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تامین آب چهار هزار هکتار اراضی لرستان از محل سد ایوشان

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان از
تامیــن آب چهــار هــزار و  300هکتــار از اراضــی
کشــاورزی ایــن اســتان بــا بهــره بــرداری از محــل
ســد ایوشــان خبــر داد.

علــی امیــد ســیفی اظهــار داشــت :بــا بهــره
بــرداری از ســد ایوشــان بیــش از چهــار هــزار و
 350هکتــار بــه طــور خالــص و یــا پنــج هــزار
و  100هکتــار از اراضــی کشــاورزی منطقــه بــه
صــورت توســعه ای آبیــاری مــی شــود.
وی همچنیــن بــه دیگــر اهــداف احــداث ســد
مخزنــی و شــبکه آبیــاری و زهکشــی ایوشــان
اشــاره کــرد و گفــت :تامیــن کمبــود آب شــبکه
احــداث شــده در دشــت چغلونــدی بــا اســتفاده از
آب برگشــتی شــبکه و تخصیــص از آب تنظیمــی
نیــز یکــی دیگــر از اهــداف احــداث ایــن شــد
اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
همچنیــن جلوگیــری از خســارت ســیالبهای

بــزرگ بهــاره ،فراهــم کــردن امکانــات تفریحــی و
ســیاحتی ،فراهــم کــردن امکانــات پــرورش ماهی
و  ...نیــز از دیگــر اهــداف احــداث ســد ایوشــان در
لرســتان اســت.
ســیفی بــا اشــاره بــه اینکــه گنجایــش مخــزن
ســد ایوشــان  51میلیــون متــر مکعــب اســت
گفــت :بــرای تکمیل ایــن ســد دو میلیــارد تومان
ار محــل اعتبــارات اســتانی اختصــاص یافتــه
اســت.
وی بــه شــبکه آبیــاری و زهکشــی ســد ایوشــان
اشــاره کــرد و گفــت :طراحــی شــبکه اصلــی برای
چهــار هــزار و  350هکتــاراز اراضــی بــه صــورت
خالــص بــوده کــه  400هکتــار آن از طریــق
سیســتم پمپــاژ و ســه هــزار و  950هکتــار نیــز

بــه روش ثقلــی آبیــاری مــی شــود.
ســیفی در ادامــه افــزود  :در صــورت تامیــن
تخصیــص بموقــع اعتبــارات شــرکت مــا نیــز می
توانیــم بــه تعهــدات خــود در اجــرای پــروژه هــای
شــرکت حتــی قبــل از زمــان تعییــن شــده عمل
کنیــم .
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
بیــان کــرد  :در اســتان پتانســیل هــای خوبــی
در خصــوص جــذب ســرمایه گذارداریــم و ایــن
شــرکت آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری پــروژه
هــای خــود بــه بخــش خصوصــی را دارد .
علــی امیــد ســیفی گفــت  :در دولــت یازدهــم
ســدهای ایوشــان  ،مــروک  ،حوضیــان و شــبکه
فیــض آبــاد سلســله و چــم مهــر پلدختــر توســط

شــرکت آب منطقــه ای بــه بهــره برداری رســیده
اســت کــه مــی تــوان عملکــرد ایــن شــرکت را
خــوب ارزیابــی کــرد.
وی در پایــان افــزود  :پیگیــر هســتیم ســد مخمل
کــوه را از طریــق ســپاه ســد اجرایــی کنیــم و اگــر
ســرمایه گــذار ورود کنــد ســد مخمــل کــوه طــی
چهــار ســال احــداث مــی شــود.علی امید ســیفی
بیــان نمــود  :عملیــات اجرایــی ســد ایوشــان از
ســال  83بــا هــدف آبــی کــردن کشــت  4هــزار
و  400هکتــار زمیــن کشــاورزی در منطقــه و
ایجــاد دو هــزار و  500فرصــت شــغلی و همچنین
توســعهی گردشــگری در ســطح منطقــه کلیــد
خــورده اســت.
متن کامل در صفحه 2
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عملکرد منابع آب شهرستان
خرم آباد

