
در باب جشنواره سپاس آب

دومــیــن جــشــنــواره ســپــاس آب اســتــان بــا چهار 
محور مهم برگزار شد.مردمی سازی،فرهنگ 
گاهی ســازی، و الگوسازی موضوع  سازی،آ
گر در این مجمل از سه محور اول بگذرم  آب.  ا
و پرداختن به آن را بگذارم تا وقت دگر، می ماند 

محور چهارم یعنی الگوسازی در موضوع آب.
الگوسازی به چه معناست؟ اجازه دهید به جای 
ع را با یک مثال  بــازی با الفاظ و معانی، موضو
ملموس باز کنم. فرض کنید شبی خوابی بسیار 
آشفته در مورد بحران آب و سرنوشت بشر در نبود 
آب می بینید و صبح که نگران از خــواب برمی 
خیزید بالفاصله تصمیم می گیرید به شکل ویژه 
ای در مدیریت مصرف آب کوشا باشید به طوری 
که از این حیث یک شهروند نمونه قلمداد شوید 
و حداقل به سهم خودتان از تعبیرشدن آن خواب 

آشفته جلوگیری نمایید.
، صنعتگر یا اصال یک خانه دار  شما یک کشاورز
هستید. خوب، آن صبح بعداز آن خواب آشفته 
که منجر به این تصمیم گیری شده است قطعا 
می پرسید اولین گــام چیست؟ بر اســاس کدام 
دستورالعمل یا مثال واقعی باید عمل کنید تا در 
حوزه ای که به عنوان مصرف کننده آب شناخته 
مــی شــویــد بتوانید مدیریت مــصــرف را بــه نحو 

درستی اعمال نمایید.
بر اســاس کــدام الگو و کــدام روش امتحان پس 
داده و بدون ریسک می توانید عمل کنید که زود 

به نتیجه برسید.
 جشنواره سپاس آب تالش می کند تا هرساله 
این تجارب موفق را شناسایی و به همگان معرفی 
نماید تا دیگران از پس خواب های آشفته خویش 

آن را به کار بندند و به نتیجه برسند.
گفته اند برای به نتیجه رساندن کارهای بزرگ 
گاهی نیاز به انجام سعی و خطا می باشد. سپاس 
آب تالش می کند سعی ها را بیشتر و بیشتر نمایان 
ســازد تا خطاها در این حــوزه کمتر و کمتر شود. 

انشاءهلل.   
محمد مهدی جوادیان زاده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
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استاندار یزد:

جشنواره سپاس آب، اقدام مهمی در فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف است

استاندار یزد در مراسم اختتامیه 
ــواره ســـپـــاس آب کــــه در  ــ ــن ــشــ جــ
گـــاه  راســـتـــای فــرهــنــگ ســـــازی، آ
ســازی و معرفی الگوهای برتر در 
زمینه مدیریت مــصــرف بــه همت 
شــرکــت آب منطقه ای یــزد بــرگــزار 
ــد، بــرپــایــی چــنــیــن جــشــنــواره  شــ
ــوزه مـــدیـــریـــت  ــ ــ ــایــــی را در حـ هــ
مــصــرف ارزشــمــنــد تــوصــیــف کــرد.
  به گـزارش روابـط عمومی شـرکت آب 
منطقـه ای یزد،"مهـران فاطمـی"در 
کـه بـا حضـور مدیـران  ایـن مراسـم 
گـرم مـردم یـزد  اسـتانی و اسـتقبال 
برگزار شـد، ضمـن تشـکر از شـرکت آب 
منطقـه ای از برپایـی ایـن جشـنواره 
ع مهـم مدیریـت مصـرف  بـر موضـو
کیـد کـرد  در کنـار تولیـد منابـع آبـی تا
گـر مصـرف آب، بهینـه و  ا گفـت:  و 
مدیریـت نشـود، در ۵۰ سـال آینـده 
از اسـتان یـزد در جغرافیـای  نامـی 

ایـران نخواهـد مانـد.
وی مهمترین مسئله استان را مسئله 
آب عنوان کرد و گفت:کاری مهم تر از 

موضوع آب که آینده و حیات استان 
به آن وابسته است نداریم.

