
روز جهانی کارگر یادمان شــورش کارگران آمریکائی 
در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شــیکاگو است که هر سال در 

بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود.
مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده 
است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز 
اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، 
پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده ای 

مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. 
کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش 
ساعات روزانه کار از ۱0 ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار 
بــود که اول ماه مــه ۱۸۸۶ در آمریکا )ایاالت متحده(، 
کاهش ساعات کار به هشت ســاعت در روز، به اجرا 
درآید که چنین نشــد و در نتیجه، کارگران در گوشه و 
کنار این کشــور دست به تظاهرات زدند و در یک هزار 
و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. 

شــمار کارگران معترض شهر شــیکاگو بیش از سایر 
شــهرها و حدود ۹0 هزار تن بــود. در چهارمین روز 
تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در 
»میدان بیده« جمع شــده و از اینجا به حرکت درآمده 
بودند.   سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند 
و شــعار می دادند. پس از طی مســافتی، پلیس اطراف 
ایــن گاری )چهارچرخــه( را گرفت و خواســت که 
تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت 
گرفت، یک مامور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس 
نیز مجروح شدند.  این حادثه سبب شد که پلیس دست 
به تیراندازی به ســوی جمعیت بزند و کشتار صورت 
گیرد. آمار کشته شــدگان اعالم نشده است ولی اسامی 
انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت 
موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.  در پی این حادثه، 
۸ تن به عنوان عامل دســتگیر شدند که پنج نفر از آنان 
کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. 
دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس 
محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار 
ایالت مجازات دو تــن از آنان را به حبس ابد تخفیف 
داد. یکی از محکومان بــه اعدام، پیش از اجرای حکم 

خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.
با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به 
سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار 
و هر ســال هم تکرار شــد که به تدریج اول ماه مه، روز 
جهانی کارگر عنوان گرفت. چون اعدام شدگان شیکاگو 
عمدتاً آلمانی بودند، در ســال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان 

روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعالم کرد.

 روز جهانی
نگاهنیمكار و كارگر

 حذف پوشش گیاهی
عامل تشدید اثرات مخرب سیل

 ابالغ 5 قرارداد اجرایی
در فروردین ماه

 مدیر امور قراردادهای رشکت 
خرب داد:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد:

2

5

مصطفی پناهی :   اخذ 120 هکتار سند مالکیت رودخانه های کن، چیتگر و جاجرود

ابوطالب حاتمیان :  بررسی ساالنه بیش از 1000 پرونده در واحد حقوقی 

حسین آقاباالزاده:  انسداد 414 حلقه چاه غیر مجاز در سال گذشته 

فاطمه ظریفیان :  رفتار اجتماعی مناسب و گشاده رویی الزمه برخورد با ارباب رجوع 

معصومه قلعه نوعی :    تحقق 110 درصدی برنامه درآمدی امور در سال گذشته 

زهرا رسول زاده :  استعالم پرونده چاه های غیر مجاز مهم ترین کار مطالعات 

مهدی سموعی :   مهارت های آداب معاشرت و تشریفات الزمه نیروهای خدماتی

فاطمه قادر تنها :  پیگیری و مشاهده فرایند پرونه ها از طریق سیستم ساماب 

شیرین پازوکی :   لزوم در اختیار دادن اسناد مطالعاتی در هر امور 
 مدیر امور آب تهران بزرگ

مطرح کرد:

 تحقق کامل برنامه عملیاتی
  امور منابع آب تهران بزرگ در 

حوزه های مختلف

ماهنامه داخلی شركت 
 آب منطقه ای تهران
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نشـریه پیـام آب

2

روابط عمومی الکترونیک در مقایسه با روابط عمومی سنتی از 
نظر هدف و نقش و جایگاه در سازمان، تغییری نکرده ولی از 
توانمندی به مراتب باالتری از حیث افزایش بهره وري و کارآیي 
و ارتباط مناسب تر بین سازمان و مخاطبان آن برخوردار است. 
یکي از مزیت هــاي اصلي روابط عمومي الکترونیک، تعاملي 
بودن آن اســت. کارگزاران روابط عمومي مي  توانند از طریق 
تریبون هاي آزاد فهرست پســتي با همکاران خود در سراسر 
جهان تعامل داشته باشند و اینترنت این تعامل را آسان تر کرده 
اســت. در فرم ســنتي روابط عمومي، انتقال اطالعات به طور 
ناقص صورت مي گیرد و هزینه هاي زیادي صرف اشــتباهات 
مي شــود. به اعتقاد دکتر مارلو، این اشتباهات و افزایش هزینه 
ها سبب شده تا کارگزاران روابط عمومي به استفاده از خدمات 
فناوري اطالعات به ویــژه روابط عمومي الکترونیک گرایش 

بیشتري پیدا کنند. 
عصــر ارتباطات و اطالعات، شــرایط بین المللی و بهره گیری 
از رایانــه و اینترنت در معــادالت بین المللی، دیگر ضرورت 
اجتناب ناپذیر پرداختن به روابط عمومی الکترونیک اســت، به 
گونه ای که دیگر نمی تــوان اطالعات دنیا را از طریق اینترنت 
دریافت کرد و با روش های سنتی و معمول به آن ها پاسخ داد. 
در چنین شرایطی تنها از طریق روابط عمومی الکترونیک، تعامل  
با کشورهای دنیا قابل توسعه بوده و می توان به آن عمق بخشید. 
یکی دیگر از دالیلی که باعث پرداختن به این بحث می شــود، 
آن اســت که روابط عمومی الکترونیک، سازمان ها را از قید و 
بند محدودیت های زمانی و مکانی رها ســاخته و به توسعه ی 
روابط عمومی و در نهایت به توســعه ی کشــور کمک خواهد 
کرد. با توجه به مطالب ارائه شــده، چنین به نظر می رســد که 
اجتناب ناپذیر  از ضرورت هــای  روابط عمومی الکترونیــک، 
دولــت الکترونیک بوده و روابط عمومی اســت که می تواند و 
باید زمینه های الزم و بسترسازی مناسب را برای تحقق دولت 
الکترونیک فراهــم نماید؛ چراکه هر گونه بی  توجهی نســبت 
به تربیت شــهروند الکترونیک، باعث خواهد شــد انرژی و 
هزینه  های مربوط به ایجــاد دولت الکترونیک هدر رفته و آن 

را با شکست مواجه کند. 
 معموالً در روابط عمومی های ســنتی نقل و انتقال اطالعات 
بــه کندی صورت می گیرد و میزان متنابهی وقت و ســازمانی 
هــدر می رود. در عیــن حال محدودیت زمانــی و مکانی نیز 
امر ارتباطات و گردش اطالعات را مشــکل می نماید. روابط 
عمومی الکترونیکی وســیله ای برای ارائــه خدمات مورد نیاز 
مخاطبان به ســادگی و با هزینه کمتــر وبدون زمان و مکان و 
محدودیت های کاری، می باشد. روابط عمومی الکترونیکی با 
بهره گیری از  ســرعت، امکان ارتباط دو سویه سازمان و تک 
تــک افراد جامعه را ایجاد کرده و امکان پاســخگویی به افراد 
جامعه را در اسرع وقت به وجود می آورد. ضمنا با استفاده از 
روابط عمومی الکترونیک می توانیم با کاهش مصرف کاغذ در 

حفظ محیط زیست گام موثری برداریم.
روابــط عمومي الکترونیک به منزله اســتفاده صرف از ابزارهاي 
الکترونیکــي براي انتقال اطالعات نیســت، بلکه روابط عمومي 
الکترونیک با بهره گیري مناسب از فن آوري اطالعات و ارتباطات 
مي تواند طبقه بندي مناسبي از اطالعات ایجاد کند و نظام جمع 
آوري گــردش و پردازش، ارائه و در نهایــت دریافت بازخورد 
را به بهترین شــکل ممکن انجام می دهد. بر این اســاس روابط 
عمومي ها وظیفه دارند با پیشــقدم شــدن در استفاده از امکانات 
)ICT( در کارشان و توسعه روابط عمومي الکترونیک، سازمانهاي 
کنوني را به ســازمانهاي »یاد گیرنده« تبدیل کنند که در آن افراد 
رفتارها و پندارهایشــان تغییر یافته اســت. زیرا با توسعه دولت 
الکترونیک، نیاز به اطالع رساني سریع دقیق و کم هزینه ضروري 
مي باشــد. به لحاظ تئوریک رابطه دولــت الکترونیک و روابط 
عمومي الکترونیک رابطه تکویني است نه تاسیسي. به این معني 
که دولت الکترونیک براي توســعه و استقرار خود نیازمند روابط 
عمومي الکترونیک هســت و روابــط عمومي الکترونیک هم در 
بستر یک دولت الکترونیک شکل مي گیرد. آنچه که اهمیت دارد 
این است که با توجه به آهنگ سریع رشد و تحول تکنولوژي هاي 
اطالعاتي و ارتباطاتي کارکردها و ابزارهاي سنتي روابط عمومي 
بایــد با این تکنولوژیها هماهنگ و همســو گردد و این تطابق و 
هماهنگي باید در بستر فرهنگ سازي، آموزش و تغییر نگرش ها 
امکان پذیر اســت. در چنین شــرایطی ضرورت ایجاب می کند 
که در راســتای اجرای طرح ملی دولــت الکترونیک در ایران که 
یک تکلیف قانونی برای دولت اســت ، حرکت به سمت روابط 
عمومی الکترونیک به عنوان بخش پیشــتاز دولت و سازمانها در 

اولویت کاری دستگاه ها قرار گیرد .

رئیس سازمان بازرســی کل کشور در بازدید از 
سد لتیان گفت: با حفظ پوشش گیاهی قسمت اعظم 
بارندگی ها و روان آب ها توســط این نواحی گرفته 
می شود و مقدار کمی که جریان پیدا می کند، خطری 

برای ساکنین روستاها و شهرها نخواهد داشت. 
به گــزارش پیام آب ، »ناصر ســراج« در بازدید 
از ســد لتیان ضمن تبریک والدت امام حسین )ع( 
و گرامیداشت روز پاســدار گفت: همه سازمان ها، 
ارگان ها و نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران در 
حوادث سیل اخیر در گلستان، لرستان و خوزستان 
تالش بسیاری کردند و به یاری سیل زدگان شتافتند. 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه خطا و عامل انسانی 

در حجم خسارت سیل خیلی بی تاثیر 
نبــوده اســت تصریح کــرد: از جمله 
آن می تــوان به از بین بردن مســیل ها، 
آبخیزدارها، آبخوان ها و پوشش گیاهی 
منطقه اشاره کرد در صورتی که با حفظ 
پوشش گیاهی قسمت اعظم بارندگی ها 
و روان آب ها توسط این نواحی گرفته 
می شــود و مقدار کمی که جریان پیدا 
می کند، خطری برای ساکنین روستاها 

و شهرها نخواهد داشت.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور 

عــدم پیش بینی بارندگی شــدید را یکــی دیگر از 
عوامل اصلی ســیل در برخی از استان ها دانست و 
گفت: کســی تصور وقوع این حجم از بارندگی در 
کشــور را نمی کرد و این باعث شــد اکثر مسیل ها 
حتی در پایتخت تغییر کاربری داده شده و یا عرض 

مسیل ها کاهش یابد.
وی با بیــان اینکه اگــر قانون رعایت شــده و 
اقدامات هماهنگ در جهت منافع ملی انجام شــود، 
شــاهد این حجم از خسارت ســیل نبودیم، گفت: 
هر دســتگاهی به اندازه خــود در این حادثه دخیل 
اســت اما مهمترین نکته این است که باید از وقوع 
حوادث مشــابه در آینده پیشــگیری کرد و با سهل 
 انگاری، بارش باران و رحمت الهی را به بال تبدیل 

نکنیم.
ســراج از توجه ویژه رئیس قــوه قضائیه درباره 
ریشــه یابی علل وقوع ســیل اخیر خبر داد و اظهار 
داشــت: قوه قضائیه آماده هرگونه همکاری درباره 
پاک ســازی مسیل ها است و خوشــبختانه ریاست 
قوه قضائیه با قدرت و حساســیت ویژه، موضوع را 
پیگیری می کنند و به ســازمان بازرسی تکلیف شده 

که به دور از فضای هیجانی عملکرد دســتگاه های 
مرتبط در مواجهه با ســیل بررســی شــود که این 
موضوع هم معطوف به یک مســئول یا مقطع زمانی 
خاص نیســت و عملکرد همه مسئوالنی که در این 
عرصــه، مســئولیتی در هر دوره زمانی داشــته اند، 
توسط سازمان مورد بررســی قرار می گیرد. وی با 
اشــاره به نقش مجلس در کاهش خسارت ناشی از 
سیل گفت: مجلس نیز در حال حاضر پای کار است 
و می توانــد به لحاظ قانون گذاری به دســتگاه های 
مســئول کمک کنــد. هم اکنون نیــز فضای خوبی 
فراهم شــده و می طلبد که همه با همکاری یکدیگر 

مشکالت را از سر راه برداریم.

همچنین در این بازدید »ســید حســن رضوی« 
مدیرعامل شــرکت با ارائه توضیحاتی در خصوص 
نقش ســدهای تامین کننــده آب تهران بخصوص 
ســد امیرکبیر و لتیان در مهارســیالب اخیر گفت: 
در ســد امیرکبیر و لتیان، اگر اقدامــات به موقع و 
پیش بینی هــای الزم صــورت نمی گرفــت باعث 
آب گرفتگــی بخش های پایین دســت می شــد که 
خوشبختانه تدابیر الزم اتخاذ و سیالب ها در استان 
به خوبی مدیریت شد. مدیرعامل شرکت با اشاره به 
تجاوزات زیاد به اراضی حریم و بستر رودخانه های 
اســتان تهران مانند رودخانه آهار، لواسان، جاجرود 
و کــرج گفت: اگرچه از ســال ۹۱ اقدامات خوبی 
در خصوص تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در 
بســتر رودخانه ها صورت گرفته  اما این فعالیت ها 
کافی نیست و عزم ملی می طلبد، لذا از قوه قضاییه 
می خواهیم که کمک کند تا بتوانیم آزادسازی بستر 
رودخانه هــا را با قــدرت پیگیری کنیــم. در ادامه 
این بازدید، رئیس ســازمان بازرســی کل کشور از 
پروژه های تامین انتقال آب در شــرق استان تهران 

بازدید به عمل آورد.

 حذف پوشش گیاهی
عامل تشدید اثرات مخرب سیل

روابط عمومی در عصر جدید

جواد اسدی
مدیرروابط عمومی

عصر ارتباطات و 
اطالعات، شرایط 
بین المللی و 
بهره گیری از رایانه 
و اینترنت در 
معادالت بین المللی، 
دیگر ضرورت 
اجتناب ناپذیر 
پرداختن به روابط 
عمومی الکترونیک 
است، به گونه ای 
كه دیگر نمی توان 
اطالعات دنیا را 
از طریق اینترنت 
دریافت كرد و با 
روش های سنتی 
و معمول به آن ها 
پاسخ داد

حوزه مدیر عامل

خطا و عامل انسانی در حجم خسارت سیل خیلی بی 
تاثیر نبوده است و از جمله آن می توان به از بین بردن 

مسیل ها، آبخیزدارها، آبخوان ها و پوشش گیاهی منطقه 
اشاره كرد در صورتی كه با حفظ پوشش گیاهی قسمت 
اعظم بارندگی ها و روان آب ها توسط این نواحی گرفته 

می شود و مقدار كمی كه جریان پیدا می كند، خطری 
برای ساكنین روستاها و شهرها نخواهد داشت
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لزوم توجه به جانشین پروری در بسیج

سید حسن رضوی : با 
اجرایی شدن مصوبه 
معاون محترم وزیر 
نیرو در امور آب و 

آبفا در خصوص تامین 
منابع مالی پروژه، بخش 

عمده ای از مشکالت 
مربوط به تامین نقدینگی 
پروژه مرتفع گردید و با 
تمهیدات صورت گرفته 
در رابطه با نحوه ادامه 

كار پیمانکاران و استمرار 
تامین اعتبار تعهد شده 

توسط شركت آب و 
فاضالب استان تهران و 
شركت آب منطقه ای 
تهران، فاز اول تصفیه 
خانه به ظرفیت ۷.۵ 

متر مکعب در ثانیه طبق 
جدول زمانبندی طرح 

وارد مدار شده و به 
مرحله بهره برداری 
خواهد رسید و این 

موضوع باید مورد توجه 
عوامل طرح و پیمانکار 

قرار گیرد

 برگزاری مراسم ویژه
روز جانباز توسط امور ایثارگران

 دیدار با جانباز نخاعی
 و همسر همکارمان در امور آب ورامین

حوزه مدیر عامل

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در سال 
۹۸ بیش از پیش باید به موضوع جانشین پروری توجه ویژه ای شود تا 

خللی در روند اجرای برنامه های ابالغی صورت نگیرد. 
به گزارش پیام آب، »احمد خســروی« با اشاره به نامگذاری امسال به 
عنوان ســال رونق اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: 
رهبر انقالب اسالمی سال جاری را همچون سال های گذشته مربوط به 
موضوعات اقتصادی نام نهادند چراکه دشمن به دنبال تهاجم اقتصادی 
به کشور است. وی افزود: دشمن در بازه های مختلف به دنبال تهاجم 
به دولت و نظام مقدس جمهوری اسالمی است تا با ضعیف جلوه دادن 

آن، مردم را علیه دولت و نظام قرار دهند.
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شرکت با بیان اینکه مردم باید از دولت 
مطالبه گری داشته باشند گفت: این موضوع طلب به حق مردم است و 
بر اساس دستورات فرمانده کل قوا، نیروهای ارزشی و توانمند وظیفه 
دارند هرجا نقصی را دیدند در ابتدا به مسئوالن تذکر داده و در صورت 
عدم رفع نقص آتش به اختیار در جهت اجرای قانون نسبت به برطرف 
نمودن آن اقدام کنند. وی با اشاره به وقوع بارش های بی سابقه در نیمه 
نخست فروردین سال جاری تصریح کرد: بارش های بسیار خوبی در 
اکثر تقاط کشور به وقع پیوست که در برخی مناطق این نعمت به نقمت 

تبدیل شد که با فرمان رهبر معظم انقالب عالوه بر دولت مردان، ارتش، 
سپاه، بســیج و نیروی انتظامی نیز پای کار آمده و به یاری سیل زدگان 
شتافتند. خسروی افزود: بســیج شرکت آب منطقه ای تهران طی این 
مدت به خصوص در محل سدها در آماده باش کامل به سر می برد تا در 
صورت نیاز در جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه ناشی از سیل 

و بارش ها به موقع وارد عمل شود.
وی از ابالغ برنامه بسیج به فرماندهان پایگاه های بسیج تابعه خبر داد و 
گفت: در سال ۹۸ بیش از پیش باید به موضوع جانشین پروری توجه 
ویژه ای شود تا خللی در روند اجرای برنامه های ابالغی صورت نگیرد. 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت خاطرنشان کرد: دشمن برای ضربه 
به ایران خود را آماده کرده است و برای هر روز ما برنامه دارد بنابراین 
ما هم باید همواره در جهت خنثی نمودن توطئه های دشمن و برنامه های 
آنان آمادگی کامل داشــته باشــیم. در پایان نیز فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شــرکت در احکامی جداگانه خانم ها منظرگدازگرها مسئول 
فرهنگی، هانیه ظهور فاضلی مســئول بسیج مهندســین، ژاله شاهدی 
مسئول تربیت و آموزش، مهناز بنی احمد مسئول برنامه ریزی، فاطمه 
بیطرفان مســئول نیروی انسانی، انسیه موسوی مسئول تربیت بدنی و 

زهرا ولی زاده مسئول عملیات بسیج خواهران شرکت منصوب کرد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با توجه به رویکرد 
جدید و تدابیر اتخاذ شــده، با جذب منابع مالــی، روند اجرای 
طرح تســریع می یابد. به گزارش پیام آب ، »سید حسن رضوی« 
در بازدید مشترک مدیران شــرکت آب منطقه ای تهران و آب و 
فاضالب استان تهران از تصفیه خانه ششم تهران اظهار داشت: با 
اجرایی شــدن مصوبه معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
در خصوص تامین منابع مالی پروژه، بخش عمده ای از مشکالت 
مربوط به تامین نقدینگی پروژه مرتفع گردید و با تمهیدات صورت 
گرفته در رابطه با نحوه ادامه کار پیمانکاران و استمرار تامین اعتبار 
تعهد شــده توسط شرکت آب و فاضالب استان تهران و شرکت 
آب منطقه ای تهــران، فاز اول تصفیه خانه بــه ظرفیت ۷.۵ متر 
مکعب در ثانیه طبق جدول زمانبندی طرح وارد مدار شــده و به 
مرحله بهره برداری خواهد رســید و این موضوع باید مورد توجه 

عوامل طرح و پیمانکار قرار گیرد. همچنین »عادل ساعدی« نماینده 
مجری طرح تصفیه خانه ششــم تهران گفت: با توجه به جلسات 
متعدد برگزار شده، رویکرد جدیدی از ابتدای دی سال گذشته در 
روند اجرای طرح تصفیه خانه ششم تهران اتخاذ شد و در بخش 
ساختمانی مقدمات نصب کلیه تجهیزات از جمله سیستم کلر زنی 
و اســکرابر فراهم شده و اکنون با تامین مالی صورت گرفته سایر 

تجهیزات در شرف خریداری و نصب می باشند.
نماینده مجری طرح تصفیه خانه ششــم تهران طرح معماری این 
تصفیه خانه را یکی بخش های پر اهمیت آن دانســت و گفت: با 
توجه به اینکه تصفیه خانه ششــم تهران یکی از بزرگترین تصفیه 
خانه های کشور و نماد ملی محسوب می شود، طرح معماری این 
تصفیه خانه مبتنی بر معماری ایرانی-اسالمی و برگرفته از باغ ملی 

ایران تصویب و اجرای این طرح نیز کلید خورده است.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی در دو فیلتر شــرقی و غربی به 
موازات یکدیگر جلو می رود، گفت: در مجموع با اقدامات صورت 
گرفته، در بخش ساختمانی ۹۵ درصد پیشرفت حاصل شده است 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
ساعدی از اتخاذ رویکرد جدیدی برای تامین تجهیزات این طرح 
بزرگ خبر داد و گفت: پیمانکار طرح به صورت جدی و با سرعت 
پیگیر خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز برای فاز اول تصفیه خانه 
اســت به طوری که لیســت تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 

تصفیه خانه نهایی شده و در دستور کار پیمانکار است.
وی با اشــاره به اینکه جهت تســریع در اجرای طرح تامین مالی 
ادامه پروژه از ســوی شــرکت آب منطقه ای تهران و شرکت آب 
و فاضــالب به عنوان دســتگاه بهره بردار انجام می شــود،گفت: 
بــا توجه به تزریق منابع مالی طی چهارماه گذشــته، روند اجرای 
طرح شــتاب گرفته و در تالش هستیم که تصفیه خانه طبق برنامه 
زمانبندی جدید تکمیل و در نهایت وارد مدار بهره برداری شــود. 
در ادامه »محمدرضا بختیاری« مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان تهران از همکاری این شرکت جهت تکمیل فاز اول تصفیه 
خانه ششــم تهران خبر داد و گفت: با توجــه به اهمیت زیاد این 
طرح برای تامین آب کالنشــهر تهران، عالوه بر اعتبارات شرکت 
آب و فاضالب استان تهران به دنبال جذب منابع مالی از روش های 
مختلف هستیم تا هرچه سریعتر این طرح به نتیجه برسد. وی افزود: 
تصفیه خانه ششم چشم و چراغ تصفیه های کشور است بنابراین به 
عنوان یک طرح ملی و ایرانی میتوان به عموم معرفی کرد. بختیاری 
ضمن تقدیر از کیفیت اجرای تصفیه خانه ششم تهران گفت: اگرچه 
در روند اجرای این طرح تاخیراتی به وجود آمده اما بتن و ســازه 
این طرح از کیفیت باالیی برخوردار است و امیدواریم که پیمانکار 
هرچه سریعتر نســبت به تکمیل این طرح اقدام کند. در پایان نیز 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران همراه با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان تهران از مراحل مختلف اجرای تصفیه خانه 
ششم بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح قرار گرفت.

به مناســبت والدت حضرت ابوالفضــل )ع( و روز جانباز با 
حضور »سردار محمود نظری« از جانبازان دوران جنگ تحمیلی 

مراسمی در نماز خانه کوثر برگزار گردید. 
بــه گزارش پیام آب، در این مراســم که بــا حضور معاونان، 
مدیران، جانبازان و ایثارگران برگزار شــد،«محمود نظری« با 
اشاره به شور و حماســه دوران جنگ تحمیلی عنوان کرد: ما 
به حضور پررنگ جانبازان افتخار می کنیم و آن را مایه خیر و 
برکت می دانیم. وی نامگذاری شایســته این روز و تقارن آن با 
والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( را بسیار مناسب دانست 
و عنوان کرد: حضرت ابوالفضل )ع( ســردمدار همه جانبازان 
می باشــدکه همه زندگی خود را در طبق اخالص قرار دادند و 
امروز برای ما الگو خواهند بود.جانبازان، یادگاران دوران عشق 

و حماسه و تنها بازماندگان کاروان شهادت هستند.
در ادامه این مراســم، نظــری نیز با تبریک اعیاد شــعبانیه و 

روز جانبــاز گفت: چهارم شــعبان المعظم  هر ســال یادآور 
حماسه آفرینی و جانفشانی های پاسداران حریم حرمت قرآن، 
والیت و مدافعان ســختکوش و همیشه بیدار عرصه های نبرد 
و مشعل داران صحیفه تاریخ اســت. وی جانبازان را حافظان 
آرمان های اسالمی دانست و گفت: این قشر از جامعه حماسه 
ساز دفاع مقدس باید با ترویج و انتشار خاطرات جنگ اهتمام 
ویژه داشــته باشــند. وی بزرگ ترین افتخار مسووالن نظام را 
خدمت به ایثارگران دانســت و افزود: همــه ما راه حضرت 
ابوالفضــل )ع( را که فدایی شــدن در راه والیت بود را با فدا 
کردن جــان و مال خود ادامه خواهیــم داد. این جانباز جنگ 
تحمیلی در پایان خاطر نشان کرد: بدون شک تکریم و تجلیل 
از جانبازان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسیار مؤثری 
داشته و اهمیت ویژه ای دارد. گفتنی است، نصب بنر با موضوع 
تبریک والدت حضرت ابوالفضل و جانباز در محل ساختمان 
مرکزی و نمازخانه کوثــر و همچنین پذیرایی از حاضرین از 

جمله فعالیت های صورت گرفته در این روز می باشد.

