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

ســد ایوشــان خبــر داد.

ــره  ــا به ــت: ب ــار داش ــیفی اظه ــد س ــی امی عل
ــار هــزار و  ــرداری از ســد ایوشــان بیــش از چه ب
ــج هــزار  ــا پن ــص و ی ــه طــور خال ــار ب 350 هکت
ــه  ــه ب ــار از اراضــی کشــاورزی منطق و 100 هکت

ــود. ــی ش ــاری م ــعه ای آبی ــورت توس ص
ــد  ــداث س ــداف اح ــر اه ــه دیگ ــن ب وی همچنی
ــان  ــی ایوش ــاری و زهکش ــبکه آبی ــی و ش مخزن
اشــاره کــرد و گفــت: تامیــن کمبــود آب شــبکه 
احــداث شــده در دشــت چغلونــدی بــا اســتفاده از 
آب برگشــتی شــبکه و تخصیــص از آب تنظیمــی 
ــد  ــن ش ــداث ای ــداف اح ــر از اه ــی دیگ ــز یک نی

اســت.
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
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.
ــه اینکــه گنجایــش مخــزن  ــا اشــاره ب ســیفی ب
ــت  ــب اس ــر مکع ــون مت ــان 51 میلی ــد ایوش س
گفــت: بــرای تکمیل ایــن ســد دو میلیــارد تومان 
ــه  ــاص یافت ــتانی اختص ــارات اس ــل اعتب ار مح

اســت.
وی بــه شــبکه آبیــاری و زهکشــی ســد ایوشــان 
اشــاره کــرد و گفــت: طراحــی شــبکه اصلــی برای 
چهــار هــزار و 350 هکتــاراز اراضــی بــه صــورت 
خالــص بــوده کــه 400 هکتــار 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 می 
توانیــم بــه تعهــدات خــود در اجــرای پــروژه هــای 
شــرکت حتــی قبــل از زمــان تعییــن شــده عمل 

کنیــم .
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
ــی  ــای خوب ــرد : در اســتان پتانســیل ه ــان ک بی
ــن  ــم و ای ــرمایه گذارداری در خصــوص جــذب س
شــرکت آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری پــروژه 

ــی را دارد . ــش خصوص ــه بخ ــود ب ــای خ ه
ــم  ــت یازده ــت : در دول ــیفی گف ــد س ــی امی عل
ســدهای ایوشــان ، مــروک ، حوضیــان و شــبکه 
فیــض آبــاد سلســله و چــم مهــر پلدختــر توســط 

شــرکت آب منطقــه ای بــه بهــره برداری رســیده 
ــن شــرکت را  ــوان عملکــرد ای اســت کــه مــی ت

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 
ــی ســد ایوشــان از  ــات اجرای ــان نمــود : عملی بی
ســال 83 بــا هــدف آبــی کــردن کشــت 4 هــزار 
ــه و  ــاورزی در منطق ــن کش ــار زمی و 400 هکت
ایجــاد دو هــزار و 500 فرصــت شــغلی و همچنین 
توســعه ی گردشــگری در ســطح منطقــه کلیــد 

خــورده اســت. 
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قسمت دوم 
شیدا برمه زیار

چالشــهای موجــود 
در توانمنــد ســازی 

بانــوان شــاغل
یــن  مهمتر
چالشــهای موجــود 
ــدی  ــی و پیام ــد مدیریت را از دو بع
مــی تــوان مــورد بررســی قــرار داد.

الف :چالشهای مدیریتی
-نبود باور پذیری 

ــارت و  ــد جس ــد بتوان ــوزش بای آم
انگیــزه در فــرد ایجــاد کــرده و او را 
توانمنــد ســازد. توانمنــد ســازی در 

واقــع فراینــد قــدرت 
بخشــیدن بــه افــراد اســت تــا 
ــس  ــه نف ــاد ب ــس اعتم ــد ح بتوانن
خــود را بهبــود بخشــند و در بیــان 
اعتقــادات و بــاور هــای خــود توانــا 
ــش  ــن  چال ــن اولی ــند. بنابرای باش
ــدم  ــوان، ع ــازی بان ــد س در توانمن
و  جــرات  نفــس،  بــه  اعتمــاد 

خودبــاوری اســت.
ـ تهدید امنیت مدیریتی

مــی  مدیــران گمــان  از  برخــی 
کنندکــه توانمنــد شــدن کارکنــان 
زنان،موجــب از دســت دادن کنترل 
ــان  ــن آن امــور خواهــد شــد. بنابرای
ــای  ــال مهارته ــا انتق ــهیم ی در تس
بانــوان  بــه  مدیریتــی  و  کاری 
رغبــت چندانــی نشــان نــداده و 
ــان  ــه آقای ــد ک ــی دهن ــح م ترجی
را  ســازمان  مدیریتــی  وظایــف 

عهــده دار شــوند .
اعتبــارات  نیافتــن  تخصیــص  ـ 

کافــی
آمــوزش  بودجــه  کمبــود 
دســتگاههای اجرایــی و بنگاههــای 
از  یکــی  عنــوان  بــه  اقتصــادی 

تنگناههــا  و  موانــع  مهمتریــن 
از  بعضــی  اعتقــاد  عــدم  اســت. 
مدیــران، عــدم عالقمنــدی تعدادی 
از بانــوان بــه آمــوزش نیــز از موانــع 
اســت.  زمینــه  ایــن  در  توســعه 
ــزء  ــای آموزشــی ج ــه ه ــر برنام اگ
برنامــه هــای مدیــران محســوب 
شــده و یــا ارتقــاء شــغلی کارکنــان 
زن وپرداخــت مزایــا وتصــدی و 
ــوزش  ــه آم ــتها ب ــه پس ــاب ب انتص
ــر  ــیار موث ــود، بس ــاط داده ش ارتب

ــود. ــی ش ــع م واق
ب-چالشهای پیامدی
ـ تغییر سبک مدیریتی

توانمندســازی،  هــای  برنامــه  در 
ــه ســبکهای  ــی ب ســبکهای مدیریت
کــرد.  تغییــر خواهنــد  رهبــری 
خاصیــت  همــواره  تغییــر  ایــن 
ــرا  ــال دارد. چ ــه دنب ــی ب چالش زای
ــردن  ــر ســوال ب ــه آن، زی ــه الزم ک
شــیوه هــای معمــول کاری،ریســک 
ــز  ــردن، تمرک ــه ک ــری وتجرب پذی
بــر فعالیتهــای تیمــی، افزایــش 
دامنــه اختیــارات کارکنــان، توجــه 
ــه  ــل ب ــد، تمای ــهای جدی ــه ارزش ب
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 
بــه  بانــوان  خواهنــد شــد کــه 
صراحــت حــرف بزننــد، به جــای 
پیــدا کــردن مقصــر در جســتجوی 

جــو  باشند،مشــارکت  حــل  راه 
شــوند، مصالــح جمــع را بــر منافــع 
نهایتــاً  دهنــدو  ترجیــح  فــردی 
ــال شــاخص شــدن  ــه دنب ــه ب اینک
ــند . ــع بیاندیش ــه جم ــند و ب نباش

ـ تغییر ساختار سازمانی
ســاختار  تواناســازی،  فراینــد  در 
دایــره  بــه  هرمــی  از  ســازمانی 
ایــن  خواهدیافــت.  تغییــر  ای 
اینکــه  ضمــن  ســاختار،  تغییــر 
ــا  ــه کارکنــان اجــازه مــی دهــد ب ب
ــری  درجــه آزادی و مســئولیت پذی
بیشــتر فعالیــت کننــد، روحیــه 
بــه  را  کارگروهــی  و  مشــارکت 
عنــوان یــک ارزش عمــده ســازمانی 
ــا  ــد و در مواجهــه ب تلقــی مــی کن
ــه در آن کاری  ــی ک ــاختار هرم س
انجــام نمــی شــود، مگرآنکــه تاییــد 
و امضــای آن پیشــاپیش گرفتــه 
ــددی  ــد، چالشــهای متع ــده باش ش

