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صرفه جویی از اصطالحات بسیار معمول و پرکاربرد 
در جامعه اســت و مردم از دیرباز بــا این اصطالح 
آشــنایی دارند. صرفه جویی به معنای استفاده نکردن 
نیســت، بلکه این اصطالح داللت بر درســت و بجا 
استفاده کردن از منابع و امکانات موجود دارد. در این 
میان، فرهنگ صرفه جویی متضمن باورها، ارزش ها، 
هنجارها و رفتارهایی اســت کــه عمل صرفه جویی 
را در جامعه نهادینه می ســازد. متاسفانه از گذشته ها 
تاکنون مشــاهده کرده ایم کــه صرفه جویی و الگوی 

صحیح مصرف در فرهنگ ایرانی نهادینه نبوده است 
و افراد بسیاری در جامعه ما عمل صرفه جویانه را در 
مصرف منابع و امکانات نادیده می گیرند و در انجام آن 

سهل انگاری می کنند.
اولین مرحله در این امر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
در جهت پیشبرد این مساله است. سیاست هایی که با 
در نظر گرفتن تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم جامعه 
ایرانــی، بتواند به عنوان خط مشــی برای حرکت در 
جهت نهادینه ساختن فرهنگ قناعت و صرفه جویی به 
کار گرفته شود. دومین مرحله به اجرای خط مشی ها 
و برنامه ها اشــاره دارد. مهم ترین ابزار اجرای آنها نیز 
آموزش های همگانی اســت. برای فرهنگ ســازی و 
ارزش آفرینــی در همه جوامع، آمــوزش از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. ســومین مرحله در فرآیند 
نهادینه ساختن فرهنگ صرفه جویی، حفظ و تداوم این 
فرهنگ در بلندمدت است. زیرا ارزش ها و هنجارهای 
فرهنگی به مرور زمان دچار تغییر و تحوالت زیادی 

می شوند که در این جا الزم است سازوکارهای تداوم 
این فرهنگ نیز پیش بینی و اجرا شود. بر همین اساس، 
شنبه یکم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب، انرژی 
و خانواده« و با راهبرد فراهم کردن زمینه مشــارکت 
خانواده هــا در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان 
در اصالح الگوی مصرف آب و برق نامگذاری شده 
اســت. روز یکشــنبه دوم تیرماه با عنوان »مدیریت 
مصــرف آب و انرژی، افکار عمومی و رســانه« و با 
راهبرد استفاده گســترده تر از ظرفیت وسایل ارتباط 
جمعی و شبکه های اجتماعی به منظور افزایش آگاهی 
عمومی و باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان آب و 
برق نسبت به وضعیت منابع، تشریح محدودیت ها و 
معضالت کشور در خصوص میزان دسترسی به آب 
و برق و ضرورت بســیج همگانــی برای بهره گیری 
از فن آوری و تجهیزات کاهنده و بهینه ســاز مصرف 

نامگذاری شده است.
در روز سوم هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق 

با عنــوان »مدیریت مصــرف آب و انرژی، صنعت، 
معدن، ســازمان های عمومی و موسسات خصوصی« 
تبیین نقش تولیدکننــدگان تجهیزات کاهنده مصرف 
در توســعه فناوری های این عرصه، تشریح ضرورت 
توســعه صنایع و بهره  برداری از معادن متناســب با 
ظرفیت های منابع آبی و انرژی کشــور و تبیین نقش 
سازمان ها و موسســات در اعمال رویه های صحیح 
مصرف آب و انرژی در تاسیسات و ساختمان انجام 

می شود.
روز سه شــنبه چهارم تیرماه نیز با عنــوان »مدیریت 
مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط 
زیست« با راهبرد تشریح نقش آب و انرژی در امنیت 
غذایی و تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی 
جوامع و ضرورت حفظ محیط زیســت برای بقا و 

تداوم تمدن بشری نامگذاری شده است.
پنجم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب و انرژی، 
خدمات شهری و روســتایی و جلب مشارکت های 

مردمــی و خیرین« نامگــذاری شــده و در این روز 
تشویق و ترغیب دستگاه های خدمات رسانی شهری 
و روستایی به کاهش مصارف آب و انرژی، تشویق و 
ترغیب مردم و خیرین برای سرمایه گذاری به منظور 
توسعه و بهبود زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع 
آب و انــرژی و ترویج فرهنگ وقــف برای اجرای 

طرح های آب، فاضالب، برق و ...صورت می گیرد.
روز پنج شنبه ششم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف 
آب و انرژی، اقتصاد و حقوق شهروندی« با رویکرد 
تشــریح ارزش اقتصادی آب و برق، تشــریح نقش 
و ارزش اقتصــادی کاهش مصــرف در حفظ منابع 
و جلوگیــری از آلودگــی محیط زیســت و تبیین 
وظایف و تکالیف شــرکت های آب و برق نسبت به 
مشــترکان )مردم( نامگذاری شــده است. روز جمعه 
هفتم تیرماه به عنوان آخریــن روز هفته صرفه جویی 
در مصــرف آب و برق، روز »مدیریت مصرف آب و 

انرژی و آموزه های دینی« نامگذاری شده است.

ماهنامه داخلی شرکت 
 آب منطقه ای تهران
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با تعمیر واحد یک نیروگاه امیرکبیر بعد از 51 سال: 
این واحد وارد مدار شد

نگاهنیم

  درآمدی بر
فرهنگ صرفه جویی

به منظور افزایش مهارت های ارتباط موثر در کارکنان؛

مدیر دفرت فناوری اطالعات و توسعه مدیریت رشکت:

 سومین کارگاه با موضوع تفکر خالق
تفکر نقاد و خودآگاهی برگزار شد

 شرکت آب منطقه ای تهران موفق 
 به کسب رتبه برتر نظام پیشنهادها 
در سال 97 شد
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5 ژوئن مصادف با 15 خرداد، روز جهانی محیط زیست است؛ روزی 
که به پاس مهربانی های زمین و آســمان به این نام مزین شده است تا 
شاید برخی از خواب غفلت بیدار شوند و با خود بیندیشند که چگونه 

ذره ذره، جان محیط زیست را می گیرند و شیره جانش را می مکند.
محیط زیست، سخاوتمندانه، هر آنچه که دارد را به ما ارایه می کند تا 
بتوانیم نفس بکشیم، به زندگی ادامه دهیم و بقای خود را حفظ کنیم. ما 
از این محیط، هوا، آب، غذا، آرامش و بسیاری مواهب دیگر را دریافت 
می کنیم؛ بدون آنکه چیزی را در ازای آن بپردازیم. اگر محیط زیست را 
موجودی زنده در نظر بگیرید، می توانید او را مادر هستی بدانید که همه 
انســان ها را فارغ از هر دین و آیین و نژاد در آغوش گرفته است و با 
نوازش هایش زندگی را به آنها هدیه می دهد. اما تا به حال چند بار پای 
درد دل های این مادر دلسوز نشسته اید؟ تا به حال به این فکر کرده اید 
که چگونه زحماتش را قدردانی می کنید و مراقب او هستید؟ شاید این 
سوال در ذهن شما هم به وجود بیاید که وقتی سخن از محیط زیست 
در میان است دقیقا راجع به چه چیزی صحبت می کنیم. محیط  زیست 
همه محیط هایی را شامل می شود که زندگی در آنها جریان دارد. این 
محیط ها می توانند شهر، روستا، منطقه، طبیعت و حتی زیر آب ها باشند.

در 5 ژوئن سال 1972 بود که برای نخستین بار، کنفرانسی با موضوع 
انسان و محیط زیست توسط سازمان ملل متحد در شهر استکهلم سوئد 
برگزار شد. همزمان با این مراسم، قطعنامه ای تصویب شد که تشکیل 
 United Nations Environment( برنامه محیط زیســت ســازمان ملل
Programme( یا به اختصار UNEP را در پی داشــت. این نشست به 

کنوانســیون استکهلم شــهرت یافت و در آن حق برخورداری انسان 
از محیط زیست ســالم همطراز با حقوق بشر شناخته شد. به همین 
مناسبت تاریخ آغاز این کنفرانس را با عنوان روز جهانی محیط زیست 
وارد تقویم کردند و در آن به اجرای برنامه هایی از قبیل راهپیمایی های 
خیابانی، همایش های دوچرخه سوارای، کنسرت های سبز، مسابقات 
نقاشــی و مقاله نویسی، درختکاری و برنامه های بازیافت و پاکسازی 
پرداختند. برگزارکنندگان امیدوار بودند که این فعالیت ها منجر به باال 
بردن سطح آگاهی و اقدام در مورد مسایل فوری از آلودگی دریایی و 
گرم شدن کره زمین تا مصرف پایدار منابع و جرایم حیات وحش شود. 
هدف UNEP از برگزاری چنین مراسمی بخشیدن چهره ای انسانی به 
مسایل زیست محیطی،توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعاالنی 
در زمینه توسعه پایدار و متوازن، ترویج مشارکت با هدف اطمینان از 
برخورداری همه ملت ها از آینده ای امن تر و سعادتمندانه تر می باشد.
روز جهانــی محیط زیســت، روزی برای مردم اســت تا به بهانه آن 
کاری برای مراقبت از زمین انجام دهند و تغییر را آغاز کنند. این تغییر 
می تواند در خود فرد صورت گیرد یا به صورت محلی انجام شــود و 
حتی می تواند در سراســر کشور و یا در سطح جهانی به اجرا در آید. 

همه در انتخاب آزادند.
در هر ســال، با توجه به مشکالت زیست محیطی، موضوعی خاص 
برای روز جهانی محیط زیست در نظر گرفته می شود و امسال مردم، 

این روز را با موضوع »آلودگی هوا« گرامی می دارند. 
اما علت انتخاب این شــعار این بوده اســت که ما نمی توانیم تنفس 
را متوقف کنیم، امــا می توانیم کاری در مورد کیفیت هوایی که نفس 
می کشیم، انجام دهیم. هر ساله تقریبا 7 میلیون نفر در سراسر جهان از 
آلودگی هوا به مرگ زودرس دچار می شوند و حدود 4 میلیون از این 
مرگ و میرها در آسیا-اقیانوسیه رخ می دهد. روز جهانی محیط زیست 
ســال 2019 از دولت ها، صنایع، جوامع و افراد دعوت می کند تا برای 
کشف انرژی های تجدید پذیر و فناوری های سبز و بهبود کیفیت هوا 

در شهرها و مناطق سراسر جهان گرد هم آیند.
چین، به عنوان میزبان مراسم روز جهانی محیط زیست در سال 2019 
انتخاب شده اســت. دولت این کشور برگزاری مراسم مربوط به این 
روز را در چند شــهر بر عهده گرفته و قرار بر این اســت که رویداد 
اصلی در شهر هانگژو )Hangzhou( در استان ژجیانگ برگزار شود. چین 
توانایی خود را در مبارزه با آلودگی هوا در داخل کشور نشان داده است 
و اکنون می تواند کمک کنــد تا اقدام بزرگی در جهان صورت گیرد. 
چین با رشد بخش انرژی سبز خود، به یک پیشرو در زمینه آب و هوا 
تبدیل شده است. این کشور نیمی از وسایل نقلیه الکتریکی جهان و 99 
درصد از اتوبوس های الکتریکی جهان را در خود دارد. با میزبانی روز 
جهانی محیط زیست 2019، دولت چین قادر خواهد بود تا نوآوری و 
پیشرفت خود را به سوی یک محیط پاکیزه به دیگر کشورها نشان دهد.
 به مناســبت روز جهانی محیط زیســت در ایران 15 تا 21 خرداد به 
عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده است و در طول آن در سراسر 
ایــران برنامه های مختلفی با موضوع حمایت از محیط زیســت اجرا 
می شود. برگزاری کنفرانس، اطالع رسانی و تبلیغات محیطی، اجرای 
طرح های زیست محیطی، مسابقات و برنامه های فرهنگی با همکاری 
ســازمان های مردم نهاد و ایجاد مراکز تبلیغ و فرهنگ سازی در نقاط 

مختلف شهرها، گوشه ای از برنامه های این روز در کشورمان است.

به منظور کمک به شــبکه سراسری برق و با حضور 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای تهــران، معاونین 
و جمعــی از مدیران این شــرکت واحد یک نیروگاه 

امیرکبیر با تالش متخصصین داخلی وارد مدار شد. 
به گزارش پیام آب، »ســید حســن رضوی« در این 
مراسم اظهار کرد: با وجود مشکالت متعددی که برای 
انجام اورهال وجود داشــت، اما با سبقه فنی پیمانکار 
و همچنین تالش و پشــتکار همه دســت اندرکاران، 
انجام اورهال اساسی و تست های مربوطه واحد یک 
نیروگاه برقابی سد با موفقیت به پایان رسید و اکنون 

به شکل رسمی مجدداً راه اندازی و وارد مدار شد.
وی ادامــه داد: بــا وجود نوســاناتی که به واســطه 

تحریم ها به اقتصاد کشــور تحمیل شده 
بود و همچنین شرایط جوی اما این واحد 
نیروگاهــی طبق برنامه زمان بندی مجدداً 

به شبکه سراسری برق پیوست.
رضــوی بــا بیــان اینکه شــاخص های 
بهره بــرداری باید بیش از گذشــته مورد 
توجه قــرار گیرد، تصریح کــرد: مدیران 
شــرکت باید بر اســاس برنامه ها نسبت 
به بهره برداری بهینه مطابق اســتانداردها 
عمل کنند و مجموعه سد و نیروگاه را با 
ضریب اطمینان بیشتر در مدار بهره برداری 

قرار دهند.
مدیر عامل شرکت افزود: در مجموعه آب تهران نسل 
اول سد سازی کشور وجود دارد که برای بهره برداری 
از آن ها هر کدام شرایط خودشان را دارند، آن چه مهم 
است درست بهره برداری کردن از سرمایه هایی است 
که نیم قرن پیش ســاخته شده است وهمه باید بدانیم 
که این سدها و تاسیسات، سرمایه های اساسی کشور 

به شمار می روند.
در ادامــه این مراســم » مهدی فتوکیــان« مدیر امور 
بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه امیرکبیر عنوان 
کرد: زمان راه اندازی واحد اول و دوم نیروگاه ســال 
1340 بوده که واحد اول بیش از 4 میلیون و 88 هزار 
مگاوات ســاعت تولید و بیش از 139 هزار ســاعت 
کارکــرد و واحد دو نیز بیش از 3 میلیون و 898 هزار 
مگاوات ساعت تولید و بیش از 131 هزار ساعت کار 

کرد داشته است.
وی با اشــاره به اینکه واحد شــماره یک در سال 46 
یک بار مورد تعمیرات اساســی اورهال قرار گرفته و 
از آن زمان تا 22 مهرماه ســال گذشته تعمیری نداشته 
و این تعمیرات بعد از 51 ســال اجرایی شــده است 
یادآور شد: واحد یک از ســال 46 تا تاریخ یاد شده 

120 هزار ســاعت کارکــرد و در این مدت همچنین 
بیــش از 3 میلیون و 716 هزار مگاوات ســاعت هم 

تولید داشته است.
وی بــا تاکید بــر اینکه عملیــات اورهــال در 19 
اردیبهشت سال جاری به صورت آزمایشی انجام شد، 
گفت: پس از انجام آزمایش هــای مربوطه این واحد 
در تاریخ یاد شــده مورد بهره برداری آزمایشــی قرار 
گرفــت و تاکنون 713 ســاعت کارکرد و 29 هزار و 
940 مگاوات ساعت انرژی برق تولید کرده است که 
از امروز هم برای کمک به شــبکه سراســری برق به 

شکل رسمی وارد مدار شد.
» محمد شهریاری« مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات 

آبی و برقابی شرکت نیز این عملیات را که پس از 51 
ســال اتفاق افتاد، منحصر به فرد دانست و بیان کرد: 
قرارداد این پروژه در ســاعات پایانی ســال 96 ابالغ 
گردید که با توجه به ســابقه کاری خوب پیمانکار به 
شــرکت نصب و بهره بــرداری نیروگاه هــای برقابی 

خوزستان واگذار شد.
 وی افزود: این پروژه در ســه فاز خالصه می شــود 
کــه فاز اول اورهال واحــد دوم لتیان ، فاز دوم واحد 
یک نیروگاه امیرکبیر و فاز سوم تامین برق اضطراری 
دیــزل ژنراتور حوزه ســتادی با اهــداف پدافند غیر 
عامل می باشــد. شــهریاری ضمن تشــکر از عوامل 
اجرایی ،پیمانکاران و کارشناســان متخصص شرکت 
اضافــه کرد: بــا توجه به اهمیت این پــروژه و لزوم 
بهره برداری سریع از آن، همکاران حتی در ایام نوروز 
و روزهای تعطیل مشغول فعالیت بوده که نشان دهنده 
همدلی و هم یاری کلیه کارکنان اســت. وی در پایان 
خاطر نشان کرد: تاسیســات شرکت از قدمت باالیی 
برخوردار اســت و الزم اســت در برنامه ریزی های 
کالن به نوسازی آن ها توجه ویژه صورت گرفته و در 

صدر برنامه های شرکت قرار گیرد.

