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  دهیچک
، هر دو از موضوعات و »اشتغال و معیشت«و  »آب«

هایی هستند که کشور امروزه با آن مواجه است. این چالش
دو مسئله به ظاهر مجزا، تأثیرات مهمی بر روي یکدیگر 

دار یابی به شرایط پایدارند که عدم لحاظ این تأثیرات، دست
نماید. به بهانه شعار امسال روز دشوار میرا در هر دو موضوع 

جهانی آب (آب و مشاغل)، این تأثیرات و پیشنهادهایی براي 
دنه ب، زاییاشتغال، لحاظ آن، در چهار حوزه کلیدي (کشاورزي

اي و جدید) رشتههاي میانبخش خصوصی آب و عرصه
ا هایی در رابطه بمورد بررسی اجمالی قرار گرفته و سیاست

  پیشنهاد گردیده است.هر یک، 
  

  ست؟یچ مسئله
 در (UN WATER) ملل سازمان آب بخش گزارش به

 لاشتغا جهان در که یکسان از یمین به کینزد حاضر حال
 کار بآ با مرتبط يهابخش در) نفر اردیلیم مین و کی( دارند

 تهوابس آب به جهان، در موجود مشاغل همه باًیتقر و کنندیم
 و آب موضوع بر ل،یدل نیا به امسال، آب یجهان روز. است

 تا است شده متمرکز  (Water and Jobs) مشاغل
 یافک آب زانیم که بپردازد امر نیا یبررس و بحث به بتواند

 دتوانیم زانیم چه تا یفیک نظر از مناسب و یکم نظر از
 دهد رییتغ را مشاغل صاحبان و کارگران  شتیمع و یزندگ

  .دهد قرار الشعاعتحت را اقتصاد و اجتماع آن تبعبه و
 رد که میابییم در رانیا در آب تیوضع به ینگاه با
 در آب منابع یتیریمد و یفیک ،یکم تیوضع حاضر، حال

 نیا ،یفعل يروندها و است يجد يهاچالش دچار کشور،

 هاستمدت ،یکم منظر از. نمود خواهد زین دیتشد را هاچالش
 که ینیرزمیز يهاآب. میاکرده عبور منابع يداریپا مرز از که
 ند،کنیم نیتأم مختلف يهابخش در را یآب ازین %55 بر بالغ
 نهساال دیشد سقوط و افت دچار کشور نقاط از ياریبس در

 و یسطح يهاآب شدن شور روند ،یفیک منظر از. اندشده
 يهاخشب در ژهیوبه هافاضالب نفوذ و هیتخل زین و ینیرزمیز

. کنندیم خارج انتفاع زیح از را یآب منابع ،يکشاورز و یصنعت
 ریفراگ یعزم و گفتمان اجماع، هنوز زین یتیریمد منظر از
 تمام يهاچالش و معضالت نیا بر غلبه و ییارویرو يبرا
 انیم در چه زین یاجتماع يفضا. است امدهین وجود به اریع

 زودگذر يهاموج نوع از بعضاً عموم، انیم در چه و نخبگان
 فتهنگر شکل هنوز داریپا یاجتماع هیسرما و است یاحساس
 ،»مشاغل و آب« تمرکز نقطه ،یآب طیشرا نیچن در. است
 یشتیمع و یشغل مسائل و آب انیم ارتباط به تا است یفرصت
 یخصوص بخش و مردم دولت، يروزها نیا يجد دغدغه که

  .میبپرداز است،
 حوزه در بیترت به امر نیا ر،یز پرداخت چهار در
 و آب عرصه مانکارانیپ و مشاوران ،ییزااشتغال ،يکشاورز

 یبررس مورد د؛یجد و يارشتهانیم يهاعرصه تینها در
 شده شنهادیپ ییکردهایرو تناسب به و گرفته قرار یاجمال
  .است

 تاس آب کنندهمصرف نیتربزرگ ،يکشاورز بخش. 1
 زمتمرک بخش، نیا در زین کشور اشتغال از %17 به کینزد و

 در ،منابع به تعادل بازگرداندن و آب نجات دیکل. است شده
 هک است داریپا یصورت در امر نیا اما است يکشاورز بخش

 يراهکارها. شود گرفته نظر در او حقوق و کشاورز شتیمع
 خواهد همراه به یچکش يبازخوردها و هابازتاب ،یچکش
 يکشاورز از یبخش آن ن،یسرزم نیا یآب ندهیآ در. داشت