بهزاد جوادی
در ســالهای اخیــر
فشــار بــه منابــع آب
زیرزمینــی کشــور
جهــت تامیــن آب
مــورد نیــاز بخشــهای
مختلف(کشــاورزی  ،شــرب و بهداشــت
 ،فضــای ســبز ،صنایــع و خدمــات و)...
فزونــی یافتــه اســت بطوریکــه آب
اســتحصالی از چاههــا بســیار بیشــتر
از ظرفیــت آب تجدیدپذیــر آبخوانهــا
بــوده و همیــن امــر منجــر بــه نــزول
ســطح آب زیرزمینــی در بســیاری از
دشــتهای کشــور و بــروز اثــرات مخــرب
از جملــه خشــکیدن قنــوات و چشــمه
هــا  ،پمپــاژ آب از اعمــاق زیــاد توســط
چاههــای عمیــق بــا هزینــه بــرق
بــاال  ،شــور شــدن آب اســتحصالی
از چاههــا  ،بایرشــدن زمیــن هــای
زراعــی  ،فرونشســت زمیــن و ایجــاد
درز وشــکاف در تاسیســات و منــازل
در برخــی مناطــق و....گردیــده اســت
کــه پیامدهــای زیســت محیطــی و
اقتصــادی -اجتماعــی ان برکســی
پوشــیده نیســت.به طوریکــه درحــال
حاضــر از  609دشــت کشــور بیــش
از  300دشــت کــه عمــده مناطــق
جمعیتــی کشــور در انهــا واقعنــد
وضعیــت ممنوعــه و ممنوعــه بحرانــی
پیــدا کــرده انــد .برایــن اســاس در ســال
 1393طــرح ملــی ” احیــا و تعــادل
بخشــی منابــع آب زیرزمینــی کشــور“
در شــورای عالــی آب تصویــب گردیــد
کــه در آن وزارت نیــرو بــا همــکاری
ســایر ارگانهــای ذی ربط(بــه خصــوص
جهــاد کشــاورزی)موظف بــه احیــاء و
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی
کشــور و حفاظــت هــر چــه بیشــتر از
آبخوانهــای کشــور گردیــده اســت
بــا توجــه بــه اینکــه برداشــت هــای
بــی رویــه از منابــع آبهــای زیرزمینــی
طــی ســالیان گذشــته کــه افــت ســطح
دشــتها و ممنوعــه شــدن آنهــا را در بــر
داشــته ،اجــرای طــرح احیــاء و تعــادل
بخشــی منابــع آبــی مــی توانــد نویــد
بخــش آرامــش و اطمینــان بــرای منابــع
آبهــای زیرزمینــی و ســطحی کشــور
باشــد .امــور آب شهرســتان خــرم آبــاد
نیــز در اجــرای برخــی پــروژه هــای
طــرح مذکــور پیشــگام بــوده و نهایــت
اهتمــام را در اجــرای طــرح بــه کار
بســته اســت.در ایــن راســتا بــا داشــتن
ســه تیــم گشــت و بازرســی دو نفــره
و یــک کارشــناس حقوقــی بــا حضــور
میدانــی در دشــت هــا و جلوگیــری از
حفــر چــاه هــای غیرمجازجدید،بــه روز
نمــودن اطالعــات و آمــار چاهها،چشــمه
هــا و قنــوات و همچنیــن اقــدام جهــت
انســداد چــاه هــای غیرمجاز،جلوگیــری
از اضافــه برداشــت چاههــای غیرمجــاز و
همچنیــن شناســایی تخلفات مهندســی
رودخانــه و اعــاده وضــع به حالت ســابق
تخلفــات حریــم و بســتر جدیــد فعالیــت
مــی نمایــد.از جملــه اقدامــات مهــم
امــور آب شهرســتان خــرم آبــاد در
نیمــه اول ســال 95علیرغــم محدودیــت
هــای اعتبــاری و عــدم شــروع بــه کار به
موقــع گــروه هــای گشــت و بازرســی:
پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن تعــداد
 12حلقــه چــاه غیرمجــاز ،آزاد ســازی
حــدود  5/3هکتــار حریــم و بســتر
رودخانــه و جمــع آوری موتــور تلمبــه
غیــر مجــاز بــوده اســت وتــا حــدودی
گام موثــری در راســتای احیــاء منابــع
آب زیرزمینــی اســتان داشــته اســت.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان از
تامیــن آب چهــار هــزار و  300هکتــار از اراضــی
کشــاورزی ایــن اســتان بــا بهــره بــرداری از محل
ســد ایوشــان خبــر داد.
علــی امیــد ســیفی اظهــار داشــت :بــا بهــره
بــرداری از ســد ایوشــان بیــش از چهــار هــزار و
 350هکتــار بــه طــور خالــص و یــا پنــج هــزار
و  100هکتــار از اراضــی کشــاورزی منطقــه بــه
صــورت توســعه ای آبیــاری مــی شــود.
وی همچنیــن بــه دیگــر اهــداف احــداث ســد
مخزنــی و شــبکه آبیــاری و زهکشــی ایوشــان
اشــاره کــرد و گفــت :تامیــن کمبــود آب شــبکه
احــداث شــده در دشــت چغلونــدی بــا اســتفاده
از آب برگشــتی شــبکه و تخصیــص از آب
تنظیمــی نیــز یکــی دیگــر از اهــداف احــداث
ایــن شــد اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
همچنیــن جلوگیــری از خســارت ســیالبهای
بــزرگ بهــاره ،فراهــم کــردن امکانــات تفریحــی
و ســیاحتی ،فراهــم کــردن امکانــات پــرورش
ماهــی و  ...نیــز از دیگــر اهــداف احــداث ســد
ایوشــان در لرســتان اســت.
ســیفی بــا اشــاره بــه اینکــه گنجایــش مخــزن
ســد ایوشــان  51میلیــون متــر مکعــب اســت
گفــت :بــرای تکمیــل ایــن ســد دو میلیــارد
تومــان ار محــل اعتبــارات اســتانی اختصــاص
یافتــه اســت.
وی بــه شــبکه آبیــاری و زهکشــی ســد ایوشــان
اشــاره کــرد و گفــت :طراحــی شــبکه اصلــی
بــرای چهــار هــزار و  350هکتــاراز اراضــی بــه
قسمت دوم
شیدا برمه زیار
چالشــهای موجــود
در توانمنــد ســازی
بانــوان شــاغل
یــن
مهمتر
چالشــهای موجــود
را از دو بعــد مدیریتــی و پیامــدی
مــی تــوان مــورد بررســی قــرار داد.
الف :چالشهای مدیریتی
نبود باور پذیریآمــوزش بایــد بتوانــد جســارت و
انگیــزه در فــرد ایجــاد کــرده و او را
توانمنــد ســازد .توانمنــد ســازی در
واقــع فراینــد قــدرت
بخشــیدن بــه افــراد اســت تــا
بتواننــد حــس اعتمــاد بــه نفــس
خــود را بهبــود بخشــند و در بیــان
اعتقــادات و بــاور هــای خــود توانــا
باشــند .بنابرایــن اولیــن چالــش
در توانمنــد ســازی بانــوان ،عــدم
اعتمــاد بــه نفــس ،جــرات و
خودبــاوری اســت.
ـ تهدید امنیت مدیریتی
برخــی از مدیــران گمــان مــی
کنندکــه توانمنــد شــدن کارکنــان
زنان،موجــب از دســت دادن کنترل
امــور خواهــد شــد .بنابرایــن آنــان
در تســهیم یــا انتقــال مهارتهــای
کاری و مدیریتــی بــه بانــوان
رغبــت چندانــی نشــان نــداده و
ترجیــح مــی دهنــد کــه آقایــان
وظایــف مدیریتــی ســازمان را
عهــده دار شــوند .
ـ تخصیــص نیافتــن اعتبــارات
کافــی
کمبــود بودجــه آمــوزش
دســتگاههای اجرایــی و بنگاههــای
اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از

تامین آب چهار هزار هکتار
اراضی لرستان از محل سد ایوشان

صــورت خالــص بــوده کــه  400هکتــار آن
از طریــق سیســتم پمپــاژ و ســه هــزار و 950
هکتــار نیــز بــه روش ثقلــی آبیــاری مــی شــود.
ســیفی در ادامــه افــزود  :در صــورت تامیــن
تخصیــص بموقــع اعتبــارات شــرکت مــا نیــز
مــی توانیــم بــه تعهــدات خــود در اجرای پــروژه
هــای شــرکت حتــی قبــل از زمــان تعیین شــده
عمــل کنیــم .
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
بیــان کــرد  :در اســتان پتانســیل هــای خوبــی
در خصــوص جــذب ســرمایه گذارداریــم و ایــن
شــرکت آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری پروژه
هــای خــود بــه بخــش خصوصــی را دارد .
علــی امیــد ســیفی گفــت  :در دولــت یازدهــم
ســدهای ایوشــان  ،مــروک  ،حوضیــان و شــبکه
فیــض آبــاد سلســله و چــم مهــر پلدختر توســط
شــرکت آب منطقــه ای بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت کــه مــی تــوان عملکــرد ایــن

شــرکت را خــوب ارزیابــی کــرد.
وی در پایــان افــزود  :پیگیر هســتیم ســد مخمل
کــوه را از طریــق ســپاه ســد اجرایــی کنیــم و
اگــر ســرمایه گــذار ورود کنــد ســد مخمــل کوه
طــی چهــار ســال احــداث مــی شــود.علی امیــد
ســیفی بیــان نمــود  :عملیــات اجرایــی ســد
ایوشــان از ســال  83بــا هــدف آبــی کــردن
کشــت  4هــزار و  400هکتــار زمیــن کشــاورزی
در منطقــه و ایجــاد دو هــزار و  500فرصــت
شــغلی و همچنیــن توســعهی گردشــگری در
ســطح منطقــه کلیــد خــورده اســت.
مهنــدس ســیفی گفــت  :ســد ایوشــان در 57
کیلومتــری خــرم آبــاد واقــع شــده اســت و
مســاحت حــوزهی آبخیــز رودخانــه هــرود تــا
محــور ســد مخزنــی ایوشــان  120کیلومتــر
مربــع اســت.
ســد ایوشــان از نــوع خاکــی – ســنگ ریــزهای
بــا هســتهی رســی اســت .و ارتفــاع آن از کــف