 واحد یک نیروگاه امیرکبیر به منظور
کمک به شبکه سراسری برق وارد مدار شد

روز جهانی محیط زیست با شعار
مبارزه با آلودگی هوا

ما نمی توانیم تنفس 
را متوقف کنیم، 
اما می توانیم کاری 
در مورد کیفیت 
هوایی که نفس 
می کشیم، انجام 
دهیم. هر ساله 
تقریبا 7 میلیون نفر 
در سراسر جهان 
از آلودگی هوا به 
مرگ زودرس 
دچار می شوند و 
حدود 4 میلیون از 
این مرگ و میرها 
در آسیا-اقیانوسیه 
رخ می دهد. روز 
جهانی محیط 
زیست سال 2019 
از دولت ها، صنایع، 
جوامع و افراد 
دعوت می کند 
تا برای کشف 
انرژی های تجدید 
پذیر و فناوری های 
سبز و بهبود 
کیفیت هوا در 
شهرها و مناطق 
سراسر جهان گرد 
هم آیند

حوزه مدیر عامل

در مجموعه آب تهران نسل اول سد سازی کشور 
وجود دارد که برای بهره برداری از آن ها هر کدام 
شرایط خودشان را دارند، آن چه مهم است درست 

بهره برداری کردن از سرمایه هایی است که نیم 
قرن پیش ساخته شده است وهمه باید بدانیم که 

این سدها و تاسیسات، سرمایه های اساسی کشور به 
شمار می روند

محسن اسالمی زاده
مجری طرح جلوگیری 
از آلودگی آب شرب

با رشوع فصل گرما و با تالش متخصصین داخلی؛
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مدیرعامل شــرکت در اولین جلسه 
اتاق فکر این شــرکت بر لزوم استفاده 
از تجارب پیشکســوتان برای عبور از 

چالش های بخش آب تاکید کرد. 
به گزارش پیام آب، »ســید حســن 
رضوی« در اولین جلســه اتاق فکر که 
با حضور مدیران و پیشکســوتان این 
شرکت تشکیل شد، گفت: اتاق فکر به 
منظور آینده نگری برای تامین و توزیع 
آب پایتخــت و همچنیــن پیدا کردن 
راهکاری بــرای چالش های بخش آب 
استان تشکیل شــده است تا با استفاده 
از تجارب پیشکسوتان قدمی در جهت 
حل معضالت پیشــرو برداشــته شود. 
وی افزود: ما در صددیم تا با همفکری 
مدیران و کارشناسان فعلی و همچنین 
پیشکسوتان بخش آب گزینه هایی بهتر 
و اجرایــی تر از نظــر فنی و اقتصادی 
انتخاب کنیم تــا از منابع در اختیار به 
بهترین شــکل ممکــن بهره برداری به 

عمل آید.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
تهران با اشاره به اینکه طرح های فعلی 
در دست اجرا جزو پروژه های پیچیده 
محسوب می شود، تصریح کرد: با توجه 
به محدودیت های مالی و فنی به هنگام 
برگــزاری چنین هم  پروژه ها،  اجرای 
 اندیشی هایی می تواند به رفع معضالت

کمک کند.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
موضوعات فعلی در دهه 50 توســط 
مشــاوران و پیمانکاران مــورد بحث 
قــرار گرفته اســت، گفــت: بنابراین 
با توجــه به وجود برخی اشــتراکات 
می تــوان بــا بــه کارگیــری تجارب 
پیشکسوتان، نتایج را به روزرسانی کرد 
 و از آنها در پروژه های فعلی اســتفاده
نمــود. رضــوی تصریــح کــرد: در 
حال حاضــر با توجه بــه محدودیت 
ظرفیت هــای انتقال آب های ســطحی 
ســدهای تامین کننده آب به اســتان 
تنها انتقال 70 درصد از تخصیص های 
مصــوب وزارت نیرو وجود دارد که با 

تکمیــل پروژه های در دســت اجرا از 
تمام تخصیص مصوب استفاده می شود 
تا در آینده برای تامین آب استان دچار 

مشکل نشویم.
وی خاطرنشــان کرد: کشور برنامه 
کالن دارد و نمی تــوان از ایــن برنامه 
عدول کرد اما اســتان تهران با مسائل 
خاصی مواجه اســت که برنامه خاص 

خودش را می طلبد.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه باید 
نسبت به موضوعات بهره برداری توجه 
بیشــتری صورت گیرد، یادآور شــد: 

بهره برداری  و  پروژه هــا  کامل  اجرای 
بهینــه از آنهــا می تواند بســیاری از 
مشــکالت را برطرف کنــد. در ادامه 
این نشســت پیشکســوتان و مدیران 
هــر یــک در خصوص شــیوه تداوم 
برگزاری نشست های اتاق فکر مطالبی 
بیــان نموده و بر تعیین سیاســت ها و 
اولویت ها، توجه بــه طرح جامع آب 
و به روزرسانی آن، تشکیل کمیته های 
تخصصی در زمینه طرح و بهره برداری، 
تاکید  فرهنگسازی و مدیریت مصرف 

شد.

  الزم به ذکر اســت آقایان شهریار 
رحمانی، محمد علی کشاورز، محمود 
اکبر شــفیعی، جواد  عســگری، علی 
شــهریوری، ابراهیم لنگرودی،  محمد 
علی مهرشــاد،  جعفــر فهیمی، مهدی 
فروغــی اصل، محمد کریــم فرنوش،  
منوچهر محجوب،  محمد علی طرفه،  
حســن کریمی، محمد علی کریمخانی 
، محمد حســن پــدر ثانی، محســن 
نیلچیان و رضا  اسالمیزاده،  ســیامک 
مومنی وصالیان اعضــاء این اتاق فکر  

می باشند.
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اتاق فکر به 
منظور آینده 

نگری برای 
تامین و توزیع 
آب پایتخت و 
همچنین پیدا 

کردن راهکاری 
برای چالش های 

بخش آب 
استان تشکیل 

شده است تا با 
استفاده از تجارب 

پیشکسوتان 
قدمی در جهت 

حل معضالت 
پیشرو برداشته 

شود

استفاده از تجارب پیشکسوتان برای عبور از چالش های بخش آب

 در متن حکم این اعضاء که توسط مدیر عامل شرکت امضاء شده است، آمده است: 
تشــکیل اتاق فکر شرکت آب منطقه ای تهران می تواند بستری مناسب برای نقد و بررسی عملکرد های گذشته، حال و 
برنامه ریزی برای آینده بهتری برای تامین پایدار آب استان تهران بر مبنای طرح های پیشنهادی و در دست اجرا باشد لذا 
باعث افتخار این جانب می باشد که جنابعالی را که سالهای متمادی در این شرکت و در صنعت آب کشور مسؤولیت داشته 
و توشه وافری از تجارب را کسب نموده اید عضو اتاق فکر شرکت آب منطقه ای تهران باشید تا با هم فکری بتوانیم آینده 
بهتری را رقم بزنیم امید اســت در جلسات ماهیانه که تشکیل می دهیم چارچوب برنامه های اتاق فکر و دستور کارها و 
چالشهای موجود و آینده و بررسی پرژه های مهم شرکت و نحوه تامین مالی و چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
را براســاس ضوابط موجود و تبصره های قانونی بودجه سالجاری و برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور را به 

بحث بگذاریم و  نتایج را برای اجرا  و عملیاتی کردن ، محور برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران قرار دهیم.
سید حسن  رضوی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران
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تعریف صحیح 
مدیریت همانا 
کارکردن به 
وسیله و با دیگران 
است که ما کلمه 
» باهم« را به دست 
فراموشی سپرده 
ایم و متاسفانه در 
شرکت این تفکر 
ایجاد شده است 
که کارشناسان ما 
در امورهای آب 
تابعه به عنوان 
وسیله ای برای حل 
مشکالت به شمار 
می روند در حالی 
که با نگاه دقیق 
مدیریتی و تعامل 
با دفتر حقوقی 
شرکت می توان 
در کنار هم به 
رفع مسائل و 
چالش های حقوقی 
و قضایی پرداخت

مدیر عامل شــرکت بر ضــرورت برگزاری 
کارگاه های آموزشی با مباحث مرتبط حقوقی و 
اســتفاده از اساتید با تجربه و به نام در این زمینه 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای تهران، » ســید حسن رضوی« در نشستی که 
با حضــور مدیر دفتر حقوقی، معاون حفاظت و 
بهره برداری، مدیران امور و همچنین کارشناسان 
حقوقــی امورهای آب برگزار شــد، با بیان این 
مطلب اظهــار کرد: دفتر حقوقی شــرکت آب 
منطقه ای تهران از ظرفیت و پتانسیل بسیار باالیی 
برخوردار بــوده و به همین دلیل مدیریت آن از 
بدنه خود شــرکت انتخاب شده است، تا بتواند 
با تالش و کوشش و تجربه باال موفقیت هایی را 

برای شرکت کسب نماید.
وی ادامه داد: تعریف صحیح مدیریت همانا 
کارکــردن به وســیله و با دیگران اســت که ما 
کلمه » باهم« را به دســت فراموشی سپرده ایم و 
متاسفانه در شــرکت این تفکر ایجاد شده است 
که کارشناسان ما در امورهای آب تابعه به عنوان 
وسیله ای برای حل مشکالت به شمار می روند 
در حالی که با نگاه دقیق مدیریتی و تعامل با دفتر 
حقوقی شرکت می توان در کنار هم به رفع مسائل 

و چالش های حقوقی و قضایی پرداخت.
رضوی بــا بیــان اینکه مباحــث حقوقی و 
حفاظتــی در شــرکت آب منطقــه ای تهران از 
اهمیت چشمگیری برخوردار است، تصریح کرد: 
اگر کارشناسان حقوقی به هم افزایی و مشارکت 
همگانی توجهی نکنند، قطعا مشــکالت زیادی 
متوجه شــرکت خواهد شد. وی ضمن تشکر از 
زحمات » عباس اسماعیلی خرم« سرپرست پیشین 
دفتر حقوقی عنوان کرد: مدیریت جدید این دفتر 
از درون بدنه حقوقی انتخاب شده است تا با ایجاد 
تعامل میان شرکت و امورهای آ آگاهی های الزم 

در خصوص مسائل حقوقی ایجاد شود.
 مدیر عامل شــرکت بر ارتباط دو سویه میان 
مدیران امورهای آب و مسوولین حقوقی استان 
و شهرســتان تهران تاکید و افزود: مشــکالت 
پرونده های حقوقی می بایست از طریق ریاست 
دادگســتری، دادستان و یا شعبه ای که بیشترین 
پرونده ها به آن جا ارجاع داده می شــود، حل و 
فصل گردد که این امر مســتلزم برقراری ارتباط 
می باشــد. مدیر عامل شــرکت ضمن تاکید بر 
موضوع آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی 
به شکل ماهیانه گفت: اگر دفتر حقوقی شرکت و 

نیز شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص 
پرونده های حقوقی موفقیت و یا شکست هایی 
به دست می آورند، بایستی به سایر امورهای آب 
نیز منعکس شده تا در خصوص آن ها تحلیل و 

تجربه صورت گیرد.
ضرورت ایجاد و استفاده از 

فضای مجازی
وی همچنین اضافه کرد: اســتفاده از فضای 
مجازی می تواندآگاهی و معلومات کارشناســان 
حقوقی را باال برده به نحوی که با ایجاد یک گروه 
علمی و بارگذاری اطالعات حقوقی و قضایی در 
این فضا بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد.

مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه هر مشکل 
حقوقی در هریک از امورات اتفاق بیافتد، به شکل 
مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار خواهد بود، 
اظهار کرد: با برگزاری اتاق فکر کارشناسان حقوقی 
به راحتی می توانند معلومات و پتانسیل های خود 

را در اختیار یکدیگر قرار داده تا معضالت شرکت 
برطرف گردد. رضوی در بخش دیگری از سخنان 
خــود بر مستندســازی تاکید کــرده و ادامه داد: 
امورهای آب بایستی مبحث مستندسازی را جدی 
گرفته؛ چرا که عدم ارائه مســتندات الزم از سوی 
شرکت به دادگاه می تواند موجب ضایع شدن حق 
و حقوق شرکت شود. وی تصریح کرد: خسارت 
به آبخوان نیز موضوع جدیدی اســت که بایستی 

فنی تر و حقوقی تر به آن پرداخته شود..
آموزش در هیچ مقطعی نبایست 

قطع شود
 » احمدعلــی قربانیــان« معــاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت در ادامه این جلسه عنوان کرد: 
ورود به باب حفاظت و بهره برداری و نیز صیانت 
از انفالی که بر عهده ما گذاشته شده است، نیازمند 
سیاست های پیچیده ای است و یک رویه واحد 
باید اتخاذ شده تا هر کارشناس حقوقی بر اساس 

سلیقه خود به یک دستور اجرایی نرسد.
وی با بیان اینکه مــا نیازمند به آموزش های 
مستمر می باشیم، افزود: آموزش در هیچ مقطعی 
نبایســت قطع شــود و آموزش ها باید چهره به 
چهره باشــد. قربانیان ادامه داد: امورهای آب به 
عنــوان نماینده تام االختیار شــرکت آب منطقه 
ای تهران هســتند و با آموزش هایی که می دهیم 
کارشناسان امورهای آب می توانند، از حق شرکت 
دفاع کنند. کارشناسان می توانند قبل از برگزاری 
جلسات فصلی یا ماهیانه مباحث و مشکالتی را 
کــه در روند یک پرونده بــا آن روبرو بوده اند، 
مطرح تا ســایرین نیز از تجارب آن ها اســتفاده 

نموده و یک رویه واحد در پیش گرفته شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه ساز و کار قانونی هر 
اقدامی مشخص شده است، گفت: رعایت کردن 
این ساز و کارها توسط کارشناسان حقوقی الزم 
االجراســت؛ چرا که عدم اجرای آن ها می تواند 
تبعات سنگینی برای شرکت به همراه داشته باشد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بحث 
ســاماندهی و آبگذری ایمن و صیانت از انفال 
را وظیفه حاکمیتی شــرکت دانست و ادامه داد: 
همکاران قبل از اینکه وارد اخذ دستورات قضایی 
در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز شوند، 
بایستی تمامی مراحل کارشناســی پرونده را به 
سرانجام رسانده و بعد نسبت به آزادسازی اقدام 
نمایند. گفتنی اســت در این نشست، هریک از 
مدیران امور و کارشناســان حقوقی مسائل خود 
را مطرح کرده و پاسخ های الزم از سوی معاون 
حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر حقوقی ارائه 
و با توجه به مباحث مطرح شــده مصوباتی هم 

تصویب شد.

ضرورت برگزاری کارگاه های آموزشی با مباحث حقوقی مدیر عامل رشکت در جمع کارشناسان حقوقی 

و مدیران امورهای آب عنوان کرد:

در ادامه این نشست » بیژن رازقی« مدیر دفتر حقوقی با بیان اینکه برگزاری این نشست در جهت 
ایجاد تعامل میان دفتر حقوقی شرکت و امورهای آب می باشد، اظهار کرد: تفرق و جدایی بایستی 
میان حوزه ستادی و صف برداشته شود تا کارشناسان دفتر حقوقی شرکت نیز بر پرونده هایی که 
در امورهای آب وجود دارد تسلط و آگاهی یابند. وی با بیان اینکه مسایل حقوقی در هر کجای 
شــرکت که اتفاق بیافتد متوجه دفتر حقوقی خواهد شــد، افزود: مسوولیت کارشناسان حقوقی 
امورهای آب نیز متوجه حوزه ستادی خواهد شد. رازقی با اشاره به اینکه ارتباط امورهای آب و 
حوزه ســتادی در کنار هم موجب می شود تا کارها به شکل منسجم تری به پیش برود، ادامه داد: 
با این اقدام رضایت ارباب رجوع و همچنین دولت در خصوص بســیاری مباحث به خصوص 

ساماندهی حریم رودخانه ها جلب خواهد شد.