استاندار یــزد همچنین به اقدامات 
ارزشمندی که با همت مدیران حوزه 
آب و نــمــایــنــدگــان مجلس در حــال 
ــاره کــرد و  اجــرای  پیگیری اســت اشـ
خط پدافندی از خلیج فــارس و خط 
دوم انتقال آب از دریــای عمان را از 
ــات بــرشــمــرد و  ــدام ــن اق مهمترین ای
اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن 
آنها و مدیریت مصرف، می  توان گفت 
مسئله آب استان تا ۱۰۰ سال آینده، 
هم در بخش شرب و بهداشت هم در 
بخش کشاورزی و صنعت کم آبخواه 

و پربازده حل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد 
نیز در این مراسم با قدردانی از تالش 
و همراهی همه همکاران شرکت در 
این جشنواره هدف از برگزاری آن را ۴ 
گاهی سازی،  محور مردمی ســازی، آ
فرهنگ سازی و الگو سازی موضوع 

آب برشمرد.
"محمدمهدی جوادیان زاده"  افزود: 
این جشنواره در فضای باز آب انبار 
رستم گیو بــرگــزار شــد تــا مــرم بتوانند 

آزادانه حضور داشته باشند.
 وی بــا قدردانــی از کانــون پــرورش 
و  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
در  کــه  هنرمندانــی  طــور  همیــن 

دومیــن جشــنواره اســتانی ســپاس 
آب مشــارکت فعــال داشــتند اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه بــا اجــرای بیشــتر 
ایــن برنامــه هــا بتوانیــم الگوهــای 
مصــرف بهینــه و مدیریــت مصــرف را 
بــه مــردم بشناســانیم و آنهــا نیــز مثــل 
همیشــه مــا را درگــذر از بحران بــی آبی 

یــاری نماینــد.
ح برگزیده  در پایان ایــن آیین از طــر
بخش صنعت: شرکت کاشی یاقوت 
شهرستان میبد و شرکت آهن و فوالد 

ارفع شهرستان اردکان
ح برگزیده در بخش کــشــاورزی:  طــر
شهرستان  از  شــمــس  محمدحسن 
ابرکوه و آقای سید یوسف نبوی زاده 

از شهرستان هرات
ــرب:  ــرگــزیــده در بــخــش ش ح ب ــر  و طـ
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 
قــدردانــی و لــوح و مــدال سپاس اهدا 

شد.
  شایان ذکر است جشنواره سپاس آب 
بــا هــدف فرهنگ ســازی در موضوع 
مــدیــریــت مــصــرف آب بــا هــمــکــاری 
ــان هـــای اســتــانــی با  ــ تــعــدادی از ارگ
بخش هــای مختلف هنری در رده 
های سنی متفاوت به مدت 3 شب در 
آب انبار رستم گیو و بوستان خانواده 
برگزار و مورد استقبال گرم مردم قرار 

گرفت.
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تمدن کاریزی

گاری با طبیعت و حل مشارکتی بحران آب فرهنگ ساز

دنیایی را تصور کنید که در 
آن برای هر بار نوشیدن آب 
سالم باید بهای سنگینی را 
پرداخت؛ ما در همان دنیا 
ــروزه  زنــدگــی مــی کــنــیــم. امــ
بــیــش از ۴ مــیــلــیــارد نــفــر در 
دنـــیـــا، در حـــوالـــی دو ســوم 
جمعیت جــهــان، حــداقــل بــه انــــدازه یــک مـــاه در ســال 
دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم ندارند. دو میلیارد 
نفر در کشورهایی زندگی می کنند که توزیع آب در آن 
عادالنه نیست و همین منجر به تنش های آبی وسیع می 
شود. پیش بینی می شود که چنین تجربه ای از استرس 
ناشی از عــدم اطمینان به دسترسی به آب آشامیدنی 
سالم تا سال های بعد به نیمی از جمعیت جهان خواهد 
رسید. آنچه شتاب این روند را بیشتر می کند، تغییر اقلیم 
ج شــدن میزان بیشتری از منابع آب  و از دسترس خــار

شرب است. 
دالیــل دیگری از جمله رقابت جوامع بر سر منابع آب و 
عدم امکان مقابله ی کشورهای جنوب با میزان مصرف 
آب برای اهداف توسعه در کشورهای شمال، فرسودگی 
و عدم توان نوسازی شبکه های تصفیه، انتقال و توزیع 
آب در کشورهای توسعه نیافته و درحــال توسعه، رشد 
جمعیت و نیاز بیشتر صنایع و کشاورزی به آب، روش های 
ع سنتی، کاهش فزاینده کیفیت  آبیاری و انواع کشت و زر
آب، عدم به روزرسانی سیستم های کشاورزی و آبیاری در 
کنار ابهام در قوانین حفاظت از منابع آب، میزان و نوع 
مسئولیت شهروندی در برابر حفظ محیط زیست و در 
نهایت مخاطرات مدیریت غیر اصولی منابع آب می تواند 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم را در نقاط بیشتری از 