پــی  70متــر و عــرض تــاج از بدن ـهی اصلــی 8
متــر اســت.
وی افــزود  :ایــن ســد گنجایــش  52میلیــون
متــر مکعــب ذخیــره آب را دارد و بــا بهــره
بــرداری از آن  4هــزار و  400هکتــار از اراضــی
بیــن منطقــه بــه کشــت آبــی تبدیــل میشــود.
ســد ایوشــان خــرم آبــاد یکــی از طرحهــای
بــزرگ عمرانــی واقتصــادی لرســتان اســت کــه
عــاوه بــر توســعه بخــش کشــاورزی تامیــن آب
شــرب مصرفــی و ذخیرهســازی روان آبهــا،
بــه عنــوان یــک طــرح عمرانــی درآمــدزا نقــش
موثــری در شــکوفایی و رونــق اقتصــادی اســتان
دارد.
بــا بهــره بــرداری از ایــن ســد اراضــی کشــاورزی
بــرای دو هــزار و  500نفــر شــغل ایجــاد خواهــد
کر د .
کار اصلــی دو ســد «مــروک» و «ایوشــان»
تامیــن آب کشــاورزی منطقــه اســت و از ایــن
پــس اراضــی پاییــن دســت ایــن ســدها نیــز بــه
اراضــی حاصلخیــز تبدیــل خواهنــد شــد.
گفتنــی اســت مطالعــات ســد ایوشــان از ســال
 1379آغــاز شــد و عملیــات اجرایی آن در ســال
 83بــا هــدف آبــی کردن کشــت و ایجــاد 2500
فرصــت شــغلی و توســعه گردشــگری در ســطح
منطقــه کلید خــورد.
ایــن ســد گنجایــش  52میلیــون متــر مکعــب
ذخیــره آب دارد و عــاوه بــر توســعه بخــش
کشــاورزی بــا تامیــن آب آشــامیدنی مصرفــی
و ذخیرهســازی روانآبهــا نقــش موثــری در
شــکوفایی و رونــق اقتصــادی اســتان دارد.

چالش های آموزشی بانوان
مهمتریــن موانــع و تنگناههــا
اســت .عــدم اعتقــاد بعضــی از
مدیــران ،عــدم عالقمنــدی تعدادی
از بانــوان بــه آمــوزش نیــز از موانــع
توســعه در ایــن زمینــه اســت.
اگــر برنامــه هــای آموزشــی جــزء
برنامــه هــای مدیــران محســوب
شــده و یــا ارتقــاء شــغلی کارکنــان
زن وپرداخــت مزایــا وتصــدی و
انتصــاب بــه پســتها بــه آمــوزش
ارتبــاط داده شــود ،بســیار موثــر
واقــع مــی شــود.
ب-چالشهای پیامدی
ـ تغییر سبک مدیریتی
در برنامــه هــای توانمندســازی،
ســبکهای مدیریتــی بــه ســبکهای
رهبــری تغییــر خواهنــد کــرد.
ایــن تغییــر همــواره خاصیــت
چالشزایــی بــه دنبــال دارد .چــرا
کــه الزمــه آن ،زیــر ســوال بــردن
شــیوه هــای معمــول کاری،ریســک
پذیــری وتجربــه کــردن ،تمرکــز
بــر فعالیتهــای تیمــی ،افزایــش
دامنــه اختیــارات کارکنــان ،توجــه
بــه ارزشــهای جدیــد ،تمایــل بــه
تبــادل اطالعــات ســازمانی و بهبــود
روشــها اســت کــه در اکثــر مواقــع
مقاومــت شــدید همــه ســطوح
ســازمانی را بــه دنبــال خواهــد
آورد.
ـ تغییر عملکرد بانوان
برنامــه هــای توانمندســازی موجــب
خواهنــد شــد کــه بانــوان بــه
صراحــت حــرف بزننــد ،بهجــای
پیــدا کــردن مقصــر در جســتجوی

راه حــل باشند،مشــارکت جــو
شــوند ،مصالــح جمــع را بــر منافــع
فــردی ترجیــح دهنــدو نهایتــاً
اینکــه بــه دنبــال شــاخص شــدن
نباشــند و بــه جمــع بیاندیشــند .
ـ تغییر ساختار سازمانی
در فراینــد تواناســازی ،ســاختار
ســازمانی از هرمــی بــه دایــره
ای تغییــر خواهدیافــت .ایــن
تغییــر ســاختار ،ضمــن اینکــه
بــه کارکنــان اجــازه مــی دهــد بــا
درجــه آزادی و مســئولیت پذیــری
بیشــتر فعالیــت کننــد ،روحیــه
مشــارکت و کارگروهــی را بــه
عنــوان یــک ارزش عمــده ســازمانی
تلقــی مــی کنــد و در مواجهــه بــا
ســاختار هرمــی کــه در آن کاری
انجــام نمــی شــود ،مگرآنکــه تاییــد
و امضــای آن پیشــاپیش گرفتــه
شــده باشــد ،چالشــهای متعــددی
را ایجــاد خواهدکــرد.
عوامل فرهنگی -اجتماعی
یکــی از عوامــل مهــم عــدم توجــه
بانــوان بــه آمــوزش ،نداشــتن
فرهنــگ مطالعــه در درون خانــواده
هاســت.
اصــوالً مســئوليتهاي خانوادگــي
زنــان شــاغل بــر ميــزان غيبــت
از كار ،نــوع مشــاغلي كــه زنهــا
بــراي آن مناســب شــناخته
ميشــوند و همچنيــن توانايــي
آنهــا بــراي پذيــرش اشــتغال در
بخــش جديــد تأثيــر ميگــذارد.
بــه عــاوه در تعييــن نــوع و ميــزان
آموزشــي كــه بــه دختــران داده

ميشــود ،غالبــاً نقــش مــورد
انتظــار آينــدهي آنهــا بــه عنــوان
مــادر و خانــهدار بيشتــر مــورد
توجــه قــرار ميگيــرد .بــراي
مــادران شــاغل دو مشــكل اساســي
را ميتــوان برشــمرد.
اول ـ مراقبــت از فرزنــد در ســاعاتي
كــه مــادر در محــل كار حاضــر
ميشــود و ديگــري ـ «نوبــت
دوم كار» اســت كــه زنهــا پــس
از بازگشــت از محــل كار بــه
خانــه بايــد بــه آن بپردازنــد.
همچنیــن مــردان بــه نــدرت در
خانــه مســئوليتي را ميپذيرنــد.
آنهــا بــه عكــس بــراي زن خــود
در خانــه كارهــاي بيشتــري هــم
توليــد ميكننــد.
دوم  -کمبود زمان و وقت کافی
مدیریــت زمــان یکــی از مــوارد
بســیار مهــم درامــر یادگیــری و
ارتقــا دانــش اســت .بانــوان شــاغل
بــه دلیــل اینکــه بهتریــن ومفیــد
تریــن زمــان خــود را در محــل کار
ســپری مــی کننــد وبعــداز اتمــام
ســاعات کار بــا ورود بــه منــزل
بایــد بــه اموردیگــری ازقبیــل
همســرداری ،فرزنــد داری وکار
هــای عمومــی خانــه بپردازنــد ،
لــذا فرصــت و زمــان کمتــری بــرای
مطالعــه ،آمــوزش و یادگیــری
دارنــد .بنابرایــن مــی بایســت بــا
مدیریــت زمــان ،از هرلحظــه ای
بــرای مطالعــه وآمــوزش اســتفاده
نماینــد.
چالــش هــای دیگــر در امــر

