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  پيشگفتار

  

احياء و ((طرح چالش هاي مختلفي كه در زمينه آب هاي زيرزميني گسترش يافته است موجب گرديده تا 

اولويت به تصويب رسيده است؛ به عنوان ) 1393(كه در سال گذشته )) تعادل بخشي آب هاي زيرزميني

در اين طرح، زيرپروژه ها و اقدامات متعددي  .آب در سال جاري دنبال گردد زهوزارت نيرو در حو اصلي

مناسب  اجتماعي -فرهنگي سرمايه و زيربنايمستلزم به سرانجام رسيدن اين اقدمات . تعريف گرديده است

است تا اوال هزينه اقدامات فيزيكي را كاهش دهد، ثانيا مشاركت بدنه جامعه را در اين اقدامات فراهم آورد 

تضمين پايداري ) به طور خاص(و بهره برداران ) به طور عام(و در نهايت با سازماندهي گروه هاي مردمي 

  . تعادل اين منابع در درازمدت فراهم آيد

  

   فرهنگ سازي حاصل  و اطالع رساني آموزش، مندبرنامه هاي اصولي و نظام تعريف از طريقاين مهم 

، ايران برهمين اساس، ستاد راهبري طرح در وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب و مي گردد

 تدوين نموده و با بهره گيري از مشاور مربوطه راجامع  چارچوب، دستورالعمل و فرايندهاي درصددست تا

     اطالع رساني و آموزش از طريق مشتمل بر ( ستاديدر كنار دنبال كردن امور متمركز ، در ستاد ليم

 .نمايدو ارزيابي ، راهبري اين اقدامات در استان ها را پايش ...)رسانه هاي ملي، ارتباط گيري با نخبگان و 

     تا استان ها بر اساس  ، پيش بيني گرديده استتسهيل گيري و راهبري ملي مشاور ستاديعالوه بر 

تعريف نيروي كارشناسي و يا عقد قرارداد با پتانسيل ها و مقتضيات استاني براي انجام برنامه ها اقدام به 

  .بنمايند مشاور استاني

  

، مديران آب هر استان درصدد برنامه ريزي براي اجراي از آن جا كه با ابالغ اعتبارات اين طرح به استان ها

   در  سازي فرهنگاطالع رساني و  كارگروهتشكيل كالن  دستورالعملموثر طرح مي باشند، چارچوب و 

تنظيم گرديده ، ذيل مشتمل بر موارد شركت هاي آب منطقه اي استاني و كليات برنامه هاي در دستور كار

  :است
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  تعاريف - 1

احياء و تعادل بخشي آب هاي "يكي از زيرپروژه هاي طرح :  فرهنگ سازياطالع رساني، آموزش و  پروژه

كه هدف آن ارتقاء آگاه هاي عمومي و فراهم آوردن بستر و سرمايه اجتماعي مناسب براي طرح  "زيرزميني

  . است

متشكل از نماينده دفتر نظام هاي شورايي است  :شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشي طرح تعادل بخشي

نماينده  اساتيد دانشگاه،عمومي وزارت نيرو، يك نفر از نماينده روابط  بهره برداري آب و آبفا وزارت نيرو،

و  دفتر حفاظت و بهره برداري و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مديريت منابع آب ايران

راهبري كالن و عملياتي در سطوح ملي و تصويب و ابالغ  كه با حضور مشاور ملي نماينده اي از رسانه

ريافت نتايج نظارت بر عملكرد استان ها را برعهده استاني و د شيوه نامه هاي اجرايي حوزه هاي عملياتي

   . دارد

مطالعات و تعريف برنامه هاي ستادي، هماهنگي و يكپارچه سازي شخصيتي حقوقي كه  :مليمشاور 

اقدامات استاني و نظارت عاليه اين برنامه ها را برعهده داشته و گزارشات الزم را به شوراي اطالع رساني و 

  . ادل بخشي ارائه مي نمايدآگاهي بخشي طرح تع

و  به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارتكارگروهي كه  :كارگروه استاني آموزش و فرهنگ سازي

 )و يا سازمان آب و برق( هر استانشركت آب منطقه اي موزش و فرهنگ سازي در ارزيابي اقدامات آ

، مجري طرح احيا و )دبير(، مدير روابط عمومي )رئيس(معاون حفاظت و بهره برداري از متشكل  تشكيل گرديده و 

نماينده اي از : اعضاي مدعو  و )پس از انتخاب و عقد قرارداد مشاور استاني(تعادل بخشي و تيم مشاور استاني 

  .متناسب با موضوع جلسات مي باشددانشگاه و نماينده اي از رسانه و ساير صاحب نظران 

اقدامات و فعاليت هايي كه به طور ملي و ستادي با راهبري شوراي         :برنامه ها و اقدامات ستادي

  . اطالع رساني و آگاهي بخشي طرح تعادل بخشي و مشاور ملي، تعريف و اجرايي مي گردد

اقدامات و فعاليت هايي كه در هر يك از استان هاي كشور با راهبري كارگروه  :برنامه ها و اقدامات استاني

  .و فرهنگ سازي و مشاور استاني، تعريف و اجرايي مي گردداستاني آموزش 

 



  

 اهداف، راهبردها و متدولوژي - 2

  :اهداف*

هدف غايي برنامه هاي آموزش، اطالع رساني، فرهنگ سازي و ظرفيت سازي؛ فراهم آوردن بستر و سرمايه 

   بازگرداندن تعادل بهاجتماعي و سازماندهي و سمت و سو دادن به آن به منظور اصالح روند مصرف و 

اين مهم را در قالب اهداف پنج گانه زير مي توان . آب هاي زيرزميني و تضمين پايداري آن مي باشد

  : تشريح نمود

ايجاد و توسعه بستر اجتماعي براي اقدامات سلبي حفاظتي در مقابل تخلفات آبي نظير برداشت از  �

 چاه هاي غير مجاز 

د، مياني و عملياتي و كارشناسان مرتبط در بدنه آب كشور براي ايجاد آمادگي در مديران ارش �

در مقابل نگاه صرفا سازه اي حاكم (رويكرد و اقدامات غيرسازه اي در حوزه احياء و تعادل بخشي 

 )و مالوف

 انتشار و گسترش اطالعات مربوط به وضعيت منابع آب زيرزميني و چالش هاي بخش آب كشور  �

اسيت و يادگيري رفتار صحيح مناسب در عموم مردم با تاكيد بر نخبگان و دانش افزايي، ايجاد حس �

محتوا، (MAC اثرگذاران جامعه در رابطه با آب در قالب توسعه ماتريس سه بعدي فرهنگ سازي 

 )مخاطب و روش

فراهم آوردن بستر و سرمايه اجتماعي و انساني الزم براي شكل گيري، نهادينه شدن و كاراشدن     �

 جهت واگذاري امور تصدي گري) آب بران و انجمن ها( اي مردمي تشكل ه

  

  

  

  

  



  

  : راهبردها* 

  : براي دست يابي به اهداف فوق الذكر، راهبردهاي زير در دستور كار قرار مي گيرد

     آموزش مديران و كارشناسان بدنه گسترده آب كشور جهت آشنايي ايشان با پارادايم مديريت �

  غير سازه اي آب و اقدامات و الزامات آن

با بستر مناسبي از (و چالش هاي بخش آب به عموم مردم موجود اطالع رساني نسبت به وضعيت  �

 ) تعامل با رسانه هاي جمعي و فضاهاي تبليغاتي

 بسترسازي اجتماعي اقدامات سلبي و حفاظتي  �

 )آگاهي، حساسيت، رفتار(خواص فرهنگ سازي در ميان عموم مردم با تاكيد بر نخبگان و  �

      آب بران و ( ظرفيت سازي براي شكل گيري، نهادينه شدن و كاراشدن تشكل هاي مردمي  �

براي تضمين پايداري تعادل منابع ) نهاد آب(به عنوان خروجي قابل اتكا در درازمدت ) انجمن ها

 آب 

  
  



  

  متدولوژي* 

اطالع رساني،  آموزش، (براي دست يابي به اهداف پنج گانه تبيين شده فوق از طريق راهبردهاي كالن 

  :متد ذيل دنبال مي گردد) فرهنگ سازي و ظرفيت سازي

 راهبرد گام ها

                     تعريف ابعاد غيرسازه اي مورد نياز طرح در قالب  �

ميان رشته اي و با بهره گيري از تجارب  اجرا -هسته هاي پيام

 بين المللي

تعريف اقالم انتشاراتي و كارگاه هاي آموزشي با بهره گيري از  �

 ظرفيت هايي نظير كميسيون ملي يونسكو

 ارزيابي از اثربخشي و برنامه ريزي دوره هاي تكميلي  �

 آموزش و آشناسازي مديران و كارشناسان حوزه آب �

 :بعد ملي �

 برگزاري نشست با صدا و سيما * �

 تشكيل كميته مشترك براي تنظيم محتوا و اطالعات* �

برگزاري دوره سراسري آموزش رسانه ها در نقش همكار براي * �

 توسعه پايدار منابع آب براساس دستورالعمل يونسكو

 : بعد استاني �

      تنظيم مدل استاندارد شوراي راهبردي اطالع رساني و ارتباط با * �

تان ها براساس الگوهاي جهاني و تجربيات كميته هاي طرح اس

 تعادل بخشي سابق

تشكيل شوراي راهبردي اطالع رساني و ارتباط با رسانه ها با مدل * �

 استاندارد 

ارزيابي اثربخشي شوراها در پايان سال نخست و برنامه تعميم و * �

 توسعه

ي بخش و چالش ها موجود اطالع رساني وضعيت �

 ردمآب به عموم م

در قالب (تنظيم محتواي چرايي و منافع برخوردهاي حفاظتي  �

 )اينفوگرافي، اينفو كليپ، بروشور و كتاب

ارتباط گيري با شوراي اسالمي روستاهاي مورد نظر عمليات و  �

 تشكيل جلسات تعامل و گفتگو

نصب و انتشار اقالم اطالع رساني آماده شده با هماهنگي شوراهاي  �

  روستايياناسالمي در ميان 

و  بسترسازي اجتماعي براي برخوردهاي سلبي �

  حفاظتي



�  

محتوا، مخاطب، (ترسيم مدل ماتريس سه بعدي فرهنگ سازي  �

 ) روش

 دسته مخاطب براي سال نخست  5اولويت بندي و انتخاب  �

تنظيم نظام هاي آموزش و مشاركت هر يك از مخاطبان و نحوه  �

 ) در قالب شيوه نامه( ارزيابي اثربخشي 

برگزاري كارگاه سراسري ويژه مديران عامل و اعضاي دست اندركار  �

 طرح در استان ها جهت آمادگي براي اجراي طرح 

شوراي (تشكيل كميته ملي نظارت و راهبري سراسري پروژه در ستاد  �

مستقر در وزارت نيرو و دبيرخانه  اطالع رساني و آگاهي بخشي 

مستقر در روابط عمومي و امور بين الملل شركت مديريت منابع آب 

 ايران 

شوراي راهبري طرح در استان ها و گزارش ماهيانه به دبيرخانه  �

  اطالع رساني و آگاهي بخشي 

 ارزيابي اثربخشي و برنامه توسعه و گسترش در چارچوب ماتريس �

�  

�  

  مردم و خواص عمومكيد بر با تافرهنگ سازي  �

�  

محدوده مطالعاتي ويزه نظير دشت مشهد براي اجراي  5انتخاب  �

 ظرفيت سازي تشكل ها و ساختار مردمي نهاد آب 

تنظيم شيوه نامه و چارچوب عمل سه ساله تشكيل، توانمندسازي،  �

دخالت دادن در مديريت و در نهايت واگذاري امور تصدي گري 

 و مديريت مشاركتي كنشگرانآناليز براساس مدل 

 جمع بندي ميان دوره و پايان دوره بازخوردها و تنظيم برنامه توسعه �

�   

�  

براي شكل گيري و نهادينه شدن و ظرفيت سازي  �

 كارا شدن تشكل هاي مردمي 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ساختار و برنامه هاي ملي  - 3