جهان در معرض خطر قرار دهد.
بــرای مواجهه با این آینده نزدیک و از سوی حکمرانی، 
کثری از منابع  پیشرفت تکنولوژیک و امکان بهره وری حدا
آب در دسترس و سپس عدالت اجتماعی در توزیع آب در 
یک سیستم کارامد و از طریق به هم پیوستن حکمرانی با 
جامعه برای یک برنامه ریزی و اقدام مشارکتی یک راه حل 
ــاور به محدود بودن  چــاره ســاز اســت. از ســوی جامعه، ب
آب است که سبک زندگی متفاوتی خواهد آفرید. رویکرد 
اجتماعی به مصرف آب دگرگون خواهد شد و صرفه جویی 
در مصرف آب نوعی از منش را شکل خواهد داد. منش، 
حاصل درونی شدن قواعدی است که سبک زندگی جمعی 
آن را می آفریند. در مصرف آب نیز منش فردی حاصل نوع 
نگاه اجتماعی است. درک جامعه از کاهش میزان دسترسی 
به منابع آب به دو دلیل اصلی طبیعی در تغییر اقلیم و 
بشری در رقابت نابرابر جوامع و کنش توسعه ناپایدار در 
مراحل اولیه ی مدرنیزاسیون به معنای آغاز روند سازگاری 

با طبیعت برای حل مشارکتی بحران است.
ــا طبیعت مــی تــوانــد بــه یــک مــنــش جمعی  ســـازگـــاری ب
حــکــمــرانــی- جامعه تبدیل شـــود. ایــن مــقــدمــه ی یک 
توسعه بازاندیشانه است. توسعه با درنظر گرفتن سنت 
پایدار مصرف آب که قابلیت ارائه ی یک استاندارد زندگی 
از دنیای تمدن هـــزاران ساله را به سبک زندگی امــروز 
دارد. ایــن اســتــانــدارد، برآمده از ذخیره تمدنی ماست. 
تمدن کاریزی که در همنوایی با طبیعت خشک، ما را 
در طــول قــرون به پیش آورده و بدینجا رسانده است. 
اینک دنیایی را تصور کنید که در آن، آب آشامیدنی سالم 
به سادگی در دسترس همه باشد. ما با تکیه بر فرهنگ 
کثری از منابع در  بومی و برنامه ریزی برای بهره وری حدا

چارچوب یک حکمرانی کارآمد آب بدان خواهیم رسید.
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

تغذیه مصنوعی و امنیت آبی

آب زیـــر زمــیــنــی از مــهــم تــریــن 
عـــوامـــل امــنــیــت آبـــی در قــرن 
2۱ بــه شمار مــی آیــد.ایــن منبع 
حیاتی در زمانی که تامین آب 
کفایت نکند  از منابع سطحی 
به عنوان بیمه نامه آب تلقی 
خواهد شد. ولی از آنجا که قابل 
روئیت نیست آنطور که باید قدر 
دانسته نــشــده اســـت. بــا ابــداع 
کنون می دانیم که این  تکنولوژی دور سنجی مــاهــواره ای، ا
کی قرار دارد و در برخی مناطق  منبع حیاتی در وضعیت خطرنا
جهان، بسیار بیشتر از آنچه بتواند تغذیه شود، پمپاژ می شود. 
بمنظور بهبود تاب آوری در مواجهه با تغییر اقلیم، الزم است 
تا عالوه بر بازاندیشی در پمپاژ آب زیرزمینی به سطح زمین، 
آب هــای سطحی را در زیر زمین ذخیره کنیم تا از امنیت آبی 
آینده خود اطمینان یابیم. ذخیره آب در زیر زمین می تواند 
تأثیر بسزایی در تقویت تاب آوری تأمین آب در مناطق خشک 

و نیمه خشک داشته باشد.
ذخــیــره زیرزمینی آب - کــه بــا تغذیه مصنوعی آبــخــوان نیز 
شناخته می شود- به فرآیند پر کــردن هدفمند آبخوان ها با 
استفاده از آب سطحی به منظور مدیریت اثربخش تر تأمین آب 
گفته می شود. این هدف می تواند هم با تزریق مستقیم آب های 
سطحی به درون آبخوان ها از طریق چاه ها، یا با استفاده از 
حوضچه های تغذیه تحقق یابد. با استفاده از حوضچه تغذیه، 
آب سطحی به تدریج به درون زمین نفوذ می کند تا به سطح 