را ایجــاد خواهدکــرد.
عوامل فرهنگی- اجتماعی

یکــی از عوامــل مهــم عــدم توجــه 
،نداشــتن  آمــوزش  بــه  بانــوان 
فرهنــگ مطالعــه در درون خانــواده 

ــت. هاس
ــي  ــئولیت هاي خانوادگ ــوالً مس اص
ــت  ــزان غیب ــر می ــاغل ب ــان ش زن
ــا  ــه زن ه ــاغلي ک ــوع مش از کار، ن
شــناخته  مناســب  آن  بــراي 
توانایــي  هم چنیــن  و  مي شــوند 
ــتغال در  ــرش اش ــراي پذی ــا ب آن ه
بخــش جدیــد تأثیــر مي گــذارد. 
بــه عــالوه در تعییــن نــوع و میــزان 
آموزشــي کــه بــه دختــران داده 

مــورد  نقــش  غالبــاً  مي شــود، 
ــه عنــوان  انتظــار آینــده ي آن هــا ب
مــادر و خانــه دار بیش تــر مــورد 
بــراي  مي گیــرد.  قــرار  توجــه 
مــادران شــاغل دو مشــکل اساســي 

برشــمرد. مي تــوان  را 
اول ـ مراقبــت از فرزنــد در ســاعاتي 
کــه مــادر در محــل کار حاضــر 
»نوبــت  ـ  دیگــري  و  مي شــود 
ــس  ــا پ ــه زن ه ــت ک دوم کار« اس
بــه  کار  محــل  از  بازگشــت  از 
بپردازنــد. آن  بــه  بایــد  خانــه 

همچنیــن مــردان بــه نــدرت در 
خانــه مســئولیتي را مي پذیرنــد. 
ــود  ــراي زن خ ــس ب ــه عک ــا ب آن ه
ــم  ــري ه ــاي بیش ت ــه کاره در خان

مي کننــد.  تولیــد 
دوم - کمبود زمان و وقت کافی 

مدیریــت زمــان یکــی از مــوارد 
بســیار مهــم درامــر یادگیــری و 
ارتقــا دانــش اســت. بانــوان شــاغل 
ــد  ــن ومفی ــه بهتری ــل اینک ــه دلی ب
تریــن زمــان خــود را در محــل کار 
ــام  ــداز اتم ــد وبع ــی کنن ســپری م
ســاعات کار بــا ورود بــه منــزل 
ازقبیــل  اموردیگــری  بــه  بایــد 
وکار  داری  فرزنــد  همســرداری، 
هــای عمومــی خانــه بپردازنــد ، 
لــذا فرصــت و زمــان کمتــری بــرای 
یادگیــری  و  آمــوزش  مطالعــه، 
ــا  ــت ب ــی بایس ــن م ــد. بنابرای دارن
مدیریــت زمــان، از هرلحظــه ای 
ــتفاده  ــوزش اس ــه وآم ــرای مطالع ب

نماینــد.
امــر  در  دیگــر  هــای  چالــش 

ــوان  ــدی بان ــا توانمن ــوزش وارتق آم
از: عبارتنــد 

-عــدم بلندپــروازی ،ایــده گرایــی و 
پــرورش ذهــن

خیــال پــردازی و ماجراجویــی یکی 
ایــده  از روش هــای خالقیــت و 
پردازی اســت. متاســفانه درفرهنگ 
رویــا  حاکــم،  آموزشــی  غلــط 
ــی  ــروازی جایگاه ــردازی و بلندپ پ
نداشــته و سیســتم آموزشــی صرفــا 
ــنیداری  ــتم گفتاری-ش ــک سیس ی
اســت کــه هــدف آن فقــط حفــظ 

ــت. ــب اس مطال
ــودن سیســتم پرســش  -کمرنــگ ب

وپاســخ در مباحــث آموزشــی
ــوادی  ــی س ــب ب ــرس از برچس - ت
،خجالــت و کــم رویــی و عــدم 
اعتمــاد بــه نفــس مانــع از پرســیدن 
بســیاری از ســواالت متصــور شــده 
و بســیاری از ســواالت بــدون پاســخ 
ــی  ــی م ــر باق ــش پذی ــن دان در ذه

ــد. مان
ــری  ــه کارگی ــاب و ب ــدم انتخ - ع

روش آموزشــی مناســب
ضعیــف،  هــای  ســنجی  نیــاز 
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 
ــی  ــازمانی( م ــگ س ــوان فرهن )بعن
ــراد و  ــی اف ــود و تعال ــه بهب ــوان ب ت
نهایتــا ســازمان هــا کمــک شــایانی 

ــود. نم
مشــاور مدیــر عامــل در امــور 
ــرکت آب  ــواده ش ــان وخان زن

ــتان ــه ای لرس منطق

        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

عملکرد منابع آب شهرستان 
خرم آباد

بهزاد جوادی
اخیــر  ســالهای  در 
فشــار بــه منابــع آب 
کشــور  زیرزمینــی 
آب  تامیــن  جهــت 
ــهای  ــاز بخش ــورد نی م
مختلف)کشــاورزی ، شــرب و بهداشــت 
ــات و...(  ــع و خدم ، فضــای ســبز، صنای
آب  بطوریکــه  اســت  یافتــه  فزونــی 
ــتر  ــیار بیش ــا بس ــتحصالی از چاهه اس
از ظرفیــت آب تجدیدپذیــر آبخوانهــا 
ــزول  ــه ن ــر ب ــر منج ــن ام ــوده و همی ب
ســطح آب زیرزمینــی در بســیاری از 
دشــتهای کشــور و بــروز اثــرات مخــرب 
ــوات و چشــمه  ــه خشــکیدن قن از جمل
هــا ، پمپــاژ آب از اعمــاق زیــاد توســط 
بــرق  هزینــه  بــا  عمیــق  چاههــای 
بــاال ، شــور شــدن آب اســتحصالی 
بایرشــدن زمیــن هــای   ، از چاههــا 
زراعــی ، فرونشســت زمیــن و ایجــاد 
درز وشــکاف در تاسیســات و منــازل 
ــت  ــده اس ــق و....گردی ــی مناط در برخ
کــه پیامدهــای زیســت محیطــی و 
برکســی  ان  اجتماعــی  اقتصــادی- 
ــال  ــه درح ــت.به طوریک ــیده نیس پوش
حاضــر از 609 دشــت کشــور بیــش 
از 300 دشــت کــه عمــده مناطــق 
واقعنــد   انهــا  در  کشــور  جمعیتــی 
ــی  ــه بحران ــه و ممنوع ــت ممنوع وضعی
پیــدا کــرده انــد. برایــن اســاس در ســال 
1393 طــرح ملــی ” احیــا و تعــادل 
ــور“  ــی کش ــع آب زیرزمین ــی مناب بخش
ــد  ــب گردی ــی آب تصوی ــورای عال در ش
کــه در آن وزارت نیــرو بــا همــکاری 
ــه خصــوص  ســایر ارگانهــای ذی ربط)ب
ــاء و  ــه  احی ــاورزی(موظف ب ــاد کش جه
ــی  ــع آب زیرزمین ــی مناب ــادل بخش تع
ــتر از  ــه بیش ــر چ ــت ه ــور و حفاظ کش