تفرق و جدایی بایستی میان حوزه ستادی و صف برداشته شود

مدیر عامل شرکت طی احکامی جداگانه، 
تعدادی از مدیران دفاتر حوزه ســتادی و 

همچنین امورهای تابعه را منصوب کرد. 
بــه گــزارش پیام آب، »ســید حســن 
رضــوی« در آیین تکریم و معارفه تعدادی 
از مدیران دفاتر حوزه ســتادی و امورهای 
تابعه بــا تاکید بر لزوم گردش شــغلی در 
سطح معاونان، مدیران و بدنه شرکت گفت: 
صف و ستاد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند 
لذا برای چابک ســازی شرکت تعدادی از 
همکاران از صف به ستاد و برخی دیگر نیز 

از ستاد به صف منتقل می شوند.
وی افزود: با توجه به شــریط موجود از 
معاونت برنامه ریزی درخواســت کردم تا 
برنامه ها را متناسب با نیاز فعلی ساماندهی 
کنــد که در ایــن راســتا محمدعلی کریم 
خانی جایگزین حمیدرضا شــاهرخ نیا در 
دفتر » برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی« 
می شود. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 

تهــران تصریح کرد: همچنیــن با توجه به 
ســوابق و تجارب مدیر پیشین دفتر » برنامه 
ریزی و بررسی های اقتصادی«، از خدمات 
وی در معاونــت حفاظــت و بهره برداری 
استفاده خواهد شد. وی با اشاره به انتصاب 
علــی محمد صفاری به عنوان سرپرســت 
دفتر »طرح های زودبازده و مشــارکت های 
مردمی« گفــت: در چارت اصالحی برخی 

پست ها همچون دفتر سرمایه گذاری حذف 
شــده اســت که الزم اســت ضمن ترمیم 
وظایف این دفتر، نســبت به جذب سرمایه 
گذار برای طرح های عمرانی شرکت اقدام 
شــود. وی در پایان این آیین خاطرنشــان 
کرد: امیدواریم با توجه به ســبقه و تجارب 
مدیران جدیــد دفاتر، به پیشــبرد اهداف 

شرکت بیش از گذشته کمک شود.

الزم به ذکر است طی احکام جداگانه ای 
از سوی مدیرعامل شرکت »جواد غفاری« 
به عنوان سرپرست دفتر مهندسی رودخانه، 
» رامــا حبیبــی« به عنوان سرپرســت امور 
منابع آب شــمیرانات، »منصور مردانی« به 
عنوان سرپرســت گــروه هماهنگی منابع 
آب شهرســتان ها، »مصطفــی عباســی« با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست امور منابع 
عنوان  به  دماوند،«حســن زحمتکش«  آب 
سرپرست امور آب پاکدشت، »بیژن رازقی« 
به عنوان سرپرســت دفتــر حقوقی، »علی 
محمد صفاری« به عنوان سرپرســت دفتر 
طرح های زودبازده و مشارکت های مردمی و 
»محمدعلی کریم خانی« به عنوان سرپرست 
دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و 
»حسین زنگویی« به عنوان سرپرست گروه 
طرح هــای مهندســی رودخانــه در حوزه 
 مدیریــت رودخانه ها و ســواحل منصوب

شدند.

انتصابات جدید در شرکت آب منطقه ای تهران
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5
حوزه مدیر عامل

اندیشمندان 
علوم سیاسی اتحاد 

مّلی را از ارکان 
قدرت سیاسی 

دانسته اند که از 
چگونگی عکس العمل 

مردم در دفاع از 
منافع مّلی و مصالح 

کشور حکایت 
می کند. در موقعیت 
بسیار حساس کنونی 
کشور، دشمنان مّلت 
ایران تمام امکانات و 
ابزارهای انحصاری 

بین المللی خود را 
به کار گرفته اند تا 

به طرق مختلف به 
امنیت و وحدت ملی 

ایران ضربه بزنند

فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــرکت از لزوم اتحاد 
جهت انجام اقدامات فرهنگی و بصیرت افزایی خبر داد.

به گزارش پیام آب، » احمد خســروی« در اردوی یک 
روزه بــا عنوان »بصیرت، زیارت و شــهدا« که با حضور 
بــرادران و خواهران بســیجی در محل کهف الشــهدا 
ولنجک برگزار شــد، با بیان این مطلب اظهار کرد: در هر 
مّلتی وحدت و همبســتگی مردم موجد تالش مشترک 
برای دســتیابی به اهداف مّلی و مانــع وقوع طغیان ها و 
کینه توزی ها می شود. این مهم راه رسیدن به سعادت را، که 

غایت و نهایت محسوب می شود، فراهم می کند. 
وی ادامه داد: اندیشــمندان علوم سیاســی اتحاد مّلی 
را از ارکان قدرت سیاســی دانســته اند که از چگونگی 
عکس العمل مردم در دفاع از منافع مّلی و مصالح کشــور 
حکایت می کند. در موقعیت بسیار حساس کنونی کشور، 
دشــمنان مّلت ایران تمام امکانات و ابزارهای انحصاری 
بین المللــی خود را به کار گرفته اند تا به طرق مختلف به 
امنیت و وحدت ملی ایران ضربه بزنند و در میان صفوف 
مردم تفرقه ایجاد کنند تا بتوانند نفوذ و سلطه استعماری 

خود را تحمیل نمایند.
وی بــا بیان اینکــه رهبری انقالب، بــا آگاهی از این 
وضعیت، هــر اقدام مؤثّر، قرین به توفیق و متناســب با 
نیازهای مّلــت را مبتنی بر تالش همه جانبه مّلی می داند، 

تصریح کرد: اجرای برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگي 
و سیاســی از مهمترین اقداماتي اســت که در خدمت به 

ارتقاء بصیرت و دانش افزایي دنبال مي شود.
در ادامه این نشست » محمدحسن صادق زاده« مشاور 
مدیر عامل در امور ایثارگران شــرکت ضمن اشــاره به 
هوای نفس و مکرهای شیطان در خصوص راه های غلبه 
بر نفس اماره عنوان کرد: آدمی در مســیر تکاملی خود به 
سوی خداوند، به جهت دارا بودن طبیعت ماّدی )شهوانی(، 

با نَْفس اّماره که امرکننده به زشتی ها و پستی ها می باشد، 
همیشه در ستیز است. وی افزود: با توّجه به معنای لغوی 
به نظر می رســد که مهارت غلبه بر نَْفس اّماره عبارت از 
توانایی اســت که آدمی در پرتو شناخت صحیح و رفتار 
مناسب و نیروی معنوی قدرت پیدا می کند در برابر نَْفس 
اّماره ســر تســلیم فرود نیاورد. گفتنی است در پایان این 
نشســت فرازی از زیارت عاشورا قرائت و همچنین نماز 

جماعت در یادمان شهداء گمنام برگزار شد.

لزوم اتحاد جهت انجام اقدامات فرهنگی و بصیرت افزایی  با حضور در محل کهف الشهداء ولنجک

عنوان شد:

ســردار جانباز و فرمانده 8 ســال دفاع مقدس در سالروز آزادسازی خرمشهر 
عنوان کرد: آزادی خرمشــهر نقطه عطفی در تاریخ مبارزات کشور ایران به شمار 

می رود. 
به گزارش پیام آب، »حاج ســعید اردســتانی« با بیان ایــن مطلب اظهار کرد: 
نوجوانان بسیجی همچون شــهید بهنام محمدی و شهید محمد حسین فهمیده 

حماسه آفریده اند که سال ها باید در دانشگاه های جهان تدریس شود.
وی با استناد به جمله معروف حضرت امام خمینی )ره( که فرمود، »خرمشهر را 
خدا آزاد کرد«، افزود: با اقداماتی که دشمن و استکبار جهانی انجام داده بودند، هیچ 
چیزی جز لطف خدا در آزاد سازی خرمشهر نقش نداشت و این عملیات سمبل 
مقاومت هشت سال دفاع مقدس ملت ایران علیه جبهه کفر بود که هیمنه دشمن 
را فروریخت. وی اظهار داشت: امروز نیز در برابر فتنه گری دشمنان و در جنگ 
اقتصادی با مقاومت و پایداری پیروز خواهیم شد و این درس را از فتح خرمشهر 
به خوبی آموخته ایم. اردستانی با اشاره به اینکه سوم خرداد از ایام الهی است که 
باعث شــد ملت ایران به عزت و عظمت دست یابد و دشمنان را مایوس کنند، 
تصریح کرد: در عملیات آزاد ســازی خرمشهر، ایرانیان ثابت کردند پای آرمان و 
ارزش های انقالب ایستاده اند. این سردار جانباز در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری 
آیین گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر فرصتی برای یادآوری خاطرات و 
افتخارات رزمندگان اســالم در آن دوران و گامی مهم برای ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت است. 

به مناسبت فرا رسیدن سالروز سوم خرداد و فتح خرمشهر مراسم تجلیل از فرزندان 
جانباز و ایثارگر شرکت با حضور مدیرعامل، مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران، 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج، معاونین و همچنین سردار اردستانی از فرماندهان 8 
سال دفاع مقدس برگزار شد. به گزارش پیام آب، »سید حسن رضوی« مدیر عامل 
شــرکت در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان 
کرد: شــهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس به دشمنان نشان دادندکه می توان با 

مقاومت از کشور دفاع کرده و سنگرهای پیروزی را فتح نمود.
وی با بیان اینکه اکنون ایثارگران و جانبازان دوران جنگ تحمیلی خواستار این هستند 
که مردم پاسدار والیت و نظام باشند، تصریح کرد: این افراد همچنان به عنوان استوانه و 
اســطوره های مقاومت برای ما مطرح هستند و اکنون که کشور در جنگی تمام عیار قرار 

گرفته است، باید بتوانیم بدون اتکا به کشورهای دیگر روی پای خود ایستاده ایم. 
گفتنی اســت در پایان این مراسم، مدیر عامل شــرکت و مشاور مدیر عامل در امور 
ایثارگران از آقایان محمد مهدی کاظم زاده )فرزند جانباز 50 درصد،کارشــناس آب های 
سطحی شمیرانات(، محمد عابدینی )فرزند جانباز 30 درصد، کارشناس آب های سطحی 
شــمیرانات(، عماد دوخایی )فرزند جانباز 25 درصد، کارشــناس نیروگاه کالن(، عباس 
پرویز رام )فرزند جانباز 50 درصد، کارشــناس امور آب تهران بزرگ(، سید محمدهادی 
موسوی )فرزند جانباز 30 درصد، کارشــناس حقوقی(، محمدرضا محمدی پور )فرزند 
جانباز 70 درصد،کارشناس طرح مرمت و بازسازی( و سرکار خانم زهرا رسول زاده )فرزند 

جانباز 25 درصد، کارشناس امور آب تهران بزرگ( با اهداء لوح و هدایا تقدیر کردند.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز سوم خرداد و فتح خرمشهر:در سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان شد:

 آزادی خرمشهر نقطه عطفی
در تاریخ مبارزات کشور ایران به شمار می رود

مراسم تجلیل از فرزندان جانباز و ایثارگر 
شرکت برگزار شد
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حوزه اداری و مالی

چیلرهای شرکت تعمیر و بهسازی شدند  به همت امور 
تدارکات و پشتیبانی؛

 سومین کارگاه با موضوع تفکر خالق
 تفکر نقاد و خودآگاهی برگزار شد

 به منظور افزایش مهارت های ارتباط موثر

در کارکنان؛

مدیــر دفتر منابع انســانی، رفاه و آموزش 
شــرکت از برگزاری سومین کارگاه با موضوع 
تفکر خالق ، تفکر نقاد و خودآگاهی به منظور 
افزایش مهارت های ارتبــاط موثر در کارکنان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای تهــران، » علی اصغری« بــا بیان این 
مطلب اظهار کرد: صاحب نظران همواره براین 
باورند که بزرگترین ســرمایه در هر ســازمان، 
نیروی انسانی آن سازمان است. از طرفی »کار« 

می تواند بزرگترین عامل خشنودی در زندگی 
فرد باشد، مشروط بر آنکه مورد تکریم و توجه 

مدیران ارشد سازمان نیز قرار گیرد.
وی ادامه داد: شایستگی و صالحیت افراد 
در زندگی حرفه ای شــان و احساس رضایت 
شــغلی آنها تامیــن کننده ســالمت روانی و 
اجتماعی و مســلماً یکی از پایه های پیشرفت 
و موفقیــت هر فرد و جامعه اســت. کارکنان 
ســازمان در دنیای کنونی تنش های بسیاری را 

متحمل می شــوند که هم سالمت روان و هم 
شایستگی های شــغلی و حرفه ای شان و هم 
تحکیم کانــون خانواده را مــورد تهدید قرار 
می دهــد. اصغری همچنین افــزود: به منظور 
اهمیت مدیریــت تعادل بیــن کار و زندگی، 
تقویــت نیــروی انگیزش و رضایت شــغلی 
کارکنان ، افزایش عملکرد سازمانی و همچنین 
ضرورت توجه به رویکرد پیشــگیری از اعتیاد 
در محیط های کاری با محوریت سبک زندگی 

سرپرست امور تدارکات و پشتیبانی شرکت از 
تعمیر و سرویس چیلرهای شرکت خبر داد.

به گزارش پیام آب، » کوروش همدانیان فرد« 
با بیــان این مطلب اظهار کرد: چیلر دســتگاهی 
اســت که حــرارت را از مایع )معمــوالً آب( بر 
اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا جذبی می زداید. 
این مایــع می تواند بــرای خنــک کاری هوا یا 
دستگاه ها) هواســازها و فن کوئل ها( استفاده شود 
که معموالً به صورت ســیکل و درون یک مبدل 

حرارتی جریان دارد. 
وی ادامه داد: چیلرها به دو دســته چیلرهای 
تراکمــی و چیلرهای جذبی تقســیم می شــوند، 
چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و 
چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث 
ایجاد برودت و سرما می شوند.چیلرهای موجود در 

شرکت از نوع تراکمی می باشند.
 همدانیان فــرد با بیان اینکــه در چیلرهای 
تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم و سپس 
به کندانســور وارد شــده و توســط آب یا هوای 
محیــط خنک شــده و به مایع تبدیــل می گردد، 
تصریح کرد: این مایع با عبور از شیر انبساط وارد 
خنک کننده )اواپراتور( می شود که در فشار کمتری 
قرار دارد. این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده 
و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان 
تبخیر خــود از محیط خنک کننــده، باعث ایجاد 
بــرودت در موادی که با قســمت خنک کننده در 
ارتباطند می گــردد. درواقع ماده مبرد پس از عبور 
از شیر انبســاط وارد اواپراتور چیلر می شود و در 
داخل لوله های مسی تبخیر شده و به صورت بخار 
از اواپراتور خارج می شود. تبخیر در اواپراتور باعث 
سرد شدن آب جریانی در پوسته گردیده و آب سرد 
شده بطرف هواساز و فن کویلها جریان می یابد و 
در برگشت از هواساز یا فن کویلها وارد اواپراتور 
چیلر می شود. وی با اشاره به اینکه سیستم برودتی 
شرکت دارای بیست و شش دستگاه کمپرسور روی 
هفت خط چیلر می باشــد، افزود: به همت پرسنل 

امور تدارکات و پشتیبانی اقداماتی جهت راه اندازی 
و اورهال چیلرها شــامل جابه جایی کمپرسورها، 
شارژ روغن، وکیوم، شارژ گاز، تعویض فیلتر کور 
درایر، چک کردن انتی فریزها و ترموستات ها، کپ 
گذاری، شست و شوی کندانسور ها با پودر خنثی، 
تســت موتورها و الکتروموتورهای موتورخانه ها، 
صداگیــری و تعویــض کوپلینــگ پمپ هــای 
موتورخانه ها و هواگیری از مسیر های آب سیستم 
جهت بهروری هر چه بهتر سیســتم سرمایشــی 

شرکت صورت گرفت .