آب زیرزمینی برسد.
در ایالت آریزونا در جنوب غرب ایالت متحده، تغذیه آبخوان 
به ابزار مهمی برای مقابله با کم آبی تبدیل شده است. برای 
نمونه در ســال 2۰۰6، در ایــن ایــالــت بهره بـــرداری از پــروژه 
تغذیه بیابان Tonopah آغاز شد. هدف این پروژه ذخیره ۱8۵ 
میلیون مترمکعب آب در سال، با استفاده از ۱9 حوضچه تغذیه 
مجموعًا به مساحت 83 هکتار بود. با گذشت سه سال از آغاز 
بهره برداری، 6۰۰ میلیون متر مکعب آب در زیر زمین ذخیره 

شده است.
امروزه با صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت در کالن شهرها 
ســاالنــه حجم زیـــادی پــســاب تولید مــی شــود کــه بــســیــاری از 
کالن شهرها را با مشکل روبــرو کــرده اســت. ذخیره- بازیافت 
آبخوان )Aquifer Storage and Recovery( یکی از روش های 
ذخیره آب است که امــروزه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته 
است. می توان از ذخیره پساب تصفیه خانه ها در آبخوان های 
مناسب با بهره گیری از این روش، از یک  سو دشت ها را نجات 
داد و از سوی دیگر مشکالتی را که ممکن است پساب ایجاد 

کند رفع کرد.

منابع آب حاصل از تصفیه فاضالب شهری معموًال از دو مزیت 
نسبی برخوردار است: اول اینکه عمومًا متاثر از خشکسالی ها 
نبوده و منبع مطمئنی محسوب می شود؛ دوم اینکه می تواند 
جایگزین منابع جدیدی باشد که می بایست از طریق احداث 
سد یا تاسیسات انتقال آب با صرف هزینه زیاد و خسارت های 
زیست محیطی استحصال شود. استفاده مجدد از این منابع 
در اغلب کشورها و نیز ایران عمدتًا در بخش کشاورزی معمول 
بــوده، با اینحال با توجه به اجــرای تصفیه خانه فاضالب در 
اغلب شهرهای بــزرگ کشور از یکسو و افت شدید سطح آب 
زیرزمینی در اغلب دشت های همجوار با این شهرهای بزرگ 
از سوی دیگر و نیز با توجه به نبود آب سطحی کافی در دشت 
، استفاده از این منابع بازیافتی و تخصیص  های بزرگ کشور
آنها به تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی آبخوان ها یک ضرورت 

در مدیریت آب محسوب می شود.
در این راستا در استان یزد به منظور جلوگیري از افت پیش از 
حد سفره آب زیرزمیني دشت چرخاب واستفاده بهینه از پساب 
خروجي تصفیه خانه تکمیلي فاضالب شهر یزد ، مطالعات 
پـــروژه تغذیه مصنوعي منطقه چــرخــاب بــه وسیله پساب 
تصفیه خانه فاضالب شهر یزد، در سال ۱397 انجام و تعداد 
6 حلقه چاه  با دبی ۱2۰ لیتر در ثانیه جهت تزریق در فاز اول 
ح مطالعاتي انجام شده  جانمایی و حفر شده است.  طبق طر
محل پیشنهادي تغذیه تا ابتداي سفره آب زیرزمیني حدود 8 
کیلومتر فاصله دارد که در این فاصله نیز تصفیه مجددي توسط 
خاك بر روي پساب صورت خواهد گرفت و هم زمان با شروع 
تغذیه، تاسیسات پایش آنالین کیفیت پساب در محل نصب و 
کنترل الزم بر روي کیفیت آب تغذیه شده، وجود خواهد داشت.
این روش با تکیه بر جمع آوری، ذخیره سازی، تغذیه سفره های 
آب زیرزمینی و استفاده مجدد از آب حاصل از بارندگی و 
فاضالب شهری به  عنوان یکی از پیشرفته ترین و بهینه ترین 
شیوه ها در سالیان گذشته در بسیاری از کشورها راهگشای 
ح هــای تغذیه  ــت. توسعه طــر ــوده اس مشکالت ایــن عرصه ب
مصنوعی در دشت های مستعد کشور مزایایی از قبیل ذخیره 
آب در آبخوان، یکنواخت کــردن تأمین آب در اثر نوسانات 
تقاضا، تثبیت یا افزایش سطح سفره آب، ارتقاء کیفیت آب، 
، استفاده مجدد از پساب و جلوگیری  مدیریت هجوم آب شور