جناب آقای علی اکبری

آمــوزش وارتقــا توانمنــدی بانــوان
عبارتنــد از:
عــدم بلندپــروازی ،ایــده گرایــی وپــرورش ذهــن
خیــال پــردازی و ماجراجویــی یکی
از روش هــای خالقیــت و ایــده
پردازی اســت .متاســفانه درفرهنگ
غلــط آموزشــی حاکــم ،رویــا
پــردازی و بلندپــروازی جایگاهــی
نداشــته و سیســتم آموزشــی صرفــا
یــک سیســتم گفتاری-شــنیداری
اســت کــه هــدف آن فقــط حفــظ
مطالــب اســت.
کمرنــگ بــودن سیســتم پرســشوپاســخ در مباحــث آموزشــی
 تــرس از برچســب بــی ســوادی،خجالــت و کــم رویــی و عــدم
اعتمــاد بــه نفــس مانــع از پرســیدن
بســیاری از ســواالت متصــور شــده
و بســیاری از ســواالت بــدون پاســخ
در ذهــن دانــش پذیــر باقــی مــی
مانــد.
 عــدم انتخــاب و بــه کارگیــریروش آموزشــی مناســب
نیــاز ســنجی هــای ضعیــف،
مدرســان نامرتبــط و عــدم تناســب
محتــوای آموزشــی بــا هــدف هــای
تعییــن شــده و  ....از جملــه چالــش
هــای فــرا روی نظــام آموزشــی
ضمــن خدمــت کارکنــان بــوده کــه
بــا بــر طــرف نمــودن ا ینگونــه
مســائل و نهادینــه نمــودن آمــوزش
(بعنــوان فرهنــگ ســازمانی) مــی
تــوان بــه بهبــود و تعالــی افــراد و
نهایتــا ســازمان هــا کمــک شــایانی
نمــود.
مشــاور مدیــر عامــل در امــور
زنــان وخانــواده شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان

انتصاب شما را به عنوان سرپرست اداره منابع آب شهرستان الیگودرز تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان
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بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

غالمرضا مرادی فر
مدیریت مشــارکتی
معنــای
بــه
مشــارکت افــراد
مناســب ،در زمــان
مناســب و بــرای
انجــام کار مناســب اســت.
بــر پایــه ایــن تعریــف ،مشــارکت
کارکنــان در کارهایــی کــه بــه خــود
آن هــا مربــوط می شــود؛ مشــارکتی
داوطلبانــه ،ارادی و آگاهانــه خواهــد
بــود کــه ایــن درگیــری شــخص را
تشــویق مــی کنــد کــه بــه تحقــق
هــدف هــای گــروه کمــک کنــد و
در مســؤلیت هــا و پیامدهــای آنهــا
ســهیم شــود.
مدیریــت مشــارکتی دو هــدف عمده
را دنبــال مــی کنــد :نخســت ،ارج
نهــادن بــه ارزش هــای انســانی و
بــه یــاری طلبیــدن افــرادی کــه
بــه نوعــی بــا ســازمان در ارتبــاط
انــد .دوم ،رســیدن بــه هــدف هــای
از پیــش تعییــن شــده بــه کمــک
همیــن افــراد .ایــن هــدف هــا بــر
چنــد اصــل اساســی اســتوار اســت:
.1هــر فــرد عضــو ســازمان جزئــی
از یــک ماشــین بــزرگ بــه حســاب
نمــی آیــد ،بلکــه انســانی برخــوردار
از قــدرت تفکــر ،هــوش و اســتعداد
ســد مخزنــی رودبــار در شهرســتان
الیگــودرز از توابــع اســتان لرســتان
بــا حضــور مهنــدس حمیــد چیــت
چیــان وزیــر نیــرو ،مهنــدس
محمــد حــاج رســولیها مدیرعامــل
شــرکت مدیریــت منابــع آب
ایــران ومهنــدس هوشــنگ بازونــد
اســتاندار لرســتان ،آبگیــری شــد.
ایــن ســد کــه بــر روی رودخانــه
رودبــار از سرشــاخه هــای شــرقی
حــوزه آبگیررودخانــه دز و در
فاصلــه حــدود  100کیلومتــری
جنــوب شهرســتان الیگــودرز

شرکت آب منطقه ای لرستان

مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی چیست؟

مدیریت مشارکتی= افزایش بهره وری در سازمان
و تجربــه هــای گرانقــدر اســت کــه
هــر گاه زمینــه ها و شــرایط مســاعد
فراهــم شــود ،مــی توانــد همــه چیــز
را بــه نفــع خــود و ســازمان خــود
تغییــر دهــد.
.2هــر کار لزومــاً بــه بهتریــن و
مفیدتریــن حالــت ممکــن انجام نمی
شــود و بــی تردیــد مــی توان هــر کار
معیــن را به گونــه ای بهتر انجــام داد
و بهبــود مســتمر در انجــام کار بــه
کمــک اعضــای مجموعــه بــه صورت
گروهــی انجــام مــی شــود.
.3مشــارکت کارکنــان کمــک مــی
کنــد تــا مدیریــت از بســیاری
کارهــای جزئــی آســوده شــود و بــه
کارهــای اساســی بپــردازد.
چنانچــه اجــرای مدیریت مشــارکتی
و نظــام هــای تشــکیل دهنــده آن
بــا موفقیــت همــراه باشــد ،از مزایــا
و پیامدهــای چــون بهبــود روابــط
انســانی بیــن مدیریــت و کارکنــان،
تقویــت انگیــزش در کارکنــان،
بهبــود گــردش کار در ســازمان،
بــروز خالقیــت و نــوآوری ،تقلیــل

هزینــه هــای تولیــد کاال و خدمــات،
افزایــش احســاس تعلــق ســازمانی
در کارکنــان و همســو شــدن هــدف
هــای آنــان بــا هــدف هــای ســازمان
و در نهایــت افزایــش رضایــت
مشــتری و بــه دســت آوردن ســهم
بیشــتر در بــازار برخــوردار خواهــد
بــود.
بــرای دســتیابی بــه ایــن مزایــا بایــد
ابتــدا ویژگــی هــای افــراد مشــارکت
جــو را بشناســیم کــه ســامت روانی
و ادراکــی و توانایــی ایجــاد اندیشــه
هــای بســیار بــا ســرعت زیــاد و ارائــه
آن هــا بــه افــراد فرادســت؛ ابتــکار؛
توانایــی ایجــاد و ارائــه پیشــنهادهای
جدیــد؛ اســتقالل رای و قــدرت
داوری؛ متفــاوت بــودن از همــکاران
در ارائــه دیدگاههــا و اندیشــه هــای
نــو ومســؤلیت پذیــری ،از جملــه
مشــخصات افـــراد مشــارکت جــو
اســت .معمــوالً چنیــن افــرادی را
مــی تــوان در ســازمان هایــی بــا
ویژگــی هــای زیــر یافــت:
.1رقابــت؛ در آن هــا رقابــت کامــل