شست و شوی برج های خنک 
کننده جهت آماده سازی سیستم 

برودتی شرکت
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود از 
شســت و شــوی برج های خنک کننده جهت 
آماده سازی سیســتم برودتی شرکت خبر داد و 
گفت: سیستم برودتی شــرکت دارای دو موتور 
خانه ســاختمان مرکزی و موتور خانه ساختمان 
طر ح ها می باشد .بیست دستگاه کمپرسور چهل 
و ســی تن روی پنج خط چیلــر در موتور خانه 

مرکزی توســط هفت برج خنک کننده 180تن 
و 2 برج 90 تن خنک می شــوند . این برجها ی 
خنک کننده در پشــت ساختمان مرکزی و جنب 
پارکینگ داخل مجموعه واقع شده اند. موتورخانه 
طرح ها نیز دارای 6 کمپرسور 60تن و40 تن روی 
2 خط چیلر می باشند که توسط یک دستگاه برج 
خنک کننده 180تن خنک می شوند . این برج روی 
پشت بام ساختمان طرحها نصب شده و دسترسی 
به آن جهت ســرویس نمودن سخت و خطرناک 

می باشد .  
 همدانیان فرد همچنین یادآور شد: با عنایت 
به اینکه زیر ســاخت های تاسیساتی سازمان آب 
قدیم به صورت مشترک با آبفا بوده است ،پس از 
تفکیک شرکت ها سیستم برودتی در شرکت آب 
منطقه ای تهران و سیســتم گرمایش در شــرکت 
آبفــا قرار گرفــت. بعبارت دیگــر گرمایش کل 
مجموعه از ســوی آب و فاضالب تامین می شود 
 و ســرمایش از ســوی آب منطقه ای تهران ارائه 

می گردد.
موتورخانه ساختمان پدافند غیر 

عامل اور هال شد
مدیر امور تدارکات و پشــتیبانی همچنین در 
بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: موتور 
خانه ساختمان پدافند غیر عامل دارای یک دیگ 
چدنی می باشــد که گرمایش خود را از یک عدد 
مشــعل 3 تا 5 اتمسفر تأمین می نماید.وظیفه این 
سیســتم تامین آب گرم مصرفــی وگرمایش فن 
کویل ها در روزهای ســرد سال می باشد. آب گرم 
مصرفــی از طریق گــردش آب بین دیگ و منبع 
کویلی و گرمایــش فن کویل ها نیــز از گردش 
 مســتقیم آب بیــن دیگ و فــن کویل ها حاصل 

می شود .
 وی افزود: موتورخانه فوق به علت فرسایش 
در طول زمان متحمل آسیب های بسیاری شده بود 
کــه با تالش همکاران امور تــدارکات وخدمات 

پشتیبانی نسبت به اورهال آن اقدام شد.

راه اندازی موتورخانه طبقه منفی یک ساختمان مرکزی 
 مدیر امور تدارکات و پشتیبانی از راه اندازی موتورخانه طبقه منفی یک ساختمان مرکزی خبر 
داد و افزود: موتورخانه طبقه منفی یک ســاختمان مرکزی که وظیفه تامین آبگرم مصرفی 22 
ســرویس بهداشتی و 6 آبدارخانه را به عهده دارد به علت فرسودگی مشکالت بسیاری را به 
وجود آورده بود که با همت و برنامه ریزی کادر تاسیسات امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 
بخش زیادی از اتصالت و لوله کشی های این موتورخانه تخلیه شده و مجددا نسبت به تهیه 
نصب وراه اندازی مجدد آن اقدام شــد. همدانیان فرد تخلیه کامل موتورخانه،نصب لوله های 
جدید،شیرفلکه هاو اتصاالت آن،نصب یک عدد منبع آب گرم کوئلی،احداث دوعدد کلکتور 
رفت وبرگشت آب،ایجاد فنداسیون بتنی وساخت قاب آهنی برای آن و نصب یک عدد دیگ 
آب گرم 7 پره توربو را از جمله خدماتی که در این موتورخانه انجام شــده اســت عنوان کرد 
و یادآور شد: اتصال لوله ها به دیگ آب گرم،لوله کشی مجدد منبع انبساط تا پشت بام، ایجاد 
ساپورت های جدید جهت لوله های موتورخانه، لوله کشی مجدد گاز موتور خانه، نصب کانال 
دودکش دیگ، نصب یک عدد پمپ خطی در مسیر آب سیستم و نصب یک عددمشعل 3تا5 

اتمسفر  نیز در این مدت اجرایی شده است.

چیلرها به دو 
دسته چیلرهای 
تراکمی و چیلرهای 
جذبی تقسیم 
می شوند، چیلرهای 
تراکمی با استفاده 
از انرژی الکتریکی 
و چیلرهای جذبی 
با استفاده از انرژی 
حرارتی باعث 
ایجاد برودت و 
سرما می شوند.
چیلرهای موجود 
در شرکت از نوع 
تراکمی می باشند

صاحب نظران همواره 
براین باورند که 
بزرگترین سرمایه در 
هر سازمان، نیروی 
انسانی آن سازمان 
است. از طرفی »کار« 
می تواند بزرگترین 
عامل خشنودی در 
زندگی فرد باشد، 
مشروط بر آنکه 
مورد تکریم و توجه 
مدیران ارشد سازمان 
نیز قرار گیرد

سالم؛ باهماهنگی بعمل آمده با اداره کل بهزیستی 
استان تهران ؛ مقرر گردیده کارگاه های آموزشی 
مرتبط با موضوعــات ذیربط به صورت ماهانه 
در شــرکت جهت همکاران در حوزه ستادی، 
ســدهای تحت پوشش و امورات تابعه برگزار 
گردد. مدیر دفتر منابع انســانی، رفاه وآموزش 
شرکت با بیان اینکه جامعه هدف، کلیه همکاران 
در مشاغل کارمندی و کارگری خواهند بود که 
در صورت ادامه طــرح، کارگاه های ذیربط در 
طول سال جاری در قالب جلسات آموزشی 2 
الی 3 ســاعته برنامه ریزی و اجرا خواهند شد، 
عنوان کرد: اولین جلسه از کارگاه های مزبور با 
حضور اســانید اداره کل بهزیستی استان تهران 
با ســرفصل ارتباطات بین فردی و خانوادگی 
در تاریخ 31 اردیبهشــت ماه با حضور 50 نفر 
و دومیــن کارگاه با موضوع تفکر خالق ، تفکر 
نقاد و خودآگاهــی در تاریــخ 19 خرداد ماه 
ســال جاری با حضور 26 نفــر از همکاران از 
حوزه های مختلف و ســومین کارگاه در محل 

سد لتیان مورخ 29 خرداد ماه برگزار گردید.

امور  مشــاور مدیر عامل در 
ایثارگــران شــرکت با »علی 
فــالح« همــکار و جانبــاز 
کرد.  دیدار  بازنشسته شرکت 
به گــزارش پیام آب ، » محمد 
حســن صادق زاده« به همراه 

» احمد خســروی« فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــرکت با« علــی فالح« همکار 
جانباز بازنشســته که به علت کســالت در اثر عوارض جانبازی دوران دفاع مقدس 
دربیمارستان بستری هستند، مالقات و از وی تجلیل کردند. گفتنی است، علی فالح 
از همکاران طرحی شاغل در دفترحقوقی بودند که در پایان سال 95 بازنشسته شدند.

در آســتانه ســالروز ارتحال 
امام خمینــی )ره(  حضــرت 
تعدادی از نیروهای بســیجی 
شــرکت ضمن حضــور در 
حسینیه جماران با آرمان های 
حضرت امــام بیعت نمودند. 

به گزارش پیام آب ، در این مراســم، »حجت االســالم شاهانی« نماینده ولی فقیه در 
سازمان بسیج ادارات سخنانی را در خصوص مبارزات امام علیه رژیم طاغوتی ایراد 
نموده و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. گفتنی است، در پایان نیز از موزه تاریخ 

انقالب و بیت حضرت امام )ره( بازدید به عمل آمد.

تجدید بیعت با آرمان های امام راحل )ره( با حضور در حسینیه جماراندیدار با »علی فالح« همکار جانباز و بازنشسته شرکت
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مدیــر دفتر طرح های توســعه منابع آب 
شــرکت از رشــد 32 درصــدی اعتبــارات 
طرح های شرکت در سال جاری نسبت به سال 

گذشته خبر داد.
به گزارش پیام آب،« حسین قمی بزرگی« با 
بیان این مطلب اظهار کرد: این شرکت، در سال 
جاری دارای تعداد 10 طرح عمرانی در دست 
اقدام می باشد که در پیوست یک قانون بودجه 
ســالجاری تامین اعتبار شده اند.کل اعتبارات 
مصوب طرح های یادشــده در ســال جاری 
معادل 1070 میلیارد ریال بوده که مقایسه این 
مبلغ با اعتبارات مصوب قانون بودجه ســال 

قبل، رشد 32 درصدی را نشان می دهد.
 بزرگــی ادامه داد: هر ســال پس از ابالغ 
قانون بودجه، بخشــی از اعتبارات مصوب به 
جهت تامین منابع اعتباری ردیف های مشخص 
شده در قانون شامل توازن منطقه ای، حوادث 
غیرمترقبه و غیره، کسر و درصدی از اعتبارات 
مصوب منجر به ابالغ می گردد. در سالجاری 
به طور متوســط 87 درصد اعتبارات مصوب 
طرحها معادل 931 میلیارد ریال ابالغ گردیده 

است.
وی با بیان اینکه مقایسه وضعیت اعتبارات 
ابالغی ســال جاری نســبت بــه اعتبارات 
ابالغی سال قبل شــرکت در مجموع با رشد 
53 درصدی همراه بوده اســت، تصریح کرد: 
طرح های ساختمان سد کوچری و سامانه های 
انتقال آب از سرشــاخه های دز و ســاختمان 
 ســد طالقان بیشترین اثرگذاری را دراین رشد 

داشته اند.
مدیر دفتر طرح های توســعه منابع آب با 
اشاره به ابالغ اخیر تخصیص اعتبارات عمرانی 

طرح های ملی و اســتانی ویژه اضافه کرد،: بر 
اســاس سیاست های ابالغی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور، و در راســتای بهره برداری 
به موقــع از ســرمایه گذاری هــای صورت 
گرفته در طرح های عمرانی، در ســال جاری 
اولویــت تخصیص اعتبارات بــه طرح هایی 
بوده است که بر اســاس برنامه عملیاتی ارائه 
شــده تا پایان ســال جاری به بهــره بردرای 
خواهند رسید و همچنین در ردیف مصوبات 
 ســفر ریاســت محترم جمهوری قرار گرفته

باشند.
بزرگی همچنین ادامه داد: براین اســاس 
بخشــی از تخصیص ابالغــی درقالب نقد و 
بخشــی دیگر در قالب اســناد خزانه با حفظ 
قدرت خرید و سررســیدهای دو و سه ساله 
ابالغ گردیده است. تخصیص نقد ابالغی در 
این مقطع معادل 6 درصد کل اعتبارات ابالغی 
بوده که بابت تامین حقوق پنج ماهه پرســنل 
شــاغل در این طرح های عمرانی و بخشی از 
پرداخت هــای خســارتی و تملک طرح های 

عمرانی در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: اســناد خزانــه ابالغی در این 
مرحله از محل بندهای ب و ه تبصره 5 قانون 
بودجه سال جاری بوده است که 49درصد از 
آن مربوط به اسناد خزانه با سررسید دو ساله 
و 13 درصد مربوط به اسناد خزانه با سررسید 

سه ساله بوده است.
 مدیــر دفتر طرح های توســعه منابع آب 
شــرکت با بیان اینکه مقایسه نوع تخصیص 
ابالغی طرح های عمرانی در قالب اسناد خزانه 
اسالمی در مقطع فعلی سالجاری با سال 1397 ، 
با رشد 13 درصدی بالغ بر 513 میلیارد ریال 

رسیده اســت، عنوان کرد: البته در اواخر سال 
97 با پیگیری های صورت گرفته بالغ بر 618 
میلیــارد ریال تخصیص جدیــد ابالغ گردید 
که این موضوع در ســال جاری نیز در زمان 
مقرر در دستور کار پیگیری دفتر، قرار خواهد 

گرفت.
در ادامه بزرگی با اشاره به اینکه اختصاص 
پول نقد و اســناد خزانه اسالمی صرفا بخشی 
از ابزارهــای مالــی دولت در تســویه بدهی 
طلبکاران طرح های عمرانی می باشد، افزود: در 
ســا لجاری همانند سال گذشته ظرفیت تهاتر 
مطالبات طلبکاران حقیقی و حقوقی دولت در 

طرح های عمرانی با بستانکاری ایشان از دولت 
وجود دارد که این تهاتر می تواند بابت تسویه 
وام اخذ شــده توسط ایشــان از شبکه بانکی 
کشــور در سال 1397 باشد و این موضوع در 
بند و تبصره 5 قانون بودجه و آئین نامه اجرایی 

آن به تفصیل ارائه گردیده است.
 وی همچنیــن تصریح کــرد: با توجه به 
اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء پیمانکار 
عملیات اجرایی تعدادی از طرح های عمرانی 
در دســت اقدام شــرکت می باشــد، در مفاد 
اصالح شــده بند مزبور در قانون بودجه سال 
جاری امکان تهاتر مطالبــات این پیمانکار از 
دولــت با بدهی آن به دولت ایجاد گردیده که 
 البته این موضوع در قانون بودجه سال گذشته 

نبوده است.
مدیر دفتر طرح های توســعه منابع آب با 
اشاره به محدودیت منابع مالی دولتی به اهمیت 
ظرفیت سرمایه گذاری شــرکتهای دولتی از 
منابع داخلی خود در طرح های عمرانی مهم در 
دست اقدام اشاره و خاطر نشان کرد: وفق مفاد 
ماده 87 قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت تا سال گذشــته سقف سرمایه گذاری 
شرکت های دولتی از محل منابع داخلی خود 
در طرح های عمرانی در دست اقدام به میزان 8 
میلیارد ریال تعیین و مازاد بر این میزان مستلزم 
اخذ مصوبه شــورای اقتصاد شــده بود که با 
توجه به مفاد بند و تبصــره 20 قانون بودجه 
سال جاری این ســقف به پنجاه برابر سقف 
نصاب معامالت متوسط افزایش یافته است و 
این موضوع می تواند درجهت حل مشکالت 
مالی برخی از طرح های مهم زیرســاختی در 

دست اقدام بسیار راهگشا باشد.

 حوزه طرح و توسعه
و برنامه ریزی

  شرکت آب منطقه ای تهران موفق به کسب رتبه برتر نظام پیشنهادها 
در سال 97 شد

مدیر دفتر فناوری اطالعات و توسعه 
مدیریت شــرکت از اخذ رتبه برتر نظام 
پیشنهادهای شرکت در سال 97 خبر داد.

