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راه اندازی مرکز پایش (مانیتورینگ)منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان

درخشش شرکت آب منطقه ای لر ستان در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی
شرکت آب منطقه ای لرستان موفق به عمومــی و مشــاور طــرح در
کسب رتبه نخست کشوری در اجرای طرح اجــرای موفــق گســترش ســواد
داناب و گسترش سواد آبی شد
آبــی و دانــاب اظهــار داشــت:
فرهنــگ ســازی و آمــوزش دانــش
آمــوزان در حفاظــت از منابع آبی،
بــه گــزارش روابــط عمومــی
یــک راهــکار مهــم و اثرگــذار در
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،
ترویــج مصــرف صحیــح و بهینه از
بــر اســاس ارزیابــی شــرکت مــادر
منابــع آبــی در حفــظ ایــن میراث
تخصصــی مدیریــت منابــع آب
ارزشــمند بــرای آینــدگان بــوده
ایــران ،شــرکت آب منطقــه ای
و مــی توانــد نگــرش نســلهای
لرســتان توانســت بــا اجــرای
امــروز و فــردا را نســبت بــه آب
موفــق طــرح دانــش آمــوزی
تغییــر دهــد .
دانــاب و گســترش ســواد آبــی
حائــز رتبــه برتــردر کشورشــود.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه
ای لرســتان افــزود :طــرح دانــش
داریــوش حســن نــژاد مدیــر
آمــوزی نجــات آب و ثمــره آن
عامــل شــرکت آب منطقــه ای
گســترش ســواد آبــی یکــی از
لرســتان ضمــن تقدیــر از روابــط

مؤلفــه هــای کلیــدی در نیــل
بــه ســوی مدیریــت پایــدار منابــع
آبــی اســت و خوشــبختانه در
بخــش آب کشــور ،ایــن مهــم ،در
طــول بیــش از یــک دهــه اخیــر
 ،بصــورت خالقانــه و نظامنــد در
دســتور کار شــرکتها قــرار گرفتــه
اســت .
حســن نــژاد تصریــح کــرد :هــدف
غایــی برنامــه هــای طــرح دانــاب
و گســترش ســواد آبــی ،دانــش
افزایــی ،ایجــاد حساســیت و
یادگیــری رفتــار صحیــح مناســب
در جامعــه مخاطــب دانــش
آمــوزی و انتقــال آن بــه خانواده و
جامعــه بــه منظــور اصــاح مصرف

و بازگردانــدن تعــادل بــه منابــع
آبــی اســت کــه مــی توانــد بــه
مشــارکت عمومــی در مدیریــت و
بهــره وری بهینــه از منابــع آبــی
منتهــی گــردد.
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رزمایش طرح صرفهجویی

مصرف آب و برق آغاز شد

رزمایــش طــرح صرفهجویــی
مصــرف آب و بــرق آغــاز شــد
رزمایــش مشــترک طــرح
صرفهجویــی مصــرف آب و بــرق
متبــرک بــه نــام حضــرت علــی
بــن موســی الرضــا(ع) امــروز آغــاز
شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت نیــرو (پــاون) ،رزمایــش
مشــترک صرفهجویــی مصــرف آب
و بــرق متبــرک بــه نــام حضــرت
علــی بــن موســی الرضــا(ع) بــا
حضــور وزیــر نیــرو ،فرمانــده
کل ســپاه و جمعــی از مقامــات
کشــوری و لشــکری بهصــورت
ارتبــاط ویدئویــی بــا شــرکتها
و ردههــای اســتانی در سراســر
کشــور آغــاز شــد.
ایــن رزمایــش در راســتای تحقــق
فرامیــن فرمانــده معظــم کل قــوا
مبنــی بــر صرفهجویــی بــه
عنــوان یــکسیاســت در متــن
خطــوط اساســی برنامههــای کالن
کشــور اجــرا میشــود.
اجــرای اقدامــات موثــر در کاهــش
مصــرف ،کمــک بــه پایــداری
شــبکه آب و بــرق از جملــه روشــن
کــردن مولدهــای بــرق اضطــراری،
حداقــل اســتفاده از سیســتمهای
سرمایشــی و روشــنایی ،اســتفاده
از نــور طبیعــی ،عــدم نورپــردازی
و روشــن کــردن محوطــه ،مدیریــت
مصــرف آب و ممنوعیــت اســتفاده
از آب شــرب در فضــای ســبز و  ...از
جملــه اقدامــات اجرایــی در طــول
اجــرای ایــن طــرح ســه ماهــه
اســت.
ایــن رزمایــش در مرحلــه اول بــرای
تمــام اماکــن و ســاختمانهای
وزارت نیــرو ،وزارت کشــور و
ردههــای ســپاه و بســیج و در
مراحــل بعــدی ســایر ادارات و
نهادهــا برگــزار میشــود.

