
 . . .مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي 

 . . .جناب آقاي   

 باسالم و احترام  

 ني در قالب بررسي آخريكارگاه به استحضار مي رساند كميته ملي سدهاي بزرگ ايران در نظر دارد نسبت به برگزاري
شركت جهت معرفي و ضمن دعوت از آن . كشور را در تاريخ ششم اسفند ماه سال جاري برگزار نمايد سيالب وضعيت

بررسي چالش ها و مشكالت كشور در خصوص  كارگاه به اطالع مي رساند بخشي از اهداف اين  كارگاه حضور در اين
است و در نظر است در فرصت   سيالب كشور و ظرفيت شركت هاي آب منطقه اي در قبال موضوع سيالبموضوع

 .تباط با اين موضوع اقدام شودكوتاه باقيمانده نسبت به دريافت خالصه اطالعاتي در ار  
ضمن ارسال پرسش نامه كيفي و توضيحات پيوست و معرفي آقاي مهندس طالب بيدختي به عنوان نماينده اين كميته 

محترم  جهت دريافت اطالعات آن شركت، مستدعي است دستور فرماييد نسبت به ارسال اطالعات ارزشمند آن شركت
 .اقدام شود net.neda@ircoldو يا به آدرس رايانامه ) 021( 22257338به شماره نمابر  1396اسفند  2تا تاريخ   

  كلينيما تو

  دبير كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

 

 از شركت هاي آب منطقه اي  سيالب  پرسش نامه دريافت اطالعات مقدماتي

كميته ملي سدهاي بزرگ در راستاي اهداف و برنامه هاي كالن وزارت نيرو در نظر دارد نسبت به شناسايي   :مقدمه
اين اطالعات به منظور آسيب شناسي وضع موجود و . شركت هاي آب منطقه اي اقدام نمايد سيالب مقدماتي مسائل

جنانچه مشخص است . در سطح كشور استفاده خواهد شد  سيالب  ارائه راهبردهاي آتي در قبال موضوع
موجب خسارت هاي عمده در طي سالهاي اخير شده و عليرغم كاهش عمده آبدهي رودخانه  سيالب رويداد

 .هاي عمده اي را نيز به همراه داشته استهاي بزرگي ايجاد شده و خسارت  سيالب ها،  
با شركت هاي مختلف، نسبت به تجميع و ارائه خالصه  سيالب در نظر است پس از همكاري فيمابين كميته ارزيابي

اطالعات مذكور در سامان دهي فعاليت ها، ارائه مسائل و مشكالت و . مديريتي در قالب نشريه اي اقدام شود
را فراهم خواهد آورد كه  سيالب ثر بوده و امكان استخراج راهبردهاي كالن در قبال پديدهكشور مو سيالب تجربيات

 .شود  سيالب  در نهايت مي تواند منجر به ساماندهي و جذب بودجه هاي عملياتي در قبال  
ته ضمن معرفي نماينده اين كمي. مستدعي است دستور فرمايند نسبت به ارائه پاسخ به پرسش هاي ذيل اقدام شود

مستدعي است نسبت به همكاري با ايشان اقدام الزم  ،)09123875014شماره تلفن (آقاي مهندس طالب بيدختي 
  .صورت پذيرد  

   



 ...شركت آب منطقه اي  سيالب پرسش نامه بررسي وضعيت

 :اقدام شودلطفاً در محدوده حوزه تحت مديريت آن شركت نسبت به ارائه توضيحات   

 در آن شركت وجود دارد؟ سيالب آيا دستورالعمل داخلي در خصوص مديريت.1  

 در آن شركت تعريف شده است؟  سيالب آيا شاخص هايي براي ارزيابي رويدادهاي.2  

در دوره تاريخي در آن شركت تهيه شده است، در  سيالب در صورتي كه مستنداتي درخصوص خالصه وضعيت.3
 .شودصورت تمايل ارائه   

  تا چه ميزان قوانين و دستورالعمل هاي مديريت بحران در آن شركت عملياتي شده است؟.4

  .را به صورت خالصه شرح دهيد سيالب اقدامات بعمل آمده در آن شركت پس از ابالغ نظام نامه مديريت.5

 آن شركت چه محدوديت هايي وجود دارد؟  سيالب  درخصوص شناخت مسائل.6

 محدوده تحت مديريت آن شركت چه ميزان براورد شده است؟ سيالب و پيك سيالب محدوده حجم.7  

 در محدوده آن شركت شامل چه مواردي است؟ سيالب خسارت هاي عمده.8  

به تفكيك در بخش هاي پيش بيني، (در آن شركت در بخش هاي مختلف   سيالب اقدامات مواجهه با.9
 .را به اختصار توضيح دهيد)    . . .غير سازه اي و  ، طرحهاي سازه اي، ايجاد طرحهايسيالب كنترل  

آن شركت تعريف شده و وضعيت سنجش آن در طول سالهاي   سيالب چه شاخص هايي در ارتباط با شناسايي.10
 بوده است؟   مختلف چگونه  

آورد در محدوده حوزه تحت مديريت آن شركت چه ميزان بر  سيالب ميزان متوسط ساليانه خسارت مادي وانساني.11
 شده است؟  

  هاي استثنايي حوزه چه ميزان است؟ سيالب جمعيت تحت تاثير.12  

 اخير مشاهده شده است؟   در سالهاي  سيالب چه اختالالت و مشكالتي پس از بروز.13  

هاي تاريخي در محدوده حوزه تحت مديريت آن شركت، به همراه آثار و   سيالب نمونه هاي عمده و شاخص.14
 .را در دوره تاريخي ارائه فرماييد سيالب پيامدهاي بروز آن  

 


