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نزول برکات آسمانی 
و صنعت آب تحت الشعاع ضعف مدیریت

کارشناسـان پیش بینـی می کننـد رونـد خشکسـالی بـرای مدتـی از مـا دور مـی شـود و بجـای آن شـاهد سـال هـای پرآبـی  
کثـر نقـاط ایـران خواهـد شـد . بـاران هـای مدیترانـه  ای مجـددًا در جغرافیـای مـا  خواهیـم بـود و  بـارش بـرف نصیـب ا
کارشناسـان، مـا از ایـن نعمـت  ظاهـر شـده و هـوای خنـک بـاز می گـردد. از سـالیان دور علـی رغـم هشـدار متخصصـان و 
بـا ارزش الهـی، اسـتفاده ای صحیـح نکرده ایـم و موقعیت هـای فراوانـی را که در اختیار داشـته ایم به سـادگی فراموش 
گـران بهـا، فرصـت خوبـی بـرای مـا بوجـود مـی آورد تـا روش هـای  گذاشـته ایـم. بـارش ایـن نعمـت  کـرده و پشـت سـر 
نادرسـت مصـرف دیریـن خـود را اصـاح کنیـم. برنامه ریـزی الزم را  انجـام دهیـم و از  راهنمایـی متخصصیـن بهره مند 
گفتـه انـد قیمـت آب ارزان  کرده انـد.  ک  کنـون بجـای حـل مسـئله، صـورت مسـئله را پـا شـویم. مسـئولین مـا همـواره تا
کـه همیشـه بـرای مـا مقـدس و رایـگان بـود، امـروز تصمیـم گرفتـه انـد به بـاالی متر  کننـد. آبـی  گـران  اسـت و بایـد آن را 
کـه آب ارزان اسـت و قیمـت آن بایـد بـاال بـرود.  کننـد. سـال هـا دلیـل و برهـان آورده انـد  مکعبـی هـزار تومـان عرضـه 
کـم، مـردم بیمـار شـدند، یـا محیـط زیسـت بـا مشـکل روبرو شـد، طبـق معمول به مسـئوالن  گـر  بـه دلیـل مصـرف  حـال ا
کنند از روش های خشـن  که مشـکل خودشـان حل شـود. وقتی نمی توانند آب را مدیریت  ربطی ندارد. مهم آن اسـت 
کـه  کسـانی اسـت  اسـتفاده می کننـد. فرهنگ سـازی و  آمـوزش جـای خـود را بـه زورگویـی می دهـد. ایـن روش بـرای 
کارشناسـان و مشـاورین متخصص و دلسـوزان بخش ندارند و یا قدرت اسـتفاده از آن  مدیریت نمی دانند و نیازی به 
هـا را نمی داننـد. بنابرایـن بـه جـای برنامـه ریـزی و  ارائـه راهـکاری مناسـب ماننـد سـایرین از روش زورگویـی اسـتفاده 
کـه متـر مکعبـی 2 ریـال یـا 5 ریـال بـود،  امـروز بـه بـاالی ده  کـه روزی مجانـی توزیـع می شـد  و  یـا روزی  می کننـد. آبـی 
کـه پیش بینـی  گـر  امـروز  کرده انـد. ا کمتـر  ارائـه  هـزار ریـال رسـانده اند و راهـکاری اصولـی بـرای اسـتفاده بهینـه از آن، 
گذاشـته و  از فرصت اسـتفاده ای  می شـود  دوره های پر بارانی در پیش رو داشـته باشـیم، بار دیگر دسـت روی دسـت 

کننـد. کـوچ  کـرده و از ایـن سـرزمین  بجـا نکنیـم، آینـدگان بایـد  ایـن کشـور بـی آب را رهـا 
نمایشـگاه صنعـت آب امسـال بـا  انتقادهـای فراوانـی روبـرو بـود. از مسـئولین عالـی رتبـه نظـام کمتـر  دعوت شـده بود. 
کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـامی خبری نبود. وزیران ذیربط این بخش در این  از نمایندگان مردم به ویژه 
نمایشـگاه حضور نداشـتند. حتی معاونان آنان نیز نبودند. نمایشـگاه، آن طراوت قبلی را نداشـت و بخش خصوصی 
کـه می گوینـد ایـران در  گونـه  دلسـرد بـود. و بـا ایـن شـرایط، صنعـت فقیـر بخـش آب ایـن روزهـا فقیرتـر می شـود. آن 
کنیم . فسـاد اداری و رانت،  شـاخص های توسـعه یافتگی رتبه باالیی دارد، اما نتوانسـته ایم از آن به خوبی اسـتفاده 
کرده ایـم. مگـر می شـود  کمیـت  کیفیـت را فـدای  گرفتـه اسـت. در مناقصـات و مزایده هـا  کیفیـت و تخصـص را  جـای 
کـه با هزینـه باالیی  ک عمـل قـرار دهیـم. پمپـی  کنیـم و فقـط قیمـت ارزان را مـا اسـتانداردها را در قـرارداد هـا فرامـوش 
کنـار  تولیـد می شـود  قطعـًا از اسـتاندارد بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و حـق نداریـم آن را  از سـر فصل هـای مناقصـه 
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کـه جنـس ارزان بخـرم«  کـه می گویـد »هنـوز  آنقـدر پولـدار نشـده ام  بگذاریـم. ضـرب المثـل انگلیسـی را بـه یـاد بیاوریـد 
کوتـاه مـدت حرکـت می کنیـم ؟  چـرا نمـی توانیـم بـرای یـک دوره بلنـد مـدت، برنامـه  کوتـاه مـدت فکـر می کنیـم و  چـرا 
کشـور در بخـش آب چـه نتایجـی داشـته  و چـه دسـت آوردی  کنیـم؟  برنامه هـای دوم وسـوم و چهـارم و پنجـم  ریـزی 
کجا رسـید ؟  کردیم ؟ چشـم انداز  بیسـت سـاله توسـعه آب به  کرده اسـت ؟  قانون توزیع عادالنه آب را چه  برای ما  ارائه 
این فدراسـیون آب برای چه منظوری ایجاد شـده و نهادهای قبلی تحقیقاتی آب چه سـرانجامی یافته اند؟  مدیریت 
منابـع آب چـه می کنـد؟  چـه میـزان در تقویـت مشـاورین نقـش داریـم؟  چـه میـزان از تخصـص آنهـا بهـره منـد شـده ایم. 
گرفتـه قـرار بدهنـد. چگونـه می توانیـم آسـیب های اجتماعـی و  ک  تـا چـه زمانـی بگوینـد، بنویسـند و در قفسـه های خـا
اقتصـادی در ایـن بخـش را کاهـش دهیـم؟ قوانیـن و  مقـررات در بخـش آب بـه  وفـور  دیده می شـود  ولی اسـتفاده از آن 

گذاشـته ایم. کنار  گـون  گونا را بـه دالیـل 
کم شـد،  دسـتاوردی برای بهبود  کم می شـود و وقتی فسـاد حا بدیهی اسـت وقتی قوانین را  اجرایی نکنیم،  فسـاد حا
کـه بایـد بخـش خصوصـی  کرده انـد و می گوییـم  مشـاهده نمی شـود و چشـم انـداز مثبتـی وجـود نـدارد. بارهـا اشـاره 
کـه تجربه هـای تلـخ و شـیرینی  تقویـت شـود ولـی حرکـت قابـل توجهـی وجـود  نـدارد. امـروز  از پیشکسـوتان بخـش آب 
کشـور عزیـز  مـا  کرده انـد، چـه بهـره ای مـی بریـم. ایـن متخصصیـن بـرای  داشـته و شکسـت های زیـادی را  تجربـه 
کـرده و همـان راه هـای  کنیـم، تـا بـاری دیگـر  همـان مسـیر  را طـی  هزینـه سـنگینی داشـته اند. نبایـد آنهـا را فرامـوش 
گـر مـا خواهان آینده ای خوب هسـتیم، باید کیفیت را  سـرلوحه اجـرای پروژه ها قرار  غلـط گذشـته را بـاز ادامـه دهیـم.  ا
کننـدگان و  دهیـم. د ر مناقصـه هـا و مزایده هـا  قوانیـن و مقـررات را  بـه درسـتی در نظـر بگیریـم و  پیمانـکاران، تولیـد 
کـی خواهیـم گفـت »هرچه  کنیـم. تـا  کـه از درجـه علمـی باالیـی بهـره منـد نیسـتند، حـذف  مشـاورین غیـر اسـتاندارد  را  
پیـش آیـد خـوش آیـد« مـا مـدت هاسـت زمـان را  از دسـت داده ایـم. نبایـد بـاری دیگر برای پـروژه هایی که دسـتاوردی 
کار هیـچ دسـتاورد و  کلنـگ بزنیـم تـا عـده ای بـه نوایـی برسـند. سـال ها آن را  ادامـه داده ایـم و آخـر  بـرای مـا ندارنـد 
کـرده ایـم. بایـد رقابـت سـالم را بـه جای رانت ، سـرلوحه فعالیت ها قـرار دهیم و  نتیجـه ای نداشـته و بیهـوده آن را رهـا 
کنیـم.  چندیـن سـال بخـش آب را بـرای رضـای خاطر دوسـتان  کیفیـت مـورد نیـاز  و  ارزشـمند حمایـت  از  پروژه هـای با
کرده ایـم و  کرده ایـم. بـه نظـر می رسـد هـر چـه  کرده ایـم و افـراد بـی تجربـه را جایگزیـن افـراد توانمنـد  بـا مشـکل روبـرو 
کـه بـر سـر ایـن بخـش آورده ایـم بـا برنامه هـای غلـط، بحـران آب را بـه فاجعـه  تبدیـل کرده ایـم.  حـرف زدن  هـر بایـی 
بـرای زنـده نگه داشـتن آب تـاالب گاوخونـی، دریاچـه ارومیـه، رودخانه زاینده رود، نیشـکر خوزسـتان، رودخانه کارون 
کار برآیـد بـه  کافـی نیسـت » بـه عمـل  کرخـه، دریاچـه هامـون، تـاالب انزلـی و جازموریـان، دریاچـه بختـگان و ...  و 
سـخندانی نیسـت«  قوانیـن را جـدی بگیریـم. بـا  نـزول بـرکات خداونـد فرصـت داریـم ایـن چنـد سـال غفلـت را جبـران 
کنیـم، اعتبـار الزم را در  کنیـم، طلـب آنهـا را پرداخـت  کنیـم،  از ورشکسـتگی پیمانـکاران، تولید کننـدگان جلوگیـری 
کافـی در اختیارشـان قـرار دهـد. از مدیـران توانمنـد بهـره  کـه بودجـه  اختیارشـان قـرار داده و از بخـش مالـی بخواهیـم 
گتونـد  گـوش قـرار ندهیـم تـا فاجعـه سـد  کنیـم و پیشـنهاد های اصولـی را پشـت  ببریـم. از مشـاورین ارزشـمند اسـتفاده 
تکـرار نشـود. یادمـان نـرود مـردم شـریف یـزد سـال ها بـا 50 میلـی متـر بارندگـی و مـردم محتـرم بنـدر انزلـی بـا 2000 میلی 
متـر بارندگـی در سـال زندگـی کرده انـد و از  زندگـی خـود راضـی بـوده انـد و چه بسـیار مردم کویر نشـین مـا  چالش ها را به 
کـه بایـد از  آنهـا  عبـرت بگیریـم. یادمان نرود ما در اجـرای قنات، آبخـوان داری و آبخیز داری  کـرده انـد  قـوت، تبدیـل 
کـرده و بـا آن سـازگاری داشـته و  کمبـود  آب مقاومـت  شـهره جهـان هسـتیم و مـردم ایـن سـرزمین از دیربـاز در مقابـل 
بهتریـن راه حـل هـا را  ارائـه کرده انـد. با آرزوی موفقیت مسـئولین بخـش آب برای ایجاد راه کارهای اصولی و حمایت 

از بخـش خصوصـی بـرای اجـرای بهتـر  پروژه هـا، حفـظ محیـط زیسـت و حفـظ سـرزمین پهنـاو ر ایـران. 
کرد.  تا شقایق هست زندگی باید 

                                                                انشاء اهلل
                                                                خسرو رفیعی
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گفتگویی با آقای مهندس محمد حسین هیهات، مدیرعامل  با توجه به اهمیت پمپ در صنایع مختلف کشور، 
شـرکت پمپیران انجام گرفت که در ذیل به بخشـی از این مصاحبه اشـاره می گردد :

کـه منابع تأمیـن این مایع گران بها از آب های جـاری منطقه ای به تدریج  کمبـود آب در چنـد دهـه اخیـر باعـث گردیـده 
کـم آب تغییـر یابـد. شـرکت  بـه سـمت منابـع آبـی زیرزمینـی و نهایتـًا بـه آبرسـانی از حوضه هـای پـر آب بـه حوضه هـای 
کـه توانمندی هـا و ظرفیـت تولیـدات خـود را متناسـب بـا نیازهـای  پمپیـران بـا درک ایـن مهـم همـواره سـعی نمـوده 
جـاری و آتـی کشـور تنظیـم نمـوده و سـهم قابـل توجهـی در قالـب فعالیت هـای حرفـه ای خـود در قبال شـرایط اقلیمی، 
کنـون نیـز بـا تولیـد پمپ هـای بـزرگ آبرسـانی در ارتبـاط بـا چندیـن  کشـور داشـته باشـد. و هـم ا اقتصـادی و یـا سیاسـی 
کـه در زیـر به بخشـی از پروژه هـای اجرا  پـروژه ملـی، بـه عنـوان یـک تأمیـن کننـده مطمئـن ایرانـی شـناخته شـده اسـت 

شـده و یـا در حـال اجـرای ایـن شـرکت اشـاره می گـردد :

پروژه سـد دوستی
تولید  مشـترک پمپ های سـد دوسـتی توسـط شـرکت پمپیران  و شـرکت KSB  آلمان در سـال 1385 به انجام رسـید که در این 

برهه، همزمان تکنولوژی سـاخت پمپ های دومکشـه از این شـرکت معتبر آلمانی اخذ گردید.
بزرگترین  پمپ این پروژه  2800kW    بود که در  زمان خود به عنوان یکی از  بزرگ ترین پروژه های آبی کشور  به شمار می آمد.

پروژه آبرسـانی از رودخانه ارس به دشـت یکانات، آذربایجان شـرقی )آب های مرزی(
تاریخ شروع پروژه: سال 1395

 2200kW :توان
تعداد: 14 دستگاه )فاز یک(

  3700m 3/ h :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 161m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید: سال 1396

کرم آباد ، آذربایجان غربی )آب های مرزی( ح آبرسـانی از رودخانه ارس به دشـت  پروژه طر
تاریخ شروع پروژه: سال 1395

تــــــــــولید  در  داخــــــــــــــلی  توانمنـــــــــــدی هـــــــــــــای  چشمگیــــــــــر  "افـــزایـــــــــــش 

پمــــــــپ های تـــــوان بــــاال، جهــــــــت انتقـــــــــــال آب هـــــــای بین حوضــــــه ای"
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 2000kW :توان
تعداد: 12 دستگاه

  3960m 3/ h  :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 130m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید: سال 1396
کـه تـا پایان  کـرم آبـاد در دسـت سـاخت می باشـد  در ضمـن 36 دسـتگاه پمپ هـای مشـابه بـرای توسـعه پـروژه 

سـال 97 تحویـل و راه انـدازی خواهد شـد.

کردستان پروژه انتقال آب سـد سـیازاخ 
تاریخ شروع پروژه: سال 1394

 1450kW :توان
تعداد: 5 دستگاه

  1005m 3/ h :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 104m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید: سال 1395

پروژه انتقال  آب سـد آزاد به دشـت دهگالن)2( :
تاریخ شروع پروژه : سال 1395

 2500kW :توان
تعداد: 6 دستگاه

  3600m 3/ h :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 178 m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید: سال 1396

که در جریان تولید می باشـند: پروژه هـای مهـم 
کنـون شـرکت پمپیـران و شـرکت  KSB آلمـان بـه صـورت مشـارکتی در ارتبـاط بـا سـاخت پمپ هـای پـروژه عظیـم  هـم ا
کـه همزمـان تکنولـوژی  کشـور همـکاری دارنـد  آبرسـانی از خلیـج فـارس بـه مناطـق صنعتـی مرکـزی و جنـوب شـرق 

سـاخت ایـن پمپ هـا نیـز بـه شـرکت پمپیـران در قالـب دو پـروژه )قطعـه I  و قطعـه II ( منتقـل می گـردد.

پـروژه قطعـه I  آبرسـانی از خلیج فارس
تاریخ شروع پروژه: سال 1396

  5000kW :توان
تعداد: 42 دستگاه

  4200m 3/ h :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 350m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید: در حال اجرا

پـروژه قطعـه II  آبرسـانی از خلیج فارس
تاریخ شروع پروژه: سال 1397

2500kW , 2700kW  :توان
تعداد: 22 دستگاه

                       2000m 3/ h :ظرفیت آبدهی هر پمپ
 320m :فشار خروجی

تاریخ اتمام تولید : در حال اجرا



14

در ایـن راسـتا پمپیـران عـاوه بـر توسـعه و ارتقـاء واحـد طراحـی مهندسـی خـود نسـبت بـه خریـد و نصـب ماشـین آالت 
مـدرن سـنگین بـا ظرفیـت تـوان ماشـینکاری دقیـق تـا قطعـات 20 تـن و همچنیـن ارتقـاء تجهیـزات آزمایشـگاه تسـت 

کیلوولـت اقـدام نمـوده اسـت. هیدرولیـک خـود  تـا  5 مـگاوات در ولتـاژ  3.3 - 6.6 - 11 
کشور، تولید بویلرفیدپمپ های نیروگاهی، برگ موفق دیگری  عاوه بر صنعت آب، حضور فعال در صنایع نیروگاهی 
از تالش هـای شـرکت پمپیـران بـرای رفـع نیـاز بخشـی از نیروگاه هـای کشـور طراحـی، تولیـد، تسـت، راه انـدازی و 
کار می باشـد . در ایـن ارتبـاط پمپیـران توانسـت بویلرفیدپمپ هـای مـورد اسـتفاده در 6 نیـروگاه کشـور را  در حـال 
طراحـی و تولیـد نمـوده و بـا موفقیـت در مـدار تولیـد بـرق ایـن نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی نصـب نمایـد. پمپ های 
تغذیـه دیـگ بخـار )HMTA 4( کـه از نظـر سـاختار متناسـب بـا اسـتاندارد API610 در رده پمپ هـای  BB3 مـی باشـند 
و فشـار کاری حـدود 130 بـار یـا 1300 متـر را  پوشـش مـی دهنـد تـا کنـون در نیروگاه خیام نیشـابور نصب شـده و بیش از دو 
سـال در حـال بهـره بـرداری می باشـد. و عـاوه بـر آن ا ز ایـن بویلـر فیدپمپ هـا برای نیـروگاه فارس تولیـد و تحویل گردیده 
اسـت. همزمـان بویلـر فیدپمپ هـای نیروگاه هـای شـریعتی، خـوی و منتظـر قائـم نیـز توسـط پمپیـران مـورد  اورهـال قـرار 

گرفتـه و قطعـات اصلـی آن هـا  از جملـه روتـور کامـل بـا قطعـات طراحی و سـاخت پمپیران جایگزین  شـده اند.
کـرده اسـت پمپ هـای صنایـع فـوالد اسـت. همـکاری  گسـترده در آن را آغـاز  کـه پمپیـران فعالیـت  بخـش دیگـری 
گسترده با صنایع فوالد کشور و بویژه شرکت های عمده تولید کننده فوالد  یعنی فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، 
فوالد خوزستان، فوالد خراسان و ده ها شرکت بزرگ و کوچک تولید فوالد و صنایع مرتبط با  آن بیانگر جدی بودن 
عزم پمپیران در این بخش از صنایع می باشد. در این ارتباط انواع پمپ های جنرال سرویس، آب صنعتی، پمپ های 
اسـاری و سـایر پمپ های فرایندی را تامین نموده و به طور مشـخص به عنوان یک طرح ویژه در حال تولید پمپ پوسـته 
زدای شـرکت فـوالد مبارکـه کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور در حـال انجـام می باشـد. سـاختار ایـن پمـپ از تیـپ BB5 با فشـار 
کاری 200 بار یا 2000 متر است که تا 300 بار مورد تست هیدرواستاتیک قرار خواهد گرفت، طراحی و تولید این نوع 

پمـپ، می تـوان جهشـی در تولیـدات داخلی باشـد، کـه در ماه های آتی مورد بهـره برداری قـرار خواهد گرفت.
شـرکت های مـس نیـز کـه از صنایـع مهم کشـور محسـوب می گردند، همکاری گسـترده ای با پمپیـران دارند. بطوریکـه عاوه 
بـر تحویـل تعـداد زیـادی پمـپ بـرای فرایندهـای مختلـف ایـن صنعت، پمپیـران به عنـوان تامین کننـده قابل اعتمـاد برای 
پمپ های خاص شـناخته شـده اسـت که از آن جمله می توان به طراحی و سـاخت پمپ فشـار قوی HTD  150 /7  اشـاره 
نمود . این پمپ اخیرًا با موفقیت مورد تسـت عملکرد قرار گرفت و پس از معرفی در نمایشـگاه صنعت آب تهران، به سـایت 
خاتون آباد  ارسـال شـده اسـت. ویژگی این پمپ فشـار باال تا 1100 متر و آبدهی نسـبتا زیاد در حدود 600 متر مکعب بر سـاعت 

می باشد.
در نهایـت بـا تکیـه بـه تجـارب ارزشـمند در طول سـالیان اخیر، این شـرکت آمادگـی دارد  تـا در دوران تحریم به عنوان 
کلیدی بیشتر از گذشته  یک شرکت ایرانی متعهد  و  متخصص، در تأمین پمپ های مورد نیاز کشور نقشی مؤثر و 

ایفا نماید.
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مقدمه:
کشـور، سـازمان  عدم برنامه ریزی مناسـب و چالش های پیش رو در مجموعه وزارت نیرو، دسـت اندرکاران بخش آب 
تولیـد  از شـرکت های  بـروز بحران هـای مختلفـی در بسـیاری  بـه  ... منجـر  و  و فاضـاب  هـای آب، شـرکت های آب 
کثر آنان توانمندی مالی خود را  از  دسـت داده و تولید  که ا کننده، پیمانکاران ، مشـاورین و ... شـده اسـت به طوری 

کاهـش داده و پرسـنل خـود را بـه حداقـل رسـانده اند و برخـی نیـز اعـام ورشکسـتگی نموده انـد .  را 
کـه  و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه مشـکات موجـود، چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعـت آب را برگـزار نمودیـم 
گرفتاری ها  کامـا محسـوس بـود. در حـال حاضـر صنعـت زیـر بنایـی و آبادانـی کشـور و بـا  بـی رونقـی ایـن صنعـت در آن 
گـر راهـکاری بـرای آن پیـدا نکنیـم تمـام بخش هـای اقتصـادی،  کـه ا و معضـات خاصـی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد 

کشـور را  تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. اجتماعـی و سیاسـی 
گفتگـوی انجـام شـده بـا متخصصیـن و مهندسـین ایـن بخـش، آقایـان: غفـاری شـیروان، چـراغ، فشـارکی، مطلبـی، 

چراغچـی، حسـینی و رفیعـی، اوج ایـن مشـکات را یـادآوری می کنـد.