 از هاهنهاد وريبهره شیافزا با و زهیمکان صورتبه بتواند که
 راه دیبا امروز و است موجه ابدی ادامه آب، ژهیوبه و جمله
 تیحما مورد و شده لیتسه عمل در سو،نیا به حرکت يبرا

 کاهش يبرا یفعل يهاروش که است ذکر انیشا. باشد
 يهاستمیس توسعه رینظ ،يکشاورز بخش در آب مصرف

 ر،یخا يهاسال در ادیز غاتیتبل رغمیعل فشار، تحت ياریآب
 در و اشدب داشته یآب منابع به یکمک است نتوانسته عمدتاً
 دهش کشت سطح توسعه صرف شده، ییجوصرفه آب عمل

 نیا بر و اندگرفته قرار تنش تحت قبل از شیب ،یآب منابع و
 تحت ياریآب يهاستمیس توسعه یفعل يهااستیس اساس،
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 دیجد يهايفناور. ردیگ قرار یابیارز و ینیبازب مورد دیبا فشار
 ياهنقط صورتبه را یآب ازین زانیم که ییهايفناور جمله از
 و تعامل ،ياگلخانه يهاکشت توسعه کنند،یم نییتع

 کشاورزان، جامعه با سنگ، هم و یواقع دادن مشارکت
 نیا .بچرخاند ،يکشاورز بخش در را آب نجات دیکل تواندیم
 جهاد وزارت و روین وزارت حوزه در يشنهادیپ يهااستیس

 و اءیاح طرح در وزارت دو نیا يهمکار ژهیوبه و يکشاورز
  .ردیگ قرار مدنظر تواندیم ینیرزمیز هايآب یبخش تعادل

 موجب ر،یاخ يهاسال در يکاریب زانیم شیافزا. 2
 یکی نعنوابه ییزااشتغال یتیفور يهااستیس تا است شده
 به توجه. شود اعالم 95 سال در دولت یاصل يهاتیاولو از
 امیپ رد جمهورسیرئ حیتصر مورد که اشتغال در »داریپا« دیق

 را آب بحث با تیاولو نیا ارتباط تواندیم بود، زین ينورز
 ظلحا يبرا ییراهکارها گرفتن نظر در بدون. کند مشخص

 داریاپ اشتغال منطقه، هر يهااشتغال در آب تیفیک و تیکم
 نیا بدون که ییهاحلراه و داشت نخواهد شیرو امکان

 در یحت يجد مشکالت خودشان شود، یطراح مالحظات
 رابطه نیهم در. کندیم جادیا بعد يهاسال در اشتغال حوزه

 در ام،پسابرج از حاصل منابع که میباش داشته خاطر به دیبا
 مورد ،یبآ منابع یفیک و یکم يداریپا به توجهیب که یصورت

 ییزاالاشتغ و دیتول ریمس در جمله از يگذارهیسرما و استفاده
 ياهیال هب را اشتغال و شتیمع مشکل تنها و تنها رند،یگ قرار
 ندهیآ در را مشکالت نیا عمل در و اندانداخته ترعقب
 ییماجان مشخص، طوربه. اندکرده زین دیتشد ،يدور چنداننه

 نییتب منطقه، یآب هايتیظرف با متناسب دیجد عیصنا
 و گذارانهیسرما يبرا منطقه هر مدتانیم یآب طیشرا
 انیبندانش هايروش بر دیتأک و هیتک ،ياقتصاد هايبنگاه
 یمنته مختلف هايشتیمع در آب مصرف کاهش به که
 دتوانیم رابطه نیا در که است ییراهکارها جمله از شود؛یم
 رفاه و کار تعاون، وزارت رینظ یینهادها کار دستور در

  .ردیگ قرار يفناور و علم هايپارك و هابانک ،یاجتماع
 کشور در آب صنعت یخصوص بخش ياحرفه بدنه. 3

 در ریاخ دهه سه -دو در...)  و مانکاریپ و مشاور قالب در( ما
 گاهیجا در و است شده فربه و تنومند ،ياسازه مباحث عرصه
 کرده جادیا جامعه يبرا يجد يهاارزش و خدمات خود،
 به ییایماف انگ و ياحرفه بدنه نیا هیسوکی دنیکوب. است
 نهیزم و کرده جادیا هاآن در مقاومت ینوع شتریب زدن، آن

 دهدیم قرار دیتهد معرض در زین را هاآن شتیمع و اشتغال

 تدرس ریمس بساچه هاآن يهایالب و هاواکنش آن، تبعبه و
 و ياهساز( جامع نگاه به ياسازه صرفاً نگاه از میپارادا رییتغ
. دده قرار الشعاعتحت آب، منابع تیریمد در را) ياسازه ریغ

