايی بايس��تی مواردی را رعايت نمايد. بعضی از اين 

وظايف در ادامه برشمرده شده اند:

1. خ��ودداری از عدم ارائه مجوز به کش��تيها برای 
عبور از دريای داخلی، به جز مواردی که در کنوانسيون 
به آن اشاره شده است. به طور خاص، با استناد به اين 

Ref: Panicker Partnersنوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه "Advocates & Legal Consultants"    

تجارت بحري و عبور از دریای امارات متحده عربی 

حقوقی
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14 کنوانسيون و يا هر قانون و مقرراتی که با استفاده از اين کنوانسيون به تصويب رسيده است 
دولت ساحلی نبايستی: )الف( مقرره ای را به کشتيهايی خارجی که به نحوی قصد امتناع يا 
نقض کردن حق عبور بی ضرر را دارند تحميل کند يا )ب( در رفتار در برخورد ميان کشتيهای 
کشورهای مختلف يا کشتيهايی که به نمايندگی از کشوری خاص حامل محموله ای هستند 

تبعيض قائل شوند.

2. دولت س��احلی موظف اس��ت تا کش��تيهای خارجی را در مورد اطالعات دريانوردی و 
خطرات موجود در دريای داخلی مطلع سازد.

همانطور که همه ما مطلع هس��تيم وظايف و حقوق کشورها متقابل می باشند. بنابراين 
رعايت قوانين و حقوق ديگر کش��ورها از سوی دولت های ساحلی در نهايت منجر به امنيت 
کش��تي ها و مسيرهاي درياي خواهد بود. حقوق درياها محصول سازش بين اين دو منفعت 
است. بديهي است هر قدر به طرف ساحل نزديک شويم منافع دولت ساحلي مرجح خواهد بود 
و هر قدر از ساحل دور شويم و به درياي آزاد نزديکتر شويم منافع جامعه بين المللي اولويت 

خواهد داشت.

در مواردي که کش��تي به بندر پذيرفته مي شود دولت ساحلي ميتواند مقررات و شرايط 
ورود را به کشتي خارجي تحميل کند. معذلک بايد توجه داشت که رفتار باکشتي خارجي بايد 

طبق استاندارد و بدون هر گونه تبعيض باشد

گرچه کش��تي در بنادر و آبهاي داخلي، تحت صالحيت کامل دولت ساحلي قرار دارد ولي 
دولت ساحلي به جز مواردي که صلح و نظم بندر در خطر باشد، در امور داخلي کشتي مداخله 
نخواهد کرد. بنابراين ديسيپلين داخلي کشتي به عهده ناخداي کشتي مي باشد ولي چنانچه 
قتلي در کشتي اتفاق بيافتد اين امر به صلح و نظم بندر مربوط مي شود. همچنين دولت ساحلي 
ممکن است به تقاضاي ناخداي کشتي يا کنسول دولت پرچم اقدام به مداخله در کشتي بنمايد. 

کشتي تجاري که در بندر است قابل توقيف براي دعاوي دريايي و دولتي مي باشد.    
                                                             

کشتي تجاري مکلف است قواعدمهاجرت، دريانوردي، بهداشتي و گمرکي دولت ساحلي را 
رعايت کند. به طور کلي استثنائاتي که کشتي خارجي را از دخالت دولت ساحلي مستثي مي 

سازد در قراردادهاي کنسولي دوجانبه، و يا کنوانسيونهاي چندجانبه معين مي گردد.

دول��ت حاکم برای حفظ امنيت خود اين حق را دارد که بدون تبعيض ميان کش��تيهای 
کشورهای مختلف در صورت نياز آنها را در مناطقی از دريای داخلی متوقف سازد تا از مواردی 
مانند اقدامات نظامی جلوگيری به عمل آورد. چنين تعليقاتی بايستی تنها بعد از اطالع رسانی 

کتبی به موقع انجام پذيرد.

امارات متحده  طيق حقوقی که دارد برای کشتيهايی که با اختالل در صلح، نظم عمومی 
و آرامش در آبهای داخلی ش��روط عبور بی ضرر را زير پا می گذارند جزايی را در نظر گرفته 
است. دولت امارات متحده برای چنين مواردی مجازاتی  بين 3 تا 7 سال حبس و يا بين صد 

تا دويست هزار درهم در نظر گرفته است. 

بر اس��اس قانون امارات نسبت به دعوي خسارت بحري  بر عليه متصدي حمل و نقل در 
صورت تلف يا کم شدن مال التجاره و يا تاخيردر تسليم ، مدت مرور زمان يکسال است. 

همان طور که مستحضر هس��تيم حمل ونقل دريايی رابطه مستقيمي با توسعه تجارت 
يک کشور دارد و تجارت دريايي يکي از شاخصه هاي تشخيص رکود يا صعود اقتصادي يک 
کشور ميبا شد ، در تجارت دريايي خطرها و ريسکهاي بسياري دنباله رو بازرکانان و صاحبان 
کش��تي مي باش��د از جمله مر گ متصديان حمل و نقل ،حمله دزدان دريايي،حريق، مفقود 
شدن بخشي از مال التجاره، نقص مدارک و مستندات الزم يا نداشتن مجوز عبور از مسير هاي 

درياي مربوطه،قصور و  سهل انگاري ناخدا، تاخير در تسليم مال ا لتجاره و غيره.

روزانه ش��اهد مش��کالت و موارد  بس��يار زيادي   در رابطه با حمل و نقل هاي دريايي به 
خصوص براي  در امارات  هستيم. شما ميتوانيد سواال ت، بيشنهادات و نظرات خود را با بخش 

حقوقي شوراي بازر گانيان دبي با ادرس زير در ميا ن بگذاريد:

صد انشاء:  قصدي است که نيروي خالق  دارد و ميتواند يک يا چند 
اث��ر حقوقي را در ظرف اعتبار ايجاد کند مانند قصد بايع که مالکيت 
مبيع را به نفع مش��تري )در مقابل اخذ ثمن( در ظرف اعتبار ايجاد 

مي کند.
در هر عقد و هر ايقاعي بايد وجود داشته باشد.

مفلس: کس��يکه حکم افالس او از داد گاه صادر ش��ده باشد. شرط 
صدور حکم افالس اين اس��ت که ديون حال او نزد حاکم ثابت شده 
باشد و اموال و مطالبات کمتر از ديون باشد و ال اقل يکي از بستانکاران 

از حاکم تقاضاي حجر او را کرده است.

من له الحق: کس��يکه حقي دارد يا تعهدي بنفع او مقرر شده است 
مثال زوجه از حيث نفقه  من له الحق است. 

عقد مستمر: عقدي است که تهد طرفين با جزاء زمان بستگي دارد 
مانند عقد اجاره.

حیوان ضاله: حيواني که مالک دارد و متصرف فعلي ان معلوم نيست 
. شرط ضاله بودن ان اين است که اگر علف خوار باشد در حوالي چرا 

گاه نباشد و نيز نتواند از خود دفاع کند.

حق ایصاء: و ان حقي است که ولي قهري به و صي خود ميدهد تا 
بتواند  ثالثي را براي بعد از فوت خود وصي نمايد. ولي تا وقتي که اين 
حق را نداده باش��ند اصل اين است که وصي مزبور حق تعيين وصي 

ديگر را ندارد.