دهه کرامت
مبارک

به مناسبت دهه کرامت انجام شد:

بازدید بانوان شاغل شرکت آب منطقه ای لرستان از سد کمندان
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،
بــه مناســبت دهــه کرامــت،
بانــوان شــاغل ایــن شــرکت روز
چهارشــنبه مــورخ  ۲۵خــرداد۱۴۰۱
ازســد کمنــدان بازدیــد کردنــد.
ســد کمنــدان از نــوع خاکــی بــا
هســته رســی بــا ظرفیــت بیــش
از ۲۸میلیــون متــر مکعــب آب بــر
روی رودخانــه کمنــدان احــداث
شــده کــه تاکنــون ۸۸درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد.
عملیــات اجرایــی ســد مخزنــی
کمنــدان از اوایــل ســال  83تــا
کنــون بــا اعتبــار  ۲۹۴.۶میلیــارد
ریــال و گنجایــش بیــش از
۷۲میلیــون متــر مکعــب آب بر روی
رودخانــه کمنــدان احــداث شــده
اســت.
تامیــن آب کشــاورزی مطمئــن برای
چهــار هــزار و ۵۰۰هکتــار از اراضــی
دیــم و مســتعد منطقــه  ،جلوگیــری
از خســارت ســیالب هــای بهــاره ،
بــا ایجــاد ۲۱۰۰اشــتغال پایــدار
بــرای ســاکنان منطقــه از اهــداف
احــداث ایــن پــروژه اســت

جلسه بررسی مشکالت کمبود منابع آب حوضه آبریز کرخه

جلســه بررســی مشــکالت کمبــود منابــع آب
حوضــه آبریــز کرخــه در دفتــر نماینــده ولــی
فقیــه بــا حضــور معــاون حفاظــت و بهــره
بــرداری حوضــه کرخــه برگــزار شــد
داریــوش حســن نــژاد مدیرعامــل شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان و مدیــران شــرکت در
معیــت محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره
بــرداری حوضــه کرخــه و هیئــت همــراه
بانماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه خــرم
آبــاد دیــدار کردنــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان ،در ایـن جلســه داریــوش
حســن نــژاد در خصــوص وضعیــت منابــع

آب اســتان بویــژه رودخانــه کشــکان و ســد
ایوشــان توضیحاتــی ارائــه داد .
محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری
حوضــه کرخــه نیــز جهــت رفــع مشــکالت
طرحهــای آبــی اســتان قــول مســاعد داد.
در ادامــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
ضمــن ایــراد توضیحــات کامــل بــا ارائــه
برخــی آمارهــا و دغدغــه هــای مــردم منطقه،
بــر لــزوم مدیریــت منابــع آب اســتان جهــت
گــذر از وضعیــت کــم آبــی موجــود تاکیــد
کردنــد
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برگزاری پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلسله
مدیرمنابــع آب شهرســتان سلســله از برگــزاری
پنجمیــن جلســه شــورای حفاظــت از منابــع آب
خبــر داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب منطقـهای لرســتان
 ،ذبیــح جودکــی بــا اشــاره بــه برگــزاری پنجمیــن
جلســه شــورای حفاظــت شهرســتان سلســله بــه
ریاســت فرمانــدار ایــن شهرســتان و بــا حضــور
کلیــه اعضــای ایــن شــورا در محــل فرمانــداری ،
بیــان داشــت  :ســطح آبهــای زیرزمینــی سلســله
نســبت بــه ســال گذشــته ســه متــر افــت داشــته
کــه زنــگ خطــری جــدی بــرای منابــع آب
زیرزمینــی شهرســتان اســت.
مدیرمنابــع آب سلســله بــا بیــان اینکــه جلســه
شــورای حفاظــت بــا هــدف ممنوعیــت کاشــت
محصــوالت آبدوســت و بــه منظــور حفــظ و مدیریت
منابــع آب زیرزمینــی شهرســتان در حالــی برگــزار
شــد کــه در همیــن راســتا بــا هماهنگــی دادســتان
بــا متخلفینــی کــه از آب چشــمه هــا و رودخانــه ها
و چــاه هــا بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت نماینــد،
برابــر قانــون برخــورد میشــود .