از نشست زمین را در پی دارد.
باتوجه به مزیت نسبی منابع آب زیرزمینی بر منابع آب سطحی، 
لــزوم سرمایه گــزاری بیش از پیش در جهت حفظ این منابع 
با ارزش احساس می شود و با در نظر داشتن این موضوع که 
مسئله آب های زیرزمینی خود یک پدیده چندوجهی است، 
ایــن روش می تواند از چندین لحاظ به مسائل و مشکالت 

آبخوان های آب زیرزمینی کمک کند.
سید حسین عرب فراشاهی
رئیس گروه بهره برداری خطوط انتقال آب و مخازن

ح کلی کنترل از راه دور ۴3 حلقه چاه در منطقه  بر اساس طر
چرخاب، تجهیزات کنترل و ارتباط رادیــویــی بــرای یک 
حلقه چاه نصب و سیستم کنترل از راه دور آن با حضور 
ح و توسعه و برنامه ریزی شرکت  مدیر عامل و معاونین طر
در مرکز رصد داده های آبی در محل ساختمان شرکت به 
بهره برداری رسید. این پروژه با مشارکت مدیریت تامین و 
انتقال آب و مدیریت تحول اداری، فن آوری اطالعات و 
امنیت فضای مجازی شرکت در مدت 6ماه و با اعتباری 

بالغ بر ۱8۰۰ میلیون ریال انجام شده که در مرکز کنترل آب 
منطقه ای قابلیت کنترل را دارد. عالوه بر امکان خاموش 
ح، اطالعات دبی و فشار  و روشن نمودن پمپ در این طر
چاه و میزان مصرف برق الکترو پمپ نیز در دسترس خواهد 
بود. اعالم خطاهای فنی، وضعیت ورود و خروج به اتاقک 
چاه و اعالم هشدار آتش سوزی از دیگر قابلیت های این 

سیستم می باشد.
علی ارمی
ح و توسعه معاون طر

دستاورد های نو در راستای اهداف شرکت
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فرهنگ سازی مدیریت مصرف

فرهنگ سازی مدیریت مصرف:

کن جهت  ممنوعیت نصب آب شیرین 
کشاورزی در استان یزد مصارف صنعت و 

بــــــــه عـــــلـــــت تــــــــــداوم 
خشکسالی ها و برداشت 
ــه از مــنــابــع آب  ــ بـــی روی
مـــوجـــود، حــجــم منابع 
آب شــیــریــن مــوجــود در 
ــتـــان روز بـــه روز در  اسـ
حــال کاهش می باشد، 
کــه ایــن مــوضــوع تامین 