مباح بالعرض: مباحاتي که سابقه تملک اشخاص نسبت به انها معلوم 
اس��ت ولي بعدا بصورت مباحات در امده اس��ت مانن��د اموالي  مورد 

اعراض مالک قرار گرفته باشد.

ع�وض مس�مي: در معامالت  معوض هر ي��ک از عوضين را عوض 
مسمي نامند مثال اسبي که به هزار تومان خريده ميشود عوض واقعي 

نام دارد.

شرکت مفاوضه: قرار داد شرکتي است بين دو يا جند نفر مبني بر 
اينکه هر مالي که بدس��ت مي اورند )خواه از راه عقد يا ايقاع يا ارث 
و غيره( بين انان مشترک باشد اعم از اينکه کار انان مساوي باشد يا 

نباشد اين شرکت غرري بوده و باطل است .  

ما في ذمه: حقي اس��ت  که به نفع کس��ي در ذمه شخصي مستقر 
شده است.

آشنایی با اصطالحات حقوقی
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 )ap(»آب« را در زباِن اوس��تايی و پهلوی »آپ«
و در پارسِی باستان »آپی«)api( آورده اند. اين واژه 
در معنای ش��يميايی، ناِم مادهای است مرکب که از 
ترکيب دو عنصِر گازی به دست ميآيد اّما در معنای 
فرهنگ��ی خبر از شناس��نامه ای ُکَهن تَ��ر از تاريخ 
ميدهد. شناس��نامه ای که ش��ايد تنه��ا با رويکردی 
اسطوره شناختی  و مردم شناختی  قابِل بازخوانی و 
شناخت باش��د. آب از ديرباز در فرهنِگ ايران زمين 
از ارزِش بس��يار وااليی برخوردار بوده است. ارزشی 
که ريش��ه هاِی آن گاه به ويژگيه��ای اقليمی و بوم 
شناختی  نسبت داده شده است و گاه به انگاره هاِی 
آيينی. نمودهای آش��کاِر اين ارزش ِدهی را ميتوان 
در فولکلور)فرهن��ِگ عامه( جس��ت و ديد. ترانه ها، 
الالي��ی ها، َمَتل ه��ا و َمَثل هاِی پُرش��ماری که در 
حافظه ی تاريخی مردماِن اين سرزمين نقش بسته 
ان��د و با وجوِد ف��راز و فرودهاِی زبانی، گذار از پيچه 
اِی تن��ِد تغييِر مناس��باِت اجتماع��ی، کوتاهی هاِی 
دانش پژوهان در پاسداری از داشته هاِی فرهنگی و 
کينه توزيها و دش��منيهاِی حاکمان و سياست پيشه 

گان با شناسه های فرهنگی، هنوز ميتوان َرگه های 
روش��نی از َهس��تِی آن را در زباِن کوچ��ه، که زباِن 
زيس��ِت فرهنگِی ماس��ت و نيز در رفت��اِر اجتماعی 
ايرانيان ديد و بازش��ناخت. در فرهنِگ ايرانی، هنوز 
هم، آب را نش��اِن روشنی و پاکی ميدانند؛ چنان که 
پشِت َسر مس��افر آب می پاَشند يا اگر آبی بَر زمين 
بريَزد آن را به فاِل نيک می گيَرند. فرهنِگ مردمانی 
ک��ه آب را در کناِر »خاک« و »باد« و »آتش«، يکی 
از چهارگانه گاِن آغازين ميپنداش��تند و چنان پاس 
ميداش��تند که به گ��زارِش تاريخن��گاراِن نه چندان 
راس��تخويی چون »هرودوت«، در هيچ رودخانه ای 
تَن و دست نمی شستند و ديگران را نيز از شستشو 
در آِب رودخانه ها بازميداش��تند. اين پايه از احترام 
به رودها و رودخانه ها و آبه��اِی رَوان از آنجا بَرمی آمده 
است که آب را »زنده« ميان گاشتند. زنده انگاشتِن 
آب در باَورهای فرهنگِی ديگر اقواِم باستان نيز ديده 
شده است و در اسطوره شناسِی تطبيقی  ريشه هاِی 
م��وازِی قاب��ِل َرديابی دارد اما ب��ا اندکی َکنکاش در 
اس��طوره های مردم��اِن اين س��امان و برابرِدهِی آن 

با ديگر اس��طوره هاِی موازی به ويژگيهايی دس��ت 
خواهيم يافت که بسيار شگفت انگيز و يگانه می نمايند 
و در کمت��ر فرهنگ��ی قاب��ِل بازيابی اس��ت. يکی از 
روش��هاِی اين دس��تيابی، پرداختن به »ويژه واژگاِن 
فرهنگی« است. واژگاِن کليدِی هر فرهنگ را »ويژه 
واژگاِن« آن فرهن��گ ميگويند. آنچ��ه از واژهای در 
ي��ک زبان، ويژه واژه ِی فرهنگی می س��ازد، پيش و 
بيش از هر چيز، َگرِد َزمان و معنادارِی اسطورهای- 
تاريخِی آن است. شناس��نامه های فرهنگی هر قوم 
را با ويژه واژگاِن آن مينويس��ند و واژه ی »َجش��ن« 
از ريشه ی اوس��تايِی »يَسن« يا »يَسَنه«، به معناِی 
»ستايش«، در فرهنِگ ايرانی يکی از »ويژه واژگان« 
به ش��مار مي��رود. اين اس��ت که فرهن��ِگ ايرانی را 
»آش��تيجوی«، »ش��ادزی« و »ش��ادخوار« ميدانند 
و براس��اِس شناس��نامه اَش نميتواند »س��وگوار« و 
»سوگ َمدار« باشد. جشنها در فرهنِگ ايرانی چنان 
پُرش��مار و گونه گون اند که کمتر فرهنگی را ياراِی 
هم آوردی با آن اس��ت. آنچه امروز از اين جشنها به 
ما رس��يده اّما چندان فروغی ندارد. بس��ياری از اين 

ویژه نامه آب

نیم نگاهی میتوآنتروپولوژیک به »آب«

علی مرتضوی فومنی
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overview
Iran Market Reporter

TEHRAN Stock Exchange
DECEEMBER

2013

Volume (Million)           1,190

Value (Billion IRR)         5,438

Market Cap (1000 Billion IRR)

311 (35%)

1459 (37%)

4,283 1

TeDpix       87451.91

Change (%)     26.7 (0.03%)

Monthly 4%

Year to Date  130% 

Top Gainers    
Ticker Company Close %
TOKA  Tukafoolad Inv. 5628 40.66
KSHJ  IRI Marine Co. 6503 12.59
GNBO  Neyshabour S. 6038 11.34
FKHX  Khouz. Steel  12571 6.11
ARDK  Ardekan Ceramic 73946

جش��نها از ياد رفته اند، رنگ باخته اند ي��ا در درازناِی زمان 
چهره گردانيده اند. دس��تهای از اين جش��نها که امروزه تنها 
به نامی و نََفس��ی زنده اند، »ماهان جش��نها« هستند. ماهان 
جشنها، جشنهاِی ماهانه اند که دربرگيرنده ی دوازده جشن 
در دوازده ماِه س��ال اند. در گاهُش��ماِر ايراِن باستان، هر روِز 
ماه نامی داش��ته اس��ت؛ چنان که دوِم هر ماه »بهمن روز«، 
سوِم هر ماه »ارديبهشت روز«، چهارم هر ماه »شهريور روز«، 
پنجِم ماه »اس��فندروز«، شش��ِم ماه »خردادروز«، هفتِم ماه 
»مردادروز«، نُهِم ماه »آذرروز«، دهِم ماه »آبانروز«، سيزدهِم 
ماه »تيرروز«، پانزدهِم ماه »ِديروز«، شانزدهِم ماه »مهرروز« 
و نوزدهِم ماه »فروردينروز« و... بوده است. هرگاه که ناِم روز با 
ناِم ماه يکی ميشده است، ايرانيان آن روز را در آن ماه جشن 
ميگرفتند؛ نمونه اينکه ش��انزدهم مهر را که ناِم روز)مهرروز( 
با ناِم ماه)مهرماه( يکی ميش��ود، »جشن مهرگان« ميگفتند و 

دهِم آبان را »جشِن آبانگان«. 