مدیر عامل شــرکت با حضور در منزل »صدیقه نجف زاده« 
همــکار امور آب ورامین با ایشــان و همســر جانباز هفتاد 
درصــدی وی دیدار و از ایثارگری های آن جانباز عزیز تقدیر 
کرد. به گزارش پیام آب، »ســید حســن رضوی« مدیر عامل 
شــرکت به همراه »محمد حســن صادق زاده« مشاور مدیر 
عامل در امور ایثارگران و همچنین »محمد داودی« سرپرست 
امور آب ورامین با خانواده »ســید احمد موسوی« جانباز ۷0 
درصد نخاعی دیدار کردند. »صدیقه نجف زاده« کارشــناس 
امور آب ورامین و همســر این جانباز گرانقدر در خصوص 
فعالیت های ایشــان در جبهه های حق علیه با طل عنوان کرد: 
همسر اینجانب و جانباز ۷0% نخاعی در سال ۱۳۶0 در سن ۱۸ 
سالگی بعداز پایان دوره آموزشی فشرده سپاه پاسداران راهی 
خط مقدم و جبهه های حق علیه باطل در ارتفاعات بازی دراز 
مشــرف به شهر مرزی مندلی عراق ونفت شهر شده وبمدت 

۶ ماه در گردان 2 نصر ســپاه خــط پدافندی ایران ونیروهای 
عراق مشغول خدمت شد. نجف زاده همچنین ادامه داد: وی 
سپس به پادگان ولیعصر )ع( برگشــته وبعد از طی دوره ای 
کوتاه در مرحله دوم عملیات آزاد ســازی خرمشهر شرکت و 
در اثر اصابت ترکش از ناحیه ســر و دســت مجروح گردید 
و به بیمارستان منتقل شــد. وی با بیان اینکه همسر اینجانب 
بعد از اتمام دوره نقاهت بدلیل مجروح شــدن دست و سر از 
عملیات رزمی معاف و به قسمت بهداری دوکوهه اعزام شد، 
تصریح کرد: ایشان در ادامه در بهداری سپاه، تیپ 20 رمضان 
به خدمت رسانی پزشکی به رزمندگان خطوط پدافندی سرپل 
ذهاب و سومار مشغول گردید و سپس درحین عزیمت به خط 
مقدم جبهه بدلیل واژگونی آمبوالنس بهداری قطع نخاع و سایر 
سرنشینان آمبوالنس نیز شهید و مجروح شدند. کارشناس امور 
آب ورامین در پایان اظهار امیدواری کرد: خداوند بر عزت و 
سربلندی این عزیزان بیفزاید و ما را قدر شناس فداکاری ها و 

ازخود گذشتگی های این عزیزان قرار دهد.

تسریع در روند احداث تصفیه خانه 
ششم تهران با جذب منابع مالی
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حوزه مدیر عامل

در اوایل اسفند ماه 
9۷ در این بازدید به 
این نتیجه رسیدیم 
در جهت مدیریت 
مخزن و كنترل 
سیالب های احتمالی 
باید سدهای تهران 
را تخلیه كنیم كه این 
امرتوسط شركت 
آب منطقه ای تهران 
صورت گرفت

مدیر عامل شرکت گفت: ســد لتیان محور تامین آ ب شرب 
شرق تهران و نیروگاه های کالن و لوارک نیز به عنوان محور تامین 

برق تهران محسوب می شود. 
به گزارش پیام آب، »ســید حســن رضوی« در جمع مدیران 
صنعت آب و برق اســتان تهران که در محل سد لتیان برگزار شد، 
با بیان این مطلب و ضمن ارائه گزارشی از سیالب های اخیر اظهار 
کرد: در سال جاری وقوع سیل باعث شد که بسیاری از دستگاه های 
اجرایی با تالشی مضاعف نقش خود را در جهت کنترل و مقابله با 
این پدیده ایفا کنند، به گونه ای که امسال در ایام نوروز در 2۴ استان، 
2۱۳ شهرستان و 2۶۹ شهر با سیالب مواجه و بخش آب و وزارت 

نیرو درگیر مدیریت سیالب ها و سدها شدند. 
رضوی با اشــاره به اینکه در جریان ســیالب ها بیشترین دبی 
مربوط به ســد لتیان )۳۴0 متر مکعب در ثانیه( گزارش شده است 
که منجر به مشکالتی نیز در رودخانه های جاجرود و فشم گردید، 
یادآور شد: دبی های سد امیرکبیر و طالقان 2۳0 متر مکعب در ثانیه 

برآورد گردید.
رضــوی با تاکید بر اینکه به منظور بررســی وضعیت مخازن 
ســدها در کنار بازدید های میدانی، بازدید یک روزه هوایی نیز در 
کل استان تهران در بهمن ماه انجام شد، بیان کرد: در اوایل اسفند ماه 
۹۷ در این بازدید به این نتیجه رسیدیم در جهت مدیریت مخزن و 
کنترل سیالب های احتمالی باید سدهای تهران را تخلیه کنیم که این 

امرتوسط شرکت آب منطقه ای تهران صورت گرفت.
مدیر عامل شــرکت با بیان اینکه اکنون در شرایط فعلی یک 
مخــزن خالی با ضریــب اطمینان قابل قبول برای ســیالب بهاره 
مشخص شده است، خاطر نشــان کرد: این امر در راستای کنترل 
مخزن و همچنین مدیریت ســیالب در کوهپایه ها و رود دره هایی 
اســت که جریان غیر کنترلی را شاهد هستیم تا از بروز مشکالت 

احتمالی جلوگیری شود.

 افزایش 56 درصدی بارش ها نسبت به 
متوسط بلند مدت در استان تهران 

در ادامه این جلسه »محمد شهریاری« مدیر دفتر تاسیسات آبی 
و برقابی شرکت عنوان کرد: میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی در 
حوزه عملکرد استان تهران تاکنون )۱۴ اردیبهشت ماه( ۳۶۴ میلی 
متر ثبت شــده است که در مقایسه با ۱۷۶ میلی متری سال گذشته 
و2۳۳ میلی متری متوسط بلند مدت، به ترتیب شاهد افزایش ۱0۷ 

و ۵۶ درصدی می باشیم.
شهریاری با بیان اینکه آورد پنج سد تامین کننده آب شرب استان 
تهران از ابتدای سال آبی )مهر ۹۷( تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ یک میلیارد 

و ۱۵۷ میلیون متر مکعب می باشــد، تصریح کرد: این رقم در ســال 
گذشــته ۵۹2 میلیون متر مکعب بوده کــه ۹۵ درصد ورودی مخازن 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت همچنین در خصوص 
وضعیت مخازن سدها عنوان کرد: وضعیت مخازن سدهای حوزه 
عملکرد اســتان تهران اکنون ۹0۵ میلیون متر مکعب برآورد شده 
اســت که با توجه به ذخیره ۶۷0 میلیون متر مکعبی سال گذشته، 

شاهد افزایش 2۳۵ میلیون متر مکعبی این سدها می باشیم.
شهریاری همچنین افزود: مخزن نرمال انتهای اردیبهشت ماه 
۹۸ که در شرایط ترسالی شاهد آن بودیم، یک میلیارد و 2۹ میلیون 
متر مکعب می باشــد، که برای شــرایط نرمال انتهای اردیبهشت 
ماه ۱2۴ میلیون متر مکعب کســری مخــزن داریم؛ البته با توجه 
به وضعیت آوردها پیش بینی می شود که وضعیت سدها با توجه 
به بارندگی اردیبهشت ماه بیش از حد نرمال باشد. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود در خصوص تشریح سامانه شرق اظهار 
کرد: این ســامانه شامل سدالر، تونل انتقال آب سدالر به نیروگاه 
کالن و لوارک، تونل انتقال آب تلو و مخزن سد ماملو می باشدکه 
آب از این ســد به سمت حوزه شــرق منتقل می شود و در میانه 
راه نیز نیروگاه کالن را داریــم که دارای۳ واحد نیروگاهی ۳۸.۵ 

مگاواتی است.
شهریاری با اشاره به اینکه پایین دست سد لتیان واحد نیروگاه 
لوارک و دو واحد نیروگاهی 2۳.۵ مگاواتی و نهایتا یک خط انتقال 

وجود دارد، ادامه داد: بر این اساس آب از سد الر مستقیم به تصفیه 
خانه شماره پنج در شمال شرق تهران منتقل می گردد. شهریاری در 
بخش دیگری از ســخنان خود ضمن تشریح سامانه غرب عنوان 
کرد: ســد طالقان در سامانه غرب دارای حجم مخزن ۴20 میلیون 
متر مکعب و دو واحد نیروگاهی ۸.۹ مگاواتی است، که در راستای 
مدیریت مخزن دو واحد مذکور به شکل کامل برق تولید می کنند.

وی در خصوص ســد امیرکبیر که جزء سامانه غرب می باشد، 
افزود: سد امیرکبیر دارای دو واحد نیروگاهی ۴۵ مگاواتی است که 
یکی از این واحدها بعد از نزدیک ۵0 ســال در دست تعمیرم بوده 
و در ۱۵ اردیبهشــت ماه در مدار قرار می گیرد. شهریاری با تاکید بر 
رهاسازی و مدیریتی که در مخازن سدها داشته ایم، بیان کرد: میزان 
آبی که رهاسازی می شود، تحت هیچ شرایطی به هدر نمی رود؛ چرا 
که با توجه به شــرایطی که در پایین دست سدها وجود داشته و نیز 
حوضچه های تغذیه مصنوعی احداث شــده است، این میزان آب ها 
به منظور تغذیه آبخوان و تعادل بخشی آب های زیرزمینی صورت 

می گیرد.
مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت در پایان با اشاره به 
پیش بینی سازمان هواشناسی خاطر نشان کرد: پیش بینی انحراف 
بارش اردیبهشت و خرداد و تیر حاکی از این است که در اردیبهشت 
ماه در مقایسه با میانگین بلند مدت بارش در استان شاهد افزایش 
2۵ درصدی بارش ها خواهیم بود که مدیریت مخازن سدهای استان 

در برنامه عملکردی این شرکت قرار دارد.

نیروگاه کالن و لوارک محور تامین برق استان تهران در جمع مدیران صنعت آب و برق استان تهران 

عنوان شد؛

لزوم اشاعه فرهنگ خدمتگزاری در میان همکاران

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای تهران 
گفت: فرهنــگ خدمتگزاری کــه در عقاید 
اسالمی بسیار به آن پرداخته شده است، بایستی 

در میان همکاران نهادینه شود. 
به گزارش روابط عمومی، »سید حسن 
رضوی« در نشســت شورای فرهنگی که با 
حضور اعضاء این شورا برگزار شد، با بیان 
ایــن مطلب اظهار کرد: پیــش نیاز خدمت 
رســانی به مردم انجام کار فرهنگی است و 
در شرایط کنونی کشــور به شدت نیازمند 
خدمت رســانی فرهنگی می باشیم تا از به 
وجود آمدن ســنت های غریبی که در حال 
اتفاق افتادن در جامعه است، جلوگیری شود؛ 
چرا که پیروی از این سنت های غیر متعارف 
موجب به وجود آمدن رقابت هایی منفی در 
عرصه فرهنگی خواهد شد. وی با بیان اینکه 
جامعه نیازمند یک جراحی فرهنگی است، 
عنوان کرد: در چند دهه گذشــته در عرصه 
فرهنگی بیشتر به مسائل ظاهری اهمیت داده 
ایم در حالی که نیازمند وجود مســوولین و 
اساتیدی هستیم تا با تحلیل و بررسی مبانی 
فرهنگی جامعه معضالت پیش رو را حل و 

فصل نمایند.

رضوی همچنین با اشــاره بــه اینکه به 
نیازهای افراد باید توجه ویژه شود،یادآور شد: 
در شرکتی که ۷0 درصد نیروهای آن را پرسنل 
شرکتی تشکیل داده اند، فرهنگ سازی شرایط 
خاص خودش را خواهد داشت، چرا که این 
افراد با توجه به میزان کاری که انجام می دهند، 
به دنبال اجرا شــدن عدالت در حق خویش 

هســتند و عدم توجه به این موضوع تبعات 
جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت ضمن تاکید بر انجام 
خدمات روانشناســی برای همکاران تصریح 
کرد: نادیده انگاشــتن مشکالت همکاران، بر 
روند کاری آنان تاثیرات چشمگیری را خواهد 
داشت و این امر بالطبع شرکت را با مشکالتی 

عمیق درگیر خواهد کرد.
وی راه انــدازی و آغاز بــه کار تعاونی 
مصرف شرکت را نمونه ای از توجه به نیازهای 
همکاران عنوان کرد و افزود: انجام تسهیالتی 
مانند سفرهای زیارتی و سیاحتی با انعقاد تفاهم 
نامه میان شرکت و آب و فاضالب استان تهران 
در جهت استفاده کردن از ظرفیت های هر دو 
شرکت می تواند به عنوان راهکاری مناسب در 

راستای توجه به همکاران قلمداد شود.
رضوی همچنیــن اضافه کرد: با توجه به 
اینکه نیروهایی در قالب قراردادهای گوناگون 
در شــرکت مشــغول به کار هستند که هنوز 
فرصت ازدواج برای آن ها فراهم نشده، شرکت 
می تواند به منظور تســهیل در این امر مهم و 
مقدس از ظرفیت هایــی مانند بیمه و بانک ها 

برای دریافت وام استفاده کند.
مدیــر عامل شــرکت در پایان ســخنان 
خود بر برگزاری بازدید ها و گلگشــت های 
خانوادگــی تاکید و خاطر نشــان کــرد: این 
بازدید ها می تواند از تاسیسات شرکت صورت 
گیرد تا خانواده های همکاران نیز از نزدیک با 
نحوه تامین آب آشنا شده و جذابیت های الزم 

را برای آن ها داشته باشد.

 در جلسه شورای فرهنگی

عنوان شد:
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به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقــه ای تهــران، به مناســبت روز جهانی 
ارتباطــات و روابط عمومی مراســم معرفی 
ســتارگان  برگزیدگان ششــمین جشــنواره 
 روابط عمومی ایران با حضور اســتاندار تهران 

برگزار شد.    
»محسنی بندپی« استاندار تهران در ششمین 
جشــنواره ســتارگان روابــط عمومی گفت: 
نام گذاری 2۷ اردیبهشــت به نام روز روابط 
عمومی تجلیل از زحمات کســانی اســت که 

علیرغم تالش زیاد کمتر به چشم می آیند.
وی افزود: هــر مدیری کــه بخواهد در 
امور اجرایی پیشــرفت کند باید بتواند با تکیه 
بر اطالعات دقیق کــه یکی از وظایف روابط 

عمومی هاست عمل کند.
اســتاندار تهران با اشاره به این که حیات، 
پویایی، بقا و ارتقاء سازمان ناشی از ارتباط دو 
ســویه و برون سازمانی روابط عمومی هاست 
گفت: روابــط عمومی نوین آمیخته ای از فن، 
علم و هنر است که بسیاری از اهداف سازمانی 
به واســطه آن محقق می شــود و بین اهداف 
ســازمانی و مطالبات برون ســازمانی پیوندی 
برقرار است که عمق بخشیدن به آن از وظایف 
روابط عمومی است. روابط عمومی ها باید با 
طراحی شــبکه ای هدفمند و پایدار ارتباط دو 
سویه را بین سازمان و ذینفعان برقرار کنند و با 
شناسایی نیازهای مردم و ذینفعان گامی مهم و 
درست در پیشبرد اهداف سازمان متبوع خود 
بردارند. محســنی بندپی در ادامه افزود: امروز 

عالوه بر جنگ اقتصادی، شــاهد جنگ رسانه 
ای هم هســتیم که در این جنــگ، ابزاری به 
مراتب خطرناک تر در اختیار دشــمن است. 
روابط عمومی ها و فعالین رسانه ای سربازان 
خط مقدم جنگ رسانه ای هستند که باید نشاط 

اجتماعی را در جامعه تزریق کنند.
وی در پایــان خواســتار ارتقــاء جایگاه 
مسووالن روابط عمومی در دستگاه های دولتی 
شد و گفت: مدیر روابط عمومی ادارات باید در 
جلسات شورای معاونین حضور داشته باشند و 
ما این کار را در اســتانداری تهران پایه گذاری 
کردیم و امــروز باید به عنوان یک فرهنگ در 
تمامی دستگاه های اجرایی نهادینه شود. روابط 
عمومی ها به عنوان دیده بان ادارات هســتند 

و حضور در تمامی جلســات باعث می شود 
تا بتوانند ارتباط دو سویه بهتری داشته باشند.

در ادامه این مراسم »احد جاودانی« مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان تهران گفت: 
امیدوارم شــرایطی فراهم کنیم که فعالیت ها و 
هماهنگی های یکپارچه فی مابین تشکل های 
دولتی و غیر دولتی روابط عمومی ها در وزارت 
ارشاد رقم بخورد. وی ضمن دعوت از فعاالن 
عرصه روابط عمومی در برگزاری جشنواره ها 
و فعالیت های فرهنگی و هنری بیان داشــت: 
روابط عمومی نهادی اثر گذار در دوام و قوام 
سازمان و کانال ارتباطی مخاطبان با سازمان می 
باشــد، اعتقاد بر این است برای موفقیت یک 
ســازمان باید از حوزه فرهنگ صیانت شود و 

در این بین روابط عمومیست که نقش مهمی را 
در رصد افکار عمومی ایفا می کند.

احــد جاودانــی خدمت رســانی موفق 
ســازمانی را در گرو توجه جــدی، تثبیت و 
تجهیــز روابط عمومــی ها دانســت و ادامه 
داد: رصــد اطالعات درون ســازمانی و برون 
ســازمانی و انطباق آنها با توجه به ضوابط و 
ارائه راهکار به مدیر سازمان را از اهم وظایف 
روابط عمومی خواند. در پایان این مراســم که 
با حضور ۳00 نفر از دســت اندرکاران روابط 
عمومی های کشــور در مرکــز همایش های 
تالش برگزار شد از روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای تهران به عنوان »ســتاره ملی روابط 

عمومی« تقدیر شد.
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حوزه مدیر عامل

مدیر امور قراردادهای شرکت از ابالغ 
پنج قرارداد اجرایی در بخش های مختلف 

طی یکماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای تهران، محمدحسن کریمی با اعالم 
مطلب فوق اظهار داشــت: تکمیل گزارش 
عملکرد این دفتر طی سال گذشته و تدوین 
برنامه عملیاتی ســال ۹۸ به تفکیک فصول 
ســال یکی از اقداماتی است که به سرانجام 
رســیده و هدف گذاری هــای الزم در این 
خصوص انجام شــده اســت. وی از ابالغ 
پنج قرارداد اجرایی در بخش های مختلف 
شــرکت طی یک ماهه نخست سال جاری 
خبــر داد و گفت: ایــن قراردادها در قالب 
معامالت بــزرگ، متوســط و مزایده پس 
از طــی فرایند قانونی خود بــرای اجرا به 

واحدهای مربوطه ابالغ شده است.
مدیر امــور قراردادهای شــرکت آب 
منطقه ای تهران با اشــاره به برگزاری دوره 
آموزشی سامانه ستاد گفت: سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت یکی از سامانه هایی است 
که در راستای شفافیت در معامالت دولت و 
پیشگیری از وقوع هرگونه فساد ایجاد شده 
است تا معامالت ســازمان ها و ارگان های 
دولتی ضمن شفافیت در این زمینه و به دلیل 
تســریع در فرایند انجام معامالت و تحقق 
اهداف الکترونیکی دولت از حالت فیزیکی 
خارج و بــه صورت ســامانه الکترونیکی 
پیگیری شــود. وی ادامه داد: بــا توجه به 
اهمیــت روز افــزون و فراگیر بــودن این 
سامانه، درحال تدارک یک دوره آموزشی در 
خصوص بحث انتخاب مشاورین که اخیرا 
راه اندازی و ساماندهی گردیده است، هستیم 
تا واحدهای مربوطه شرکت به نحو مقتضی 
بتوانند از آن بهره گیری نمایند. کریمی تاکید 
کــرد: بــا راه اندازی ســامانه تــدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( کلیه معامالت 
و مناقصات شــرکت آب منطقه ای تهران از 
طریق این ســامانه انجام می شود که در این 
راســتا هم اکنون ۵0 معاملــه اعم از عمده، 

متوسط و مزایده در دست اقدام است. 
وی در پایان با اشــاره به انجام مناقصه 
خرید، نصــب و راه اندازی دســتگاه های 
شتاب نگار سدهای امیرکبیر، طالقان و لتیان 
گفت: عالوه بــر آن نیز مناقصه های تامین 
مالی عملیات تکمیلی ســد نمرود، خرید 
تجهیزات سرور و ارتقا شبکه حوزه ستادی، 
انجــام خدمات خودرویی حوزه ســتادی، 
انجام خدمات نظافت و فضای ســبز، لوله 
کشی داخلی گاز ســاختمان های اداری و 
مسکونی سد لتیان و همچنین ارتقا سیستم 
امنیتی سد طالقان در دست اقدام و پیگیری 

است.

سرپرســت دفتر حقوقی شرکت از 
احقاق حقــوق بیت المــال در یکی از 
تجدیدنظر  دادگاه  قدیمی در  پرونده های 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقه ای تهران، عباس اســماعیلی 
خرم با اعالم مطلب فوق اظهار داشــت: 
در سال ۱۳۹۵ دعوایی به خواسته مطالبه 
بهای یک قطعه زمین به مســاحت بیش 
از۶۷۴۷ مترمربــع از اراضی قریه حصار 
امیر شهرستان پاکدشت بابت عبور کانال 
انتقــال آب به انضمام کلیــه هزینه های 
دادرســی و حق الوکاله وکیــل و ... به 
 طرفیــت شــرکت متبوع طــرح و اقامه 
گردیــد. وی با بیان اینکــه موضوع در 
شــعبه پنجــم دادگاه عمومی حقوقــی 
پاکدشــت مورد رســیدگی قرار گرفت 
گفت: پس از تشــکیل جلســات متعدد 
رســیدگی و بحث و تبادل نظر، پرونده 
جهت بررســی و اعالم نظــر به هیئت 
ارجاع  رسمی دادگســتری  کارشناســان 
گشــت که این هیئت بــدون توجه به 
شرایط و موقعیت کانال و بدون در نظر 
گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر احداث 
و تملــک خــط انتقال احداث شــده، 
مبادرت به ارائه نظریه بر علیه شــرکت 
آب منطقــه ای نمود.  سرپرســت دفتر 
حقوقی شــرکت آب منطقه ای تهران با 
تاکید بر غیر کارشناسی بودن رای دادگاه 
گفت: پس از صدور دادنامه محکومیت، 
این دفتر درصــدد تجدیدنظرخواهی از 
دادنامه صــادره برآمده و دادخواســت 
تجدیدنظرخواهــی در مهلت مقرر ثبت 

و متعاقبًا به شــعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر 
اســتان تهران ارجاع گردید کــه نهایتًا 
با مراجعــات مکرر و پیگیری مســتمر 
و جدی کارشناســان حقوقــی این دفتر 
و ارائــه دفاعیات محکمه پســند نهایتًا 
پذیــرش  تجدیدنظر،ضمــن  دادگاه 
دفاعیات ارائه شــده، قــرار قطعی مبنی 
بــر رد دعوی خواهــان و نقض دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را صادر نمود و بدین 
طریق از تحمیل محکومیت مالی سنگین 

به شرکت ممانعت بعمل آمد.
وی تصریح کرد: کانــال انتقال آب 
به منظور اصالح شــبکه آبرســانی و با 
هدف پیشبرد و توســعه امر کشاورزی 
و جلوگیری از هــدرروی آب و ارتقاء 
بهره وری آبیــاری و نهایتًا انتفاع هرچه 
بیشتر مردم منطقه از منابع ارزشمند آب 
در دهه ۵0 خورشیدی در دست احداث 
قرار گرفت و مطابق مقررات مجری در 
زمان اجرای طرح تملک گردیده است .

 درخشش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران
در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی

روابط عمومی نوین 
آمیخته ای از فن، علم 

و هنر است كه بسیاری 
از اهداف سازمانی به 

 واسطه آن محقق 
می شود و بین اهداف 

سازمانی و مطالبات 
برون سازمانی پیوندی 

برقرار است كه عمق 
بخشیدن به آن از 

وظایف روابط عمومی 
است
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بازگشایی مجدد فروشگاه تعاونی مصرف آب و آبفا
فروشــگاه تعاونی مصــرف آب و آبفا با 
همــکاری شــرکت آب منطقــه ای تهران و 
شرکت آب و فاضالب استان تهران بازگشایی 

شد. 
به گزارش پیــام آب ، فروشــگاه تعاونی 
مصــرف آب و آبفا که با همکاری مشــترک 
شــرکت آب منطقه ای تهران و شــرکت آب 
و فاضالب اســتان تهران تجهیز شده است، با 
حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران 
و قائم مقام شــرکت آب و فاضالب اســتان 

تهران بازگشایی شد.
این فروشــگاه در ضلع جنوبی شــرکت 
آب منطقه ای تهران در خیابان شــهید برادران 

عبداهلل زاده بازگشایی شده است و انواع کاالها 
از جملــه مواد غذایی، شــوینده، بلور، میوه و 

سبزیجات، ترشیجات و غیره عرضه می شود.
عرضــه کاالی بــا کیفیت بدون واســطه 
و با قیمت های مناســب به کارکنان شــرکت 
آب منطقــه ای و شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان تهران و سایر اقشــار مردم از اهداف 
بازگشــایی این تعاونی مصرف است. با توجه 
به لزوم ارائه خدمــات بهتر به کارکنان، نتیجه 
تالش های مســتمر یکسال گذشــته به نتیجه 
رســید تا کاالهایی با کیفیت و قیمت مناسب 
عرضه شود. این فروشگاه همه روزه از ساعت 

۸ تا 2۱:۳0 آماده خدمت رسانی خواهد بود.

لزوم اخذ گواهینامه شایستگی 
 عمومی مدیران حرفه ای برای ارتقاء

 در سطوح باالتر

مدیــر منابع انســانی، آمــوزش و رفاه شــرکت از لزوم اخذ 
گواهینامــه شایســتگی عمومی مدیران حرفه ای بــرای ارتقاء در 
ســطوح باالتر خبر داد. به گزارش پیام آب، » علی اصغری« با بیان 
این مطلــب اظهار کرد: باعنایت به ضرورت توجه به رویکردها و 
سیاســت های ظرفیت سازی مدیریتی بخش آب و با توجه به مفاد 
دستورالعمل نحوه ارزیابی توســعه شایستگی های عمومی مدیران 
حرفه ای و مدل شایستگی مدیران، بخشنامه ابالغی سازمان اداری 
و استخدامی کشور و همچنین به استناد ماده 2 مصوبه شورای عالی 
اداری در رابطه با شــرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 
ای از ابتدای ســال ۹۷، هرگونه انتصاب مدیران در سطوح باالتر، 
شایســتگی  گواهینامه  اخذ  به  منوط 
عمومی احــراز ســمت های مدیریتی 

می باشد.
وی با بیان اینکه کانونهای ارزیابی، 
تاییــد صالحیت شــده دولتی  مراکز 
و غیردولتی توسط ســازمان اداری و 
می شوند،  محسوب  استخدامی کشــور 
تصریح کرد: سازمان ها قبل از انتصاب 
یا ارتقاء واجدین شــرایط به ســطوح 
بعدی مدیریتی طی فرآیندی رســمی و 
برمبنای شــاخص ها و ابزارهای مورد 
شایستگی های  ارزیابی  به  نسبت  تایید 
کارمنــدان و تعیین میــزان توان بالقوه 
مدیریتی  احرازســمت های  برای  آنان 
اقدام می نمایند. اصغــری اضافه کرد: 
افــرادی که حدنصاب امتیازات)حداقــل ۶0 درصد از کل امتیازات( 
در هر شایستگی را درفرآیند کانون ارزیابی کسب نمایند، »گواهینامه 
شایســتگی عمومی مدیران حرفه ای« را دریافت می کنند و کانون های 
ارزیابی موظفند برای هر یــک از افرادی که ارزیابی می کنند ، نیمرخ 
شایستگی شامل مشخصات فردی ، ســازمانی و شغلی و وضعیت و 
امتیارات فرد در هریک از شایســتگی ها را تهیه و در اختیار دســتگاه 
اجرایی فرد ارزیابی شــده قرار دهند. مدیر منابع انســانی، آموزش 
و رفاه شرکت یادآور شــد: اطالعات مندرج در نیمرخ شایستگی 
افراد محرمانه می باشــد و افرادتعیین صالحیت شده در کانون های 
ارزیابی با ملحوظ داشتن سایر شرایط احراز پست های مدیریتی به 
پســت ذیربط منصوب می گردند. وی در پایان خاطر نشان عنوان 
کرد: درراستای اجرای بخشنامه فوق الذکر تعداد ۸ نفر از همکاران 
)مفید اصغری، عباس اســماعیلی خرم،حسن طبسی،نسیم طوفان 
تبریزی، غالمعلی محمدی بیدختی، محمد داودی، عطاءا... رجبی 
ومحمدرضا گیتی پژوه( به منظور تصدی پســت های مدیریتی در 
سطوح پایه و میانی درسال۹۷ به کانون های ارزیابی ذیربط معرفی 
شــده و پس از طی مراحل الزم موفق به اخــذ گواهینامه ذیربط 

گردیدند که برای این همکاران آرزوی توفیق روزافزون داریم.