منابع آب، جهت کاربری های مختلف را با مشکل اساسی 
روبــرو کــرده است و به همین دلیل، روش هــای متنوعی 
به منظور نمک زدایی آب های شور رایج گردیده است. 
از میان این روشها باید به تقطیر چند مرحله ای، تبخیر 
چند مرحله ای و اسمز معکوس اشاره داشت که خروجی 
تمامی این روشها آب شیرین می باشد که می توان از آن 
در بخش های مختلف از جمله شرب استفاده نمود، اما 
مشکل عمده تمام روش هــای شیرین سازی آب، تولید 
ــالح معدنی مــی بــاشــد. در این  ــاوی نمک و ام پساب ح
پروسه، ابتدا آب وارد دستگاه آب شیرین کن می  شود و 
طی فرآیندی انواع امالح و نمک ها و سایر مواد اضافی و 
مضر آب حذف و آب با کیفیت تولید می شود. آب تولیدی 
ع و تعداد فیلتر و کیفیت آن  ع دستگاه، نــو بسته به نــو
می تواند کاربرد های فراوانی داشته باشد. حجم پساب 
پس از هر بار انجام پروسه شیرین سازی آب، زیاد و به 
عنوان معضل شیرین سازی آب شور شناخته می شود. 
بی شک رهاسازی این پساب ها در محیط زیست سبب 
معضالت زیست محیطی متعدد از جمله آلودگی منابع 
آب زیرزمینی پایین دست، ایجاد شوره زار و ایجاد ریزگرد 
می گردد. از مواد موجود در این پساب می توان به سدیم، 
کلسیم، لیتیم، منیزیم، سیلیسیم، سولفات، کربنات و .... 
اشاره کرد که این مواد همگی مضر می باشند. در بعضی 
از مواقع میزان نمک موجود در پساب آب شیرین کن ها 
بین 2 الی ۵ برابر آب دریا است و رها سازی آنها به محیط 
اطــراف می تواند باعث ورود به منابع آب زیرزمینی و یا 
سطحی شده و زمینه شور شدن و آلودگی این منابع آب را 
فراهم نماید. همچنین نمک بجا مانده از فرآیند تبخیر 
پساب آب شیرین کــن هــا، مــی تــوانــد بــه صــورت ریزگرد 
درآمــده و به وسیله جریان بــاد، فرسنگها جابجا شود و 
ع کشاورزی  عالوه بر آلودگی هوا باعث از بین رفتن مزار
اطــراف و خشک شــدن گیاهان شــود. البته در بعضی از 
استانهای کشور منبع پذیرنده جهت دریافت پساب وجود 
دارد. به عنوان مثال با در نظر گرفتن تمهیدات خاص و 
با نظارت ارگانهای ذیصالح می توان پساب آب شیرین 
کن ها را به دریا، دریاچه های شور و یا تاالبها تخلیه نمود 
اما در استانهای کویری چون استان یزد، هیچگونه منبع 
پذیرنده ای جهت دریافت پساب وجود ندارد. به همین 
دلیل طی نامه های دریافت شده از جانب شرکت مادر 
تخصصی، تصمیم گیری در خصوص مجوز نصب آب 
شیرین کن های صنعتی و کشاورزی به عهده ادارات و 
سازمانهای محیط زیست، جهاد کشاورزی و آب منطقه 
گذار شده است که در جلسات و کارگروههای برگزار  ای وا
شده از جمله کارگروه جامع مدیریت کیفیت منابع آب، 
پس از بحث و تبادل نظر و در نظر گرفتن جنبه های 
ح، استقرار هر گونه آب شیرین کن با مصارف  متعدد طر
ع  غیر شــرب به علت معضالت مذکور در اســتــان، ممنو

اعالم گردیده است.
ناهید غالمنژاد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عمل به دانسته ها 
ــوزش می بینیم  چــرا آنچه آم
به ندرت عملیاتی می شود یا 

مورد استفاده قرار می گیرد؟ 
امروزه افراد نسبت به گذشته 
اطـــالعـــات بــســیــار بیشتری 
کسب می کنند. شکاف بین 
دانستن و عمل کــردن شاید 
بسیار وسیع تر از شکاف بین 
غفلت و دانش باشد. در حوزه 
کاری ما سالهاست که یادگیری را به عنوان تغییر در رفتار 
تعریف می کنیم. همه می دانیم که تغییر آسان نیست. از 
زمان حرکت شما از مرحله دانستن یک مطلب تا انجام دادن 
آن سه تغییر وجود دارد. اولین سطح، تغییر دانش است. این 
مرحله آسان ترین و کوتاه ترین زمان ممکن برای تغییر افراد 
است. مطالعه ی کتاب جدید، تماشای فیلم آموزشی جدید، 
یا شرکت در یک دوره آموزشی جدید همه آن چیزی است که 
باید انجام دهید. این مرحله اولین دلیل عمل نکردن افراد 
به چیزهایی است که می دانند. یادگیری مطالب جدید 
نسبت به تالش برای عمل به دانسته ها لذت بیشتری دارد. 
در نتیجه اطالعات ما بیش از حد نیاز است و در واقــع در 
دریای اطالعات غرق می شویم. بنابراین راه حل چیست؟ 
پاسخ تکرار، تکرار و تکرار است. ما باید انرژی مان را به جای 
فرا گرفتن مطالب جدید و انجام کارهای زیاد، روی کارهای 
کمتری متمرکز کنیم. بنابراین کلید غلبه بر اولین دلیل عملی 
نکردن دانسته ها یعنی اطالعات بیش از حد، این است که 
روی تعداد کمی از مفاهیم کلیدی تمرکز کنیم، در طول زمان 
آنها را تکرار کنیم، عمیقًا در آنها غوطه ور شویم و ایده ها و 
مهارت های مرتبط با آن کار را توسعه دهیم. در حقیقت، 