جشِن آبانگان، جشِن ستايِش آب و ايزدبانوِی آبها، آناهيتا 
است. به گزارِش »ابوريحان بيرونی« در »آثارالباقيه«، در اين 
روز »زو« پس��ِر »تهماسب« از پيشداديان، پادشاه شد و مردم 
را ب��ه کن��دِن نَهر برای َروان��دن و آوردِن آب فرمان داد و نيز 
فريدون، بيوراس��ب)آژيدهاک: َضحاک( را به اسيری گرفت و 
طوماِر پادشاهِی هزار ساله ی او را در هم پيچيد. در اوستا اما، 
آبان، فرشته ِی فرزنِد آبهاست. در »يَشت«های اوستا بخشی 
اس��ت که »آبانَيش��ت« نام دارد و دربرگيرنده ی سرودهايی 
اس��ت در ستايِش آب و ايزدبانوِی آبها که در پاره ای از آنها به 
توصيِف اين اَمشاسپند)فرش��ته( پرداخته ميش��ود. در »ريگ 
ودا«، کت��اِب مقدِس هندي��ان، ناِم او را » اپَ��م نپات« آورده 
ان��د که بخِش نخس��ِت آن همان »آَپ«)apa( اس��ت که در 
زباِن سانس��کريت آب معنا ميدهد. از ويژگيهای اين ايزد بانو 
در فرهن��ِگ ايران زمين آن اس��ت که قدم��ِت او به باورهاِی 
پيش آريايی و پيشازرتش��تی ميرس��د. »آناهيد« يا »آناهيتا« 
از دو بخ��ِش اصلِی »آن«)نش��انه ِی نَفی( ب��ه معنای »نه« يا 
»نا« و »هيت« به معنای »آلوده« تش��کيل شده است و روِی 
هم به معناِی واژگانِی »ناآلوده« اس��ت ک��ه »آبهاِی پاک« را 
نمايندگ��ی ميکند. اين ايزدبانو که برخی او را همتاِی  ايرانِی 
»ايش��َتر«)الهه ی بابِلی( ميدانند و جوِشِش چشمه ی هستی 
و زايِش از اوست، چنان که در »آبان يَشِت« اوستا آمده، زنی 
اس��ت زيبا و باالبلند، با کمرگاهی تَنگَبسته و سوار بَر گردونه 
)اَرابه(ای که آن را چهار اس��ِب )مادياِن( س��پيد ميکشند که 
عبارتاَند از: ابر، ب��اران، برف و تگرگ. بنابراين، آبانگان که در 
خوانِش اسطوره شناختی جشنی است در ستايِش »آناهيتا«، 
در خوانِش »مردم شناختی« يادماِن ارزشهاِی زيستِی »آب« 
و س��پاِس زيس��ت بوم اس��ت که در آبان روز از آبانماه به پا 
ميش��ده اس��ت. برگزارِی جش��ِن آبانگان بعدها از دِه آبان به 
روز چه��اِر آبان تغيير يافت و دليِل اي��ن جابه جايی را تغييِر 
گاه ُش��ماری گفته اَند؛ چنان که پيشترها که ماه را سی روزه 
ميش��ُمردند، آبانگان را َدِه آبان و س��پس که در گاه ُش��ماری 
جديد، ش��ش ماه را س��يويک روزه گرفتند، آبانگان شش روز 

پيشَتر آمد و در چهار آبانماه نشست. 

»به سرچش��مه ی آب درود ميفرس��تيم، به گذرهاِی آب 
درود ميفرس��تيم، به کوه هاييکه از فراِز آنها آب روان اس��ت 
درود ميفرس��تيم، به درياچه ها و بِرکه ها درود ميفرس��تيم، 

درود...«       اوستا، آبانَيشت
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that provides meaning at work for some.

5. Power. As Paul Lawrence and Nitin 
Nohria wrote about in their book 
Driven, for those drawn to power, work 
provides an arena for acquiring and 
exercising power. You may not be one 
of those, but if you are, you experience 
work as meaningful because you have 
and can use power.

Social
6. Belonging to a community. Companies 

like Southwest Airlines go out of their 
way to create a company atmosphere 
where people feel they belong. In a 
society where people increasingly are 
bowling alone, people crave a place 
where they can forge friendships and 
experience a sense of community. The 
workplace can complement or even 
be a substitute for other communities 
(family, the neighborhood, clubs, etc.). 
Workplaces that provide a sense of 
community give people meaning.

7. Agency. Employees experience 
meaning at work when what they do 
actually matters for the organization , 
when their ideas are listened to and 
when they see that their contributions 
has an impact on how the place 
performs. A sense of real involvement 
gives people meaning.

8. Autonomy. As Dan Pink shows in his 
book Drive, autonomy is a great intrinsic 
motivator. Some people are drawn to 
certain kinds of work that provides a 
great deal of autonomy, the absence of 
others who tell you what to do, and 
the freedom to do your own work 
and master your task. For example, 
entrepreneurs frequently go into 
business by themselves so that they can 
be their own boss. This kind of freedom 
gives work meaning.

There are no doubt other sources as 
well, but the research suggests these eight 
seem to be especially important. Even 
so, the more of these is not necessarily 
better: Experiencing one deeply may just 
be enough. But if you don't experience 
any of these, you may want to start by 
picking one to develop in collaboration 
with your boss or colleagues.

Source: This article originally 
appeared on Greater Good, published 
by the Greater Good Science Center 
at UC Berkeley and quoted from the 
Huffington post   For more, please visit 
greatergood.berkeley.edu.

Cities with the worst 
outdoor air pollution 
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management

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board

eight tips to Finding More Meaning at work
Do you experience meaning at work or just emptiness?

In the United States people spend on 
average 35-40 hours working every week. 

That's some 80,000 hours during a career, 
more time than you will spend with your 
kids, probably.

Beyond the paycheck, what does work 
give you? Few questions could be more 
important. It is sad to walk through life and 
experience work as empty, dreadful, a chore 
,  sapping energy out of your body and soul. 
Yet many employees do, as evidenced by 
one large-scale study showing that only 
31 percent of employees felt engaged with 
their work.

Of course, different people look 
for different types of meanings and, 
moreover, different workplaces provide 
different meanings. The phrase "meaning 
at work" refers to a person's experience 
of something meaningful -- something of 
value -- that work provides. That is not 
the same as "meaningful work," which 
refers to the task itself. Work is a social 
arena that provides a variety of meaningful 
experiences; even if an employee doesn't 
find her tasks to be especially fulfilling, she 
might derive meaning from other aspects of 
her job, such as friendships with colleagues.