گوش شـنوا نیست!
رفیعـی: در حـال حاضـر یکـی از مشـکات مهـم پروژه هـای آب کشـور، عـدم حمایـت از پیمانـکاران، تولیدکننـدگان و به 
کـه در ایـن راسـتا وزارت نیـرو و مسـئوالن مربوطـه به عنـوان متولی صنعت آب کشـور  طـور عـام بخـش خصوصـی اسـت 
کنند تا  می بایسـت جلسـاتی با پیمانکاران، تولیدکنندگان، صنعتگران،کارفرمایان و مشـاوران حوزه صنعت آب برگزار 
ح  کـه ایـن نهـاد دولتی به آنـان تخصیص داده اسـت مطر ایـن عزیـزان بتواننـد مشـکات خـود را در طـول مـدت زمانـی 
کـرده و از تسـهیات و اعتبـارات الزمـه برخـوردار شـوند در غیـر این صـورت شـاهد طوالنی تـر شـدن پروژه هـای تولیـدی 
گـوش شـنوایی بـرای تولیدکننـدگان و  کـه  گاهـًا متوقـف شـدن ایـن پروژه هـا خواهیـم بـود و تـا زمانـی  ایـن صنعـت و 

پیمانـکاران ایـن عرصـه وجـود نداشـته باشـد، همـکاری مشـترک و موثـری صـورت نخواهـد گرفت.
از  را دارنـد  تـوان تولیـد آن  کشـورمان  کـه صنعتگـران داخلـی  را  کنونـی، محصوالتـی  فشـارکی: متاسـفانه در شـرایط 

بخش خصوصی و چالش های پیش رو
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گاهـا در کشـور عراق نصب می شـوند. و این  کـرده و از طریـق آن کشـورها مجـددًا بـه کشـور بازگشـته و  کشـورهای دیگـر خریـداری 
امـر ضربـه مهلکـی بـه تولیدکننـدگان داخلـی زده و موجب خروج سـرمایه از مرزهای کشـور شـده و در نهایت صنعت داخلی کشـور 

را روز بـه روز تحلیـل خواهـد بـرد.
کرد؛  گذشـت زمان روی شـانه های پیمانکاران سـنگینی مضاعفی پیدا خواهد  کارگران و تولیدکنندگان این بخش با  مشـکات 
کـه توانمندی نهـاد دولتی در  بی آنکـه دسـت هـای نیرومنـد وزارت نیـرو بـه داد ایـن هجمـه سـنگین مشـکات برسـد. در صورتی 
کوتاه کـردن دسـتان واسـطه گر بخـش قلیلـی از جامعـه، همـگام بـا بـازار می توانـد بـه تـوان تولیـد کنندگان داخلـی مـا بیافزاید. چرا 

کـه در تمامـی جوامـع، همـکاری بـازار بـا بخـش اندکـی از جامعه بـه میزان تولیـد صنعتگران داخلی صدمه می رسـاند.

کجاسـت؟ کجاسـت؟ عدالت  منافع ملی 
کشـور هـا بسـیار محسـوس و  کـه در سـایر   کمرنـگ شـدن عـرق ملـی مـان هسـتیم. نکتـه ای  متاسـفانه در سـال های اخیـر شـاهد 
پررنـگ تـر بـه چشـم مـی آیـد و منافـع ملـی بر منافع شـخصی ارجحیـت دارد. همانگونـه که مسـتحضرید روزگاری نـه چندان دور 
کـه در آن زمـان عزیزانـی بودنـد که بـه یـاری تولیدکننـدگان می شـتافتند و آنان  شـهر تبریـز شـهری صنعتـی بـود امـا حـال نـه. چـرا 

را مـورد حمایـت مالـی خـود قـرار می دادند.
کـه بایـد در مـدت زمانـی کوتـاه بهره برداری می شـدند، بـه دلیل عدم امکان جـذب اعتبار  کثـر پروژه   هایـی  رفیعـی: متأسـفانه در ا

کافـی، انتخـاب مشـاوران ضعیـف و یـا دالیـل متعدد دیگری، بسـیار طوالنی می شـوند. دالیل این ناهماهنگی چیسـت؟
دارای  کشـور  کـه  اسـت  ایـن  امـر  واقعیـت  کردنـد،  ح  را مطـر بـازار  و  تولیـد  فشـارکی مشـکات بخـش  آقـای  غفـاری شـیروان: 

اسـت. ابرچالش هایـی 

چالـش های بخـش خصوصی را دریابیم
غفاری شـیروان: بعد از 2 سـال پژوهش و تحقیق، تیمی متشـکل از 118 نفر پژوهشـگر در موسسـه ای وابسـته به نهاد ریاسـت 

کـه عبارتند از: جمهـوری، چالش هـا را از جنبه هـای مختلـف بررسـی نمودنـد و بـه 6 ابـر چالـش دسـت یافتند 
کوسیسـتم هـا( 3-بیـکاری 4-نظـام بودجه)اعتبـارات( 5-نظـام پولـی و بانکـی 6- صندوق هـای  1-آب 2-محیـط زیسـت )ا

بازنشسـتگی )بحـران صندوق هـا(
کار بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسب و  این ابرچالش ها تعیین کننده ی فضای 

کـه صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت خـود ایجـاد بحـران می کنـد. در حـال حاضـر در ازای 1 نفـر شـاغل، 1 نفـر بیکار  و مـورد ششـم 
کـه حائز  کـه ایـن آمـار در مقایسـه بـا گذشـته، در ازای 9 نفـر شـاغل، 1 نفـر بیـکار بـوده اسـت. یکـی از مسـائلی  وجـود دارد در حالـی 
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ح انتقـال آب از خلیـح فـارس بـه منطقـه مرکـزی کشـور اسـت که مـا را با چالش هـای عظیمی  اهمیـت اسـت، موقعیـت کنونـی طـر
کیفیـت  کـه  کـرد، تنگـه هرمـز جـای مناسـبی بـرای انتقـال نیسـت چرا روبـرو می کنـد، از جملـه آن می تـوان بـه تنگـه هرمـز اشـاره 
ح، محیـط زیسـت و زندگـی آبزیـان را تحـت تاثیـر قـرار  کنونـی ایـن طـر آب دریـای عمـان باالتـر از خلیـج فـارس بـوده و موقعیـت 
می دهـد بـه ویـژه آنکـه عمـق آب تنگـه نیـز کـم اسـت و از طرفـی دیگـر نمی تـوان از مشـکات حواشـی تنگه هرمز چشـم پوشـید. از 
کـم  جملـه بحـث تخلیـه نفتکش هـا، تـردد کشـتی هـا و موضوعـات مختلـف کشـتیرانی و آلودگـی ایـن بخـش بـا توجـه بـه جریـان 
ح حاصـل نخواهـد شـد چـرا که سـرمایه  گـردش پمـپ می باشـد. هـر چنـد متأسـفانه تغییـری در موقعیـت طـر کـه تنهـا ناشـی از  آب 
کـه می دانیـد از دهـه 30 بـه بعد بیشـتر  گذاری هـای آن انجـام گرفتـه و دیگـر فرصتـی بـرای جبـران جابجایـی نداریـم. همانگونـه 
کـه بـا صاحـب شـدن  ع  گرفـت آن هـم ایـن موضـو دولت هـا صاحـب منبـع عظیـم نفـت شـدند و برایشـان توهمـی ذهنـی شـکل 
ایـن منبـع عظیـم می بایسـت تمامـی امـور بـه وسـیله ی دولـت انجـام پذیـرد بی آنکـه زمینـه سـاز اقدامـات آنـان پشـتوانه عقانـی 
کسـری بودجـه  کـه در اختیارشـان بـود تعهـد می کردنـد و در انـدک زمانـی بـا مشـکل  داشـته باشـد. ایـن دولت هـا بیـش از آنچـه 
کـه سـهم وسـیعی از آن بایـد بـرای آینـدگان ذخیـره شـود،  مواجـه شـده و متأسـفانه بـرای مقابلـه بـا ایـن بحـران از اوراق خزانـه ای 
ج شـده اسـت. در واقـع بـا زیـاده روی در این مـوارد آنچه که نبایـد از جیب آیندگان اسـتفاده  بـدون اتخـاذ تصمیمـی مناسـب، خـر
کـه  کـه خـود ایـن دولت هـا آیـا منابعـی در اختیـار دارنـد؟!   کـرد، بـرای مشـکات فعلـی هزینـه شـده اسـت. حـال سـوال ایـن اسـت 
کشـور را  تضمیـن نماینـد؟! بخش نامـه ی بودجـه ی سـال  بتواننـد بـا تکیـه بـر آن دارایی هـا، ضمانـت بودجـه ی سـال های آتـی 
ح هـای نیمـه تمامی داریـم که با مشـارکت بخش  کـه می گویـد اصـا حسـابی در ایـن خصـوص بـاز نکنیـد. در حـال حاضـر طـر  98
خصوصـی انجـام می شـود. بخـش خصوصـی چـه کسـانی هسـتند؟ یعنـی زحمت کش های بخـش تولید و صنعت گر ها. از سـوی 
گـر وجود داشـته باشـند، اعتبار آنها نیـز از طریق  ع هـم ا کـه سـرمایه دار باشـند و در مجمـو گـذار نداریـم  دیگـر آنچنـان هـم سـرمایه 
گـر دولـت تضمیـن  ع را تضمیـن می کنـد؟ ا کسـی ایـن موضـو بانک هـا و بازارهـای مالـی و سـرمایه ای صـورت می گیـرد. حـال چـه 
گـر بخـش خصوصـی بـا دیـد منافع ملی متشـکل باشـد، پروژه ها  می کنـد، منابعـی نـدارد. بنابرایـن بایـد چـاره ای دیگـر اندیشـید. ا

کـه خدمـات آن مسـتمر اسـت، می توانـد بحـران هـا را پشـت سـر بگـذارد.  بخصـوص پروژه هـای بخـش آب 
کنـون مـی  گـر بـه شـبکه آب تهـران نگاهـی بیندازیـم، متوجـه مسـتهلک بـودن آن خواهیـم شـد و بـا قدمـت تقریبـا 74 سـال تا ا
کـه متأسـفانه بـه دلیـل مشـکات موجـود همچنان مسـتهلک مانـده، همینطور  بایسـت از محـل درآمدهایـش جایگزیـن مـی شـد 
گـر فکـری بـه  کـه بـه تهـران خدمـت می کننـد. و ا کنـار آن هـا 5 سـد بزرگـی  ح هـای عمرانـی پیشـین و در  چاه هـای یافـت آبـاد و طـر
ح ها تأمین  حـال ایـن سیسـتم نکنیـم، نمـی توانیـم خدمات خوبـی ارائه دهیم. هزینه ها می بایسـت از محل درآمدزایـی این طر
کـه بـا بازگشـت و  گذشـته اسـت، بـه حسـاب خزانـه بازنگشـته، در صورتـی  کـه چندیـن سـال از درآمدزایـی آن  شـوند. بـا وجـودی 

تبدیـل آن بـه سـرمایه و انباشـت آن در خزانـه، خدمـات نویـن دیگـری همچـون سیسـتمی جدیـد، مـی توانـد شـکل بگیـرد.
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گرانه! بـازار صحیـح باید در جهت منافع ملی باشـد نه سـودا
آنکـه  نـه  باشـد  ملـی  منافـع  تقویـت  جهـت  در  تنگاتنـگ  ارتباطـی  در  و  بـازار  بـا  همـگام  می بایسـت  جامعـه  تولیـدی  بخـش 
گرانه. بنابراین بایـد موضوعات را  کننـد. بـازار سـالم مـد نظر اسـت نه بـازار سـودا خواسته هایشـان را بـر تولیـدات داخلـی تحمیـل 

جامـع تـر بررسـی نماییـم و بـه منابـع دیگـری غیـر از دولـت بیاندیشـیم.
کشـور ایـران  کـه  کـم آبـی نجـات یافتـه، چرا کشـورمان از بحـران  کنیـم  هنـگام مواجهـه بـا بـارش باران هـای اخیـر نبایـد تصـور 
کـم آب قـرار دارد و ایـن بـاران مقطعـی اسـت و منابـع آب زیرزمینـی از بیـن  از نظـر موقعیـت جغرافیایـی در خطـه ای خشـک و 
تغییـر  بـرد و  بهـره  از تکنولوژی هـای جدیـد  بـا خشکسـالی،  بـرای مقابلـه  بایـد  رفتـه و سـفره های آب زیرزمینـی خالـی اسـت. 
کمـک شـایانی نمایـد. عـاوه بـر ایـن در  نگـرش و رفتـار مـردم همـگام بـا الگوسـازی فرهنگـی، مـی توانـد بـه مصـرف بهینـه آب 

قانون گذاری هایمـان مـی بایسـت بـه تحـوالت بـازار نیـز توجـه بیشـتری نمائیـم.
کثر میزان اسـتفاده از توان تولیدی  تمامـی ایـن مباحـث در جهـت اجرایـی شـدن اصل 44 قانون اساسـی می باشـد که یـادآور حدا

داخل است.
بزرگتریـن  کـه  ایـن اسـت  گیـر شـرکت های آب و فاضـاب شـده اسـت  گریبـان  ایـن روزهـا  کـه  متأسـفانه مشـکلی  چراغچـی: 
گـر دو دهـه بـه عقـب  مشـتری های ایـن شـرکت، مادی گـرا شـده اند یعنـی بیـش از آنکـه بـی پـول باشـند سـبک مایـه شـده اند. ا
ح نبـود و  برگردیـم حـدود 15سـال قبـل، در بخـش آب و فاضـاب پروژه هـای بیشـتری اجرایـی می شـد و مشـکات مالـی مطـر
کنونـی بـه راه انـدازی  سیسـتم ها بـه روز رسـانی می شـد و تاسیسـات مسـتهلک، تعویـض می گردیـد ولـی امـروزه علـی رغـم نیـاز 
تاسیسـاتی جدید)که افزایشـی صعودی نیز داشـته( احسـاس می شـود شـرکت های آب و فاضاب به دلیل انبوه مشـکات مالی 
نتوانسـته اند نیـاز هـای اولیـه مخاطبانشـان را برطـرف نماینـد و فقـط در بخش هـای امـداد و  تصفیـه خانه هـا باالجبـار انجـام 
کـه  گـر تاسیسـات دچـار مشـکات شـود، قطعـه مشـابه را بـه صـورت دسـت دوم تهیـه و آن را  تعمیـر می کننـد  وظیفـه می کننـد و ا
گر پـروژه نوینی تعریف شـود پولـی درکار  هزینـه بیشـتری بـه سیسـتم تحمیـل می شـود و بقیـه پروژه هـا نیـز متوقف شـده اسـت و ا
کالبـد  نیسـت و بـه همیـن علـت تولید کننـدگان بـزرگ آسـیب دیـده و بقیـه نابـود می شـوند. بـه نظـر مـی رسـد وزارت نیـرو نیازمنـد 
کـه توسـط اصـل 44 قانـون اساسـی ضربـه شـدیدی خـورده اسـت و بـا کمـی دقـت، متأسـفانه در مـی یابیم که  شـکافی اسـت. چرا
در ایـن سـه دهـه اخیـر، تقریبـا سـابقه و تجربـه ی تمامـی وزرای نیـرو  تنهـا در بخـش برق بوده اسـت، )نه متخصـص در صنعت 
کارکنـان و وضعیـت حـوزه ی آب و فاضـاب و بـرق هسـتیم. الزم بـه  آب(. در نهایـت شـاهد تفاوت هـای اساسـی میـان وضعیـت 
که به شـرکت های آب و فاضاب تبدیل شـده اند، سـازمان های مهندسـی-کارگری  گذشـته سـازمان هایی  که در  توضیح اسـت 
کارگـر را راهبـری می کرده اند ولی با اصـل 44 قانون اساسـی و خصوصی  بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر تعـدادی مهنـدس عـده ای 
شـدن شـرکت هـای آبفـا، سـازمان مهندسـی-کارگری بـه سـازمان مهندسـی-نظارتی تبدیـل شـد و ایـن اتفـاق، میمـون و مبـارک 
کنون هیچ مرزی بـرای خصوصی  نبـوده و نخواهـد بـود و جـز بدبختـی دسـتاورد دیگـری بـرای صنعـت آب کشـور ندارد. چـون تا
گذاشـته و  سـازی تعریـف نشـده اسـت، و بـه همیـن دلیـل سـلیقه ای عمـل مـی شـود و وضعیـت آن روز بـه روز  رو بـه وخامـت 
کـه مشـاهده می کنیـم درآمـد شـرکت های آب و فاضـاب بـا هزینه هایـش همخوانـی نـدارد. بسـیاری از پیمانـکاران،  همان گونـه 
محصوالتشـان را بـه شـرکت آب و فاضـاب فروختـه امـا هزینـه ای دریافـت نکرده اند و بعد از گذشـت نهایتًا یکسـال بدون آن که 
کـه این امـر در آینـده ای نه  مبلغـی دریافـت کننـد نسـبت بـه اسـترداد تولیدات شـان اقـدام مـی نماینـد و جـای بسـی تأسـف اسـت 
کارگر، آب  کننـدگان خواهـد شـد. به عنوان مثال در گذشـته 8 نفر مهندس بـا 1000 نفر  چنـدان دور منجـر بـه ورشکسـتگی تولیـد 
گذار  کـه امـروز فقـط 60 نفـر مهنـدس، مشـغول بـه کار هسـتند و پروژه ها را به پیمانـکاران وا تهـران را تامیـن می نمودنـد در حالـی 
ع بـه تقصیـر.  نموده انـد، بـا ایـن شـرایط امـکان پیشـرفت محـال اسـت و شـرکت های آبفـا ورشکسـته انـد آن هـم ورشکسـته از نـو
کـه می بایسـت راه حلـی مناسـب بـرای آن یافـت، همخوانـی درآمـد و هزینه هـای شـرکت آب و فاضـاب می باشـد، بـه  موضوعـی 
دلیـل آنکـه ایـن شـرکت بـا پیمانـکاران بسـیار زیـادی همـکاری دارد از پـس بـرآورد هزینه هـای آنـان بـر نمـی آیـد و از طرفـی دیگـر 
مدیریـت اصولـی بـر روی درآمـد هایـش نـدارد. متاسـفانه ایـن حجـم زیاد قبـول همکاری از سـوی این شـرکت)آب و فاضاب( با 
پیمانـکاران باعـث عـدم توانمنـدی پرداخـت حقـوق کارمندانش می شـود و گاهی بـه دلیل تأخیر در پرداخت پـول پیمانکاران، 
کـه ارائـه  پـروژه هـا عقـب افتـاده و بسـیاری از پروژه هـا در بـازه ی زمانـی طوالنی تـری انجـام می گیرنـد. متاسـفانه راه حلـی هـم 

کـه تـا حـدی نادرسـت و ناقـص بوده اسـت. کـه بـه صـورت ) B.O.O و B.O.T (اجـرا گردیـد  شـد، قراردادهایـی بـود 
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که شـاهد مشـکات آن  که حائز اهمیت اسـت، سـپردن تصفیه خانه به بخش خصوصی اسـت  در همین راسـتا مسـئله دیگری 
می باشـیم، طبـق اسـتاندارد ملـی کشـور نبایـد باالتـر از )1NTU)Nephelometric turbidity unit وارد شـبکه توزیـع شـود. ولی در 
که باالتر  از این مقدار نیز وارد شـبکه توزیع شـد و این نتیجه سـپردن تصفیه خانه ها به بخش  گذشـته شـاهد بودیم  تابسـتان 

کسـی مسـئولیتی احسـاس نمی کند تا جوابگو باشـد.  خصوصی اسـت چون 

کرده ایم. کمیت  کیفیت را فـدای  هشـدار ! وزیـر محتـرم نیـرو : 
کـه بـه چشـم می خـورد دسـتورالعمل و آییـن نامـه خریـد در شـرکت های آب و  ع مهـم دیگـری  کنـار تمامـی ایـن مسـائل موضـو در 
کـه مبتنـی بـر دسـتور اولیـه ی خریـد نـازل تریـن قیمت می باشـد و باعث تاسـف اسـت که یک سـازمان مهندسـی  فاضـاب اسـت 
کـه نـگاه ما به  بگویـد )نازل تریـن قیمـت، نـه بـا کیفیت تریـن! ( بـه دلیـل آنکـه قیمـت پاییـن، یـک اصـل شـده اسـت و تـا زمانـی 

مسـائل درسـت نباشـد و کیفیـت برایمـان مهـم نباشـد، قطعـًا در مناقصـات آتـی بازنـده خواهیم بود.