آبخوانهــای کشــور گردیــده اســت
ــای  ــت ه ــه برداش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای زیرزمین ــع آبه ــه از مناب ــی روی ب
طــی ســالیان گذشــته کــه افــت ســطح 
دشــتها و ممنوعــه شــدن آنهــا را در بــر 
ــاء و تعــادل  داشــته، اجــرای طــرح احی
ــد  ــد نوی ــی توان ــی م ــع آب ــی مناب بخش
بخــش آرامــش و اطمینــان بــرای منابــع 
ــور  ــطحی کش ــی و س ــای زیرزمین آبه
ــاد  باشــد. امــور آب شهرســتان خــرم آب
ــای  ــروژه ه ــی پ ــرای برخ ــز در اج نی
ــوده و نهایــت  طــرح مذکــور پیشــگام ب
اهتمــام را در اجــرای طــرح بــه کار 
بســته اســت.در ایــن راســتا بــا داشــتن 
ــره  ــی دو نف ــت و بازرس ــم گش ــه تی س
ــا حضــور  ــی ب ــک کارشــناس حقوق و ی
ــری از  ــا و جلوگی ــت ه ــی در دش میدان
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 
ــم  ــات مه ــه اقدام ــد.از جمل ــی نمای م
امــور آب شهرســتان خــرم آبــاد در 
نیمــه اول ســال95 علیرغــم محدودیــت 
هــای اعتبــاری و عــدم شــروع بــه کار به 
ــی:  ــت و بازرس ــای گش ــروه ه ــع گ موق
پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن تعــداد  
ــازی  ــاز ،آزاد س ــاه غیرمج ــه چ 12 حلق
حــدود 5/3 هکتــار حریــم و بســتر 
ــه  ــور تلمب ــع آوری موت ــه و جم رودخان
ــا حــدودی  ــوده اســت وت غیــر مجــاز  ب
ــع  ــاء مناب ــتای احی ــری در راس گام موث

ــت. ــته اس ــتان داش ــی اس آب زیرزمین

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان از 
تامیــن آب چهــار هــزار و 300 هکتــار از اراضــی 
کشــاورزی ایــن اســتان بــا بهــره بــرداری از محل 

ســد ایوشــان خبــر داد.
ــره  ــا به ــت: ب ــار داش ــیفی اظه ــد س ــی امی عل
بــرداری از ســد ایوشــان بیــش از چهــار هــزار و 
350 هکتــار بــه طــور خالــص و یــا پنــج هــزار 
و 100 هکتــار از اراضــی کشــاورزی منطقــه بــه 

ــاری مــی شــود. صــورت توســعه ای آبی
ــه دیگــر اهــداف احــداث ســد  وی همچنیــن ب
ــاری و زهکشــی ایوشــان  ــی و شــبکه آبی مخزن
اشــاره کــرد و گفــت: تامیــن کمبــود آب شــبکه 
احــداث شــده در دشــت چغلونــدی بــا اســتفاده 
از آب  از آب برگشــتی شــبکه و تخصیــص 
ــداف احــداث  ــر از اه ــز یکــی دیگ تنظیمــی نی

ــن شــد اســت. ای
ــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان  مدی
ــیالبهای  ــارت س ــری از خس ــن جلوگی همچنی
بــزرگ بهــاره، فراهــم کــردن امکانــات تفریحــی 
ــرورش  ــات پ ــردن امکان ــم ک ــیاحتی، فراه و س
ــداف احــداث ســد  ــر اه ــز از دیگ ــی و ... نی ماه

ــتان اســت. ــان در لرس ایوش
ســیفی بــا اشــاره بــه اینکــه گنجایــش مخــزن 
ســد ایوشــان 51 میلیــون متــر مکعــب اســت 
ــارد  ــد دو میلی ــن س ــل ای ــرای تکمی ــت: ب گف
ــتانی اختصــاص  ــارات اس ــان ار محــل اعتب توم

ــه اســت. یافت
وی بــه شــبکه آبیــاری و زهکشــی ســد ایوشــان 
ــی  ــبکه اصل ــی ش ــت: طراح ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــاراز اراضــی ب ــرای چهــار هــزار و 350 هکت ب

صــورت خالــص بــوده کــه 400 هکتــار آن 
ــزار و 950  ــه ه ــاژ و س ــتم پمپ ــق سیس از طری
هکتــار نیــز بــه روش ثقلــی آبیــاری مــی شــود.

ــن  ــورت تامی ــزود : در ص ــه اف ــیفی در ادام س
ــز  ــا نی ــارات شــرکت م ــع اعتب ــص بموق تخصی
مــی توانیــم بــه تعهــدات خــود در اجرای پــروژه 
هــای شــرکت حتــی قبــل از زمــان تعیین شــده 

عمــل کنیــم .
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
بیــان کــرد : در اســتان پتانســیل هــای خوبــی 
در خصــوص جــذب ســرمایه گذارداریــم و ایــن 
شــرکت آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری پروژه 

ــه بخــش خصوصــی را دارد . هــای خــود ب
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 
ــن  ــرد ای ــوان عملک ــی ت ــه م ــت ک ــیده اس رس

ــرد. ــی ک شــرکت را خــوب ارزیاب
وی در پایــان افــزود : پیگیر هســتیم ســد مخمل 
ــم و  ــی کنی ــق ســپاه ســد اجرای ــوه را از طری ک
اگــر ســرمایه گــذار ورود کنــد ســد مخمــل کوه 
طــی چهــار ســال احــداث مــی شــود.علی امیــد 
ــد  ــی س ــات اجرای ــود : عملی ــان نم ــیفی بی س
ــردن  ــی ک ــدف آب ــا ه ــال 83 ب ــان از س ایوش
کشــت 4 هــزار و 400 هکتــار زمیــن کشــاورزی 
ــت  ــزار و 500 فرص ــاد دو ه ــه و ایج در منطق
ــگری در  ــعه ی گردش ــن توس ــغلی و همچنی ش

ســطح منطقــه کلیــد خــورده اســت. 
ــت : ســد ایوشــان در 57  ــدس ســیفی گف مهن
ــت و  ــده اس ــع ش ــاد واق ــرم آب ــری خ کیلومت
ــا  ــرود ت ــه ه ــز رودخان مســاحت حــوزه ی آبخی
ــر  ــان 120 کیلومت ــی ایوش ــد مخزن ــور س مح

ــت.  ــع اس مرب
ســد ایوشــان از نــوع خاکــی – ســنگ ریــزه ای 
ــا هســته ی رســی اســت. و ارتفــاع آن از کــف  ب

پــی 70 متــر و عــرض تــاج از بدنــه ی اصلــی 8 
متــر اســت. 

ــون  ــش 52 میلی ــد گنجای ــن س ــزود : ای وی اف
متــر مکعــب ذخیــره آب را دارد و بــا بهــره 
ــار از اراضــی  ــزار و 400 هکت ــرداری از آن 4 ه  ب
بیــن منطقــه بــه کشــت آبــی تبدیــل می شــود. 
ــای  ــی از طرحه ــاد یک ــرم آب ــان خ ــد ایوش س
بــزرگ عمرانــی واقتصــادی لرســتان اســت کــه 
عــالوه بــر توســعه بخــش کشــاورزی تامیــن آب 
ــا،  ــازی روان آب ه ــی و ذخیره س ــرب مصرف ش
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 500 نفــر شــغل ایجــاد خواهــد 

. د کر
کار اصلــی دو ســد »مــروک« و »ایوشــان« 
ــن  ــه اســت و از ای ــن آب کشــاورزی منطق تامی
پــس اراضــی پاییــن دســت ایــن ســدها نیــز بــه 

ــد شــد. ــل خواهن ــز تبدی اراضــی حاصلخی
گفتنــی اســت مطالعــات ســد ایوشــان از ســال 
1379 آغــاز شــد و عملیــات اجرایی آن در ســال 
83 بــا هــدف آبــی کردن کشــت و ایجــاد 2500 
فرصــت شــغلی و توســعه گردشــگری در ســطح 

منطقــه کلید خــورد.
ایــن ســد گنجایــش 52 میلیــون متــر مکعــب 
ــش  ــعه بخ ــر توس ــالوه ب ــره آب دارد و ع ذخی
ــی  ــن آب آشــامیدنی مصرف ــا تامی کشــاورزی ب
ــری در  ــش موث ــا نق ــازی روان آب ه و ذخیره س

ــتان دارد. ــادی اس ــق اقتص ــکوفایی و رون ش

چالش های آموزشی بانوان
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان



غالمرضا مرادی فر
مدیریت مشــارکتی 
معنــای  بــه 
افــراد  مشــارکت 
ــان  ــب، در زم مناس
بــرای  و  مناســب 