So, what are the sources of meaningful 
experiences at work? We have compiled 
a list of ways that work can become 
more meaningful, based on our reading 
of literature in organization behavior and 
psychology.

purpose
1. Contributions beyond yourself. The 

people at the nonprofit Kiva channel 
micro-loans to poor people who can use 
the money to get a small business going 
and improve their lives. Their work clearly 
has a greater purpose that of helping 
people in need. This taps into a longing to 
have a meaningful life defined as making 
contributions beyond oneself.

The problem, however, is that most 
work doesn't have such a higher purpose, 
either because work is basically mundane 
or because -- let's face it -- the company 
doesn't really have a social mission. Critics 
like Umair Haque argue that work that 
involves selling yet more burgers, sugar 
water, fashion clothes, and the like has no 
broader purpose whatsoever. In this view, 
Coke's "Open Happiness" is just a slogan 
devoid of meaning.

However, as Teresa Amabile and Steve 
Kramer argue, much work can be infused 
with some level of purpose. Companies that 
make real efforts in social responsibilities do 
this; for example, Danone, the $25-billion 
large and highly successful consumer goods 
company selling yogurt, has defined their 
business as providing healthy foods (which 
led them to sell off their biscuit business). 
The litmus test here is whether employees 
experience that their work makes positive 
contributions to others. Then they 
experience meaning at work.

Self-realization
2. Learning. Many MBA graduates flock 

to McKinsey, BCG and other consultancies 
so that they can rapidly acquire valuable 
skills. General Electric is renowned for 
developing general managers; people who 
want to become marketers crave to learn 
that trade at Procter & Gamble. Work 
offers opportunities to learn, expand the 
horizon and improve self-awareness. This 
kind of personal growth is meaningful.

3. Accomplishment. Work is a place to 
accomplish things and be recognized, which 
leads to greater satisfaction, confidence and 
self-worth. In the documentary Jiro Dreams 
of Sushi, we see Japan's greatest sushi chef 
devote his life to making perfect sushi. 
Well, some critics, like Lucy Kellaway at the 
Financial Times, say there isn't a real social 
mission here. But, from watching the movie, 
his quest for perfection -- to make better 
sushi, all the time -- gives his life a deep 
sense of meaning. And for Jiro, the work 
itself gives him a deep intrinsic satisfaction.

prestige
4. Status. At cocktail parties, a frequent 

question is, "Where do you work?" The 
ability to rattle of a name like "Oh, I am a 
doctor at Harvard Medical School" oozes 
status. For some, that moment is worth 
all the grueling nightshifts. A high-status 
organization confers respect, recognition 
and a sense of worth on employees and 
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cruise tourism, thereby making tourism and 
travel sectors as major landmark for Dubai 
successful diversification strategy over the 
last decade. Dubai holds a 66% share of the 
UAE tourism economy, Abu Dhabi 16%, 
and Sharjah 10%. The aim of this article is to 
identify the potential economic impact of 
the UAE travel and tourism industry on the 
UAE economy and its outlook.

On Dubai Economy, more than 30% of 
Dubai GDP is trade, logistics, tourism, travel 
and manufacturing.

The performance of Dubai tourism 
related sectors such as ‘restaurants and 
hotels’ and ‘transport and communication’ 
is depicted in Figure 1. In 2012, restaurants 
and hotels sector was the highest growing 
sector in Dubai economy registering 16.9% 
annual growth rate. While the sector 
witnesses an increasing percentage share in 
Dubai economy reaching to about 4.5% in 
2012 compared to 3.4% in 2008.

In 2012, Dubai transport and 
communication sector on the other hand 
had 14% share in Dubai GDP rising from 
12% in 2008. The sector also witnessed 
relatively robust annual GDP growth 
rate of about 7.3% up from -0.9% in 
2008. However, part of the transport and 
telecommunication sector value added can 
be related to the tourism sector.

 
Based on the latest released data by 

Dubai Statistics Centre, the total number of 
passenger’s arrivals to Dubai International 
Airport reached about 2.8 million visitors 

registering an annual growth rate of about 
13% compared to number of passengers’ 
arrivals in August 2012. Based on the 
same source, the total number of hotels 
in Dubai reached 406 hotels in June 2013 
registering an annual growth rate of about 
4% compared to the same month in 2012.

value added
Based on WTTC, in 2012 the estimated 

total value added generated by the UAE 
travel and tourism sector either directly or 
indirectly, reached about AED 193.6 billion 
compared to AED 176 billion in 2011, 
approximately accounting for 14.3% share 
of GDP. 

Over the next 10 years, UAE travel and 
tourism sector value added percentage 
share is expected to reach about 16.4% 
of total GDP and to register on average 
an annual growth rate of 5% to reach AED 
325.4 bln by 2023 as depicted in Figure 2.

Based on the same study, the UAE travel 
and tourism sector GDP in 2011was larger 
than that of the education, automotive 
manufacturing, and chemicals manufacturing 
sectors. In terms of its direct GDP, travel 
and tourism is slightly smaller than the size 
of the financial services sector in the UAE.

investment
UAE travel and tourism sector is estimated 

to have attracted capital investment of 
about AED 82.8 bln in 2012. This value is 
expected to rise by 11.7% in 2013, and to 
grow annually on average by 4.5% over the 
next ten years to reach AED143.4bln in 
2023. Travel and Tourism’s share in UAE’s 
total private investment is projected to rise 

from 22.8% in 2013 to about 23.2% in 2023.

export Services
Another important direct contribution of 

travel and tourism sector to the economy 
is export generation which corresponds 
to the tourism expenditure due to 
international demand. According to WTTC 
estimates in 2012, UAE generated about 
AED121.1bln in visitor export services. 
In 2013, this is expected to grow by 4.9%, 
and the country is expected to attract 
10,932,000 international tourist arrivals. 
By 2023, international tourist arrivals are 
forecast to total 25,843,000, generating 
expenditure of AED 207.1bln, an increase 
of 5% per year.

Conclusion
UAE has identified tourism as one of the 

non-traditional products for export with 
high value that is aligned well with the 
country’s diversification strategy away from 
hydrocarbon sector. The main challenge 
is to achieve sustained growth, which 
will entail developing new approaches to 
tourism market. 

The biggest economic transformation 
that the UAE and Dubai are witnessing 
with the expanding tourism activity will 
lead to increased consumers spending 
and necessitates investment booms in the 
buildings and infrastructure that is needed 
to be carried out with great efficiency to 
ensure lucrative returns while maintaining 
competitiveness.

Source: Dubai Chamber – The Economic 
Bulletin Dec 2013
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On 19th December 2013,  the Economic 
Research Department held 2013 

business seminar with regards to latest 
global and regional Economic trends. Iranian 
business council invited to participate in 
2013 Business Seminar at Dubai Chamber. 
A summary of the key trends presented in 
the seminar could be found as the following:

The seminar consisted of four 
presenationans, each focused on one of 
the four economic regions.  Specifically, 
the presentation focused on the US and 
the EU economies represent the main 
sources of UAE imports of capital goods, 
financial services, investment assets, hard 
currencies and tourist flows. According to 
the latest economic statistics, U.S economy 
shows promising indications of recovery. 
However EU economies still are under 
pressure and possible tightening trends 
in job market hence deflation of wages 
in these economies is expected.  The 
economic reviews on the Asian economies 
which are UAE main trading partners for 
goods expected to be strong especially 
due to strong population growth and 
consequently demand of goods and energy. 
Developing markets in Africa Continent as 
the source of UAE industry raw materials, 
as well the destination of UAE exports and 
re-exports represent a good potential. 201 
projects mostly in agriculture, mining and 
petrolueom have been directly invested by 
UAE in African countries. 