   طرح احياء و تعادل بخشي )) اطالع رساني، آموزش، فرهنگ سازي و ظرفيت سازي((راهبري ملي پروژه 

دفتر       در مستقر  "شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشي طرح تعادل بخشي"، توسط آب هاي زيرزميني

ظام هاي بهره برداري و نمتشكل از نماينده دفتر ( نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو

از منابع آب و امور مشتركين شركت  وزارت نيرو، نماينده دفتر حفاظت و بهره برداريحفاظت آب و آبفاي 

نماينده ، و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مديريت منابع آب ايران مديريت منابع آب ايران

راهبري كالن و عملياتي اين شورا، . دنبال خواهد شد) مشاور ملي با حضور د دانشگاه و نماينده رسانهاتياس

را با ياري مشاور ملي دنبال در سطوح ملي و تصويب و ابالغ شيوه نامه هاي اجرايي حوزه هاي عملياتي 

اين شورا به تناسب موضوع، از صاحب نظران براي تبادل نظر و مشاركت در تصميم سازي، در . خواهد كرد

   . واهد داشتجلسات دعوت خ

  : در سه سطح زير تعريف خواهند شد 1394برنامه هاي ملي در سال 

  برنامه ريزي و  اجراي اقدامات متمركز ستادي: سطح نخست

كارگروه فرهنگ (تهيه چارچوب كالن و ساختار راهبري طرح در شركت هاي آب منطقه استاني : برنامه اول

اي سه كارگاه يك روزه آموزش مديران و كارشناسان حوزه و برنامه ريزي و اجر) سازي و  اطالع رساني

 اقالم انتشاراتي مرتبطو چاپ تعادل بخشي و تنظيم 

  به طور گسترده  ارتباط گيري و همكاري  با صدا و سيما: برنامه دوم

برنامه ريزي  و آموزش و درگير كردن مديران و اصحاب رسانه هاي مكتوب و مجازي ملي: برنامه سوم

  انتشارات رسانه اي

  

   چارچوب ها و دستورالعمل هاي اقدامات استانيو ابالغ تنظيم : سطح دوم

  

  اقدامات استاني  برارزيابي و نظارت : سطح سوم

  

  

  



  

  

 گذاري و راهبري استاني سياستو ساختار مكانيسم  - 4

و ارزيابي اقدامات آموزش و فرهنگ سازي در هر استان،  به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت

مجري طرح احيا و تعادل  ،)دبير(، مدير روابط عمومي )رئيس(معاون حفاظت و بهره برداري از كارگروهي متشكل 

به عنوان  )عقد قرارداد مشاور استاني پس از انتخاب و(مشاور استاني  تيمو  ، استاد دانشگاه و نماينده رسانهبخشي

تا در تيم  الزمست. تشكيل مي گردداعضاي مدعو متناسب با موضوع جلسات و برنامه ها اعضاي ثابت و 

ه هاي مرتبط از قبيل جامعه شناسي، رسانه و ارتباطات و در حوز بومي مشاور استاني صاحب نظران

. بهم رسانندمشاركت هاي مردمي حضور داشته و پس از معرفي به دبير كارگروه در جلسات حضور مستمر 

حسب پيشبرد برنامه هاي در دستور كار و يا به صورت دوره اي حضور اعضا مدعو در جلسات مفيد فايده 

  :اين دسته از مدعوين مي توانند مشتمل بر گروههاي زير باشند. خواهد بود

  

 ير بخش هاي شركت نمايندگاني از معاونت هاي طرح و توسعه، برنامه ريزي و بهبود و مديريت، امورهاي آب يا سا -

 صاحب نظراني از دانشگاه بويژه در حوزه جامعه شناسي، رسانه و ارتباطات، مشاركت هاي مردمي و ترويج اساتيد و -

 )مانند خانه كشاورز(نمايندگاني از سازمان هاي مردم نهاد محيط زيست، تشكل هاي كشاورزي  -

 احياء و تعادل بخشينمايندگاني از پيمانكاران و مشاوران ساير پروژه هاي طرح  -

حسب سياستگذاري هاي كالن كشور در راستاي برون سپاري و افزايش بهره وري و با هدف نگاه پروژه 

محور و اصولي به اقدامات آموزش و فرهنگ سازي، توصيه اكيد مي گردد؛ شركت يا موسسه مرتبط و 

  .  صاحب تجربه اي به عنوان مشاور انتخاب گردد

براي ستاد ملي راهبري طرح جهت ارزيابي پيشبرد  دو ماهانهرگزار شده به صورت ارسال گزارش جلسات ب

  .مباحث و ارائه مشاوره هاي تسهيل گرانه از سوي مشاور ملي مورد نظر مي باشد

    

  

  



  

  

 :برنامه هاي استاني - 5

 

  برنامه هاي پژوهشي و زيرساختي 1- 5

  برنامه هاي پژوهشي و زيرساختي

ي ساختي به عنوان بسترساز و زمينه ساز تعريف و راهبري اصولي برنامه ها برنامه هاي پژوهشي و زير

اين فرآيند معادل فاز . در استان تعريف گرديده اند آموزش، اطالع رساني، فرهنگ سازي و ظرفيت سازي

صفر و يك پروژه هاي مهندسي به منظور مطالعات و جمع آوري اسناد و داده هاي معرف شرايط و پشتوانه 

    موجوددر صورت انجام مطالعات و پژوهش هاي مشابه در استان، از منابع  .گام هاي بعد خواهد بود

  . بهره گيري خواهد شد

        مختلف بويژه هاي اجتماعي گروه پايش افكار و تعيين ميزان آگاهي و حساسيتطرح : امه اولبرن

با و  زيرزميني آبهاي محورهاي طرح احياء و تعادل بخشي متناسب با بهره برداران در حوزه مباحث آب 