کجا هسـتند! دلسـوزان این صنعت 
کنتـرل و نظارتـی اصولـی بـر روی محصـوالت اعمال شـود، تنها جنبه نمایشـی  فشـارکی: در کشـور مـا متأسـفانه بـه جـای اینکـه 
کـه انتظـار مـی رود وزارت نیـرو زمینـه پیشـبرد اهـداف واالی متخصصیـن و تولیدکننـدگان داخلـی در ایـن  دارد. برخـاف آنچـه 
ع وقـت دسـت یابنـد امـا آنـان را حمایـت  حـوزه را فراهـم آورد تـا آنـان بتواننـد بـه اهـداف ارزشـمند خـود در ایـن صنعـت در اسـر
ع آنهـا را از ادامـه فعالیت شـان در ایـن مسـیر دلسـرد می نمایـد و در نتیجـه بـازه ی زمانـی انجـام پروژه هـا  نکـرده و ایـن موضـو
کمـال تأسـف نهایتـًا بـه ورشکسـتگی تولیدکننـدگان داخلـی  گاهـًا منجـر بـه متضـرر شـدن و بـا  و تولیـدات، طوالنـی تـر شـده و 

می انجامـد.
گردیـد، از جملـه مروجیـن صرفـه  گذشـته حرکت هایـی در جهـت فرهنگ سـازی الگـوی صحیـح مصـرف آب آغـاز  مطلبـی: در 
کـه بایـد از سـرگرفته شـود. همچنین الزم اسـت  کـه متأسـفانه بـا  وقفـه ای چندیـن سـاله روبـرو شـده اسـت  جویـی در مصـرف آب 
وظایـف بـا سـمت های اجرایـی در شـرکت ها، هماهنگـی الزمـه را داشـته باشـد و  برای پیشـبرد کارهای اجرایی نبایـد تمامی امور 
کارها را براسـاس  ع فعالیـت، تفکیک سـمت نمود تـا بتوان  را از یـک مسـئول و یـا یـک شـخص انتظـار داشـت و بایـد براسـاس نـو

کرد. نیـاز از افـراد متناسـب بـا آن درخواسـت 
کـه عزیزان حـوزه برق، محیـط زیسـت را تخریب نموده اند وکشـور  کـه باعـث رنجـش شـده اسـت ایـن اسـت  متأسـفانه اقداماتـی 
گرفتـه اسـت،  کـه متأسـفانه انجـام  گردیـده اسـت. اقـدام نادرسـت دیگـری  از افـراد در ایـن بخـش  دچـار بی تدبیـری بعضـی 
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کارخانـه آب بـر، ماننـد فـوالد در مناطـق بـی آب ماننـد یـزد می باشـد. بـه هـر ترتیـب می بایسـت بـا بـاال بـردن قیمـت  تأسـیس 
کـه قیمـت ارزان بـرای این چنیـن نعمـت بـا ارزشـی باعـث بی توجهـی همـگان می گـردد. در  آب، ارزش آن را متذکـر شـویم چـرا 
کنـار آن بایـد بـه وضعیـت فعلـی موجـود در حوزه آب رسـیدگی بیشـتری شـود تا از بدهی شـرکت های تاسیسـاتی در قسـمت آب 

کاسـته شود.

کرده ایم. رقابـت منصفانـه را فراموش 
حسـینی: مـا بـه عنـوان تولیدکننـده ی ایرانـی )پمـپ سـاز( هیچگونـه مزیتـی از دولـت نمی خواهیـم تنهـا خواهـان عدالـت 
کـه  در برخـورد بـا تولیدکننـدگان خارجـی دارنـد بـا مـا تولیدکننـدگان ) داخلـی- ایرانی( نیز داشـته باشـند. در  هسـتیم. عدالتـی 
گـردد یـا تنهـا از شـرکت های خارجـی دعـوت بـه عمـل می آورنـد و هزینه هایشـان را زودتـر از موعد می  کـه برگـزار مـی  مناقصاتـی 
کمـا اینکـه ما تولیدکننـدگان داخلی علی رغـم تمامی این  کار، هزینـه 1 تولیداتشـان را بـه آنهـا مـی دهنـد  پردازنـد یـا در ابتـدای 
کـم نمـی آوریـم  کـه در درونمـان وجـود داشـته و خواهـد داشـت هنـوز سـرپا ایسـتاده ایـم و  بـی عدالتـی هـا بـه دلیـل عـرق ملـی 
کـه شـرکت هـای خارجـی 1 یـا 2 سـال پـس از پرداخـت هزینه هـا؛ محصوالتشـان را  و بـه تولید مـان ادامـه مـی دهیـم هـر چنـد 
کـه تمـام مشـکات و عواقـب آن بـرای تولیدکننـدگان داخلـی اعمـال می گـردد. فـرض  تحویـل می دهنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کنیـد در مناقصـه ای شـرکت ایرانـی برنـده می شـود، در ابتـدا می بایسـت برای مناقصـه ضمانت نامه بدهد، بعـد از آن ضمانت 
کاغذبازی  کردن مراحل  کاالی تولیدی اش و سـرانجام پس از طی  کار سـپس برای تحویل  نامه ای دیگر برای حسـن انجام 
کنـد. در  کـه بـه حـق اسـت، مطالبـه  کلـی خواهـش و تمنـا بعـد از تولیـد محصوالتـش درخواسـت هزینه هایـی را  می بایسـت بـا 
گرفتـه، بخشـی از ایـن حـق ضایـع می شـود و از سـویی دیگـر قسـمتی از ایـن پـول، اوراقـی  کـه تمامـی هزینه هـا انجـام  حالـی 
کـه بـرای بسـیاری از مـا تولیدکننـدگان پیـش می آیـد ایـن اسـت چـرا  کـه 5 سـال بعـد ارزش مالـی دارنـد و سـوالی  می شـوند 
کـه بـرای شـرکت های خارجـی قائل می شـوید، بـرای تولیدکنندگان داخلی قائل نیسـتید!؟ یا پولـی که پرداخت می  امتیازاتـی 
کـه ایـن قبیـل تصمیمـات نتیجـه ای بـه جـز خوابیـدن و تعطیلـی  کـه بـه آنـان میدهیـد! مگـر نمـی دانیـد  کنیـد 1  قیمتـی اسـت 

صنعـت داخلـی بـه دنبـال نـدارد!؟ پـس چگونـه مـی شـود بـه عنـوان فـردی وطـن دوسـت این چنیـن ضربـه ای سـنگین بـه 
کـرد!؟ بدنـه ی تولیـدات داخلـی زد و تولیدکننـدگان را ورشکسـته 

کـه بـرای کاالی بـا ارزشـی چـون آب تعریـف می شـود بایـد در راسـتای منافع ملی باشـد و نیازمند آن هسـتیم که در این  قیمتـی 
گاهـی مـان را بـاال بـرده و شـرکت هـا را بـه تکنولـوژی مـدرن امـروزی مجهـز گردانیـم و هزینه هـای متناسـب بـا این نیاز  زمینـه آ
کیفیـت بـاالی محصـوالت  گـر بـه  کـه ا و خدمـات پـس از آن را اختصـاص دهیـم تـا طـول عمـر محصوالتمـان بیشـتر شـود. چـرا 
بـی توجهـی شـود از طـول عمـر مفیـد کاالهـا  کاسـته شـده و تنهـا در بـازه ی زمانـی کوتاهـی مـی توانیـم بـه رفع نیازهای اساسـی 
گرانه اسـت وسـود صنعت  کننـد چـرا که سـودا خ بـازار محاسـبه  مـان بپردازیـم! نبایـد سـهامداران شـرکت ها سـود را براسـاس نـر

سـالم بیشـتر از 10% نیسـت و بـه طـور اتوماتیـک وار این چنیـن حرکاتـی، صنعـت را  از  بیـن مـی بـرد.

3

3
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غفـاری شـیروان: در بخـش خصوصـی شـاهد مشـکات سـاختاری عدیـده ای هسـتیم. بـه دلیـل آنکه ما در بخـش خصوصی 
متشـکل نیسـتیم و متاسـفانه در بسـیاری از سـازمان ها و شـرکت هـا از جملـه، جامعـه مهندسـان مشـاور، سـندیکاها، شـرکت 
کننـده باهـم هماهنـگ نیسـتند  کننـده و اجـرا  هـای سـاختاری، تاسیسـاتی، تجهیزاتـی، حفـاران، بـرق و الکترونیـک، تولیـد 
کـه در  کادمیـک را در سـمت های اجرایـی قـرار داد.( تـا زمانـی  گفتـه ی مهنـدس چراغچـی نمی بایسـت فـردی صرفـًا  آ ) و بـه 
کـه بـه نفـع همـگان باشـد و تنهـا مصلحت های شـخصی مـان را  ارجح  ایـن صنـف، هـم صـدا نشـویم و مایـی تشـکیل ندهیـم 

بدانیـم، حرکـت رو بـه جلویـی نخواهیـم داشـت. بـه دلیـل آنکـه مشـکات ایـن صنـف مشـترک اسـت.
کرده و هم صدا شوند. کمی عدول  بخش خصوصی برای پیشرفت اهدافش می بایست از منافع شخصی و صنفی خود 

کـه بیمـار باشـد نمی توانـد در راسـتای  مشـکل عمـده ایـن بخـش متشـکل و منسـجم نبـودن آن اسـت و در نهایـت سـاختاری 
گیرد. منافـع ملـی قـرار 

کند. کیفیت محصوالت تولیدی نظارت  فشارکی: باید هیأتی بر 
که مشکل ساختاری دارد. کتورسازی تبریز  که اشتباه است مانند ترا گرانه شده است  حسینی: سود صنعتگران سودا

کاری رایج اسـت. آب اسـتحصالی  که باید به آن پرداخت معضل یکی از مناطق کشـور اسـت که در آن پسـته  ع دیگری  موضو
گـرد هـم آمده انـد و بـرای برطـرف نمـودن آب اسـتحصالی از  کاران  شـور اسـت و بـرای کشـت پسـته مناسـب نیسـت. لـذا پسـته 
کـه اصطاحـًا بـه آب تلـخ مشـهور  کـن )  کـرده انـد، امـا خروجـی آب شـیرین  کـن هایـی خریـداری و نصـب  چـاه هـا، آب شـیرین 
کشـاورزی شـده  ک  اسـت و بسـیار شـور می باشـد( را به طبیعت همان منطقه برگردانده اند و این عمل باعث از بین رفتن خا

یعنـی درد بزرگتـری بـه درد قبلی اضافه شـده اسـت!
کـن را بـه طـور جامـد پـس می دهـد بـه  کـه خروجـی آب شـیرین   )ZLD( کـه از سیسـتم های یکـی از راه هـای چـاره آن اسـت 
کننـد. امـا بـه دلیـل آنکـه باعـث افزایـش هزینـه اسـتحصال آب قابـل مصـرف می شـود؛ )معیارشـان  صـورت نمـک اسـتفاده 
کـرده اند که به هر ترتیب می بایسـت برای این مشـکل  کار خـودداری  کـه تقریبـًا ناچیـز اسـت( از ایـن  قیمـت کنونـی آب اسـت 

راه حلـی اساسـی یافـت!
فشارکی: می بایست وزیر محترم نیرو و سایر مسئوالن مربوطه، وقت و زمان کافی تعیین کنند و از نزدیک با محصوالت تولیدی 

و صنایع داخلی آشنا شوند. برای آنکه بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی کنیم، ابتدا باید هزینه های سرسام آور را حذف کنیم.
چراغچـی: بـرای رونـق تولیـد داخلـی بایـد بـه نحـوی بـه تولیدکننـدگان منابـع مالـی تزریـق شـود تـا دوبـاره بتواننـد جانـی تازه 

بگیرند.
کـرده انـد. امـا جایگاهـی بـرای  کار  کافـی،  کاری  گـذاری و مشـاوران بـدون داشـتن تجربـه  چـراغ: پیمانـکاران بـدون سـرمایه 
کـره نمی داننـد. بدتر از آنکه در شـرایط سـخت  کـه تولیدکننـدگان اصلـی هسـتند، قائـل نیسـتند و آن هـا را قابـل مذا سـازندگان 
کـه 30 سـال از صحبـت دربـاره رتبـه بندی  تحریم هـا نیـز ترجیح شـان اسـتفاده از تجهیـزات خارجـی اسـت! شـاهد آن هسـتیم 

تولیدکننـدگان می گـذرد امـا دریـغ از یـک مصوبـه! برای مثال انواع پمپ ها در داخل سـاخته می شـود اما متاسـفانه آب شـیرین 
کـن هـا هنـوز پمپ هـای خارجـی را در آغـوش می گیرنـد. کمـا اینکـه بازسـازی ایسـتگاه های پمپـاژ شـهر تهـران بیش از 20 سـال 
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کافـی می بـود تـا بـه حـال  گـر بودجـه ای  کـه ا ج، دسـت و پنجـه نـرم می کنـد!  کـه در مرحلـه جـدال تأمیـن از داخـل یـا خـار اسـت 
بـه راه حلـی دسـت یافتـه بودیـم. هـر روز ترفنـد جدیـدی بـرای دور زدن تولیدکنندگان زده می شـود. مناقصه ای را بـه پیمانکار 
داخلـی می دهنـد. پیمانـکار از تولیدکننـده داخلـی قیمـت می گیـرد و در مناقصـه برنـده می شـود. یکـی دیگـر از چالش های مهم 
کـه سـازندگان  کارهـای اجرایـی پیمانـکاران، محیـط انجـام تولیداتشـان می باشـد. بـه ایـن دلیـل  در رونـد تولیـدات پروژه هـا و 
کـه متاسـفانه بـه چشـم نمی آیـد. بدتـر از آن بـی  ایـن تجهیـزات از جایـگاه بسـیار مهمـی برخـوردار بـوده و نقـش بسـزایی دارنـد 
کار ایـن عزیـزان اسـت. در حالیکـه جایـگاه واالی پیمانـکاران  توجهـی و بی مهـری سـازمان برنامـه و بودجـه نسـبت بـه رونـد 

کوتـاه مانده! قابـل اغمـاض نیسـت. ولـی سـازندگان هماننـد سنگرسـازان بی سـنگر؛ دستشـان 
کارخانجات و تجهیزات  کان سـازندگان در پروژه های اجرایی و تولیدی در پیشـبرد  متاسـفانه علی رغم سـرمایه گذاری های 
کمـا اینکـه 30 سـال از  کار رفتـه در آنهـا و باالبـردن سـطح تکنولـوژی، هیـچ جایگاهـی در قوانیـن اجرایـی پروژه هـا ندارنـد!  بـه 
کـه بـه اتـاق  گذشـته امـا حتـی بـا وجـود مکتـوب شـدن آییـن نامـه اجرایـی مرتبـط بـا آن  کثـر  تصویـب قانـون موسـوم بـه حدا
رئیسـان نصـب شـده اسـت، هیچگونـه حمایتـی نـه از جانـب سـازمان برنامـه و بودجـه و نـه از طـرف وزارت صنایـع صـورت 

نگرفتـه اسـت!
کـه کارفرمـا مناقصـه ای دیگـر بـه صـورت محـدود و بـه صـورت  وندورلیسـت برگـزار  می کنـد تـا  در برخـی از مـوارد شـاهد هسـتیم 
کنـد. متاسـفانه از نظـر برخـی نیـز مغایرتـی هـم بـا قوانیـن پیـدا نمی کنـد! هـر روز نیـز تولیدکننـده ای  ج تجهیزاتـش را وارد  ازخـار
بوجـود می آیـد و تنـی چنـد از آنـان تعطیل می شـود. برخی نیز مدعی هسـتند که تولیدات داخلـی از کیفیت پایینی برخوردارند. 
گـر قیمـت یا  گـر کیفیت مـان پاییـن می بـود، ا مـا بـه عنـوان پمـپ سـاز انتظـار هیچگونـه حمایـت غیـر منطقـی از کسـی نداریـم. ا
زمـان تحویـل محصوالتمـان اشـکال داشـت، مـی توانسـتند دلیـل آورده و خریـدی از مـا نکننـد. تنهـا انتظارمـان ایـن اسـت که 
گـر قابـل رقابـت از لحـاظ کیفیـت و قیمـت مشـابه بـا  طبـق قانـون مناقصـات، خـط تولیـد و محصـوالت مـا ارزیابـی فنـی شـود و ا

محصـوالت تولیـدی اروپایـی بـود، از داخـل تامین شـود.
رفیعـی: بـا تشـکر از حضـور بزرگـواران ، امیدوار هسـتیم مسـئوالن به اهمیت حمایت از تولیدات و صنعـت و پیمانکاران داخلی 
کـرده و ضمـن تامیـن فرصـت بـرای ایجـاد رقابـت سـالم، کیفیـت را فـدای کمیت نکنند و برای توسـعه تـوان ملی بخش  توجـه 
کشـور واقفیـم و نبایـد اجـازه دهیـم بـه  کننـد. همـگان بـه اهمیـت زیربنایی تریـن و مهم تریـن بخـش  داخلـی، آب را حمایـت 

کـه در سـایر بخش هـا بوجـود آمـده، ایـن بخـش بـا کمبـود اعتبار مواجه شـود. دلیـل چالش هایـی 
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معضـل کاهـش آب هـای زیـر سـطحی و کمبـود آب شـیرین از مهم تریـن چالش هـای روز در دنیـا و کشـور 
کـه تمامـی افـراد یـک جامعـه از هـر قشـر و تبـاری ملـزم بـه صرفه جویـی و  گفتـه پیداسـت  ایـران اسـت. نا
پاسداشـت ایـن نعمـت گران بهـای خـدادادی هسـتند، اما موضوعی که بیشـتر از همه اهمیـت دارد پیدا 
کـردن وزنه هـای سـنگین مصـرف کننـده و هـدر دهنده آب و سـاختن سـد تدبیر بر سـیالب بی آبی کشـور 
اسـت. بـا آنکـه همـواره همجمه هـای فراوانـی بـر پیکـر بی جـان صنعت کشـور وارد شـده اسـت و اعـداد و 
کـم بازده بودن و جانمایی غلط صنایع و مخصوصـا واحد های تولید فوالدی در مناطق  ارقامـی مبنـی بـر 
کـه بـازده آب در بخش صنعت  کـه مـورد غفلت واقع شـده آن اسـت  کـم آب ارائـه می شـود امـا موضوعـی 
کم آب به سمت الگوی  بسیار بیشتر از سایر بخشها بوده و تغییر تدریجی الگوی اقتصادی در مناطق 

صنعتـی، می توانـد منجـر بـه کاهـش چشـمگیر مصـرف آب و نجات کشـور از چالش بی آبی شـود.
کـم آبـی یکـی از مهم تریـن  کـه مسـأله آب و  کشـور بـه نظـر می رسـد  بـا نگاهـی بـه اخبـار چالشـی منتشـر شـده در 
که مردم، اقتصاد و  صنعت کشور را با خود درگیر می کند.  مسائل و معضات خبری روز در ایران باشد. معضلی 
کشـور، بـدون  کنـار سـایر فعالیـت هـای اقتصـادی  کار صنایـع معدنـی و فـوالد در  کـه کسـب و  بایـد توجـه داشـت 
کـه تجربـه نشـان داده  توجـه بـه مقولـه آب بـه هیـچ وجـه ادامـه دار و امـکان پذیـر نخواهـد بـود. امـا همانگونـه 
اسـت، تصمیمات احساسـی و غیر کارشناسـی در این حوزه نه تنها مشـکل را رفع نمی کند بلکه منجر به تعمیق 
مشـکات و بـروز مسـائل جدیـد نیـز خواهـد شـد. یکـی از مسـائلی که به نظر می رسـد به میـزان کافی مورد بررسـی 
همـه جانبـه کارشناسـی قـرار نگرفتـه اسـت، انتقـاد  به جانمایـی فوالدسـازی ها در مرکز کشـور و در مناطق بی آب 
و تمایـل بـه الـزام انتقـال فوالدسـازی ها بـه کنـار دریاهـای آزاد و مـواردی نظیـر آن می باشـد؛ گاهـی اسـتدالل مـی 
کنار دریا صورت نخواهد  کشـورها نظیر چین بر اسـاس قوانین، احداث فوالد سـازی جدید  در  که در سـایر  شـود 
پذیرفـت و گاهـی بـا اطـاق واژة »آب بـر« بـه صنعـت فـوالد، صـرف وجـود آن در مناطـق کـم آب مـورد پرسـش قرار 

می گیـرد. امـا ایـن مـوارد تـا چـه حـد ریشـه کارشناسـی داشـته و بایـد مبنای تصمیمـات کان در کشـور مـا گردد؟ 
بهتر است نگاهی موشکافانه تر به این موضوع داشته باشیم.