Key highlights from Dubai Chamber 
economic Bulletin December 2013

potential Trade winners
The European Union’s imports from the 

U.S. have reached $303 billion, while its 
exports were a bit higher at $389.5 billion 
in 2012. The EU’s positive trade balance 
is partially attributed to the higher tariffs 
and regulatory barriers that EU imposes 
relative to the United States; which makes 
it easier for EU businesses to export to 
the U.S. compared to their American 
counterparts. The EU trade flows with 
the U.S. are highlighted in Figure 1 below. 

EU tariffs on motor vehicle imports, 
in particular, are about 8 times the tariffs 

imposed by the U.S., which explains the 
huge gap in trade flow for the automotive 
sector. Trade liberalization will certainly give 
a boost to bilateral trade between the two 
partners, with sectors such as automotive, 
machinery, pharmaceuticals, chemicals and 
textile benefiting the most.
 
potential Trade losers

The 2007-2009 recession has dramatically 
changed the dynamics of trade between the 
U.S. and its major partners. 

As illustrated in Figure 2 below, foreign 
trade with China, Mexico and S. Korea has 
recently scored high gains at the expense of 
mainly European partners. This trend took 
place as U.S. consumers grew more interest 
in cheaper imports, while U.S. businesses 
went after the emerging markets’ growing 
demand. When initiated, TTIP is expected 
to reverse the trend by diverting part of the 
external trade towards domestic markets. 
In a way, eliminating trade barriers between 
the two partners will create a virtual 
market access barrier for their traditional 
trade partners; who as a result, are 
expected to suffer market share losses due 
to intensifying competition between EU 
and U.S. businesses in their local markets.

EU is expected to follow the same pattern; 
its traditional partners are scattered over 
a broader geography that covers eastern 
European and North African markets in 
addition to China, Japan and other Asian 
markets.

EU tariffs on motor vehicle imports, 
in particular, are about 8 times the tariffs 
imposed by the U.S., which explains the 
huge gap in trade flow for the automotive 
sector. Trade liberalization will certainly give 
a boost to bilateral trade between the two 
partners, with sectors such as automotive, 
machinery, pharmaceuticals, chemicals and 
textile benefiting the most.

implications for Uae and GCC
Considering Dubai’s vast trade network, 

together with its capacity to adjust quickly 
to changing trade barriers and regulations, 
it is fairly safe to predict that TTIP will have 

very marginal effects, if any, on the health 
of the Emirate’s foreign trade activity. In 
fact, Dubai could even benefit from this 
potential change in global trade structure by 
re-routing excess trade flows towards new, 
fast growing markets, such as Sub-Saharan 
Africa / North African markets, which may 
see between 2-7% drops in trade with EU 
as a result of TTIP.

 
Non-trade sectors may also feel some 

heat from the likely EU-U.S. move 
towards pushing for more compliance 
and transparency in banking and financial 
transactions involving UAE investments 
and managed assets in the U.S. and Europe. 
Aviation is another sector that is likely 
to see a change in regulations; which is 
expected to give more favorable terms 
to U.S. and European airlines over foreign 
carriers; potentially affecting Emirates 
Airlines, Etihad Airways and Qatar Airways 
market shares.

It is worth noting that the Gulf 
Cooperation Council (GCC) has started 
negotiations to form an FTA with the U.S. 
and another with EU; with the GCC/EU 
talks already progressing to an advanced 
stage. This is great for UAE: getting access 
to the EU market will not only accelerate 
the pace of GCC/U.S. negotiations, but will 
also provide an indirect access to the U.S. 
market.

Travel and Tourism Industry as Major 
Landmark to UAE Successful Diversification 
Strategy

UAE has succeeded in creating a conducive 
economic and business environment for 
private businesses to thrive and realize a 
fair return on their investments. One of the 
rewarding sectors for private investment in 
the UAE is the tourism sector. The UAE has 
been ranked the 28th among 139 countries 
and the 1st in the Middle East in the “Travel 
& Tourism Competitiveness Report 2013.

More recently, Dubai has become one of the 
most popular tourism destinations globally 
for leisure, business, SPA, conferences and 
many international events, and its tourism 
market has been expanding to include 
sports, eco, medical and healthcare and 

dubai ChaMber 2013 business seMinar

Report: Yeganeh Eghbalnia, Head of IBC Secretariat

Economy
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14First of all, the Dubai Court of Cassation 
in Petition No. 204/2008 (Civil objection) 
has accepted that the parties of arbitration 
agreements have right to set conditions 
precedent in the arbitration clauses or 
arbitration agreements, and upheld that 
“since Arbitration agreement is a binding 
contract, the parties have right to set 
conditions precedent before resorting to 
arbitration”. (9)

Secondly, in Petition No. 124, 2008, 
(Commercial objection)(10)  the same court 
recognized the right to enforce conditions 
precedent in arbitration clauses as binding 
conditions and stated:

That is of decision – in the line with the 
judgment of this court- and in accordance 
with the general rules of contracts – that 
as arbitration is a contract, the parties can 
insert in it any condition they deem fit as 
long as it is not contrary to public order 
and morals; so they have the right to 
include condition precedent that should be 
followed before resorting to arbitration; 
in case none of said conditions is fulfilled 
the request for arbitration should not be 
accepted in accordance with the pacta sunt 
servanda rule. The burden of proving the 
fulfillment of the said conditions before 
resorting to arbitration lies on the claimant. 
In case the parties agreed that dispute 
should be referred to certain auditor in 
order to settle it amicably before initiating 
arbitration, none of the parties is allowed 
to resort to arbitration before referring the 
dispute to said auditor.

 
B- The extent of fulfillment of 
conditions precedent

Conditions precedent must be carried 
out in proper ways and appropriate 
circumstances. For instance, if the 
arbitration clause provided as a condition 
precedent that the parties must use their 
best endeavour to settle the dispute 
amicably, the duty of Claimant is to attempt 
and to try to resolve the problem amicably 
by taking appropriate actions. Therefore, 
if the claimant has tried to negotiate and 
settle the dispute but the other party 
refused to cooperate with him, we can 
defiantly say that the condition precedent 
accomplished and fulfilled by the claimant.

 However, the conditions precedent 
should not be indistinct and unclear. 
The courts shall decide to enforce any 
condition precedent in this regards, when 
the obligation to negotiate includes a 
series of parameters in order to determine 
whether the clause has truly been fulfilled    

In the aforementioned case, the parties 
agreed that in case of any dispute, the 
matter should be referred to an auditor to 
view the solution that it deems appropriate 
for the adoption of the two parties, and 
if they do not reach any solution, for the 
settlement of dispute, the matter should be 
referred to a single arbitrator. The Dubai 
Court of Cassation ruled that:

It was established from the copies of 
the investigations conducted by the Public 
Prosecution in the Criminal Case No. 
6657/2006, Dubai, which are enclosed with 
this file, that the auditor, as the auditor of the 
Al Azhar Exchange Establishment, has tried 
to solve and settle the dispute between 
the Appellant and the Respondent on their 
participation in such an Establishment and 
the claim of the first from the second for 
his share of the profits. However, he was 
unsuccessful because of the detention 
of the Respondent - and it means that 
the above mentioned condition that 
the arbitration depends on it - has been 
achieved and accomplished. Therefore, it is 
permissible for the Appellant to resort to 
Court to appoint an arbitrator.