حوزه اداری و مالی

سرپرست امور تدارکات و پشتیبانی شرکت گفت: 
یکی از روش هــای کنترل هزینه های جاری دولت ها، 
مدیریت سبز است که با برخورداری از دستورالعمل و 
آیین نامه های مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب 
و انرژی و کاغذ در دستگاه های دولتی کمک می کند. به 
گزارش پیام آب، » کوروش همدانیان« با بیان این مطلب 
اظهار کرد: به منظور مدیریت و کنترل میزان آلودگی ها 
و مصارف آب، انرژی و کاغذ در دولت، از ســال های 
۱۳۸۳ و ۱۳۸2 موضوع مدیریت سبز یا دولت سبز در 

قانون بودجه دولت دیده شد.
وی بیــان کرد: همچنین از ســال ۱۳۸۴ موضوع 
مدیریت ســبز بــه برنامه چهارم توســعه و بعدها به 
برنامه های پنجم و ششــم توسعه وارد شد؛ اما به رغم 
آنکه مســاله مدیریت سبز در دســتگاه های دولتی به 
عنوان یک قانون به تصویب رسید، این مبحث با فراز 
و نشیب هایی همراه شد و با وجود اینکه مدیریت سبز، 
ساز و کاری بسیار قوی برای مدیریت مصارف جاری 
دولت ها اســت، در دوره ای، توجه الزم به اجرای این 

قانون صورت نگرفت. 
همدانیان با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت موضوع، 
در سال ۹2 و با آغاز به کار دولت یازدهم، این دولت 
اقدام به بازنگری دستورالعمل ها و ابالغ مجدد آنها و 
همچنین برگزاری جلســات توجیهی با دستگاه های 
دولتی نمود، ادامه داد: بر این اســاس مقرر شد امتیاز 
کسب شده توسط دستگاه ها در زمینه مدیریت سبز در 
امتیاز ارزیابی دســتگاه های دولتی وارد شود و به این 
ترتیب مدیریت سبز به یکی از مالک ها و شاخص های 

ارزشیابی عملکرد دستگاه های دولتی بدل شد.
وی در ادامــه با بیــان اینکه در جهــت اجرایی 
مدیریت ســبز و اصالح الگــوی فرهنگ مصرف با 
فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در 
زمینه کاهش مصرف برق اقداماتی در سال گذشته در 
شرکت انجام گرفته است، گفت: خرید پرژکتورهای 

کم مصرف ال ای دی و جایگزین نمودن پرژکتورهای 
پر مصرف، استانداردســازی و کاهش میزان روشنایی 
اتاقهــا، راهروها و راه پله ها، اســتاندارد نمودن میزان 
مصرف موتورخانه ها، تغییر و کاهش ساعات کار فن 
کویل ها و اخذ گواهینامه استاندارد برای موتورخانه ها 
از جمله این موارد بوده اســت. همدانیان با اشــاره به 
اینکه آمارها نشان می دهد مصرف منابع انرژی و آب 
در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است و اجرای 
مدیریت سبز می تواند راهکاری موفق برای کاهش این 
اختالف میانگین مصرف باشــد، افزود: تغییر ساعات 
آبدهی به فضای سبز، اجرای سیستم آبیاری قطره ای 
و رفع خرابی و ترمیم نشتی لوله های آب و تاسیسات 
در کانال ها در جهت کاهش مصرف آب در شــرکت 
در سال گذشته جهت اصالح الگوی مصرف اجرایی 
شده است. سرپرست امور تدارکات و پشتیبانی شرکت 
همچنین اضافه کرد: استقرار موقت باکس حمل زباله 
فضای سبز در مواقع لزوم و تخلیه زباله ها در محل های 
تعیین شده شهرداری، خرید سطل های رنگی تفکیک 
زباله قــراردادن در نقاط مختلف مجموعه شــرکت، 
آمــوزش و توجیه کارگران مربوطه در جهت تفکیک 
زباله ها از مبداء، کاهش مصرف کاغذ از طریق کاهش 
ســهم هر واحد از کاغذ مصرفی و نیز کاهش مصرف 
گاز از طریق کاهش ســاعات کار دیگ های آب گرم 
موتورخانه ها نیز در ســال ۹۷ در شــرکت در جهت 
مدیریت سبز عملیاتی گردید. وی در پایان ضمن بیان 
اینکه مدیریت مصــرف آب، انرژی و مدیریت تولید 
پســماند، در نهایت به حفظ محیط زیســت، کاهش 
انتشــار گازهــای گلخانه ای و کاهــش آلودگی هوا 
کمک می کند،خاطر نشــان کرد: مدیریت سبز به یکی 
از مالک ها و شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های 
دولتی تبدیل شــده است؛ از این رو امتیاز کسب شده 
توسط دســتگاه ها در زمینه مدیریت ســبز در امتیاز 

ارزیابی این دستگاه ها وارد می شود.

 اجرای مدیریت سبز 
یکی از روش های کنترل هزینه های جاری شرکت
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7
حوزه طرح و توسعه

 مجری طرح احداث سازه مقسم جریان در ابتدای رودخانه 
شــاه چای شــهریار گفت: با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفتــه در خصوص احتمال بارش های تند بهاری و ســیالبی 
شدن رودخانه کرج و رهاســازی آب سد امیرکبیر در راستای 
مدیریت مخزن، آمادگی های الزم در این موضوع را ایجاد نمود 
و طراحی سازه مقســم جریان آب رودخانه با عرض رودخانه 
کرج در منطقه شهریار، جهت مدیریت جریان ورودی سیالب با 
هدف کاهش مخاطرات در مناطق پایین دست، صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، » کمال 
الدین کاظمی« با بیان این مطلب اظهار کرد: 

در پــی بارندگی های شــدید روزهــای ۱۱ و ۱2 فرودین 
ســال جاری و متعاقب آن افزایش آورد رودخانه از باالدست از 
سرشــاخه های آدران و کندر و همچنین جمع شدن جریان آب 
میان حوضه، حجم ســیالب قابل توجهی از سیالب ها در روز 
۱۳ فروردین وارد رودخانه کرج گردید. از ســوی دیگر تجاوز 
به حریم و کاهش عرض قابل توجه بستر رودخانه شاه چای در 
محدوده شهرستان گلستان و بهارستان در پایین دست رودخانه 
و در نتیجه کاهش ظرفیت عبور دهی رودخانه و روانه شــدن 
سیالب در منازل مســکونی در محدوده مذکور، منجر به بروز 

نگرانی مردم منطقه و مسئولین محلی گردید.
 وی بــا بیان اینکه بــا توجه به پیــش بینی های صورت 
گرفتــه در خصوص احتمال بارش های تند بهاری و ســیالبی 
شدن رودخانه کرج و رهاســازی آب سد امیرکبیر در راستای 
مدیریت مخزن، طراحی ســازه مقســم جریان آب رودخانه با 
عرض رودخانه کرج در منطقه شهریار، جهت مدیریت جریان 
ورودی ســیالب با هدف کاهش مخاطــرات در مناطق پایین 

دست، صورت گرفت، تصریح کرد: از ماه های گذشته اقدامات 
زیرساختی الزم جهت مدیریت هر چه بهتر سیالب های ورودی 
به محدوده پروژه در راســتای کاهش خسارات وارده به مراکز 
مســکونی، صنعتی و همچنین سایر زیر ســاخت های منطقه 
 توسط شــرکت آب منطقه ای تهران، مســتمرا اجرا و نظارت

 گردید.

کاظمی با اشــاره به اینکه هماهنگی های زیادی با معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران و ســازمان مدیریت 
بحــران و همــکاری فرمانداری هــا و شــهرداری های منطقه 
صورت گرفت،یادآور شــد: با توجه به بحرانی شــدن مقطع 
زمانی، توان فنی و ماشــین آالت ســنگین به یــک باره به کار 
گرفته شــد و با بســیج نیروی تخصصی و ماشین آالت الزم 
و امکانات حاضر در پروژه احداث تغذیه مصنوعی شــهریار، 
اقدامات الزم به منظور ســاخت مقســم جریان آب، در محل 
سردهانه رودخانه شــاه چای از ابتدای روز ۱۳ فروردین آغاز 
گردید و پس از چندین ســاعت تــالش و هدایت عوامل فنی 
 و اجرایی، در ســاعات ابتدایی بامداد روز ۱۴ فروردین به پایان

 رسید.
 وی افزود: با ساخت این سازه، بخشی از سیالب ورودی 
به مســیر رودخانه کرج هدایت شد و باعث کاهش دبی پیک 
به رودخانه شــاه چای گردید و نگرانی های در خصوص بروز 
خسارات فزاینده در پایین دست این رودخانه در منطق بهارستان 

و گلستان از میان رفت.
 گفتنی است، پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار در ابتدای 
مخروط افکنه رودخانه کرج در محدوده شــمال شهرستانهای 
شــهریار و قدس واقع گردیده اســت، این پروژه در راســتای 
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی دشت شهریار، نقش 
بسزایی در مدیریت سیالبهای فصلی رودخانه کرج ایفا می نماید 
و احداث سازه مقســم در پایین دست این پروژه، در سردهانه 
رودخانه های کرج و شاه چای که میتواند عملیات پخش سیل را 
در اراضی پایین دست به انجام برساند مورد توجه شرکت آب 

منطقه ای تهران بوده است.

 احداث سازه مقسم جریان در ابتدای رودخانه شاه چای شهریار

 جریان خروجی از طریق شیرهای موجود 
درسیستم آبیاری افزایش یافت

 مجری طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر از انجام 
اقداماتی توســط این طرح در راستای کنترل سیالب های اخیر خبر 

داد.
به گزارش پیام آب، » عادل ســاعدی« با بیان این مطلب اظهار 
کرد: بخشــی از این اقدامات شامل کانال سرریز تصفیه خانه ششم 
تهران در محدوده رودخانه کن بوده که احداث دایک )خاکریز( در 
انتهای کانال ســرریز، منتهی به رودخانه کن قبل از وقوع سیالب 

یکی از این موارد می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی وقوع ســیالب در رودخانه 
کــن، احداث دایک در انتهای کانال ســرریز، منتهــی به رودخانه 
کن در اســفند ۹۷ در دســتور کار پیمانکار قرار گرفت که پس از 
وقوع ســیالب و باال آمدن ســطح آب رودخانه کن، خوشبختانه 
ســیالب از محدوده عملیــات اجرایی کانــال در رودخانه کن به 
ســمت پایین دســت هدایت و از بروز خســارت به سازه اصلی 
کانال جلوگیری شد. ســاعدی همچنین اقدام دیگر را در اولویت 
قــراردادن تکمیل باکــس کالورت کانال در بخــش آزادراه تهران 
شمال و هدایت سیالب از باالدست آزادراه به سمت رودخانه کن 
دانســت و افزود: اجرای زهکش در زیر سازه بتنی بخش پلکانی 
و بــرم بندی خاکبرداری اطــراف کانال که با توجــه به طراحی، 
اجرا و عملکرد خوب زهکــش و همچنین جمع آوری و هدایت 
جریانــات آب از اطراف کانال به حوضچه پایین دســت و نهایتا 
رودخانه کن، خوشــبختانه هیچگونه خســارتی به سازه های اجرا 
 شده وارد نشــد از جمله این فعالیت ها در راستای کنترل سیالب 

می باشد.

با هدف مدیریت جریان ورودی سیالب و کاهش مخاطرات در مناطق پایین دست صورت گرفت:

در راستای کنترل سیالب های ورودی به دریاچه سد نمرود؛

مجری طرح ســد نمرود شــرکت از افزایش جریان 
خروجی از طریق شــیرهای موجود درسیستم آبیاری در 
راستای کنترل سیالب های ورودی به دریاچه سد نمرود 
خبر داد. به گزارش پیام آب، » خلیل اردشیر تنها« با بیان این 
مطلب اظهار کرد: با توجه به ســوابق و تجارب سال های 
گذشته و رصد مداوم گزارشات هواشناسی توسط دستگاه 
نظارت ســد نمــرود، از تاریخ ۱0 ۱0 اســفندماه ۹۷ به 
منظور ایجاد فضای مناســب و کافی جهت ورود جریان 
سیالب های احتمالی به دریاچه سد نمرود، پیش بینی های 

الزم صورت گرفت . 
وی ادامه داد: بر این اســاس و بنا به ضرورت کنترل 
ســیالب های ورودی به دریاچه نسبت به افزایش جریان 
خروجی از طریق شــیرهای موجود درسیســتم آبیاری 
اقدامات الزم بعمل آمده و با قرائت تراز سطح آب دریاچه 
و محاسبه حجم آب موجود که از قبل نیز انجام می گرفت 
و در ایــن ایام تشــدید گردید، به گونــه ای مدیریت و 
برنامه ریزی انجام شد که به صورت همزمان بتوان حداکثر 
آب مورد نیاز اراضی پایین دســت را ذخیره نمود و هم 

اینکه فضای الزم جهت کنترل سیالب نیز فراهم گردد. 
وی با بیان اینکه طی این مدت جمعا به مقدار حدود 
20 میلیون و 2۹۵ هزار متر مکعب آب رهاســازی شده 
است ، تصریح کرد: اهمیت این پیش بینی و برنامه ریزی و 
مدیریت صورت گرفته در سیالب هایی که در تاریخ های 
یازدهم و دوازدهم فروردین ماه که با دبی ۳۳ الی ۳۴ متر 

مکعب در ثانیه به وقوع پیوست نمودار شد.
 اردشیر تنها همچنین یادآور شد: با توجه به عدم اتمام 
و غیر قابل بهره برداری بودن تونل تخلیه کننده تحتانی که 
قابلیت تخلیه ۸۶ متر مکعب آب را دارد و همچنین توان 
خروجی حداکثر ۱۳ متر مکعبــی آب از مجرای آبیاری 
درصورت عدم وجود فضای پیش بینی شده مذکور قطعا 
اراضی و بافت مســکونی روستای سله بن که بخش های 
اعظمی از آن در حاشیه رودخانه و دریاچه سد قرار داشته و 

به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی تاکنون استمالک نشده 
اســت، با خطرات جانی و مالی زیادی مواجه می گردید . 
وی در ادامــه عنوان کرد: با وجود اقدامات فوق و به دلیل 
هشدارهای ستاد بحران و غیر قابل پیش بینی بودن میزان 
دبی سیالب های احتمالی به منظور آمادگی ، پیشگیری و 
مقابله با کلیه حوادث و خطرات ناشی از سیل که با استفاده 
از تــوان حداکثری و تالش بی وقفه همکاران ) مشــاور 
و کارفرما ( در زمان وقوع ســیالب بــا پایش میدانی و 
لحظه ای سیل و گزارش و اطالع مستمر آن به فرمانداری ، 
بخشداری ، دادســتانی ، نیروی انتظامی و دیگر ارگان های 
شهرســتان صورت گرفت، نسبت به هشــدارهای الزم 
به اهالی روســتاهای در معرض سیل در باالدست سد و 
 تخلیه ساکنین منازل حاشیه رودخانه و دریاچه در روستای 

سله بن اقدام گردید. 

اقدامات انجام شده توسط 
طرح آبرسانی به تهران از سد 

تنظیمی امیرکبیر به منظور کنترل سیالب

از ماه های گذشته 
اقدامات زیرساختی 
الزم جهت مدیریت 

هر چه بهتر 
سیالب های ورودی 
به محدوده پروژه 
در راستای كاهش 
خسارات وارده به 

مراكز مسکونی، 
صنعتی و همچنین 

سایر زیر ساخت های 
منطقه توسط 

شركت آب منطقه 
ای تهران، مستمرا 

اجرا و نظارت 
گردید
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نشـریه پیـام آب

8
حوزه  برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی شــرکت از افزایش اعتبارات تعمیرات 
و نگهداری، در پــی ارایه برنامه ها و پروژه های شــرکت در 
خصــوص تأمین منابع جهــت موافقتنامه هــای نگهداری و 

تعمیرات اساسی تأسیسات آبی و برق آبی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای تهران، 
» محمد علی طرفه« در جلســه بررســی بودجه سال ۱۳۹۸ 
شرکت که در دفتر معاونت برنامه ریزی با حضور سایر معاونین 
شرکت و مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شد ضمن بیان 
گزارش کلیات بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ و بودجه اصالحی 
سال ۱۳۹۷ شــرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت و 
سازمان برنامه و بودجه رسیده است، با بیان این مطلب اظهار 
کرد: با عنایت به ابالغ صورت جلســه بودجه اصالحی سال 
۱۳۹۷ و بودجه مصوب ســال ۱۳۹۸، درآمدهای شرکت در 
ســال جاری بالغ بر 22۱0 میلیارد ریال برآورد گردیده است 
که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ افزایشی معادل %2۶.۳ 
را نشان می دهد. در همین زمینه افزایش هزینه های شرکت در 
ســال ۱۳۹۸ نیز معادل 2۶.۳% نسبت به بودجه مصوب سال 

۱۳۹۷ می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ها و پروژه های مشخص شده 
در بودجه شرکت اعتبارات سر فصل های خدمات قراردادی، 
تعمیرات و نگهداری بیشترین افزایشات را در بـودجـه سال 

۱۳۹۸ بـه ترتیب معادل ۵۵% و ۷۳.۶% نشان می دهد.
وی با بیان اینکه افزایش اعتبارات تعمیرات و نگهداری، در 
پی ارایه برنامه ها و پروژه های شرکت در خصوص تأمین منابع 
جهت موافقتنامه های نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات 
آبی و برق آبی توسط مجمع عمومی انجام شده است، تصریح 

کرد: این اقدام در راســتای بهبود وضعیت تاسیســات اصلی 
شرکت اعم از سدها، نیروگاه ها، خطوط انتقال آب و شبکه های 

آبیاری و زهکشی بوده است.
طرفه با تاکید بر اینکه عالوه بر اعتبارات هزینه ای جاری، 
اعتبارات هزینه های ســرمایه ای نیز ۱۸.۸% نسبت به مصوب 
سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است، افزود: عالوه بر این در بودجه 
ســال ۱۳۹۸ شرکت جهت کمک به اجرای طرح های عمرانی 
شــرکت از محل منابع داخلی مبلغ ۳۳۵0 میلیارد ریال مورد 

تصویب مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است.
طرفه همچنیــن یادآور شــد: برنامه ریزی تهیــه و ارائه 
چارچوب موافقتنامه های داخلی هزینه ای و درآمدی شرکت 
توســط معاونت برنامه ریزی، تهیه گزارش در خصوص منابع 
حاصل از اجرای بخشنامه جداسازی با توجه به درج اعتبارات 

الزم جهت جبران منابــع داخلی طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای در سر فصل سایر منابع بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ 
به میزان ۳000 میلیارد ریال نیز از جمله تصمیمات در جهت 
اجرای تکالیف مصرح در بودجه ســال ۱۳۹۸ شرکت در این 

نشست می باشد.
وی یکی دیگر از مصوبات این نشست را اقدام نسبت به 
برنامه ریزی جهــت اخذ درآمدهای مصرح در بودجه و تبیین 
راهکارهای افزایش درآمدهای شــرکت توسط معاونت های 
حفاظت و بهره برداری و منابع انســانی، مالی و پشــتیبانی با 
توجه به تصویب مبلغ 22۱0 میلیــارد ریال درآمد در بودجه 
مصوب سال ۱۳۹۸ شرکت دانست و ادامه داد: بر این اساس، 
با عنایت به ریز تکالیف درآمدی، نسبت به برنامه ریزی جهت 
اخذ درآمدهای مصرح اقدام و راهکارهای افزایش درآمدهای 
شرکت جهت درج در بودجه پیشنهادی اصالحی سال ۱۳۹۸ 

و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شرکت تنظیم و ارایه گردد.
 معاون برنامه ریزی، در پایان خاطر نشان کرد: تسهیم هزینه 
ســرفصل های خدمات قراردادی، تعمیرات و نگهداری، سایر 
هزینه ها و ارائه هزینه های سرمایه ای انجام و جهت بررسی و 

تصویب در جلسه و نیز
ارائه گزارش عملکرد بودجه ۱2 ماهه سال ۱۳۹۷ بر اساس 
کدینگ بودجه و قیمت تمام شده از دیگر تصمیمات به جهت 
اجرای تکالیف مصرح در بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت می باشد.

در این جلســه گزارش کلیات بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ 
و بودجه اصالحی ســال ۱۳۹۷ شرکت که به تصویب مجمع 
عمومی شرکت و سازمان برنامه و بودجه رسیده است، توسط 

معاونت برنامه ریزی ارایه گردید.

مدیــر دفتر فــن آوری اطالعات و توســعه 
مدیریت شــرکت از ثبت سرانه ارائه پیشنهاد 2.2 

در سال ۹۷ خبر داد.
به گــزارش پیام آب، » عزیزاله موالیی« با بیان 
این مطلب اظهار کرد: ســرانه ارائه پیشنهاد مورد 
انتظار صنعت آب کشــور در سال ۹۷ معادل ۱.2 
و هدف گذاری سرانه مطلوب داخلی شرکت در 

سال ۹۷، 2 در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار اخذ شــده از سامانه 
نظام پیشنهادها، ســرانه ارائه پیشنهاد در سال ۹۷، 
2.2 بوده و میزان مشارکت همکاران در این سال، 

۳2 درصد می باشد. 
موالیی تصریح کرد: ســرانه ارائه پیشنهاد در 
سال های ۹۴ الی ۹۷ به ترتیب ۱.۶، ۱.۷، ۱.۸ ، 2.2 
می باشــد و شرکت توانسته است در این شاخص 
عملکرد قابل قبولی ارائه نماید. ولیکن می بایست 
به موضوع ارتقاء کیفیت پیشنهادهای ارائه شده نیز 

بیشتر پرداخته شود.
موالیی با اشاره به اینکه سرانه ارائه پیشنهاد در 
ســال ۹۷ در حوزه مدیر عامل 2.۵۹ برآورد شده 
است، یادآور شد: تعداد پیشنهادهای ارائه شده در 
سال گذشــته در این حوزه ۱۴0 مورد بوده است 
و درصد مشارکت همکاران این حوزه ۴۶ درصد 

می باشد.
وی درصد مشــارکت همکاران در معاونت 
حفاظــت و بهره برداری را 2۷ درصد دانســت و 
گفت: در سال گذشته ۱۷۷ پیشنهاد توسط ۴۹ نفر 
از همکاران این حوزه در ســامانه ثبت گردیده که 

حاکی از سرانه پیشنهاد 0.۹۸ می باشد.
مدیر دفتر فناوری اطالعات و توسعه مدیریت 
شرکت در خصوص میزان مشارکت معاونت طرح 
و توسعه عنوان کرد: ۱۳ پرسنل پیشنهاد دهنده از 
این حوزه درسال گذشته، ۴۹ پیشنهاد ارائه نمودند 
و ســرانه ارائه پیشنهاد 0.۶۸ و میزان مشارکت ۱۸ 

درصد در این معاونت محقق گردیده است.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: در معاونــت 
برنامه ریزی تعداد ۱۳۵ پیشــنهاد توسط ۱2 نفر از 

همکاران این معاونت ثبت گردیده، لذا سرانه ارائه 
پیشنهاد در این حوزه ۵.۸۶ بوده و میزان مشارکت 

۵2 درصد می باشد.
موالیی همچنین بیــان کرد: در معاونت منابع 
انسانی، مالی و پشتیبانی، با ۴2 درصد مشارکت و 
ارائه ۳۵۱ پیشــنهاد توسط 2۴ نفر از همکاران این 
حوزه، سرانه ارائه پیشــنهاد ۶.۱۵ محقق گردیده 

است.
وی با اشــاره به اینکه بر اساس این گزارش 
در مجموع تعداد پیشنهاد ارائه شده سال ۹۷ ، ۸۵2 
مورد توسط ۱2۳ نفر از همکاران محترم می باشد، 
خاطر نشــان کرد: میزان مشــارکت، ۳2 درصد و 
سرانه ارائه پیشنهاد 2.2 در سال ۹۷ محقق گردیده 
اســت. همچنیــن، باالترین میزان مشــارکت در 
معاونت برنامه ریزی )۵2 درصد( و باالترین سرانه 
پیشنهاد در معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 

)۶.۱۵( بوده است.
موالیی ادامه داد: بر اســاس صورت جلســه 
هفتمین کارگاه آموزشــی نظام پذیرش و بررسی 
پیشنهادها در شرکت مدیریت منابع آب ایران، مقرر 
گردیده است با پیاده سازی مفاد شیوه نامه جدید 
نظام پیشنهادها، تحقق سرانه ارائه پیشنهاد معادل ۳ 
به عنوان هدف گذاری سال ۹۸ برای شرکت های 

تابعه مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر ضــرورت ترویج روحیه 
نــوآوری و مشــارکت ، اهمیت نقــش هریک از 
کارکنــان در دســتیابی به اهداف تعیین شــده و 
کســب امتیــازات الزم در ارزیابی های عملکرد 
فردی و ســازمانی، خاطر نشان کرد: برای رسیدن 
به این امر، تمامی همکاران بایســتی نسبت به ثبت 
حداقل ۵ پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها اقدام 
نمایند. در ضمن برنامه بهبود عملکرد جهت ارتقاء 
)کمی و کیفی( سطح اســتقرار نظام پیشنهادها در 
شرکت) در ابعادی همچون ارزیابی، اجرا ،فرهنگ 
سازی، پاداش دهی و غیره( در دست تدوین بوده 
و اقدامات پیش رو در برنامه عملیاتی سال جاری 

لحاظ خواهد شد.

