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 فراخوان چهره های آب کشور

 پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهار سال گذشته با هدف آگاهی بخشی جامعه نسبت به 

های متولی آب کشور، بخش  مساله آب کشور و همچنین محوریت شعار روز جهانی آب با مشارکت سازمان

در اجرای . موده استهای بین المللی اقدام به برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی آب ن خصوصی و سازمان

این تصمیم دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران مستقر 

 . گردیده است

 

در چهار سال گذشته تقدیر از خدمتگزاران به آب و چهره های آب کشور یکی از مهمترین بخشهای این 

 .سپاس از دلسوزان و زحمتکشان این عرصه بوده استهمایش و فرصتی هر چند کوچک برای قدردانی و 

 

دبیرخانه همایش در سال جاری مصادف با پنجمین سال برگزاری این رویداد در نظر دارد از طریق برگزاری 

از از اینرو کمیته داوران . فراخوان عمومی گامی موثر در جهت شناسایی هر چه بهتر این خدمتگزاران بردارد

از عالقمندان برای . دعوت می نماید که در فراخوان شرکت نمایند (حقیقی و حقوقی)افراد واجد شرایط 

شرکت در فراخوان خواهشمند است با پر کردن فرم ثبت نام و ارسال فایل پیوست حاوی مشخصات 

 : در این فراخوان شرکت نمایند 89بهمن ماه  02معیارهای مورد نظر در بخش منتخب تا تاریخ 

 :بخشهای فراخوان

 

 (زراعت و باغبانی)بهره وری آب در بخش کشاورزی   .1

رخانجات و بازیافت های صنعتی و کا بهره وری آب در بخش صنعت شامل بازچرخانی آب در شهرک .2

 پساب و فاضالب

 (مصارف غیر خانگی)و خدمات ( مصارف خانگی)بهره وری آب در بخش شرب  .3

آبرسانی، آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت ها و سازمانهای مردم نهاد در بخش  خیرین، انجمن .4

 بهینه منابع آب

 ح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینیمردمی در اجرای طر مشارکت کنندگان .5

 در پروژه های آب کشور( خصوصی)سرمایه گذاران بخش غیردولتی  .6

 های فعال در زمینه آب و پساب های نوین و استارت آپ ارائه دهندگان فناوری .7

 فعال در حوزه آب چهره های علمی، فرهنگی و هنری .8
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 اشاعه دهندگان فرهنگ بومی آب ایران .9

 منتخبین دانشجویی و دانش آموزی در پروژه های تحقیقاتی در استفاده بهینه از منابع آب .11

 

 :اطالعات مورد نظر در هر بخش

در قالب فرم پیوست بخش را هر اطالعات خواسته شده در پس از پر کردن فرم ثبت نام،خواهشمند است 

بدیهی است امتیاز دهی و تصمیم گیری داوران منوط به اطالعات ارسال شده به دبیرخانه . ارسال فرمایید

 :می باشد

 بهره وری آب در بخش کشاورزی. 1

 :و زراعت باغبانی

 یا مزرعه مانه آبیاری در باغانوع س 

 مزرعه انجام عملیات بهینه در باغ یا 

 محصول میزان عملکرد  

 سطح زیر کشت 

 حجم آب مصرفی 

 

های صنعتی و کارخانجات و  بهره وری آب در بخش صنعت شامل بازچرخانی آب در شهرک. 0

 بازیافت پساب و فاضالب

 میزان آب مصرفی به ازای واحد تولید متناسب با نوع محصول در مقایسه با واحدهای مشابه 

  با اجرای راهکارهایی نظیر نصب سیستم و )میزان پیاده سازی روشهای صرفه جویی در مصرف آب

تاسیسات کاهنده و هوشمند مصرف آب، اجرای سیکل بسته آب در بخش های مختلف؛ بکارگیری 

شیرآالت و تاسیسات و تجهیزاتی که در کاهش هدر رفت آب موثر است، استفاده از گیاهان کم آب 

 ...( ی سیستم قطره ای برای آبیاری فضای سبز ایجاد شده و بر و اجرا

  بکارگیری روشهای بازچرخانی و استفاده مجدد از بخش یا بخش هایی از پساب تولیدی در داخل