میزان مصرف آب در فوالد سازی
در ایـن نوشـتار پیـش از هـر چیـز،  ابتـدا به میزان مصـرف آب در صنایع فـوالد و بازدهی آب در این بخش اشـاره خواهد 
گردید. در ماه های اخیر در نشـریات و فضای مجازی مشـاهده می شـود که برخی چنین ادعا کرده و می کنند که به 
ازای تولیـد هرکیلوگـرم فـوالد چیـزی در حـدود 230 لیتـر آب مصرف می شـود. باید اذعان داشـت کـه این عدد به هیچ 
عنـوان حداقـل در کشـور مـا پایـه علمـی ندارد. بایـد توجه کرد که فوالدسـازی در ایـران با اغلب فوالد سـازی های دیگر 
در دنیا از جهت مصرف آب قابل مقایسـه نیسـت، چرا که یکی از مهم ترین مواردی را که در مورد مصرف آب در این 
صنایع باید مد نظر قرار داد، بسته و یا باز بودن سیستم های گردش، انتقال و استفاده از آب است. شایان ذکر است 

ایراِن صنعتی، ایراِن 
سبزتری است

آدرس غلط مصرف آب در صنایع کشور

دکتر سعید فیلسوفیان
کـه بخـش صنعـت  نکتـه قابـل توجـه اینجاسـت 

کشـور تنها 7درصد از آب و مصرف خانگی 3درصد 

از مصرف آب را به خود اختصاص داده اند و بخش 

کشاورزی 90 درصد از آب را مصرف کرده و بیشترین 

میـزان هـدر رفـت آب را با خـود به همـراه دارد.
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که در سیستم های بسته، آب وارد شده  به چرخه تولید پس از مصرف دور ریخته نمی شود، بلکه در چرخه های بسته مورد 
استفاده مجدد قرار می گیرد. در نتیجه برای میزان دقیق مصرف و یا هدر رفت آب باید واحدهایی که از سیستم های مدار 
بسته استفاده می کنند را از سایر واحدهای فوالدی متمایز ساخت. خوشبختانه در کشور ما همه فوالدسازان از چرخه بسته 
آب برای تولید استفاده می کنند.  بر اساس مدارک و مستندات دقیق موجود، در شرکت های برتر فوالدی کشور که از آخرین 
تکنولوژی های روز استفاده می کنند، مصرف آب به ازای تولید هر کیلوگرم فوالد خام در سراسر زنجیره و از نقطه ابتدایی تا 
پایانی تولید، شامل بهره برداری از معدن، تولید کنسانتره، تولید گندله، احیاء و فوالد سازی، کمتر از 6 لیتر است. برای سایر 
فوالدسازی های کشور نیز بعید به نظر می رسد که این عدد بیش از 10 تا 12 لیتر باشد.  یاد آور می شود که آب مصرفی برای 
تولید هر کیلوگرم فوالد خام در کل زنجیره تولید از فرآوری سنگ آهن تا تولید شمش در روش کوره بلند حدودا  5 درصد کمتر 

از روش احیاء مستقیم )در صورت استفاده از تکنولوژی هم نسل( می باشد.    
بازده اقتصادی آب در فوالد سازی کمتر از سایر بخشهای اقتصادی است؟

کثر استفاده  از آنجا که کشور با کمبود شدید منابع آبی مواجه است، بسیار مهم خواهد بود که از منابع ارزشمند آبی حدا
اقتصـادی در جهـت توسـعه کشـور و بهبـود معیشـت مـردم صـورت پذیـرد. امـا از نظـر علمـی و آمـاری در چه کسـب و کاری 
بیشترین بازده اقتصادی از آب صورت می پذیرد؟ برای پاسخ به این سؤال کافیست برخی از محصوالت مختلفی که در 
کشـور تولید می شـوند را با یکدیگر مقایسـه کنیم. چنانکه گفته شـد مصرف آب در فوالدسـازی های مدرن کشـور به ازای 
هرکیلوگرم کمتر از 6 لیتر اسـت. با توجه به قیمت روز فوالد خام می توان گفت به ازای مصرف هر لیتر آب در فوالدسـازی 
حـدود 370 تومـان ارزش اقتصـادی تولیـد می گـردد.  بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده، در کشـت سـنتی پسـته کـه یکـی از 
بهتریـن الگوهـای کشـت در ایـران را داراسـت و آب کمتـری را نسـبت بـه سـایر محصـوالت کشـاورزی مصـرف می کنـد، بـه 
ازای تولیـد هـر کیلوگـرم محصـول، بـه طـور متوسـط حـدود 2 هزار لیتر آب مصرف می شـود لـذا ارزش افزوده ای که بـه ازای 
هـر لیتـر آب بـا تولیـد ایـن کاال ایجـاد مـی شـود تنهـا حـدود 30 تومان می باشـد. به همین ترتیب محصـول هندوانه تنها  2 
تومان به ازای هر لیترآب، گندم 1 تومان به ازای هر لیتر آب و گوشت گاو نیز 3 تومان به ازای هر لیتر ارزش افزوده ایجاد 
می کنند.  واضح است که بازده اقتصادی فوالد به ازای مصرف هر لیتر آب، دهها برابر محصوالت دیگری است که اتفاقا 

در مناطق خشـک و کم آب مرکز کشـور پایة اقتصاد خانوارها را تشـکیل می دهند.
مشکل کم آبی چقدر جدی است؟

بـر اسـاس مطالعـات بانـک جهانـی در سـال های 2040 تـا 2050 در ایـران بـر اسـاس مـدل تـر، 5 میلیـارد متـر مکعـب، بـر 
اسـاس مدل خشـک، 65 میلیارد متر مکعب و بر اسـاس مدل متوسـط، 40 میلیارد متر مکعب کمبود آب اتفاق خواهد 
کشـور مصـرف  افتـاد. طبـق آخریـن آمـار شـرکت آب و فاضـاب در حـال حاضـر 96 میلیـارد متـر مکعـب آب در سـال در 
می شـود. مسـأله کـم آبـی در سـال هـای آتـی در کشـور بسـیار جـدی خواهد بود. نکته قابل توجه اینجاسـت کـه در حال 
حاضر بخش صنعت کشور تنها 7 درصد از آب و مصرف خانگی 3 درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده اند و 

بخـش کشـاورزی 90 درصـد از آب را مصـرف کـرده و بیشـترین میـزان هـدر رفـت آب را بـا خـود بـه همـراه دارد. 
کشـورهای بـا  کـه بـه طـور میانگیـن در دنیـا، 22 درصـد از آب در بخـش صنعـت مصـرف می شـود.  ایـن در حالـی اسـت 
کشـورهای با درآمد باال نزدیک به 56 درصد از آب خود را در بخش صنعت مصرف  درآمد پایین و متوسـط 10 درصد و 
ک زدن،  می کننـد. در نتیجـه بـا طنـزی تلـخ بایـد گفـت کـه مشـکل کـم آبی در کشـور  به بسـتن شـیر آب در هنگام مسـوا

محـدود نمی شـود و بایـد بـه صـورت اساسـی در ایـن خصـوص چاره اندیشـی نمود.
تغییر الگوی مصرف، راهکار جبران کمبود آب

کشـور سـه راهـکار بیشـتر وجـود نـدارد. افزایـش بهـره وری در  کسـری آب در  کمبـود و  کـه پیداسـت بـرای جبـران  چنـان 
فوالدسازی، کشاورزی و سایر صنایع، توسعه تامین آب از نظیر انتقال آب از دریا و شیرین کردن آن و یا کاهش تقاضا. 
بـه نظـر می آیـد کـه کاهـش تقاضـا عملیاتی تریـن، راحت تریـن و کـم هزینه تریـن راهـکار ممکـن باشـد. البته بـا توجه به 
الگـوی مصـرف آب در کشـور، کاهـش تقاضـا در مصـارف خانگـی و یـا صنعتی اتفاق خاصـی را رقم نمی زند، چـرا که این 
دو حـوزه وزن بسـیار کمـی در مقابـل تقاضـای کشـاورزی دارنـد. بهتـر راهـکار بـرای کاهـش تقاضـای آب، تغییـر الگـوی 
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مصـرف اسـت و ایـن الگـو بایـد از کشـاورزی بـه سـوی صنعـت حرکـت کنـد. چـرا کـه در صنعـت بـه ازای هر لیتـر آب ده ها 
نسـبت بـه کشـاورزی ارزش افـزوده ایجـاد می شـود.  در مناطقـی ماننـد کرمـان که مزیـت وجود نعمت خـدادادی معدن 
را دارنـد، صنایـع معدنـی نظیـر فـوالد می توانـد اقتصـاد جایگزیـن مناسـبی برای کشـاورزی باشـد. یعنی صنعـت، به پایه 
اقتصـاد خانـوار در ایـن نواحـی تبدیـل گـردد تـا جامعـه بـا دسـتیابی بـه اشـتغال و اقتصـاد جایگزیـن بـه سـوی کـم کردن 
گـر بصـورت برنامه ریـزی شـده صـورت پذیـرد، منجر بـه مدیریت  تقاضـای آب در ایـن مناطـق حرکـت کنـد. ایـن اتفـاق ا

بهینـه مصـرف آب شـده و قطعـا مشـکل کـم آبـی در ایـن مناطـق را رفع خواهـد نمود.
چرا کشورهای دیگر تصمیم به احداث فوالد سازی در کنار دریا می گیرند؟

گر صنعتی شـدن و احداث کارخانجـات در نواحی خشـک می تواند  ممکـن اسـت ایـن سـؤال بـه ذهـن متبـادر گردد کـه ا
منجـر بـه تغییـر الگـوی مصـرف آب و کاهـش تقاضـا گـردد چـرا کشـورهای دیگـر تمایـل دارنـد کـه فـوالد سـازی ها را کنـار 
که چنین تصمیمی را اتخاذ می کنند اصوال کشـورهای  کنند؟ در پاسـخ باید گفت اتفاقا اغلب کشـورهایی  دریا احداث 
کم آبی نیسـتند و از این موضوع مسـأله مدیریت منابع آب را پیگیری نمی نمایند. بلکه دلیل اصلی چنین تصمیمی، 
کیلو فوالد حدود چهار  وابسـتگی این کشـورها به مواد اولیه وارداتی اسـت. از انجا که در صنعت فوالد به ازای تولید هر 
کیلوگـرم حمـل و نقـل مـواد اولیـه مـورد نیـاز اسـت، مسـأله حمـل و نقل و لجسـتیک در اقتصاد فـوالد به شـدت تأثیر گذار 
بـوده و می توانـد ایـن صنعـت را بـه یـک صنعـت سـود ده یـا زیـان ده تبدیل کند. بعنوان نمونه، کشـور چین وابسـته به 
ج از این کشـور  سـاالنه یک میلیارد تن سـنگ آهن وارداتی اسـت یا کشـور ترکیه بخش عمده از مواد اولیه خود را از خار
تأمیـن می نمایـد. طبیعـی اسـت کـه چنیـن کشـور هایی بـرای اسـتفاده از مزیـت حمـل و نقـل دریایـی بـرای تأمیـن مـاده 
اولیـه بـه سـمت احـداث ایـن صنایـع در کنـار آب های آزاد حرکت نماینـد. اما در مورد ایران بعنوان دهمین کشـور دنیا از 
حیـث ذخایـر سـنگ آهـن، فـوالد سـازی بطـور عمـده متکی بر مـواد اولیه داخلی اسـت. لذا قطعا از جهت لجسـتیکی نیز 

احـداث صنایـع فـوالد در جـوار معـادن منجر بـه افزایش بـازده اقتصادی این صنایـع خواهد گردید.
یک نمونه واقعی 

هلدینگ میدکو یکی از صنایع بزرگ معدنی و فوالدی کشـور اسـت که اغلب کارخانجات این هلدینگ در اسـتان کرمان 
کثـر ظرفیـت تولیـدی خـود، بیـن 24 تا 30 میلیـون متر مکعب در طول یک سـال  واقـع شـده اسـت. ایـن هلدینـگ، در حدا
آب مصرف می کند. بر اسـاس آخرین آمار موجود، کل مصرف آب اسـتان کرمان سـاالنه 6.2 میلیارد متر مکعب اسـت که 
94 درصـد از آن در بخـش کشـاورزی اسـتفاده می شـود. ایـن موضـوع بـدان معناسـت کـه شـرکت میدکـو کـه کارخانه هـای 
آن در شـهرهای مختلـف اسـتان کرمـان قـرار دارنـد تنهـا نیـم درصـد کل آب مصرفـی اسـتان کرمـان را مـورد اسـتفاده قـرار 
می دهـد؛ امـا از سـوی دیگـر میـزان اشـتغال زایی کـه توسـط ایـن گـروه اتفاق افتاده اسـت بسـیار قابـل توجه اسـت. در حال 
کل نیـروی شـاغل اسـتان کرمـان را در بخـش کشـاورزی 215 هـزار نفـر، در صنعـت 210 هـزار نفـر و در خدمـات 235 هزار نفر 
تشـکیل می دهند. لذا با توجه به اینکه کارخانجات میدکو منجر به ایجاد اشـتغال مسـتقیم حدود 15 هزار نفر و اشـتغال 
غیـر مسـتقیم حـدود 150 هـزار نفـر گردیـده اسـت، می تـوان گفـت حـدود 25 درصـد اشـتغال اسـتان مربـوط بـه گـروه میدکو 
می باشـد. لـذا شـرکت میدکـو بـا حـدود نیـم درصد مصـرف آب، سـهم 25 درصـدی را از اشـتغال این منطقه دارد. پیداسـت 
کـه ایـن صنعـت مـی توانـد کمـک شـایانی بـه تغییر الگوی اقتصـادی و بـه تبع آن تغییـر الگوی مصـرف آب در این اسـتان 
نماید.  البته شـایان ذکر اسـت که تنها به این موضوع بسـنده نشـده اسـت. به جرأت می توان گفت که در این مجموعه، 
واحد هـای تولیـدی کمتریـن میـزان مصـرف آب را در میـان تمامـی فوالدسـازان کشـور دارد و حتـی در بسـیاری از مـوارد کـه 
از سیسـتم های چرخـه بسـته مصـرف آب اسـتفاده می شـود، میـزان مصـرف آب معـادل کمتریـن مقادیـر در کل دنیـا مـی 
باشد. همچنین در حال حاضر بیش از دوسوم از آب مصرفی میدکو از طریق پساب ها تامین می شود و در آینده نزدیک، 
برنامـه شـرکت در راسـتای تأمیـن 100 درصـدی آب از فاضاب هـا اسـت. در پایـان امیـد اسـت کـه بـا نظـرات کارشناسـی بـه 
اتخاذ تصمیمات صحیح در کشور کمک شود و به جای انتشار موضوعات بامحل و تصمیمات غیر تخصصی، با علم 
و درایـت، صنعـت کشـور مـورد قضـاوت قـرار گیـرد و بـرای معضـات پیـش رو، راه حل هایـی کاربردی و با بیشـترین  میزان 

بازدهی اندیشـیده شود.
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اختراع لیوان آب مخصوص بیماران 
دانشجوی  توسط  دیابتی  و  کلیوی 

مجتمع آموزش عالی الرستان
دانشـجوی رشـته مهندسـی برق مجتمع آموزش 
عالـی الرسـتان موفـق به اختراع لیوانی شـده اسـت 
کـه مـی توانـد حجـم و زمـان نوشـیدن آب توسـط 
بیمـاران کلیـوی، دیابتی و شـیمی درمانی که باید 
مصـرف آب خـود را نیـز کنتـرل نماینـد اندازه گیـری 
کند. علیرضا رحیمی رتکی که پیش از این موفق 
بـه اختراع سیسـتم امنیتی جهت حفاظـت از هارد 
دیسـک هـای خارجـی، کفـش اعام سـرقت برای 
کارکنان بانک ها و طافروشی ها و لیوان هوشمند 
جهت تشخیص شیر فاسد شده بود، این بار نیز با 
مشاوره دکتر عبدالکریم افروزه عضو هیات علمی 
مجتمع آموزش عالی الرسـتان، لیوان مخصوص 
کنتـرل زمـان و حجـم مصـرف آب را اختـراع نماید. 
حـوزه  در  جدیـدی  گام  هوشـمند  سیسـتم  ایـن 
پزشکی می باشد که تلفیقی از حوزه علوم پزشکی 
بیمـاران  بهبـودی  جهـت  و  بـوده  الکترونیـک  و 
کلیوی، دیابتی و شیمی درمانی مورد استفاده قرار 
مـی گیـرد. از ویژگـی هـای اصلـی ایـن سیسـتم می 
کـرد: ۱- کنتـرل زمـان و  تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره 
حجـم آب مـورد نیـاز بیمـار ۲- هـر لیـوان هوشـمند 
را مـی تـوان برای سـه بیمار به صورت مجزا برنامه 

ریـزی کـرد ۳- دارای مصـرف بـرق پاییـن

اخبار علمی

کلید مقاوم در برابر آب اختراع جدید اپل، صفحه 
 سـازندگان گوشـی های هوشـمند از تکنیک های مختلفی برای محافظت از دسـتگاه ها در برابر نفوذ 
آب بـه بدنـه خارجـی و بخـش هـای داخلـی اسـتفاده کرده انـد و ایـن تکنیـک بـه صفحـه کلیـد هـا نیـز 
کشـیده شـده اسـت. اپـل بـه ثبت اختـراع جدیـدش پرداختـه و آن اختراع، سـاخت کیبوردی مقـاوم در 
کـه در ادامـه اطاعاتـی از آن را در اختیارتـان قـرار خواهیـم داد.  اپـل اختـراع  برابـر آب و مایعـات اسـت 
 )USPTO( جدیـدش، صفحـه کلیـدی بـا قابلیـت ضـد آب را بـه اداره ثبـت اختراعـات ایـاالت متحـده
ارسـال کـرد. بـر اسـاس گزارشـات ایـن کیبـورد در برابـر آب یـا هـر مایـع دیگـری مقـاوم خواهـد بـود. ایـن 
دسـتگاه ورودی شـامل مکانیسـم هایی اسـت که از ورود آلودگی هایی مانند گرد و غبار، آب و مایعات 
مختلـف بـه دورن دسـتگاه جلوگیـری می کنـد.  ایـن موضـوع بـرای کیبورد هـا یـک قـدم مهـم خواهـد 
کـی در کنارشـان باشـد  بـود زیـرا بـرای همـه ی کاربـران پیـش می آیـد کـه هنـگام کار، نوشـیدنی یـا خورا
و در مـواردی ممکـن اسـت مایعـات بـر روی کیبـورد بریـزد و بـه کیبورد آسـیب برسـاند. این اختـراع اپل 
از آسـیب دیـدن کیبـورد در برابـر مایعـات و آلـوده شـدن آن جلوگیـری خواهـد کـرد. بـه زودی اپـل، مک 
بوک هـای خـود را بـا ایـن اختـراع، در برابـر آب و مایعـات مقـاوم خواهـد کـرد و شـاهد صفحـه کلیدهـای 

جذابـی از اپـل در سـری مـک خواهیـم بـود.
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این چتر هوشمند قابل ردیابی، آب و هوا را پیش بینی می کند
بـه  برنـد، بیشـتر  بـه جـای  انتخـاب آن  افـراد در  کـه  لوازمـی اسـت  از  چتـر یکـی 
کـه بـرای خریـد  کیفیـت و طراحـی اهمیـت می دهنـد و کمتـر کسـی پیـدا مـی شـود 

کنـد. یـک چتـر، بـا دانسـتن اسـم دقیـق و مـدل آن اقـدام بـه خریـد 
ح می شـوند  گاهـی ایده هـای جدیدی در زمینه تولید چتر مطر در ایـن بیـن هـر از 
کـردن ردیـاب بلوتـوث و اپلیکیشـن هواشناسـی انحصـاری، مـواردی  کـه اضافـه 

کـه در چتـر »Weatherman« )هواشـناس( بـه چشـم مـی خورند. هسـتند 
Weatherman بـا اسـتفاده از ردیـاب داخلـی موقعیـت دقیـق خـود را بـه صـورت 
زنـده ارسـال می کنـد. محصـول مـورد بحث با برخـورداری از بلوتوث نسـخه 4.1، 
کـرده و به صورت هشـدار به اطاع  اطاعـات هواشناسـی را از اپلیکیشـن دریافـت 
کاربـر مـی رسـاند. ایـن چتـر همچنین با اسـتفاده از ردیاب داخلـی موقعیت دقیق 
گـم شـدن را بـه صفـر نزدیـک  کـرده و احتمـال  خـود را بـه صـورت زنـده ارسـال 
می کنـد. چتـر Weatherman از پـره هـای فایبـرگاس 14 میلیمتـری بـا اسـتاندارد 
گریزی بهره مند بوده  مقاومـت صنعتـی و همینطـور فناوری »Teflon« بـرای آب 
کیلومتر در سـاعت نیز خم بـه ابرو نمی آورد.  و در مقابـل بادهایـی بـا سـرعت 88 
گفتنـی اسـت چتـر هوشـمند مـورد بحـث در دو مـدل معمولـی و تاشـو بـا قیمـت 
گارانتـی مادام العمـر بهره می برد  هـای 65و 59 دالر بـه بـازار عرضـه مـی شـود و از 

کـه بـرای محصولـی مثـل چتـر واقعـًا جالـب توجه اسـت.