اســت.  مناســب  کار  انجــام 
ــارکت  ــف، مش ــن تعری ــه ای ــر پای ب
کارکنــان در کارهایــی کــه بــه خــود 
آن هــا مربــوط می شــود؛ مشــارکتی 
ــه خواهــد  ــه، ارادی و آگاهان داوطلبان
ــری شــخص را  ــن درگی ــه ای ــود ک ب
ــه تحقــق  ــد کــه ب تشــویق مــی کن
ــد و  ــک کن ــروه کم ــای گ ــدف ه ه
ــا  ــای آنه ــا و پیامده در مســؤلیت ه

ســهیم شــود. 
مدیریــت مشــارکتی دو هــدف عمده 
ــت، ارج  ــد: نخس ــی کن ــال م را دنب
ــانی و  ــای انس ــه ارزش ه ــادن ب نه
ــه  ــرادی ک ــدن اف ــاری طلبی ــه ی ب
ــاط  ــازمان در ارتب ــا س ــی ب ــه نوع ب
ــه هــدف هــای  ــد. دوم، رســیدن ب ان
ــک  ــه کم ــده ب ــن ش ــش تعیی از پی
ــر  ــا ب ــدف ه ــن ه ــراد. ای ــن اف همی
چنــد اصــل اساســی اســتوار اســت: 
ــی  ــازمان جزئ ــو س ــرد عض ــر ف 1.ه
ــه حســاب  ــزرگ ب از یــک ماشــین ب
نمــی آیــد، بلکــه انســانی برخــوردار 
ــوش و اســتعداد  ــر، ه ــدرت تفک از ق

ــه هــای گرانقــدر اســت کــه  و تجرب
هــر گاه زمینــه ها و شــرایط مســاعد 
فراهــم شــود، مــی توانــد همــه چیــز 
ــود  ــازمان خ ــود و س ــع خ ــه نف را ب

ــر دهــد.  تغیی
بــه بهتریــن و  2.هــر کار لزومــاً 
مفیدتریــن حالــت ممکــن انجام نمی 
شــود و بــی تردیــد مــی توان هــر کار 
معیــن را به گونــه ای بهتر انجــام داد 
ــه  ــام کار ب ــتمر در انج ــود مس و بهب
کمــک اعضــای مجموعــه بــه صورت 

گروهــی انجــام مــی شــود. 
ــی  ــک م ــان کم ــارکت کارکن 3.مش
بســیاری  از  مدیریــت  تــا  کنــد 
کارهــای جزئــی آســوده شــود و بــه 

کارهــای اساســی بپــردازد. 
چنانچــه اجــرای مدیریت مشــارکتی 
ــده آن  ــکیل دهن ــای تش ــام ه و نظ
ــا  ــا موفقیــت همــراه باشــد، از مزای ب
ــط  ــود رواب ــون بهب ــای چ و پیامده
ــان،  ــت و کارکن ــن مدیری انســانی بی
کارکنــان،  در  انگیــزش  تقویــت 
ســازمان،  در  کار  گــردش  بهبــود 
ــل  ــوآوری، تقلی ــت و ن ــروز خالقی ب

هزینــه هــای تولیــد کاال و خدمــات، 
ــازمانی  ــق س ــاس تعل ــش احس افزای
در کارکنــان و همســو شــدن هــدف 
هــای آنــان بــا هــدف هــای ســازمان 
رضایــت  افزایــش  نهایــت  در  و 
ــه دســت آوردن ســهم  مشــتری و ب
ــد  ــوردار خواه ــازار برخ ــتر در ب بیش

ــود.  ب
بــرای دســتیابی بــه ایــن مزایــا بایــد 
ابتــدا ویژگــی هــای افــراد مشــارکت 
جــو را بشناســیم کــه ســالمت روانی 
ــی ایجــاد اندیشــه  و ادراکــی و توانای
هــای بســیار بــا ســرعت زیــاد و ارائــه 
ــکار؛  ــراد فرادســت؛ ابت ــه اف ــا ب آن ه
توانایــی ایجــاد و ارائــه پیشــنهادهای 
قــدرت  و  رای  اســتقالل  جدیــد؛ 
ــکاران  ــودن از هم ــاوت ب داوری؛ متف
ــه دیدگاههــا و اندیشــه هــای  در ارائ
نــو ومســؤلیت پذیــری، از جملــه 
ــو  ــارکت ج ــراد مش ــخصات افـ مش
ــرادی را  ــن اف ــوالً چنی ــت. معم اس
ــا  ــی ب ــازمان های ــوان در س ــی ت م

ــت:  ــر یاف ــای زی ــی ه ویژگ
ــل  ــت کام ــا رقاب ــت؛ در آن ه 1.رقاب

و فشــرده اســت چــرا کــه مشــارکت 
در ســازمانی تحقــق مــی پذیــرد کــه 
رقابــت کامــل بــر آن حاکــم باشــد. 
2.دسترســی مدیــران بــه دانــش 
ــای  ــازمان ه ــران س ــترده؛ مدی گس
ــد  ــن اعتقادن ــر ای ــو ب ــارکت ج مش
ــان  ــطح سازمانش ــش در س ــه دان ک
بــه وفــور پراکنــده اســت و خــود بــه 
ــا و  ــه ه ــد اندیش ــی توانن ــی م راحت
دیــدگاه هــای دیگــران را مســتقیم و 

ــد.  ــت کنن ــطه دریاف ــی واس ب
ــن  ــان ای ــراد؛ کارکن ــه اف ــرام ب 3.حت
ســازمان هــا بــر ایــن باورنــد کــه می 
تواننــد همــگام بــا نیازهــای ســازمان 

رشــد کننــد. 
بلنــد مــدت  و  دائمــی  4.روابــط 
ــورداری  ــه برخ ــان و در نتیج کارکن
ــی  ــر ویژگ ــغلی از دیگ ــت ش از امنی

ــت.  ــا اس ــازمان ه ــن س ــای ای ه
5.اســتقبال مدیــران از عامــل تغییــر؛ 
در ایــن ســازمان هــا همــه مدیــران 
ــل  ــا عام ــوان تنه ــه عن ــر را ب تغیی
پایــداری مــی داننــد و بــا خشــنودی 
از آن اســتقبال مــی کننــد. طبیعــی 
الزم  ســازمانی  چنیــن  در  اســت 
ــادی  ــش زی ــر بخ ــه مدی ــت ک نیس
ــارة  ــا اندیشــه درب از وقــت خــود را ب
چگونگــی برخــورد بــا تغییــرات 
ــاور  ــن ب ــه ای ــرا همــه ب ــد، زی بگذران

رســیده انــد کــه تغییــر نوعــی ارزش 
ــت اســت.  مثب

6.از ویژگــی های ســازمان مشــارکت 
ــی آن  ــر و تعامل جــو، ســاختار متغی
ــش  ــای از پی ــت ه ــت. در فعالی اس
برنامــه ریــزی شــده مناســبترین 
ســاختار، ســاختار ســنتی و مکانیکی 
ــارکتی،  ــرایط مش ــا در ش ــت ام اس
ســاختار پویــا راهگشــاتر اســت و 
ــی  ــرار م ــر برق ــی کمت ــام کنترل نظ
ــراد از  ــن شــرایطی اف شــود. در چنی
ــد،  آزادی عمــل بیشــتری برخوردارن
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 
ــی  ــه م ــن ک ــه ای ــد و ن ــت بزنن دس
خواهنــد کنتــرل مســتقیم بــه گونــه 
ــی  ــه ذهن ــچ جرق ــه هی ــد ک ای باش

ــور نشــود.  متبل
7.انعطــاف پذیــری مشــخصه دیگــر 
ــت. در  ــا اس ــازمان ه ــه س ــن گون ای
ــر  ــاف پذی ــازمانی انعط ــاختار س س
ــه  ــات ب ــادل اطالع ــرا، تب ــول گ تح
ــراد  ــود و اف ــی ش ــام م ــی انج راحت
در فراینــد تصمیــم ســازی مشــارکت 