و فشــرده اســت چــرا کــه مشــارکت
در ســازمانی تحقــق مــی پذیــرد کــه
رقابــت کامــل بــر آن حاکــم باشــد.
.2دسترســی مدیــران بــه دانــش
گســترده؛ مدیــران ســازمان هــای
مشــارکت جــو بــر ایــن اعتقادنــد
کــه دانــش در ســطح سازمانشــان
بــه وفــور پراکنــده اســت و خــود بــه
راحتــی مــی تواننــد اندیشــه هــا و
دیــدگاه هــای دیگــران را مســتقیم و
بــی واســطه دریافــت کننــد.
.3حتــرام بــه افــراد؛ کارکنــان ایــن
ســازمان هــا بــر ایــن باورنــد کــه می
تواننــد همــگام بــا نیازهــای ســازمان
رشــد کننــد.
.4روابــط دائمــی و بلنــد مــدت
کارکنــان و در نتیجــه برخــورداری
از امنیــت شــغلی از دیگــر ویژگــی
هــای ایــن ســازمان هــا اســت.
.5اســتقبال مدیــران از عامــل تغییــر؛
در ایــن ســازمان هــا همــه مدیــران
تغییــر را بــه عنــوان تنهــا عامــل
پایــداری مــی داننــد و بــا خشــنودی
از آن اســتقبال مــی کننــد .طبیعــی
اســت در چنیــن ســازمانی الزم
نیســت کــه مدیــر بخــش زیــادی
از وقــت خــود را بــا اندیشــه دربــارة
چگونگــی برخــورد بــا تغییــرات
بگذرانــد ،زیــرا همــه بــه ایــن بــاور

سد مخزنی رودبار الیگودرز آبگیری شد
در اســتان لرســتان واقــع
گردیــده بــا هــدف تولیــد
انــرژی بــرق آبــی بــه میزان
 986گیــگا وات ســاعت
در ســال ،کاهــش هزینــه
اســتهالک نیروگاههــای
در
حرارتی،اشــتغالزایی
منطقــه در حیــن اجــرای
طــرح و در دوران بهــره
بــرداری و ایجــاد محیــط

تفریحــی و توریســتی بــرای

گردشــگران در منطقــه
ســاخته شــده اســت.
نــوع ســد ســنگریزه ای بــا
هســته مایــل رســی ،حجــم
بدنــه  4596000مترمکعــب،
ارتفــاع از پــی 155متر،طــول
تاج185متر،عــرض تــاج
ســد15متر،عرض بدنــه در
پی720متر،نــوع ســرریز
آزاد تونلی،حجــم تخلیــه

رســیده انــد کــه تغییــر نوعــی ارزش
مثبــت اســت.
.6از ویژگــی های ســازمان مشــارکت
جــو ،ســاختار متغیــر و تعاملــی آن
اســت .در فعالیــت هــای از پیــش
برنامــه ریــزی شــده مناســبترین
ســاختار ،ســاختار ســنتی و مکانیکی
اســت امــا در شــرایط مشــارکتی،
ســاختار پویــا راهگشــاتر اســت و
نظــام کنترلــی کمتــر برقــرار مــی
شــود .در چنیــن شــرایطی افــراد از
آزادی عمــل بیشــتری برخوردارنــد،
البتــه بــا این فــرض کــه در ســازمان
تعــادل و موازنــه برقــرار باشــد ،زیــرا
اعضــای چنیــن ســازمانی نــه محیط
کار خــود را آشــفته و پر هــرج و مرج
مــی خواهنــد کــه افــراد به هــر کاری
دســت بزننــد و نــه ایــن کــه مــی
خواهنــد کنتــرل مســتقیم بــه گونــه
ای باشــد کــه هیــچ جرقــه ذهنــی
متبلــور نشــود.
.7انعطــاف پذیــری مشــخصه دیگــر
ایــن گونــه ســازمان هــا اســت .در
ســاختار ســازمانی انعطــاف پذیــر
تحــول گــرا ،تبــادل اطالعــات بــه
راحتــی انجــام مــی شــود و افــراد
در فراینــد تصمیــم ســازی مشــارکت
دارنــد.
ادامه دارد
ســیالب ســرریز3342مترمکعب
دریاچــه
درثانیه،حجــم
228میلیــون مترمکعب،طــول
20کیلومتر،تــراز
دریاچــه
نرمــال اب1756متــر از ســطح
دریا،تخلیــه کننــده تحتانــی
اصلــی بــا دبــی طراحــی
215مترمکعــب برثانیه،تخلیــه
کننــده ثانویــه بــا دبــی طراحــی
170.3مترمکعــب برثانیه،طــول
تونــل آب بر1334متــر و قطــر
تونــل آب بــر 6متراســت.

برگزاری جلسه هماهنگی دبیران شورای دینی و فرهنگی صنعت آب و برق در لرستان

عکس های فرزندان خود را
جهت چاپ در ویژه نامه آب
به صورت فایل با کیفیت تحویل
روابط عمومی شرکت نمایید.

حــاج آقــا مقــدم گفــت  :جهــت حضــور
بیشــتر همــکاران و فرزنــدان همــکار
در فعالیــت هــای فرهنگــی دینــی و
مســابقات قرآنــی  ،هدایــای ارزننــده ای
جهــت تشــویق آنــان در نظــر گرفتــه
شــود .