اختراع موتورسیکلت آب سوز
کـه بـه جـای  کـرده اسـت  ع برزیلـی، موتـوری اختـراع  یـک مختـر
بـا  ایـن موتورسـیکلت  لیتـر آب حرکـت می کنـد.  بـا چنـد  بنزیـن 
باتـری خـودرو مـی  از هیـدروژن موجـود در آب و یـک  اسـتفاده 
توانـد بـه راحتـی حرکـت کرده و قدرت الزم بـرای حرکت را تأمین 
کسـیژن آب و الکتریسـیته ایجـاد شـده از  کنـد. انـرژی حاصـل از ا
کنـد.  باتـری، مـی توانـد انـرژی شـیمیایی را بـه حرکتـی تبدیـل 
ع ایـن موتورسـیکلت، عـاوه بـر صرفـه جویـی در  گفتـه مختـر بـه 

کاهـش آلودگـی هـوا نیـز می شـود. مصـرف سـوخت، موجـب 

اختـــــــراع پمپ آب،بــــــــدون مصـــرف سوخت!
کـرده اسـت که بـدون مصرف  فـردی در هـرات پمـپ آبـی اختـراع 

کار می کنـد. بـرق، پتـرول و دیـزل 
ازفاصلـه 300 متـر عمـودی و یـا 500 متـر افقـی بـه انـدازه یـک تـا 

هشـت اینـچ قـدرت پمپـاژ آب )کشـش( را دارد.
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کـــی آب آشامیدنی،  حبـاب خورا
و  دانشمندان  جـــــدید  اختــــــراع 
جایگزینــــی بــــرای بطــــــری های 

پالستیکــی

میـزان  نوشـیدن  و  مانـدن  هیدراتـه  بـر  همیشـه  مـا 
کرده ایـم، امـا  کیـد  قابـل توجهـی آب در طـول روز تا
بـر  تاثیـر منفـی بطری هـای پاسـتیکی  بـه  بـا توجـه 
کـه  نظـر نمی رسـد  بـه  زیسـت، چنیـن  روی محیـط 

باشـد. تحمـل  قابـل   H2O-on-the-go
آب  کـی  خورا »حباب هـای  تازگـی  بـه  دانشـمندان 
بـا  مبـارزه  بـه  هـم  تـا  کردنـد  اختـراع  را  آشـامیدنی« 
میـزان تولیـد زباله هـای پاسـتیکی برخیزنـد، و هـم 

بنوشـند. آب  بـه طـور منظـم  مـردم  اینکـه 
ِاسـکیپینگ  آزمایشـگاه  در  مهندسـان  از  گروهـی 
آب  بـا  شـده  پـر  کـی  خورا حبـاب  نوعـی  کـس،  را
  »Ooho« اوهـو  کـه  کردنـد  اختـراع  را  آشـامیدنی 
بـه  کردیـد  احسـاس  کـه  زمـان  هـر  شـما  و  دارد  نـام 
در  را  حبـاب  داریـد،  نیـاز  آب  جرعـه ای  آشـامیدن 

می گذاریـد. دهانتــان 
سـاخته  جلبـک  از  حبـاب  ایـن  بیرونـی  پوسـته ی 

کامـًا زیسـت تخریـب پذیـر،  بنابرایـن  شـده اسـت، 
حباب هـای  ایـن  اسـت.  خـوردن  قابـل  و  طبیعـی، 
یـا پاسـتیک  بـه بسـته بندی  نیـازی  کـی هیـچ  خورا
بطـری  بسـته بندی جایگزیـن  نوعـی  اوهـو  ندارنـد. 
حبـاب  ایـن  اسـت.  پاسـتیکی  فنجان هـای  و 
سـوراخی  کـردن  ایجـاد  بـا  و  اسـت  انعطـاف  قابـل 
کوچـک بـر روی پوسـته آن می توانیـد آب را داخـل 
بخوریـد.  یکجـا  را  حبـاب  یـا  بریزیـد،  خـود  دهـان 
پاسـتیکی  بطری هـای  از  ارزانتـر  اوهـو  بسـته بندی 
اسـت، و در آن می تـوان آب، نوشـابه، و حتـی لـوازم 
حباب هـا  ایـن  می رسـد  نظـر  داد.بـه  قـرار  آرایشـی 
بـا  باِبل   تـی هسـتند  تاپیـوکا در  بـه توپ هـای  شـبیه 
کـه داخـل ایـن حباب ها آب آشـامیدنی  ایـن تفـاوت 
نوشـیدنی  نوعـی  باِبل تـی  یـا  )کف چـای  دارد  قـرار 
بـه  »بابـل«  اسـت.  تایـوان  زادگاهـش  کـه  اسـت 
از  کـه  اطـاق می شـود  دانه هـای همچـون مرواریـد 
و  شـده اند  تهیـه  کاسـاوا  یـا  تاپیـوکا  نـام  بـه  گیاهـی 
بایـد پیـش از مصـرف پختـه شـوند. طبـق بررسـی و 
گیـاه تاپیـوکا حـاوی آهـن  تحقیقـات بـه عمـل آمـده 
کسـیدان می باشـد( آزمایشـگاه اسـکیپینگ  و آنتـی ا
تـر  گسـترده  توسـعه ی  بـرای  تـاش  جهـت  ک  را
گـذاری  سـرمایه   کنفرانـس  یـک   )Ooho(اوهـو
آینـده  مـاه   ۱۲ در  دارد  قصـد  و  اسـت  کـرده  برپـا 

کنـد. برگـزار  نیـز  جشـنواره ای 
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نوآوری در قنات به عنوان یکی از اختراعات ایرانی های باستان
کـه قنـات، از نوآوری هـای ایرانیـان باسـتان بوده اسـت و ظاهرا اولیـن قنات ها و  گـر سـری بـه ویکیپدیـا بزنیـد متوجـه خواهیـد شـد  ا
ع خود در جهان بی نظیر اسـت و می شـود به کمـک آن مقدار  همیـن طـور طوالنی تریـن آن هـا در ایـران هسـتند. اختـراع قنـات در نـو
کـرد و بـه سـطح زمیـن رسـاند، کـه هماننـد چشـمه های طبیعـی، آب آن در تمـام  قابـل توجهـی از آب هـای زیرزمینـی را جمـع آوری 

طـول سـال بـدون هیـچ ابـزار کمکـی از درون زمیـن بـه سـطح زمیـن جـاری می گردد.
کشـاورزان و مردم آن منطقه قرار می دهند، در نتیجه مانند حفر چاه های  قنات ها متناسـب با سـطح آب منطقه، آب را در دسـترس 
عمیـق، باعـث خشکسـالی نمـی شـوند. در بعضـی از نقـاط ایـران، قنـات هـای سـاخته شـده، نیازمنـد مرمـت هسـتند که ایـن کار البته 

راهـکاری اسـت بـرای جلوگیری از خشکسـالی آن ها.
کـه تکنولـوژی قنات سـازی وجـود داشـته و مـردم از آن بهـره مـی بردنـد امـا در ۴-۳ دهـه اخیـر به  بـه طـور کل، سـه هـزار سـال اسـت 

دلیـل حفـر چاه هـا، ایـن اختـراع باسـتانی رو بـه نابـودی یا فراموشـی اسـت.
از قنات ها به عنوان سیستم مدیریت سیل و سیاب هم یادمی شود. 

کثـری آب بـاران و هدایـت آن بـه مسـیر قنات ها؛ تصویـری از مقاله ای  1. اسـتفاده از سیسـتم های مدیریـت آب بـاران و جـذب حدا
در زمینـه ارزش هـای پیونـد بیـن مدیریـت آب بـاران و قنـات )خطـوط آبـی مربـوط بـه شـهرهای پربـاران و خطـوط قرمـز مربـوط بـه 

شـهرهای خشـک است(:
 قنات و مدیریت آب باران

2. استفاده از موادی به اسم Geo-embrane 3 برای تقویت دیواره ها و سازه های درون سیستم قنات در برابر فرسایش.
3. در لنـدن از ایـده ی قدیمـی قنـات بـرای یـک سیسـتم آبرسـانی نویـن ، بـه اسـم London Water Ring Main .بهـره برده انـد.  در 
گرانـش بهـره بـرده  و هـم انـرژی و پـول را ذخیـره می کننـد.   ایـن سیسـتم از هیـچ پمپـی اسـتفاده نمی شـود و ماننـد قنـات، تنهـا از 

کاربـرد دارد.( کـه بـرای بازیافـت آب هـم  )سیسـتمی 
کثری آب باران: جذب حدا

کمـک می کنـد، قسـمت های زیـادی از خیابان هـا  کثـری آب بـاران هـم  کـه بـه جـذب حدا گونـه ای اسـت  خیابان هـای برلیـن بـه 
کی طـور اسـت. بـه ایـن شـکل هنـگام  کـه بیـن سـنگ ها، خا و پیاده روهـا بـه جـای ایـن  کـه آسـفالت باشـد، سـنگفرش هایی اسـت 
بـاران، آب بـه حالـت سـیاب در خیابـان هـا جمـع نمی شـود و در نتیجـه بـا عبـور ماشـین ها، آب بـه رویمـان نمی پاشـد. و آب بـاران 

کمتـر تبخیـر می شـود. سـریع تـر جـذب زمیـن شـده و 
مانند این چنین مدل سنگفرش هایی:
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بیسـت و پنـج سـال پیـش، مقالـه ای در روزنامـه خوانـدم تحـت ایـن 
عنـوان: روزی سـرنگ ها یکـی از دالیـل اصلـی انتشـار ایـدز خواهنـد 
بـود. در واقـع انتقـال ایـدز. آن زمـان پذیرش این موضـوع برایم قابل 

کاری در ایـن بـاره انجـام دهـم. گرفتـم  قبـول نبـود، پـس تصمیـم 
کـه  همانطـور  شـد.  تبدیـل  واقعیـت  بـه  پیش بینـی  ایـن  متاسـفانه 
را می کشـد.  نفـر  همـه می دانیـم ماالریـا سـاالنه تقریبـًا یـک میلیـون 
گرفتـه و سـاالنه  تلفـات اسـتفاده مجـدد از سـرنگ ها از ماالریـا پیشـی 
کـه در  1.3 میلیـون نفـر را می کشـد. یـک دختـر جـوان و دوسـتش را 
یک یتیم خانه در دهلی دیدم، به خاطر اسـتفاده از سـرنگ اسـتفاده 
کـه در ایـن خصـوص خیلـی  گرفتـه بودنـد. و مسـئله ای  شـده، ایـدز 
ناراحـت کننـده بـود ایـن بود که وقتی والدین آنهـا فهمیده بودند که 
آنهـا دچـار ایـدز شـده اند، به یاد داشـته باشـید، این ها همـان والدینی 
هسـتند کـه آنهـا را بـه دلیلـی، پیش دکتر برده بودنـد )و در آنجا آن ها 
کردنـد. و از آن زمـان  دچـار ایـدز شـده بودنـد( آن هـا را از خانـه بیـرون 

آن هـا مجبـور بـه مانـدن در یتیم خانـه شـدند.
یـا غیـر  ماهـر  کـه شـما دسـتیاران  اسـت  آن  دلیـل  بـه  ایـن مسـئله  و 
کننـد. تزریـق بـه قـدری مهـم  کورکورانـه تزریـق مـی  کـه  ماهـر داریـد، 
کـه از نظر آن ها  کـه مـردم در واقـع بـه دکتری اعتمـاد می کنند،  اسـت 

جانشـین خداسـت و یقیـن دارنـد کـه کارش را درسـت انجام می دهد 
امـا درحقیقـت ایـن طور نیسـت. شـما خیلی واضح می توانید مشـکل 
کـه در مناطـق آلـوده زندگـی می کننـد  انتقـال ویـروس را بیـن افـرادی 

را متوجـه شـوید.
گرفتیم، بیش از نیم سـاعت سـینی شـامل  که مخفیانه  در ویدیویی 
کـه ایـن آمپـول هـا صرفـا بـا دو سـرنگ  42 آمپـول را نشـان می دهـد. 
در یـک بیمارسـتان عمومـی در هنـد تزریـق شـدند. و در طـول مـدت 
نیـم سـاعت حتـی یـک سـرنگ در فیلـم بـاز نمی شـود. آن هـا بـا دو 
کردنـد. در  کردنـد و بـا دو عـدد سـرنگ نیـز تمـام  عـدد سـرنگ شـروع 
کـه پرسـتار بـه سـمت سـینی ای می آیـد  اینجـا شـما مشـاهده می کنیـد 
کـه از  کـه بـه نوعـی ایسـتگاه آن هـا اسـت، بـاز می گـردد و سـرنگی را 
کـرده بـود، مجـددا بـه سـینی بـاز می گردانـد تـا دوبـاره از  آن اسـتفاده 
کنیـد! و  آن اسـتفاده شـود. می توانیـد مقیـاس ایـن مشـکل را تصـور 
کـه انجـام مـی شـود  در واقـع تنهـا در هنـد 62 درصـد تمـام تزریقاتـی 

غیرمطمئـن اسـت.
خـوش  آن هـا  زیـرا  نمی رونـد  مدرسـه  بـه  کسـتان  پا در  بچه هایـی   
کـه  کـه  کارشـان ایـن اسـت  کار دارنـد و  شـانس هسـتند. آن هـا از قبـل 
اطـراف را مـی گردنـد و سـرنگ ها را از پشـت بیمارسـتان ها جمع آوری 
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کار قطعـًا خودشـان  کننـد و مـی شـویند، و در حیـن انجـام ایـن  مـی 
کـرده و وارد بـازار  را زخمـی می کننـد. و مجـددا آن هـا را بسـته بندی 
از  اسـتفاده  جـای  بـه  بیشـتر،  پـول  آوردن  بدسـت  بـرای  می کننـد. 
پـدر  عکـس،  یـک  در  اسـت.  آور  تعجـب  کـه  اسـتریل،  سـرنگ های 
کـه بـا ایشـان صحبـت می کردیـم، یـک سـرنگ را در  آن هـا در حالـی 
کـرد و بافاصلـه یـک قوطـی  گرفـت و انگشـتش خـراش پیـدا  دسـت 
کـرد و خـون انتهـای انگشـتش را  کبریـت را روشـن  کبریـت در آورد، 
کار شـما مـی توانید از  کـه با این  سـوزاند و بـه مـن اطمینـان خاطـر داد 
کنیـد. در چیـن، بازیافـت یـك مشـکل اساسـی  انتقـال ایـدز جلوگیـری 
اندازه هـای  در  دسـت  بـا  بعـد  کـرده  جمـع  جـا  یـک  را  آن هـا  اسـت. 
بـه  برمی گرداننـد  دوبـاره  را  آن هـا  بعـد  می کننـد.  مرتبشـان  درسـت، 
خیابان هـا. بنابرایـن بازیافـت و اسـتفاده مجـدد در ایـن جـا مشـکلی 
که درباره ی اندونزی شـنیده ام  جدی اسـت. اما یک موضوع جالب 
ایـن اسـت کـه در تمـام مـدارس اندونـزی، معمـواًل یـک اسـباب بـازی 
فروشـی در حیـاط مدرسـه وجـود دارد و در ایـن مـورد بخصـوص، یـك 
کـه  لودرهایـی  کنـار  در  می فروشـد.  سـرنگ  فروشـی،  اسـباب بازی 
گاهـی در یـک اسـباب بـازی فروشـی وجـود دارد. و بچه هـا از آن ها به 
عنوان پیسـتون فشـار آب در زنگ تفریح اسـتفاده می کنند. آن ها به 

که خیلی دوسـت داشـتنی و معصومانه اسـت  یکدیگر آب می پاشـند 
بـا آن خیلـی خـوش هسـتند. بچه هـا همچنیـن در زنـگ تفریـح،  و 
گـرم اسـت، از آن هـا آب می نوشـند یـا آب را از داخـل  کـه هـوا  موقعـی 
می شـود  اسـتفاده  سـرنگ ها  ایـن  حالـی از  در  می پاشـند.  دهانشـان 
کامـا مشـهود اسـت. بنابرایـن مـا بـه  کـه لکه هـای خـون روی آن هـا 
کیفیـت همـراه بـا اطاعاتـی سـودمند نیازمندیـم .  یـک محصـول با
یـک  اول  نـگاه  در  می دهـم،  نشـانتان  را  خـود  اختـراع  مـن  کنـون  ا
سـرنگ معمولـی اسـت و بـه روش معمـول پـر می کنیـد. ایـن  سـرنگ 
کـه مـا بـه آن هـا  بـا اسـتفاده از مـواد موجـود در چهـارده  کارخانـه ای 
لیسـانس تولید داده ایم، سـاخته می شـوند. تزریق را انجام می دهید 
کند،  که دوباره از آن اسـتفاده  کند  کسـی سـعی  گر  کنار می گذارید. ا و 
قفـل می شـود و بعـد مـی شـکند. ایـن بسـیار سـاده اسـت. و قیمت آن 
کـوال، 10  کـوکا  کـه یـک  برابـر بـا یـک سـرنگ معمولـی اسـت. در حالـی 
برابـر ایـن سـرنگ قیمـت دارد. و ایـن اسـتفاده مجـدد از سـرنگ را 20 
تـا 30 برابـر کـم می کنـد. مـن همچنیـن بـه یـک خیریه کـه در مقیاس 
از  مـا سـربلندیم  کـرده ام.  رسـانی  اطـاع  کار می کنـد،  در هنـد  بـزرگ 
کاری کـه انجـام می دهیـم. دیگـر بچه هـای کوچـک کارهـای سـبک 

سـرانه انجـام نمی دهنـد. بسـیار متشـکرم.