Finally, it seems that the UAE court by 
accepting such concept and treating these 
conditions as condition precedent, not 
only adopted a popular and progressive 
position, but also respected the Sharia 
law which as an essential rule clearly 
announced that the Muslim people 
must fulfill the agreed conditions (Al 
Mouminoun inda shoroutihim). 

references & notes:

1. ALEXANDER JOLLES, Consequences 
of Multi-tier Arbitration Clauses: Issues of 
Enforcement, Sweet & Maxwell Limited, 
London, (2006) 72 ARBITRATION 4, p. 
329 

2. The opposite of condition precedent 
is “condition subsequent”. The Black’s 
Dictionary defines this condition as 
follow: “A condition subsequent  … is a 
condition referring to a future event, upon 
the happening of which the obligation 
becomes no longer binding upon the 
other party, if he chooses to avail himself 
of the condition  the obligation”. See 
Henry Campbell Black, A Law Dictionary, 
Second edition, St. Paul, Minn., West 
Publishing Co., 1910, p. 240  

3. In HIM Portland LLC v. DeVito Builders 
Inc, the First Circuit Court of Appeals 
held that: “under the plain language of the 

contract, the arbitration provision is not 
triggered until one of the parties requests 
mediation. Consequently, because neither 
party ever attempted to mediate this 
dispute, neither party can be compelled 
to submit to arbitration”.  Also in  
Kemiron Atlantic Inc. v. Aguakem Int’l Inc 
the Court stated: “The parties agreed to 
conditions precedent and, by placing those 
conditions in the contract, the parties 
clearly intended to make arbitration a 
dispute resolution mechanism of last 
resort ... because neither party requested 
mediation, the arbitration provision has 
not been activated and the FAA does not 
apply.” Kemiron Atlantic Inc. 

4. Aguakem Int’l Inc., 290 F.3d 1287, 1291 
(11th Cir. 2002)

5. See, for example, Judgment of March 
15, 1999, Kassationsgericht [Zurich 
Court of Cassation], cited in 20 ASA 
BULLETIN (2002), at pp. 373-376. The 
Zurich court of Cassation in this case 
declared that “the obligation to mediate 
was a substantive obligation which did not 
prevent procedural commencement of 
arbitration.” Quoted From Álvaro López 
De Argumedo Piñeiro, Multi-Step Dispute 
Resolution Clauses, Http://Www.uria.
com/documentos/publicaciones/2773/
documento/UM_ALAStep.pdf?id=3785  

6. According to this approach if, for 
example, in an arbitration clause the 
parties ought to negotiate before 
resorting to arbitration and one 
party interested to negotiate, the non 
fulfillment of this requirement does not 
prevent the parties not to commence 
arbitration, , but a breach of the clause, 
unless rectified, would reduce that party’s 
chances of obtaining a favorable decision 
on the merits. For more discussion see: 
ÁLVARO LÓPEZ DE ARGUMEDO 
PIÑEIRO, Ibid.

7.  Oxford Dictionary of Law, Edited by 
Elizabeth A. Martin, Fifth Edition, Oxford 
University Press, 2003, p. 103 

8.http : / /www.bus inessd ic t ionar y.
com/definition/condition-precedent.
html#ixzz2n2WN3DsX.

9. See  ÁLVARO LÓPEZ DE ARGUMEDO 
PIÑEIRO, op. cit.

10.See:http://www.dubaicourts.gov.
ae/portal/page?_page id=53,215457,5
3_229800:53_229812:53_583805&_
dad=portal&_schema=PORTAL
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Nowadays the arbitration clause plays 
an important role in commercial 

and real estate agreements in the UAE 
and other countries. Usually this clause 
requires specific conditions to be fulfilled 
or actions to be taken prior arbitration, 
such as negotiation, conciliation, document 
exchange, assessment of dispute, and similar 
steps. Some writers called this kind of 
arbitration clauses as “Multi-tier Clauses” 
or “Multi-step Clauses”. 

Multi-tier arbitration clauses are clauses 
in contracts which provide for distinct 
stages, involving separate procedures, 
for dealing with and seeking to resolve 
disputes. Such clauses typically provide for 
certain steps and efforts to be taken by the 
parties prior to commencing arbitration. 
These initial steps are aimed at finding an 
amicable settlement of disputes in order 
to avoid arbitration or litigation. Typically, 
the initial tiers of such clauses provide 
for a duty to enter into negotiations, 
sometimes requiring the attendance of 
top management representatives, and/
or a duty to participate in conciliation or 
mediation processes. The last tier of such 
clauses provides for the adjudicatory 
process (arbitration), which is intended to 
be conducted only if the efforts taken in the 
initial tiers have failed. (1)

Of course, sometime the matter should 
be referred to the auditor for amicable 
settlement.

The followings are two examples of such 
arbitration clauses: 

1- In the event of any dispute or 
difference arising between the parties out 
of or relating to this Agreement or to the 
breach thereof, the parties shall use their 
best endeavours to settle such dispute 
or differences. Any dispute arising on the 
interpretation or the implementation of 
this Agreement should be referred to 
arbitration by a single arbitrator in Dubai 
International Arbitration Centre (the 
DIAC). Failing agreement by the parties on 
the appointment of the arbitrator within 
fourteen (14) days of notice to arbitrate 

given by either party to the other, the 
arbitrator shall be chosen and appointed by 
the DIAC. 

2- The parties agreed that in case of any 
dispute, the matter should be referred 
to an auditor to view the solution that it 
deems appropriate for the adoption of the 
two parties, and if they do not reach any 
solution, for the settlement of  dispute, 
the matter should be referred to a single 
arbitrator. '

The initial tiers or conditions in the UAE 
courts are called “conditions precedent”.(2) 
In fact the position of the UAE court in 
this regard is similar to the US courts. (3) 

However, some countries look at them 
as procedural conditions for arbitration,(4)

or procedural stages that a party has to 
comply with for his own benefit in order to 
avoid negative effects in arbitration. (5)    

In relation to conditions precedent, two 
essential matters should be discussed and 
clarified here: 

a- enforceability of Conditions 
precedent 

Is it necessary to fulfill such condition 
before referring the matter to the 
arbitration or the party in dispute can take 
the matter to the arbitrator directly?

In a nutshell, the answer to this question 
is negative and such conditions must be 
fulfilled before resorting to arbitration. 

 A condition precedent is an event that 
must take place before the parties refer 
the case to the arbitration. Therefore, 
the parties must fulfill, for example, their 
obligation to settle the dispute amicably. 