ــد.  دارن
ادامه دارد

ســد مخزنــی رودبــار در شهرســتان 
الیگــودرز از توابــع اســتان لرســتان 
بــا حضــور مهنــدس حمیــد چیــت 
مهنــدس  نیــرو،  وزیــر  چیــان 
محمــد حــاج رســولیها مدیرعامــل 
آب  منابــع  مدیریــت  شــرکت 
ایــران ومهنــدس هوشــنگ بازونــد 
ــد. ــری ش ــتان ،آبگی ــتاندار لرس اس

ــه  ــر روی رودخان ــه ب ــد ک ــن س ای
ــار از سرشــاخه هــای شــرقی  رودب
در  و  دز  آبگیررودخانــه  حــوزه 
فاصلــه حــدود 100 کیلومتــری 
الیگــودرز  شهرســتان  جنــوب 

در اســتان لرســتان واقــع 
ــد  ــدف تولی ــا ه ــده ب گردی
انــرژی بــرق آبــی بــه میزان 
ســاعت  وات  گیــگا   986
در ســال، کاهــش هزینــه 
نیروگاههــای  اســتهالک 
در  حرارتی،اشــتغالزایی 
منطقــه در حیــن اجــرای 
بهــره  دوران  در  و  طــرح 
بــرای بــرداری و ایجــاد محیــط  توریســتی  و  تفریحــی 

منطقــه  در  گردشــگران 
ســاخته شــده اســت.

ــا  ــنگریزه ای ب ــد س ــوع س ن
ــم  ــی، حج ــل رس ــته مای هس
بدنــه 4596000 مترمکعــب، 
ارتفــاع از پــی 155متر،طــول 
تــاج  تاج185متر،عــرض 
در  بدنــه  ســد15متر،عرض 
ســرریز  پی720متر،نــوع 
تخلیــه  تونلی،حجــم  آزاد 

ســرریز3342مترمکعب  ســیالب 
دریاچــه  درثانیه،حجــم 
مترمکعب،طــول  228میلیــون 
20کیلومتر،تــراز  دریاچــه 
ســطح  از  اب1756متــر  نرمــال 
تحتانــی  کننــده  دریا،تخلیــه 
طراحــی  دبــی  بــا  اصلــی 
برثانیه،تخلیــه  215مترمکعــب 
ــی  ــی طراح ــا دب ــه ب ــده ثانوی کنن
برثانیه،طــول  170.3مترمکعــب 
قطــر  و  بر1334متــر  آب  تونــل 

متراســت. بــر6  آب  تونــل 

        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

ساختار تشکیالت تفصیلی و شرح 
وظایف دفتر حقوقی شرکت آب 

منطقه ای لرستان

امیر محمد فیضیان
تشــکیالتی  جایــگاه   
دفترحقوقــی مســتقیماً 
باالتریــن  نظــر  زیــر 
دســتگاه  مقــام 

)مدیرعامــل( انجــام وظیفــه نمــوده کــه 
ــی و  ــان حقوق ــر، کارشناس ــامل مدی ش
کارشــناس امــالک و مستندســازی مــی 

باشــد.
کــه عمــده فعالیتهــای این دفتر شــامل: 
ــک  ــه، تمل ــه و علی ــاوی مطروحــه ل دع
ــطح  ــی س ــای عمران ــرح ه ــی ط اراض
اســتان، مســتند ســازی امــوال منقــول 
و غیرمنقــول و کمیســیون رســیدگی به 
امــور آبهــای زیرزمینــی مــی باشــد. کــه 
هــر کــدام شــامل فعالیتهــای متفاوتــی 
ــه  ــه ل ــاوی مطروح ــه دع ــوده از جمل ب
ــه توســط اشــخاص  ــه شــرکت ک و علی
ــردد و  ــه میگ ــی اقام ــی و حقوق حقیق
ــن شــرکت و  ــه بی ــی ک ــا تعامــل خوب ب
دســتگاه قضایــی ایجــاد شــده اســت در 
ــت داشــته و  ــاط اســتان فعالی ــه نق کلی
بــا پیگیــری مجدانــه آراء قاطعــی صــادر 
ــری  ــم پیگی ــرای حک ــه اج ــبت ب و نس

هــای الزم انجــام مــی شــود.
ــف  ــی از وظای ــوال یک ــازی ام مستندس
ــع  ــد و در واق ــی باش ــی م ــر حقوق دفت
ــه  ــه آنچ ــرای مقایس ــوب ب ــک چارچ ی
هســت و آنچــه بایــد باشــد. در امــر 
ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــی ب ــک اراض تمل
ســنگینی کــه دولــت بابــت اجــرای 
اجــرای  پــردازد،  مــی  بخــش  ایــن 
ناقــص ایــن مرحلــه مــی توانــد تبعــات 
حقوقــی، مالــی و... را گریبانگیر شــرکت 
ــا  ــد و اینکــه ب ــت نمای ــت دول و در نهای
ــا  ــه تنه ــق مستندســازی ن اجــرای دقی
ــد در حفــظ و صیانــت منافــع  مــی توان
اشــخاص  منافــع  دولتــی،  امــوال  و 
را حفــظ نمــوده و ازتضییــع حقــوق 
و  نمایــد  جلوگیــری  نیــز  مالــکان 
ــرف  ــل و تص ــه دخ ــن از هرگون همچنی
ــی  ــوال دولت ــه ام ــبت ب ــخاص نس اش

ــد. ــل آی ــری بعم جلوگی
و  اراضــی  تملــک  اینکــه  ادامــه   
ــک  ــن و تمل ــوه تأمی ــتورالعمل نح دس
اجــرای  جهــت  امــالک  و  اراضــی 
ــی، اراضــی  ــی و عمران ــای عموم طرحه
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــالک ب و ام
موثــر در چرخــه اجــرای طرحهــای 
عظیــم صنعــت آب بــوده کــه در برنامــه 
ریــزی هــای حــوزه فعالیــت وزارت نیــرو 
ــردی برخــوردار  ــگاه مهــم و راهب از جای
اســت و ایــن امــر ضــرورت تنظیــم 
ــک  ــد تمل ــی رون ــاماندهی تفصیل و س

ــد. ــی کن ــاب م ــی را ایج اراض
رســیدگی  کمیســیون  همچنیــن  و 
ــی از  ــی یک ــای زیرزمین ــور آبه ــه ام ب
کمیســیونهایی اســت کــه طبــق قانــون 
ــه  تعییــن تکلیــف چاههــای فاقــد پروان
مربــوط  مســائل  رســیدگی  اختیــار 
ــت در  ــه دول ــخاص علی ــاوی اش ــه دع ب
ــطحی را  ــی و س ــای زیرزمین ــور آبه ام
دارد و براســاس ایــن قانــون ســاماندهی 
ــره  ــه به ــاء مجــوز و صــدور پروان و اعط
ــه  ــد پروان ــرداری جهــت چاههــای فاق ب
قبــل از ســال 85 نیــز از اختیــارات ایــن 
کمیســیون مــی باشــد کــه کمــاکان در 

ــت دارد.   ــرکت فعالی ش
در  فرآیندهــا  ایــن  از  کــدام  هــر 
و  تعاریــف  دارای  خــود  اجــرا 
عملکــردی اســت کــه بــه تفصیــل 
بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.                                                               بعــداً 

مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی چیست؟

مدیریت مشارکتی= افزایش بهره وری در سازمان
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سد مخزنی رودبار الیگودرز آبگیری شد

مسابقه شماره 1
سعید رستمی

جواب سواالت زیر را بصورت کتبی به روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای تحویل دهید.