توجه ویژه به موافقت نامه های نگهداری و تعمیرات 
تاسیسات آبی و برق آبی   در بودجه سال جاری رشکت 

صورت گرفت؛

مدیر دفتر فن آوری اطالعات و توســعه مدیریت شــرکت گفت: در فرایند 
خودارزیابی ساالنه سطح استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل APO شرکت موفق 

به اخذ امتیاز ۱2۵ در سال ۹۷ گردید. 
به گزارش پیام آب، » عزیزاله موالیی« با بیان این مطلب اظهار کرد: تثبیت سطح 
آغاز به معنای شــروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان و سعی در اجرای 
آزمایشی آن است و سطوح مدل مزبور شامل واکنش (انفعال)، آغاز، توسعه، پاالیش 

(کنترل) و بلوغ می باشد.
وی با بیان اینکه حداکثر امتیاز سطح استقرار مدیریت دانش امتیاز 2۱0 )سطح 
بلوغ بعمنای غالب بودن مدیریت دانش در ســازمان( می باشد، تصریح کرد: امتیاز 
کسب شده مدیریت دانش شرکت در سال ۹۷ با توجه به امتیاز سال ۹۶ )۱۱۱.0۹۶( 

رشد قابل قبولی را نشان می دهد. 
موالیی اضافه کرد: در فرایند خودارزیابی، اقدامات مختلفی از جمله محاســبه 
تعداد پرسشــنامه های مورد انتظار جهت تکمیل به تفکیک حوزه های ســازمانی 
براساس فرمول نمونه آماری از جامعه محدود و نیز تکمیل فرایند الکترونیکی نمودن 

پرسشنامه مدیریت دانش در پورتال داخلی شرکت صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: تهیه و همچنین بارگذاری فایل راهنما، مکاتبه، درج اطالعیه 
و پیگیری مستمر از حوزه های سازمانی جهت تکمیل پرسشنامه و جمعبندی نتایج 
پرسشنامه های تکمیل شده و تعیین وضعیت شرکت در ابعاد مدل جهت انعکاس 

درون و برون سازمانی نیز در این خصوص اجرایی شده است.
 وی با بیان اینکه احصاء آسیب های وارده بر نظام مدیریت دانش در شرکت و 
تهیه گزارش مربوطه آن انجام گرفته است، تصریح کرد: تهیه برنامه بهبود عملکرد 
در زمینه مدیریت دانش در شرکت برای سال ۹۸ منطبق با برنامه جامع اصالح نظام 
اداری، برنامه عملیاتی ســاالنه صنعت آب کشور و چارچوب های ابالغی شرکت 

مادرتخصصی در دست اقدام می باشد.
موالیی تاکید کرد: چنانچه »مدیریت دانش« به درستی، در چارچوب مناسب و 
با کارکرد واقعی انجام گردد؛ اقدامی در جهت بهبود بهره وری سازمانی به شمار آمده 
و می تواند منجر به دستیابی به مزیت رقابتی، کاهش خطا، دوباره کاری و هزینه ها و 

همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به ارباب رجوع شود.
 مدیر دفتر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت در پایان خاطر نشان 
کرد: در این راســتا نیاز اســت ضمن توجه به رشد متوازن در تمامی ابعاد هفتگانه 
معیارهای مدل مربوطه به مســائلی از جمله نهادینه ســازی فرهنگ یادگیرندگی، 
مشــارکت، اعتماد متقابل، توزیع و تسهیم دانش، ارائه آموزش های الزم به منظور 

کســب توانمندی های دانشی درکنار توانمندی های اکتسابی طی 
تجربه کاری و و بکارگیری آموخته ها در محیط کار پرداخته شود. 

تثبیت سطح آغاز در خودارزیابی ساالنه 
سطح استقرار مدیریت دانش در سال 97 

APO بر اساس مدل
سرانه ارائه پیشنهاد 2.2 در سال 97 ثبت شد

 در راستای بررسی وضعیت شاخص سرانه ارائه پیشنهاد و درصد مشارکت در نظام 
پیشنهادهای شرکت؛

با توجه به 
برنامه ها و 
پروژه های 
مشخص شده در 
بودجه شركت 
اعتبارات سر 
فصل های خدمات 
قراردادی، 
تعمیرات و 
نگهداری بیشترین 
افزایشات را در 
بـودجـه سال 
1398 بـه ترتیب 
معادل ۵۵درصد 
و ۷3.6درصد 
نشان می دهد
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9
حوزه  مطالعات

مدیر دفتر مطالعات از حفاری و لوله گذاری یک 
حلقه چاه پیزومتر به عمق ۱۳۵ متر در دشت ورامین 

خبر داد.
به گزارش پیــام آب، » محمدرضــا خانیکی«  با 
بیان ایــن مطلب اظهــار کرد: در خصــوص ادامه 
عملیات حفاری و لـــوله گــذاری چاه های پیزومتر 
دشــتهای ورامین و مبارکیه ، در سالجاری یک حلقه 
چاه پیزومتر به عمق ۱۳۵ متر در دشــت ورامین در 
راســتای تکمیل شبکه رفتارسنجی آب زیرزمینی در 
 منطقه کهریــزک مندکان دشــت ورامین حفاری و 

لوله گذاری گردید. 
وی اضافــه کرد: طی ســال های ۹۶ تا۱۳۹۷ نیز 
تعــداد ۱۶ حلقه چــاه پیزومتر به متــراژ 2۵00 متر 
حفاری و لوله گذاری گردیده بود و عملیات حفاری 
و لوله گذاری چاه های پیزومتر جدید جهت تکمیل 

شبکه در این دشت هم چنان ادامه دارد.

مدیر دفتر مطالعات شــرکت از افزایش ۵۱ 
درصدی بارش ها نســبت به متوسط بلند مدت 

در استان تهران خبر داد. 
به گزارش پیام آب، » محمدرضا خانیکی« با 
بیان این مطلب اظهار کرد: اگر چه بارش ها در 
اردیبهشت ماه سالجاری در مقایسه با سال آبی 
گذشــته کاهش ۸۴ درصدی را نشــان می دهد 
ولــی در مجموع بارش ها از ابتدای ســال آبی 
داشــته  افزایش  جاری بصورت چشــمگیری 

است. 
وی ادامه داد: بیشــترین بارش های تجمعی 
در ســال آبی جاری مربوط به ایســتگاه های 
بارانســنجی نســاء با مقدار ۹۳0/۴ میلیمتر و 
امامزاده داود بــه میزان ۸۳۴ میلیمتر و کمترین 
بارش مربوط به ایســتگاه باقرآبــاد ورامین با 

مقدار ۱۴۷/۳ میلیمتر می باشد.
خانیکــی با بیان اینکه مقادیر بارش تجمعی 
از ابتدای ســالجاری آبی لغایت )02/2۵/ ۹۸( 
در محــدوده عملکرد اســتان تهــران ۳۶۹/۶ 
میلیمتر اســت، تصریــح کرد: ایــن میزان در 
مقایســه بامقدار 20۵/2 میلیمتر ســال گذشته 
ومقــدار 2۴۴/۱ میلیمتــر متوســط بلند مدت 
بــه ترتیب با افزایــش ۸0 ۵۱ درصدی روبرو 
بوده اســت. این روند افزایشی در میزان بارش 
محاســبه شده برای کل ســطح حوزه عملکرد 
شرکت ) با احتســاب حوضه های سد های امیر 

کبیر ، الر و طالقان ( نیز مشهود می باشد . 
مدیر دفتر مطالعات در پایان خاطر نشــان 
کرد: بر اســاس گزارش و نتایج برف ســنجی 
انجام شــده و مساحت پوشــش برفی محاسبه 
شــده از طریق تصاویر ماهــواره ای در حوزه 
ســدهای لتیان،الر،طالقــان و امیرکبیــر طــی 
فروردین ماه ، حجم آب معادب برف نســبت 
 به ســال گذشــته رشــد قابل توجهی را نشان 

می دهد.

 یک حلقه چاه پیزومتر به عمق 135 متر 
در دشت ورامین حفاری شد در راستای تکمیل شبکه رفتارسنجی آب زیرزمینی 

در منطقه کهریزک؛

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع 
آب گفــت: در ســطح حوزه 
عملکــرد شــرکت تــا پایان 
جاری  ســال  ماه  فروردیــن 
حدود هفتاد و سه هزار نوبت 
از منابع آب ســطحی  بازدید 
و زیرزمینی موجود در ســطح 
حــوزه عملکرد شــرکت در 
پــروژه  پیشــرفت  راســتای 
آماربرداری از منابع و مصارف 
آبهــای ســطحی و زیرزمینی 

انجام شده است.
آب،  پیــام  گــزارش  بــه 
» محمدرضــا خانیکی« با بیان 
این مطلــب اظهار کرد: از این 
بین تعــداد ۵۹۹۴۳ حلقه چاه 
بهره بــرداری ، ۱۹۸ ایســتگاه 
پمپاژو ۱۳۴دستگاه موتورپمپ 
تکمیل شناسه فرم مشخصات 
گردیده و تعــداد۷۶۳۸ نوبت 
چشــمه ها ،۱۱۴0  از  بازدیــد 
قنوات ۳22۵  از  بازدید  نوبت 
نوبت بازدیــداز انهار صورت 
گرفته کــه منجر بــه تکمیل 
مشــخصات  و  اطالعــات 

دوره ای آنها شده است. 
دوم  مرحلــه   : افــزود  وی 
مطالعات  آمــار  تطبیق  فرایند 
وحفاظت با ارســال اطالعات 
تایید  آماربــرداری  چاه هــای 
ناظر در  شده توسط مشــاور 
حال انجام می باشــد. خانیکی 
آماربرداشــتی  اینکه  بیــان  با 
پس از تایید توســط مشــاور 
ناظــر و دفتر مطالعــات پایه 
جهت اخذ تاییدیه به مشــاور 
راهبری شرکت مدیریت منابع 
ای  ایران بصورت مرحله  آب 
کرد:  تصریح  می گردد،  ارسال 
اکیپ های  مضاعــف  باتالش 
نیروهای  و  آماربردارصحرایی 
درخصوص  بویــژه  دفتــری 
چاه ها ، مرحله اول آماربرداری 
شامل انجام عملیات صحرایی 
و تهیــه بانــک اطالعاتــی تا 
اواســط تیرماه اتمام و مرحله 
دوم شــامل تهیــه گزارش ها 
ماه  شهریور  تا  نقشه ها  وآلبوم 
ســال جاری به اتمام خواهد 

رسید.

 انجام 73 هزار نوبت بازدید
 از منابع آب سطحی و زیرزمینی

 در حوزه عملکرد شرکت

افزایش 51 درصدی 
بارش ها نسبت به 
 متوسط بلند مدت
در استان تهران 

بیشترین 
بارش های 
تجمعی در 

سال آبی جاری 
مربوط به 

ایستگاه های 
بارانسنجی 

نساء با مقدار 
930/4 میلیمتر 

و امامزاده 
داود به میزان 
834 میلیمتر و 
كمترین بارش 

مربوط به ایستگاه 
باقرآباد ورامین 
با مقدار 14۷/3 
میلیمتر می باشد
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10
گفت وگوی ویژه

 خودتان را به صورت کامل برای خوانندگان 
معرفی کنید؟ 

علیرضا نیکنام متولد ۱۳۵۶ هســتم با مدرک 
کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی که فعالیت 
خود را درشــرکت آب منطقه ای تهران از ســال 
۱۳۸2 بعنوان کارشــناس بازرسی و نظارت امور 
منابع آب تهران بزرگ آغاز کردم. بعد از سه سال 
به عنوان مسئول قسمت بازرسی نظارت انتخاب 
شدم. سال ۸۶ به عنوان مسئول ستادی گروه های 
گشت و بازرسی استان تهران منصوب و از سال ۸۷ 
به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی امور منابع آب 
تهران بزرگ در بخش رودبار قصران و لواسانات 
خدمت کردم. پس از ۳ سال خدمت در شهرستان 
شــمیرانات به عنوان معاون امور منابع آب تهران 
بزرگ به این امور برگشــتم. بهمن ماه سال ۱۳۹۳ 
به عنوان سرپرســت امور منابع آب تهران بزرگ 
منصوب و بعد از پنج مــاه به عنوان رئیس گروه 
حفاظت و بهره برداری آب های زیرزمینی استان از 
امور آب خارج شدم. اواخر سال ۱۳۹۴ در جایگاه 
مدیریت امور منابع آب پاکدشت قرار گرفتم و بعد 
از حــدود ۱۵ ماه مجددا به عنوان مدیر امور منابع 

آب تهران بزرگ به این امور بازگشتم. 
 جناب آقای نیکنام ، لطفا برای خوانندگان ما 
بفرمایید، محدوده عملکرد امور منابع آب تهران 

بزرگ چه وسعتی را شامل می شود؟ 
این امور در بخش حفاظت و بهره برداری منابع 
آب، شهرســتان تهران و پردیس را تحت نظارت 
داشته و طبیعتا مساحت حوزه عملکرد در حدود 
2۹۷۹ کیلومتر مربع است. شهر تهران جمعیتی بالغ 
بر ۸.۷ میلیون نفر به صورت ســاکن دارد که این 
جمعیت در طول روز به صورت شــناور بالغ بر 
۱0 میلیون نفر می شود. قطعا مسئولیت حفاظت و 
نظارت بر بهره برداری منابع آب به دلیل حساسیت 
این حوزه کاری دشــوار و طاقت فرســا است و 
با توجه به اینکه پایتخت سیاســی کشور در این 
محدوده واقع شــده به طبع شرایط ویژه ای را در 
مدیریت منابع آب بر ما تکلیف و تحمیل می کند. 

 میانگین بارش ها در محدوده عملکرد این امور 
چقدر است؟ 

در محدوده عملکرد شــرکت آب منطقه ای 
تهران 2۳ ایســتگاه باران ســنجی وجود دارد که 
تعدادی از ایستگاه ها در شهرستان تهران قرار دارد. 
بر اســاس آمار موجود میانگین بارش های ساالنه 
در حوزه عملکرد اســتان تهران حدود 2۸0 میلی 
متر است که با توجه به شرایط جوی در سال آبی 

۹۸-۹۷ این رقم تاکنون)۹۸/2/2۳( به ۳۶۹/۵ میلی 
متر رسیده است. که نسبت به سال آبی گذشته ۸2 

درصد افزایش یافته است.
 چه تعداد رودخانه در شهر تهران وجود دارد؟ 
 ۷ رودخانه اصلی در شــهر تهران وجود دارد 
که طول آن به 2۷0 کیلومتر می رسد. رودخانه های 
چیتگر، کن، درکه، ولنجک، دربند، مقصود بیگ، 
دارآباد و ســرخه حصار از مهمترین رودخانه های 
موجود در شــهر تهران هســتند. حساس ترین 
رودخانه در حــوزه عملکرد ما رودخانه جاجرود 
اســت که در حوزه آبریز سد ماملو بخشی از آب 
شــرب تهران را تامین می کند. در شهر تهران نیز 

رودخانه های دربند، کن باتوجه به ســابقه پیشین 
خود به ویژه در مواقع وقوع ســیالب از اهمیت 

خاصی برخوردار هستند. 
 وضعیت منابع و مصــارف آب در محدوده 

عملکرد شما به چه صورت هست؟ 
در شهرســتان تهران ۴۵۳2 مورد چاه مجاز با 
تخلیه ســاالنه ۸0۵ میلیون متر مکعب وجود دارد 
که این چاه ها برای مصارف کشــاورزی، صنعت، 
خدمات و شرب مورد استفاده قرار می گیرند. حدود 
۱۷ درصد از این منابع زیرزمینی برای کشاورزی، 
۴/۵ درصد برای صنعت، 2۵درصد خدمات و ۵۳ 
درصد دیگر نیز برای شــرب و 0/۵ درصد برای 
ســایر تخصیص داده شده است اما در شهر تهران 
با توجه به جمعیت متراکم آن حدود یک میلیارد و 
۵0 میلیون متر مکعب مصرف آب شرب دارد که 
در سال های نرمال از نظر بارش، حدود ۷0 درصد 
از طریق منابع آب سطحی و ۳0 درصد نیز از طریق 
منابع آب زیرزمینی تامین می شــود اما در شرایط 

خشکسالی سهم آب زیرزمینی حتی تا ۴0 درصد 
افزایش می یابد. آب مورد نیاز پردیس نیز عمدتا از 

منابع آب سطحی تامین می شود.
 لطفا درباره شاخص ترین اقدامات امور طی 

سال های اخیر برایمان بگویید؟
برخی طرح ها طی سال های گذشته به صورت 
جاری مطــرح بوده و میزان اجــرای این طرح ها 
بستگی به اعتبارات و پشــتیبانی حوزه ستادی از 
طرح ها دارد. در دو سال گذشته طرح احیا و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی از پروژه های مهمی بوده 
که مورد رصد دســتگاه های نظارتــی و اجرایی 
مختلف تا ســطح وزارت نیرو بوده است. در این 

راستا فعالیت های مختلفی همچون پر و مسلوب 
المنفعــه کردن چاه های غیرمجــاز، جلوگیری از 
اضافه برداشت چاه های مجاز، توقیف دستگاه های 
حفاری غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشــمند 

انجام شده است.
طــرح جلوگیری از آلودگی آب شــرب نیز 
پروژه دیگری اســت که در استان تهران و به تبع 
آن در شــهر تهران و پردیس در حال انجام است. 
موضوع دیگر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 
در اراضی حریم و بستر رودخانه ها است که آن را 
نیز دنبال می کنیم. پیشگیری از انجام ساخت و ساز 
و همچنین جلوگیری ازحفر چاه های غیرمجاز از 
طریق گروه های گشــت و بازرسی در دستور کار 
اســت تا سرمایه ملی با توجه به ضوابط حاکم بر 

منابع آب به هدر نرود.
یکی از موارد شاخص اقدامات این امور طی 
2 سال گذشته اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر 
رودخانه های موجود در محــدوده عملکرد امور 

منابع آب تهران بــزرگ بوده به طوری که تاکنون 
۶ سند مالکیت با مســاحتی افزون بر ۱2۶ هکتار 
اخذ گردیده اســت. این موضوع از ظرفیت های 
قانونی موجود در دبیرخانه شــورای حفظ حقوق 
بیت المال و همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان محقق شــده است. از دیگر اقدامات خوب 
همکاران این امور می توان به انسداد ۴۱۴ حلقه چاه 
غیرمجاز در سال گذشته اشاره کرد در حالی که این 
عدد در برنامه عملیاتی ۳۹۷ حلقه پیش بینی شده 
بود. همچنین طبق برنامه باید از اضافه برداشــت 
۳0 چاه مجاز جلوگیری می کردیم که با تالش های 
صورت گرفته در نهایت از اضافه برداشت ۴0 چاه 
مجاز جلوگیری به عمل آمد. در بخش نصب کنتور 
هوشمند نیز می بایست ۵0 دستگاه کنتور هوشمند 
نصب می کردیم که این رقم در ســال گذشــته به 
۱۹۶ دستگاه رسید. عالوه بر آن در زمینه اخذ سند 
مالکیت نیز حدود ۱20 هکتار عملکرد ما بود که 

مطابق با برنامه پیشبینی شده اقدام شده است.
 تحقق کامل برنامه های پیشبینی شده عالوه 
بر تالش شبانه روزی همه همکاران شاغل در 
امور منابع آب، برآمــده از ارتباط و همکاری 
دستگاه های مرتبط است. ارتباط امور منابع آب 
تهران بزرگ با سایر دستگاه ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اگر حضور دستگاه های قضایی و انتظامی در 
کنار اقدامات امور منابع آب نباشد، باالخره امکان 
ابتر مانــدن اقدامات وجود دارد لذا از ســال های 
گذشــته ظرفیت های مناســبی برای همکاری با 
دســتگاه های متولی دیگر ایجاد شــد و ما تالش 
کردیــم که نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را 
شناسایی و برطرف کنیم. اگر این همکاری خوب 
دو ســویه وجود دارد قطعا به واسطه پشتیبانی و 
حمایت دستگاه های قضایی و انتظامی است. به هر 
حــال امور منابع آب باید هزینــه ای را بابت این 
ارتباطــات پرداخت کند تا اعتماد ها جلب شــود 
بنابراین این اعتمادها به واســطه تالش و عملکرد 
همه کارکنان ایجاد شده است. به هرحال همکاران 
مــن در امور بــا تالش و عملکــرد خوب خود 
باعث تدوام این ارتباطات با دســتگاه های قضایی 
و انتظامی شــدند. امور منابع آب تهران بزرگ به 
غیر از شــهرداری منطقه 20 با بقیه شــهرداری ها 
در ارتباط است و بیشــترین بهره بردار منابع آب 
زیرزمینی برای بخش فضای سبز و خدمات مربوط 
به شهرداری ها است. در ابتدا بیشترین چالش را با 
شهرداری ها داشتیم اما در حال حاضر با برگزاری 

مقصد بعدی تحریریه پیام آب برای انجام مصاحبه امور منابع 
آب تهران بزرگ به عنوان یکــی از مهمترین امورهای تابعه 
شرکت آب منطقه ای تهران است که وظیفه تامین آب کالنشهر 
تهران و شهرســتان پردیس را برعهده دارد. اگرچه  این امور 
در محوطه شــرکت آب منطقه ای تهران قرار دارد اما به دلیل 

گســتردگی  کار و کمبود فضای اداری، ارائه خدمات در دو 
ساختمان مجزا صورت می گیرد. از نکات قابل توجه در این 
امور مسئولیت داشتن یک نفر در جایگاه های مختلف است که 
به واسطه این موضوع در بین ساختمان های متفاوت در تردد 
هستند. در آغاز کار به دلیل اینکه تعدادی از کارکنان زحمتکش 

این امور در حال اعزام به ماموریت بودند، تصمیم بر این شد 
عکس دسته جمعی در ابتدا گرفته شود که در این بین نیز معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت نیز از نزدیک در جریان کار 
تحریریه روابط عمومی قرار گرفته و با پرســنل امور منابع اب 

تهران بزرگ نیز دیدار کرد. در ادامه مصاحبه را می خوانیم:

تحقق کامل برنامه عملیاتی امور منابع آب تهران 
بزرگ در حوزه های مختلف  مدیر امور آب تهران بزرگ

مطرح کرد:

گفت وگو: امیر منصوری و نرگس شیخ االسالمی

در شهرستان 
تهران 4۵32 مورد 
چاه مجاز با تخلیه 
ساالنه 80۵ میلیون 
متر مکعب وجود 
دارد كه این چاه ها 
برای مصارف 
كشاورزی، صنعت، 
خدمات و شرب 
مورد استفاده قرار 
می گیرند. حدود 
1۷ درصد از این 
منابع زیرزمینی 
برای كشاورزی، 
4/۵ درصد برای 
صنعت، 2۵درصد 
خدمات و ۵3 
درصد دیگر نیز 
برای شرب و 0/۵ 
درصد برای سایر 
تخصیص داده 
شده است
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حادثه خیز را اعالم نمود تا نسبت به الیروبی 
آن ها اقدام شــود. البته مکاتبات زیادی هم با 
فرمانداری ها و بخشــداری ها انجام گرفت. 
الزم به ذکر اســت، ما هرساله این مکاتبات 
را با شــهرداری ها و فرمانداری های تهران و 
پردیس انجام می دهیم کــه در فروردین ماه 
سال جاری این مکاتبات با توجه به سیالب ها 

و شرایط بحرانی به روز شد.
 برنامه ریــزی بــرای مدیریت منابع و 
مصارف با استفاده از پساب تصفیه خانه 

فاضالب دارید؟
تفاهم نامــه ای فی مابین ایــن امور و 
شهرداری های پردیس بومهن در سال گذشته 
منعقد شد که بر این اساس شهرداری بومهن 
برای آبیاری فضای سبز از پساب تصفیه خانه 
اســتفاده می کنند که نیازی به استفاده از آب 

چاه دیگر نیست.
 در خصوص قرارداد اجاره بســتر چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
مناطقی که می توان این نوع قراردادها را 
اعمال کرد، شناسایی شده است ؛ ولی تا کنون 
به صورت معدود این نوع قرارد منعقد شده 
اســت. چون اراضی مجاور به رودخانه های 
شهر تهران متصرفانی دارد که به نتیجه رسیدن 
این قرارداد را با مشــکل مواجه می کند و با 
توجه به نوع قرارداد که یک ســاله می باشد، 
انعقاد آن مقرون به صرفه نیست و در تهران 
بازدهی نــدارد. در پردیس هم عمال قرارداد 
اجاره بستر نمی تواند بسته شود، چون مسائل 
زیســت محیطی به خاطر رودخانه هایی که 
تامین آب شرب اســت، باید کامل رعایت 

شود.
 مشکالت و سختی کار شما چیست؟

به خاطر گستردگی حوزه عملکرد امور 
آب تهران بــزرگ و نیاز به پایش مداوم این 
حوزه ها، دســت اندازی به بستر رودخانه ها 
بسیار مشاهده می شود که در نتیجه این امر، 
نیازمندیم تا به شکل شبانه روزی در منطقه 
حضور مستمر داشته باشیم؛ چرا که بسیاری 
از این ساخت و سازها شبانه انجام می گیرد. 

اصوالتخلفات در بســتر ر ودخانه ها بسیار 
اتفاق می افتد که نیاز به شناســایی سریع و 
به موقع دارد. یکی دیگر از چالش ها، کمبود 
نیروی انســانی در بخش گشت و بازرسی 
اســت . دو واحد گشــت و بازرسی در این 
حوزه حضور دارند، که پاسخگوی نیازهای 
مــا نبوده و تنها می توانند ماهانه به نقاطی که 
قبال بازدید شــده سر بزنند در حالی که تمام 
این نقاط باید به صورت هفتگی بازدید شوند.

 با چه ســختی و مشــکالتی روبرو 
هستید؟

با توجه به تعدد کارشناسان آب سطحی 
واقعا نیازمند اتاق های بیشتری هستیم تا بتوان 
با نظم بهتری فعالیت های روزانه را انجام داد.
 برنامه ویژه ای برای سال جدید دارید؟

در سال جاری کارهای گشت و بازرسی 
با برنامه و دقت نظر بیشتری انجام خواهد شد 
. همچنین جلوگیری از ســاخت و سازهای 
جدید در بستر رودخانه ها، پیگیری اخذ اسناد 
مالکیت جدید برای رودخانه ها، به روزرسانی 
بانک اطالعات و خــارج کردن پرونده های 

قدیمی از جمله این موارد می باشد.

گفت وگوی ویژه

 برای مخاطبان خودتان را معرفی کنید 
و از چه سالی وارد شرکت شده اید؟

اینجانب مصطفی پناهی کارشــناس 
حفاظت و مهندسی رودخانه ها هستم که 
در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی آب 
دانشگاه رازی کرمانشاه تحصیل کردم و 
سپس با مدرک کارشناسی ارشد آبیاری 
و زهکشی از دانشگاه شهید چمران فارغ 
التحصیل شــدم. از طریــق آزمون وارد 
شرکت آب منطقه ای تهران شدم و بیش 
از پنج سال است که به عنوان کارشناس 
حفاظت و مهندسی رودخانه ها مشغول 
فعالیت هستم. از زمانی که امور آب تهران 
بزرگ تبدیل بــه دو اداره) اداره آب های 
ســطحی و زیرزمینی( شــد، مسوولیت 
آب های ســطحی به اینجانــب محول 

گردید.