  ارزش اقتصادي واقعي آبجايگاه و   تاكيد بر
  

حمايت از شكل گيري سازمانهاي مردم نهاد و گروه هاي ترويج  و آناليز كنشگران استاني: برنامه دوم

  توانمندسازي پايدار اين تشكل ها العملتهيه دستور و فرهنگ مصرف بهينه آب  بويژه در بخش كشاورزي

  

تطبيق بومي تجارب گردآوري و  و (Hydro-Social)چارچوب اجتماعي آب استان استخراج : برنامه سوم

كشورهاي مشابه با شرايط استان در زمينه مديريت مصرف و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني جهاني بويژه 

  از طريق ارتقاء آگاهي و ظرفيت سازي

  

متدولوژي و چارچوب تئوريك پيشبرد برنامه هاي تعريف شده جهت همراستايي كالن در سطح ملي و 

در اختيار  اطالع رساني و آگاهي بخشيشوراي از طريق  ،تهيه گزارش و اطالعات ملي جمع بندي و امكان

  .كارگروههاي استاني قرار خواهد گرفت

  



  

  

  برنامه هاي اجرايي و ميداني  -2- 5

  

براي  مخاطب، محتوا و ابزار اطالع رساني و آموزش و ناظر به راهبرد ظرفيت سازيسه پارامتر  بر اساس 

دسته برنامه در ستاد تهيه و  هفت،  مردميمختلف  و گروههاي  اصلي مشاركت و حضور كنشگران

كتاب، (و يا مستقل  ربوطهاز جمله چارچوب انتشارات مكه شيوه نامه اجراي آن  تصويب گرديده است

تعريف اولويت پرداخت به اين برنامه ها، همچنين  .در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت...) مقاله، فيلم و 

  .تصميم گيري قرار خواهد گرفتبحث و مورد ستاني ابرنامه هاي تكميلي و موازي توسط كارگروه 
  

آموزش و ارتباط گيري با بهره برداران منابع آب از طريق برگزاري نشست هاي شهرستاني با  :اولبرنامه 

بهره گيري از ظرفيت شوراهاي اسالمي روستاها در راستاي تنوير افكار و بسترسازي اجتماعي براي 

   برخوردهاي سلبي و حفاظتي

  

  مقامات اجرائي، نمايندگان مجلس، جامعه (طرح آموزش و ارتباط گيري با  نخبگان استاني  :دوم برنامه   

 )دانشگاهي

  

آگاهي بخشي و فعال نمودن رسانه هاي استاني و محلي براي اطالع رساني موثر در رابطه با  :سومبرنامه 

صدا و سيماي استان، نشريات (مرتبط  برنامه ها و اهداف طرح تعادل بخشي و برنامه ريزي توليدات

  )مكتوب و رسانه هاي مجازي استان
  

جمع بندي نقاط قوت و اصالح نقاط قابل بهبود در اجراي چند ساله : طرح جامع داناب: چهارم برنامه

دانش آموزان كل دوره و دورخيز جهت گسترش آموزش ها به  ) داناب(طرح دانش آموزي نجات آب 

  1394 از ابتداي مهر ماه دبيرستان
  
  

  )با تاكيد بر ائمه جماعات(مشاركت طلبي و آگاه سازي گروههاي مرجع و روحانيون  :پنجمبرنامه 

  

  نشست با مقامات قضائي و نيروي انتظامي :مشش برنامه
  

  آموزش زنان روستايي براي مديريت آب كشاورزي :هفتم برنامه



  

  

  

  استانياصول حاكم بر برنامه هاي  -3- 5

  

يكپارچگي و انسجام در تعريف و پيشبرد اقدامات در كليه استان ها برابر با چارچوب، دستورالعمل  �

 و شيوه نامه هاي ابالغي از سوي شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشي طرح تعادل بخشي 

 
 تمركز و دنبال كردن اقدامات موثر و اصولي به جاي اقدامات نمايشي و تبليغي �

 

 به جاي حركت هاي سليقه اي و مقطعياستفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي علمي  �

  

 )با آغاز، فازهاي معين و پايان مشخص(مند به برنامه ها  نگاه پروژه محور و نظام �

  

و لزوم ارزيابي از  برنامه هابراي اجراي مستمر  )شش سال پيش رو( افق دراز مدتتوجه به  �

 ال اصالحات الزمتاثيرات و به تبع آن اعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  بسترسازي براي اجراي پروژه اطالع رساني، آموزش و فرهنگ سازي - 6

در حال حاضر روند استقرار مشاور . ه تشريح گرديدپروژدر بندهاي پيشين، چارچوب و دستورالعمل كالن 

شيوه نامه هاي تفصيلي هر يك از . في خواهد گرديدكه متعاقبا معر ستادي در حال طي شدن است -ملي

به منظور تسهيل در روند مديريت پروژه در استان ها، گام . برنامه هاي معرفي شده نيز ابالغ خواهد گرديد

  :  ها و تكاليف پيش رو به شرح زير مي باشد

  

وزشي ستادي در در استان و شركت در كارگاه آم تشكيل كارگروه آموزش و فرهنگ سازي: گام نخست

  رابطه با توجيه و معرفي ابعاد طرح 

  برنامه ريزي در قالب چارچوب و دستورالعمل كالن حاضر و آمادگي جهت انتخاب مشاور استاني: گام دوم

  انتخاب مشاور استاني : گام سوم

  )1-5تشريح شده در بخش (تعريف و پيشبرد اقدامات پژوهشي و زيرساختي : گام چهارم

  ستادي  -رتباط مستمر با شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشي طرح و مشاور مليا: گام پنجم

  )2-5تشريح شده در بخش (تعريف و پيشبرد اقدامات اجرايي و ميداني : گام ششم

ارزيابي از تاثيرات طرح هاي اجرا شده و ارائه گزارش پاياني براي تنظيم دور بعدي فعاليت ها به : گام هفتم

  شورا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 توضيحات تكميلي در باب برنامه هاي استاني  - 7

آموزش و ارتباط گيري با بهره برداران منابع آب از طريق برگزاري نشست هاي شهرستاني با بهره گيري از (( 1- 7