بــه گــزارش پیــام آب، » عزیزاله 
موالیی« با بیان ایــن مطلب اظهار کرد: 
به هدف گذاری کمی شاخص های  نظر 
نظام پیشــنهادها و عملکرد شرکت های 
تابعه در ســال 97 و بر اســاس ارزیابی 
شــرکت های  مادرتخصصی،  شــرکت 
آب منطقه ای تهــران؛ آذربایجان غربی؛ 
مازندران؛ اصفهان؛ و خراســان رضوی 
 به عنوان شــرکت ها ی برتــر انتخاب 

شدند. 
وی یادآور شد: براساس اعالم اخیر 
شرکت مادرتخصصی و با عنایت به پیاده 
سازی ســامانه جدید نظام پیشنهادها از 
این پس ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها، 
براساس یک شاخص تلفیقی حاصل از 
شاخص های ســرانه ارائه پیشنهاد، نرخ 
مشارکت کارکنان، نرخ بررسی پیشنهادها 
در دبیرخانه ، نرخ تصویب، نرخ اجرای 
 TOPSIS پیشــنهادها و براســاس روش
می باشد و شــرکت های برتر به صورت 
دوره ای احصاء و به ســتاد وزارت نیرو 

معرفی خواهند شد.
موالیــی همچنین بیــان کرد: روش 

 TOPSIS )The Technique for Order

 of Preference by Similarity to Ideal

Solution( یــا روش اولویــت بندی بر 

اساس شــباهت به راه حل ایده آل یکی 
از روش های تصمیم گیری چند معیاره 
مانند AHP است. از این تکنیک می توان 
بــرای رتبه بندی و مقایســه گزینه های 
مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین 
فواصل بیــن گزینه ها و گروه بندی آنها 

استفاده نمود. 
وی با بیان اینکه برابر سیاســت های 
ســنوات اخیر؛ مدل ملــی ممیزی نظام 

پیشــنهادها مهمتریــن ابــزار تهیــه و 
پیگیــری برنامه های بهبود درحوزه نظام 
پیشــنهادها بوده ودر بازدیدهای میدانی 
پایش خواهد شــد، تصریــح کرد: در 
این راســتا؛ برنامه بهبــود عملکرد نظام 
پیشنهادهای شرکت در سال 98 تدوین 
 گردیده و به حوزه های سازمانی منعکس 

خواهد شد. 
مدیر دفتر فناوری اطالعات و توسعه 
ابالغ اهداف سالیانه  مدیریت شــرکت 
در قالب شــاخص های نظام پیشنهادها 
برنامه  به حوزه های ســازمانی،انعکاس 

زمانبندی ارزیابی پیشــنهادهای دریافتی 
به گروه های کاری تخصصی و راهبری 
امر، اقدامات فرهنگســازی و ترویجی 
جهت تقویت روحیه مشارکت کارکنان 
و پیگیــری برگزاری دوره آموزشــی با 
محوریت موارد مرتبط با نظام پیشنهادها 
را از جملــه برنامه هــای در نظر گرفته 
شده در این زمینه دانســت و ادامه داد: 
تصویب موارد مرتبط با نظام پیشنهادها 
شامل سیاست ها، پروژه های بهبود، پیش 
بینی بودجه مورد نیاز، اهداف ســالیانه 
پاداش  پرداخــت  شــاخص ها،پیگیری 
الزم،برگزاری  گزارشات  وتهیه  کارکنان 
جشن ســالیانه نظام پیشنهادها و تقدیر 
از برترین های شــرکت، ارزیابی ســال 
97 و 98 بــر مبنای مــدل ملی ممیزی 
نظام پیشــنهادها و تهیه گزارش آسیب 
برتر  از شرکت های  کاوی  شناسی،بهینه 
در زمینه نظام پیشــنهادها و بومی سازی 
اقدامــات موفــق آنهــا در شــرکت و 
همــکاری با شــرکت مادرتخصصی و 
شرکت پیمانکار )در قالب ثبت و پیگیری 
رفع  پشــتیبانی( جهت  درخواست های 
مشکالت سامانه و پویایی نظام پیشنهادها 
از دیگر موارد برنامه بهبود عملکرد نظام 
پیشنهادهای شرکت در سال 98 می باشد.

 رشد 32 درصدی اعتبارات طرح های شرکت در سال جاری
نسبت به سال گذشته

 مدیر دفرت طرح های توسعه منابع آب

با بررسی آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی 

سالجاری عنوان کرد:

هر سال پس 
از ابالغ قانون 

بودجه، بخشی از 
اعتبارات مصوب به 

جهت تامین منابع 
اعتباری ردیف های 
مشخص شده در 

قانون شامل توازن 
منطقه ای، حوادث 
غیرمترقبه و غیره، 
کسر و درصدی از 

اعتبارات مصوب 
منجر به ابالغ 
می گردد. در 

سالجاری به طور 
متوسط 87 درصد 

اعتبارات مصوب 
طرحها معادل 608 

میلیارد ریال ابالغ 
گردیده است
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8
حوزه  مطالعات

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت گفت: حجم ریزش های جوی در 
خرداد ماه ســال جاری نسبت به سال آبی گذشته کاهش 52 درصدی را نشان 
می دهــد. به گزارش پیــام آب، »محمدرضا خانیکی«با بیــان این مطالب اظهار 
کرد: متوســط میزان بارش در خرداد ماه سال جاری در محدوده عملکرد استان 
تهران به 14.8 میلیمتر رســید که نســبت به بارندگی 31 میلیمتر سال گذشته و 
6.9 میلیمتر متوســط بلند مدت به ترتیب با کاهش 52 و افزایش 72 درصدی 

مواجه بودیم.
وی ادامه داد :بیشــترین بارش از ابتدای سال آبی جاری مربوط به ایستگاه 
بارانســنجی امامزاده داود با مقــدار 854 میلیمتر و کمتریــن بارش مربوط به 

ایستگاه باقرآباد ورامین با مقدار 154.3 میلیمتر می باشد.
مدیــر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت با بیــان اینکه مقادیر بارش از 
ابتدای ســال آبی جاری لغایت پایان خرداد ماه سال جاری در محدوه عملکرد 
استان تهران 385.5 میلیمتر اســت ، تصریح کرد: این میزان در مقایسه با مقدار 
232.9 میلیمتر در سال آبی گذشته و مقدار 256.7 میلیمتر متوسط بلند مدت به 

ترتیب افزایش 61 و 49 درصد را نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع شــرکت از انجام 73 هزار نوبت بازدید از منابع آب 
سطحی و زیرزمینی در حوزه عملکرد شرکت خبر داد.

بــه گزارش پیام آب، » محمدرضا خانیکی« با بیان این مطلب اظهار کرد: در اجرای 
پروژه عملیات آماربرداری سراســری دور ســوم از منابع و مصارف آب استان تا پایان 
خرداد ماه ســال جاری، بیش از 73 هزار نوبت بازدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی 
موجود در سطح حوزه عملکرد شرکت انجام شده که از این بین تعداد 60788 حلقه چاه 
بهره برداری ، 223 ایستگاه پمپاژ و 140 دستگاه موتورپمپ تکمیل شناسه فرم مشخصات 
گردیده و تعداد 7710 نوبت بازدید از چشــمه ها ،1140 نوبت بازدید از قنوات و 3401 
نوبت بازدیداز انهار صورت گرفته که منجر به تکمیل اطالعات و مشخصات دوره ای 

آنها شده است. 
وی افزود: پروژه مذکور تا پایان خرداد ماه ســال جاری دارای پیشرفت بیش از 86 
درصد است و امید می رود که باتالش مضاعف اکیپ های آماربردارصحرایی و نیروهای 
دفتری بویژه درخصوص چاه ها ، مرحله اول آماربرداری شامل انجام عملیات صحرایی و 
تهیه بانک اطالعاتی تا اواسط تیرماه سال جاری اتمام و مرحله دوم شامل تهیه گزارش ها 

وآلبوم نقشه ها تا شهریور ماه سال جاری خاتمه یابد.

بــه گــزارش   پیام آب، مدیــر کل دفتر 
مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
در نشست مشترک روســای گروه مطالعات 
آبهای زیرزمینی دفاتر مطالعات شــرکت های 
آب منطقه ای کشــور که به میزبانی شرکت 
آب منطقه ای تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
برگزاری این نشست ها در جهت بهره مندی 
از خرد جمعی و عملگرایی در دفاتر مطالعات 
پایه شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور 
اســت تا با همفکری یکدیگر بر چالش های 

موجود غلبه نماییم.    
»فراز رابعی« با بیان اینکه  حدود 3100 نفر 
در مجموعه دفاتر مطالعات، همکاری می کنند، 
افزود: این ظرفیت بســیار خوبی است که از 
آن می توان برای حل مسائل پیش رو استفاده 

نمود.
مدیــر کل  دفتر مطالعات پایه شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران ضمن اشاره به کمبود 
نقدینگــی در بخش مطالعات گفت: بیشــتر 
شــرکت های آب منطقه ای از اعتبارات کافی 
برخوردار نیســتند که در تالش هستیم علی 
رغم همه محدودیت ها، گشایشی در این زمینه 

حاصل شود.
وی تصریح کرد: هنر این است که متناسب 
با شرایط محیطی و اجتماعی، رویکرد خود را 
تغییر دهیم و بایــد اولویت بندی اقدامات را 

متناسب با این شرایط تعیین نماییم.
وی خاطرنشــان کرد: همه فعالیت ها در 
واحــد مطالعات از اهمیــت خاص خودش 
برخوردار است اما موضوعاتی که به اعتبارات 
مربوط نیســت، باید در صدر برنامه ریزی ها 
قــرار گیرد تا بــا تغییر رویکردهــا بتوان بر 

چالش ها غلبه کرد.

همچنین »محمد رضا خانیکی« مدیر دفتر 
مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای 
تهران، ضمــن ارائه توضیحاتی در خصوص 
وضعیت منابع و مصارف استان تهران، به ارائه 
شاخص های تحقق برنامه های عملیاتی واقع 
نگر جهت حل مشکالت منابع آب پرداخت.

خانیکی با ارائــه چند نمونه از تجربیات 
موفقــی که دفتر مطالعات پایه شــرکت آب 
منطه ای تهران، توانســته با تشخیص بهنگام 
چالش و بررســی و ارائه پیشنهادات به موقع 
جهت حل آنها، دســتاوردهای خوبی را برای 
مدیریت بهتر منابع آب استان تهران رقم زند، 
افزود: همکاران این دفتر توانستند با مدلسازی 

تحوالت آتی کمی
و کیفی آبخوان  تهران - کرج و ورامین، 
اثرات اجرای شبکه های فاضالب  بر منابع آب 
زیر زمینی  را در سال های آتی،  شبیه سازی و 

نتایج  آنرا در اختیارتصمیم گیران قرار دهند، 
به گونه ای که این مطالعات توانســت به طور 
کلی سیمای احداث عظیم ترین  طرح زیست 
محیطی کشــور را تغییر دهد و آنرا از حالت 
متمرکز به غیر متمرکز تبدیل نماید که اثرات 
بسیار قابل توجهی در مدیریت بهتر منابع آب 

زیرزمینی خواهد داشت.
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
آب منطه ای تهران همچنین با اشاره به ورود 
موثر این دفتر در بحث فرو نشست زمین که از 
چالش  های مهم استان تهران می باشد به تهیه 
گزارشی با این عنوان، اشاره نمود که به علت 
ورود خوب به مباحث فرو نشســت استان، 
ضمن موفقیت در انعکاس گزارش به مقامات 
تصمیم گیر در سطح وزارت نیرو و کشوری، 
توانست منشــاء اثر گذاری در تدوین برنامه 
عملیاتی جهت کنترل پدیده فرو نشست شود.

خانیکــی در پایان یادآور شــد: ضروری 
اســت دفاتر مطالعات پایه منابع آب به سهم 
خود، ایفای نقش موثری در تصمیم گیری ها 
مطالعات طرح های توسعه منابع آب، مدیریت 
جامع و به هم پیوســته منابــع آب، ارزیابی 
اثرات اقدامات مدیریت آب همانند طرح های 
بازچرخانی پســاب، تعادل بخشی و  تغذیه 
مصنوعی، بهره بــرداری از آبهای نامتعارف، 
تخصیص منابع آب و پیش بینی وضعیت منابع  
آب و به طور کلی رفع چالش های منابع آب 
استان خود داشته و بر همین اساس برنامه های 

عملیاتی تهیه گردند.
در ادامه این نشست نیز روسای گروه های 
آب زیر زمینی دفاتر مطالعات شرکت های آب 
منطقه ای کشــور هریک چالش های خود را 
مطرح و برای رفع ایــن چالش ها و ابهامات 

چاره اندیشی گردید.

بهره مندی از خرد جمعی جهت تدوین برنامه های 
عملیاتی عملگرا و حل چالش های منابع آب کشور مدیرکل دفرت مطالعات پایه رشکت مدیریت منابع 

آب ایران اعالم کرد:

فراز رابعی : هنر 
این است که 
متناسب با شرایط 
محیطی و اجتماعی، 
رویکرد خود را 
تغییر دهیم و باید 
اولویت بندی 
اقدامات را متناسب 
با این شرایط تعیین 
نماییم.
 همه فعالیت ها 
در واحد مطالعات 
از اهمیت 
خاص خودش 
برخوردار است 
اما موضوعاتی 
که به اعتبارات 
مربوط نیست، باید 
در صدر برنامه 
ریزی ها قرار گیرد 
تا با تغییر رویکردها 
بتوان بر چالش ها 
غلبه کرد

 آزادسازی حدود 1600 مترمربع
 از تصرفات بستر رودخانه جاجرود
در حوزه عملکرد تهران بزرگ

کاهش 52 درصدی بارش ها 
نسبت به خرداد ماه سال گذشته

انجام 73 هزار نوبت بازدید از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی در حوزه 

عملکرد شرکت
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خوشبختانه حجم 
آب ذخیره شده 

پشت سدهای 
باال دست دشت 
ورامین از رشد 

چشمگیری 
برخوردار شده 

است، لذا به 
منظور تعادل 

آبخوان و 
کاهش خسارات 
اکولوژیکی ناشی 

از افت سطح 
آب زیرزمینی، از 
اوایل سال جاری 

تاکنون با گشوده 
شدن دریچه های 
سد ماملو، امکان 
انتقال 33 میلیون 

مترمکعب آب 
به حوضچه های 
تغذیه آبخوان 
پس از مدتها 
فراهم گردید

مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی 
حدود 1600 مترمربع از بســتر رودخانه 
جاجرود در روســتای ترقیان شهرستان 

پردیس خبر داد. 
به گــزارش پیام آب، »علیرضا نیکنام« با 
اعالم این خبر افزود: با تالش کارشناسان 
واحد حقوقی و اکیپ گشت و بازرسی 
منابع آبهای سطحی امور منابع آب تهران 
بزرگ و پس از انجام کارشناســی های 
الزم یک مــورد از تصرفــات واقع در 
بســتر رودخانه جاجرود در قریه ترقیان 
با مجموع مساحت  پردیس  شهرســتان 
حدود 1600 مترمربع آزادسازی گردید.

وی اظهار داشــت: این عملیات شــامل 
جمع آوری دیوار کشــی، فنس و درب 
ورودی  بود که با دستور قضایی صادره 
از سوی دادستان شهرستان پردیس قلع 
و قمع و بســتر رودخانه آزادسازی و از 
ید متصرفین و افراد سودجو خارج شد.

مدیر امور منابع اب تهران بزرگ تصریح 
کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر 
می دهند  انجام  ملکی  معامله  رودخانه ها 
حتما پیش از انجام معامله استعالم الزم 
را از امور آب تهران بزرگ اخذ نمایند تا 

در آینده دچار ضرر و زیان نشوند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: این امور 

در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف 
و تصرف مطابق بــا قانون و بدون هیچ 

گونــه اغماضی برخــورد الزم را بعمل 
خواهد آورد.

اخذ سند مالکیت برای بخشی از بستر 
رودخانه جاجرود در محدوده قرچک ورامین

حوضچه های تغذیه مصنوعی پاکدشت 
آبگیری شد

مدیر امور منابــع آب ورامین گفت: 
ســند مالکیت برای بخشــی از بستر 
رودخانــه جاجــرود در محــدوده 
عملکــرد این امور بــه منظور تثبیت 
هرگونه  از  جلوگیــری  و  مالکیــت 
ثبت  اداره  با همکاری  سوءاســتفاده 
اسناد و امالک استان تهران اخذ شد. 
پیام آب ، »محمد داودی«  به گزارش 
با اعالم مطلب فوق اظهار داشــت: با 
عنایت به تاکیدات صورت گرفته در 
خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر 
مجاری آبهای سطحی و همچنین در 
پی تالش و پیگیری های به عمل آمده 
توســط کارشناســان آبهای سطحی، 
پیش سند تک برگی ششدانگ برای 
بســتر بازه ای از رودخانه جاجرود 
واقــع در محدوده پــالک 56 اصلی 
رحمت آبــاد شهرســتان قرچک به 

مساحت حدود 43 هکتار اخذ شد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما 
بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور و جلسات استانی و 
شهرستانی برگزار شــده با دبیرخانه 
شــورای حفظ حقوق بیــت المال و 
همچنین پیگیری های مســتمر انجام 

شده توســط امور منابع آب ورامین 
مقرر اســت در چارچوب ضوابط و 
مقــررات جــاری در خصوص اخذ 
سند مالکیت برای بستر رودخانه های 
واقــع در در حوزه عملکرد این امور 

اقدام شود.
تاکید  امور منابــع آب ورامین  مدیر 
کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی 
بستر مجاری آب های سطحی اساسًا 
بــا تثبیت مالکیت دولــت به تولیت 
وزارت نیرو )شــرکت آب منطقه ای 
تهران( هر گونه سوء استفاده احتمالی 
برای تصرفات بســتر و حریم منتفی 
خواهد شــد و امــور آب در نقش 
حاکمیتی خــود با هر گونه تخلف و 
تصرف مطابق با قانون برخورد الزم 

را به عمل خواهد آورد.
وی در پایــان خاطــر نشــان کرد: 
افــرادی کــه در نزدیکــی حریم و 
بســتر رودخانه ها معامله ملکی انجام 
می دهنــد، حتما پیش از انجام معامله 
اســتعالم های الزم را از امــور منابع 
آب تهــران بزرگ اخــذ کنند تا در 
 آینده دچار هیچگونــه ضرر و زیان 

نشوند.