 درباره حوزه عملکرد امور آب تهران 
بزرگ و رودخانه های آن توضیح دهید؟
 حوزه عملکرد امــور آب تهران بزرگ 
شامل شهر تهران وشهرستان پردیس می شود 
که دو حوزه جدا هم از هم می باشــد. شهر 
تهران به خاطر هفــت رودخانه در تهران و 
داشــتن ارتفاعات در باالدســت و همچنین 
دشت تهران شرایط خاصی دارد. حوزه آب 
سطحی تهران و پردیس بسیار گسترده بوده و 
بالتبع تنوع کاری زیادی نیز دارد. رودخانه های 
تهران از غرب به شــرق شامل چیتگر، کن، 
حصارک، فرحزاد و درکه ، در قســمت مرکز 
رودخانه های ولنجک، سعدآباد، دربند، گالب 
دره ، مقصود بیک، جمشیدیه، منظریه ، تهران 
پارس و سرخه حصار می باشد. رودخانه هایی 
همچون کمرد ،جاجرود و سیاه رود که منتهی 
به ســد ماملو می شــوند، خود دارای حرائم 
کیفی هســتند که همین موضوع موجب به 
وجود آمدن حساسیت بر روی رودخانه های 
نامبرده از لحاظ ساخت و ساز شده است به 
نحوی که بیشترین میزان آزادسازی ما در سال 

گذشته در رودخانه جاجرود بوده است.

 سال گذشــته چند مورد آزادسازی 
انجام شده است؟

 سال گذشته ۸۹ مورد آزادسازی بستر و 
حریم رودخانه با مساحتی بالغ بر 22 هکتار 
با اخذ دستور قضایی و زحمات کارشناسان 
حقوقی و گشت و بازرسی صورت گرفته 
اســت که رقم بسیار باالیی است . از جمله 
کارهای شاخص ما نیز در سال گذشته اخذ 
ســند مالکیت حــدود ۱20 هکتار مربوط 
به رود خانه های کــن، چیتگر و جاجرود 

می باشد.
 در ســیالب های اخیر در نوروز چه 
اقداماتی توســط بخش شــما صورت 

گرفت؟
در فرودین ماه ســال جاری با توجه به 
سیالب هایی که در بعضی از استان ها اتفاق 
افتاد از سوی دفتر مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل نیز هشدار داده شد اکیپ گشت و 
بازرسی امور آب تهران بزرگ در کنار سایر 
امورهای آب در مناطق حادثه خیز فعالیت 
خود را شروع کردند. تهران دارای یک سری 
نقاط حادثه خیز از جمله دهانه کالورت ها و 
ســیل برگردان ها می باشد که این نقاط باید 
در مواقع ســیالب رصد و پایش شده تا از 
به وجود آمدن حــوادث ناگوار جلوگیری 
شود. بعد از سیالب امور آب تهران بزرگ 
الیروبی رودخانه هایی مانندکن و جاجرود 
راکه دارای حساسیت باالیی است، آغاز کرد. 
در رودخانه کن به خاطر تجمع رســوبات 
آب در حال انحــراف به زمین های اطراف 
بود که با استقرار پیمانکار در ۱۹ فروردین 
ماه نســبت به الیروبی رودخانه اقدام شد 
و همچنــان ایــن عملیات ادامــه دارد. در 
رودخانه جاجرود نیز همانند پل شاه عباسی 
و پــل آزاد راه پردیس و چند نقطه بحرانی 
دیگر نیز الیروبی آن ها با اســتقرار پیمانکار 
صورت گرفت.در خصوص شهر تهران از 
آن جایی که شــهرداری ها متولی الیروبی 
رودخانه ها هســتند، این امــور صرفا نقاط 

جلســات مختلف تعامل خوبی برقرار شــده و 
همکاری فی مابین به ویژه الیروبی رودخانه های 
درون شــهر و همچنین شناسایی نقاط حادثه خیز 
و پیگیری در جهت برطرف شدن نقاط مذکور از 

سوی شهرداری ادامه دارد.
 آقای نیکنام برای جایگزینی پســاب تصفیه 

شده با آب خام چه برنامه ای دارید؟
جایگزینــی پســاب بــا آب خــام یکی از 
زیرپروژه های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی است و از آنجا که در حوزه عملکرد امور 
منابع آب تهران بزرگ، شهرداری ها بیشترین بهره 
بردار از آبخوان ها هستند لذا مذاکراتی با شهرداری 
پردیس و بومهن آغاز و در نهایت موافقت آن برای 
اســتفاده از پساب جلب شد و هم اکنون در حال 
بررسی فرایندهای فنی واجرایی شدن این موضوع 

هستیم. 
در تهران تصفیه خانه فاضالب اکباتان وجود 
دارد که با شهرداری منطقه ۵ برای استفاده از پساب 
این تصفیه خانه وارد مذاکره شدیم که در صددیم 
در سال جاری پیشنویس قرارداد با شهرداری منطقه 

پنج تهران به سرانجام برسد. 
 در شــهر تهران چند رشته قنات وجود دارد 
و برای حفاظت از آنها چه تدابیری اتخاذ شده 

است؟
در محدوده شهرستان تهران بر اساس آخرین 
آماربرداری سراســری صورت گرفته حدود 20۴ 
رشــته قنات وجود دارد که از این تعداد در حدود 
۵0 قنات متروکه شده است. در حال حاضر بیشتر 
این قنوات که ظرفیتی معادل ۸۶ میلیون متر مکعب 
سالیانه دارد به منظور آبیاری فضای سبز در اختیار 

شهرداری ها قرار دارد.
 چه اقداماتی برای الیروبی رودخانه ها صورت 

گرفته است؟
جلوگیری از حفر چاه و ســاخت و ساز غیر 
مجاز در حاشــیه رودخانه ها از وظایف اکیپ های 
گشت و بازرســی منابع آب اســت که با توجه 
به بارندگی های شــدید در ابتدای امســال وظیفه 
شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیر رودخانه ها نیز 
به وظایف آنها اضافه شــد تا در صورت کاهش 
ظرفیت آبگذری رودخانه ها، اقدامات الزم نسبت 
به افزایش ظرفیت آبگذری صورت پذیرد. بنابراین 
همکاران من در گروه های گشــت و بازرســی از 
پنجم فروردین به صورت شبانه روزی در منطقه 
حاضر بوده تا در صورت وقوع مشــکل در اسرع 
وقــت با هماهنگی دســتگاه های ذیربط از جمله 
شهرداری ها، دهداری ها نســبت به رفع آن اقدام 
کنند.  تعامل و هماهنگی میان دستگاه ها باعث شد 
که سیالب ها به خوبی مدیریت شده و به صورت 

ایمن عبور کرده و خسارتی ایجاد نکند. 
عالوه بر آن نیز با هماهنگی شهرداری تهران، 
طی سال گذشته حدود ۵00 کیلومتر از مسیل ها، 
کانال هــا و رودخانه هــای واقع در شــهر تهران 
الیروبی شده است که موضوع نیز ظرفیت آبگذری 

رودخانه ها را در تهران افزایش داده بود. 
 با چه چالش هایی مواجه هستید؟ 

یکی از چالش های درون سازمانی ما این است 
که برخی از نیروهای باتجربه خود را به دلیل ارتقای 
شغلی ، بازنشستگی یا مهاجرت از دست داده ایم و 
اکنون در زمینه نیروی انسانی که سرمایه هر سازمان 
محسوب می شود، با چالش جدی مواجه هستیم. ۸0 
درصد نیروهای موجود به صورت قرارداد شــرکتی 
همکاری می کنند که اگر انگیزه الزم به آنها داده نشود، 
در آینــده نه چندان دور دچار مشــکالتی در انجام 
وظایــف محوله از جمله تکالیف حاکمیتی خواهیم 
شــد. این موضوع به بخش هــای مختلف منعکس 
شــده و نگاه های مثبتی در این زمینه وجود دارد که 
امیدواریم هرچه سریعتر تحولی در این زمینه به وجود 
بیاید. چالش بعدی ما کمبود فضای اداری اســت و 
هم اکنون خدمت رســانی در دو ساختمان مجزا و 
با وضعیت نامناسب فضای اداری انجام می شود که 
این موضوع در شــان ارباب رجوع و همکاران امور 
نیســت. همچنین با توجه به شرایط حاکم بر تهران، 
مدیریت خاصی بر منابع آبــی را می طلبد و اگر به 
صورت حساب شده موضوع تامین آب شرب شهر 
تهران برنامه ریزی و پیگیری نشــود، احتمال وقوع 

چالش های فراوانی وجود خواهد داشت.

اخذ 120 هکتار سند مالکیت رودخانه های 
کن، چیتگر و جاجرود

امــور آب تهران بزرگ در بخــش حفاظت و مهندســی رودخانه ها دارای ۴ 
کارشــناس رودخانه،2 کارشناس گشت و بازرسی ) در حوزه تهران و پردیس( 
و یک نماینده شرکت بهره بردار با نام های »علیرضا جعفری تبار«، » محمد علی 
صفاییان«، » ابوالفضل برقی«، » مهدی صهبا« ، » حســن طالبی«، »صالح مهموم«، و 

»فرشاد میرزایی« می باشد. مصاحبه خود را با » مصطفی پناهی« شروع کردیم:

 سال گذشته 89 
مورد آزادسازی 

بستر و حریم 
رودخانه با مساحتی 

بالغ بر 22 هکتار 
با اخذ دستور 

قضایی و زحمات 
كارشناسان حقوقی 
و گشت و بازرسی 

صورت گرفته 
است كه رقم 

بسیار باالیی است 
. از جمله كارهای 
شاخص ما نیز در 
سال گذشته اخذ 

سند مالکیت حدود 
120 هکتار مربوط 

به رود خانه های 
كن، چیتگر و 

جاجرود می باشد
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 چه وظایفی بر عهده شما و همکارانتان 
نهاده شده است؟

از آنجا که محدوده عملکرد امور منابع 
آب تهران بزرگ شــامل مناطــق 22 گانه 
به غیر از شــهرداری منطقه 20 و همچنین 
شهرستان پردیس می شــود، لذا همواره با 
حجم بســیار باالیی از استعالمات از سوی 
شهرداری ها، ادارات ثبت، جهاد کشاورزی 
و غیره مواجه هســتیم کــه همه این کارها 
در ابتدا نیز در واحد تشــکیل پرونده انجام 
می شــود بنابراین به نوعی ســرآغاز همه 
فعالیت ها در امور از واحد تشــکیل پرونده 

است.

 در واحد تشــکیل پرونده ساالنه چه 
میزان پرونده ایجاد و بررسی می شود؟

از آنجاکه حجم اســتعالمات و تشکیل 
پرونده هــای جدیــد در بخش های مختلف 
بســیار زیاد است، ســاالنه افزون بر ۱000 
پرونده بررســی شده و بیشــتر آنها به نتیجه 
می رســند. تعداد اندکی پرونــده به صورت 
ســاالنه بالتکلیف باقی می مانــد که نیاز به 
حضور متقاضیان می باشد و آنان برای پیگیری 
پرونده مراجعه نمی کنند. در غیر این صورت 

هیچ پرونده بالتکلیفی وجود ندارد.
 در بخش احقاق حقــوق مربوط به 
انجام  اقداماتی  آبخوان چه  به  خسارت 

شده است؟
خوشــبختانه چندیــن پرونــده در این 
موضوع به نتیجه رسیده است که برخی از آنها 
به لحاظ حقوقی جزو پرونده های با اهمیت 
محسوب می شــوند و از ارزش باالیی برای 

شرکت برخوردار بوده اند.
 همکاری دستگاه قضا با واحد حقوقی 

به چه صورت است؟
 از زمان جدی شــدن موضوع بحران آب 
در کشور، همکاری بسیار خوبی میان دستگاه 
قضــا با امور منابــع آب وجــود دارد که اگر 
این تعامالت تداوم یابــد در آینده می توان در 
برخورد با تخلفات ســریعتر اقدام کرد و هم 
متخلفان به اشد مجازات پیشبینی شده در قانون 
محکوم شوند. در بخش آب های سطحی همه 
احکام قضایی به نفع شرکت آب منطقه ای بوده 
واحکام موقت نیز پس از دفاع مجدد و مناسب 

به نفع شرکت به احکام قطعی تبدیل شد.

 شما و همکارانتان با چه چالش هایی 
در هنگام کار مواجه هستید؟

پس از تخریــب یا پر کردن چاه های 
غیرمجاز بهره برداران غیرمجاز با شکایت 
آنان در محاکم قضایی مواجه می شــویم 
که بر اســاس قانون توزیــع عادالنه آب 
طــرح چنین دعــاوی در محاکم قضایی 
موضوعیــت ندارد اما متاســفانه پس از 
تخریب یا انســداد شــکایت هایی علیه 
شرکت مطرح می شود که این خود باعث 

اتالف وقت می گردد.
یکی از علل بحران منابع آب دستگاه های 
حفاری غیر مجاز است که عالوه بر توقیف 

باید مصادره شــوند. مقولــه بعدیکه باید به 
صورت جدی پیگیری شود، اضافه برداشت 
چاه های مجاز اســت و باید عالوه بر تقلیل 
منصوبات نســبت به نصب کنتور هوشمند 

اقدام شود.
 چــه اقداماتی بــرای تکریم ارباب 

رجوع در این امور انجام شده است؟ 
با توجه بــه تاکیدات ریاســت محترم 
جمهور در خصوص پاسخگویی به سواالت 
و کلیــه مکاتبات اداری اربــاب رجوع، میز 
خدمت در امور منابع آب تهران بزرگ تشکیل 
شد. واقعیت این اســت که در فرایند اداری 
نامه ای که ارجاع می شود، مسئول میز خدمت 
باید شــخصی باشــد که هم پیگیر مفاد نامه 
باشــد و هم در صورت وقوع چالش توانایی 
برطرف نمودن چالش را داشــته باشد از این 
رو با صالحدید مدیریت امور این مسئولیت 
را عهده دار شدم. تالش کردیم که در موضوع 
تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع حداکثر 
تالش خود را کنیم تــا در کوتاه ترین زمان 
و بهترین نحو پاســخگویی مناسب به ارباب 

رجوع انجام شود. 
 برای بهبــود عملکرد میز خدمت چه 

ملزوماتی نیاز دارید؟ 
میز خدمت هم اکنون با برخی کاستی ها 
مواجه اســت کــه در این میــان می توان به 
مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری مربوط 
به آن اشــاره کرد. این معضــالت به واحد 
بازرسی و مدیریت عملکرد منعکس شده تا 
اقالم مورد نیاز خریداری و ســطح خدمت 

رسانی به ارباب رجوع ارتقا یابد. 

 آقای آقا باالزاده چه وظایفی بر عهده 
شما و همکارانتان گذاشته شده است؟ 

انجام فعالیت های مرتبط با طرح 
احیــا و تعــادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی و برخــورد با تخلفات از 
وظایف گشــت و بازرسی است که 
در این راستا پس از اخذ دستورات 
قضایی از ســوی واحــد حقوقی و 
هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به 
پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های 
غیرمجــاز اقدام می شــود. همچنین 
کنتــرل و نظارت بر شــرکت های 

حفاری از وظایف دیگر ما محسوب 
می شــود. در بخــش آب زیرزمینی 
به  کارشناســی و رســیدگی  نیــز 
درخواست های مربوط به این بخش 
از جمله تعییــن حریم چاه ها، کف 
شکنی، حفر و غیره از جمله وظایف 
مــا در این واحد اســت که در این 
راستا از چهار نفر از کارشناسان بهره 
می گیریم و پــس از انجام کارهای 
کمیســیون  به  پرونده  کارشناســی 
مربوطه ارجاع داده می شود تا نسبت 
به صدور دستور مقتضی اقدام الزم 

صورت پذیرد.
 عملکردتان در ســال گذشته چگونه 

بود؟
طی ســال گذشــته ۴۱۴ حلقه 
چاه غیــر مجاز پر و ۳۴۹ حلقه چاه 
غیر مجاز شناســایی شد. عالوه بر 
آن نیــز عملیات تقلیــل منصوبات 
بــرای ۴0 حلقه چاه مجــاز دارای 
اضافه برداشــت انجــام گردید. ۸ 
دســتگاه حفاری غیر مجاز توقیف 
شــد و همچنین ۱۹۶ دستگاه کنتور 
مصرف  مدیریت  جهت  هوشــمند 
بر روی چاه هــای پروانه دار نصب 
وگروه های گشــت و بازرســی به 
صورت متناوب در حال گشت زنی 
در منطقه بــوده و از وقوع هرگونه 
تخلف در زمینه منابع آب زیرزمینی 

ممانعت به عمل می آورند.

در سال گذشته در بخش آب های 
زیرزمینی افزون بر ۴00 درخواست 
ثبت شده که بیشتر این درخواست ها 
از نظر کارشناســی بررسی و اقدام 
الزم بــرای صدور مجــوز صورت 

می پذیرد.
 در انجــام وظایف محولــه با چه 

چالش هایی مواجه هستید؟
برخی اوقات بــه هنگام اجرای 
با  برخــورد  و  قضایی  دســتورات 
متخلفــان، با هنجارشــکنی هایی از 
سوی متجاوزان به منابع آب مواجه 

می شــویم. عالوه بــر آن نیز برخی 
مناطق صعب  در  غیرمجاز  چاه های 
العبور قــرار دارد که همین موضوع 
شناســایی و پــر کردن آن هــا را با 

مشکالتی همراه می سازد. 
یکــی از معضالت بــرای انجام 
ماموریت هــا، نرســیدن بــه موقع 
بودجه تنخواه و طوالنی بودن فرایند 
رســیدگی به اســناد مالی است که 
همین موضوع باعث ایجاد وقفه در 

انجام وظایف می شود. 
زیرزمینی  آب های  کارشناســان 
به دلیل تعــدد ماموریت ها و کمبود 
از  نقلیه مجبور به استفاده  وســایل 
نقلیه شخصی هستند. عالوه  وسیله 
بر آن در این واحد با کمبود نیروی 
کارشناســی مواجه هستیم و حداقل 
به دو کارشــناس دیگربا تجربه نیاز 

داریم.
 چه پیشنهادی برای تسریع در اجرای 

امور دارید؟
با توجه به اینکــه برخی اوقات 
هماهنگــی بــا دســتگاه انتظامی به 
درازا می انجامــد و اجــرای احکام 
قضایی را با تاخیر مواجه می ســازد، 
پیشــنهاد می شــود کــه از نیروی 
انتظامی اختصاصی بهره مند شــویم. 
همچنین در زمینه تخصیص تنخواه 
مســاعدت های بیشــتری از ســتاد 

صورت گیرد.

بررسی ساالنه بیش از 1000 پرونده در 
واحد حقوقی 

 انسداد 414 حلقه چاه غیر مجاز
در سال گذشته 

ابوطالب حاتمیان مصاحبه شونده بعدی ما بود که ضمن نظارت بر کلیه امور 
به صورت مستقیم عهده دار مسئولیت واحد حقوقی و میز خدمت است. 
در واحد حقوقی نیز مجتبی فتاحی، علی خوشــدل، میر داود مصطفویان 
و دنیا نیک ســیرت با وی همکاری دارند که این کارکنان پرتالش به کلیه 
دعاوی و پرونده های حقوقی رسیدگی می کنند. در واحد تشکیل پرونده 
و بایگانی نیز، بهداد داعی، یوســف رحیمی آالشتی، مریم خلیلی مشغول 

خدمت هستند.

در ادامه به ســراغ حســین آقاباالزاده از کارکنان ســختکوش امور که به 
صورت همزمان مسئولیت گروه های گشت و بازرسی و همچنین منابع آب 
زیرزمینی به وی واگذار شــده است رفتیم. در بخش گشت و بازرسی پیام 
کالنتری، محمدرضا مقدمی، ابوالفضل حسامی، یارا شیخی، اصغر اخروی 
و پرویــز رام، داود مصطفوی و دنیا نیک ســیرت و رویا جمالی همکاری 
می کنند. همچنین در بخش آب های زیــر زمینی نیز وحید محمدی، بهنام 

مصطفوی، میالد شریفی و محسن انصاریان مشغول خدمت هستند. 

گفت وگوی ویژه

یکی از علل 
بحران منابع 
آب دستگاه های 
حفاری غیر مجاز 
است كه عالوه 
بر توقیف باید 
مصادره شوند. 
مقوله بعدیکه باید 
به صورت جدی 
پیگیری شود، اضافه 
برداشت چاه های 
مجاز است و باید 
عالوه بر تقلیل 
منصوبات نسبت 
به نصب كنتور 
هوشمند اقدام 
شود
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 تحصیالت شما در چه رشته ای است؟
در مقطع کارشناسی در رشته زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسالمشهر با اتمام هفت ترم 
فارغ التحصیل شدم و بالفاصله از طریق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد جذب 
دانشگاه شهید بهشتی در رشته زمین شناســی گرایش مهندسی آب های زیرزمینی شدم و 

اکنون در شرف دفاع می باشم.
 چه فعالیت هایی به شما سپرده شده است؟

در ابتدای امر کارشناس پیگیری و پایشگرمکاتبات اداری بودم که همزمان مسوولیت 
روابط عمومی نیز به من محول شد. در ادامه به عنوان کارشناس مطالعات انتخاب شدم که 
با تحصیالتم همخوانی نیز دارد. عموما صبح تا ظهر نامه هایی را که از سوی مدیر امور به 
من ارجاع داده می شــود، پیگیری و بررسی میکنم و پس از اتمام این کارها وظایفی که در 
خصوص مطالعات به من محول شــده، انجام می دهم. ناگفته نماند، در قسمت دفتر نیز با 

توجه به حجم باالی کاری به خانم ظریفیان مسوول دفتر مدیر هم کمک می کنم. 
 در بخــش مطالعات که به عنوان یکی از بخش های مهم این امور اســت، چه 

کارهایی انجام می دهید؟ 
 اینجانب با مسوول بخش مطالعات خانم پازوکی کار می کنم. با توجه به دستوری که 
در پرونده ها می آید که بیشتر مربوط به چاه های غیر مجاز است، استعالم آن ها گرفته می شود 
که چاهی که قرار است پر و مسلوب المنفعه شود چاه پروانه دار نباشد. از طرفی پرونده های 

چاه های مجاز هم از لحاظ پروانه دار بودن و سایر موارد مورد برسی باید بررسی شود.
 شــما به عنوان مسوول روابط عمومی هم انتخاب شــده اید. آیا از این انتخاب 

رضایت دارید؟
 به مدت یک سال است که مسوول روابط عمومی هم می باشم و با روابط عمومی حوزه 
ســتادی در خصوص انعکاس اخبار و فعالیت ها ی امور در ارتباط هستم. تمام جلسات و 
اقداماتی که در امور و خارج از امور از جمله آزادسازی و انسداد و نشست با سایر دستگاه ها 
انجام می شود به صورت خبر تهیه و تنظیم کرده و بعد از تایید مدیر به روابط عمومی ارسال 
می شود. اکنون که با نحوه تنظیم خبر آشنا شده ام از این بخش مسوو لیتم نیز راضی می باشم.

 خانم قادر تنها لطفا بگویید از چه ســالی وارد شرکت شده اید و چه مسوولیتی 
بر عهده شما گذاشته شده است؟

اینجانب از خرداد ســال ۹۳ وارد شــرکت آب منطقه ای تهران شــدم. فرایند 
صدورمجــوز و حفاری برای پرونده چاه ها در این بخش انجام می شــود. قبل از 
اینکه سامانه ســاماب راه اندازی شود، با نرم افزار« بانک حفاظت« کار می کردیم؛ 
اما در اوایل ســال ۹۶ با آمدن سامانه ساماب کارهای مربوط به پیشخوان درهمین 
بخــش انجام می شــد و بعد برای طی کردن مراحل بعدی به کمیســیون ارجاع و 
سپس مجوز صادر می شد. با راه اندازی ۴۹ دفاتر پیشخوان در تاریخ ۷ مهرماه سال 
گذشــته کارهای مربوط به بخش پیشخوان از ما گرفته شد . فعال تعامل ما با دفتر 
پیشــخوان میدان فاطمی برقرار است که متقاضی به راحتی می تواند آن جا مراجعه 
کند. کاری که پیشخوان انجام می دهد، ثبت و ورود درخواست های اولیه از جمله 

جا به جایی، کف شکنی، حفاری نوع چاه و حفر چاه جدید است . 
 آیا کار با سامانه راحت است؟

در اوایل با مشــکالتی به دلیل ایراداتی که این سامانه داشت،مواجه می شدیم؛ 
اما االن تقریبا این چالش ها مرتفع شــده و اگر هم مشــکلی پیش بیایید از طریق 

پشتیبان حل و فصل می شود.
 فرق سامانه قبلی با ساماب چیست؟

 قبل از سامانه ساماب بانک اطالعاتی حفاظت را داشتیم که به این روال فعلی که 
ثبت درخواســت اولیه در سامانه ایجاد شود،امکانپذیر نبود و بیشتر به شکل فیزیکی 
انجام می شــد. در نرم افزار نامبرده تنها گزارش حفاظت ثبت می گردید و در نهایت 
مجوز در آن صادر می شــد. در ساماب از ابتدا هر اقدامی که بر روی پرونده صورت 

می گیرد، مشخص است و به راحتی فرایند پرونده قابل مشاهده و پیگیری است.

 لطفا خودتــان را به طور کامل معرفی 
کنید و اینکه چند ســال ســابقه کار در 

شرکت دارید؟
اینجانب فاطمه ظریفیان مسوول دفتر 
مدیرامور آب تهران بزرگ هســتم که در 

حدود 2۵ سال سابقه کاری دارم. در ابتدا 
نزدیک به ۷ ســال به عنوان تایپیست در 
امور آب کار می کردم تا اینکه در نیمه اول 
سال ۸0 به عنوان مسوول دفتر فعالیتم را 
شروع کرده و تا االن هم مشغول به انجام 

استعالم پرونده چاه های غیر مجاز 
مهم ترین کار مطالعات

پیگیری و مشاهده فرایند پروانه ها از 
طریق سیستم ساماب

رفتار اجتماعی مناسب و گشاده رویی الزمه برخورد با ارباب رجوع
مسئول دفتر شخصی است که مستقیما زیر نظر مدیر یا مدیر عامل فعالیت 
می کند و مسئولیت های هماهنگی و برنامه ریزی انجام امور مرتبط با مدیریت 
را برعهده دارد. چنین شخصی بایســتی دارای روابط عمومی باال و توانایی 
برقراری ارتباط در محیط کار، داشتن اعتماد به نفس باال خصوصا در هنگام 
صحبت تلفنی و مواجه با متقاضیان ، اعتماد به نفس و قدرت ســازگاری با 
موقعیت های متفاوت،رفتار اجتماعی مناسب و صمیمی و خوش رو بودن و 
وقت شناســی و انضباط کاری باشد. در ادامه گفتگوی ما را با مسوول دفتر 

مدیر امور آب تهران بزرگ می خوانید:

همین کار هستم.
 درباره کارهای خودتان توضیح دهید؟

کار من به نوعــی ارتباط تنگاتنگ با 
مدیر امور دارد. این کارها شــامل تنظیم 
مالقات،  وقت هــای  گرفتن  جلســات، 
جوابگویی به تلفن ها، هماهنگی و تعیین 
وقت برای مراجعین، ثبت ورود و خروج 
پرونده ها، انجام کارهای پرســنلی مانند 
اضافــه کار ،ماموریت هــا، مرخصی ها و 
البته خانم  اداری است.  اتوماسیون  انجام 
رســول زاده هم در انجام کارهای مذکور 

همواره در کنار من هستند.
 با توجه به حجم باالی کاری، می توانید 

به مرخصی بروید؟
تــا قبــل ازین کــه همــکارم خانم 
رســول زاده به من کمک کند به راحتی 
نمی توانستم، ولی با آمدن ایشان این امر 

امکان پذیر شده است.
 در بخش دفتر آیا با مشــکالتی روبرو 

هستید؟
 اســترس کاری در این بخش خیلی 
زیاد اســت ؛چون متقاضــی از هرجا که 
جوابی دریافت نکند به سمت دفتر روانه 

می شــود، در نتیجه با تمام وجود تالش 
می کنم تــا جایی که امکان دارد، رضایت 
اربــاب رجوع جلب شــود. در غیر این 
صــورت هماهنگی با خــود مدیر انجام 
شــده و شــخصا در جهت رفع مشکل 

برمی آید.
 مدیران در قبال این مشــکالت از شما 

حمایت می کنند؟
 تمامی مدیرانی که با آن ها تاکنون کار 
کرده ام همواره با سختی کار در این بخش 
آشنا بوده اند ، در نتیجه حمایت های الزم 
انجام شده است. البته تا جایی که امکان 
دارد بــه تنهایی در جهــت حل و فصل 

مسائل اقدام می کنم.
 اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید؟

کار دفتر چون بسیار یکنواخت است 
وهمچنین دارای اســترس بــاال، چندین 
بــار قصد جا به جایی داشــته ام، اما این 
فرصت از من دریغ شــده است. به نظرم 
الزم اســت هر چند ســال یک بار این 
مسوولیت به فرد دیگری محول شده تا با 
 انگیزه باالتر و انرژی بیشتری کارها پیش

برود.