اسرا و اهورا فیضیان

مسابقه شماره 1
سعید رستمی
جواب سواالت زیر را بصورت کتبی به روابط
جلســه هماهنگــی دبیــران شــورای هــای توســعه در ایــن حــوزه صنعــت
عمومی شرکت آب منطقه ای تحویل دهید.
-1اگر تنها یک ظرف سه لیتری و یک ظرف
دینــی و فرهنگــی صنعــت آب و بــرق آب و بــرق را فراگیرتریــن خدمــات در
ده لیتری داشته باشیم چگونه می توانیم با
لرســتان و ائمــه جماعــت اســتان بــا ســطح جامعــه دانســت و اظهــار داشــت
این دو ظرف۸ ،لیتر اب از رودخانه برداشت
حضــور حجــت االســام حــاج آقــا  :یکــی از ضروریــات جامعــه مــا بحــث
کرد؟
مقــدم مشــاور فرهنگــی وزارت نیــرو فرهنگــی اســت  ،مشــغله و فعالیــت
-2يک ظرف به گنجايش ( 9نه) ليتر و يک
 ،جنــاب آقــای هدایــت مســئول هــای اجتماعــی نبایــد مــا را از توجــه
ظرف ديگر به گنجايش ( 4چهار) ليتر داريم.
چگونه مي توان دقيقاً ( 6شش) ليتر آب در
اقامــه نمــاز وزارت نیــرو و مدیرعامــل بــه موضــوع فرهنگــی غافــل کنــد .
دهید.
تحویل
(نه)آبليترمنطقه ای
شرکت
بريزيم؟
گنجايش دارد
ومی که 9
کتبی به روابط عمظرفي
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در حــاج آقــا هدایــت در ادامــه افــزود :
مسواک
خواهد
مي
الل
و
کر
شخص
-3يک
برداضتتوزیــع بــرق جلســات مدیــران فرهنگــی اســتان
رَدخاوًشــرکت
کنفرانــس
ـالن
ی َ یک ظرف دي لیتری داضتً باضیم چگُوً می تُاویم با ایه دَ ظرف۸ ،سـ
اب از
لیتر
بخرد  ،با در آوردن اداي مسواک زدن ،
ماهانــه بصــورت مرتــب بایــد یرگــزار
لرســتان برگــزار گردیــد .
خواستهاش را به فروشنده مي فهماند و موفق
علــی امیــد ســیفی مدیــر عامــل ایــن شــود ومســتندات خــود را بــه همــراه
به خريد مسواک مي شود .در همين حال
شــرکت  ،ضمــن اشــاره بــه آخریــن تصاویــر ارســال نماینــد .
شخص کوري وارد مغازه شده و مي خواهد
لیتر آب در
(ضص)
(چٍار) لیتر داريم .چگُوً مي تُان دقیقاً 6
گىجايص
ً) لیتر َ يک ظرف ديگر
بخرد... 4
عينکبًآفتابي
شــرکت و برنامــه در آخــر حجــت االســام والمســلمین
آمــاری
وضعیــت
ايص دارد بريسيم؟ او چگونه بايد فروشنده را متوجه منظور خود
کند؟
فرزندان همکار
عکس
زدنبه ،گونه ای
 12را
اداي  1تا
آَردن اعداد
-4می درخواهیم
خُاستً اش را بً فرَضىذي مي فٍماوذ َ مُفق بً
مسُاک
خُاٌذ مسُاک بخرد  ،با
یکخُاٌذ
درونمي
ضذي َ
کُري َارد
در ٌم یه حال ضخص
دایره) قرار
مغازيعدد
مثلث (هر
روی این
عیىک آفتابي بخرد  ...شرکت آب منطقه ای لرستان
متُجً مىظُر خُد کىذ؟
دهیم ،که مجموع اعداد هر ضلع ،مساوی 36
باشد.
ه گووه ای روی ایه مثلث (هر عدد درون یک دایره) قرار دهیم ،که مجموع اعداد هر ضلع ،مساوی  36باشد.
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ساختار تشکیالت تفصیلی و شرح
وظایف دفتر حقوقی شرکت آب
منطقه ای لرستان
امیر محمد فیضیان
جایــگاه تشــکیالتی
دفترحقوقــی مســتقیماً
زیــر نظــر باالتریــن
دســتگاه
مقــام
(مدیرعامــل) انجــام وظیفــه نمــوده کــه
شــامل مدیــر ،کارشناســان حقوقــی و
کارشــناس امــاک و مستندســازی مــی
باشــد.
کــه عمــده فعالیتهــای این دفتر شــامل:
دعــاوی مطروحــه لــه و علیــه ،تملــک
اراضــی طــرح هــای عمرانــی ســطح
اســتان ،مســتند ســازی امــوال منقــول
و غیرمنقــول و کمیســیون رســیدگی به
امــور آبهــای زیرزمینــی مــی باشــد .کــه
هــر کــدام شــامل فعالیتهــای متفاوتــی
بــوده از جملــه دعــاوی مطروحــه لــه
و علیــه شــرکت کــه توســط اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی اقامــه میگــردد و
بــا تعامــل خوبــی کــه بیــن شــرکت و
دســتگاه قضایــی ایجــاد شــده اســت در
کلیــه نقــاط اســتان فعالیــت داشــته و
بــا پیگیــری مجدانــه آراء قاطعــی صــادر
و نســبت بــه اجــرای حکــم پیگیــری
هــای الزم انجــام مــی شــود.
مستندســازی امــوال یکــی از وظایــف
دفتــر حقوقــی مــی باشــد و در واقــع
یــک چارچــوب بــرای مقایســه آنچــه
هســت و آنچــه بایــد باشــد .در امــر
تملــک اراضــی بــا توجــه بــه هزینــه
ســنگینی کــه دولــت بابــت اجــرای
ایــن بخــش مــی پــردازد ،اجــرای
ناقــص ایــن مرحلــه مــی توانــد تبعــات
حقوقــی ،مالــی و ...را گریبانگیر شــرکت
و در نهایــت دولــت نمایــد و اینکــه بــا
اجــرای دقیــق مستندســازی نــه تنهــا
مــی توانــد در حفــظ و صیانــت منافــع
و امــوال دولتــی ،منافــع اشــخاص
را حفــظ نمــوده و ازتضییــع حقــوق
مالــکان نیــز جلوگیــری نمایــد و
همچنیــن از هرگونــه دخــل و تصــرف
اشــخاص نســبت بــه امــوال دولتــی
جلوگیــری بعمــل آیــد.
ادامــه اینکــه تملــک اراضــی و
دســتورالعمل نحــوه تأمیــن و تملــک
اراضــی و امــاک جهــت اجــرای
طرحهــای عمومــی و عمرانــی ،اراضــی
و امــاک بــه عنــوان یکــی از عوامــل
موثــر در چرخــه اجــرای طرحهــای
عظیــم صنعــت آب بــوده کــه در برنامــه
ریــزی هــای حــوزه فعالیــت وزارت نیــرو
از جایــگاه مهــم و راهبــردی برخــوردار
اســت و ایــن امــر ضــرورت تنظیــم
و ســاماندهی تفصیلــی رونــد تملــک
اراضــی را ایجــاب مــی کنــد.
و همچنیــن کمیســیون رســیدگی
بــه امــور آبهــای زیرزمینــی یکــی از
کمیســیونهایی اســت کــه طبــق قانــون
تعییــن تکلیــف چاههــای فاقــد پروانــه
اختیــار رســیدگی مســائل مربــوط
بــه دعــاوی اشــخاص علیــه دولــت در
امــور آبهــای زیرزمینــی و ســطحی را
دارد و براســاس ایــن قانــون ســاماندهی
و اعطــاء مجــوز و صــدور پروانــه بهــره
بــرداری جهــت چاههــای فاقــد پروانــه
قبــل از ســال  85نیــز از اختیــارات ایــن
کمیســیون مــی باشــد کــه کمــاکان در
شــرکت فعالیــت دارد.
هــر کــدام از ایــن فرآیندهــا در
اجــرا خــود دارای تعاریــف و
عملکــردی اســت کــه بــه تفصیــل
بعــدا ً بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
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بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان
خرم آباد ،انتهای خیابان ولی عصر ،باالتر از  60متری ،شرکت آب منطقه ای
تلفن33231472
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شرکت آب منطقه ای لرستان

افتتاحایستگاهپمپاژچممهرپلدختر
در سومین روز از هفته دولت

ایســتگاه پمپــاژ چــم مهــر پلدختــر
در اســتان لرســتان بــا حضــور دکتــر
کاظمــی نماینــده مــردم پلدختــر
در مجلــس و مهنــدس غضنفــری
معــاون اســتاندار افتتــاح گردیــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان  ،علــی امیــد
ســیفی مدیــر عامــل ایــن شــرکت
اظهــار داشــت  :میــزان اراضــی
تحــت پوشــش ایســتگاه پمپــاژ
چــم مهــر  1250هکتــار و میــزان
اشــتغالزایی مســتقیم  625نفــر مــی
باشــد و تــا کنــون  90میلیــارد ریــال
اعتبــار بــرای آن از محــل طــرح
هــای اســتانی هزینــه شــده اســت .
بازدیــد جمعــی از مســئولین و
اصحــاب رســانه در هفتــه دولــت از
پــروژه ســامانه انتقــال آب شــرب
کاکارضــا بــه خــرم آبــاد
در ســومین روز از هفتــه دولــت
 1650هکتــار از اراضــی شهرســتان
الیگــودرز بــه زیــر پوشــش شــبکه
آبیــاری ســد خــان آبــاد رفــت .
برگزاری جلسه هماهنگی
دبیران شورای دینی و فرهنگی
صنعت آب و برق در لرستان