1-اگر تنها یک ظرف سه لیتری و یک ظرف 
با  توانیم  باشیم چگونه می  داشته  لیتری  ده 
از رودخانه برداشت  این دو ظرف، 8لیتر اب 

کرد؟
2-یک ظرف به گنجایش 9 )نه( لیتر و یک 
ظرف دیگر به گنجایش 4 )چهار( لیتر داریم. 
چگونه مي توان دقیقاً 6 )شش( لیتر آب در 
ظرفي که 9 )نه( لیتر گنجایش دارد بریزیم؟

3-یک شخص کر و الل مي خواهد مسواک 
 ، زدن  مسواک  اداي  آوردن  در  با   ، بخرد 
خواسته اش را به فروشنده مي فهماند و موفق 
حال  همین  در  شود.  مي  مسواک  خرید  به 
و مي خواهد  مغازه شده  وارد  شخص کوري 

عینک آفتابي بخرد ... 
او چگونه باید فروشنده را متوجه منظور خود 

کند؟
4-می خواهیم اعداد 1 تا 12 را به گونه ای 
روی این مثلث )هر عدد درون یک دایره( قرار 
دهیم، که مجموع اعداد هر ضلع، مساوی 36 

باشد. 

 1مسابقه شماره 

 سعید رستمی

 ومی شرکت آب منطقه ای تحویل دهید.جواب سواالت زیر را بصورت کتبی به روابط عم

 لیتر اب از رَدخاوً برداضت۸ ،سً لیتری َ یک ظرف دي لیتری داضتً باضیم چگُوً می تُاویم با ایه دَ ظرف یک ظرفاگر تىٍا  -1
 کرد؟

 

)ضص( لیتر آب در  6)چٍار( لیتر داريم. چگُوً مي تُان دقیقاً  4ظرف ديگر بً گىجايص )وً( لیتر َ يک  9يک ظرف بً گىجايص  -2
 )وً( لیتر گىجايص دارد بريسيم؟ 9ظرفي کً 

 
 

اش را بً فرَضىذي مي فٍماوذ َ مُفق بً  يک ضخص کر َ الل مي خُاٌذ مسُاک بخرد ، با در آَردن اداي مسُاک زدن ، خُاستً -3
 یه حال ضخص کُري َارد مغازي ضذي َ مي خُاٌذ عیىک آفتابي بخرد ... خريذ مسُاک مي ضُد. در ٌم

 اَ چگُوً بايذ فرَضىذي را متُجً مىظُر خُد کىذ؟
 

  باشد. 36را به گووه ای روی ایه مثلث )هر عدد درون یک دایره( قرار دهیم، که مجموع اعداد هر ضلع، مساوی  12تا  1می خواهیم اعداد  -4

 

 

 

جلســه هماهنگــی دبیــران شــورای 
ــرق  ــت آب و ب ــی صنع ــی و فرهنگ دین
ــا  ــتان ب ــت اس ــه جماع ــتان و ائم لرس
حضــور حجــت االســالم حــاج آقــا 
ــرو  ــی وزارت نی ــاور فرهنگ ــدم مش مق
مســئول  هدایــت  آقــای  جنــاب   ،
ــل  ــرو و مدیرعام ــاز وزارت نی ــه نم اقام
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در 
ــرق  ــع ب ســالن کنفرانــس شــرکت توزی

لرســتان برگــزار گردیــد .
 علــی امیــد ســیفی مدیــر عامــل ایــن 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــن اش ــرکت ، ضم ش
برنامــه  و  آمــاری شــرکت  وضعیــت 

ــت  ــوزه صنع ــن ح ــعه در ای ــای توس ه
ــات در  ــن خدم ــرق را فراگیرتری آب و ب
ســطح جامعــه دانســت و اظهــار داشــت 
ــات جامعــه مــا بحــث  : یکــی از ضروری
فرهنگــی اســت ، مشــغله و فعالیــت 
ــا را از توجــه  ــد م ــی نبای ــای اجتماع ه

ــد . ــل کن ــی غاف ــوع فرهنگ ــه موض ب
ــزود :  ــه اف ــت در ادام ــا هدای ــاج آق ح
جلســات مدیــران فرهنگــی اســتان 
ــزار  ــد یرگ ــب بای ــورت مرت ــه بص ماهان
ــراه  ــه هم ــود را ب ــتندات خ ــود ومس ش

ــد . ــال نماین ــر ارس تصاوی
ــلمین  ــالم والمس ــت االس ــر حج در آخ

حــاج آقــا مقــدم گفــت : جهــت حضــور 
ــکار  ــدان هم ــکاران و فرزن ــتر هم بیش
در فعالیــت هــای فرهنگــی دینــی و 
مســابقات قرآنــی ، هدایــای ارزننــده ای 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــویق آن ــت تش جه

شــود .

برگزاری جلسه هماهنگی دبیران شورای دینی و فرهنگی صنعت آب و برق در لرستان
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عکس فرزندان همکار
 شرکت آب منطقه ای لرستان

عکس های فرزندان خود را 
جهت چاپ در ویژه نامه آب

 به صورت فایل با کیفیت تحویل 
روابط عمومی شرکت نمایید.

   سال اول / شماره سوم/ اول مهر 95/ 20 ذی الحجه1437 / 22 سپتامبر2016



ــه ای لرســتان  ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
ــر  ــرود ب ــرات قم ــران اث ــرح جب ــرای ط از اج

ــر داد. ــودرز خب ــع آب الیگ مناب
ــی  ــیفی در گزارش ــد س ــی امی ــدس عل مهن
ــرات  ــران اث ــات طــرح جب اعــالم کــرد مطالع
ــودرز  ــتان الیگ ــی شهرس ــع آب ــرود برمناب قم
ــا  ــال 1391 ب ــد در س ــل بلن ــداث تون در اح
ــن  ــوی ای ــالح از س ــاور ذی ص ــاب مش انتخ

ــت. ــام گرف ــرکت انج ش
ایــن  پایــان  از  پــس  کــرد:  تصریــح  وی 
ــی، مطالعــات  مطالعــات و طــی مراحــل قانون
یــاد شــده  بــه تائیــد دفتــر مدیریــت منابــع 

ــید. ــران رس آب ای
ایــن طــرح جهــت  وی اضافــه کــرد: در 
ــی 16  ــع آب ــر مناب ــارات وارده ب ــران خس جب
روســتای آســیب دیــده از احــداث تونــل بلنــد 
قمــرود یــک ایســتگاه پمپــاژ بــال اســتفاده بــه 
ــک خــط  ــه و ی ــر در ثانی ظرفیــت 2500 لیت

ــر  ــر 1400 میلیمت ــه قط ــوالدی ب ــال ف انتق
ــرکت آب  ــوی ش ــر از س ــول 13 کیلومت و ط

ــم  ــه ای ق منطق
ایــن  تحویــل 
داده  شــرکت 

ــد. ش
اظهــار  وی 
 : شــت ا د
درجهــت تامیــن 
آبــی  منابــع 
ایســتگاه  ایــن 
طبــق  پمپــاژ 
طــرح مطالعــه 

شــده مــی بایســت 3 مخــزن ده جانــی ، 
ــد. ــداث گردن ــز اح ــفید نی ــالق و دار س قش

وی افــزود: ایــن ایســتگاه پمپــاژ قــادر اســت  
تــا حــدود 5000 هکتــار از اراضی روســتاهای 
منطقــه طــرح 
بــه  را  قمــرود 
آبیــاری  روش 
فشــار  تحــت 
تامیــن نمایــد.