در ادامه مصاحبه ها به ســراغ زهرا رسول زاده کارشناس بخش مطالعات 
امور و همچنین مســوول روابط عمومی رفتیم. فردی با انگیزه های باالی 
کاری، صبور ، منظم و دقیق که از سال ۹۶ وارد شرکت شده است. مصاحبه 

با ایشان را می خوانیم: 

در ادامــه گفتگو با پرســنل امور آب تهران بــزرگ به بخش دیگری به 
نام بانک اطالعاتی می رســیم. ازهمان بدو ورود با سه کارشناس خانم 
روبرو می شــویم که مشــغول انجام کارهای روزانه خودشــان هستند. 
خانم ها پرنیا ویسی )کارشناس کمیسیون و رسیدگی به صدور پروانه ها(، 
شراره اسماعیلی) کارشناس بانک اطالعاتی و صدور مجوز( و در نهایت 
مســوول این بخش خانم فاطمه قادر تنها به عنوان کارشــناس صدور 
مجوز و بانک اطالعاتی و دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر می باشند که 

مصاحبه با وی را در ذیل می خوانید: 

گفت وگوی ویژه

 استرس كاری 
در این بخش 

خیلی زیاد است 
؛چون متقاضی از 
هرجا كه جوابی 
دریافت نکند به 

سمت دفتر روانه 
می شود، در نتیجه 
با تمام وجود تالش 
می كنم تا جایی كه 

امکان دارد، رضایت 
ارباب رجوع جلب 
شود. در غیر این 
صورت هماهنگی 

با خود مدیر انجام 
شده و شخصا در 
جهت رفع مشکل 

برمی آید
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 لطفا بفرمایید از چه ســالی وارد شــرکت شده اید و دارای چه مدرکی 
هستید؟

اینجانب از ســال ۸۴ با مدرک کارشناســی ارتباطات و کارشناسی 
ارشــد زمین شناســی وارد شــرکت آب منطقه ای تهران شدم. در 
جاهای مختلفی در شرکت کار کرده ام تا اینکه در سال ۸۷ با عنوان 
کارشــناس آب های زیرزمینی وارد معاونت حفاظت و بهره برداری 
شــدم. ســپس به واحد مطالعات امور آب تهران بزرگ منتقل و به 

عنوان مسوول این بخش انتخاب گردیدم.
در بخش مطالعات، یکی از فعالیت های ما پاسخگویی به استعالم های 
ادارات مختلف مانند شــهرداری و اداره ثبت و همچنین مالکین) که 
به دنبال جواز ســاخت هستند، ( 
و نیز بررسی سوابق چاه ها است. 
بررسی  کار، شــامل  دیگر  بخش 
ســوابق چاه ها و قنوات است،به 
عنوان مثال آماربرداری هر ۵ سال 
یک بار صورت می گیرد، ما سوابق 
آماربرداری را به شکل آرشیو در 
بخش مطالعات داریم و کارشناسان 
آب های زیرزمینی وقتی که چاه یا 
قناتی را مــورد بازدید قرار دادند، 
پرونــده را بــه واحــد مطالعات 
فرستاده و این واحد سوابق چاه، 
قنات و یا چشــمه را که از ملکی 
عبور می کنند مورد بررســی قرار 
می دهد و سوابق را از هر سالی که 
احداث شده باشد از آرشیو بیرون 
آورده و زمینه پرونده می کنیم. از 
ســوی دیگر، تهیه گزارش طرح 
تعادل بخشی ،جمع آوری و ارسال 
بــه صورت هفتگی به واحد تعادل بخشــی حوزه ســتادی، کنترل 
برگه های آماربرداری و بیان ایرادات و اشــکاالت ، انجام بازدیدهای 
موردی به همراه کارشناســان آب هــای زیرزمینی نیز در این بخش 
صورت می گیرد. الزم به ذکر است که مسوولیت طرح تکریم ارباب 
رجوع، پیگیری کارهای مربوط به HSE ، نماینده IMS و سرپرســتی 
گشت و بازرسی منابع آبهای زیرزمینی بخش خصوصی نیز به عهده 

اینجانب گذاشته شده است.
در بخش HSE نیازمند تجهیزاتــی از قبیل تهیه صندلی، پایه مانیتور 
و غیره می باشــیم که با توجه به مکاتباتی هم که با بخش پدافند غیر 

عامل شرکت انجام گرفته پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. 
IMS نیز همان آراســتگی اداری )۵S( هســت که با پیمانکار قرارداد 

بسته شده است که هنوز عملیاتی نشده است.
 درباره چالش های کاری خودتان صحبت کنید؟

 ما مکاتبات زیادی با دفتر مطالعات در ســال گذشته انجام دادیم که 
اســناد و سوابق مطالعاتی برای هر اموری که هست در اختیار همان 
امور قرار داده شود. فقط در امور آب تهران بزرگ یک واحد مجزای 
مطالعــات دیده شــده و در امورهای دیگر از دفتــر مطالعات مرکز 
اســتعالم می گیرند. البته هنوز این مکاتبات به نتیجه نرســیده است 
که امیدوارم با وجود مدیریت جدید دفتر مطالعات شرکت تغییرات 

مذکور حاصل شود.

 چه وظایفی به عهده شــما محول شــده 
است؟ 

در این واحد پیگیری و امور مربوط به وصول 
درآمد از جمله صــدور فیش و ابالغ اخطاریه ها 
انجام می شــود که در این راســتا علی رغم همه 
مشــکالت موجود برنامه منسجمی برای وصول 

مطالبات پیش بینی دیده شده است. 
 امور چه منابع درآمدی دارد؟ 

 ۳۳ درصد درآمدهای شرکت مربوط به امور 
منابع آب تهران بزرگ است که عمده آن از محل 
حق النظاره چاه های مجاز حاصل می شود. بخشی 
از درآمدها نیز از محل خسارت به آبخوان، منابع 
تخصیصی و انعقاد تفاهم نامه نیز به دست می آید. 
 سال گذشته چه میزان از اهداف درآمدی 

امور محقق شده است؟ 
علی رغم همه مشــکالت موجود با تالش و 
پیگیری های صورت گرفته ۱00 درصد از برنامه 
درآمدی پیشبینی شده محقق شد و تالش می کنیم 
با همکاری همکاران بتوانیم بهتر از سال گذشته در 

جهت وظایف محوله گام برداریم 
 برای تحقق حداکثری برنامه های مالی امور 

به چه چیزهایی نیاز دارید؟ 
مهمترین نیاز امروز واحد درآمد نیروی انسانی 

اســت که علی رغم فعالیت نیروهای موجود با 
حداکثر راندمان، بــا این حال به دلیل حجم زیاد 
پرونده ها با کمبود نیروی انســانی مجرب مواجه 
هستیم. بیشتر کارکنان این واحد از قرارداد شرکتی 
برخوردار هستند که با وجود دریافت حقوق های 
ناچیز تالش خود را برای افزایش درآمد شرکت 

انجام می دهند. 
فضای مناســب اداری برای کارکنان و ارباب 
رجوع از دیگر نیازهای اساسی ما است. عالوه بر 
حجم زیاد پرونده ها مشکالتی همچون فرسودگی 
دیوار ها و احتمال ریزش آن و بوی نامطبوع درون 

ساختمان سختی کار را دو چندان می کند. 
 چه پیشــنهادی به مدیران ارشــد شرکت 

دارید؟ 
از آنجا که شــرکت آب منطقه ای تهران یک 
شرکت درآمدی-هزینه ای است لذا واحد درآمد 
از ارکان مهم شرکت محسوب می شود که انتظار 
می رود تعهدات مالی بر اساس ظرفیت ها در نظر 

گرفته شود. 
با توجه به اینکه بیشتر نیروهای شاغل در این 
واحد جوان و پر انرژی هستند ، اگر سیاست های 
انگیزشی اعمال و به آنها توجه شود، می توان شاهد 

پیشرفت های خوبی در بخش درآمدی بود. 

 جناب آقای سموعی متولد چه سالی هستید 
و از چه تاریخی به شرکت آمدید؟

اینجانب متولد سال ۱۳۳۹ و اهل تهران 
هســتم. از ســال ۱۳۹0 وارد شرکت و در 
بخش نقلیه به عنوان راننده مشــغول کار 
شــدم. بعد از گذشت ۷ ســال از تاریخ ۵ 
مردادماه ۹۷ با قرارداد آب و آدینه به عنوان 

آبدارچی وارد امور آب تهران بزرگ شدم.
 درباره سوابق کاری خودتان توضیح دهید؟

قبل از اینکه وارد شــرکت بشــوم در 
سال ۵۸ در بازار بزرگ تهران، در مغازه ای 
که پدرم اجاره کرده بود و ســابقه طوالنی 
مدت در شغل قهوه چی داشت با خریدن 
این مغازه،کار پدر را ادامه دادم. رفته رفته با 
بزرگ شدن برادرها، خواهرها و مشکالت 
پیش آمده قهوه خانــه را فروختم و از آن 
موقع به بعد احســاس خوبی نســبت به 
تهران نداشتم. به پیشنهاد یکی از دوستان به 
دانشگاه آزاد نراق رفتم و سرآشپز آشپزخانه 
دانشــگاه و همچنین مسوول بوفه دانشگاه 
شدم.ناگفته نماند که دارای مدرک آشپزی 
هم از مرکز فنی و حرفه ای نیز هســتم. ۶ 

سال در دانشــگاه بودم و با به وجود آمدن 
یک ســری مشــکالت این کار را هم رها 
کردم و مجدد به تهران آمدم. از پول فروش 
مغازه خانه ای خریده بودم که به اجبار خانه 
را هم فروختم. بعد تاکسی خریدم و به دلیل 
گرانی خانه به پردیس کرج نقل مکان کردم. 
بعد چند ســال در سال ۸۳ مجدد به تهران 
بازگشــتم و در خانه ای اجاره ای، همراه ۳ 
فرزندم ساکن شدیم. اکنون نیز در این امور 
به عنوان آبدارچی و همچنین نامه بر انجام 

وظیفه می کنم.

 لزوم در اختیار دادن اسناد مطالعاتی
در هر امور

در میان رفت و آمدهایمان در ساختمان امور با بخش دیگری به نام 
مطالعات روبرو می شــویم، که قطعا بخش مهم و اساسی این امور 
به شمار می رود. این بخش دارای دو کارشناس به نام های »شیرین 
پازوکی« و » زهرا رسول زاده« است. گفتگوی ما را با خانم پازوکی 

می خوانید:

تحقق 110 درصدی برنامه درآمدی امور 
در سال گذشته 

مهارت های آداب معاشرت و تشریفات 
الزمه نیروهای خدماتی

به ســراغ خانم معصومه قلعه نوعی مسئول درآمد و وصول مطالبات امور رفتیم که 
در این واحد یوســف عزیزی ، ابوالفضل یارمحمدی طوسی ، سید محمود حسینی و 

الهام سپیدی جهت تحقق اهداف سازمانی در بخش درآمد با وی همکاری دارند. 

بخش دیگر مصاحبه را به مهدی ســموعی آبدارچی خوش اخالق و با پشتکار این 
امور اختصاص دادیم. وی تجربه طوالنی مدتی در این بخش قبل از ورود به شرکت 

آب منطقه ای کسب کرده که در ذیل مصاحبه با وی را می خوانیم:

گفت وگوی ویژه

33 درصد 
درآمدهای 
شركت مربوط 
به امور منابع آب 
تهران بزرگ است 
كه عمده آن از 
محل حق النظاره 
چاه های مجاز 
حاصل می شود. 
بخشی از درآمدها 
نیز از محل 
خسارت به آبخوان، 
منابع تخصیصی 
و انعقاد تفاهم 
نامه نیز به دست 
می آید

ما سوابق آماربرداری را 
به شکل آرشیو در بخش 

مطالعات داریم و كارشناسان 
آب های زیرزمینی وقتی كه 
چاه یا قناتی را مورد بازدید 

قرار دادند، پرونده را به 
واحد مطالعات فرستاده و 

این واحد سوابق چاه، قنات و 
یا چشمه را كه از ملکی عبور 
می كنند مورد بررسی قرار 

می دهد و سوابق را از هر 
سالی كه احداث شده باشد 

از آرشیو بیرون آورده و 
زمینه پرونده می كنیم
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حفاظت و بهره برداری

طی پروسه انسداد 
چاه های غیر مجاز 

در شهرستان 
شهریار طی سال 
گذشته تعداد ۵3 

حلقه چاه غیر مجاز 
با مجموع آبدهی 
134 لیتر در ثانیه 
در این شهرستان 

پر و مسلوب 
المنفعه گردیده 

است كه با این 
مقدار حدود 2.۵ 
میلیون مترمکعب 

در ذخایر آبی 
شهرستان شهریار 

صرفه جویی 
گردید

سرپرســت امــور منابــع آب 
ورامین گفت: با توجه به اعالم 
به  غیرمجاز  تخلفی  پرونده های 
مراجع قضایی مقرر شــد نسبت به آزاد سازی 
بســتر و حریم رودخانه ها بــا همکاری مراجع 
انتظامی اقدام شــود. به گزارش پیام آب ، »محمد 
داودی« با اعالم مطلب فوق اظهار داشــت: در 
راســتای تاکید دبیرخانه شــورای حفظ حقوق 
بیت المــال مبنی بر لزوم حفظ و حراســت از 
منابع آب های ســطحی و جلوگیری از تصرف 
بستر و حریم رودخانه ها، مجاری آبهای سطحی 
و به منظور دســتیابی به اهداف تعیین شده در 
جهت برخورد ســریع و قاطع با متخلفین منابع 
آبهای ســطحی باالخص زمین خواران بزرگ و 
با عنایت بــه بحران های آبی به وجود آمده طی 
روزهای ابتدایی ســال ۹۸ و جلوگیری از بروز 
خطرات احتمالی ناشــی از وقوع ســیل همراه 
کارشــناس حقوقی و کارشناس آبهای سطحی 
امور جلسات متعددی با دادستان ها و فرمانداران 

حوزه عملکرد تشکیل گردید.

وی موضوع حفاظت از منابع آبی باالخص 
حفظ حریم و بســتر مجاری آب های ســطحی 
را یک موضوع ملی دانســت و گفت: هرگونه 
کوتاهی و قصور در ایــن خصوص خیانت به 
نسل های آتی این مملکت اسالمی به شمار می آید 
که با عنایت به لزوم درک حساســیت موضوع 
و وجود بحران اهمیت این مســئله در شــرایط 
کنونی ما را با تکلیف مضاعف مواجه ســاخته 
است. سرپرســت امور منابع آب ورامین تاکید 
کرد: با هماهنگی بیشــتر و احساس مسوولیت 
باالیی ســعی کنیم از تمامی ظرفیت های قانونی 
در راستای حفاظت از منابع آب استفاده نمائیم 
که پس از بحث و تبــادل نظر پیرامون مباحث 
مطروحه و با توجه به اعالم پرونده های تخلفی 
غیرمجاز به مراجع قضایی مقرر شــد نسبت به 
آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها با همکاری 

مراجع انتظامی اقدام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب 
ورامین از هیچ کوششی جهت صیانت از منابع 

آب سطحی و زیرزمینی دریغ نمی کند.
مدیر امور منابع آب شهرری از الیروبی و پاکسازی بیش از 

1000 هزار متر مربع از رودخانه سرخه حصار خبر داد. 
به گزارش پیام آب ، »سید حمیدرضا حسینی« با اعالم مطلب 
فوق اظهار داشت: حدود یک کیلومتر از طول رودخانه سرخه 
حصار در منطقه پل طالب آباد بر روی جاده مواصالتی امام 
رضا )ع( توسط یک دســتگاه بیل مکانیکی و همچنین یک 
دستگاه کامیون پاکسازی و الیروبی گردید و متعاقبا مقداری 
از ضایعات و نخاله های ساختمانی از محل و بستر رودخانه 

خارج شد.
وی با بیان اینکه عملیات الیروبی و پاکسازی و رفع انسداد 
همچنان در حال انجام است، خاطر نشان کرد: امور منابع آب 
شــهرری با تمام ظرفیت خود نسبت به شناسایی و برطرف 
نمــودن نقاط حادثه خیز در رودخانه هــا اقدام می کند تا به 
هنگام بارش های شــدید زمینه عبور ایمن سیالب را فراهم 

کرده و مانع وقوع حوادث احتمالی شود.

 الیروبی و پاکسازی
 بیش از 1000 هزار متر مربع

از رودخانه سرخه حصار

همکاری دستگاه قضایی و انتظامی برای آزادسازی اراضی 
حریم و بستر رودخانه های ورامین

مدیــر امــور منابــع آب شــهریار از همــکاری 
شهرداری های شهرستان های جنوب غرب استان تهران 
برای ســاماندهی رودخانه ها در اولین جلسه شورای 
حفاظت از منابع آب شهرستان شهریار در سال جاری 

خبر داد. 
به گزارش پیام آب، در این نشســت گزارشــی از 
عملکرد امور منابع آب شهریار در حوزه عملکرد این 
شهرســتان به ویژه تعداد چاه های پر و مسلوب المنفعه 
شــده در سال گذشــته، انســداد چاه های واقع شده 
در حریم چاه های شــرب، پروژه نصــب کنتور های 
حجمی هوشمند و هچنین موضوعات مرتبط با دستور 
جلســه من جمله ارتقاء ایمن آبگذری سیالب عبوری 
از بســتر رودخانه های شــاد چای و رودخانه کرج با 
اســتفاده از ظرفیت های موجود در شهرستان و سایر 

موضوعات مطروحه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست« غالمعلی بیدختی« مدیر امور منابع 
آب شــهریار با بیان این مطلب اظهار کرد: طی پروسه 
انســداد چاه های غیر مجاز در شهرستان شهریار طی 
ســال گذشته تعداد ۵۳ حلقه چاه غیر مجاز با مجموع 
آبدهی ۱۳۴ لیتر در ثانیه در این شهرستان پر و مسلوب 
المنفعه گردیده است که با این مقدار حدود 2.۵ میلیون 
مترمکعب در ذخایر آبی شهرســتان شــهریار صرفه 
جویی گردید . وی در ادامــه مطالبی را در خصوص 

مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر آزاد 
سازی بستر رودخانه جهت عبور ایمن سیالب بیان 
کرده و نسبت به اجرای دستورات دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان شهریار در خصوص حفظ جان و 
مال مردم تاکید کرد. مکلف نمودن شــهرداری های 
شــهریار، باغستان و صباشهر جهت همکاری در امر 

ساماندهی رودخانه های شاد چای و کرج ، تسریع در 
روند اجرای احکام قضایی اخذ شده مانند عملیات 
آزاد سازی بســتر و حریم رودخانه های و تاکید به 
فرمانده انتظامی بــرای تامین امنیت در جهت اجرای 
اقدامــات قانونی به منظور صیانت از منابع آب جزو 

مصوبات مهم این جلسه بود.

همکاری شهرداری های شهرستان های جنوب غرب 
استان تهران برای ساماندهی رودخانه ها
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رفع تصرف 1800 مترمربع از اراضی حریم 
و بستر رودخانه کن

اقدامات امور منابع آب فیروزکوه در جهت جلوگیری 
و کاهش صدمات احتمالی ناشی از سیالب

با توجه به شرایط 
اقلیمی و بارندگی های 
فروردین ماه سال 
جاری اكیپ های 
گشت و بازرسی این 
امور ضمن حضور 
مستمر از ابتدای سال 
در خصوص كنترل 
آبگذری ایمن مسیر 
رودخانه های كن، 
سیاهرود و جاجرود 
و حفاظت و صیانت از 
منابع آب، با استفاده 
از خدمات شركت 
پیمانکاری در حدود 
1۵ هزار مترمکعب از 
مسیر این رودخانه ها 
 رسوب برداری
 شد

آب  منابع  امــور  سرپرســت 
شهرســتان اسالمشــهر از رفــع 
از  مربــع  متــر   ۱۸00 تصــرف 
اراضــی حریم و بســتر رودخانه 
کــن در محــدوده عملکــرد این 
 امور با هدف عبور ایمن ســیالب 

خبر داد. 
به گزارش پیام آب، »محمدرضا 
گیتــی پژوه« با اعــالم این مطلب 
اظهار کرد: با تالش واحد گشــت 
و بازرســی در ایام نوروز حدود 
۱۸00 متــر مربع از اراضی بســتر 
و حریــم رودخانه کــن با هدف 
پیشگیری  ایمن ســیالب و  عبور 
از هرگونــه خســارت جانــی و 
آزادســازی  شــهروندان  به   مالی 

گردید.
وی افزود: در راستای صیانت 
از رودخانه، مجاری  و حفاظــت 
آب های ســطحی و جلوگیری از 
ساخت و ساز غیر مجاز در حریم 
و بســتر ها و همچنین جلوگیری 
از وقوع ســیل، واحد گشــت و 
بازرســی به طور مداوم در منطقه 
در حال گشــت زنی بــوده و به 
ساخت  گونه  هر  کشــف  محض 
و ســاز غیر مجاز فــورا اقدامات 
 الزم جهت رفــع تصرف را انجام

 می دهند.
گیتــی پــژوه یادآور شــد: به 
محــض رویت هرگونــه تخلف، 

امور منابع آب اسالمشهر با کسب 
دســتور قضایی نسبت به برخورد 
قاطع بــا متخلفان اقــدام می کند 
زیــرا رودخانه ها یکی از مهمترین 
منابــع تأمین آب شــرب و تغذیه 
ســفره های زیرزمینی می باشد که 
 باید از آنها به عنوان انفال حفاظت

 کرد.
وی در پایــان تاکید کرد: امور 

منابع آب اسالمشــهر بــه عنوان 
متولی منابع آب در حوزه عملکرد 
خود و به عنوان نماینده شــرکت 
آب منطقه ای تهــران با هر گونه 
تخلف و ســو اســتفاده از منابع 
سطحی و زیرزمینی برخورد جدی 

و قانونی می نماید.

مدیــر امــور آب فیروزکــوه از 
انجــام اقداماتی در جهت جلوگیری 
از  و کاهش صدمات احتمالی ناشی 
ســیالب خبر داد. . به گزارش پیام 
آب، »مصطفی عباســی« با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: این امور از لحظه 
شروع بحران تاکنون توسط سه اکیپ 
تمام رودخانه های  بازرسی  و  گشت 
شهرســتان و نقــاط حادثــه خیز را 

بازرسی و جریان سیالب را تا پاسی 
از شب پایش و رصد نموده است.

ادامــه داد:  عباســی همچنیــن 
جلســات متعددی توســط فرماندار 
به همراه سایر مســئولین شهرستان 
در خصوص ســیالب و جلوگیری 
و کاهش صدمات احتمالی ناشی از 

سیالب نیز برگزار گردید.
ایشــان با تاکید بــر اینکه برای 
پیشــگیری از صدمــات ناشــی از 
ســیالب و طغیان رودخانه ها نیاز به 
همــکاری همگانی و تامیــن اعتبار 
در خصوص ســاماندهی رودخانه ها 
می باشــد، تصریح کرد: قسمتهایی از 
روســتاهای دهگردان و آتشان دچار 
آبگرفتگی شــده بود کــه با تالش 
بــی وقفه ایــن امــور آب گرفتگی 
رودخانــه حبلــه رود در روســتای 
آتشان بازگشــایی گردید و از نفوذ 
آب سیالب به داخل چاه آب شرب 
روستای آتشان جلوگیری شد. مدیر 
امور منابع آب فیروزکوه با بیان اینکه 
این عملیات به صورت شبانه روزی 
انجــام پذیرفت و رودخانه به حالت 
قبل بازگشت، یادآور شد: با توجه به 
موارد مطروحه، احداث سیل بند در 
نقاط حادثه خیز، احداث ســازه های 
تقاطعــی، الیروبــی کالورت هــا و 
مســیل ها و همچنین تخلیه رسوبات 
تجمع یافته در پشــت ســیل بند ها 
می تواند منجر به کاهش چشــمگیر 
خطرات ناشی از وقع سیالب گردد.

از تالش  عباســی ضمن تشــکر 
بی وقفــه کارمنــدان امــور در پایان 
خاطرنشــان کرد: این امور به واســطه 
وظیفه ذاتی خود تا پایان رفع مشکالت 
بســتر و حریم انجام وظیفه کرده و در 

کنار شهروندان عزیز می باشد.

مدیر امور آب تهران بزرگ از الیروبی و رسوب 
بــرداری در حدود ۱۵ هــزار مترمکعب از اراضی 
حریم و بستر رودخانه های کن، جاجرود و سیاهرود 
در محدوده عملکرد این امور طی ســال جاری خبر 

داد. 
به گزارش پیام آب، »علیرضــا نیکنام« با اعالم 
مطلــب فــوق اظهار داشــت: با توجه به شــرایط 
اقلیمــی و بارندگی های فروردین ماه ســال جاری 
اکیپ های گشت و بازرسی این امور ضمن حضور 
مســتمر از ابتدای سال در خصوص کنترل آبگذری 
ایمن مســیر رودخانه های کن، سیاهرود و جاجرود 
و حفاظــت و صیانت از منابع آب، با اســتفاده از 
خدمات شــرکت پیمانکاری در حــدود ۱۵ هزار 
 مترمکعب از مســیر این رودخانه ها رسوب برداری

 شد.
وی بــا بیان اینکــه حدود ۳200 متــر از طول 
رودخانه های کن، ســیاهرود و جاجرود در مجموع 
توسط ســه دســتگاه بیل مکانیکی و همچنین یک 
دستگاه کامیون رســوب برداری و الیروبی گردید 
گفــت: متعاقبا مقــداری از ضایعــات و نخاله های 
ســاختمانی نیز از محل و بستر رودخانه خارج شد 
و امــور منابع آب تهران بزرگ با تمام ظرفیت خود 
نســبت به شناســایی و برطرف نمودن نقاط حادثه 

خیــز در رودخانه ها با همکاری شــهرداری های 
مناطق اقدام می کند تا به هنگام بارش های شدید، 
زمینه عبور ایمن ســیالب را فراهم نموده و مانع 

وقوع حوادث احتمالی شود.
علیرضا نیکنــام مدیر امور منابــع آب تهران 
بزرگ در پایان خاطر نشــان کرد: این عملیات در 

جهت رفاه و ایمنی شهروندان و به منظور افزایش 
ظرفیت آبگذری ایمن رودخانه ها و کاهش خطر 
ســیل و آبشســتگی دیواره های اراضی حاشــیه 
رودخانه انجام شده است و به تناوب نیز در تمام 
رودخانه ها و مســیل های حوزه عملکرد این امور 

ادامه خواهد داشت.