  ))ظرفيت شوراهاي اسالمي روستاها در راستاي تنوير افكار و بسترسازي اجتماعي براي برخوردهاي سلبي و حفاظتي 

  

در واقع مي . ي و تمركز طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب، حوزه كشاورزي و مصرف آب در اين حوزه استپيشان

براين اساس نياز است تا بخش . توان موفقيت طرح را براساس ميزان پيشبرد اهدافش در حوزه كشاورزي برآورد نمود

از ديگر سو، اقدامات سلبي و . ر اين حوزه متمركز شودقابل توجهي از برنامه ها در كليه پروژه ها و زيرپروژه ها طرح ب

، ...برخوردهاي فيزيكي پيش بيني شده بويژه در زمينه مسدود كردن چاه هاي غير مجاز، محدود كردن برداشت ها و 

در صورتي كه با پشتوانه هاي مردمي و اجتماعي همراه باشد مي تواند با سرعت و هزينه زماني و  انساني و مقاومت 

اين امر پيش از اين در برخوردهاي سلبي و حفاظتي در مناطق گوناگوني از جمله كشف رود تجربه . كمتر به ثمر نشيند

بر اين اساس، همراه نمودن و بسترسازي اجتماعي در روستاها به عنوان نقاط تمركز كشاورزي و . گرديده است

ميان، ساختارمند و نظامند بودن اين تعامل است به  مسئله مهم در اين. كشاورزان، از اهمت بااليي برخودار است

نحوي كه اعتماد و همسويي اهداف طرح با منافع مردم به نحوي شفاف و صادقانه طرح و با استفاده از خود مردم، 

به نظر مي رسد شوراي اسالمي روستاها به عنوان معتمدان روستا از يك سو و . بسترهاي اجتماعي امر فراهم گردد

كه با دولت به نحو رسمي در ارتباط هستند، از ديگر سو، مي تواند حلقه واسط و محمل مناسب اين تعامل  افرادي

  . باشد

  گام هاي اجرايي 

  :گام زير عملياتي مي شود 6طرح حاضر از رهگذر 

همكاران مرتبط با امور شوراهاي  و شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشيبرگزاري نشستي با حضور اعضاي ) ستادي( - 1

 جهت تبادل نظر، تشريك مساعي  وزارت كشور اسالمي

تشكيل كارگروه مشترك براي راهبري ملي و تنظيم شيوه نامه طرح مشتمل بر دستورالعمل و محتواي براساس  - 2

 مسائل شش حوضه آبريز اصلي كشور جهت پيشبرد در استان هاي مربوطه 

در رابطه با ) مديرعامل، معاونان حفاظت و مديران روابط عمومي(برگزاري كارگاه ملي آموزش مديران مرتبط استاني  - 3

 آشنايي با شيوه نامه مربوطه و توجيه جايگاه و نقش شوراهاي اسالمي روستاها در تحقق اهداف طرح 

  



  

  

  

 

 شيوه نامه، انتشار اقالم و برگزاري جلسات و انتخاب روستاهاي پايلوت طرح براساس اولويت هاي ذكر شده در   - 4

 كارگاه هاي آموزشي مربوطه

  شوراي آگاهي بخشي و     اطالع رسانيارزيابي از اثربخشي اجراي طرح در مقياس استاني و ارائه گزارش به  - 5

ظيم از اجراي طرح در استان ها، تشويق استان هاي موفق، تن شوراي آگاهي بخشي و اطالع رسانيجمع بندي  - 6

  پيشنهادات براي توسعه و گسترش طرح به روستاهاي ديگر

  

  برآورد زماني 

  ماه  2: تبادل نظر و زمينه سازي براي تشكيل جلسه در سطوح عالي ميان وزارت نيرو و وزارت كشور

  ماه  1.5: تنظيم محتوا، دستورالعمل ها و شيوه نامه براي اجراي طرح در استان ها

  ماه 0.5: برگزاري كارگاه ملي طرحمقدمات، تمهيدات و 

  ماه  5.5: اجراي استاني طرح براساس شيوه نامه

  ماه 1.5: ارزيابي نهايي و ترسيم افق هاي توسعه و گسترش كار براساس بازخوردهاي حاصله

  

  افق توسعه 

و  اهي بخشي شوراي اطالع رساني و آگبراساس بازخوردهاي استاني از تعامل با شوراهاي روستا و جمع بندي در 

براساس گزارش نهايي ارائه شده به كارگروه مشترك، افق هاي توسعه اي كار براي گسترش طرح با اصالحات مورد 

  .نياز به روستاهاي ديگر و نيز نحوه ادامه تعامل با شوراهاي آموزش ديده، ترسيم و پيشنهاد خواهد شد

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ))داناب((طرح جامع  - 2- 7

  

طرح ملي دانش آموزي نجات آب كه به اختصار از آن با عنوان داناب ياد مي شود؛ براساس ايده اي علمي برگرفته از 

در يكي از استان هاي كشور به  1388- 89مطالعات جامع پيرامون طرح هاي فرهنگي و آموزشي، در سال تحصيلي 

  . اجرا در آمد

ه ريزي شده است تا مسائل و چالش هاي اصلي حوزه آب اعم از در اين طرح با هدف گرفتن دانش آموزان، برنام

در روندي ... مسائل ارزشي پيرامون آب، مسائل كمي، مسائل كيفي، بحث آب مجازي، ارزش ذاتي و اقتصادي آب و 

  .نظامند مورد آموزش قرار گيرد

در چند  1389-90حصيلي ، در سال ت)خراسان رضوي(اين طرح پس از اجراي موفق در يكي از استان هاي كشور 

سنجش اثربخشي طرح در اجراي دو ساله، حاكي از موفقيت آن بوده و بر اين . استان كشور به عنوان پايلوت اجرا شد

اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدي و فراگير در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، اين 

اعالم شده و به عنوان وظيفه مجمعي استان ها توسط مدير عامل شركت ملي  1390-91طرح براي سال تحصيلي 