جلســه هماهنگــی دبیــران شــورای
دینــی و فرهنگــی صنعــت آب و بــرق
لرســتان و ائمــه جماعــت اســتان بــا
حضــور حجــت االســام حــاج آقــا
مقــدم مشــاور فرهنگــی وزارت نیــرو
 ،جنــاب آقــای هدایــت مســئول
اقامــه نمــاز وزارت نیــرو و مدیرعامــل
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در
ســالن کنفرانــس شــرکت توزیــع
بــرق لرســتان برگــزار گردیــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان  ،علــی امیــد
ســیفی مدیــر عامــل ایــن شــرکت ،
ضمــن اشــاره بــه آخریــن وضعیــت
آمــاری شــرکت و برنامــه هــای
توســعه در ایــن حــوزه صنعــت آب
و بــرق را فراگیرتریــن خدمــات در
ســطح جامعــه دانســت و اظهــار
داشــت  :یکــی از ضروریــات جامعــه
مــا بحــث فرهنگــی اســت  ،مشــغله و
فعالیــت هــای اجتماعــی نبایــد مــا را
از توجــه بــه موضــوع فرهنگــی غافــل
کنــد .
حــاج آقــا هدایــت در ادامــه افــزود:
جلســات مدیــران فرهنگــی اســتان
ماهانــه بصــورت مرتــب بایــد یرگــزار
شــود ومســتندات خــود را بــه همــراه
تصاویــر ارســال نماینــد .

محمدرضا کرموند
قسمت اول
جايــگاه و نقــش
يــک روابــط
عمومــي کارآمــد
در توســعه هــر
ســازمان بــا اهــداف و شــرح
وظايــف خــاص آن ســازمان
مقولــه اساســي و مــورد توجــه
متخصصــان ارتباطــات بــوده
اســت .ايــن موضــوع از جنبــه
هــا و نــکات مختلــف مــورد
ارزيابــي و توجــه قــرار گرفتــه
و در حــال حاضــر مقــاالت
متعــددي دربــاره ضــرورت
وجــودي روابــط عمومــي و
اهميــت آن منتشــر شــده
کــه هــر يــک خواســتگاه و

اهمیت و جایگاه روابط عمومی در ادارات و سازمانها

ســاختار اصلــي روابــط عمومــي
را ترســيم کــرده انــد و بــه
منظــور پرهيــز از تکــرار ،ايــن
مقالــه در جنبــه هــاي ديگــري
از موضــوع را مــورد توجــه قــرار
مــي دهــد .از اهمیــت جایــگاه
روابــط عمومــی همیــن بــس
کــه موفقیــت ســازمانها ،ادارات
و شــرکتها و دوامشــان بــه
عملکــرد آنهــا وابســته اســت و
در اصــل کار روابــط عمومــی
ارائــه تســهیالت و خدمــت
بــه مدیریــت مــی باشــد نــه
شــخص مدیــرو در پایــان
بــه عوامــل زیرکــه از جملــه
مشــکالت روابــط عمومــی

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
از اجــرای طــرح جبــران اثــرات قمــرود بــر
منابــع آب الیگــودرز خبــر داد.
مهنــدس علــی امیــد ســیفی در گزارشــی
اعــام کــرد مطالعــات طــرح جبــران اثــرات
قمــرود برمنابــع آبــی شهرســتان الیگــودرز
در احــداث تونــل بلنــد در ســال  1391بــا
انتخــاب مشــاور ذی صــاح از ســوی ایــن
شــرکت انجــام گرفــت.
وی تصریــح کــرد :پــس از پایــان ایــن
مطالعــات و طــی مراحــل قانونــی ،مطالعــات
یــاد شــده بــه تائیــد دفتــر مدیریــت منابــع
آب ایــران رســید.
وی اضافــه کــرد :در ایــن طــرح جهــت
جبــران خســارات وارده بــر منابــع آبــی 16
روســتای آســیب دیــده از احــداث تونــل بلنــد
قمــرود یــک ایســتگاه پمپــاژ بــا اســتفاده بــه
ظرفیــت  2500لیتــر در ثانیــه و یــک خــط

مدیــر عامــل
آب
شــرکت
ای
منطقــه
از
لرســتان
اجــرای طــرح
پدافنــد غیــر
عامــل در ایــن
شــرکت خبــر داد.
گــزارش
بــه
روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان ،مهنــدس
علــی امیــد ســیفی در ایــن خصــوص
گفــت :در راســتای پدافنــد غیرعامــل در
طــرح هــای ایــن شــرکت نیــز اقدامــات
گســترده ای انجــام شــده کــه از آن جملــه
مــی تــوان بــه اجــرای طــرح پدافنــد غیــر
عامــل در ســدها و طــرح هــای آبرســانی
اشــاره کــرد.
وی اضافــه کــرد :در ایــن راســتا مطالعــه
پدافنــد غیرعامــل در پــروژه ســد مــروک
بــا مبلــغ  380میلیــون ریــال بــه اتمــام
رســیده و گزارشــات مشــاور در حــال
بررســی اســت.
وی بــا اشــاره بــه مطالعــه انجــام شــده
رزمایــش در آبرســانی بــه شهرســتان
دورود نیــز گفــت :ایــن طــرح بــا مبلــغ 60
میلیــون ریــال انجــام شــده و موضــوع در
حــال پیگیــری اســت کــه ایــن رزمایــش

هــای ادارات دولتــی  ،ســازمانها
وحتــی موسســات و شــرکتهای
خصوصــی مــی باشــد اشــاره
مختصــری مینمایــم.
 )1بــی توجهــی بــه تخصــص
در روابــط عمومــی کــه اســتفاده
از روش هــای صحیــح وعلمــی
توســط کارشناســان فــن روابــط
عمومــی کمــک خواهــد کــرد
روابــط عمومــی ماهیــت اصلــی
خــود را بــه دســت آورد.
 )2بــی توجهــی بــه خالقیــت
و نــوآوری بــرای رفــع ایــن
معضــل کلیــدی کــه آینــده
روابــط عمومــی ایــران در گــرو
حــل آن اســت بایــد از طــرف

دولــت و ســازمان هــا جهــت
ایجــاد انگیــزه جوایــز ویــژه
یــی بــرای تحقیقــات و نــوآوری
هــای علمــی در ایــن رشــته در
نظــر گرفتــه شــود.
 )3عــدم اســتفاده ازتکنولــوژی
جدیــد بــا وجــود گســترش
فــراوان اینترنــت در کشــور
هنــوز شــاهد آن هســتیم
کــه ســازمان هــای بســیاری
ســایت اینترنتــی خــود را فعــال
نکردنــد تــا از طریــق آن نســبت
بــه معرفــی ســازمان خــود و
عملکردهایــش و همچنیــن
ارائــه اخبــار مربــوط بــه
ســازمان اقــدام کننــد.

تالش های آب منطقه ای لرستان به نتیجه رسید

اجرای طرح جبران اثرات قمرود بر منابع آب الیگودرز
انتقــال فــوالدی بــه قطــر  1400میلیمتــر
و طــول  13کیلومتــر از ســوی شــرکت آب
منطقــه ای قــم
تحویــل ایــن
شــرکت داده
شــد.
اظهــار
وی
د ا شــت :
درجهــت تامیــن
منابــع آبــی
ایــن ایســتگاه
پمپــاژ طبــق
طــرح مطالعــه
شــده مــی بایســت  3مخــزن ده جانــی ،
قشــاق و دار ســفید نیــز احــداث گردنــد.