برگزاری چهارمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان پلدختر
چهارمیــن جلســه شــورای حفاظــت منابــع آب
شهرســتان پلدختــر در مــورخ هیجدهــم خــرداد
مــاه در محــل ســالن جلســات فرمانــداری برگــزار
گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان ،ایــن جلســه بــه
ریاســت حمیــد خــادم فرمانــدار شهرســتان
پلدختــر ،امرایــی دادســتان شهرســتان
پلدختــر ،ســرهنگ احمــدی جانشــین نیــروی
انتظامــی شهرســتان پلدختــر ،ســرهنگ
زارع جانشــین ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی  ،خانــم امرایــی معاونــت امورعمرانــی
فرمانــداری شهرســتان پلدختــر ،موســوی
بخشــدار معمــوالن  ،گــودرزی مدیــر منابــع
آب شهرســتان و اعضــای شــورای حفاظــت
منابــع آب بــا محوریــت خشکســالی و کمبــود
منابــع آبی،کاهــش نــزوالت آســمانی ،آزاد
ســازی تصرفــات و ســاخت و ســازهای غیــر
مجــاز رودخانــه کشــکان ،جلوگیــری از
کشــت گیاهــان آب دوســت از قبیــل برنــج و
هندوانــه ،تغییــر الگــوی کشــت توســط جهــاد
کشــاورزی و کلیــه کشــاورزان ،نصــب کنتــور
هوشــمند بــر روی چــاه هــای کشــاورزی و
پــر کــردن چــاه هــای غیــر مجــاز و برخــورد
قانونــی بــا کلیــه تخلفــات منابــع آبــی برگــزار
گردیــد .

عود
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صعود پرسنل شرکت آب منطقه ای
به قله یال کبود

در راستای ترویج فرهنگ حفاظت
از منابع آب ؛
تعدادی از پرسنل شرکت آب
منطقه ای لرستان به قله یال کبود
دماوند صعود کردند
گروه کوهنوردی شرکت آب
منطقه ای لرستان باتوجه به بحران
خشکسالی و مشارکت همه مردم
در رعایت الگوی مصرف به قله یال
کبود نهاوند صعود کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای لرستان ،صبح جمعه
مورخ ۶خرداد  ۱۴۰۱آقای تیمور
طوالبی از همکاران کوهنورد
شرکت آب منطقه ای لرستان و
همراهان با هدف اشاعه فرهنگ
حفاظت از منابع آبی و مصرف
بهینه آب به قله  ۳۵۴۱متری یال
کبود نهاوند صعود کردند.
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ماهناهم الکترونیکی رشکت سهامی آب منطقه ای استان رلستان

ـورای حفاظت منابع آب استان
بازدید کارگروه منتخب شـ
از سد ایوشان

وضعیــت مخــزن ســد ،آبدهــی
رودخانــه در مناطــق مختلــف
جهــت نحــوه آبیــاری باغــات
مــورد بررســی قــرار گرفــت
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،
بــر اســاس مصوبه جلســه شــورای
حفاظــت منابــع آب اســتان کــه
در تاریــخ  ۱۳خــرداد مــاه برگــزار
گردیــد ،کارگروهــی متشــکل از
امــور آب شهرســتان خــرم آبــاد،
محیــط زیســت ،جهــاد کشــاورزی
و نیروهــای گشــت و بازرســی از
ســد ایوشــان و رودخانــه هــرو در
بــازه ایوشــان تــا بنــد انحرافــی
کاســیان بازدیــد بعمــل آورده و

وضعیــت مخــزن ســد ،آبدهــی
رودخانــه در مناطــق مختلــف،
میــزان باغــات و نحــوه آبیــاری
ایــن باغــات را مــورد بررســی
قــرار دادنــد.
گــزارش کارشناســی ایــن کار
گــروه جهــت تصمیــم گیــری
نهایــی در خصــوص زمــان و
میــزان بازگشــایی دریچــه ســد
ایوشــان در اختیــار شــورای
حفاظــت منابــع آب اســتان قــرار
خواهــد گرفــت.