  .مديريت منابع آب ايران، اعالم شده است

بر اساس زيربناي مستحكم استقرار و تداوم طرح و همچنين شكوفايي هر چه بيشتر دستاوردها علي رغم تنگناهاي 

- 93و 1391-92وري ملي در سالهاي تحصيلي شديد اعتباري، طرح داناب توانست با نظارتي ستادي و حضور مشا

تداوم داشته و به عنوان يكي از سرفصل هاي در دستور كار شركت مديريت منابع آب ايران و شركت هاي  1392

  .وابسته استاني قرار گيرد

سيستم  در طرح داناب اجرا شده در اين سالها، مخاطب اصلي طرح، دانش آموزان مقطع راهنمايي بوده اند كه با تغيير

  .منطبق بر سه ساله اول دوره متوسطه گرديده اند) اجراي طرح تحول نظام آموزش(آموزشي 

با ورود به آستانه اجراي طرح در پنجمين سال متمادي و همزمان با رويكرد نوين وزارت نيرو در راستاي احيا و تعادل 

ر قالب طرحي جامع با افزايش جامعه مخاطب بخشي آب هاي زيرزمينتي اينك زمينه بازبيني و تحول اين طرح  در  د

  . و با هماهنگي حوزه آب و آبفا فراهم آمده است

زيرساخت هاي     ساله طرح داناب در وسعت كشوري به پهناوري ايران و  5سرمايه معنوي و تجارب حاصل از اجراي 

ظرفيت سازي بومي (ستاني فراهم آمده در سطوح ملي باالخص همراه شدن وزارت آموزش و پرورش و در سطوح ا



محتوايي و (زمينه و فرصت مناسب و مباركي براي تقويت هر چه بيشتر طرح چه از لحاظ كيفي ) اجراي طرح

  . فراهم آورده است) پوشش جامعه مخاطب (و چه از لحاظ كمي ) فرآيندي

  

مجموعه هاي مرتبط باالخص  از ديگر سو آشكار شدن هرچه بيشتر دستاوردهاي اين طرح موجب اقبال و اشتياق ساير

شركت مهندسي آب و فاضالب ايران و حتي سازمان ها و نهادهاي بين المللي چون يونسكو براي مشاركت و درگيري 

  .بيشتر در طرح گرديده است

همچنين بطور همزمان عزم جدي در  بدنه وزارت نيرو براي رويكرد نويني در آگاهي بخشي و فرهنگ سازي پديد 

  .براي توسعه طرح داناب فراهم آورده است مباركيه زمينه آمده است ك

بر اين اساس و با نگاهي ويژه به نقش و جايگاه ظرفيت سازي اجتماعي و فرهنگي بر غلبه بر چالش هاي فزاينده 

  .منابع آب كشور، طرح جامع داناب تدوين و پيشنهاد مي گردد

  ويژگي هاي اصلي طرح جامع داناب

آموزان كشور به صورت پكپارچه و در مقطع شش ساله اول تحصيلي توسط شركت مهندسي آب و پوشش كليه دانش  �

 فاضالب كشور و  در مقطع شش ساله دوم با راهبري و مديريت شركت مديريت منابع آب ايران

مقام  طرح جامع داناب در وزرات نيرو به رياست قائم شوراي اطالع رساني و آگاهي بخشي راهبري يكپارچه طرح از  �

وزير نيرو در امور آب و آبفا و دبيري مديركل محترم دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت مدريت منابع آب 

ايران با حضور نمايندگان مديران عالي رتبه دو شركت مادر تخصصي و اجرا به صورت بومي در استانها از طريق 

 شركت هاي آب منطقه اي و آبفا استاني

 ملي؛ منطبق بر تجربه مشاور مادر طرح داناب براي راهبري و پيگيري اجراي طرحتعريف مشاور   �

 نظامند بودن طرح و مطالعات پشتيبان علمي مشاور مجرب �

 افق دراز مدت براي اجراي مستمر طرح همراه با بازتعريفي كمي و كيفي طرح داناب در سال هاي گذشته �

 تاني براي پيشبرد يكپارچه و هماهنگ طرحستادي و سطح اس -لحاظ اعتبارات در دو سطح ملي �

 رويكرد اجراي طرح بر اساس تقسيم بندي حوضه هاي آبريز اصلي كشور �

  

  

  

  



  

  

    

 )مقامات اجرائي، نمايندگان مجلس، جامعه دانشگاهي(طرح آموزش و ارتباط گيري با  نخبگان استاني  3- 7

طيف نخبه و تحصيلكرده جامعه به عنوان اليت ها و  الزمه پيشرفت اجتماعي و مدني همه جانبه هر كشور آگاه سازي

با توجه به جايگاه تحصيالت عاليه در ايران و تاثيرپذيري باالي جامعه از آنجمله . الگوهاي عموم مردم مي باشد

دانشجويي از تعليمات و برنامه درسي مورد تدريس در دانشگاهها، انتقال مفاهيم و مسائل آب كشور از طريق اساتيد 

كردگان مقاطع تحصيالت عالي در  مطلع گامي داراي اثرات مثبت كوتاه مدت و ميان مدت مي باشد چرا كه تحصيل

فاصله زماني اندكي مديران، برنامه ريزان و مهندسان كشور بوده و در صورت دارا بودن بينشي واقع بينانه و پايدار در 

  .عادل بخشي و نجات منابع طبيعي و آب خواهند بودرابطه با منابع آب، خود سفيراني بر اجراي طرح هاي ت

اساتيد بويژه اساتيد با رشته هاي  مقامات اجرائي، نمايندگان مجلس و بر اين اساس برگزاري دوره هاي متنوع براي

مرتبط به علوم جغرافيا و  آب و آگاه سازي اين جامعه فرهيخته از معضالت و چالش هاي حال حاضر نقش بسزايي در 

ساير نخبگان استاني نيز در چارچوب  .نگاه واقع بينانه و آينده نگرانه درباره وضعيت منابع آبي ايفا خواهد كرد تسري