عملیات الیروبی سه رودخانه در محدوده عملکرد 
تهران بزرگ با حجمی معادل 15 هزار مترمکعب

حفاظت و بهره برداری



ه  ین مـا د ر و فر
اردیبهشــت ماه
1 3 9 8
شمـــاره 268

نشـریه پیـام آب

17

الن
ه ک

وگا
نیر

ن و 
تیا

د ل
س

سد
الر

ان
الق

د ط
س

سد ماملو
سد امیرکبیر

حوزه حفاظت و بهره برداری
سدهای زیرپوشش

مسوول روابط عمومی ســد ماملو در گزارشی با اشــاره به اهم فعالیت های انجام گرفته در 
امور بهره برداری و نگهداری ســد در فروردین و اردیبهشــت ماه سال جاری گفت: در این 
مدت نســبت به ارســال آب شــرب به تهران به میزان ۱2 میلیون و۶0۶ هزار متر مکعب و 
همچنین ۵00هزار متر مکعب آب مصارف صنعتی و ۵2 میلیون متر مکعب آب کشاورزی و 
همچنین۴۸ میلیون متر مکعب تغذیه مصنوعی اقدام شده است. »سعید خلیلی« افزود: پایش 
مستمر مخزن، ورودی ها و خروجی ها در جهت مدیریت سیالب، نصب بنر هشدار در نقاط 
پرتردد و حادثه خیز باالدســت و پایین دســت و اطراف سد و اطالع رسانی و آماده باش به 
مراکز، نهادهای ذیربط و اهالی شهرها، روستاها و مراکز صنعتی و تولیدی حاشیه رودخانه ها و 
سایر سازه های آبی طبیعی و مصنوعی اعم از کانال، نهرها، آبروهه ها و مخازن تغذیه مصنوعی 

برای رهاسازی آب انجام شده است. 
وی در خصوص فعالیت های 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 مشــاهده ای، پیزومترهای لوله قائم و سیســتم ترکیبی انحراف سنج و 
نشســت سنج(، بازدید چشمی و میدانی از ســواحل دریاچه و پیرامون بدنه و مخزن، تخلیه 
و بررســی رکوردهای ثبت شده در ابزارهای شتابنگار، نظارت بر پروژه آبرسانی به نگهبانی 
درب ورودی و آماده ســازی داده ها و تهیه گراف جهت درج در گزارش رفتارنگاری توسط 
این بخش عملیاتی شــده است. خلیلی با بیان اینکه مســدود کردن و ایزوله کردن تابلوهای 
اتاق کنترل وکابل کشی و برق دار کردن نگهبانی 
پایین دست سد از جمله فعالیت های واحد برق 
می باشد ادامه داد: بازدید دوره ای از تجهیزات 
مکانیکال و مدارهای قدرت و فرمان تجهیزات 
برای آمادگی مانور مدیریت سیالبها نیز توسط 
واحد مکانیک انجام شــده است. وی تصریح 
کرد: پایش و محاسبه لحظه ای حجم سیالب 
ورودی به مخزن ســد، پاکسازی از رستنی ها، 
نظافت ادوات و بهســازی محوطه ی ایستگاه 
هواشناسی و تخلیه دیتاالگر و ارسال به ستاد 
در جهــت آمایــش داده ها نیز توســط واحد 

هیدرولوژی انجام گرفته است. 

مســوول روابط عمومی سد طالقان از تامین و انتقال2۳ میلیون متر مکعب آب شرب کالنشهرهای 
تهران و کرج و تامین و انتقال آب کشاورزی دشت قزوین به میزان ۷۹ میلیون متر مکعب و همچنین 
تولید انرژی به میزان ۱۸۴۳۳مگا وات ســاعت درفروردین و اردیبهشــت ماه سال جاری خبرداد. 
»محمد خنجری« با اعالم این مطلب گفت: برگزاری دوره آموزشی بسیج در محل سالن کنفرانس 
سد طالقان، بازدید معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت از تمامی قسمتهای مجموعه سد و نیروگاه 
طالقان ، بازدیدگروهی از کارشناسان کمیته فنی مدیریت بحران استان قزوین از تاج سد ،نصب بنرهای 
هشدار سیالب در ورودی شهرستان طالقان و همچنین ابتدای حوزه استحفاظی سد طالقان،سرکشی 
از خط انتقال آب به روســتای شهراسر و چک کردن شیرآالت در طول مسیر، الیروبی بخش های 
مختلف سیستم زهکشی از جمله زهکشی تاج سد ، بخش سی پیج ،ریپ رپ و سرریز سد طالقان، 
جمع آوری نخا لهای ریخته شــده توسط اداره راه از جلوی ســاختمان انتظامات و مرمت جاده 
دسترسی به نیروگاه، بررسی ایراد بوجود آمده در سیستم مخابرات و تعویض ups معیوب، درست 
کردن نهر آب در قســمتهایی از مسیر جاده دسترســی به نیروگاه جهت هدایت سیالب،بررسی 
دستگاه سیستم میکروب زدایی آب شرب نیروگاه و تعمیر کابل آن، خاک برداری گل والی وارد 
شده به مسیر دسترسی نیروگاه به علت رانش زمین، بررسی صحت عملکرد تجهیزات باتری خانه 
و بررسی وضعیت باتری ها ی باتری خانه و سیستم ups موجود در اتاق سوئیچ گیر،تعویض مقره 
شکسته شده خط 20 کیلوولت تاج سد،تعمیر و رفع عیب سیستم پروتکشنهای خط ۶۳ کیلو ولت، 
عیب یابی و رفع عیب سیســتم هیدرولیک گاورنــر واحدیک، رفع عیب از جرثقیل ۱0 تن طبقه 
سرچمبر و راه اندازی مجدد آن،تمیزکاری سیستم منافذ گرفته سیستم زهکش طبقه شیرآالت،راه 

اندازی مجدد سیســتم آبیاری قطره ای محوطه 
نیروگاه،تعمیر درب اصلی ورودی به ســاختمان 
اداری نیروگاه، انجام کابل کشی و نصب فیوز و 
پریز جداگانه برای نصب فلومتر واحد 2 در طبقه 
شیرآالت نیروگاه، نصب پروژکتور در تونل گالری 
سرچمبر،سرکشی در تایم های مختلف از سریز 
تاج سد جهت گزارش وضعیت سریز، استارت 
دوره ای پمپ آب شــرب انتظامات تاج ســد، 
حفاری و کابل کشــی حدود ۵۵0 متر در مخزن 
۱۸0 هزار متر مکعبی خط انتقال آب شرب جهت 

برج نور در این مدت اجرایی شده است.

»محسن عباســی« مســوول روابط عمومی سد 
امیرکبیر، با ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در 
فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد: 
در این مدت بیش از ۳۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶00 
متر مکعب آب شرب جهت مصرف شرب شهر 
تهــران از طریق آبگیر بیلقان به تصفیه خانه های 
کن وجاللیه ارسال شده است. همچنین نسبت به 
تأمین وارسال مقدار ۵ میلیون و ۵0۳ هزار و ۶00 
مترمکعب آب جهت مصرف کشاورزی از طریق 
آبگیر بیلقان نیز انجام شده است. وی با بیان اینکه 
همچنین تولید وانتقــال ۵۹ میلیون و ۸۶۹ هزار 
کیلو وات ساعت انرژی برقابی از طریق نیروگاه 
به شبکه سراسری توسط بخش بهره برداری انجام 

شده اســت، تصریح کرد: تجدید نظروبازنگری درشــش ماهه دوم برنامه منابع ومصارف سال آبی 
۹۸-۹۷ با توجه به میزان بارش ها وپیش بینی میزان تولیدانرژی درســال ۹۸ براین اساس وارسال به 
مراجع تصمیم گیری توسط اداره بهره برداری ،اندازه گیری منظم کلیه تجهیزات ابزاردقیق منصوبه در 
سد ،بازرســی دوره ای از سدهای اصلی و تنظیمی وتجهیزات جانبی ومخزن سد اصلی توسط واحد 
پایداری امور در این مدت انجام شده است.  عباسی ادامه داد: انجام برنامه ادواری تعمیرات ونگهداری 
روزانه ،ماهانه،ســه ماهه بخش برق،بازدیدورفع اشکال وتست عملکرد گیت های اصلی واحد شماره 
یک ودو، رفع اشکال بوجودآمده درمدارفرمان دریچه های کشویی سدتنظیمی، رفع اشکال بوجود آمده 
درکلید ژنراتورواحد دو، سرویس کامل ورفع اشکال سیستم تحریک واحد شماره دو، رفع یک مورد 
اتصالی ودو مورد گسستگی در شبکه ۳/۳کیلوولت، رفع اشکال مدارفرمان وسرویس وتعمیرپمپ های 
آب کویها و کابل کشی وبرقراری روشنای وراه اندازی پمپ آب پرقدرت جهت تخلیه حوضچه بین 
تونل شــماره دو جهت رفع آبگرفتگی جاده چالوس توسط بخش تعمیرات برق امور صورت گرفته 
است. عباســی در خصوص فعالیت های بخش مکانیک عنوان کرد: 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  تهیه وتعویض فیلترهای 
کیسه ای جدید سیستم تهویه نیروگاه توسط این واحد اجرایی شده است. مسوول روابط عمومی سد 
امیرکبیر در پایان خاطر نشــان کرد: ادامه کار طراحی وساخت تجهیزات وابزارآالت ابتکاری جهت 
دمونتاژواحد، نصب توربین وشــفت متصله، تعمیر وسرویس هدکاور، نصب پکینگ باکس، نصب 

استراکچرجک و ترمزها توسط بخش برق ومکانیک انجام شده است.

پیمان شاهین فر«مسوول روابط عمومی سد لتیان و 
نیروگاه کالن با ارائه گزارش عملکرد این مجموعه 
در فروردین و اردیبهشــت ماه سال جاری اعالم 
کرد: در ماه های مذکور۴۷ میلیون متر مکعب آب 
از طریق تونل تلو جهت تامین آب شرب تهران 
ارســال و همچنین اجرای موفقیت آمیز عملیات 
رها سازی رودخانه و مدیریت مخزن سد اصلی 
لتیان از مورخ ۱۳ فروردین ماه و رهاسازی آب در 
رودخانه جاجرود به میزان ۱2۷ میلیون متر مکعب 
انجام شده است. همچنین انرژی ناخالص اکتیو 
توســط واحدهای یک و دو نیروگاه لتیان جمعًا 
به میزان ۳0000مگاوات ساعت تولید شده است.

وی با بیان اینکه بهره برداری شبانه روزی و ثبت 
لحظه به لحظه وضعیت تأسیسات و تجهیزات مجموعه سد و نیروگاه لتیان از جمله طبقات ۱ 
تا ۴ نیروگاه ، اتاق شــیرها و تونل تلو، پست برق نیروگاه ، نیروگاه دیزل، سد تنظیمی، چاه های 
زهکش و ... تولید نیروگاه در ساعت پیک) روزانه - شبانه ( و ساعات عادی و کم باری باتوجه 
به خروجی از مخزن سد و مصارف، توسط واحد بهره برداری نیروگاه سد لتیان انجام شده است، 
تصریح کرد: اجرای موفق عملیات تخلیه رسوب در روز های ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، تشکیل 
اکیپ مدیریت بحران درکلیه ایام بارندگی های نوروز ۹۸، تولید انرژی ناخالص اکتیو توســط 
واحدهای ۱و2 نیروگاه لتیان جمعاً به میزان ۳0000 مگاوات ساعت و همکاری با شرکت برق 
منطقه ای تهران جهت انجام کلیه عملیات شبکه در پست ۶۳ کیلوولت لتیان در این مدت عملیاتی 
شــده اســت. وی با بیان اینکه ارسال آب به میزان ۱۴ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۹00 متر مکعب از 
طریق بای پاس و همچنین ارسال آب به میزان ۸00 هزار متر مکعب از طریق کار واحدها انجام 
شده است، افزود: راه اندازی واحد شماره دو نیروگاه پس از اوورهال اساسی واحد،آماده کردن 
واحدهای سه گانه و آماده به کاری در ایام نوروز جهت کنترل سیل آب سد الر، بازدید اطراف و 
باالدست نیروگاه جهت باز بودن مسیرهای سیل، استارت کردن هفتگی دیزل پمپ آتش نشانی 
و دیزل ژنراتور اضطراری نیروگاه جهت آماده نگه داشتن آن ها، تهیه ،کنترل و ارسال کلیه آمار و 
اطالعــات نیروگاه کالن به بازار برق، مدیریت منابع آب و کارفرما به صورت روزانه، بازدید و 
نظارت از تاسیسات و تجهیزات نیروگاه کالن شامل طبقات ۱ تا ۴ ، طبقه شیرهای کروی، اتاق 

ژنراتور ها، توربین ها در فروردین و اردیبهشت ماه صورت گرفته است.

» مازیار محمودی نیا« مســوول روابط عمومی سد الر با اشاره به اهم 
فعالیت های انجام شــده در امور بهره برداری و نگهداری سدالر در 
فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری گفت: انجام تغییر سیستم انتقال 
آب از حالت پمپاژ به ثقلی با بستن دریچه های آبگیر و آب بر تأسیسات 
تلمبه خانه و باز نمودن دریچه رقوم 2472 تأسیسات کالن با توجه به 
افزایش تراز آب دریاچه ســد الر ، ارسال آب شرب به تهران به میزان 
14/7 میلیون متر مکعب ، بازدید مدیر عامل محترم شرکت از سد الر 
در ایام نوروز با همراهی مدیر امور نظارت بر بهره برداری و نگهداری 
سد،آغاز اجرای عملیات سرویس اساسی دو دستگاه الکتروپمپ 1100 
و 880 کیلو وات K.S.B منصوبه در تاسیســات عظیم تلمبه خانه سد 
الر) از محل موافقت نامه های نت ســال 97 (، برگزاری جلسه کمیته 
ایمنی و پایداری سدها و تاسیسات آبی در حال ساخت و بهره برداری 

بــا حضور مدیر محترم بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی و 
برقابی، مدیر محترم امور بهره برداری سد الر و اعضای محترم کمیته 
ایمنی و پایداری شرکت در سالن کنفرانس امور بهره برداری سد الر، 
تامین و انتقال دو عدد تیر برق بتنی بمنظور جایگزینی آن ها با تیرهایی 
که در اثر وزش باد شدید و طوفان واژگون و شکسته شدند، پاکسازی 
محدوده کمپ اداری – مسکونی از شاخ و برگ و تنه درختان ، کاشت 
بیش از 300 اصله نهال مثمر در چندین نوبت در محدوده کمپ اداری 
– مسکونی، سرویس و نگهداری خطوط و تأسیسات 20 کیلو ولت، 
انجــام بازدیدهای دوره ای از تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال 
منصوبه در تاسیسات سد، تهیه آمار روزانه، ارسال به دفتر انفورماتیک 
و ثبت آمار در ســایت شــرکت مدیریت منابع آب ایران، بازدید از 

دستگاههاي ابزار دقیق طی این مدت انجام شده است.
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عملکرد فروردین و اردیبهشت ماه امورهای آب

حوزه حفاظت و بهره برداری
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سرپرســت امــور منابع آب پاکدشــت از 
آزادسازی و تخریب ۸ باب مغازه و بنا از بستر 
رودخانه الت آجی شهرستان پاکدشت توسط 
خود متصرفین خبــر داد. به گزارش  پیام آب، 
»رامــا حبیبی« با اعالم ایــن مطلب اظهار کرد: 
با وجود آمادگــی و پیگیری های کامل و اخذ 
حکم قضایی توســط این امــور مبنی بر رفع 
تصرف رودخانه الت آجی، عملیات آزادسازی 
و رفع تصرف از بســتر رودخانه مذکور توسط 
خود متصرفین انجام شــد.  حبیبی در ادامه با 
بیان اینکــه در این عملیــات 200 مترمربع از 
بستر رودخانه که دارای بنا و ۸ باب مغازه بوده 
تخریب و آزادســازی شــد، تصریح کرد: اخذ 
حکم قضایی، انجام کار کارشناســی پرونده و 
تعیین میزان تصرفات توسط این امور صورت 
گرفته بود، اما قبل از انجام  عملیات، متصرفین 
نسبت به آزادسازی بستر رودخانه اقدام نمودند. 
وی افزود: انجام این امر توسط مالکین، به منزله 
ســر آغاز، آگاهی و عزم ملی شــهروندان در 
راستای آزادسازی و تصرفات غیر قانونی حریم 
و بستر رودخانه ها به شمار می رود. حبیبی در 
پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب پاکدشت 
بعنوان متولی منابع آب در حوزه عملکرد خود و 
به عنوان نماینده شرکت آب منطقه ای تهران با 
هرگونه تخلف و سوء استفاده از منابع سطحی 
و زیر زمینی برخورد جدی و قانونی می نماید.

مدیر امور آب شــمیرانات از آزادسازی ۵0 هزار متر 
مربع از اراضی بســتر رود خانه جاجــرود خبر داد.   به 
گزارش  پیام آب، »جواد غفاری« با بیان این مطلب اظهار 
کرد: با تالش  اکیپ گشت و بازرسی و اخذ حکم قضایی، 
بیش از ۵0 هزار مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه 

جاجرود در منطقه آهار و باغگل آزادسازی شد.
وی بــا بیان اینکه این اقدام در راســتای قانون توزیع 
عادالنه آب و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز انجام 
شد، ادامه داد: در این عملیات ۳ باب پل ماشین رو  و ۳۱ 
باب پل غیر مجاز  نیز تخریب شد. غفاری با اشاره به اینکه 
همچنین در  این عملیات در راســتای آزادسازی قبل از 
پاسخ به استعالمات، یک مورد اتاقک و ۱۵ متر مربع دیوار 
با هزینه مالک تخریب شــد، تصریح کرد: بر این اساس 
بیش از ۱20 متر مربع از اراضی بســتر رودخانه جاجرود 
آزادســازی گردید. مدیر امور آب شمیرانات  افزود: این 

امور از ابتدای سال ۹۸ تا به حال اقدام به ۵۷ مورد تخریب 
پل، دیواره و اعیانی نموده است که از این تعداد ۳۱ مورد 
تخریب پل  انجام و  ۵2000 هزار متر مربع از اراضی بستر 

آزادسازی گردید. 

مدیر امور منابع آب رباط کریم از تخریب بند میمنت 
آباد بر روی رودخانه شــاهچای در محدوده شهرستان 
بهارستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای تهران، »علیرضا مصطفی پور« با اعالم این خبر 
افزود: با تالش اکیپ نظارت بر منابع آب های ســطحی 
امور منابع آب رباط کریم و همکاری شهرداری گلستان 

ناحیه قلعه میر، تخریب بنــد احداثی غیر مجاز میمنت 
آباد بر روی رودخانه شــاهچای در اراضی میمنت آباد 
از محدوده شهرستان بهارستان در قالب آزادسازی بستر 
رودخانــه صورت پذیرفت. مدیر امــور منابع آب رباط 
کریم ادامــه داد: این عملیات با قلــع و قمع بند خاکی 
غیر مجاز به وسعت حدود ۱00 متر مربع، خاک برداری 
و ایجاد شــیب در بستر رودخانه جهت رها سازی روان 
آب های سطحی و هدایت آن به پایین دست و همچنین 
عبور ایمن ســیالب احتمالی بوســیله یک دستگاه بیل 
مکانیکــی، طی دو روز کاری انجام گرفت. وی در پایان 
گفت: اکیپ گشــت و بازرسی از منابع آب های سطحی 
این امور با نظارت مســتمر خود، از بستر رودخانه های 
محــدوده عملکرد امور حفاظت کرده و اجازه هیچگونه 
دخل و تصرف به افراد سودجو را نخواهد داد و این امور 
با هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه های 

محدوده برخورد قاطع خواهد کرد.

آزادسازی حریم و بستر رودخانه های رودهن یکی از مهمترین 
برنامه های امور آب دماوند

سرپرســت امــور آب دماونــد در جلســه ویژه 
کمیته بحران بخش رودهن آزادســازی حریم و بستر 
رودخانه های این بخش را یکی از مهمترین برنامه های 

این امور عنوان کرد. 
بــه گزارش پیــام آب ، »منصور مردانــی« در این 
نشســت که به ریاست بخشــدار رودهن و با حضور 
رئیس دستگاه قضائی بخش رودهن، معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت، شهرداران بخش آبعلی و رودهن 
و دیگر مسوولین در بخشــداری رودهن برگزار شد، 
اظهار کرد: آزاد ســازی حریم و بســتر رودخانه ها در 
حوزه عملکرد این امور بــه ویژه بخش رودهن یکی 
از مهمترین برنامه های امور در ســال جاری می باشد؛ 
چرا که به علت ســاخت و ســازهای صورت گرفته 
در ســنوات و دهه های گذشته در بخش هایی از شهر 
رودهن بســتر رودخانه به چهار متر نیز رســیده و در 
صورت وقوع سیل خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی 
در بر خواهد داشــت. وی در ادامه ضمن در خواست 
همراهی مســوولین مربوطه در این این امر مهم افزود: 
با پیگیری های به عمل آمده و مســاعدت و همکاری 
فرماندار شهرســتان دماوند در سال جاری و همچنین 
با اعتبارتخصیص داده شــده از محل ارزش افزوده به 
مبلغ ۹ میلیارد و ۸00 میلیون ریال جهت اجرای طرح 
ســاماندهی رودخانه آه آبعلی در منطقه سادات محله 
و به طول یک کیلومتــر تامین اعتبار گردید و مناقصه 

آزاد سازی حریم 
و بستر رودخانه ها 
در حوزه عملکرد 
این امور به ویژه 

بخش رودهن یکی از 
مهمترین برنامه های 
امور در سال جاری 

می باشد؛ چرا كه 
به علت ساخت و 

سازهای صورت گرفته 
در سنوات و دهه های 
گذشته در بخش هایی 
از شهر رودهن بستر 

رودخانه به چهار 
متر نیز رسیده و در 

صورت وقوع سیل 
خسارات جبران ناپذیر 

جانی و مالی در بر 
خواهد داشت

جهت انتخاب پیمانکار در محــل فرمانداری انجام و 
صورتجلســه تحویل زمین محل اجرای طرح نیز تهیه 
و به امضاء طرفین رســیده اســت و با هماهنگی دفتر 
مهندسی رودخانه شــرکت طی روزهای آتی اقدامات 

اجرایی جهت ساماندهی انجام خواهد شد.
مردانی همچنین یادآور شــد: در این نشست مقرر 
گردید که متولیان امر در اســرع وقت نسبت به انجام 
طرح ساماندهی رودخانه ها و همچنین الیروبی آنها با 

نظارت امور منابع آب دماوند اقدام نمایند.
در ادامه »احمد علی قربانیــان« معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای تهران از بخشدار 

و همچنیــن شــهرداران بخش های آبعلــی و رودهن 
در خصــوص اعالم همــکاری با امور منابع تشــکر 
نمــوده وضمن بیان وضعیت بارندگی در ســالجاری 
و مخاطــرات ســیل اظهار کــرد: انجام ســاماندهی 
رودخانه ها بســیار مهم و ضروری می باشد و شرکت 
آب منططقه ای تهران به طبــع امور منابع آب دماوند 
در خصــوص انجام این امر مهــم و الیروبی آمادگی 
هرگونــه همــکاری را دارد. گفتنی اســت، در پایان 
جلسه بخشدار ،شهرداران وســایرین از رودخانه ها و 
 مســیل های بخش های آبعلی و رودهن بازدید میدانی

 به عمل آوردند.

با تخریب 8 باب مغازه توسط متصرفین؛

بستر رودخانه الت آجی شهرستان 
پاکدشت آزادسازی شد

آزادسازی 50 هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه جاجرود

 تخریب بند میمنت آباد رودخانه شاهچای
در محدوده شهرستان بهارستان رباط کریم

حفاظت و بهره برداری
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] ابراهیم احمدی شیخدرآبادی 

]  سید علیرضا نوربخش

]  علی حسین جعفری

]  فرهاد طاهریان

] محمد خزاعی

] محمدرضا عنقایی

] بنان پوستین دوز

] شعبان جمالیان

] علی طاهری نژاد

] قدرت اسماعیلیان

] محمدحسن شاه علی ده آبادی

] محمدنبی شیخ علیا لواسانی

] حمزه کربالئی علیخانی ] امیرمسعود محبوب

] صدراله سبزعلیان ] اعظم هویدا

] ساالر خلیلی املشی

] حمید برزرگر بروجردی

] محرمعلی جزائی شراهی

] علیرضا سرحدی

] قاسم جعفری

] محمد ادیبی نیک

] محمود بازیان

] رحمان علیان ] محسن بیات هاشمی

] علی اکبر پدرام ] حسن برنا

] محمد نوری

] عیسی منظمی

] محمدرضا بسحاق ] مظفر حمیدی

] علیرضا عبادی

] کامیار آریا

] محمدحسن غفاری

] نقی سبزعلیان ] محسن صادقی ] منوچهر محجوب

معاونت حفاظت و بهره برداری

 حوزه
مدیرعامل

 حوزه 
مطالعات

معاونت منابع 
انسانی، مالی و 
پشتیبانی

معاونت طرح و توسعه

37 نفر از همکاران در سال 97 بازنشسته شدند
مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت از بازنشسته شدن 37 نفر از همکاران در سال 97 خبر داد. به گزارش 
پیام آب، » علی اصغری« با بیان این مطلب اظهار کرد: 9 نفر از بازنشستگان عزیز شرکت جزء کارمندان محسوب 
می شوند که از این تعداد یک نفر خانم و مابقی مرد می باشند. وی ادامه داد: از میان کارمندان بازنشسته یک نفر 
بازنشسته صندوق کشوری و 8 نفر دیگر تامین اجتماعی می باشند. اصغری با بیان اینکه همچنین 28 نفر از همکاران 
با قرارداد کارگری به درجه بازنشستگی نائل آمدند، افزود: از میان این آمار 16 نفر از افراد شامل مشاغل سخت و 
زیان آور بوده که سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی 
محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر ازظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( 

در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده که می توان با به کار گیری تمهیدات 
فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود 
. مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت در خصوص شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور بیان 
کرد: مطابق با بخش اول بند )ب( تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، افراد 
مشمول با داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور 
که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشــند، بدون شرط سنی 
می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.