عامــل  مدیــر 
آب  شــرکت 
ای  منطقــه 
ن  ســتا لر
ایــن  گفــت: 
ــال و  ــط انتق خ
ایســتگاه پمپــاژ از محــل اعتبــارات بالعــوض 
ــال  ــی در س ــره اراض ــاب ذخی ــل حس از مح

1389 ســاخته و بــه بهــره بــرداری رســیده و 
نــدارد. شــرکت  ایــن  بــرای  ای  هزینــه 

ــه کــرد: هزینــه ســاخت ایــن خــط  وی اضاف
انتقــال و ایســتگاه پمپــاژ حــدود 70 میلیــارد 
ــظ و  ــا حف ــه ب ــردد ک ــی گ ــرآورد م ــان ب توم
آن،  برچیــدن  از  جلوگیــری  و  نگهــداری  
ــظ  ــی ارزش و حف ــری در مهندس ــدام موث اق
ــن ســرمایه ارزشــمند انجــام شــده اســت. ای

شــرکت  مســاعدت  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
مدیریــت منابــع آب ایــران و معاونــت برنامــه 
ریــزی و امــور اقتصــادی ایــن شــرکت اظهــار 
ــن طــرح همــکاری  ــرای اجــرای ای داشــت: ب
ــا  ــه ج ــام شــده ک ــادی انج ــن بخشــی زی بی
ــتاندار  ــد اس ــدس بازون ــات مهن دارد از زحم
محتــرم لرســتان و مهنــدس توکلــی نماینــده 
ــورای  ــس ش ــودرز در مجل ــردم الیگ ــابق م س
اســالمی جهــت تحویــل ایــن ایســتگاه پمپــاژ 

ــم. ــر و تشــکر نمایی ــال تقدی و خــط انتق

عامــل  مدیــر 
آب  شــرکت 
ای  منطقــه 
از  لرســتان 
طــرح  اجــرای 
غیــر  پدافنــد 
ایــن  در  عامــل 
شــرکت خبــر داد.

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان، مهنــدس 
خصــوص  ایــن  در  ســیفی  امیــد  علــی 
ــل در  ــد غیرعام ــتای پدافن ــت: در راس گف
ــات  ــز اقدام ــرکت نی ــن ش ــای ای ــرح ه ط
گســترده ای انجــام شــده کــه از آن جملــه 
ــه اجــرای طــرح پدافنــد غیــر  ــوان ب مــی ت
ــانی  ــای آبرس ــرح ه ــدها و ط ــل در س عام

ــرد. ــاره ک اش
ــه  ــتا مطالع ــن راس ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــروک  ــد م ــروژه س ــل در پ ــد غیرعام پدافن
ــام  ــه اتم ــال ب ــون ری ــغ 380 میلی ــا مبل ب
حــال  در  مشــاور  گزارشــات  و  رســیده 

ــت. ــی اس بررس
ــده  ــام ش ــه انج ــه مطالع ــاره ب ــا اش وی ب
شهرســتان  بــه  آبرســانی  در  رزمایــش 
دورود نیــز گفــت: ایــن طــرح بــا مبلــغ 60 
ــوع در  ــده و موض ــام ش ــال انج ــون ری میلی
ــش  ــن رزمای ــه ای ــت ک ــری اس ــال پیگی ح

ــود. ــام ش انج
ــل برخــی دیگــر از اقدامــات پدافنــد  در ذی
ای  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  غیــر 
ــان  ــار بی ــورت اختص ــه ص ــز ب ــتان نی لرس

ــت: ــده اس ش
رادیویــی  ارتبــاط  ایجــاد  مطالعــه   -1
ــا و  ــتان ه ــز شهرس ــن مراک ــیم ( بی )بیس
ــیده  ــرداری رس ــره ب ــه به ــای ب ــروژه ه پ
ــه  ــاً مطالع ــه ای ، ضمن ــتاد آب منطق ــا س ب
ــال  ــون ری ــغ 230 میلی ــا مبل ــرح ب ــن ط ای

ــت . ــام اس ــال اتم در ح
2- آمــوزش : دبیــر پدافنــد غیرعامــل و 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــر حراس ــناس دفت کارش
در  ســاعت  هشتادوهشــت  کــدام  هــر 
غیرعامــل  پدافنــد  آموزشــی  کالســهای 
دریافــت  گواهینامــه  و  نمــوده  شــرکت 

نمــوده انــد .
ســتاد  اعضــاء   : بحــران  مدیریــت   -3
مدیریــت بحــران براســاس دســتورالعمل 
ــرکت  ــران ش ــه بح ــرف کمیت ــادره از ط ص
شــرکت  ایــن  در  آب  منابــع  مدیریــت 
تعییــن شــده و احــکام مربوطــه نیــز صــادر 

گردیــده اســت .
ــه اســتناد  ــات : ب ــه امنیــت اطالع 4- کمیت
مــورخ   90/190/769 شــماره  نامــه 
شــرکت  محتــرم  مدیرعامــل   90/1/22

ــه  ــن نام ــران و آیی ــع آب ای ــت مناب مدیری
کمیتــه   90/2/28 تاریــخ  در  مربوطــه 
امنیــت اطالعــات در ایــن شــرکت تشــکیل 
شــده و جلســات مربوطــه بــه طــور مرتــب 

ــردد . ــی گ ــکیل م تش
ــوع  ــده موض ــی ش ــش بین ــات پی ب- اقدام

ــا : ــروژه ه ــل در پ ــر عام ــد غی پدافن
1- طرحهای آبرسانی :

-طــرح آبرســانی بــه شــهر بروجــرد : تهیــه 
ســه دســتگاه ژنراتــور تولیــد بــرق بــا 
قــدرت kva1000 مــد نظــر اســت کــه بــا 
تامیــن اعتبــار الزم اقــدام خواهــد گردیــد .

2-طرحهای تامین آب زراعی 
3- در اثــر ایجــاد شــدن بحــران پیامــد 
باالدســت  در  از شکســت ســدها  ناشــی 
پدافنــد  اصــول  بــه  توجــه  بــا  شــهرها 
 . بــود  خواهــد  توجــه  قابــل  غیرعامــل 
ایــن شــرکت پیگیــر مطالعــات موضــوع 
ــی  ــی و مطالعات درخصــوص ســدهای اجرای
ــار و  ــن اعتب ــس از تامی ــه پ ــد ک ــی باش م
مشــخص شــدن مشــاورین ذیصــالح اقــدام 

ــد . ــد ش خواه
اثــر  در  ســیل  بنــدی  پهنــه  -مطالعــه 
شکســت  ســدحوضیان در باالدســت شــهر 

الیگــودرز
اثــر  در  ســیل  بنــدی  پهنــه  -مطالعــه 

ــهر  ــت ش ــروک در باالدس ــد م ــت س شکس
دورود

اثــر  در  ســیل  بنــدی  پهنــه  -مطالعــه 
ــان در باالدســت شــهر   شکســت ســد ایوش

ــاد ــرم آب خ
اثــر  در  ســیل  بنــدی  پهنــه  -مطالعــه 
شکســت ســد کمنــدان در باالدســت شــهر 

ــا ازن
4- تامیــن بــرق اضطــراری ســدهای در 
حــال بهــره بــرداری کــه بــا تامیــن اعتبــار 

ــد . ــد ش خواه
آبــاد- دو دســتگاه دیــزل  -ســد خــان 

kva75 نــوع  از  ژنراتــور 
ــور  ــزل ژنرات ــار- دو دســتگاه دی - ســد کزن

kva75 ــوع از ن
ــور  ــزل ژنرات ــتگاه دی ــه : دو دس ــد هال - س

kva75 ــوع از ن
5- ســطح بنــدی طــرح هــا در نتیجــه ســه 
ــامل  ــردد ش ــی گ ــایی م ــم شناس طــرح مه
طــرح   - سدآبســرده   - کمنــدان  ســد 
کاکارضــا و مبادلــه قــرارداد بــا مشــاور 
ــات  ــرای مطالع ــرو ب ــدس نی ــوی و ق آب پ
ــدر ــد شناســی طــرح کاکارضــا و جای تهدی

ــار  ــن اعتب ــه : تامی ــم اینک ــنهاد مه *پیش
ــه  ــد غیرعامــل ب مطالعــات طرحهــای پدافن
ــا  ــا 5 درصــد مــی باشــد کــه ت میــزان 1 ت

ــق شــده. ــون محق کن

 بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان 
خرم آباد، انتهای خیابان ولی عصر، باالتر از 60 متری، شرکت آب منطقه ای
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کرموند محمدرضا 
اول  قسمت 