مـارک کوسـکا: 1.3 میلیـون 

دلیــل بـرای اختـــراع مجـــدد 

تزریـق سـرنگ 
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Alexander Mazurkevich/Shutterstock.com :کارتا )اندونزی( عکس کاشـت برنج در نزدیکی یوگیا کشـاورزان 

کاالی داخلـی، راه حـل اساسـی برحرکـت و جهـش اقتصـاد هـر  کشـورها از چرخه هـای تولیـدی و  ضـرورت حمایـت 
کار و سـرمایه داخلـی را تحقـق  کاالی داخلـی، می تـوان حمایـت از  کـه بـا رویکـرد خریـد  کشـوری اسـت. موضوعـی 
ایـن  از  را اعمـال نمـود.  گامـی اساسـی  نیـز  کیفیـت و بهـره تولیـدات  ارتقـاء  بـه  بـا رفتـاری مثبـت نسـبت  بخشـید و 
از  گام اساسـی درحمایـت  بـه عنـوان  بـازار داخلـی و تولیـد ملـی  از  نیـاز  کاالهـای مـورد  بـه خریـد  رو، رویکـرد توجـه 
کـه همـه تولیـدات و مشـاغل  کـر اسـت  کیفیـت و ارتقـاء جامعـه می باشـد. امـا قابـل ذ چرخه هـای تولیـد بـرای بهبـود 
کمبـود آب و عـدم دسترسـی بـه آن ممکـن اسـت  موجـود در آن در سراسـر جهـان وابسـته بـه آب هسـتند. در واقـع، 
گـزارش جهانـی سـازمان ملـل متحـد در روز  رشـد اقتصـادی در سـال های آینـده را محـدود سـازد، همچنیـن طبـق 
کمبـود آب در سـال های آتـی امـری اجتنـاب ناپذیـر اسـت. در مطالعـات متعـدد،  22 مـارس، روز جهانـی آب در ژنـو، 
تجزیـه و تحلیل هـا همـواره نمایانگـر ارتباطـی متقابـل و همبسـتگی مثبـت بیـن سـرمایه گذاری در حـوزه آب و رشـد 
گزارشـی  اقتصـادی بـوده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت آب و مشـاغل و ارتبـاط آن بـا رشـد و حمایـت از تولیـد داخلـی، 
کـه خالصـه اجرایـی  بـا محوریـت آب و مشـاغل توسـط سـازمان ملـل متحـد )بخـش توسـعه آب( ارائـه شـده اسـت 

ح ذیـل خدمـت شـما ارائـه می گـردد: کتـاب بـه شـر ایـن 

اهمیت آب در شکوفایی اقتصادی مشاغل 



33

خالصه اجرایی
از اقتصـاد محلـی و ملـی اسـت و بـرای ایجـاد و حفـظ مشـاغل در همـه بخش هـای اقتصـادی مـورد نیـاز  آب جـزء مهمـی 
کشـاورزی، جنـگل داری،  کار می کنـد:  کار جهـان در صنعـت آب و صنایـع وابسـته بـه منابـع طبیعـی  اسـت. نیمـی از نیـروی 
ماهی گیـری، انـرژی، تولیـد، بازیافـت، سـاخت و حمـل و نقـل هسـتند. مدیریـت پایـدار آب، زیرسـاخت های آب و دسترسـی 
اسـتانداردهای  بهبـود  مناسـب،  بهداشـتی  خدمـات  و  آب  بـودن  صرفـه  بـه  مقـرون  و  اعتمـاد  قابـل  آب،  ایمـن  تامیـن  بـه 
اجتماعـی  بیشـتر  انعطاف پذیـری  همچنیـن  و  مناسـب تر  شـغل های  ایجـاد  بـه  منجـر  محلـی،  اقتصـاد  گسـترش  زندگـی، 

می شـود. مدیریـت زیسـت محیطـی پایـدار نیـز یکـی از دالیـل اصلـی رشـد سـبز و توسـعه پایـدار اسـت. 
گرفتـن مسـائل آب، خطـر ابتـا بـه اثـرات منفـی جدی بـر اقتصاد، معیشـت و جمعیت را با نتایـج بالقوه ی  در مقابـل، نادیـده 
جـدی  آسـیب  می توانـد  طبیعـی  منابـع  سـایر  و  آب  بی ثبـات  مدیریـت  می سـازد.  مواجـه  قیمـت  گـران  بسـیار  و  فاجعه آمیـز 
کاهـش فقـر، ایجـاد شـغل و دسـتاوردهای دشـوار بـه دسـت آمـده  کنـد، بنابرایـن مقـدار زیـادی از  بـه اقتصـاد و جامعـه وارد 
سـرمایه گذاری،  و  هماهنـگ  سیاسـت های  طریـق  از  ویـژه  بـه  آبرسـانی،  مشـاغل  بـا  ارتبـاط  در  بنابرایـن  می یابـد.  کاهـش 

کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه اسـت.  مشـاغل آبرسـانی پیـش شـرط توسـعه پایـدار در 
مشاغل آب

از جملـه مدیریـت  1(مدیریـت منابـع آب،  قـرار می گیرنـد:  کاربـردی  از سـه دسـته  مشـاغل در بخش هـای آب تحـت یکـی 
کوسیسـتم؛ 2(سـاخت، بهـره بـرداری و نگهـداری زیرسـاخت های آب؛  یکپارچـه منابـع آب )IWRM( و بازسـازی و اصـاح ا

و 3(ارائـه خدمـات مرتبـط بـا آب از جملـه تامیـن آب، بهداشـت و مدیریـت فاضـاب.
در  آب  بـه  وابسـته  شـغلی  فرصت هـای  از  گسـترده ای  مجموعـه  بـرای  سـاختمانی  بلوک هـای  عنـوان  بـه  مشـاغل  ایـن 
خـاص،  طـور  بـه  می کننـد.  خدمـت  صنعـت،  و  انـرژی  آبزیـان(،  و  ماهیگیـری  جملـه  )از  کشـاورزی  ماننـد  بخش هایـی 
افزایـش  بـاال  بـازده  خ  نـر بـا  را  اقتصـادی  رشـد  کـه  اسـت  داده  نشـان  بهداشـتی  و  سـالم  آشـامیدنی  آب  در  سـرمایه گذاری 
بـا بهداشـت  کار، همـراه  و بهداشـت در خانـه و محـل  تامیـن آب  بـرای  ایمـن و مطمئـن  بـه خدمـات  می دهـد. دسترسـی 

اسـت.  ضـروری  کارآمـد  و  کـرده  تحصیـل  سـالم،  کار  نیـروی  حفـظ  بـرای  مناسـب، 
در  مشـاغل  شـامل  هـا  ایـن  می سـازند.  ممکـن  را  آب  بـه  وابسـته  بخش هـای  در  اشـتغال  نیـز  اضافـی  مشـاغل  از  تعـدادی 
ک و مسـتغات، تجارت عمده فروشـی و خرده فروشـی  موسسـات نظارتی در ادارات دولتی، تامین مالی زیرسـاخت ها، اما
کاری مطلـوب و پشـتیبانی الزم بـرای فعالیت هـا و یا  و سـاخت و سـاز هسـتند.  مشـاغل آب و مشـاغل اضافـی بـا هـم، محیـط 
بهره بـرداری از سـازمان های متعـدد، موسسـات، صنایـع و سیسـتم ها و مشـاغل را ایجـاد می کننـد. بـا بـرآورد اشـتغال بالقـوه 
حمایـت شـده توسـط سـرمایه گذاری در حفاظـت، تصفیـه و تحویـل آب، دولت هـا می تواننـد سیاسـت های سـرمایه گذاری و 

کـه باعـث افزایـش و بهبـود شـغل در سراسـر اقتصـاد می شـود.  کننـد  اشـتغال را تعییـن 
آب، اقتصاد و مشـاغل

عـدم تأمیـن آب مناسـب و قابـل اطمینـان بـرای حمایـت از بخش هـای وابسـته بـه آب، منجـر بـه از دسـت رفتـن یـا ناپدیـد 
شـدن شـغل ها یعنـی )بـدون آب، بـدون شـغل( می شـود. سـیل، خشکسـالی و سـایر خطـرات مرتبـط بـا آب نیـز می تواننـد 

کنـد.  کـه می توانـد بـه مراتـب فراتـر از مناطـق آسـیب دیـده سـرایت  پیامدهـای اقتصـادی و اشـتغال داشـته باشـند 
کشـاورزی و صنعـت، بخش هایـی از مشـاغل بسـیار وابسـته بـه آب شـامل جنـگل داری، ماهی گیـری  عـاوه بـر مشـاغلی در 
داخلـی و آبزی پـروری، اسـتخراج معـادن و اسـتخراج منابـع، تامیـن آب و فاضـاب و بسـیاری از انواع تولیـد برق وجود دارد. 
کوسیسـتم نیز اسـت.  گردشـگری و مدیریت ا ایـن رده همچنیـن شـامل برخـی از مشـاغل در بخـش مراقبت هـای بهداشـتی، 
کـه بیـش از 1.4 میلیـارد شـغل یـا 42 درصـد از  کنیـم  گـزارش اجـازه می دهـد بـرآورد  تجزیـه و تحلیل هـای انجـام شـده در ایـن 

کار فعـال در جهـان بـه شـدت وابسـته بـه آب هسـتند.  کل نیـروی 
کار فعـال در جهـان، وابسـته بـه میزان آب هسـتند. این  کـه 1.2 میلیـارد شـغل یـا 36 درصـد از کل نیـروی  بـرآورد شـده اسـت 
کثر فعالیت هایشـان  کـه نیـاز بـه دسترسـی بـه مقادیـر قابـل توجهـی از منابـع آب برای دسـتیابی بـه ا هـا بخش هایـی هسـتند 
مشـاغل  کـه  بخش هایـی  از  نمونه هایـی  اسـت.  آن هـا  ارزش  زنجیـره  مقادیـر  از  بخشـی  آب،  از  هرچیـز  بـرای  امـا  ندارنـد، 
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وابسـته بـه آب دارنـد، عبارتنـد از سـاخت و سـاز، تفریحـی و حمـل و نقـل را می تـوان نـام بـرد.
کار جهانی را تشـکیل می دهند. اساسـًا مشـاغل وابسـته به آب حدود 78 درصد از مشـاغل موجود در نیروی 

کشـاورزی و غذا بخش 
کشـاورزی را  کشـاورزی تأثیـر می گذارند. تولیدات  کمـی( در اشـتغال بخـش  کافـی یـا نامناسـب بصـورت )کیفـی و  منابـع آب نا
کـه دارایـی محـدودی دارنـد را محدود تـر  محـدود مـی سـازند و ثبـات درآمـد را بـا تأثیـرات چشـمگیر بـرای خانواده هـای فقیـر 
کشـاورزی نقـش  می کننـد و همچیـن بـا محدودیـت شـبکه های ایمـن بـرای مقابلـه بـا خطـر مواجـه هسـتند. عـاوه بـر ایـن، 
مهمـی در حمایـت از معیشـت، بـه ویـژه بـرای فقیرترین هـا اسـت البتـه بـا یـک جنبـه از مصـرف خودسـرانه دارد. تولیـدات 
کننـده مشـاغل و خـود اشـتغالی در تامیـن مـواد اولیـه، ماشـین  کـه شـامل شـیات و جنگلـداری اسـت نیـز تولیـد  کشـاورزی 
که  کننـدگان نهایـی می باشـد. در حالی  کشـاورزی و توزیـع بـه مصـرف  آالت و زیرسـاخت های روسـتایی، تبدیـل محصـوالت 
کشـاورزی و افزایـش اشـتغال می شـود، ممکـن اسـت ایـن  کشـاورزی اغلـب باعـث افزایـش بهـره وری  گذاری هـای  سـرمایه 
کارگـران آواره،  کارهـای موجـود انجـام دهـد. در چنیـن مـواردی، بـرای جلوگیـری از تاثیـرات بـر روی  کار بـا هزینـه تعـداد 

سیاسـت های مناسـب الزم اسـت. 
بخش انرژی

تقاضـا بـرای انـرژی در حـال افزایـش، بـه خصـوص بـرای بـرق در اقتصاد هـای نوظهـور و در حـال توسـعه می باشـد. بخـش 
کل جهـان را تشـکیل می دهـد، اشـتغال مسـتقیم1  کـه در حـال حاضـر حـدود 15 درصـد از  بـا افزایـش آب خروجـی  انـرژی 
فراهـم می کنـد. تولیـد انـرژی بـه عنـوان یـک الزام برای توسـعه، ایجاد شـغل مسـتقیم و غیر مسـتقیم را در تمـام بخش های 

اقتصـادی اسـت. رشـد بخـش انـرژی تجدید پذیـر منجـر بـه رشـد تعـداد مشـاغل سـبز و غیـر وابسـته بـه آب می شـود. 
بخش صنعت

کار در جهـان را تشـکیل می دهـد.  صنعـت منبـع مهمـی بـرای اشـتغال مناسـب در سـطح جهـان اسـت و یـک پنجـم نیـروی 
کـه تـا سـال 2050، تولیـد بـه  صنعـت و تولیـد حـدود 4 درصـد از کل هزینه هـای آب را در بـر می گیـرد و پیـش بینـی شـده اسـت 
تنهایـی می توانـد، مصـرف آب خـود را تـا 400 درصـد افزایـش دهـد. بـه عنـوان تکنولـوژی صنعتـی و درک نقـش اساسـی آب 
کاهـش مصـرف آب خـود  کـه بـر منابـع افـزوده می شـود، صنعـت اقدامـات الزم بـرای  در اقتصـاد و تنش هـای زیسـت محیطی 
کیفیـت آب، بویـژه در قسـمت  را در واحـد تولیـد و در نتیجـه بهبـود بهـره وری آب صنعتـی انجـام دهـد. بایـد توجـه بیشـتر بـه 
کیفیـت آب بـرای اسـتفاده و حرکت  پاییـن دسـت جریـان شـود. صنعـت نیـز بـرای اسـتفاده مجـدد و بازیافـت آب، مطابـق بـا 
کارکنـان بیشـتر آمـوزش دیـده( در صنعت  ک تـر، بـا مزایـای احتمالـی از نظـر مشـاغل بهتـر پرداخـت )بـرای  بـه سـمت تولیـد پا

کننـدگان تجهیـزات تصفیـه تـاش می کنـد.  و همچنیـن تامیـن 
دیدگاه هـای جهانـی در مورد آب

کنـون در حـدود 1درصـد در سـال افزایـش یافتـه اسـت، عمدتـا بـه دلیـل افزایـش  برداشـت های آب شـیرین از سـال 1980 تا
کشـورهای توسـعه یافتـه جهـان، برداشـت آب شـیرین تثبیـت  کشـورهای در حـال توسـعه می باشـد. در بسـیاری از  تقاضـا در 
کاهـش یافتـه اسـت. شهرنشـینی سـریع و افزایـش سـطح زندگـی، افزایـش تقاضـا بـرای آب، غـذا )بـه ویـژه  کمـی  شـده و یـا 
گوشـت( و انـرژی در یـک جامعـه جهانـی در حـال رشـد، بـه ناچـار منجـر بـه ایجـاد مشـاغل در بخش هـای خـاص )بـه عنوان 
فرصت هـای  احتمـاال  آب  کمبـود  می شـود.  دیگـر  بخش هـای  در  شـغل  دادن  دسـت  از  و  شـهری(  فاضـاب  تصفیـه  مثـال 
کافـی بـرای  رشـد اقتصـادی و ایجـاد شـغل مناسـب را در سـال ها و دهه هـای آینـده محـدود می کنـد. مگـر اینکـه زیرسـاخت 
کشـورهای توسـعه یافتـه وجـود دارد، دسترسـی بـه  کـه در بسـیاری از  مدیریـت و ذخیـره آب وجـود داشـته باشـد، همانطـور 
کشـور »کمبـود آب« بـرای دوره های  کـه )بخش هایـی از(  آب ممکـن اسـت بـه طـور قابـل توجهـی متفـاوت باشـد، بـه طـوری 
ممکـن  پاییـن  کیفیـت  بـا  آب  اسـت.  آب  کیفیـت  بـه  وابسـته  شـدت  بـه  نیـز  آب  بـودن  دسـترس  در  بمانـد.  باقـی  طوالنـی 
باشـد،  ممنوعـه  عامـل  یـک  اسـت  ممکـن  نیـاز  مـورد  تصفیـه  هزینـه  و  نباشـد  مناسـب  منظـوره  چنـد  اسـتفاده  بـرای  اسـت 
را  آب  بـرای  رقابـت  پایین تـر،  کیفیـت  بـا  آب  بـودن  دسـترس  در  می کنـد.  کمـک  آب  اقتصـادی  کمبـود  بـار  بـه  نتیجـه  در 

کارگران شاغل در این پروژه ها استفاده میشود. که برای  1. اشتغال مستقیم: اصطاحی است 
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انـرژی،  تولیـد  و  انسـانی، صنعـت  کوسیسـتم ها، شهرک سـازی های  ا از  نگهـداری  کشـاورزی،  از جملـه  کاربـران،  میـان  در 
کـه موجـب مهاجـرت  کـرد. ایـن امـر بـه امنیـت آب، انـرژی و غـذا، و امنیـت بالقـوه ژئوپولیتیـک خواهـد شـد  بیشـتر خواهـد 
احتمـاال شـدید خواهـد شـد.  کار واقعـی،  بـازار  و  اقتصـادی  بـر فعالیـت  بالقـوه  تأثیـرات  در مقیاس هـای مختلـف می شـود. 
بسـیاری از اقتصادهـای در حـال توسـعه، نقطـه انفعالـی از اسـترس های مرتبـط بـا آب را در بـر می گیـرد، بـه ویـژه در آفریقـا، 

آسـیا، آمریـکای التیـن و خاورمیانـه می باشـد. 
شـدت  و  هوایـی  و  آب  تغییـرات  مـی رود  انتظـار  و  می کنـد  تشـدید  را  آب  بـه  دسترسـی  بـرای  تهدیـدات  اقلیمـی،  تغییـرات 
گزیـر منجـر بـه از دسـت دادن مشـاغل در بخش هـای خـاص خواهـد  تغییـرات آب هوایـی افزایـش یابـد. تغییـرات اقلیمـی نا
کنـد. در  شـد. یـک روش پیشـگیرانه بـرای انطبـاق بـا سیاسـت های اشـتغال ممکـن اسـت برخـی از ایـن زیان هـا را جبـران 

کاهـش و تطبیـق ایجـاد می کنـد.  عیـن حـال، تغییـرات آب و هوایـی فرصت هـای شـغلی خـود را از لحـاظ فعالیـت  
کوسیسـتم،  ا اقتصـادی خدمـات  ارزیابـی  از جملـه  آبخیـزداری،  بـه مدیریـت  کوسیسـتم  ا بـر  مبتنـی  رویکـرد  یـک  تصویـب 
یکـی از راه هـای بـه دسـت آوردن مزایـای خـود بـرای معیشـت و اشـتغال اسـت. در ایـن راسـتا، بـازار در حـال ظهـور بـرای 
ع جدیـدی از  کـم درآمـد فرصتـی بـرای ایجـاد نـو کوسیسـتم )2PES ( می توانـد بـرای مـردم  پرداخـت هزینه هـای خدمـات ا
کـه اجـرای روش هـا بازسـازی/حفاظت  کـه درآمـد را افزایـش می دهـد در حالـی  کنـد  کارآفرینـی )بـا مشـاغل مربوطـه( ایجـاد 

اسـت. محیط زیسـت  از 
سـرمایه گذاری در آب، سـرمایه گذاری در مشـاغل است

عـدم  برعکـس،  اسـت.  نابرابری هـا  کاهـش  و  شـغل  اقتصـادی،  رشـد  بـرای  الزم  شـرایط  آبـی،  سـرمایه گذاری های 
سـرمایه گذاری در مدیریـت آب نـه تنهـا فرصت هـای از دسـت رفتـه را نشـان می دهـد بلکـه ممکن اسـت مانع رشـد اقتصادی 
کشـیده شـده اسـت. بـا ایـن وجـود نشـان  و ایجـاد شـغل شـود.  ارزیابـی رابطـه بیـن آب، رشـد اقتصـادی و شـغل بـه چالـش 
کـه همبسـتگی مثبـت و قـوی ای بیـن سـرمایه گذاری های مرتبـط بـا آب و درآمـد ملـی دارنـد، و  کشـورهایی  کـه  داده شـد 
همچنیـن بیـن ظرفیـت ذخیـره سـازی آب و رشـد اقتصـادی نیـز چنیـن همبسـتگی وجود دارد.  سـرمایه گذاری در زیرسـاخت 
و بهره بـرداری از خدمـات مرتبـط بـا آب می توانـد درآمـد بـاال بـرای رشـد اقتصـادی و ایجـاد شـغل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
دارنـد.  کار  نیـروی  بیشـتر  کـه  شـود  منجـر  تولیـدی  سیسـتم های  بـه  می توانـد  نیـز  آب  سـرمایه گذاری های  آورد.  فراهـم  را 
از طریـق مشـاغل سـبز، شـیوه های فشـرده تر و پرداخـت  را  کـه توسـعه سـبز می توانـد فرصت هـای شـغلی  قابـل ذکـر اسـت 
اشـتغال،  و  اقتصـادی  مثبـت  نتایـج  رسـاندن  کثـر  حدا بـه  رسـیدن  بـرای  دهـد.  افزایـش  کوسیسـتم  ا خدمـات  هزینه هـای 
کشـاورزی، انـرژی و صنعـت ضـروری اسـت. در چارچـوب  برنامه ریـزی منابـع آب در ارتبـاط بـا بخش هـای مربوطـه ماننـد 
قانونـی مناسـب، مشـارکت های دولتـی و خصوصـی  ) 3PPP( چشـم انداز سـرمایه گذاری بسـیاری در بخش هـای آب مـورد 
نیـاز اسـت، از جملـه سـاخت و سـاز و بهره بـرداری زیرسـاخت بـرای آبیـاری و آب، توزیـع و تصفیـه را می تـوان ارائـه داد. بـا 
کاهـش شـغل یـا جابجایـی  کـه  کاهـش فقـر و پایـداری زیسـت محیطـی، بایـد روش هایـی  توجـه بـه ترویـج رشـد اقتصـادی، 
کاهـش می دهـد و ممکـن اسـت ایجـاد فرصت هـای شـغلی از طریـق اجـرای یـک رویکـرد یکپارچـه در مدیریـت آب ایجـاد  را 