 
The Condition precedent in Oxford 

Dictionary of Law has been defined as:

 “A provision that does not form part of 
a contractual obligation but operates either 
to suspend the contract until a specified 
event has happened”. (6) 

Also one of the Business Dictionary 
describes the words Condition precedent: 

“Express or implied stipulation in a 
contract that (1) a contracting party must 
perform its part before it can demand 
performance from the other(s), or (2) a 
certain event must occur before a party 
has right to performance or to demand 
damages for for non-performance. See 
also conditions concurrent and condition 
subsequent”. (7)  

The position of conditions precedent 
has been considered in some international 
documents  as well as the US Courts 
judgments. For example, Article 13 of the 
UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Conciliation (2002) provides:

“Where the parties have agreed to 
conciliate and have expressly undertaken 
not to initiate during a specific period of 
time or until a specified event has occurred 
arbitral or judicial proceedings with respect 
to an existing or future dispute, such an 
undertaking shall be given effect by the 
arbitral tribunal or the court until the terms 
of the undertaking have been complied 
with, except to the extent necessary for 
the party, in its opinion, to preserve the 
right. Initiation of such proceedings is not 
of itself to be regarded as a waiver of the 
agreement to conciliate or as a termination 
of the conciliation proceedings.” 

It should be noted that even if the nature 
of these condition in the arbitration clauses 
was a procedural requirement, the result 
would be the same. In other words, the 
adherents of this approach believe that 
compliance with the procedural arbitration 
requirements in an arbitration agreement 
is not a bar to the commencement of 
arbitration, but instead is a substantive issue 
for the arbitrators to examine. However, 
they emphasize that until the breach is 
remedied, it would not be possible to 
issue a decision on the merits because 
an essential requirement to render a final 
award would be lacking.  (8)

The UAE courts, therefore, have 
recognized conditions precedent and have 
adopted a lucid and logical policy on this 
matter. 

Dr. H. Samavati, Ahmed & Rashid Al Rasheed Advocates and Legal Consultants Dubai, UAE

 uae Courts and the role oF the Conditions preCedent 
in Multi–tier arbitration Clauses 

Law
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to a Dutch analysis. Iran’s annual 
water demand would then exceed 
its renewable supplies by more than 
40 percent.

 The Toll
The damage – from water stress, 

desertification and pollution--could 
impose debilitating burdens long-
term. The annual cost of Iran’s 
environmental degradation already 
amounts to a whopping 5 percent 
to 10 percent of GDP, according to 
the World Bank.  In contrast, tough 
U.S. and international sanctions 
shrunk Iran’s GDP by some 1.4 
percent in 2012, according to the 
U.S. Government Accountability 
Office. Over time, valuable 
resources will be further depleted, 
productivity diminished, and public 
health damaged. 

Mismanagement has contributed to 
Iran’s environmental problems.  Its 
cities lose one-third of their water 
supplies in leaky pipes. Irrigation is 
also highly inefficient; more than 
half of Iran’s renewable water used 
in agriculture is lost. Surmounting 
Iran’s environmental challenges 
will require serious reorientation 
of policies and resources. The cost 
of new technologies, conservation 
practices and other measures to meet 
projected water needs in 2050 could 
top $3 billion a year, experts say.

Iran has recently taken important 
steps in the right direction. Subsidy 
reforms initiated in 2010 will 
gradually require consumers to 
absorb the actual costs of water 
supplies, enhancing the incentives 
to be efficient. Revenues saved from 
cutting back energy subsidies are 
intended to support initiatives to 
reduce greenhouse gas emissions and 
air pollution. But the subsidy reforms 
stalled after phase one. They were 
also not designed or intended to 
deal with environmental challenges.  
Iran’s looming environmental crisis 
will require a comprehensive green 
revolution in national policy-making.

David Michel is director of the 
Environmental Security Program at 
the Stimson Center, a non-partisan 
think tank in Washington D.C.

Source:http://iranprimer.usip.org/
blog/2013/oct/28/iran%E2%80%99s-
env i ronment -grea ter- threa t -
foreign-foes
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Iran faces growing environmental 
challenges that are now more perilous 
to the country’s long-term stability than 
either foreign adversaries or domestic 
political struggles. More than two-thirds 
of the country’s land—up to 118 million 
hectares—is rapidly turning into desert, 
Iran’s Foreign Range and Watershed 
Management Organization reported 
in mid-2013. “The main problem that 
threatens us [and is] more dangerous 
than Israel, America or political 
fighting… is that the Iranian plateau is 
becoming uninhabitable,” presidential 
adviser Issa Kalantari warned in the 
newspaper Ghanoon. “If this situation is 
not reformed, in 30 years Iran will be a 
ghost town.” He described an alarming 
future of desiccated lakes and depleted 
groundwater, potentially driving millions 
of Iranians from their homes.

Iran now ranks 114of 132 countries 
evaluated on 22 environmental indicators, 
including water resources, air pollution, 
biodiversity and climate change, according 
to the 2012 Environmental Performance 
Index compiled by Yale and Columbia 
Universities.

 
water

Iran’s fresh water supplies are now 
under unsustainable strains. Ninety 
percent of the country—which is slightly 
smaller than Alaska—is arid or semi-
arid, and an estimated two-thirds of its 
rainfall evaporates before it can replenish 
rivers. As a result, Iran provides more 
than half of its water needs by drawing 
from underground aquifers, but public 
usage is rapidly draining the subterranean 
reservoirs. At current rates of overuse, 
twelve of Iran’s thirty-one provinces 
will exhaust their groundwater reserves 
within the next 50 years.

Iran’s economic policies have 
exacerbated the problem. Groundwater 
is free to well owners and, due to 
government subsidies, users pay a fraction 
of the actual energy costs for pumping 
water to the surface.  Iran annually pumps 
4 billion cubic meters of groundwater 
that nature does not replenish. 

 Iran’s surface waters face similar 

pressures. Most of Iran’s rivers are 
hydrologically closed or nearly so, 
meaning their renewable water supply 
is already committed. So they have little 
spare capacity for regularly recurring 
dry years – when precipitation falls 
below the average – much less to meet 
the demands of a growing population. 
Water use upstream also increasingly 
impinges on water needs downstream. 
In the northwest, Iran’s dams (such as 
the Karun-3, left), irrigation systems, and 
drought have so diminished the 13 rivers 
feeding into Lake Urmia that the Middle 
East’s largest lake has shrunk more than 
60 percent since 1995. In the southwest, 
Lake Bakhtegan, once Iran’s second largest 
lake, has dried up completely under the 
combined impacts of prolonged drought 
and damming on the Kor River.

 
agriculture imperiled

Iran’s water problems now risk 
undermining the national economy. The 
agricultural sector produces 10 percent 
of Iran’s GDP and employs a quarter of 
the labor force. It also supports national 
food security, a top priority since the 
1979 revolution was carried out in the 
name of “the oppressed.” Indeed, Tehran 
subsidizes producers and consumers 
alike in a dual strategy to promote self-
sufficiency in staple crops by bolstering 
both supply and demand.

 
Yet Iran’s food security is now imperiled 

because agriculture accounts for more 
than 92 percent of the country’s water 
use but only produces about 66 percent 
of the food supplies for 79 million people. 
Tehran has to import the rest. And the 
intensifying “water stress” threatens to 
further sap agricultural output, increase 
import bills and aggravate fiscal burdens. 
Agricultural demands are even subverting 
food security. Some areas, such as the 
central Kashan plain, have been rendered 
unfit for farming because of soil salinity, 
as groundwater overdrafts sink water 
tables.