 واحد و تصفیه آن جهت آبیاری فضای سبز یا تامین بخشی از آب صنعتی مورد نیاز

  میزان کاهش مصرف آب به ازای واحد محصول تولیدی 

  جمع آوری آب باران و رواناب جهت کاهش وابستگی به شبکه یا منبع تامین آب 

  رعایت کامل میزان مصرف آب حداکثر مجاز بر اساس ظرفیت قراردادی انشعاب آب 

  پرداخت به موقع و مستمر قبوض آب بهاء مصرفی و نداشتن انشعاب آب غیرمجاز 

 نه آب و سازگاری با کم آبیمیزان اقدام در زمینه فرهنگ سازی برای مصرف بهی 

  (در صورت نیاز)رعایت حدود کیفی تخلیه فاضالب و اجرای سیستم پیش تصفیه یا تصفیه فاضالب 

 دارا بودن برنامه جهت مدیریت مصرف آب در زمان های اوج مصرف 
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 (مصارف غیر خانگی)و خدمات ( مصارف خانگی)بهره وری آب در بخش شرب . 3

 واحد میزان آب مصرفی به ازای 

  با اجرای راهکارهایی نظیر نصب سیستم و )میزان پیاده سازی روشهای صرفه جویی در مصرف آب

تاسیسات کاهنده و هوشمند مصرف آب، اجرای سیکل بسته آب در بخش های مختلف؛ بکارگیری 

شیرآالت و تاسیسات و تجهیزاتی که در کاهش هدر رفت آب موثر است، استفاده از گیاهان کم آب 

 ...( و اجرای سیستم قطره ای برای آبیاری فضای سبز ایجاد شده و بر 

 میزان کاهش مصرف آب به ازای واحد 

  رعایت کامل میزان مصرف آب حداکثر مجاز بر اساس ظرفیت قراردادی انشعاب آب 

  پرداخت به موقع و مستمر قبوض آب بهاء مصرفی و نداشتن انشعاب آب غیرمجاز 

  فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب و سازگاری با کم آبیمیزان اقدام در زمینه 

 

ها و سازمانهای مردم نهاد در بخش آبرسانی، آبخیزداری، آبخوان داری و  خیرین، انجمن .4

 مدیریت بهینه منابع آب

 :خیرین آبخیزداری، آبخوانداری و آبرسانی

 قه فعالیت در این حوزهاشخاص حقوقی دارای تشکل خیریه با پروانه فعالیت رسمی و دارای ساب 

 اشخاص حقیقی نیکوکار فعال با سابقه فعالیت در این حوزه 

 میزان فعالیت اعم از نوع، تعداد و یا حجم فعالیت انجام گرفته 

 ارزش سرمایه گذاری خیرین در فعالیتهای انجام شده 

 جمعیت بهره مند از اقدامات صورت گرفته 

  (تولید سرانه)کمیت آب تامین شده 

  آب شرب تامین شدهکیفیت 

 :های مردم نهاد سازمان

 شدااجرا شده باشد یا در حال اجرا ب محلی او یا نهاد اجتماع محور.ج.طرح و اقدام باید توسط ان 

  در کلیه مراحل برنامه ریزی و اجرا، حضور جامعه محلی یا ذینفعان و دست اندرکاران تعریف شده

 باشد

 ع آبی شده باشدسبب بهبود کیفیت، کمیت یا مدیریت مناب 

 برای پایداری و تداوم آن برنامه و چشم انداز تدوین شده باشد 

 منجر به توان افزایی و ارتقاء دانش و تجربه شده باشد 

 مبتنی بر دانش بومی طراحی و اجرای آن قابل مشاهده باشد 
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 قابل ارزیابی باشد 

 

 آب زیر زمینی مشارکت کنندگان مردمی در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع. 5

 ایفای نقش داوطلبانه در کاهش حجم برداشت آب چاه ها با استفاده از تجهیزات و ابزار 

 تالش در کنترل و کاهش سطوح کشت و افزایش بهره وری 

 اقدام به اصالح و تعدیل پروانه ها و ترغیب کشاورزان دیگر ه انجام آن 

 تفادهتالش در جهت افزایش درامد با کاهش میزان آب مورد اس 

 اجتناب از کاشت محصوالت پر آب طلب 

  استفاده از روشهای نوین آبیاری و اجام اقداماتی در جهت کاهش تلفات آب از طریق تبخیر و تعرق