  . متناسب و مرتبطي، مورد توجه اين پروژه خواهند بود

  :گام هاي اجرايي

 تهيه چارچوب اجرايي و مختصات عملكردي توسط مشاور ملي در وزارت نيرو - 1

  اساس حوزه هاي آبريز اصلي براي در اختيار قرادادن به مخاطبان توليد محتواي جامع بر - 2

 ابالغ چارچوب به شركت هاي آب منطقه و آبفا جهت شناسايي و اعالم ميزان آمادگي و پتانسيل هاي موجود - 3

 تخصيص اعتبار بر اساس پتانسيل هاي اعالمي توسط شركت هاي آب منطقه اي  - 4

ديد از منابع آبي و ارائه اقالم آموزشي مطابق شيوه نامه و آئين نامه تنظيمي در برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب باز - 5

 استان ها

 نظلرت بر روند برگزاري دوره ها و بازخورد گيري توسط مشاور ملي تشكيل دبيرخانه هاي استاني  - 6

 ملي پس از كسب تاييد مشاور پايلوتبرآورد امكانات و تامين منابع مالي براي اجراي كامل و يا   - 7

 اجراي طرح مطابق آيين نامه و دستورالعمل و ارائه گزارش - 8

 ارزيابي و جمع بندي گزارشات استاني به منظور بازبيني - 9

  برآورد زماني 

مورد پيش بيني ) هر ماه يك بازديد(ماه  10ماه و براي اجرا در استان ها   3زمان الزم براي طي مراحل ستادي برابر 

  .مي باشد



بازخورد ميزان مخاطب تحت پوشش در سال اول، برنامه ريزي توسعه طرح براي بازديد هاي حسب  : افق توسعه

  .مربوطه اقدام خواهد شد و نيز ساير نخبگان استاني دانشجويي و تشكيل شبكه دانشجويي

  

  وستايي براي مديريت آب كشاورزيآموزش زنان ر 4- 7

رتقاي حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه ريزي جهت گسترش مشاركت آنان به ويژه در زمينه ا

اين امر در نواحي . است اين منابع ، يك شرط الزم براي توسعه پايدارمديريت منابع طبيعي از جمله منابع آبيهاي 

مشاركت داشته اند، از ضرورت  و فعاليت هاي كشاورزيبرنامه ريزي روستايي كه زنان از ديرباز و بطور سنتي در 

زنان روستايي در فعاليت هاي كشاورزي، منابع روستايي و خدمات به عنوان توليد كننده  .مي باشدبيشتري برخوردار 

كه آگاه سازي و زنان روستايي بهره ورترين زنان جامعه هستند و از جمله افرادي هستند . نقش بسيار كليدي دارند

دايت صحيح آن ها در رابطه با اهميت و جايگاه آب و به تبع آن نحوه مديريت صحيح مصارف در اين حوزه به ه

 مي تواند اثرات بسيار مثبت و انكارناپذيري را در اين راستا به پايدار كشاورزييك بازوي قدرتمند در توسعه عنوان 

  .مراه داشته باشده

نوان عمده ترين الگوي ارتقاي نيروي انساني مي تواند به عنوان ابزاري آموزش و آگاه سازي زنان روستايي به ع

طبيعي و توليدي از جمله آب  متناسب در جهت افزايش و بهبود اقتصاد روستايي، مديريت صحيح و بهينه منابع 

  .كشاورزي  به كار آيد

  :گام هاي اجرايي

كشور در امور بانوان همواره به دنبال تبيين نقش و ارتقا معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري بعنوان اركان عالي 

بسترهاي حاصله از اين توجه ويژه فضاي بسيار مناسبي را . جايگاه رافع بانوان در فرهنگ ايراني و اسالمي بوده است

آن  براي فعاليت هاي بين بخشي و سرمايه گذاري فرهنگي و فكري بر اين قشر گسترده فراهم آورده است كه نمونه

استان كشور به صورت پايلوت  20اجراي طرح آموزش زنان روستايي در رابطه با مديريت مصرف صحيح آب و برق در 

و با راهبري مهندسي مشاور آب كاوان آبانگاه مي ) سركارخانم قيومي(توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت نيرو 

  .د متدولوژي زير براي تحقق اين برنامه پيشنهاد مي گرددبر اساس دستاوردهاي اين تجربه كاربردي ارزشمن. باشد

 انجام مطالعات تكميلي و آيين نامه هاي اجرايي  - 1

تهيه و تبادل تفاهم نامه همكاري مشترك في مابين وزارت محترم نيرو و معاونت محترم امور زنان و خانواده رياست  - 2

 جمهوري در راستاي برنامه هاي در دستور كار طرح

د راهبري در محل دفتر امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ابالغ آيين نامه از طريق اين دفتر به دفاتر تشكيل ستا - 3

 هاامور زنان و خانواده شركت 

 شركت هاحضور مشاوران امور زنان  برنامه ريزي در كارگروه هاي استاني با - 4

 پس از كسب تاييد مشاور ملي پايلوتبرآورد امكانات و تامين منابع مالي براي اجراي كامل و يا   - 5

 اجراي طرح مطابق آيين نامه و دستورالعمل و ارائه گزارش - 6



 ارزيابي و جمع بندي گزارشات استاني به منظور بازبيني - 7

  

  برآورد زماني 

  .ماه مورد پيش بيني مي باشد 5ماه و براي اجرا در استان ها  3زمان الزم براي طي مراحل ستادي برابر 

  افق توسعه 

بازخورد ميزان مخاطب تحت پوشش در سال اول، برنامه ريزي توسعه طرح براي پوشش تمام  زنان روستايي و حسب 

  .تشكيل شبكه مردمي مربوطه اقدام خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

اهداف آگاهي بخشي و فعال نمودن رسانه هاي استاني و محلي براي اطالع رساني موثر در رابطه با برنامه ها و  5- 7

  )صدا و سيماي استان، نشريات مكتوب و رسانه هاي مجازي استان(طرح تعادل بخشي و برنامه ريزي توليدات مرتبط 