 
Tough Choices

Competition over scarce water has 
already fueled conflict both within Iran 
and with its neighbors.  In early 2013, 

farmers outside Isfahan destroyed a 
pump that diverted water from a local 
river to the city of Yazd some 185 miles 
away. Outraged at the loss of water, 
protestors refused to allow authorities 
to repair the pump, sparking  week-long 
demonstrations, armed clashes with 
police, and water shortages and rationing 
in Yazd.  In 2011, Iranian border guards 
exchanged fire with Afghan forces after 
crossing into Afghanistan to release 
water from an 18-mile irrigation canal 
from the Helmand River. And in the 
1980s, the longest modern Middle East 
war was ignited by rival claims of control 
over the strategic Shatt-al Arab waterway 
between Iran and Iraq.

 The escalating pressures on Iran’s 
water resources raise difficult choices for 
competing consumers. In the Karkheh 
Basin, water managers have to decide 
what to do about lower river flows 
whether to retain water in the Karkheh 
Dam to build reserves for hydropower 
or whether to release water downstream 
for irrigation to a region considered to 
be Iran’s food basket. 

 
pollution

Iran faces other serious environmental 
risks. According to the World Health 
Organization, Iran has three of the 
world’s five most polluted cities—Ahwaz, 
Kermanshah, and Sanandaj—that are 
choked by levels of air pollution four to 
seven times higher than WHO’s maximum 
guidelines. Because of its poor air quality 
nationwide, Iran ranked 86 out of 91 
countries surveyed. In Tehran (see below) 
alone, contaminants in air pollution cause 
more than 5,500 deaths each year from 
cardiovascular and respiratory diseases.

Global climate change is also expected 
to worsen Iran’s environmental woes. 
Changes in temperature and precipitation 
will lessen access to clean water, especially 
in rural areas, in turn generating more 
water-borne diseases, according to Iran’s 
Department of Environment. Higher 
temperatures and lower rainfall could cut 
cereal yields up to 30 percent by 2050. 
Climate change could reduce Iran’s total 
renewable water resources 15 percent 
to 19 percent by 2040-2050, according 

 David Michel

iran’s environMent: 
greater threat than Foreign Foes 

Economy
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Quantitative easing (QE) has become a 
familiar term in financial markets in the past 
few years.  In recent months, there has also 
been increasing talk of “tapering”, or rolling 
it back gradually.  But what is QE and what 
is its impact? Let’s start with a short tutorial.

Contrary to popular belief, central banks 
do not control interest rates or money 
supply.  What central banks do is try to 
control the level of reserves held by the 
banking system.  In normal times, they target 
the short-term interest rate (benchmark 
rate) at which banks can borrow from each 
other, usually overnight. This rate, which is 
the one interest rate that is controlled by the 
central bank, is called the Fed Funds rate in 
the US and the refi (refinancing) rate at the 
European Central Bank. This is also known 
as “guidance”. However, the conventional 
monetary policies work only if interest rates 
are positive and the monetary transmission 
mechanism is functioning.

Starting in July 2007, the Federal Reserve 
(Fed) gradually reduced the Fed funds rate to 
zero and pumped close to $800 billion in the 
commercial banks’ reserves.  By December 
2008, the Fed Funds rate was effectively at 
zero. However, monetary policy was stuck 
in a liquidity trap, with banks hoarding the 
reserves instead of on-lending the liquidity 
to revive the economy.  With the monetary 
transmission mechanism stalled and interest 
rates at zero, there was not much more 
conventional monetary policy could do.

Fed Chairman Bernanke, a student of 
the Great Depression, was determined to 
prevent another depression. While the so-
called “Great Recession” ended officially 
in the second quarter of 2009, growth 
remained anemic.  The Fed had already 
been very pro-active in the early stages of 
the recession, and unconventional monetary 
policies were a natural next step.  The first 
round of quantitative easing (QE-I) started 
in November 2008, with the Fed purchasing 
$600 billion in mortgage-backed securities.  
The second round (QE-II) started in August 
2010, with the Fed pledging to purchase 
$600 billion in long-term government 
securities.   However, with economic growth 
still below-trend, the Fed launched QE-III in 
September 2012.  This time, the Fed made 

an open-ended commitment to purchase 
$40 billion of long-term government 
securities and $45 billion of MBS per month. 
Furthermore, QE would continue until the 
unemployment rate fell to below 6.5%.   So, 
not only had the Fed moved to flatten the 
long end of the yield curve, but also became 
the buyer of first resort for mortgage paper. 

Since the launch of QE (or so-called 
“unconventional monetary policies”), he 
Fed balance sheet has almost doubled to $4 
trillion.  Did QE help? The answer is that it did, 
to a certain extent. According to Christine 
Lagarde, the Head of the International 
Monetary Fund, it certainly prevented the 
US economy from falling back into recession.  
However, in the absence of supportive 
fiscal policies and structural reforms, it has 
not been able generate more that modest 
economic growth of 2% or so on average 
since the end of the recession.  QE has 
also kept interest rates low and helped the 
recovery of the real estate market. The big 
winners have been the equity markets, with 
the S&P500 Index soaring by 160% since its 
low of March 2009.  (Fig.1 shows the high 
correlation of the S&P500 and the growth of 
the Fed’s balance sheet).  Quantitative easing 
has however exacerbated volatility in global 
financial markets, which experienced large 
capital inflows and a sharp appreciation of 
their currencies up to early 2013.  However, 
these capital flows reversed themselves 
after mid-year, causing sharp currency 
depreciations in the key emerging markets, 
particularly in countries suffering from 
large external deficits--such as Turkey, India, 
Indonesia and Brazil.

However, all good things must come to an 
end. Bernanke’s statement about beginning 
to wind down QE so-called tapering) was a 
turning point in financial markets.  US long-
term interest rates (10-year government 
bonds have already increased by almost 90 
basis points (0.9%) since May, to 2.85% in 
December, the highest since March 2009, 
and the yield curve has steepened by 80 
basis points.

As Janet Yellen prepares to take over from 
Bernanke at the Fed, two things are clear.  
First, short-term rates of close to zero will 
be the norm for the foreseeable future (at 

least until early 2015). Second, while the Fed 
is in no hurry to end its bond purchases, 
the tapering of these purchases should start 
no later than the end of the first quarter of 
2014. There is little doubt that the Fed would 
like to start shrinking its balance sheet and 
shift from quantitative easing to guidance 
on short-term rates.  So expect a $5-10 
billion taper starting sometime in the first 
quarter 2014.  The Fed will watch carefully 
the market reaction, as well as the economic 
indicators, before accelerating the pace of 
QE reversal.

Global equity markets are likely to 
take the taper in stride, albeit after some 
initial volatility, returning to trading on 
fundamentals.  Higher interest rates, 
reflecting the removal of liquidity, as well as 
an improved economy, should also lead to 
a strengthening of the dollar, good news for 
emerging markets.

Fig. 1: Fed Balance Sheet and S&P500

 
Fig.2

 

Footnote: "At the December 17th FOMC 
meeting, the Fed decided to begin tapering 
its security purchases by $10 billion a month.  
This decision was driven by two factors. 
First, the improved economic outlook; and 
second, a move by Bernanke to pie the way 
for his successor, Janet Yellen, by starting 
the taper before her term begins.  Equity 
markets reacted enthusiastically, with all 
indices up sharply"

Economy
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Quantitative easing: the end is near
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