وی افــزود :ایــن ایســتگاه پمپــاژ قــادر اســت
تــا حــدود  5000هکتــار از اراضی روســتاهای
منطقــه طــرح
قمــرود را بــه
روش آبیــاری
تحــت فشــار
تامیــن نمایــد.
مدیــر عامــل
شــرکت آب
ای
منطقــه
لر ســتا ن
گفــت :ایــن
خــط انتقــال و
ایســتگاه پمپــاژ از محــل اعتبــارات بالعــوض
از محــل حســاب ذخیــره اراضــی در ســال

پدافند غیرعامل در شرکت آب منطقه ای لرستان

انجــام شــود.
در ذیــل برخــی دیگــر از اقدامــات پدافنــد
غیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای
لرســتان نیــز بــه صــورت اختصــار بیــان
شــده اســت:
 -1مطالعــه ایجــاد ارتبــاط رادیویــی
(بیســیم ) بیــن مراکــز شهرســتان هــا و
پــروژه هــای بــه بهــره بــرداری رســیده
بــا ســتاد آب منطقــه ای  ،ضمنــاً مطالعــه
ایــن طــرح بــا مبلــغ  230میلیــون ریــال
در حــال اتمــام اســت .
 -2آمــوزش  :دبیــر پدافنــد غیرعامــل و
کارشــناس دفتــر حراســت ایــن شــرکت
هــر کــدام هشتادوهشــت ســاعت در
کالســهای آموزشــی پدافنــد غیرعامــل
شــرکت نمــوده و گواهینامــه دریافــت
نمــوده انــد .
 -3مدیریــت بحــران  :اعضــاء ســتاد
مدیریــت بحــران براســاس دســتورالعمل
صــادره از طــرف کمیتــه بحــران شــرکت
مدیریــت منابــع آب در ایــن شــرکت
تعییــن شــده و احــکام مربوطــه نیــز صــادر
گردیــده اســت .
 -4کمیتــه امنیــت اطالعــات  :بــه اســتناد
نامــه شــماره  90/190/769مــورخ
 90/1/22مدیرعامــل محتــرم شــرکت

مدیریــت منابــع آب ایــران و آییــن نامــه
مربوطــه در تاریــخ  90/2/28کمیتــه
امنیــت اطالعــات در ایــن شــرکت تشــکیل
شــده و جلســات مربوطــه بــه طــور مرتــب
تشــکیل مــی گــردد .
ب -اقدامــات پیــش بینــی شــده موضــوع
پدافنــد غیــر عامــل در پــروژه هــا :
 -1طرحهای آبرسانی :
طــرح آبرســانی بــه شــهر بروجــرد  :تهیــهســه دســتگاه ژنراتــور تولیــد بــرق بــا
قــدرت  kva1000مــد نظــر اســت کــه بــا
تامیــن اعتبــار الزم اقــدام خواهــد گردیــد .
-2طرحهای تامین آب زراعی
 -3در اثــر ایجــاد شــدن بحــران پیامــد
ناشــی از شکســت ســدها در باالدســت
شــهرها بــا توجــه بــه اصــول پدافنــد
غیرعامــل قابــل توجــه خواهــد بــود .
ایــن شــرکت پیگیــر مطالعــات موضــوع
درخصــوص ســدهای اجرایــی و مطالعاتــی
مــی باشــد کــه پــس از تامیــن اعتبــار و
مشــخص شــدن مشــاورین ذیصــاح اقــدام
خواهــد شــد .
مطالعــه پهنــه بنــدی ســیل در اثــرشکســت ســدحوضیان در باالدســت شــهر
الیگــودرز
-مطالعــه پهنــه بنــدی ســیل در اثــر

جناب آقای امیرمحمد فیضیان

 )4نگرانــي مديريــت از انتشــار
آمــار و حقايــق و منفعــل شــدن
روابــط عمومــي هامعمــوالً
مديرانــي كــه احســاس مــي
كننــد در كارشــان نقطــه
ضعــف وجــود داشــته و يــا آمــار
و اطالعــات درســتي در مــورد
اداره خــود ندارنــد از منتشــر
شــدن عملكــرد شــان واهمــه
داشــته و از اينكــه كســي
اطالعــات آنهــا را فــاش كندمــي
ترســند.كه اينگونــه مديــران
چــون روابــط عمومــي هــا بــه
رســانه هــا دسترســي دارنــد
همــواره مراقــب آنهــا هســتند
کــه اطالعــات را بــه بيــرون
ندهنــد و نــگاه امنيتــي بــه
روابــط عمومــي دارنــد.
ادامه دارد

 1389ســاخته و بــه بهــره بــرداری رســیده و
هزینــه ای بــرای ایــن شــرکت نــدارد.
وی اضافــه کــرد :هزینــه ســاخت ایــن خــط
انتقــال و ایســتگاه پمپــاژ حــدود  70میلیــارد
تومــان بــرآورد مــی گــردد کــه بــا حفــظ و
نگهــداری و جلوگیــری از برچیــدن آن،
اقــدام موثــری در مهندســی ارزش و حفــظ
ایــن ســرمایه ارزشــمند انجــام شــده اســت.
وی ضمــن تقدیــر از مســاعدت شــرکت
مدیریــت منابــع آب ایــران و معاونــت برنامــه
ریــزی و امــور اقتصــادی ایــن شــرکت اظهــار
داشــت :بــرای اجــرای ایــن طــرح همــکاری
بیــن بخشــی زیــادی انجــام شــده کــه جــا
دارد از زحمــات مهنــدس بازونــد اســتاندار
محتــرم لرســتان و مهنــدس توکلــی نماینــده
ســابق مــردم الیگــودرز در مجلــس شــورای
اســامی جهــت تحویــل ایــن ایســتگاه پمپــاژ
و خــط انتقــال تقدیــر و تشــکر نماییــم.

شکســت ســد مــروک در باالدســت شــهر
دورود
مطالعــه پهنــه بنــدی ســیل در اثــرشکســت ســد ایوشــان در باالدســت شــهر
خــرم آبــاد
مطالعــه پهنــه بنــدی ســیل در اثــرشکســت ســد کمنــدان در باالدســت شــهر
ازنــا
 -4تامیــن بــرق اضطــراری ســدهای در
حــال بهــره بــرداری کــه بــا تامیــن اعتبــار
خواهــد شــد .
ســد خــان آبــاد -دو دســتگاه دیــزلژنراتــور از نــوع kva75
 ســد کزنــار -دو دســتگاه دیــزل ژنراتــوراز نــوع kva75
 ســد هالــه  :دو دســتگاه دیــزل ژنراتــوراز نــوع kva75
 -5ســطح بنــدی طــرح هــا در نتیجــه ســه
طــرح مهــم شناســایی مــی گــردد شــامل
ســد کمنــدان  -سدآبســرده  -طــرح
کاکارضــا و مبادلــه قــرارداد بــا مشــاور
آب پــوی و قــدس نیــرو بــرای مطالعــات
تهدیــد شناســی طــرح کاکارضــا و جایــدر
*پیشــنهاد مهــم اینکــه  :تامیــن اعتبــار
مطالعــات طرحهــای پدافنــد غیرعامــل بــه
میــزان  1تــا  5درصــد مــی باشــد کــه تــا
کنــون محقــق شــده.

انتصاب شما را به عنوان سرپرست واحد حقوقی شرکت آب منطقه ای لرستان تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