پاکدشــت  امور آب  سرپرســت 
تغذیه  حوضچه های  آبگیــری  از 
مصنوعی شمال دشت با توجه به 
تکمیل ظرفیت سد ماملو خبر داد. 
بــه گــزارش پیام آب، »حســن 
این خبر  اعــالم  بــا  زحمتکش« 
گفت: وضعیت بحرانی افت سطح 
آب زیرزمینی و وقوع حجم قابل 
مالحظه کســری آب در آبخوان، 
اقتصادی،  به زیرساخت های فنی، 
اجتماعی و زیست محیطی کشور 
خسارت های جبران ناپذیری مانند 
فرونشســت و فروچالــه تحمیل 
می کند و در بلنــد مدت منجر به 
ازبیــن رفتن اراضی کشــاورزی 
دشت و عدم امکان حیات خواهد 

شد.
نمــود:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
خوشــبختانه حجــم آب ذخیره 
شــده پشت ســدهای باال دست 
دشت ورامین از رشد چشمگیری 
برخوردار شده است، لذا به منظور 
تعادل آبخوان و کاهش خسارات 
اکولوژیکی ناشــی از افت سطح 
آب زیرزمینی، از اوایل سال جاری 
تاکنون با گشوده شدن دریچه های 

سد ماملو، امکان انتقال 33 میلیون 
بــه حوضچه های  آب  مترمکعب 
تغذیه آبخوان پس از مدتها فراهم 

گردید.
زحمتکــش ضمن عنــوان اثرات 
مثبت اجرای طرح تغذیه مصنوعی 
بر بیالن آبخوان در این شــرایط 
ادامه  درصورت  امیدواریم  افزود: 
رهاسازی مستمر آب از سد ماملو 
تا انتهای سال بتوانیم شاهد اثرات 
مثبت آن بر سرتاسر دشت ورامین 

باشیم.
زحمتکش در پایان خاطر نشــان 
کرد: در راســتای منویــات مقام 
معظــم رهبــری مبنی بــر مقاوم 
آب  شــرکت  اقتصــاد،  ســازی 
منطقه ای تهــران به منظور حفظ 
و حراســت از منابع ارزشــمند و 
استراتژیک آب زیر زمینی، عالوه 
بر روش های سازه ای مانند تغذیه 
مصنوعی، احداث بند بر مسیل ها 
و رودخانه ها از روش های دیگری 
در قالب طرح تحول در مدیریت 
منابــع و مصــارف آب زیرزمینی 
با محوریت طــرح احیاء و تعادل 

بخشی بهره می برد

 آزادسازی حدود 1600 مترمربع
 از تصرفات بستر رودخانه جاجرود
در حوزه عملکرد تهران بزرگ
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مدیر امور منابع آب شهریار از انسداد 477 
حلقه چاه غیر مجاز و به دنبال آن جلوگیری 
از برداشــت غیرمجاز حدود 10 میلیون متر 
مکعب آب از آبخوان های منطقه خبر داد. 

به گزارش پیام آب، »غالمعلی بیدختی« در 
نخستین جلسه شــورای حفاظت از منابع 
آب شهرستان مالرد در سال جاری با ارائه 
گزارشی از سیمای کلی منابع آب شهرستان 
مالرد، گفت: طی چند ســال اخیر بیش از 
477 حلقه چــاه غیر مجاز در شهرســتان 
مالرد توســط امور منابع آب شهریار پر و 
مســلوب المنفعه گردیده اســت که با این 
میزان حــدود 10 میلیون متــر مکعب در 
سال در ذخایر آبخوان منطقه صرفه جویی 

گردیده است .
همچنین حســین توکلی کجانــی فرماندار 
شهرستان مالرد در جمع بندی موضوعات 

مطرح شده در این جلسه گفت: دستگاه های 
عضــو ایــن شــورا موظــف بــه اجرای 
مصوبه های شــورای حفاظت از منابع آبی 
در حوزه مســوولیتی خود هستند تا شرایط 
مناسب برای حفاظت از منابع آب در سطح 

شهرستان فراهم شود.
جواد جبله دادســتان شهرســتان مالرد نیز 
درباره حفــر چاه های غیــر مجازگفت: با 
کســانی که بدون مجوز اقدام به حفر چاه 
غیر مجــاز می کنند،برخورد قانونی خواهد 

شد.
وی در پایــان با بیان اینکــه تعیین تکلیف 
چاه های فاقد پروانه در دستور کار قرار دارد 
گفت: ایجاد تیم گشت و بازرسی به منظور 
رصد مســتمر از مواردی است که با توجه 
به اهمیت موضوع، در دستور کار دادستانی 

قرار گرفته است.

 جلوگیری از برداشت
10 میلیون مترمکعب آب در مالرد

مدیر امور منابع آب شهرستان اسالمشهر از رفع تصرف 3500 متر 
مربع از اراضی حریم و بســتر رودخانه کن در محدوده عملکرد 

این امور خبر داد. 
به گزارش پیــام آب، »محمدرضا گیتی پژوه« با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: با تالش واحد گشــت و بازرسی آب های سطحی و 
واحد حقوقــی حدود 3500 متر مربع از اراضی بســتر و حریم 
رودخانــه کن در محدوده مهران آباد با اخذ دســتور قضایی فع 

تصرف گردید.
وی افزود: تخریب دیواره ها، فنس کشی ها و اتاقک ها در حریم و 

بستر رودخانه کن طی یک روز کاری انجام شد.
گیتی پژوه تصریح کرد: در راستای صیانت و حفاظت از رودخانه 
و مجاری آب های ســطحی و جلوگیری از ســاخت و ساز غیر 
مجاز در حریم و بستر رودخانه ها، گروه گشت و بازرسی آب های 
ســطحی به طور مداوم در منطقه در حال گشــت زنی بوده و به 
محض کشف هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز فورا اقدامات الزم 

جهت رفع تصرف صورت می گیرد.
گیتــی پژوه یادآور شــد: در ابتدا اخطاریــه الزم به متخلف یا 
متخلفین جهت رفع تخلف داده می شود و در صورت بی توجهی 
به اخطارها با کســب دستور قضایی نســبت به برخورد قاطع با 
متخلفان اقدام می شــود زیرا رودخانه ها یکــی از مهمترین منابع 
تأمین آب شرب و تغذیه سفره های زیرزمینی می باشد که باید از 

آنها به عنوان انفال حفاظت کرد.
وی در پایان خاطر نشــان کــرد : امور منابع آب اسالمشــهر 
به عنــوان متولی منابع آب در حوزه عملکــرد خود و به عنوان 
نماینده شــرکت آب منطقه ای تهران با هر گونه تخلف و ســو 
 اســتفاده از منابع ســطحی و زیرزمینی برخورد جدی و قانونی

 می نماید.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه از اخذ پیش ســند ششدانگ تک 
برگی رودخانه ساواشی خبر داد. 

به گزارش پیام آب، »مصطفی عباسی« با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: در پی تالش واحد حقوقی، این امور در فروردین ماه سال 
جاری توانست پیش سند ششدانگ تک برگی به میزان 397 هزار 
و 66 متر مربع در عرصه رودخانه ساواشــی در منطقه کلفور را 

اخذ نماید.
وی افــزود: ضمنــًا واحد 
پایان  امورتا  ایــن  حقوقی 
سال 97 توانسته بود حدود 
اراضــی  از  هکتــار   240
شهرســتان فیروزکوه را نیز 

سند بگیرد.
مدیــر امــور منابــع آب 
فیروزکوه با بیــان اینکه با 
این اقدام دست متعدیان به 
رودخانه و بســتر طبیعی و 
قانونی آن کوتاه و مالکیت 
شرکت آب منطقه ای تهران 
داد:  ادامه  گردیــد،  تثبیت 
از این پــس کلیه اقدامات 
خــالف قانــون برخی از 

ادارات در جهت صدور سند مالکیت و یا مجوز ساخت و ساز به 
مخاطره افتاده و با استقرار مالکیت شرکت آب منطقه ای تهران، 

بستر رودخانه ها از تصرف مصون خواهد ماند.
عباســی در پایان خاطرنشــان کرد: اقدام امور آب تا اخذ سند 
مالکیت برای تمامی بازه ها ادامه داشــته و به موازات آن تقاضای 
خلع ید و رفع تصرف از اراضی که اسناد آن به شرکت آب منطقه 

ای منتقل گردیده در دستور کار امور قرار خواهد گرفت.

رفع تصرف 3500 متر مربع از 
 اراضی حریم و بستر رودخانه کن

در اسالمشهر

اخذ پیش سند مالکیت شش 
دانگ رودخانه ساواشی

در راستای صیانت 
و حفاظت از 
رودخانه و مجاری 
آب های سطحی و 
جلوگیری از ساخت 
و ساز غیر مجاز 
در حریم و بستر 
رودخانه ها، گروه 
گشت و بازرسی 
آب های سطحی 
به طور مداوم 
در منطقه در حال 
گشت زنی بوده 
و به محض کشف 
هر گونه ساخت و 
ساز غیر مجاز فورا 
اقدامات الزم جهت 
رفع تصرف صورت 
می گیرد
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حوزه حفاظت و بهره برداری
سدهای زیرپوشش

 مســوول روابط عمومی سد ماملو در گزارشی با اشــاره به اهم فعالیت های انجام گرفته در امور 
بهره برداری و نگهداری سد در خرداد ماه سال جاری گفت: در این مدت نسبت به ارسال آب شرب 
به تهران به میــزان 7 میلیون و60 هزار متر مکعب و همچنین 400 هزار متر مکعب آب مصارف 
صنعتی و 29میلیون متر مکعب آب کشــاورزی و همچنین23 میلیون متر مکعب تغذیه مصنوعی 
اقدام شده است. » سعید خلیلی« افزود: بازگشایی دریچه کشویی سرویس تخلیه کننده تحتانی برای 
عبور دبیs/m3 50 در جهت مدیریت مخزن برای مهار سیالبهای احتمالی و آمادگی اهالی شهرها، 
روســتاها و صنایع حاشیه سازه های طبیعی و مصنوعی اعم از رودخانه، کانال، نهرها، آبروهه ها و 
حوضچه های تغذیه مصنوعی، نصب بنر هشدار در نقاط پرتردد و حادثه خیز باالدست و پایین دست 
و اطراف سد و همکاری با واحد کنترل کیفیت شرکت آب و فاضالب تهران برای نمونه برداری از 
سطوح و ترازهای مختلف مخزن در این مدت انجام شده است.وی در خصوص فعالیتهای واحد 
کنترل ، ایمنی و پایداری سد عنوان کرد: قرائت دوره ای ابزارهای الکتریکال)پیزومترهای الکتریکی 
بدنه و پی سنگی، سلولهای فشار کل( و ابزارهای مکانیکال )چاههای مشاهده ای، پیزومترهای لوله 
قائم(، بازدید چشمی و میدانی از سواحل دریاچه و پیرامون بدنه و مخزن،نظارت بر پروژه آبرسانی 
به نگهبانی درب ورودی ونگارش متن گزارش رفتارنگاری و آمایش داده های مربوط به سال 97 در 
این مدت اجرایی شده است. خلیلی با بیان اینکه عیب یابی و رفع عیب سیستم روشنایی مجموعه 

اداری سد توسط واحد برق صورت گرفته است، افزود:
ســرویس کلی اکچوئیتور)Actuator( شیر هاول بانگر 500 م م،نظافت کلی تونل تحتانی و آبیاری 
و مانور دریچه های کشــویی سرویس و اضطراری 
تخلیه کننده تحتانی توسط واحد مکانیک انجام 

شده است. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: قرائت تراز مخزن، 
مولفه های هواشناسی، تهیه و ورود آمار در سامانه 
 Iran شرکت آب منطقه ای تهران و سایت pdam

dams مدیریت منابع آب کشور بصورت روزانه، 

پاکسازی از رستنی ها، نظافت ادوات و بهسازی 
محوطه ی ایستگاه هواشناسی و تخلیه دیتاالگر 
و ارســال به ستاد در جهت آمایش داده ها توسط 
واحــد هیدرولوژی در خرداد ماه اجرایی شــده 

است.

مسوول روابط عمومی سد طالقان از تامین و انتقال 12میلیون متر مکعب آب شرب کالنشهرهای تهران 
و کرج و تامین و انتقال آب کشاورزی دشت قزوین به میزان 67 میلیون متر مکعب و همچنین تولید 
انرژی به میزان 12596مگا وات ساعت در خرداد ماه سال جاری خبرداد. »محمد خنجری« ادامه داد: 
پاکسازی جاده دسترسی به نیروگاه از گل و الی بجای مانده جابجایی ماشین های سنگین جاده سازی، 
تعویض کلیه المپهای سوخته محوطه داخلی و خارجی نیروگاه، بازدید از دریاچه و بررسی وضعیت 
سازه سد و محیط دریاچه، تعمیر درب ورودی به تاج سد و سرویس و روغنکاری آن، طراحی و اجرا 
طرح جدید تابلو برق مربوط به سیستم روشنایی مخزن 180هزار ، نصب بنر بزرگ هشدار ممنوعیت 
شنا و قایق سواری در ورودی شهرستان طالقان، تعویض شلنگ هم فشاری پمپ مخزن آب شرب، باز 
کردن جک درب ورودی به تاج سد جهت تعمیر، تعویض فیوزهای معیوب ساختمان اداری نیروگاه، 
بررسی قطعی در خط شهری نیروگاه و رفع مشکل آن،تحویل گرفتن یک دستگاه قایق جدید و استقرار 
آن در نیروگاه طالقان، بررسی اسلیپ رینگ و ذغالهای واحد 2 و انجام تست ویبریشن واحد بصورت 
ساعتی، باز کردن موتور قایق قدیمی و انتقال آن جهت تعمیر، عیب یابی و رفع عیب مشکل ارتباطی 
plc واحد 2 با hmi و سیستم مانیتورینگ اصلی نیروگاه، هواگیری لوله انتقال آب سد طالقان به روستای 

شهراســر جهت برقراری حقآبه کشاورزی این روستا،استارت دوره ای پمپ آب شرب انتظامات تاج 
سد، اجرای عملیات نصب 7 عدد برج نور وطراحی ، نصب تابلو قدرت توسط گروه تعمیرات نیروگاه 
و همچنین کابل کشی به متراژ 900 متر جهت بهره برداری از سیستم روشنایی در مخزن 180 هزار متر 
مکعبی خط انتقال آب شرب طالقان - بیلقان ،بازکردن شیر هاول بانکر خط انتقال آب شرب طالقان – 
بیلقان و ارسال به شرکت میراب جهت تعمیر،اصالح سیستم برقی تابلوهای سایت بیلقان و سی هزار 

مترمکعبی خط انتقال آب شــرب طالقان – بیلقان، 
سرویس شــیرهای هوای قطعه 1 و 2 خط انتقال 
آب شــرب طالقان – بیلقان،افزایش آب ارسالی به 
تصفیه خانه کرج از 1200 لیتر بر ثانیه به 1820 لیتر 
بر ثانیه،مشخص نمودن مسیر خط انتقال آب شرب 
طالقان – بیلقان حد فاصل مخزن دو هزار مترمکعبی 
و سایت انرژی شکن بیلقان به وسیله دستگاه لوله 
یاب به دلیل آغاز عملیات لوله گذاری شرکت گاز 
استان البرز در مسیر جاده چالوس جهت گاز رسانی 
به روستای کندور طی این مدت اجرایی شده است.