تکرار با فاصله، کلید این کار است.
 دلیل دوم مربوط به تفکرات منفی و بدبینانه می شود. 
اغلب، بسیار منفی گرا هستیم و همین امر باعث می شود 
یک نظام پاالیش نامناسب داشته باشیم. هر آنچه برای 
ما پیش می آید از طریق ذهنمان فیلتر میکنیم؛ ذهنی 
که کامًال تحت تسلط تفکر منفی است. به عبارتی ما وقتی 
مشغول خواندن، شنیدن یا تماشای چیزی هستیم ردای 
قضاوت می پوشیم و به سختی می توانیم چیز جدیدی 
گاه ما  یاد بگیریم. اطالعات بــرای ورود به ضمیر ناخودآ
یعنی جایی که می توانیم بپذیریم، باور کنیم، درک کنیم 
و آن را به کار گیریم با یک سد و مانع ذهنی روبرو می شود. 
گاه ما می  تنها حدود ۱۰ درصد اطالعات، وارد ضمیر ناخودآ
شوند. این موضوع شبیه یک بزرگراه با ۱۰ بانده است که 
در انتها به یک باند ختم می شود و نتیجه آن یک ترافیک 
سنگین است. برای اینکه این ترافیک سنگین شکسته 

شود و جریان اطالعات ذهنی به حالت طبیعی بازگردد، 
راه حل، حفظ کردن و خوب به خاطر سپردن اطالعات و 
گوش کردن با ذهنیت باز است؛ بدون هرگونه پیش داوری 
یا باورهای قبلی، با یک نگرش آموزشی که نشان دهنده 
اشتیاق به اطالعات جدید است، با انتظار مثبت، با یک 
خودکار در دست برای یادداشت کردن، با امید به تحریک 
شدن خیال پــردازی و جرقه های ذهنی نه فقط شنیدن 
آنچه گفته می شود، با این نگرش که چگونه می توانم این 
مطالب را به کار گیرم؟ چنین ذهنیتی می تواند به تغییر 
نگرش پایدار منجر شود. نگرش بخشی از دانش است که 
بر بار عاطفی استوار است و زمانی اتفاق می افتد که شما 
درباره چیزی که می دانید به شدت احساس منفی و مثبت 
داشته باشید. نگرش ها در مقابل تغییر نسبت به دانش 
مقاوم تر هستند. بدون یک نگرش باز و مثبت نسبت به 
مقوله یادگیری، شما هرگز نمی توانید شکاف بین دانستن 

و عمل کردن را برطرف کنید. 
سومین و سخت ترین سطح تغییر، تغییرات رفتاری است. 
چرا این کار سخت است؟ به خاطر اینکه به معنای واقعی 
باید کاری انجام داد. تغییر رفتار کار بسیار سختی است 
حتی وقتی می دانید باید درباره آن نگرشی مثبت داشته 
باشید و نگرش مثبت هم دارید شما به یک تالش مداوم 
و متمرکز واقعی نیاز دارید که متاسفانه بیشتر افراد چنین 
راهــبــردی را در خــودشــان پــرورش نــداده انــد. ایــن همان 
سومین دلیل عمل نکردن مردم به دانسته هایش آن است. 
یعنی آنها یک نظام پیگیری صحیح ندارند. برای دستیابی 
به نتایج مدنظرتان یعنی عمل به دانسته هایتان، شما به 
یک برنامه پیگیری همراه با ساختار، حمایت و مسئولیت 
پذیری مناسب نیاز دارید. ساختار به معنی داشتن جلسات 
منظم و برنامه ریزی شده با یک مربی یا یک تیم پشتیبان 
یا داشتن ابزار هایی است که به شما کمک نماید بر مبنای 
مقاصد و اهــدافــتــان رفــتــار کنید. در کــنــار فــراهــم آوردن 
ساختارهای ضروری و ایجاد مسئولیت پذیری، حمایت 
از افراد از طریق برجسته سازی نکات مثبت آنها نیز بسیار 

حائز اهمیت است. 
بنابراین آنچه ما در صنعت آموزش باید انجام دهیم این 
است که زمان در نظر گرفته شده برای پیگیری آموزش باید 
چند برابر زمانی باشد که برای سازماندهی، توسعه و ارائه 
آموزش صرف می کنیم. این موضوع، نیاز به برنامه توسعه 
فردی )IDP( و مربیانی که به افراد کمک کنند تا در انجام 
دادن آن چه می دانند از سطح مبتدی به سطح استاد 

آموزشی برسند را ضروری می سازد.
حمیده دهقان منشادی
رئیس گروه منابع انسانی و آموزش



ح های توسعه منابع آب      ۱. بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طر
به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست ها و اولویت های تعیین شده