گیـرد.  شـود، مـورد توجـه قـرار 
دیدگاه هـای منطقه ای

که در حـال حاضر دارای بیکاری باالیی اسـت،  در آفریقـا، تقاضـا بـرای مشـاغل یـک مسـئله مهـم سیاسـی در ایـن قاره اسـت 
خ رشـد قابـل توجـه خود  ج از ایـن قـاره بسـیار بـاال اسـت. بـرای اینکـه آفریقـا بتوانـد نـر محرک هـای مهاجـرت در داخـل و خـار
کنـد، زیرسـاخت های اساسـی در آب و بـرق مـورد نیـاز دارد. بـدون ایـن اتفـاق، اقتصادهـای  گذشـته حفـظ  را در 10 سـال 
آفریقایی می توانند حرکت خود را از دسـت بدهند و منجر به از دسـت دادن مشـاغل مسـتقیم آب و مشـاغل در بخش های 
وابسـته بـه آب شـوند. در منطقـه عربـی، در سـال های اخیـر، رونـد بیـکاری بدتـر شـده اسـت، زیـرا درآمـد روسـتایی بـه علـت 
کاهـش یافتـه اسـت. ایـن روندهـا  کشـاورزی، خشکسـالی، تخریـب زمیـن و تخریـب منابـع آب زیرزمینـی  بهـره وری پاییـن 
گسـترش شـهرک های غیـر رسـمی و نـا آرامی هـای اجتماعـی را افزایـش داده اسـت. بـه دلیل  مهاجـرت روسـتایی بـه شـهرها، 

payments for ecosystem services .2

public-private partnerships .3
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کمبـود آب در منطقـه عـرب، اشـتغال در بسـیاری از بخش هـا حسـاس بـه آب شـده اسـت. سـرمایه گذاری در بهـره وری و 
کـه بایـد از میـان تعـادل آب و اهـداف اشـتغال،  اسـتفاده از آب مجـدد، راه هـای متنوعـی را بـرای دولت هـا ارائـه می دهـد 

تـوازن را در نظـر بگیرنـد. 
بـرای  شـیرین  آب  اعتمـاد  قابـل  تامیـن  بـه  وابسـته  دارنـد،  اقتصـادی  رشـد  کـه  صنایـع  بیشـتر  آرام،  اقیانـوس  و  آسـیا  در 
نوبـه  بـه  کـه  دارد  انـرژی  منابـع  افزایـش  بـه  نیـاز  اقتصادهـا  گسـترش  می باشـند.  تولیـد  فرایندهـای  از  بزرگـی  بخش هـای 
کشـاورزی، پتانسـیل بسـیار  خـود نیـاز بـه دسترسـی بـه آب بیشـتری خواهـد داشـت. بـا افزایـش دسترسـی بـه آب در بخـش 
زیـادی بـرای ایجـاد فرصت هـای شـغلی در منطقـه وجـود دارد. در صنایـع و بخش هـای خدمـات نیـز بـرای ایجـاد و حمایـت 
کنتـرل آلودگـی و اسـتفاده از فاضـاب، پتانسـیل هایی  از مشـاغل وابسـته بـه آب، بـه ویـژه از طریـق بهبـود بهـره وری آب، 

وجـود دارد. 
کـه در اشـتغال در مدیریـت آب و خدمـات آب و همچنیـن  اروپـا و آمریـکای شـمالی، در میـان تحـوالت قابـل توجهـی  در 
ح زیـر اسـت: در اتحادیـه اروپـا و شـمال امریـکا، افزایـش خودکار، اسـتفاده از سـنجش از  شـرایط الزم مـورد نیـاز اسـت، بـه شـر
راه دور و اسـتاندارد سـازی؛ در اروپـای شـرقی، سـرمایه گذاری در زیرسـاخت، محدودیـت منابـع و اصاحـات آبـی در ادارات 
ملـی اسـت. فرصت هـای شـغلی جدیـد در پتانسـیل توسـعه نیافتـه بـرای نیروگاه هـای آبـی )در بعضـی قسـمت های منطقـه( 
و دیگـر انرژی هـای تجدید پذیـر وجـود دارد. نیـاز بـه تعمیـر، نوسـازی و سـاخت انـواع مختلـف زیرسـاخت های آبـی ممکـن 

کنـد.  اسـت فرصت هـای شـغلی مختلفـی ایجـاد 
کارائیـب بـه شـدت بـه بهره بـرداری از منابـع طبیعـی، از جملـه آب، بـه ویـژه بـرای معـادن،  اقتصادهـای آمریـکای التیـن و 
توجـه  مسـتلزم  امـر  ایـن  دارد.  تکیـه  گردشـگری،  و  ماهیگیـری  جنـگل داری،  زیسـتی،  سـوخت های  جملـه  از  کشـاورزی، 
کثـر رسـاندن مشـارکت آب در توسـعه و ایجـاد شـغل، بـا شـروع از تسـهیات قـوی، شـفاف و  سیاسـت گذاران بـه منظـور حدا
موثـر بـرای مدیریـت یکپارچـه آب و ارائـه خدمـات آب و فاضـاب اسـت. ایـن اقدامـات از منافـع عمومـی، ارتقـاء بهـره وری 
اقتصـادی برخـوردار اسـت و ثبـات و انعطـاف الزم را بـرای جـذب سـرمایه گذاری بـرای توسـعه منابـع آب و خدمـات عمومـی 

را فراهـم می کنـد. 
حقوق بشـر، توسـعه پایدار و جنسیت

کـه بـه هنـگام  حقـوق بشـر، اقتصـاد سـبز، توسـعه پایـدار و جنسـیت از مهمتریـن چارچـوب قانونـی و سیاسـت گذاری هسـتند 
گرفتـه شـوند. حـق آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی پیـش  بایـد در نظـر  بـا مشـاغل آب و شـغلی  ارتبـاط  تصمیم گیـری در 
کرامت انسـانی، غذا و مسـکن مناسـب  شـرط الزم بـرای تحقـق سـایر حقـوق بشـر اسـت، بـه ویـژه حقـوق مربـوط بـه زندگـی و 
کار شـرافت مندانه نیـز یـک حـق  و همچنیـن حـق سـامت و رفـاه، از جملـه بـه شـرایط شـغلی و محیطـی سـالم اسـت. حـق 
جهانـی  اعامیـه  در  کار  حـق  فرهنگـی،  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  حقـوق  از  مجموعـه ای  زیـر  اسـت.  المللـی  بیـن  و  انسـانی 
کنـد، آزادانـه  کار  کـه  کـس حـق دارد  کـه بیـان می کنـد: »هـر   ،)1948  ,UN( حقـوق بشـر در سـال 1948 بیـان شـده اسـت
کار و همچنیـن امنیـت شـغلی در برابـر بیـکاری.«  بـا وجـود ایـن حقـوق  کنـد و بـا شـرایط مناسـب و مطلـوب  انتخـاب اشـتغال 
کار، 17  کار وجـود دارد. بیماری هـای جسـمی مرتبـط بـا  شـناخته شـده جهانـی، سـاالنه 2.3 میلیـون مـرگ و میـر ناشـی از 
درصـد از ایـن مـرگ و میـر را تشـکیل می دهنـد و در ایـن دسـته عوامـل اصلـی و قابـل پیشـگیری عبارتنـد از آب آشـامیدنی 
کشـور بـه سـرعت  کمبـود دانـش اسـت. ایـن ارقـام نشـان دهنـده نیـاز  کـم و ضعیـف، تصفیـه ضعیـف، بهداشـت ضعیـف و 
کار اسـت.  در سـپتامبر  بخشـیدن بـه تـاش بـرای تامیـن آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـت بـرای همـه، از جملـه در محـل 
که از در دسـترس بودن  2015، جامعـه بیـن المللـی اهـداف توسـعه پایـدار )SDGs 4( را بـه تصویـب رسـاند. هـدف ایـن اسـت 
و مدیریـت پایـدار آب و بهداشـت بـرای همـه اطمینـان حاصـل شـود و هـدف هشـتم، ارتقـاء رشـد اقتصـادی پایـدار، جامـع 
کار نیـز بـرای اهـداف مختلـف  کارآمـد و مناسـب بـرای همـه اسـت. نگرانی هـای مربـوط بـه آب و  کامـل و  و پایـدار، اشـتغال 
دیگـر توسـعه پایـدار، بـه ویـژه اهـداف 1 در مـورد فقـر و اهـداف 3 در سـامت، اهمیـت دارد و بـه همیـن ترتیـب بـرای تحقـق 
کـه زنـان قابـل  اهـداف توسـعه پایـدار مهـم خواهـد بـود.  شـواهد و مـدارک از بخش هـای مختلـف اقتصـادی نشـان می دهـد 
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کـه  کیفـی نشـان می دهـد  کننـد و تجزیـه و تحلیـل  توجهـی می تواننـد در موقعیت هـای رسـمی در باالتریـن سـطوح را ایجـاد 
کارایـی و افزایـش تولیـد را بهبـود ببخشـند. بـا ایـن  مشـارکت زنـان در مدیریـت منابـع آب و زیرسـاخت های آب می توانـد 
کار را تجربـه می کننـد. در بسـیاری از نقـاط جهـان، زنـان  گسـترده و نابرابـری در محـل  وجـود، زنـان همچنـان، تبعیـض 
کارهای مراقبتی  کم درآمد را اشـغال می کنند و هنوز هم مسـئولیت بیشـتری را برای بسـیاری از  کم ارزش و  اغلب مشـاغل 
کار مرتبـط  کمـک بـه نیـروی  بـدون پرداخـت انجـام می دهنـد. تعـدادی از اقدامـات می توانـد بـرای بهبـود مشـارکت زنـان و 
بـا آب، از جملـه: اتخـاذ سیاسـت ها و اقدامـات برابـر فرصت هـا؛ بهبـود مجموعـه داده هـای نیـروی انسـانی تجزیـه جنـس؛ 
گسـترش دسترسـی بـه خدمـات عمومـی و  کلیشـه های جنسـیتی؛ و  رسـیدگی بـه موانـع فرهنگـی؛ هنجارهـای اجتماعـی و 

کار اسـت.  سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های زمـان و نگهـداری 
نوآوری

کمـک می کنـد و منافـع مربـوط بـه توسـعه اقتصـادی و شـغل مناسـب را بـه همـراه  نـوآوری بـه بهبـود مـداوم مدیریـت آب 
بـرای فرصت هـای  بـر راندمـان بالقـوه، اثربخشـی و بهبـود عملکـرد، نوآوری هـا می تواننـد پیامدهـای مهمـی  دارد. عـاوه 
کیفـی آب داشـته باشـند. نـوآوری ناشـی از تغییـر بـه سـوی یـک اقتصـاد سـبز، بـا  کـم آب و  شـغلی مربـوط بـه آب و در شـرایط 
کاری را  توجـه بـه فن آوری هـا، فرایندهـا و شـیوه های جدیـد، طیـف وسـیعی از وظایـف مرتبـط بـا مشـاغل مختلـف و شـرایط 
تغییـر می دهنـد. نـوآوری تعـداد و ماهیـت شـغل و مجموعـه مهارت هـای الزم و صاحیـت را تغییر خواهـد داد. مکانیزم های 
گرفتـن فرصت هـای شـغلی در زمینـه نـوآوری آب و اطمینـان از  سیاسـت بایـد در جهـت تحقـق پژوهش هـای مربوطـه بـرای 

ظرفیـت الزم بـرای تولیـد و انتشـار نوآوری هـای مرتبـط بـا آب باشـند. 
بهبـود بهـره وری آب و بهره وری در تولیدات

و  کنـد  کمـک  اقتصـادی  و  اجتماعـی  بهبـود وضعیـت  بـه  تولیـد می توانـد  در  بهـره وری  و  از آب  اسـتفاده  بهـره وری  هـر دو 
کنـد )کـه  کمبـود آب ایجـاد  فرصت هـای شـغلی و شـغل های مناسـب را در بخش هـای وابسـته بـه آب، بـه ویـژه در شـرایط 
تامیـن منابـع آب نامناسـب ممکـن اسـت مانـع توسـعه شـود(. فن آوری هـای جدیـد بـا بهـره وری منابـع و همچنیـن افزایـش 
کار در سراسـر جهـان می شـود. دولت هـا می تواننـد  رقابـت و نـوآوری نیـز باعـث ایجـاد تغییـر در اشـتغال و تغییـر در نیـروی 
چارچوب هـای سیاسـت گذاری را بـرای تأمیـن، پشـتیبانی و پـاداش در بهبـود و  بهـره وری منابـع یـا بهـره وری در تولیـدات، 
کار، آنهـا می تواننـد  کننـد. بـا انجـام ایـن  افزایـش رقابـت، انعطاف پذیـری و امنیـت و منابـع جدیـد اشـتغال و رشـد، ایجـاد 
صرفه جویـی در هزینه هـای قابـل توجهـی بـرای عوامـل مختلـف از بهبـود بهـره وری، بازاریابـی، نـوآوری و مدیریـت آب را 
گرفتـن منافـع و هـم افزایـی  کل دوره تولیـد محصـول تسـهیل شـود. بـا ایـن حـال، درک و در نظـر  افزایـش داده و در طـول 
کلـی  کوسیسـتم و مسـائل دیگـر در مقیـاس مناسـب بـرای مدیریـت عاقانـه و دسـتیابی بـه اهـداف  بیـن آب، انـرژی، غـذا، ا

پایـداری ضـروری اسـت. 
گون برای آب گونا فرصت هـای متنـوع و 

کمبـود آن اسـت یـا رقابـت زیـاد بـرای آب، نیـاز بـه اسـتفاده از منابـع غیر  کـه منبـع  افزایـش تقاضـا بـرای آب در بخش هایـی 
بـاران، روانـاب شـهری، فاضـاب و بازیافـت فاضـاب  کـم آب و چشـمه ها، آب  بـرای آب دارد، ماننـد چاه هـای  متعـارف 
کـه اشـکال  ایـن دلیـل  بـه  از طریـق توسـعه تکنولـوژی باعـث ایجـاد اشـتغال خواهـد شـد، بلکـه  نـه تنهـا  کار  ایـن  اسـت. 
کوچـک  را در زمین هـای  کشـت محصـوالت بسـیار سـودآور  کوچـک ماننـد  کاربردهـای شـدید آب در مقیـاس  از  جدیـدی 
کاربـرد دارد.  بـا توجـه بـه اینکـه  گیاهـان بـرای تصفیـه آب نیـز  را ایجـاد می کنـد و همچنیـن در بهره بـرداری و نگهـداری 
کافـی مدیریـت می شـود، فاضـاب )بـه منظـور مقابلـه بـا شـرایط مناسـب( فرصت هایـی بـرای  خطـرات بهداشـتی بـه انـدازه 
20 میلیـون هکتـار  4 میلیـون و  بیـن  کـه  بـرآورد شـده اسـت  کـم آب.  بـه ویـژه در مناطـق  را فراهـم می کنـد،  ع منابـع  تنـو
کسـانی  کشـاورز و  کار نـه تنهـا باعـث ایجـاد معیشـت خانواده هـای  زمیـن بـا فاضـاب تصفیـه نشـده آبیـاری می شـود. ایـن 
قابـل توجهـی  بـه طـور  ایجـاد شـغل  انتظـار مـی رود،  آن  افزایـش  بـا  بلکـه  بازاریابـی محصـوالت هسـتند می شـوند،  کـه در 
بـه  منجـر  و  کـرد  خواهـد  ایجـاد  تحقیقاتـی  سـطح  در  را  مشـاغل  ابتـدا  آب  منابـع  در  ع  تنـو یابـد.  افزایـش  بخـش  ایـن  در 
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مشـاغل  از  فراتـر  شـد.  خواهـد  هوشـمند  سیسـتم های  تنظیـم  و  نگهـداری  و  نظـارت  عملیـات،  بـرای  جدیـد  شـغل  ایجـاد 
کشـاورزی و بهداشـت عمومـی ایجـاد می شـود، احتمـاال باعـث ایجـاد  کـه اسـتفاده مجـدد از آب در بخش هـای مختلـف، 
کشـت محصـوالت غیـر غذایـی می شـود. ایـن تحـوالت نیـاز به  کشـاورزی، تولیـد بازاریابـی و  اشـتغال در تحقیقـات، توسـعه 
کارکنـان شـده و در نتیجـه، بـر اهمیـت توسـعه ظرفیـت و توسـعه حرفـه ای مسـتمر  مجموعه هـای مختلفـی از مهارت هـای 

کیـد دارنـد.  تأ
گفتگـو و رفع نیازهای ظرفیتی توسـعه بهبـود 

کیفیت هـا و ظرفیـت منابـع انسـانی شـاغل بـرای اجـرای موفقیـت آمیـز بخش هـای آب و بـرای اسـتفاده مـداوم،  مهارت هـا، 
انطبـاق و توسـعه نوآوری هـای علمـی و فـن آوری حیاتـی اسـت. ایـن بـه ویـژه از دیـدگاه فزاینـده ای از تخصص هـای مـورد 
ارائـه خدمـات مربـوط  کـه شـامل مدیریـت منابـع آب، سـاخت و مدیریـت زیرسـاخت های آب و  بـرای ایـن بخش هـا  نیـاز 
بـه آب اسـت، بسـیار برجسـته اسـت. فقـدان ظرفیـت و چالـش هـای موجـود در بخـش هـای آب نیـاز بـه طراحـی ابزارهـای 
کارکنـان و همچنین تقویـت ظرفیت نهادی دارد.  آموزشـی مناسـب و روش هـای یادگیـری نوآورانـه بـرای ارتقای شایسـتگی 
گروه هـای دیگـر از جملـه سـازمان های  ایـن امـر بـه دولـت و سـازمان های آن، سـازمان های حوضـه رودخانـه و همچنیـن 
مناسـب  یـک محیـط سیاسـی  ایجـاد  از:  عبارتنـد  ایـن شـکاف  کـردن  پـر  راه حل هایـی  اعمـال می شـود.  بخـش خصوصـی 
دولتـی(،  غیـر  هـای  سـازمان  خصوصـی،  )عمومـی،  بخـش  کارفرمایـان  آمـوزش،  بخـش  بیـن  همـکاری  چارچـوب  بـرای 
کارکنـان؛ تقویـت آمـوزش فنـی و حرفـه ای؛ و توجـه  کارکنـان؛ ایجـاد انگیـزه بـرای جـذب و حفـظ  کارگـری و  اتحادیه هـای 
بـه توسـعه ظرفیـت منابـع انسـانی در مناطـق روسـتایی اسـت. مهارت هـای جدیـد و متقابـل نیـز، نیـاز بـه پاسـخگویی بـه 

نیازهـای جدیـد دارنـد. 
گزارش دهی نظـارت، ارزیابی و 

سـطح  در  آنهـا  آسـیب پذیری  و  کیفـی  کمـی،  لحـاظ  از  آب  منابـع  وضعیـت  بـه  مربـوط  عینـی  و  اطمینـان  قابـل  اطاعـات 
محلـی یـا منطقـه، اغلـب ضعیـف یـا ناموجـود هسـتند، همچنیـن معیارهـای خـاص بـرای تقاضـای آب و اسـتفاده آب در 
کاهـش اسـت و بـه درسـتی  بخش هـای مختلـف اقتصـادی اسـت. در سراسـر جهـان، شـبکه های نظـارت بـر آب در حـال 
کمـک  کـردن فاصله هـا  تأمیـن مالـی نمی شـوند. توسـعه تکنولـوژی و افزایـش اسـتفاده از سـنجش از راه دور می توانـد بـه پـر 
کار را منعکـس  کنونـی  کمـی از آمارهـا واقعیـت  کنـد، امـا بـه تنهایـی بـه مقصـد نمی رسـد.  از لحـاظ مشـاغل و اشـتغال، تعـداد 
کننـد )اغلـب بـه دلیـل اهـداف، روش هـای اندازه گیـری و چارچـوب  کـه وضعیـت اصلـی را سـاده  می کننـد. آنهـا تمایـل دارنـد 
کافـی و تجزیـه و تحلیـل ناقـص موضوعـات پیچیـده می شـود. یکـی از  کـه منجـر بـه پوشـش جزئـی، جزئیـات  مفهومـی(، 
کار غیررسـمی، نیمه وقـت و یـا بـدون پرداخـت اسـت. چالـش  بزرگتریـن چالش هـا جمـع آوری داده هـا و اطاعـات مربـوط بـه 
کار مشـخص اسـت. داده هـا را می تـوان از طریـق پایـگاه ورودی- دیگـری در شناسـایی سـطح »وابسـتگی بـه آب« بـرای 