 در مزرعه

 تالش در جهت همراه سازی سایر بهره برداران با مراجع حاکمیتی آب و خاک 

  از طریق کاشت محصوالت کم آب کاهش داوطلبانه حجم برداشت در سالهای کم آبی و خشکسالی

 بر و سازگاری با کم آبی

  همکاری با کارشناسان شرکت اب منطقه ای در خصوص نصب کنتور هوشمند، تعیین تکلیف چاه

 های غیر مجاز، محدودیت های کف شکنی و جابجائی چاه ها

 ایفای نقش در خاموشی داوطلبانه چاه 

 ملیات آبخوان داریانجام اقدامات ترویجی و تشویقی برای ایجاد ع 

 تمایل به اجرای روشها و تکنیک های کشاورزی مدرن و به روز 

 تالش در جهت کاهش تلفات محصوالت کشاورزی 

 

 در پروژه های آب کشور( خصوصی)سرمایه گذاران بخش غیردولتی . 6

  (انجام شده و یا دردست انجام)تعداد طرحهای سرمایه گذاری شده 

  (میلیون ریال)شده میزان سرمایه گذاری انجام 

  مقدار آب استحصالی و در دست بهره برداری(Mcm در سال) 

  (میلیون ریال)میزان آورده سرمایه گذار در طرح ها 

  (نفر( )مستقیم در طرح)تعداد اشتغال ایجاد شده 

  ( از طریق استفاده محصول طرح در کشاورزی، صنعت و غیره)تعداد اشتغال ایجاد شده غیر مستقیم

 (نفر)

  میزان خود مصرفی آب استحصالی(سهم سرمایه گذار( )Mcm در سال) 

  (تن در سال( )حاصل از تامین آب طرح)میزان محصول تولیدی جدید 

  (میلیون ریال)گردش مالی سه سال اخیر در حوزه فعالیت آبی 

 

 در حوزه آبهای فعال  استارت آپهای نوین، کارآفرینان و  وریآ ارائه دهندگان فن. 7
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 :های نوین وریفنا

  ،کاربرد های کنترل هوشمند، آبیاری هوشمند،  سیستمکاهش هدر رفت آب، افزایش بهره وری

، فرآیندهای بازچرخانی و تصفیه آب و های نامتعارف در بخش شرب، کشاورزی و صنعت آب

 ...الب و فاض

 

 :های فعال آب و پساب استارت آپ

 مدت زمان شروع به فعالیت استارت آپ 

  حوزه فعالیت و خدمات 

 تجاری سازی محصول 

 

 چهره های علمی، فرهنگی و هنری. 9

 سوابق علمی و فعالیت های اجرایی 

  (کتاب و مقاله)انتشارات علمی 

 سوابق فعالیت های فرهنگی و هنری 

 

 اشاعه دهندگان فرهنگ بومی آب ایران. 8

  های آب، آبخیزداری، آبخوانداری، صاحب دانش، اندیشه و تجربه بومی و محلی در یکی از زمینه

 آبرسانی و نظایر آن

 دارای سابقه اجرایی در زمینه دانش بومی آب با ذکر تجربه محلی اجرا شده نظیر آب بندان ها ،

هوتک ها، دگارها، خوشب ها، بندسارها، دربندها، کش بندها، تیربندها، چشک ها، چاه های نزو و 

و استحصال آب باران، مدیریت سیالب، تغذیه آبخوان و  دیگر موارد مشابه در خصوص جمع آوری

 احیای چاه ها، چشمه ها و قنوات، کاهش تبخیر آب، انتقال آب، بهره وری بهینه مصرف آب و غیره

  دارای سابقه اقدامات آموزشی یا ترویجی بعنوان اشاعه دهنده دانش بومی آب با ارائه سابقه فعالیت

 فته در طی یکسال گذشته مالک عمل میباشدشایان ذکر است موارد انجام گر

 

 منتخبین دانشجویی و دانش آموزی در پروژه های تحقیقاتی در استفاده بهینه از منابع آب. 02

با توجه به شرایط منابع آب کشور و عدم انطباق منابع آب و مصارف در کشور که ریشه آن در ریل گذاری 

آینده سازان سرزمین از ابتدا به دنبال کسب و کارهایی باشند که ضرورت دارد که . باشد ای کشور می توسعه

های خود به دنبال  بر این اساس دانش آموزانی که در پژوهش. از وابستگی کمتری به منابع آب داشته باشند

توانند در  کسب و کارهای دوستدار محیط زیست بوده اند و چهار معیار زیر را مورد توجه قرار داده اند می

 :رقابت شرکت کنند این
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 شود؟ کسب و کار باعث رفاه مردم می .1

 باعث رشد اقتصادی می شود؟ .2

 باعث وابستگی کمتر به مصرف آب و منابع پایه می شود؟ .3

 های محیط زیستی کاهش تبعات و و چالش .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