 »محسن عباسی« مســوول روابط عمومی سد 
امیرکبیر، با ارائه گزارش عملکرد این مجموعه 
در خرداد ماه ســال جاری اعــالم کرد: در این 
مــدت بیــش از 24 میلیون و 678 هــزار متر 
مکعب آب شــرب جهت مصرف شرب شهر 
تهران از طریق آبگیر بیلقان به تصفیه خانه های 
کن وجاللیه ارسال شده است. همچنین نسبت 
به تأمین وارسال مقدار 4 میلیون مترمکعب آب 
جهت مصرف کشاورزی از طریق آبگیر بیلقان 
نیز انجام شده است. وی با بیان اینکه همچنین 
تولید وانتقال 39 میلیون و 500 هزار کیلو وات 
ساعت انرژی برقابی از طریق نیروگاه به شبکه 

سراسری توســط بخش بهره برداری انجام شده 
است، تصریح کرد: همچنین ارســال 72 میلیون و 737 هزار مترمکعب آب جهت مصارف تغذیه 

مصنوعی سفره های زیر زمینی از طریق آبگیر بیلقان توسط بخش بهره برداری صورت گرفته است.
وی بــا بیان اینکه اندازه گیری منظم کلیه تجهیزات ابزاردقیق منصوبه در سد ،بازرســی دوره ای از 
سدهای اصلی ،تنظیمی وتجهیزات جانبی ومخزن سد اصلی توسط واحد پایداری امور صورت گرفته 
است، افزود: انجام برنامه ادواری تعمیرات ونگهداری روزانه ،ماهانه،سه ماهه بخش برق، بازدیدورفع 
اشکال وتست عملکرد گیت لیمیت گاورنر واحد دو، رفع اشکال بوجودآمده درمدارفرمان سرریزهای 
ســدتنظیمی، رفع اشکال بوجود آمده در کلید ژنراتور واحد یک وانجام تستهای مربوط، سرویس 
کامل ارتفاع سنج سد تنظیمی، تجهیز شبکه 3/3کیلوولت به تابلوهای جدیدو سیستمهای حفاظتی 
و رفع اشــکال مدارفرمان وتســت مجدد دیزل ژنراتور محوطه اداری توسط بخش تعمیرات برق 
امور انجام شده است. وی ادامه داد: سرویس های تعمیر و نگهداری روزانه هفتگی کلیه تجهیزات 
نیروگاه و ماهیانه واحد شماره یک ودو شامل ترمزهای واحد ، صافی های کولینگ واتر ، شیر کروی ، 
گریس کاری مفاصل و اهرم های ویکت گیت ها ، توسط بخش مکانیک اجرایی شده است. عباسی 
با بیان اینکه تعمیر وبازسازی بخش هایی از ساختمان نقلیه،ترمیم فنس های حاشیه دریاچه وکمپ ها، 
فعال ســازی سیستم آب باغبانی در ســال جدید و اصالح فضای سبز در ورودی فرعی دسترسی 
به امور اداری وروســتای خوزنکال توســط بخش امور عمومی انجام شده است، خاطر نشان کرد: 
تعمیرات اساسی واحد شماره یک توسط بخش برق ومکانیک در تاریخ 98/1/22 به اتمام رسید و 

واحدبصورت آزمایشی تااین لحظه در مدار است. 

پیمان شاهین فر«مســوول روابط عمومی سد لتیان 
و نیــروگاه کالن بــا ارائه گــزارش عملکرد این 
مجموعه در خرداد ماه ســال جاری اعالم کرد: در 
ماه مذکور21 میلیون متر مکعب آب از طریق تونل 
تلو جهت تامین آب شرب تهران ارسال و همچنین 
ارسال آب کشاورزی به میزان 43 میلیون متر مکعب 
و تولید انرژی ناخالص اکتیو توسط واحدهای 1و2 
نیروگاه لتیان جمعاً به میزان 12100 مگاوات ساعت 
و بهره برداری شــبانه روزی و ثبت لحظه به لحظه 
وضعیت تأسیســات و تجهیزات مجموعه سد و 
نیــروگاه لتیان از جمله طبقات 1 تا 4 نیروگاه ، اتاق 
شیرها و تونل تلو، پست برق نیروگاه ، نیروگاه دیزل، 
سد تنظیمی، چاه های زهکش و ... تولید نیروگاه در 
ســاعت پیک) روزانه – شــبانه ( و ســاعات عادی و کم باری باتوجه به خروجی از مخزن سد و 
مصارف، انجام شــده است. وی ادامه داد: مهار آتش ســوزی و وصل کردن مجدد کابل 20 کیلو 
ولت که دچار قطعی شده بود ، سرویس دوره ای تابلو های شیر پروانه ای مادر یک و دو ، سرویس 
دوره ای تابلو شیر سوزنی،رفع نقص از شیر کولینگ واتر واحد دو . انجام فعالیت بر روی سیستم 
مخابرات، سرویس تابلوها و ترانسفورماتورهای پست های کوی های مسکونی ، تست سیستم ارت 
پست های کوی های مسکونی ، رفع نقص از الکترو موتور های مربوط به تصفیه خانه و سد تنظیمی ، 
رفــع نقص یکی از کارت های مربوط به تابلــو فرمان واحد دو ، رفع نقص از الکتروموتور مربوط 
به سیســتم آبرســانی ویال دیدگاه ) آب خام ( ،رفع نقص از تابلو مربوط به سیســتم آبرسانی ویال 
دیدگاه ) آب تصفیه (، متعادل ســازی فاز یکی از تابلو های انشعابی مربوط به منازل مسکونی کوی 

اول توسط تعمیرات برق نیروگاه سد لتیان انجام شده است.
وی در خصوص تعمیرات مکانیک نیروگاه ســد لتیان خاطر نشان کرد: سرویس و گریس کاری 
بوش های گایدون هر دو واحد، ســاخت سبد آهنی جهت حمل زباله های پشت تاج سد اصلی ، 
ســرویس و گریس کاری پمپ های سد تنظیمی، سرویس و گریس کاری پمپ های تصفیه خانه ، 
تنظیم شــیر پروانه ای مادر واحد 1 برای قفل شدن بعد از عمل بستن، بازدید و سرویس سیستم 
جکینگ و ترمز واحد 1 ،ســرویس و گریس کاری گیربکس کنترل گیت شــماره 1 سد تنظیمی و 
ســرویس واحد های نیروگاه دیزل وتنظیم فشار هوای مخازن استارت واحد ها در این مدت انجام 

شده است.

 » مازیار محمودی نیا« مســوول روابط عمومی ســد الر با اشاره به اهم 
فعالیت های انجام شده در امور بهره برداری و نگهداری سدالر در خرداد 
ماه ســال جاری گفت: ارسال آب شرب به تهران به میزان 18/8 میلیون 
متر مکعب،ادامه عملیات سرویس اساسی دو دستگاه الکتروپمپ 1100 
و 880 کیلو وات K.S.B منصوبه در تاسیســات عظیم تلمبه خانه سد الر 
با پیشرفت فیزیکی60 درصد. ) از محل موافقت نامه های نت سال 97 (، 
شروع عملیات ســرویس اساسی سیستم هیدرولیک دریچه های گارد و 
شــیرهای سرویس تاسیسات مازندران با پیشرفت فیزیکی 70 درصد ) از 
محل موافقت نامه های نت سال 97 (، بازدید معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت به همراه مدیر محترم بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و 
برقابی از روند پیشرفت سرویس اساسی الکترو پمپ های K.S.B منصوبه 
در تاسیسات تلمبه خانه و دیدار با پرســنل امور ، بازدید معاون برنامه 

ریزی و بهبود مدیریت به همراه معاون طرح و توسعه، مدیر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیســات آبی و برقابی و مدیــر طرح های زودبازده و 
مشارکت های مردمی از سد و تاسیسات وابسته، ساخت و نصب تابلوهای 
هشدار سیالب در مسیر رودخانه آب سفید، سرویس و نگهداری خطوط 
و تأسیســات 20 کیلو ولت، انجام بازدیدهــای دوره ای از تجهیزات 
هیدرومکانیکال و الکتریکال منصوبه در تاسیسات سد، تهیه آمار روزانه، 
ارســال به دفتر انفورماتیک و ثبت آمار در سایت شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، بازدید از دســتگاه هاي ابزار دقیق ، برداشت آمار و اطالعات ، 
پردازش و ثبت آن ها، نظافت دوره ای تاسیسات سد شامل بلوور کشیدن 
تابلوها و تجهیزات، نظافت ســاختمان پست برق، تلمبه خانه ، برگزاری 
مراسم احیاء شب های قدر در ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی 

قدس طی این مدت اجرایی شده است.
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حفاظت و بهره برداری

 الیروبی و افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه کن
در حوزه عملکرد شهرستان ری

مدیــر امور منابع آب شــهرری از الیروبی و افزایش 
ظرفیت آبگذری رودخانه کن حوزه عملکرد شهرستان 
ری در محدوده روستاهای تبائین، قلعه سنگی، سلمان 

آباد و اسماعیل آباد خبر داد. 
به گزارش پیام آب، »سید حمید رضا حسینی » با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: در راستای الیروبی رودخانه ها 
و انهار طبیعی حوزه عملکرد این امور مسیری به طول 
2800 متر طی دو هفته کاری و در مســاحت 26200 
متر مربع با حجم تقریبی 2135 متر مکعب از بســتر 

رودخانه کن الیروبی و پاکسازی گردید.
وی همچنین افزود: عملیات الیروبی ســال های سال 
در حوزه عملکرد ایــن امور صورت نپذیرفته بود که 
این مهم در ســال جاری با همکاری دفاتر تخصصی 
حــوزه معاونت حفاظــت و بهره بــرداری توامان در 

رودخانه های سرخه حصار و کن صورت پذیرفت.
مدیر امور آب شــهر ری خاطر نشان کرد: این اقدام 
باعث گردید بستر مناسبی جهت جریان آب در زمان 
سیالب فراهم ســازد تا از بروز خطرات احتمالی در 

وقوع سیل کاسته شود.

مدیــر امــور منابــع آب 
و  پــر  از  کریــم  ربــاط 
شــدن  المنعه  مســلوب 
3 حلقــه چاه غیر مجــاز در محدوده 
 عملکرد این امور طی ســه روز کاری

 خبر داد. 
»علیرضــا  پیــام آب،  بــه گــزارش 
مصطفی پور« با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی 
و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت 
از منابــع آبی، 3حلقه چاه غیرمجاز در 
مجموع به عمق 180 متر و آبدهی 10 

لیتر در ثانیــه در اراضی قلعه میر پر و 
مسلوب المنفعه شد.

وی ادامــه داد: با انجام این عملیات از 
خروج بیش از 162هزار متر مکعب در 
سال از ســفره های آب زیرزمینی این 

امور جلوگیری خواهد شد.
مصطفی پــور در پایان خاطر نشــان 
کرد: امــور منابع آب ربــاط کریم بر 
اســاس قانون با هرگونــه تخلف در 
زمینه آب های ســطحی و زیر زمینی با 
 اهتمام جدی برخــورد قانونی خواهد

 نمود.

سرپرست امور آب شــمیرانات از آزادسازی 
هــزار متر مربــع از اراضی بســتر رود خانه 

جاجرود خبر داد. 
بــه گزارش پیام آب، »راما حبیبی« با بیان این 
مطلــب اظهار کرد: با تالش اکیپ گشــت و 
بازرســی و اخذ حکم قضایی، هزار مترمربع 
از اراضی بستر و حریم رودخانه جاجرود در 

منطقه ایگل و باغگل آزادسازی شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راســتای قانون 
توزیــع عادالنه آب و برخورد با ســاخت و 
سازهای غیر مجاز انجام شــد، ادامه داد: در 
این عملیات با تخریب پل ها و دیوار کشی ها 
آزاد سازی بخشــی از بستر و حریم مجاری 
آب های ســطحی در مناطق مذکور صورت 

گرفت.

سرپرست امور منابع آب شمیرانات همچنین 
افزود: در راســتای حفاظت ازبستر و حریم 
رودخانه هــا و مجاری آب های ســطحی و 
جلوگیر ی از ساخت و ساز های غیر مجاز در 
بستر وحریم، گروه گشت و بازررسی به طور 
مداوم در حال گشــت زنی در منطقه بوده و 
به محــض برخورد باهرگونه تخلف اقدامات 
الزم جهت جلوگیری و رفع تصرف صورت 

می گیرد.
وی در پایان خاطر نشــان کــرد: این امور به 
عنوان نماینده شــرکت آب منطقه ای تهران 
همــه ظرفیت خــود را جهت ایمن ســازی 
جریان آب رودخانه به کار گرفته است و در 
این راستا با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز 

غیر برخورد می شود.

منابــع  امــور  سرپرســت 
آب دماونــد از توقیــف دو 
دســتگاه اتومبیــل و یــک 
دســتگاه کامیونت در راســتای جلوگیری 
از آب فروشــی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقــه ای تهــران، 
»مصطفی عباســی«  با اعــالم مطلب فوق 
اظهــار کرد: به دســتور دادســتان محترم 
شهرســتان دماوند به منظور جلوگیری از 
آب فروشی و در جهت حفظ وصیانت از 
آب های زیرزمینی و همچنین حفظ حقوق 
کلیه ماشــین های  بران رودخانه ها،  حقابه 

حمل آب در ســطح شهرستان توقف و به 
پارکینگ منتقل خواهد شد .

وی افــزود: در این راســتا یک دســتگاه 
کامیونت و دو دســتگاه اتومبیل سایپا در 
حاشــیه رودخانه تاررود توســط ماموران 
گشــت بازرســی امور منابع آب دماوند 
توقیــف و به پارکینگ تحــت نظر منتقل 
گردید. عباســی در پایان خاطر نشان کرد: 
امور منابع آب دماوند بر اســاس قانون با 
هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و 
زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی 

خواهد نمود.

 از برداشت 162 هزار متر مکعب آب 
جلوگیری شد

آزادسازی هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه جاجرود

 دو دستگاه اتومبیل و یک دستگاه کامیونت 
در حاشیه رودخانه تاررود توقیف شد

در راستای جلوگیری از آب فروشی در دماوند؛با پر و مسلوب املنفعه شدن 3 حلقه چاه غیر مجاز
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در 5 کیلومتــري شــمال قمصــر و 30 
کیلومتــري جنــوب کاشــان، در تنگناي 
رودخانــه قمصر به طرف جلگه کاشــان 
سدي موسوم به ســد قمصر ساخته شده 

است.
تاریخ ســاخت ســد را به دوره ســلطان 
جالل الدین ملکشــاه سلجوقي )465-485 
ه-ق( نســبت داده انــد. بــا توجــه بــه 
شــباهت هاي بســیاري که میــان طرح و 
معماري ســاختمان فعلي ســد قمصر با 
ســد قهرود وجود دارد، این نتیجه حاصل 
مي شود که سد مربوط به ملکشاه سلجوقي 
به مرور زمان تخریب گردیده و مجدداً در 
دوره صفویه )شــاه عباس اول( سد فعلي 
برروي شالوده سد باقي مانده از سد دوره 

سلجوقي احداث شده است.
دیوار ســد در عمق دره در حدود 40 متر 

طول و در ســطح فوقاني در حدود 80 متر 
طول و 22 متر ارتفاع دارد. ضخامت دیواره 
سد ظاهراً در مرحله اول ساخت حدود 14 
متــر بوده که بعداً به حدود 26 متر افزایش 
یافته اســت. مصالح مورد استفاده در سد 
ســنگ و مالت ساروج مي باشــد. دیواره 
اصلي ســد در قسمت زیر آب و در وسط 
داراي جــزر پشــتیباني محکمي بوده ، که 
دیــواره را در مقابل فشــار وارده از طرف 
مخزن حمایت مي کرده اســت . ظاهراً این 
جزر کافي نبوده و مجدداً در قســمت زیر 
آب و به فاصله 12/5 متري دیواره اصلي ، 
دیواره دیگــري به ضخامــت 3 تا 4 متر 
کشــیده شده است . ســپس فاصله بین آن 
دو را با ســنگ و مالت پــر نموده اند . در 
حاشیه شرقي سد، رأس بقایاي آب گذاري 
باقــي مانده که ظاهراً آب اضافي و طغیاني 

ســد از طریق آن خارج مي گردیده است . 
معمار سد جهت تنظیم به موقع آب پشت 
ســد و جلوگیري از فشار وارده بر دیواره 
آبگیر از طریق آن خارج مي گردیده است . 
معمار سد جهت تنظیم به موقع آب پشت 
ســد و جلوگیري از فشار وارده بر دیواره 
آبگیر )مخزن( اقدام به ســاخت دو دریچه 
برجي شــکل به فاصله حــدود 20 متر از 

یکدیگر بر روي دیواره سد نموده است.
ایــن دو دریچه یکــي ســالم و دیگري 
تخریب شــده اســت. دریچه هاي برجي 
شکل ســد از نظر طرح و ساختمان قابل 
قیاس با این دریچه برجي شکل سد قهرود 
مي باشــد. بدین صورت که داخل هر برج 
به صورت دو لوله استوانه اي متداخل در 
هم ساخته شده و دور تا دور لوله داخلي ، 
راه پله مارپیچ قرار گرفته که از طریق آن به 

دریچه خروجي آب دسترسي پیدا مي کرده 
اند. وظیفه لوله خارجــي عالوه بر تأمین 
روشــنایي براي راه پله مارپیچ ، جلوگیري 
از تخریب برج بوســیله جریان آب بوده 
اســت ، زیرا زماني که آب با فشــار زیاد 
در داخل تونل جریــان مي یافته و نیروي 
مکندگي دریچــه خروجــي آب نیز باال 
بوده ، این استوانه بوســیله مرتبط ساختن 
قســمت داخلي تونل با هــواي خارجي 
مانــع از اثر تخریب جریان آب مي شــده 
است. در مواقع نیاز به آب سد ، تخته هاي 
دریچه خروجي آب را بوســیله دیلمي که 
بــه طنابي محکم متصل بــوده و به اندازه 
دلخــواه بال کشــیده و آب را در تونل به 
جریان مي انداخته اند شــدید و مخرب از 
رســوب گل و الي سیالب تابستاني سال 

1335 شمسي انباشته مي شود.