کل اقتصـاد در تامیـن  خروجـی داده هـای جهانـی )WIOD 5( مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد تـا شـواهدی را مبنـی بـر اینکـه 
و  تامیـن می کنـد،  را  آب  بهبـود  یـا  افزایـش  دولـت  کـه  زمانـی  ایجـاد می شـود،  و چندیـن شـغل  اسـت  وابسـته  آب چگونـه 
کل سـرمایه گذاری های بالقـوه در یـک بخـش معیـن را بدسـت آورد.  بخش هـای مرتبـط بـرای محاسـبه اثـرات چندگانـه 

پاسخ های سیاسی
توسـعه  در همـه سـطوح  کشـورها،  در همـه  و فرصت هـای شـغلی  آب  بیـن مدیریـت  ارتباطـات ضـروری  و  بحرانـی  روابـط 
وجـود دارد. مدیریـت مـداوم آب، همـراه بـا دسترسـی بـه تامیـن ایمنـی و قابـل اعتمـاد آب و خدمـات بهداشـتی مناسـب، 
کـرده و رشـد در بخش هـای اقتصـادی را نیـز ایجـاد می کنـد.  اراده  یـک محیـط مناسـب بـرای فرصت هـای اشـتغال را ایجـاد 
کـه از توسـعه پایـدار و ایجـاد شـغل حمایـت می کنـد، ضـروری  سیاسـی بـرای تعییـن و اجـرای اهـداف سیاسـت مرتبـط بـا آب 
گرفتـن  کـه می توانـد منجـر بـه نادیـده  اسـت. بـا ایـن حـال، اغلـب سـطح پاییـن درک ریسـک های بـاال و اثـرات جـدی اسـت 
گـران قیمـت باشـد. بهبود دانـش و درک، به ویژه در میان سیاسـت مداران  مسـائل آب، اغلـب بـا نتایـج فاجعـه آمیـز و بسـیار 
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گیـر منابـع آب، زیرسـاخت ها و خدمـات در اقتصـاد و ایجـاد اشـتغال، منافـع را در زمینـه تولیـد  و سیاسـت گذاران، از نقـش فرا
شـغل های مناسـب و معقـول خواهـد بـرد، و همچنیـن بـه اهـداف وسـیع تر توسـعه پایـدار سـوق می دهـد. رسـیدن بـه اهداف 
اجتماعـی نیازمنـد یکپارچگـی و یـک دیـد مشـترک اسـت، بویـژه بیـن سیاسـت های آب، انـرژی، غذایـی، زیسـت محیطـی، 
کاهـش  را  منفـی  تأثیـرات  و  شـده  تـراز  هـم  ذینفعـان  همـه  بـرای  انگیزه هـا  کـه  ایـن  از  اطمینـان  اقتصـادی،  و  اجتماعـی 
کـه اشـتغال ممکـن اسـت پاییـن بیایـد  می دهـد، بـه عنـوان مثـال در تضمیـن اشـتغال در آینـده افـراد آواره در بخش هایـی 
)از بیـن بـرود(. در سـال های آینـده، دولت هـا و شرکایشـان نیـاز بـه توسـعه و پیاده سـازی اسـتراتژی های پایـدار، یکپارچـه و 
حمایتـی آب، اشـتغال و اقتصـادی دارنـد تـا بتواننـد بـه چالش هـای ناشـی از خطـرات و فرصت هـای ارتباطـات آب و شـغلی 
کشـوری، بـا توجـه بـه منابـع اصلـی خـود، پتانسـیل و اولویت هـا شناسـایی و  اشـاره شـده پاسـخ مناسـبی دهنـد.  بـرای هـر 
کثـر  اسـتراتژی ها، برنامه هـا و سیاسـت های خـاص و منسـجم بـرای دسـتیابی بـه تـوازن بخش هـای مناسـب و تولیـد حدا
کارآمـد بـدون ایجـاد خطـر بـرای پایـداری منابـع آب و محیـط زیسـت تعییـن می شـود. جامعـه بین  ممکـن از شـغل مناسـب و 
کارهـای مناسـب و توسـعه پایـدار فراهـم می کنـد  المللـی در حـال حاضـر راه را بـرای تعییـن اهـداف بلندمـدت آب، بهداشـت، 

کشـورها می دهـد. کـه چارچـوب عملیاتـی بـرای اهـداف توسـعه را در 
 

 )SergiyN/Shutterstock.com :راه آبـی بـرای فعالیـت اقتصادی- بنـدر هامبورگ آلمان )عکس

مقدمه
کشـوری هسـت، مبنـای اهمیـت توجـه  گزارشـی از ارائـه روابـط حسـاس بیـن آب، مشـاغل و توسـعه پایـدار هـر  ایـن مقدمـه، 
سیاسـی و روابـط سیاسـی مابیـن اسـت. ایـن فصـل مزایـای سـرمایه گذاری در آب و شـغل را در جهت رفع آن نیـز بیان می کند 

کارهـای بی اثـر پرهزینـه اجتنـاب می کنـد. و از 
کـه آن را نفـس می کشـیم، آب زندگی انسـان،   آب بـر تمـام جنبه هـای زندگـی بـر روی زمیـن، نفـوذ می کنـد. ماننـد هوایـی 
گیـاه را حفـظ می کنـد. آب خدمـات حیاتـی بـرای سـامت انسـان، معیشـت و رفـاه را فراهـم می کنـد و بـه پایـداری  حیـوان و 
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کمـک می کنـد.  کوسیسـتم ها نیـز  ا
کار در هـر بخـش از اقتصـاد نیازمنـد به آن اسـت: در بخش اصلی  آب جـزء ضـروری اقتصـاد مـا اسـت و برایایجـاد و حفـظ 
کشـاورزی، دامـداری، ماهیگیـری رودخانـه ای، آبـزی پـروری، معـدن کاوی و اسـتخراج ازسـایر منابـع طبیعـی(؛  )مثـا 
کاال، تولیـد بـرق و سـوخت(؛ و در بخـش خدمـات )مثـا  در بخـش ثانویـه )بـه عنـوان مثـال صنایعسـنگین، پـردازش 
گردشـگری و تفریـح( )2012a ,OECD ;2006 ,UNDP(. بسـیاری از ایـن بخش هـا نیـاز بـه مقـدار زیـادی آب در یـک یـا 

چنـد مرحلـه از زنجیـره حیاتـی خـود دارنـد. 
کشـاورزی، جنگلداری،  کار می کند:  کار جهـان در هشـت صنعـت آب و صنایـع وابسـته بـه منابـع طبیعی  نیمـی از نیـروی 
ماهیگیـری، انـرژی، تولیـدات متمرکـز بـر منابـع، بازیافـت، سـاخت و سـاز و حمـل و نقـل. بیـش از یـک میلیـارد نفـر بـه 
کار هسـتند، دو بخش آخـر بیشـتر از بخش هـای  کشـاورزی و جنگل هـا مشـغول بـه  تنهایـی در بخش هـای ماهیگیـری، 

 .)2013a ,ILO( دیگـر تحـت تأثیـر اختـاالت آب شـیرین قـرار می گیرنـد
 6  ( آب  منابـع   یکپارچـه  مدیریـت  کوسیسـتم ها،  ا ترمیـم  و  حفاظـت  شـامل  گسـترده تر  معنـای  در  آب  پایـدار  مدیریـت 
بـا دسترسـی بـه یـک  IWRM( و همچنیـن توسـعه زیرسـاخت ها، بهـره وری و نگهـداری زیـر سـاخت ها اسـت. همـراه 
کـه موجب ایجاد محیط مناسـب  کافی هسـت،  منبـع امـن، قابـل اعتمـاد و مقـرون بـه صرفـه از آب و خدمـات بهداشـتی 
UN-( بـرای فرصت هـای شـغلی طوالنـی مـدت، و همچنیـن توسـعه و رشـد در بخش هـای مختلـف اقتصـادی اسـت

.)2013a  ,ILO  ;2011  ,EMG
کامل شـناخته شـده باشـد، منجر بـه ایجاد  کـه نقـش مرکـزی آب بـه طـور  انتقـال بـه یـک اقتصـاد پایـدار و سـبزتر، 

مشـاغل بیشـتر، افزایـش تعـداد مشـاغل مناسـب و درجـۀ بهتر اجتماعی می شـود.
کار، باعـث ایجـاد یـک اقتصـاد  ارائـه اولیـه خدمـات مناسـب آب، فاضـاب و بهداشـت )WASH  7( در منـزل و محـل 
کار می شـود، بـا نسـبت سـود بـه هزینـه ۷ بـه ۱ بـرای  کارآمـد و نیـروی  کمـک بـه یـک جمعیـت سـالم و  قـوی از طریـق 
کشـورهای در حـال توسـعه اسـت )2012a 2011a and ,OECD( )همچنیـن فصـل  خدمـات پایـه ای آب و فاضـاب در 
کـم بـه  کمتریـن دسترسـی نسـبت بـه آب و فاضـاب را دارنـد، احتمـاال دسترسـی  کـه  11 را ببینیـد(. برعکـس، افـرادی 
 and  2010  ,UNEP( را شـدت می بخشـد فقـر  بنابرایـن چرخـه  دارنـد،  نیـز  را  پایـدار  و مشـاغل  بهداشـتی  مراقبت هـای 
2012a(. در این راسـتا، شـکاف های برابری میان شـهروندان شـهری و روسـتایی، بین جنسـیت ها و بین ثروتمندترین 

 .)2015  ,UNICEF/WHO( و فقیرتریـن بخش هـای جمعیـت بـه وجـود خواهـد آمـد
سـرمایه گذاری در آب: مسـیری برای رشـد اقتصادی و مشـاغل

در حالیکـه نیـروی محرکـه آب، رشـد اقتصـادی و اشـتغال پیچیـده اسـت و به شـدت وابسـته به شـرایط خـاص فیزیکی، 
در  خصوصـی  و  عمومـی  سـرمایه گذاری  بـا  همـراه  عمومـی،  صحیـح  کمیـت  حا اسـت،  اقتصـادی  و  سیاسـی  فرهنگـی، 
بخش هـای  تمـام  در  را  اشـتغال  از  حمایـت  و  تولیـد  می توانـد  خدمـات،  و  آب  زیرسـاخت های  و  آب  منابـع  مدیریـت 
کـه  اقتصـاد انجـام دهـد. ایـن فرصت هـا از شـغل های مناسـب تمـام وقـت تـا مـوارد غیـر رسـمی تری برخـوردار اسـت - 
کـردن  کـه بـا اقدامـات مناسـب در مقـرر  گسـتره وسـیعی از مجموعـه مهارت هـا را شـامل می شـود )2013a ,ILO(. زمانـی 
گـر  ا ایـن،  بـر  عـاوه   .)2007a  ,ILO(شـوند تبدیـل  مناسـبی  شـغل های  بـه  می تواننـد  گردنـد،  تقویـت  کاری  شـرایط 
کـردن اقتصـاد حمایـت خواهنـد  کننـد، ایـن مشـاغل نیـز از سـبز  کمـک  اقدامـات بـه حفـظ یـا بازگردانـدن محیـط پایـدار 
مناسـب  نظـارت  فقـدان  مقابـل،  در   .)2005  ,SIWI/WHO  ;2008  ,2013b; UNEP/ILO/IOE/ITUC  ILO( کـرد 

 .)2014a  ,2012  ,ILO( گـذاری در آب می توانـد منجـر بـه افـت اقتصـادی شـود کمیـت موثـر( و عـدم سـرمایه  )حا
کامل شـناخته شـده اسـت،  کـه در آن نقـش مرکزی آب به طور  در حقیقـت، تغییـر بـه سـمت یـک اقتصـاد پایـدار و سـبزتر 

 .)2013a ,ILO( منجـر بـه ایجـاد مشـاغل بیشـتر، افزایش تعداد مشـاغل مناسـب و درجـۀ اجتماعی باالتری می شـود
کشـاورزی و انـرژی -  بـازده بـاال بـرای اقتصـاد و محیـط زیسـت نـه تنهـا بـا سـرمایه گذاری در زیرسـاخت - بـرای آب، 

integrated water resources management .6
water, sanitation and hygiene .7
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بلکـه بـا ارائـه خدمـات در ایـن بخش هـا انجـام می شـود )2012b ,UNEP(. ایـن شـامل اشـتغال در تمـام بخش هـای 
هـای  سـازمان  (و   R&D  8( توسـعه  و  تفریحـی، تحقیـق  گردشـگری،  کشـاورزی،  انـرژی،  ماننـد صنعـت،  آب  مصـرف 
و مدیریـت عمومـی و همچنیـن  وزارتخانه هـا، سـازمان های تحقیـق  از جملـه شـهرداری ها،  مختلـف بخـش دولتـی، 
کـه ایـن  کـه شـواهد محـدود اسـت، نشـان می دهـد  سـازمان های بیـن المللـی می شـود )UN-Water, 2014(. در حالـی 
مشـاغل بیشـتر واجـد ، امن تـر و بهتـر در میـزان پرداخـت نسـبت بـه مشـاغل قابل مقایسـه در بخش های مشـابه هسـتند 
)2013a, p. xiv ,ILO(. عـاوه بـر ایـن، دسـتاوردهای بهـره وری اقتصـادی و دسترسـی بـه بازارهـای جدید و رو به رشـد 
می توانـد منجـر بـه افزایـش سـود، درآمـد و دسـتمزد شـود )2013a ,ILO(.  بـه ویـژه، توسـعه زیرسـاخت بـرای تولیـدات 
کنتـرل سـیاب( و سـرمایه گذاری هـای انجـام شـده بـرای ارتقـا، جایگزینـی و یـا  مصـارف آب )مثـا آبیـاری، برق آبـی و 
کل  کـه 70 درصـد از  کشـاورزی آبـی  کارهـای موجـود باعـث ایجـاد شـغل می شـود )UN-Water, 2014(.  در بخـش  لغـو 
برداشـت از منابـع آب شـیریندر سراسـر جهـان را شـامل می شـود، صرفـه جویـی بالقـوه بـازده از افزایـش بهـره وری آب 
می توانـد بـه میـزان 115000000 دالر آمریـکا در سـال تـا سـال ۲۰۳۰ باشـد )براسـاس قیمت هـای سـال ۲۰۱۱(. عـاوه بـر 
کلـی 100  کشـاورز فقیـر، سـود خالـص مسـتقیم بـرآورد شـده  کارآمدتـر آب بـه حـدود 100 میلیـون  ایـن، ارائـه فناوری هـای 
را دربـر خواهـد داشـت )Dobbs, et al. 2011(.  سـرمایه گذاری در آب آشـامیدنی سـالم و  آمریـکا  الـی200 میلیـارد دالر 
خ بازگشـت باالیـی  کـرده اسـت. چنیـن سـرمایه گذاری هایی دارای نـر فاضـاب مسـیری را بـرای رشـد اقتصـادی فراهـم 
هسـتند: بـرای هـر 1 دالر آمریـکا سـرمایه گذاری شـده، سـازمان بهداشـت جهانـی ) WHO 9( درآمـد 3 الـی 34 دالر آمریـکا 
بسـته بـه منطقـه و تکنولـوژی را بـرآورد می کنـد )WWAP, 2009(. طبـق برنامـه محیـط زیسـت سـازمان ملـل متحـد )10 
کـه دسترسـی بـه آب آشـامیدنی و فاضـاب را در آفریقـا فراهـم می کنند،  کوچـک  UNEP (، سـرمایه گذاری در پروژه هـای 
کلـی بـرآورد اقتصـادی در حـدود 28.4 میلیـارد دالر در سـال یـا حـدود 5 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی  می توانـد بـه طـور 
بـه  بهتـر  دسترسـی  بـا  فقیـر  کشـورهای  در  کـه  داد  نشـان  دیگـری  مطالعـه   .).UNEP, n.d( بازگردانـد  را   )  GDP  11(
که  کسـانی  که  خ رشـد اقتصـادی سـاالنه بـه 3.7 درصـد رسـیده اسـت، در حالی  خدمـات آب و فاضـاب بهبـود یافتـه، نـر
دسترسـی مشـابهی بـه خدمـات بهبـود یافتـه ندارنـد تنهـا 0.1 درصـد رشـد داشـته اسـت )WHO, 2001(. بـه رغـم منافـع 
کـم در چنیـن زیرسـاخت هایی رنـج  کـه هنـوز از سـرمایه گذاری  واضـح، بسـیاری از مناطـق در سراسـر جهـان وجـود دارد 

می برنـد.
آتـی قابـل توجـه  بـا آن در دهه هـای  بـازار خدمـات آب و فاضـاب و ایجـاد شـغل مرتبـط  کـه پتانسـیل  انتظـار مـی رود 
کامبـوج، حـدود 20 میلیـون نفـر بایـد تـا سـال 2025 بـه منابـع آب لوله کشـی شـده  گیـرد. در تنهـا بنـگادش، بنیـن و  قـرار 
کـه نشـان دهنـده بـازاری بـا ارزش 90 میلیـون دالر  کـه 10 برابـر تعـداد فعلـی آن اسـت،  کننـد  روسـتایی دسترسـی پیـدا 
آمریـکا در سـال اسـت. در بخـش فاضـاب، مطالعـه ای در بنـگادش، اندونـزی، پـرو، و تانزانیـا، پتانسـیل بـازار بـرای 

.)2014 ,.Sy et al( خدمـات بهداشـتی تـا 700 میلیـون دالر در سـال را نشـان می دهـد

research and development .8

World Health Organization .9
United Nations Environment Programmer .10

gross domestic product .11



کارشناسـان   که بحران آب در تهران جدی شـده  کرد. از سـال 1370  ع  کاشـت چمن را ممنو در حرکتی جدید شـهرداری تهران 
گیاهـان پـر مصـرف آب ماننـد چمـن و چنـار در تهـران جلوگیـری شـود ولـی در  کاشـت  کـه از  بصـورت مسـتمر هشـدار می دادنـد 
کثر شـهرداری  که نه تنها  در تهران در ا طول  این بیسـت و چند سـال هیچگاه توجهی به این امر نشـد و هر روز شـاهد بودیم 
هـا اقـدام بـه کاشـت چمـن می کننـد. این حرکت پسـندیده شـهرداری تهران را به فـال نیک گرفته و امید داریم تمام مسـئوالن 
که زاینده رود  در آن  بی آب، دریاچه ارومیه در حال خشـک  غ فکری رسـیده باشـند، سـرزمینی  و دسـت اندرکاران به ابن بلو
کثر رودخانه هـای  بـزرگ بـی اب، دریاچـه هـای پریشـان و بختـگان و شـور  و ... همـه خشـکیده اند از مصـرف  اشـتباه  شـدن،ا

کنیـم  و فـواره هـا را برای آبرسـانی فضای سـبز اسـتفاده نکنیم. آب جلوگیـری 
فضـای سـبز زیباسـت،زندگی زیباسـت امـا بـه چـه قیمـت. ایـن حرکـت بسـیار ارزشـمند  را بـه شـهرداری تهـران بـزرگ تبریـک 
کـم فضاهـای قبلـی را نیـز با کاشـت گیاهـان  مقاوم در مقابل خشکسـالی تغییـر داده و فقط  کـم  کـه  می گوییـم وامیـد آن داریـم 
کـه بـرای آب شـرب خـود در مصرف آب صرفه جویی کنند چرا که صنعت، کشـاورزی و شـهرداری  ها، عمده  از مـردم نخواهیـم 

کنندگان آب هسـتند. تریـن مصـرف 

شهرداری تهران کاشت چمن را در تهران ممنوع کرد
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 ℀铻㈆ ⨆軾ꃾ
 ℀⠆∆ ⨆軾ꃾ

 ⠆∆ ⨆軾듾돾軾韾 ఆ⠆∆ 雾쳾믾 هلالج لج볾볾ꣾ韾 䀆䀆軾軾
뿾軾폾 䠆يش돾 찆껾鋾ꟾ ⼀ ⠆هلالج لج⼀∆럾㈆هلالج لج⼀룾䠆读壻هلالج لج 
愆挆椆朆 䜆軾 ㄆ〆∆ 䠆  䘆軾釾∆ 愆怆愆 䜆ㄆ軾럾