ــش  ــگاه و نق جای
روابــط  یــک 
ــد  ــي کارآم عموم
هــر  توســعه  در 
ســازمان بــا اهــداف و شــرح 
ســازمان  آن  خــاص  وظایــف 
ــه  ــورد توج ــي و م ــه اساس مقول
بــوده  ارتباطــات  متخصصــان 
ــه  ــوع از جنب ــن موض ــت. ای اس
مــورد  مختلــف  نــکات  و  هــا 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــي و توج ارزیاب
مقــاالت  حاضــر  حــال  در  و 
ضــرورت  دربــاره  متعــددي 
و  عمومــي  روابــط  وجــودي 
شــده  منتشــر  آن  اهمیــت 
و  خواســتگاه  یــک  هــر  کــه 

ــط عمومــي  ســاختار اصلــي رواب
بــه  و  انــد  کــرده  ترســیم  را 
ــن  ــرار، ای ــز از تک ــور پرهی منظ
ــري  ــاي دیگ ــه ه ــه در جنب مقال
از موضــوع را مــورد توجــه قــرار 
ــگاه  ــت جای ــد. از اهمی ــي ده م
روابــط عمومــی همیــن بــس 
ــازمانها، ادارات  ــت س ــه موفقی ک
بــه  دوامشــان  و  شــرکتها  و 
ــت و  ــته اس ــا وابس ــرد آنه عملک
در اصــل کار روابــط عمومــی 
خدمــت  و  تســهیالت  ارائــه 
بــه مدیریــت مــی باشــد نــه 
پایــان  در  مدیــرو  شــخص 
بــه عوامــل زیرکــه از جملــه 
عمومــی  روابــط  مشــکالت 

هــای ادارات دولتــی ، ســازمانها 
ــرکتهای  ــات و ش ــی موسس وحت
خصوصــی مــی باشــد اشــاره 

مینمایــم. مختصــری 
ــص  ــه تخص ــی ب ــی توجه 1(  ب
در روابــط عمومــی کــه اســتفاده 
ــی  ــح وعلم ــای صحی از روش ه
توســط کارشناســان فــن روابــط 
ــرد  ــد ک ــک خواه ــی کم عموم
ــی  ــت اصل ــی ماهی ــط عموم رواب

ــه دســت آورد. خــود را ب
ــت  ــه  خالقی ــی ب ــی توجه 2(  ب
ایــن  رفــع  بــرای  نــوآوری  و 
آینــده  کــه  کلیــدی  معضــل 
ــرو  ــران در گ ــی ای ــط عموم رواب
ــرف  ــد از ط ــت بای ــل آن اس ح

دولــت و ســازمان هــا جهــت 
ایجــاد انگیــزه  جوایــز ویــژه 
یــی بــرای تحقیقــات و نــوآوری 
ــن رشــته در  هــای علمــی در ای

ــود.  ــه ش ــر گرفت نظ
ــوژی  ــتفاده ازتکنول ــدم اس 3( ع
گســترش  وجــود  بــا  جدیــد 
کشــور  در  اینترنــت  فــراوان 
هســتیم  آن  شــاهد  هنــوز 
کــه ســازمان هــای بســیاری 
ســایت اینترنتــی خــود را فعــال 
نکردنــد تــا از طریــق آن نســبت 
بــه معرفــی ســازمان خــود و 
همچنیــن  و  عملکردهایــش 
بــه  مربــوط  اخبــار  ارائــه 

کننــد. اقــدام  ســازمان 

ــت از انتشــار  ــي مدیری 4(  نگران
آمــار و حقایــق و منفعــل شــدن 
هامعمــوالً  عمومــي  روابــط 
مدیرانــي کــه احســاس مــي 
نقطــه  کارشــان  در  کننــد 
ضعــف وجــود داشــته و یــا آمــار 
ــورد  ــتي در م ــات درس و اطالع
اداره خــود ندارنــد از منتشــر 
ــه  ــان واهم ــرد ش ــدن عملک ش
کســي  اینکــه  از  و  داشــته 
اطالعــات آنهــا را فــاش کندمــي 
مدیــران  اینگونــه  ترســند.که 
ــه  ــا ب ــي ه ــط عموم ــون رواب چ
رســانه هــا دسترســي دارنــد 
ــتند  ــا هس ــب آنه ــواره مراق هم
بیــرون  بــه  را  اطالعــات  کــه 
بــه  امنیتــي  نــگاه  و  ندهنــد 

روابــط عمومــي دارنــد.
ادامه دارد

افتتاح ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر 
در سومین روز از هفته دولت  

ــر  ــر پلدخت ــاژ چــم مه ایســتگاه پمپ
در اســتان لرســتان بــا حضــور دکتــر 
کاظمــی نماینــده مــردم پلدختــر 
در مجلــس و مهنــدس غضنفــری 
ــد .  ــاح گردی ــتاندار افتت ــاون اس مع

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان ، علــی امیــد 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــر عام ــیفی مدی س
اراضــی  میــزان   : داشــت  اظهــار 
پمپــاژ  ایســتگاه  پوشــش  تحــت 
ــزان  ــار و می ــر 1250 هکت ــم مه چ
اشــتغالزایی مســتقیم 625 نفــر مــی 
باشــد و تــا کنــون 90 میلیــارد ریــال 
اعتبــار بــرای آن از محــل طــرح 
ــت .  ــده اس ــه ش ــتانی هزین ــای اس ه
و  مســئولین  از  جمعــی  بازدیــد 
ــت از  ــه دول ــانه در هفت ــاب رس اصح
پــروژه ســامانه انتقــال آب شــرب 

ــاد  ــرم آب ــه خ ــا ب کاکارض
دولــت  هفتــه  از  روز  ســومین  در 
ــتان  ــی شهرس ــار از اراض 1650 هکت
ــبکه  ــش ش ــر پوش ــه زی ــودرز ب الیگ

ــت . ــاد رف ــان آب ــد خ ــاری س آبی

برگزاری جلسه هماهنگی 
دبیران شورای دینی و فرهنگی 

صنعت آب و برق در لرستان

ــورای  ــران ش ــی دبی ــه هماهنگ جلس
دینــی و فرهنگــی صنعــت آب و بــرق 
لرســتان و ائمــه جماعــت اســتان بــا 
ــا  ــاج آق ــالم ح ــت االس ــور حج حض
مقــدم مشــاور فرهنگــی وزارت نیــرو 
، جنــاب آقــای هدایــت مســئول 
اقامــه نمــاز وزارت نیــرو و مدیرعامــل 
ــتان در  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
ســالن کنفرانــس شــرکت توزیــع 

ــد . ــزار گردی ــتان برگ ــرق لرس ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان ، علــی امیــد 
ــن شــرکت ،  ــر عامــل ای ســیفی مدی
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــن اش ضم
هــای  برنامــه  و  شــرکت  آمــاری 
ــت آب  ــوزه صنع ــن ح ــعه در ای توس
و بــرق را فراگیرتریــن خدمــات در 
ســطح جامعــه دانســت و اظهــار 
ــه  ــات جامع داشــت : یکــی از ضروری
مــا بحــث فرهنگــی اســت ، مشــغله و 
فعالیــت هــای اجتماعــی نبایــد مــا را 
از توجــه بــه موضــوع فرهنگــی غافــل 

ــد . کن
ــزود:  ــه اف ــت در ادام ــا هدای ــاج آق ح
ــتان  ــی اس ــران فرهنگ ــات مدی جلس
ماهانــه بصــورت مرتــب بایــد یرگــزار 
شــود ومســتندات خــود را بــه همــراه 

ــر ارســال نماینــد . تصاوی

اهمیت و جایگاه روابط عمومی در ادارات و سازمانها

تالش های آب منطقه ای لرستان به نتیجه رسید

اجرای طرح جبران  اثرات قمرود بر منابع آب الیگودرز
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جناب آقای امیرمحمد فیضیان
انتصاب شما را به عنوان سرپرست واحد حقوقی شرکت آب منطقه ای لرستان تبریک عرض می نماییم.
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