 يهامیپارادا در آب بزرگ یخصوص بخش اشتغال به توجه
 عهتوس و تیمقبول يبرا الزم جزء آب، منابع تیریمد دیجد
 و هايپرداز يتئور در امر نیا از یبخش. هاستمیپارادا نیا

 هايیبررس مرکز رینظ يمراکز امروزه که ییهایبخش عالج
 کنند؛یم دنبال آب حوزه در ،يجمهور استیر کیاستراتژ

 رتوزا فکر اتاق توسط گرید یبخش و شود دهید تواندیم
 ردها،کیرو یطراح و فیتعر در رانیا آب منابع تیریمد و روین

 قرار مدنظر تواندیم ،ايمنطقه و یمل يهاطرح و هابرنامه
 نیا با زین) هاسمن( یردولتیغ فعاالن و مندانعالقه. ردیگ
 رتیواقع را داریپا توسعه يهاآرمان ؛يشنهادیپ استیس
  .ندینما دنبال توانندیم

 دها،یتهد کنار در ،یآب يهاچالش و معضالت. 4
 رنظ به. آورندیم فراهم اشتغال حوزه در زین را ییهافرصت

 زا دیجد ییازهاین است، آب بحران به موسوم آنچه رسدیم
 فاضالب، شرب، آب حوزه در ییهاينوآور( یمحصول نوع
 یوهشپژ نیهمچن و یخدمات ای و...)  و یصنعت پساب ،ياریآب
 ازهاین نیا به پاسخ يبرا يدیجد يهاشغل و کندیم جادیا را

 يدیجد و يارشتهانیم يهاحوزه و اقدامات. ردیگیم شکل
 اشتغاالت و است فیتعرقابل ازهاین نیا به پاسخ يبرا

 و آب. کنند رشد توانندیم فضا نیا در يدیجد ياحرفه
 و آب هنر، و آب اقتصاد، و آب است،یس و آب جامعه،

 يهاعرصه نیا جمله از فلسفه؛ و آب ،یپلماسید
 توسعه و شده گشوده دیجد يفضا در که هستند يارشتهانیم

 هاستعرصه نیا يازمحورین است، مهم آنچه. افتی خواهند
 مشابه( يدستور و گونه حباب يرشدها گرفتار که نیا و

 نیا آب ياسازه ریغ يهاپروژه و کردهایرو مورد در آنچه
) میهست کارشناس ریغ انیمدع و کشور يفضا در روزها
 ها،دانشگاه در يارشتهانیم هايیکرس فیتعر. مینشو

 ،يفناور و علم هايپارك و رشد مراکز در يزیربرنامه
 تواندیم یآپ استارت يدادهایرو جمله آن از و هاآپ استارت

 قرون و کرده یاتیعمل را فضا نیا که باشد يموارد جمله از
 هايآب یبخش تعادل و اءیاح طرح رینظ ییهاطرح. دهند

  .است هاییعرصه نیچن ازمندین که است يبستر ،ینیرزمیز
  

  بنديگیري و جمعنتیجه
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آب چه از منظر کمی، چه از بعد کیفی و چه از مقیاس 
راد تبع آن معیشت بسیاري از افمدیریتی، بر روي اشتغال و به

جهان اثرگذار است. معیشت تقریباً همه ما به آب وابسته 
کشور ما، است و با توجه به اوضاع آب در جهان امروز و 

  ها و امیدهاي جدي در این رابطه وجود دارد.بیم
اتخاذ رویکردهایی که مسئله آب و مسئله اشتغال و معیشت 

ها و اقدامات هردو حلتواند به پایداري راهرا توأمان ببیند می
حوزه منتهی شود. این امر چه در بخش کشاورزي، چه در 

وي بخش وسزایی، چه در تغییر سمتهاي اشتغالرویه
گیري و خصوصی فعال شده در بخش آب و چه در شکل

واند تمی »نجات آب«هاي جدید معیشتی براي توسعه عرصه
  اثرگذار باشد.

مایه ایست تا در قالب نقطه تمرکز امسال ها همه دستاین
ها بیندیشیم و راه آینده روز جهانی آب (آب و مشاغل) به آن

  را بهتر بسازیم.
  
  

 .مطالب با ذکر منبع آزاد استاستفاده از 
 در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان منتشرشدهمتون سیاستی 

  نیست. این شبکه نظر لزوماًبوده و 
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