ه  ین مـا د ر و فر
اردیبهشــت ماه
1 3 9 8
شمـــاره 268

نشـریه پیـام آب

21

قنات بزرگ و تاریخی َوزوان درشــهر َوزوان 
واقع در اســتان اصفهان می باشد و این اثر در 
تاریــخ 2۸ دی ۱۳۷۹ بــا شــماره ثبت 2۹۶2 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده 
اســت. همچنین این قنات یکــی از قنات های 
ایرانی ثبت شده به عنوان میراث جهانی یونسکو 
اســت. نکته قابل توّجهی کــه در مورد قنات 
بــزرگ و تاریخــی َوزوان قابل ذکر اســت و 
کارشناسان میراث فرهنگی و کارشناسان ژاپنی 
یونســکو نیز آن را تأیید نموده اند در نقطه ای 
از قنات که باالی بند قنات اســت دو شکاف 
زیر زمینــی )در اصطالح محلی کِــر( یا تنور 
آبــی وجود دارد و پــس از بند کردن آب، این 
شــکاف ها، آب چهل لیتر در ثانیه ذخیره شده 
در پشت ســد به مدت ۱20 روز )از دهم آذر 
تا دهم فروردین سال بعد( را به مخازن بزرگی 
که در زیر زمیــن وجود دارد هدایت می کند و 
پس از گشایش دریچه های تعبیه شده در سد به 
تدریج آب ذخیره شده به صورت خود جوش 
و با کمک نیروی ثقل زمین، به چرخه مصرف 
بازمی گردد. گنجایش کانال های قنات از پشت 
سد به طول ۸00 متر با عرض یک متر و ارتفاع 
چهار متر ۳200 =۴ ×۸00 متر مکعب آب است 
ولی آبی که در پشــت ســد ذخیره می شود بر 
اساس قطر آبدهی قنات طبق معادله ۴۱۴۷20 
متر مکعب آب اســت که بیــش از گنجایش 

کانال های قنات می باشــد و میــزان ۴۱۱۵20 
متر مکعب مــازاد گنجایش کانال ها در مخازن 
زیر زمینی توســط تنورهای آبی مذکور ذخیره 
می گردد و با بازگشایی دریچه های سد، به مرور 
به چرخه مصرف وارد می شــود. این قنات در 
قسمت شمالی شهر َوزوان واقع گردیده و شاید 
تنها اثری است که با وجود سد 2۵00 تا ۳000 
ســاله خود می تواند گویای قدمت سکونت در 
َوزوان باشــد. قنات بزرگ َوزوان در گذشــته 
دارای ســه رشته بوده که از محلی باالتر از بند 

قدیمی منشعب می شده است:
 الف- نخســتین رشــته که از مظهــر قنات 
)ســراُرچه( شروع می شــده و با عبور از شهر 
فعلی میمه تا شــهر فعلی جوشقان ادامه داشته 
که بابی مهری ساکنین شهر میمه، قسمتی ازآن 
مسدود گردیده. این رشــته در حال حاضر از 
مظهر قنات حــدود۳۶ کیلومتر طــول دارد و 
دارای ۷۸ حلقه چاه می باشــد که از این چاه ها 
۴0 حلقه در زیر بند )سد زیرزمینی ساخته شده 
از ساروج( قرار دارد و حد فاصل هر میله چاه 
از ۱۸ تا 2۵ متر می باشــد. از باالی بند تا مادر 
چاه فعلی که دارای ۳۸ حلقه چاه می باشــد که 
فاصلــه هر چاه با چاه دیگر ۱۵ تا 20 و 2۵ متر 

می باشد.
 ب- رشته دوم که از داخل شهر فعلی میمه به 
طرف شــرق و حدود ۱000 متر بوده به طرف 

بند تاریخی امیر سازه ای آبی از دوران ساسانیان

اتوبان اصفهان – تهران به سمت بیمارستان شهر 
میمه ادامه داشته که مسیر آن بر روی زمین و تا 
حدودی در زیر زمین کور شده ولی آثار آن در 

زیر زمین قابل مشاهده است.
ج – رشــته سوم از محل شــروع رشته دوم به 
طرف غرب در شهر میمه ادامه داشته و به سمت 
مســجد جامع شــهر میمه و محل پارک قدس 
کشیده می شده که در حال حاضر آثار چاه های 
آن بر روی زمین وجود ندارد ولی در زیر زمین 
کوره قنات امتداد دارد و قابل مشاهده است هر 
 چند این رشته هم در نیمه های راه مسدود گردیده

 است. 
قنات بــزرگ و تاریخــی َوزوان در یک الیه 
رسوبی – ســنگی قرار دارد که در طی سالیان 
متمادی بــا پایین رفتن ســطح آب منطقه در 
دو طبقه یکی الیه رســوبی که از مظهر قنات 
دارای ۳۵ کیلومتر طول و ۱۸/۴0 متر عمق بوده 
که عمق آن در مادر چاه فعلی مشــهود است. 
طبقه زیرین قنات کــه آب در آن جریان دارد 
از کف آب رو تا ارتفاع 2 متر و ۱0 ســانتیمتر 
در الیه سنگی کوهستانی حفر شده است. بنا به 
گفته اهالی، این سیســتم در حدود ۳000 سال 
پیش ســاخته شــده و این قنات تنها قنات در 
تمام منطقه اصفهان اســت که بدین طریق آب 
زیرزمینی را ذخیــره می کند. دکتر عبد الکریم 
بهنیا استاد دانشگاه اهواز در کتاب قنات سازی 
و قنات داری صفحه۱۳۹ چنین آورده اســت: 
»نگارنده در آبان ماه ۶۳ در قنات قدیم َوزوان 
واقــع در بخــش َوزوان شهرســتان اصفهان، 
سیســتم بســیار جالبی را که برای مهار کردن 
آب در فاصله زمانــی اول آذر لغایت 2۵ الی 
۳0 فروردین ســال بعد به کار می رود مشاهده 

کرده است.
شرح مختصر این سیستم چنین است که یکی از 
میله های قنات را که حدود ۶00 متر از مادرچاه 
فاصله دارد )و احتماالً چاه ترکانخشکان است( 
به قطر حدود ۳ متر گشــاد کرده اند و دیواری 
بــه ضخامت ۱ متر، عرض ۳ متر و بلندی کل 
عمق چاه از سنگ و ساروج ساخته اند. بر روی 
ایــن دیوار، به فاصله یک متــر به یک متر، ۷ 
سوراخ اســتوانه ای به قطر ۳0 سانتیمتر تعبیه 
کرده اند. کوره این قنــات از انتهای این دیوار 
عبور می کند. هفتمین سوراخ، ۷ متر از لبه تاج 
کوره قنات فاصله دارد. اول آذرماه هر ســال، 
هم دهانه کوره و هم دهانه ۷ ســوراخ مزبور 
رابا سنگ و سیمان می گیرند. طبیعی است که 

مقداری از آب در پشــت این ســد زیرزمینی 
ذخیره می شــود. تجربه سالیان دراز نشان داده 
استکه سطح آب به حدود یک متری در باالی 
نزدیکترین سوراخ به سطح زمین می رسد. در 
فاصله 2۵ الی ۳0 فروردین، اولین ســوراخ را 
باز می کنند. حدود ۱0 روز طول می کشــد تا 
سطح آب به زیر سوراخ اول افت کند به همین 
ترتیب پس از هر ۱0 روز ســوراخ دوم و سوم   
را نیز باز می کنند، زیرا زمان افت ســطح آب 
برای هر یک متر حدود ۱0 روز است. پس از 
گشودن هر ۷ سوراخ که تقریباً تا اوایل تیرماه 
طول می کشد، دهانه کوره قنات را باز می کنند.«
در چهلمین اجالس میراث جهانی یونســکو 
کــه ژوئیه 20۱۶ در اســتانبول برگزار شــد، 

یــازده قنات ایرانی بــه عنوان بیســتمین اثر 
ایران بر اســاس دو معیار از ۶ معیار فرهنگی 
کمیته میراث جهانی شــامل گواهی بی همتا یا 
دســت کم استثنایی بر یک ســنت فرهنگی و 
نمونه ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که 
مرحله مهمی از تاریخ بشــر را نشان دهد، در 
فهرست میراث جهانی قرار گرفت. پرونده ۱۱ 
قنات ایرانی با داشــتن تکنولوژی متفاوت و با 
قدمت بیش از 2۵00 تا 200 ســال به یونسکو 
جهت ثبت جهانی ارائه شــد و پس از بررسی 
و تأیید کارشناســان یونسکو این پرونده ثبت 
و در فهرســت آثار جهانی قرار گرفت. یازده 
قناتی که ثبت جهانی شده اند، هرکدام به لحاظ 
قدمت، نوع معماری، عمق، طول و مشخصاتی 
از این دست، منحصر به فرد و بی نظیر هستند. 
قنات وزوان نیز به عنوان یکی از این قنات های 
یازده گانه در فهرســت میراث جهانی یونسکو 

به ثبت رسید.

عکس
نوشت
 طرح: 

مهدی عزیزی

درنگ
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شــهید حمید ســاالری پنجمیــن فرزند 
خانواده ای مذهبی بود که در سال ۱۳۴۴ 
در روســتای فقســتان از توابع گلپایگان 
اســتان اصفهان به دنیا آمد.در سال ۶۴ به 
ســربازی رفت و در جنگ علیه نیروهای 
بعثی عراقی شرکت و مورد اصابت ترکش 
قــرار گرفت.وی در ســال ۱۳۶۶ ازدواج 
کرد و از گلپایگان بــه تهران منتقل و در 
سازمان آب تهران شروع به کار کرد که در 
حین انجام ماموریت در اثر بمباران مخزن 
شــماره ۴ سازمان آب توســط هواپیمای 
عراقی ها مورد مجدد اصابت ترکش قرار 
گرفت و در مورخ 2۷ فروردین ماه ســال 
۶۷ به درجه ی رفیع شــهادت نائل شــد. 
استان  محل دفن شــهید حمیدســاالری 
روســتای  گلپایگان،  شهرســتان  اصفهان، 
 درب امــام زاده، ابراهیم گلزار شــهدا، ردیف 2 

می باشد.

وصیت نامه ی شهید حمید 
ساالری

ای عزیزان از مال دنیا دســت بردارید و به 
خدا فکر کنیــد ما از خاک آمــده ایم و به 
خاک باز می گردیم، هر چه هســت، دست 
خداســت و هر چه صالح اوســت همان 
اســت. خداوند در این دنیا بســیار آزمایش 
خواهد کرد. ایــن نعمت ها را برای آزمایش 
ما قرار داده اســت،مواظب باشیم که از این 
آزمایشات سربلند بیرون بیاییم. ای دوستان! 
به دنبال شناخت اســالم بروید، اگر اسالم 
را شــناختید، اگر امام )ره( را شــناختید به 
آنچه که می خواهید می رســید، به خدا فکر 
کنیــد و به فــردای قیامت، بــه آتش جهنم 
نعمت های خدا در بهشــت. دســت از مال 
دنیا و هواهای نفسانی بردارید. ای مردمی که 
در صحنه هســتید به گلزار شهدا بروید و از 
این عزیزان درس بیاموزید و فرزندان خود 

را چون آنها بــزرگ کنید. در نماز جمعه ها 
مرتب شــرکت کنید نه فقــط به عنوان یک 
نفــر حاضر!! در نماز به خطبه ها گوش کنید 
و راه و روش اســالم را یاد بگیرید و سعی 
کنید در سیاســت دخالت کنید و ببینید در 
مملکت شما چه می گذرد. من نمی دانم چه 
بگویم، چون می دانم دنیا هیچ ارزشی ندارد 
و تنها سفارشم این است که دست از یاری 
امام )ره( برندارید و در جنگ شرکت کنید. 
به مستضعفین کمک کنید و دست نوازش بر 
ســر آنان بکشید. آیا مردم چنین پنداشته اند 
که به صرف اینکه گفته اند ایمان آورده ایم 
رهایشــان کنند و بر این دعوی امتحان شان 
نکنند؟ ای کسانی که ایمان آورده اید جهت 
چیســت که برای جهاد در راه خدا به خاک 
زمین دل بسته اید؟ آیا راضی به زندگی دنیا 
عوض حیات آخرت شــدید؟ متاع دنیا در 

پیش عالم آخرت اندک و ناچیز است.

زندگینامه شهید حمید ساالری

»شــب قدر« شبی است که در آن 
قرآن بر پیامبر عظیم الشأن اسالم 
نازل شده است و فضیلت عبادت 
در این شب از تمام شب ها بیشتر 
اســت. در این شب مقدرات یک 
سال انســان معین می گردد. از با 
فضیلــت ترین اعمــال در چنین 
شبی »احیاء« می باشد که به معنای 
پاس داشــتن یک شــب تا صبح 
اســت. پس جا دارد که در چنین 
از اعمال زشت خود  انسان  شبی 
اســتغفار نماید چرا که شب توبه 
اســت و خداوند در آن بندگانش 
را مورد اکرام خــاص خود قرار 

می دهد. 

شب قدر در آینه آیات 
قرآن

برجسته  گفت  می توان  به جرات 
ترین آیات قرآن در مورد شــب 
قدر و فضیلت آن که اســت که 
خداوند متعال می فرماید: »ما قرآن 
را در شب قدر نازل کردیم. و از 
شــب قدر چه آگاهت کرد. شب 
قدر از هزار ماه ارجمندتر است. 
در آن شب فرشــتگان با روح به 
فرمــان پروردگارشــان برای هر 
کاری که مقرر شــده است فرود 

می آیند. آن شب تا دم صبح صلح 
و سالم است

از جمله دالیل فضیلت شب قدر 
بلکه واالتریــن جنبه فضیلت آن 
نــزول قرآن کریم در این شــب 
می باشــد که به صورت یک باره 
بر قلب مقدس پیامبر اعظم )صلی 
اهلل علیه و آله( نازل گردید و در 
بقیه عمر مبارک ایشان به صورت 
قرآن  گرفــت.  انجام  تدریجــی 
کریم یکی از علــل فضیلت ماه 
رمضان را همین معنا برشــمرده 
الذی  و می فرماید: )شهر رمضان 
للناس و  القرآن هــدی  انزل فیه 
بینات من الهدی و الفرقان(؛ »ماه 
رمضانی که قــرآن را در آن فرو 
فرستادیم؛ کتابی که مردم را راهبر 
و متضمن دالیل آشــکار هدایت 
و میزان تشــخیص حق از باطل 

است.

وجه تسمیه شب قدر
نوعًا در ادبیات دینی ما هر یک از 
آموزه های اســالمی دارای وجهی 
برای نام گذاری اســت و تسمیه 
آن برخاســته از یــک ویژگی یا 
یک علقه معنایی اســت که بین 

اســم و معنای آن وجود 
عنــوان  بــه  دارد. 

نمونه احادیث نســبتًا زیادی در 
مــورد وجــه تســمیه »رمضان« 
وجــود دارد. پیامبر اعظم )صلی 
اهلل علیه و آله( در حدیثی فرمود: 
)انما ســمی الرمضان النّه یرمض 
نامیده  الذنوب(؛ »رمضان رمضان 
شد که گناهان را از بین می برد«. 
نیز در جایی دگر فرمود: )ســّمی 
الرمضان لشــدة الحّر(؛ »از آن رو 
رمضان بــه خاطر شــدت گرما 

رمضان نامیده شد.«.

آثار شب قدر
شــب قدر بهترین فرصت برای 
طلب بخشــش و آمرزش گناهان 
از خداوند اســت و پــروزدگار 
در این شــب عنایت ویژه ای به 
بندگان خــود دارد و در واقع آن 
را بهانه ای جهت آمرزش بندگان 
خود قرار داده است. پیامبر اعظم 
)صلی اهلل علیه و آله( در روایتی 
وجود شــب قدر را غایت لطف 
خدا به امت خویش برشــمرده، 

می فرماید:
 به امت مــن در ماه رمضان پنج 

چیز داده شــده که بــه امت هیچ 
پیغمبری پیش از من داده نشــده 
است. اما عطای اول: هر گاه شب 
اول ماه رمضان فرا رسد خداوند 
به ســوی بندگان نظــر می کند و 
کســی که خدا به او نظر کرده تا 
ابد عذاب نمی شود. دوم: بوی بد 
دهان آنان که در نزد خدا شــب 
زنده داری می کنند خوشــبوتر از 
بوی مشک می شود. سوم: مالئکه 
بــرای ایشــان در شــب و روز 
همانا  چهارم:  می کنند.  اســتغفار 
خویش  بهشت  عزوجل  خداوند 
را امر می کند که اســتغفار کند و 
تزیین شود برای بندگان. پس چه 
نزدیک است که ســختیهای دنیا 
آنها را در خود فرو برد و می روند 
به ســوی بهشــت و کرامت من. 
پنجم: پــس هر گاه شــب آخر 
فرا رســد خداوند همه بندگان را 

می آمرزد.
مردی گفت: یا رسول اهلّل در شب 
قدر؟ پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
فرمود: مگر نمی دانی که کارگران 
هر گاه کارشان تمام شود، مزد به 

آنها می دهند.

فضیلت 
شب قدر 
در آیات و 

روایات دفتر
امور دینی
و فرهنگی

با همکاران
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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

* »رضا اردکانیان« وزیر نیرو در حکمی »ســید حســن رضوی« را به عنوان رئیس شــورای 
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان تهران منصوب کرد.

* مدیرعامل شرکت طی احکام جداگانه ای »محمدعلی طرفه« را به سمت معاون برنامه ریزی 
و به عنوان عضو کمیته مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE و همچنین »حسن طبسی« را 

به سمت رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد نمرود منصوب کرد.
* رضــوی همچنین در حکمی »محمدرضا خانیکی« را به عنــوان نماینده مجری طرح های 
»تکمیل و تجهیز شــبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت«، 
»مطالعات کمی و کیفی ذیل طرح مطالعــه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز 
کشــور« ، »آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی«  و همچنین به عنوان  

»عضو کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، HSE « منصوب کرد. 
* مدیر عامل  در حکمی »احمدعلی قربانیان« را به سمت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
و همچنین در احکام جداگانه ای به عنوان عضو کمیسیون راهبری توسعه مدیریت، عضو کمیته 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت و نیز به عنوان عضو کارگروه اجرایی کاهش 

تصدی های دولت در حوزه عملکرد شرکت منصوب کرد.
* رضــوی در حکمی »معصومــه آقاجانی« را به عنوان عضو کمیته ســاختار و فناوری های 
مدیریتــی، عضو گروه اجرایی کاهش تصدی های دولت در حوزه عملکرد شــرکت و عضو 

شورای ورزش شرکت منصوب کرد.
* مدیرعامل شرکت در حکمی »مصطفی دهقان« را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست 
دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، »محمدرضا گیتی پژوه« را به سمت مدیر امور منابع 
آب اسالمشهر و »غالمعلی بیدختی« را به سمت مدیر منابع آب شهرستان شهریار منصوب کرد.

*مدیرعامل شــرکت در احکامی؛ » محمدرضا خانیکی » را به عنوان رئیس گروه کاری تخصصی نظام 
پذیرش و بررســی پیشنهادها در حوزه مدیریت عامل ، »حمیدرضا مختاری« را به عنوان دبیر و آقایان 
»علیرضا ســنجری نیا«، »هژیر باقر نژاد«، » علی اکبر علیقارداش«، » احسان جهانی«، » حسن یوسفی«، و 

خانم ها » آالله قائمی« و » سپیده الهامی منش« را به عنوان اعضاء گروه کاری مذکور منصوب کرد. 
* مدیرعامل شــرکت در احکام جداگانه ای، »محمدعلی صفاری« را به ســمت سرپرست 
دفتر مشــارکت های مردمی و طرح های زود بازده در حوزه معاونت طرح و توسعه، »معصومه 
آقاجانــی« را به عنوان عضو کمیته وام شــرکت و »عین اله رضانــژاد« را به عنوان عضو فنی 

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها در حوزه عملکرد استان تهران منصوب کرد.
* رضوی همچنین » مصطفی دهقان«  را به ســمت رییس و » نســرین خسروی« را به عنون 
عضو گروه کاری تخصصی نظام پذیرش و بررســی پیشنهادها در حوزه معاونت حفاظت و 

بهره برداری منصوب کرد.
* در راستای دستورالعمل »ارتقاء هماهنگی بین مدیران استانی« مهندس رضوی، مدیر عامل 
محترم شرکت از طرف وزیر نیرو به مدت یک سال به عنوان»رییس شورای هماهنگی مدیران 

وزارت نیرو در استان تهران«  منصوب گردید.
* با حکمی از سوی »صدیقه ببران« مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، 
» جواد اســدی« مدیر دفتر روابط عمومی، به عنوان دبیر شورای روابط عمومی و اطالع رسانی 

صنعت آب و برق استان تهران منصوب شد.
* مدیرعامــل شــرکت در حکمی »علی درخشــان« را به عنوان مجری طــرح نیروگاه های 

خورشیدی منصوب کرد.
* مشــاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، »محمد حسن صادق زاده« را به عنوان رئیس شورای 

هماهنگی امور ایثارگران استان تهران منصوب کرد.

  جناب آقای رضا پاشازاده

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن پدر گرامی همرستان سوگوارید.  ضمن تسلیت به 

جنابعالی و خانواده محرتمتان از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و علو درجات و برای بازماندگان صرب 

جزیل مسالت می مناییم. روحش شاد

  جناب آقای امید جلیلی

 با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن همرس گرامیتان سوگوارید. 

ضمن تسلیت به جنابعالی و خانواده محرتمتان از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و علو درجات و 

برای بازماندگان صرب جزیل مسالت می مناییم.

 جناب آقای عباسی مورودی

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن پدر گرامی تان سوگوارید. 

ضمن تســلیت این مصیبت بزرگ از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای شم و سایر بازماندگان 

صرب جزیل مسالت می مناییم.روحش شاد

 جناب آقای محمدرضا طرازنده؛

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن مادر گرامی تان سوگوارید. ضمن تسلیت این مصیبت 

بزرگ از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و برای شم و سایر بازماندگان صرب جزیل مسالت می مناییم. 

روحش شاد

 جناب آقای مجتبی ایزدی نیا، 

چه ســخت و دردناک اســت در غم از دست دادن کسی به سوگ نشسنت که ما را با مهر و محبت از ابتدای 

زندگی مان در آغوشش پرورده است.فقدان مادر دردی است بس عظیم و جانکاه، لیک تقدیر را گریزی نیست. 

درگذشــت مادر عزیزتان را به شــم و خانواده محرتمتان تسلیت عرض منوده و از خداوند برای شم صرب و برای 

روح آن عزیز از دست رفته آرامش مسالت می مناییم. روحش شاد

 جناب آقای محمدصادق رسگزی، 

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن مادر گرامی تان سوگوارید. ضمن تسلیت این مصیبت 

بزرگ، از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و علو درجات و برای شم و سایر بازماندگان صرب جزیل 

مسالت می مناییم. روحشان شاد

 جناب آقایان بهمن و علی علیان،

با خرب شدیم در غم از دست دادن پدر گرامی تان سوگوارید. ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ، از خداوند متعال 

برای شم و سایر بازماندگان صرب و برای آن مرحوم آمرزش روح و علو درجات مسالت می مناییم.

جناب آقای علی اکرب حسین خان، 

درگذشت مادر گرامی همرستان را به شم و خانواده محرتم تان تسلیت عرض منوده و از خداوند متعال برای آن 

مرحومه آمرزش روح و علو درجات و برای شم و بازماندگان صرب مسالت می مناییم. روحش شاد 

 جناب آقای چنگیز سلیامنی، 

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن مادر گرامی تان سوگوارید. ضمن تسلیت این مصیبت 

بزرگ از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و علو درجات و برای شــم و ســایر بازماندگان صرب جزیل 

مسالت می مناییم. روحش شاد.

 جناب آقای محمد مهدیان،

با نهایت تاسف و تاثر باخرب شدیم در غم از دست دادن پدر گرامی همرستان سوگوارید. ضمن تسلیت این مصیبت 

بزرگ از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و علو درجات و برای شم و سایر بازماندگان صرب جزیل مسالت 

می مناییم.

* رئیس حوزه قضایی چهاردانگه بــا اعطای لوح هایی جداگانه از 
مدیر امور منابع آب اسالمشهر و کارشناس حقوقی این امور به جهت 
تالش برای صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در راستای حفظ 

حقوق بیت المال تقدیر کرد.
* » مجید صفری« فرماندار شهرستان دماوند با ارائه لوح از »منصور 
مردانی« مدیر امور منابع آب دماوند و پرســنل آن امور در خصوص 
برخورد با تخلفات در بخش منابع آب سطحی و آزادسازی حریم و 

بستر رودخانه ها تقدیر نمود.
* »هدایت اهلل جمالی پور« معاون اســتاندار تهران و فرماندار ویژه 
شهرســتان ری با ارائه لوح از »سید حمید رضا حسینی« مدیر امور 
منابع آب شهرری و پرسنل آن امور در خصوص حفاظت از حریم 
و بستر منابع آب سطحی و همچنین بهره برداری قانونی و مدیریت 

بهینه منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۷ تقدیر نمود.
* نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی با اهدا 

لوحی از زحمات و فعالیت های مدیر این امور در راستای حفاظت و 
حراست از حریم رودخانه ها و عمل به تکالیف قانونی و ذات آن مرجع 
در آزادسازی بستر، رفع تصرفات غیرقانونی و صادقانه در تکریم ارباب 

رجوع و تسهیل و تسریع در پاسخ استعالمات تقدیر کرد.
* فرماندار، نماینده مجلس و امام جمعه شــهریار با اهدا لوحی از 
زحمات و فعالیت های » غالمعلی بیدختی« مدیر امور آب شهریار 
در راســتای خدمت رسانی به مردم شــریف منطقه و همچنین 
برنامه ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت های ستاد مدیریت بحران 
شهرستان در راه کمک و خدمت رسانی به مناطق آسیب دیده سیل 

اخیر تقدیر کرد.
* فرماندار شهرستان اسالمشهر با اهدا لوحی از زحمات و فعالیت های 
»محمدرضا گیتی پژوه« مدیر این امور در راســتای بررسی مسائل و 
مشکالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان جهت پیشگیری از 
تعطیلی آن ها و حل مشکالت تولیدکنندگان در بازدید های میدانی و 

جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع 
شهرستان اسالمشهر در سال ۹۷ تقدیر کرد. 

* مدیر کل دفتر روابط عمومی  و امور بین الملل شــرکت مدیریت 
منابع آب ایران از »جواد اسدی« مدیر دفتر روابط عمومی در راستای 
ارتقاء و اعتالی مدیریت مطلــوب، انعکاس به موقع عملکردها به 
افکار عمومی در شرکت و تعامل مناسب با شرکت مدیریت منابع آب 
ایران و همچنین از آقایان » حسین برمر« و » سجاد کریمی« در جهت 
مستندسازی از فعالیت های شرکت، آزادسازی مستحدثات غیرمجاز، 
 همایش ها مراســم ها و نیز از آقای » امیر منصوری« و سرکار خانم ها
» سپیده الهامی منش و » نرگس شیخ االسالمی« به منظور تولید خبر، 
انعکاس به موقع اخبــار و تنویر افکار عمومی و همچنین از جناب 
 آقای » پیمان پزشــکی« و ســرکار خانم » هیلدا زنده دل« در جهت 
اطالع رسانی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با اهداء 

لوح تقدیر و تشکر کرد.
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