 
رسانه هاي جمعي باالخص در سطوح محلي به عنوان انعكاس دهنده اخبار و دغدغه هاي جوامع بومي يك منطقه، 

اهميت اين رسانه ها تا جائيست كه در . عي ايفا مي نمايندنقش بسزايي در هدايت افكار عمومي و ايجاد سرمايه اجتما

برنامه ها و راهبردهاي استقرار جوامع پايدار از سوي سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي يونسكو  دستورالعمل ها و 

  .شيوه نامه هاي مشخص و معيني براي اين منظور تهيه و لحاظ شده است

پايدار آب و ايجاد سرمايه اجتماعي همسو  نيز همراستا سازي و آگاهي  يكي از مسيرهاي ويژه براي تحقق مديريت

بخشي اصحاب رسانه است تا به عنوان پلي بين مسئولين و مردم هموارسازي مسير فعاليت هاي تعادل بخشي راب ر 

  .عهده گيرند

  :گام هاي اجرايي

 تدوين دستورالعمل و شيوه نامه از سوي مشاور ملي - 1

 بررسي و تدوين تيپ اقالم و ابزار آموزشي كارا به منظور ارتباط موثر با مخاطب   - 2

 ابالغ دستورالعمل به استانها - 3

 برگزاري دوره آموزشي در كنار بازديد از منابع آبي  و آگاهي رساني به مخاطبان  - 4

  جمع بندي و دريافت گزارشات استاني به منظور ارزيابي - 5

  

  برآورد زماني 

  .ماه مورد پيش بيني مي باشد 2ماه و براي اجرا در استان ها  2اي طي مراحل ستادي برابر زمان الزم بر

  افق توسعه 

حسب بازخورد ميزان مخاطب تحت پوشش در سال اول، برنامه ريزي تداوم كار و تشكيل شبكه رسانه اي كارا اقدام 

  .خواهد شد

  

  

  



  

  )با تاكيد بر ائمه جماعات(روحانيون مشاركت طلبي و آگاه سازي گروههاي مرجع و   6- 7

با توجه به پايه هاي استوار و عميق باورهاي ديني در مردم و پيروي از دستورات و قواعد مذهبي در همه شئون فردي 

و اجتماعي در نظام اسالمي ايران، انتقال مفاهيم در اين چارچوب نقش بسزايي در پذيرش و قبول نگرش و باور 

خواهد  "بيت المال  "گاه به آب به عنوان سرمايه اي متعلق به همه مردم و در تعريف قالب رفتارهاي صحيح و ن

  .داشت

اين در حاليست كه تعليمات ديني خود ذخيره و منبع بي پاياني از آموزه هاي مصرف صحيح و ارزشي منابع طبيعي و 

يم، تاثير شگرفي بر اشاعه فرهنگ صحيح و اجتباب از اصراف بوده و عزم اوليه اي براي ساماندهي انتقال اين مفاه

به طور مثال تبيين حرمت برداشت و بهره برداري  .ديني در اين حوزه خواهد بود "حالل و حرام"مبتني بر 

  .از چاه غير مجاز منجر به مكروهيت و مجرمانه بودن اين امر در نگاه مردم خواهد گشت

  :گام هاي اجرايي

 اري جلسات با ستاد نماز جمعه با راهبري مشاور مليتهيه چارچوب اجرايي و برگز - 1

  تهيه محتوا با مشاركت و همراهي سازمان تبليغات اسالمي توسط مشاور ملي - 2

 ابالغ چارچوب به شركت هاي آب منطقه استاني - 3

اي برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي با همكاري دفاتر سازمان تبليغات اسالمي براي مبلغين توسط شركت ه - 4

 آب منطقه اي پيش از اعزام به روستاها

 نظارت بر روند برگزاري دوره ها و بازخورد گيري توسط مشاور ملي  - 5

 ارزيابي و جمع بندي گزارشات استاني به منظور بازبيني  - 6

  برآورد زماني 

ماه  1محرم و صفر برابر ماه و براي اجرا در استان ها پيش از آغار ماه  3زمان الزم براي طي مراحل ستادي برابر 

  .مي باشد)  يك ماه(

  افق توسعه 

حسب بازخورد استمرار هر ساله طرح و افزايش مخاطب به ساير جوامع معزز روحانيت و حوزه هاي علميه در دستور 

  .كار قرار خواهد گرفت

  



  

  نشست با مقامات قضائي و نيروي انتظامي - 7- 7

  

راستاي اهداف عاليه طرح احيا و تعادل بخشي آب زيرزميني ضرورت و الزمه همراهي تمام دستگاه هاي زيربط در 

در اين راستا نقش دستگاه قضا و مسئولين چه در اجراي كار و اقدامات . پيشبرد و حصول نتايج مورد انتظار مي باشد

ي غيرمجاز غير و چه در حين پياده سازي طرح باالخص انسداد چاهها) همراهي و هماهنگي نيروي انتظامي(سلبي 

  .قابل كتمان مي باشد

  

  :گام هاي اجرايي

 تهيه چارچوب اجرايي و برنامه اجرايي - 1

  تهيه محتواي الزمه - 2

 ابالغ چارچوب به شركت هاي آب منطقه استاني - 3

 و نيز مسئولين حوزه نيروي انتظامي برگزاري جلسات با قضات منتخب در حاشيه برنامه هاي قوه قضائيه - 4

 نظارت بر روند برگزاري دوره ها و بازخورد گيري توسط مشاور ملي  - 5

 ارزيابي و جمع بندي گزارشات استاني به منظور بازبيني  - 6

  

  برآورد زماني 

  .مي باشد)  يك ماه(ماه  1ماه و براي اجرا در استان ها برابر  3زمان الزم براي طي مراحل ستادي برابر 

  

  افق توسعه 

استمرار هر ساله طرح و افزايش مخاطبان طرح بويژه با در نظر گرفتن برنامه هايي نظير بازديد و حسب بازخورد 

  .تبليغات غير مستقيم در دستور كار قرار خواهد گرفت

  