ح های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر کلیه مراحل      2. برنامه ریزی و اجرای طر
مطالعه و اجرا

ح های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از      3. اجرای طر
پیش تعیین شده

۴. برنامه ریزی و هماهنگی و تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای     
مردمی در احداث طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ها

۵. انجام مطالعات و بررسی های زیست محیطی، اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستندسازی     
ح ح های عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طر طر

6. ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی     
در ارتباط با فعالیت های محوله

ح های عمرانی به      7. اعالم برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و انجام عملیات مورد نظر طر
معاونت برنامه ریزی شرکت

8. نظارت بر مبادله موافقت نامه های عمرانی و پیگیری موافقت نامه های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام     
هماهنگی های الزم

9. همکاری با مدیریت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت     
ح های عمرانی و بلندمدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طر

۱۰. بررسی، پیشنهاد و اتخاذ روش های مناسب در انتخاب مشاورین و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صالحیت     
ح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی، امور اعتباری،  و انتخاب مجری، تهیه شر
ح با رعایت قوانین، مقررات،  تشکیل کمیته های تخصصی، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طر

آئین نامه ها و بخشنامه های موضوعه
۱۱. بــرنــامــه ریــزی و هماهنگی بــا معاونت بــهــره بــرداری در طــول دوره تضمین و تحویل مــوقــت و انجام     

ح های عمرانی هماهنگی های الزم به منظور بهره برداری بهینه از طر
ح های عمرانی و ارائه      ۱2. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طر

پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
ح های عمرانی به منظور دسترسی سریع  به آمار و اطالعات      ۱3. هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطالعاتی طر

و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
۱۴. هدایت و راهــبــری انجام تحقیقات الزم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبــی و بــرق آبــی و به کــار بردن     

دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روشهای جدید علمی و فنی در صنعت آب
۱۵. برنامه ریزی تحقیقاتی و همکاریهای تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی،     

فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت

یکی از چالش های مهم در مصرف آب این 
اســـت کــه مــصــرف کــنــنــدگــان آب تــوانــایــی یا 
انگیزه الزم برای اصالح الگوی مصرف آب در 
واحدهای کشاورزی یا صنعتی یا تغییر الگوی 
کشت یا تولید خــود نــدارنــد، امــا دولــت نیز در 
ــزام ایــن اشخاص به تغییر الگوی مصرف  ال
کمیت اصل آزادی کسب و کار  آب به دلیل حا
و لــزوم رعایت حقوق خصوصی آن ها دچار 
مشکل است و راهبردی را نیاز دارد که طبق 
آن بتواند ضمن حفظ حقوق خصوصی بهره 
بــرداران آب، مصرف این کاالی عمومی را به 
طــور پــایــدار و عــادالنــه تضمین کند. ضــرورت 
های اجتماعی و محیط زیستی این اجــازه را 
می دهد که با اتکای بر برخی اصــول حقوق 
عمومی دولـــت بــتــوانــد مــقــررات بیشتری بر 
نحوه مصرف آب اعمال کــرده و تحویل آب 
به مصرف کننده را مستلزم اعمال اصالح در 
الگوی مصرف آب کند. در اینجا اصول حقوق 
عمومی مانند اقتدار، منفعت عمومی، امنیت 
حقوقی و خدمات عمومی در مرتبه هنجاری 
باالتری نسبت به قواعد مربوط به مالکیت 
شخصی قــرار می گیرند و با استناد به آن ها 
می توان صالحیت و اختیارات دولت در الزام 
مصرف کننده آب به استفاده بهینه و معقوالنه 

از آن را افزایش داد. 
کمیتی  مبنــای نظــری ایــن مداخلــه وظیفــه حا
دولــت در تامیــن منافــع عمومــی و حفــظ 
محیــط زیســت از طریــق توزیــع عادالنــه و 
منطقــی آب و پیگیــری توســعه پایــدار بــوده 
و نتایــج آن اختیــار دولــت در الــزام بــه تغییــر 
الگــوی مصــرف آب، تغییــر الگــوی کشــت 
ــا تولیــد صنعتــی، انجــام اقدامــات  کشــاورزی ی
کنترلــی و پیشــگیرانه ماننــد اولویــت بنــدی 
میــان مصــارف معقــول و غیــر معقــول آب البته 

بــا رعایــت حقــوق اولیــه اشــخاص اســت.
سیدضیا سجادی
مدیر قراردادها
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