عکس
نوشت

 طرح: 
رضا حمیدی مطلق
سمنان

درنگ

سد تاریخی قمصر
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با همکاران

* »مدیرعامل شــرکت در حکمــی، آقایان »محمدعلی کریم خانــی« را به عنوان 
سرپرست دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی در حوزه معاونت برنامه ریزی، 
»جواد غفاری« به عنوان سرپرســت دفتر رودخانه ها و ســواحل در حوزه معاونت 
حفاظت و بهره برداری، »راما حبیبی« به عنوان سرپرست امور منابع آب شمیرانات، 
»مصطفی عباسی« با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور منابع آب دماوند، »محمد 
داودی« را به عنوان مدیر امور منابع آب شهرستان ورامین ، »منصور مردانی« به عنوان 
سرپرست گروه هماهنگی منابع آب شهرســتان ها و »سیامک نیلچیان« را به عنوان 
مدیر دفتر مدیریت فنی آب در حوزه معاونت طرح و توســعه، »حسین زنگویی« به 
عنوان سرپرست گروه طرح های مهندسی رودخانه ها در حوزه مدیریت رودخانه ها 
و ســواحل،»بیژن رازقی« به عنوان دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی 
حوزه عملکرد اســتان تهران، »حسین قمی بزرگی« با حفظ سمت، به عنـــــــوان 
نماینده مجــري طرح»آبرسانی به شهرک صنعتی شمس آباد«  و » علیرضا صمدی« را 
به عنوان سرپرســت گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و مسیل ها در حوزه 

مدیریت رودخانه ها و سواحل منصوب کرد.
* رضوی همچنیــن در حکمی »احمدعلی قربانیان« را به عنوان رئیس کمیته ایمنی 
و پایداری ســدها و تاسیسات آبی در حال ساخت و بهره برداری ، »علی بلوبین« را 
به عنوان دبیر کمیته اجاره بســتر رودخانه ها در اســتان تهران، »مهدی یزدانی« را به 
عنوان سرپرســت اداره دبیرخانه، »مجید روشنی« را به سمت سرپرست اداره رفاه، 
ســالمت و ورزش، »حمید شاهرخ نیا« را به عنوان عضو فنی کمیسیون رسیدگی به 
صدور پروانه ها در حوزه عملکرد استان تهران، »محسن کیان ارثی« را به عنوان عضو 
حقوقی کمیســیون رسیدگی به صدور پروانه ها در استان تهران و » مصطفی دهقان« 
را به عنوان رییس گروه کاری تخصصی نظام پذیرش و بررســی پیشنهادها - ویژه 
ساماب و » سیده شیما پورعلی حسین«، » نسیم طوفان تبریزی« و » مهدی ایمانی« را 

به عنوان اعضاء گروه کاری نامبرده منصوب کرد.
* مدیرعامل شرکت در حکمی »مصطفی دهقان« را به عنوان عضو کمیته وام شرکت 

منصوب کرد.
* مدیرعامل شــرکت در حکمی »ســعید صالح« را به عنوان رئیس گروه درآمد و 
مشترکین در حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری، »مجید روشنی« را به عنوان دبیر 
شورای ورزش، عضو کمیته وام و دبیر شورای درمان شرکت، »احمدعلی قربانیان« 
و » علی محمد طرفه« را به عنوان عضو کارگروه ساماندهی کارکنان، »سعید محسنی 
امیــن« را به عنوان رئیس گروه مستندســازی طرح ها و »علی محمد صفاری« را به 

عنوان سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده منصوب کرد.

 جناب آقای بهنام فرهودی،

 با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن پدر گرامی همرستان سوگوارید. ضمن 
تسلیت این مصیبت به شام و خانواده محرتمتان از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و علو 

درجات مسالت می مناییم.

 رسکار خانم معصومه و جناب آقایان سعید و مجتبی مبارکی،

 با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن مادر گرامیتان سوگوارید. ضمن تسلیت این 
مصیبت به شام و خانواده محرتمتان از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و علو درجات 

مسالت می مناییم. روحش شاد

انتصابات

* در راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت 
برنامه ها و فعالیت های اقامه نماز دســتگاه های اجرایی و معرفی برترین ها و بر اساس 
دستور العمل ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با تشکیل هیات ارزیابی 
عملکرد، مستندات ارسالی سال 97 بر اساس ارزیابی مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران 

شرکت آب منطقه ای تهران شایسته تقدیر ویژه گردید. 
* رضا انجم شــعاع معاون حقوقی، امور مجلس و پشــتیبانی با اهداء لوح تقدیری از 
تالش های »محسن بهرامی« معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و »علی اصغری« مدیر 
امور منابع انســانی، آموزش و رفاه در جهت حمایت از برنامه ها و فعالیت های ورزشی 

شرکت تقدیر کرد.
* فرماندار رباط کریم از » مهدی نورانی« مسوول روابط عمومی امور آب این شهرستان 
به مناسبت روز روابط عمومی و در جهت تحقق پیام روابط عمومی با اهداء لوح تقدیر 

و تشکر کرد.

جمال الدین مقدم سال 1316 در روستاي سهندعلیا ازتوابع بخش 
ماهنشــان زنجان به دنیا آمد . پدرش را در نوجواني از دست داد . 
بــه همین خاطر از بچگي کار مي کرد و کمک حال مادرش بود . 
در ســن 15 سالگي به تهران آمدند و در جوادیه مستاجر شدند . 
پس از آن جمال الدین وارد سازمان آب شد . یکي از همسایه ها 
 ) زن عموي همســرش ( واسطه آشــنایي او با خانواده همسرش 
شد . او در جلسه خواستگاري مي گوید : من هیچ ندارم . ماهي 6 
تومان هم حقوق دارم . برادر همسرش از رو راستي جمال الدین 

خوشش آمد و پدرش را به این وصلت راضي ساخت .
جمال الدین بســیار مهربان بود و همیشه در کارهاي خانه و 
تربیت فرزندان به همسرش کمک مي کرد . همسرش مي گوید: 
جمال الدین در طي سال هاي زندگي مشترک براي رفاه من و 
فرزندانمان تمام تالشش را مي کرد . زمان شهادتش ما هم خانه 
داشتیم هم ماشــین و هم مغازه اي که به عنوان کمک خرج ، 
اجاره داده بودیم . جمال الدین یک قلک داشــت که همیشه 

مقداري از حقوقش را براي نیازمندان کنار مي گذاشــت . بعد 
از شــهادتش در وســایلش مقداري پول یافتند که در نامه اي 
نوشــته بود که آن را براي نیازمندان کنار گذاشــته است .یکی 
ازخصوصیات اخالقی و بارز ایشان صله رحم بود به طوری که 
مدام ازحال دوستان وآشنایان خبرمی گرفتند واگر کسی مشکلی 
داشت درحدتوانش کمک می کرد. با این که به عنوان سرپرست 
خانواده از سربازي معاف شده بود ؛ اما زمان جنگ طاقت نیاورد 
و از طریق نیروي بسیج رهسپار جبهه شد .شهید جمالدین مقدم 
همیشــه به فکر دفاع از میهن و سالمتی امام خمینی )ره( بود 
ویکی ازسفارشاتی که وی به فرزندان خودمی کرد این بود که 
امام راتنها نگذارید ودرهمه حال نمازراترک نکنید. جمال الدین 
مقدم بعد از چندین بار رفتن به جبهه و شرکت در عملیات هاي 
مختلف ، سرانجام در حال برگشت از عملیات ، ایستاد تا به یک 
زخمي کمک کند . در همان حال خمپاره اي از ســمت دشمن 

فرود آمد و او به شهادت رسید.

زندگي نامه شهید جمال الدین مقدم زنجاني

 حضرت امام جعفر صــادق )ع( رئیس مذهب 
جعفری در روز 17 ربیع االول سال 83 هجری 
در شــهر مقدس مدینه به دنیــا آمدند، پدر آن 
بزرگوار حضرت امام باقر )ع( و مادر آن بزرگوار 

اّم فروه دختر قاسم بن محمد بن أبی بکر بود.
پس از شهادت مظلومانه اهل بیت ساالر شهیدان )ع( 
و همچنین یاران ایشان، دیگر هیچ حکومتی جرأت 
مقابله نظامی با ذریه های نبی اکرم )ص( را نداشت 
و پس از واقعه عاشــورا بیشــتر ائمه شیعیان ما با 
یا با زهر شمشــیر و یا سموم مختلف به شهادت 
رســیدند. در این بین نحوه شــهادت امام جعفر 
صــادق )ع( ، رئیس مکتب جعفری به دور از ادوار 
گذشته نبود و همانند مادر بزرگوارشان خانم فاطمه 
الزهرا )س( در میان زبانه های آتش کاری خلیل وار 
کردند و در پایان به دلیل ضعف جسمی حاصل از 

زهر میوه به شهادت رسیدند.
نگاهی گذرا به والدت و تربیت امام صادق )ع(

امام صادق تا سن 12 سالگی معاصر جد گرامیش 
حضرت ســجاد )ع( بود و مسلما تربیت اولیه او 
تحت نظــر آن بزرگوار صورت گرفته و امام )ع( 
از خرمن دانش جدش خوشــه چینی کرده است. 
پــس از رحلت امام چهارم مدت 19 ســال نیز 
در خدمت پدر بزرگــوارش امام محمد باقر )ع( 
زندگــی کرد و با این ترتیب 13 ســال از دوران 
عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار خود 
که هر یــک از آنان در زمان خویش حجت خدا 
بودند، و از مبدأ فیض کســب نــور می نمودند 
گذرانیــد؛ بنابراین صرف نظــر از جنبه الهی و 
افاضات رحمانی که هر امامی آن را دار می باشد، 
بهره مندی از محضر پدر و جد بزرگوارش موجب 
شد که آن حضرت با استعداد ذاتی و شم علمی 
و ذکاوت بســیار، به حد کمال علم و ادب رسید 

و در عصــر خود بزرگترین قهرمان علم و دانش 
گردید.آن حضرت هفت پسر و سه دختر داشت. 
پس از ایشــان مقام امامت بنا به امر خدا به امام 
موســی کاظ م )ع( منتقل گردید. دیگر از فرزندان 
آن حضرت اسمعیل است که بزرگترین فرزند امام 
بــوده و پیش از وفات حضرت صادق )ع( از دنیا 

رفته است. طایفه اسماعیلیه به امامت وی قائلند.
نگاهی به عصر امامت امام 

صادق )ع(
زندگــی پر بار امام جعفر صــادق )ع( مصادف 
بود بــا خالفت پنج نفر از بنی امیه )هشــام بن 
عبدالملــک – ولید بن یزیــد – یزید بن ولید – 
ابراهیم بــن ولید – مروان حمــار( که هر یک 
به نحوی موجب تألم و تأثــر و کدورت روح 
بلند امام معصوم )ع( را فراهم می کرده اند، و دو 
نفر از خلفای عباسی )ســفاح و منصور( نیز در 
زمان امام )ع( مســند خالفت را تصاحب کردند 
و نشان دادند که در بیداد و ستم بر امویان پیشی 
گرفته اند، چنانکه امام صادق )ع( در 10 سال آخر 
عمر شریفش در ناامنی و ناراحتی بیشتری بسر 

می برد. عصر امام صادق )ع( یکی از طوفانی ترین 
ادوار تاریخ اسالم است که از یک سواغتشاش ها 
و انقالبهای پیاپــی گروههای مختلف، بویژه از 
طرف خونخواهان امام حســین )ع( رخ می داد، 
که انقالب »ابو سلمه« در کوفه و »ابو مسلم« در 
خراســان و ایران از مهمترین آن ها بوده است و 
از دیگر ســو عصر آن حضرت، عصر برخورد 
مکتب هــا و ایده ئولوژی ها و عصر تضاد افکار 
فلســفی و کالمی مختلف بود، کــه از برخورد 
ملتهای اسالم با مردم کشورهای فتح شده و نیز 
روابط مراکز اســالمی با دنیای خارج، به وجود 
آمده و در مســلمانان نیز شور و هیجانی برای 

فهمیدن و پژوهش پدید آورده بود. 

علت شهرت امام صادق )ع( به 
موسس مذهب جعفری چیست؟

در چنین شــرایط دشواری که شیعه می رفت که 
نابود شــود، یعنی اسالم راســتین به رنگ خلفا 
درآید و به صورت اسالم بنی امیه ای یا بنی عباسی 
خودنمایــی کند، امام دامن همت به کمر زد و به 
احیا و بازسازی معارف اسالمی پرداخت و مکتب 
علمی عظیمی به وجود آورد که محصول و بازده 
آن، چهار هزار شاگرد متخصص )همانند هشام، 
محمد بن مسلم و...( در رشته های گوناگون علوم 
بودند، و اینان در سراسر کشور پهناور اسالمی آن 
روز پخش شدند. هر یک از اینان از طرفی خود، 
بازگوکننده منطق امام که همان منطق اسالم است 
و پاسدار میراث دینی و علمی و نگهدارنده تشیع 
راستین بودند، و از طرف دیگر مدافع و مانع نفوذ 
افکار ضد اســالمی و ویرانگر در میان مسلمانان 
نیز بودند. تأسیس چنین مکتب فکری و این سان 
نوســازی و احیاگری تعلیمات اســالمی، سبب 
شــد که امام صادق )ع( بــه عنوان رئیس مذهب 

جعفری )تشیع( مشهور گردد.

شهادت شیخ االئمه )ع( در شهر 
رسول خدا )ص(

حضرت امام صادق )علیه الســالم( در بیست و 
پنجم شوال ســال 1، 4، 8 ه. ق. در حالی که 6، 
5 ســال از عمر مبارک آن حضرت گذشته بود 
از دنیا رحلــت فرمودند: و از جهت اینکه عمر 
بیشتری نصیب ایشان شده است به »شیخ االئمه« 
شهرت دارند. وجود مطهر و مقدس آن امام همام 
در قبرســتان بقیع در کنار پدر و جد و عموی 
خود امام مجتبی )ع( به خاک سپرده شد و بنابر 
روایتــی پس از آزار و اذیــت زیاد آن حضرت 
 به وســیله عوامــل منصور دوانیقی با ســم به

شهادت رسید.

امام جعفر 
صادق )ع( 

از والدت تا 
شهادت دفتر

امور دینی
و فرهنگی

تقدیرو تشکر

تسلیت
و همدردی

خرداد ماه 1398 - شماره 269

نرشیه داخلی 
پیام آب

 استفاده از مطالب این نشریه با هماهنگی 
دفتر روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای 

تهران مجاز خواهد بود.

 www.thrw.ir :صفحه الکترونیک
pr@ thrw.ir :پست الکترونیک
سامانه پیام کوتاه: 50002405

تحریریه: نرگس شیخ االسالمی، امیر منصوری 
ویراستار: نرگس شیخ االسالمی ، سپیده الهامی منش

عکس: سجاد کریمی
ناظرفنی: پیمان پزشکی

صفحه آرایی: محمد عباسپور

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، انتهای خیابان عبداهلل زاده، 
روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای تهران

تلفن : 88961722 - 88989670 
نمابر: 88952164

صاحب امتیاز: شرکت آب منطقه ای تهران
 مدیرمسوول: جواد اسدی 

  شورای سردبیری: مصطفی دهقان، عزیزاله موالیی، 
 مهدی پایروند، محمدحسن حیدریان، سعید صالح

 و سرکار خانم مریم مرادی