مدیر منابع آب شهرستان کوهدشت :

نصب  ۸دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقـهای لرســتان
 ،حمــزه آزادبخــت از نصــب ۸
دســتگاه کنتــور هوشــمند بــر
روی چاههــای کشــاورزی واقــع
در دشــت مرکــزی شهرســتان
کوهدشــت خبــر داد .
حمــزه آزاد بخــت افــزود:
نصــب کنتــور هوشــمند بــر
روی چــاه هــای دارای پروانــه
بهــره بــرداری یکــی از طــرح

هــای مهــم تعــادل بخشــی
بــوده کــه جهــت مدیریــت
منابــع آب شهرســتان صــورت
میگیــرد .
مدیرمنابــع آب کوهدشــت
تصریــح کــرد  :ایــن امــور بــر
اســاس قانــون بــا هرگونــه
تخلــف در زمینــه آب هــای
ســطحی و زیرزمینــی بــا
اهتمــام جــدی برخــورد قانونــی
مــی کنــد.

«سال تولید ،دانشبنیان
و اشتغالآفرین»

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

 36درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است

بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقه ای لرستان،
داریــوش حسـننژاد بــا اشــاره
بــه آخریــن وضعیــت مخــازن
ســدهای لرســتان اظهــار کرد:
حجــم کل مخــزن ســدهای
مــروک ،ایوشــان ،تنــگ هالــه،
خانآباد،کزنــار و حوضیــان
208.71میلیــون متــر مکعــب
208.71میلیـ
اســت .وی بــا بیــان اینکــه
36درصــد از
هماکنــون 36درصــد
مخــازن ســدهای لرســتان پــر
اســت ،ادامــه داد :حجــم آب
موجــود در پشــت ســدهای
اســتان  74.95میلیــون متــر
مکعــب گــزارش شــده کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه
35درصــد
درصــد
ســال گذشــته 35

کاهش را نشان میدهد.
مدیرعامــل شــرکت آب
منطقــهای لرســتان افــزود:
در حــال حاضــر مجمــوع آب
ی شــش ســد اســتان
ورود 
 0.26متــر مکعــب بــر ثانیــه
و میــزان آب خروجــی از
ســدها  1.375متــر مکعــب
برثانیــه مــی باشــد  .حســن
نــژاد تاکیــد کــرد :بــا توجــه
بــه میــزان نــزوالت جــوی تــا
ایــن لحظــه و کاهــش قابــل
مالحظــه حجــم آب موجــود
پشــت ســدها ،رعایــت الگــوی
کشــت و مدیریــت میــزان
برداشــت از منابــع آبــی و
مصــرف بهینــه ضــروری مــی
باشــد.

راه اندازی مرکز پایش (مانیتورینگ)

منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
بــا هــدف پایــش منابــع و مصارف
آب هــای ســطحی و زیرزمینــی
در ســطح اســتان ،در حــال راه
انــدازی مرکــز پایــش یــا مرکــز
مانیتورینــگ از محــل اعتبــارات
ســرمایه ای در ایــن شــرکت مــی
باشــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،
مظفــر زیــودار مدیــر دفتــر
مطالعــات پایــه منابــع آب
اظهــار داشــت:با مجهــز نمــودن
ایســتگاههای ســنجش منابــع
آب و بارانســنجها بــه تجهیــزات
الکترونیکــی و مخابراتــی و
ارســال برخــط تغییــرات ســطح
آب و بارندگــی بــه ایــن مرکــز،
مــی تــوان در هرلحظــه اطالعــات
را دریافــت و نتایــج را تحلیــل
نمــود.
زیــودار افــزود :همچنیــن بــا
اتصــال ســدها و کنتــور هوشــمند
چاههــا بــه ایــن مرکــز ،مــی
تــوان خروجــی ســدها و تغییــرات

دبــی چاههــا را رصــد نمــود و
درصــورت نیــاز اطالعــات را در
اختیــار مســئولین ارشــد اســتانی
و کشــوری قــرار داد.
مدیــر دفتــر مطالعــات شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان تصریــح
کرد:بــا راه انــدازی ایــن مرکــز ،در
شــرایط مختلــف اعــم از شــرایط
ســیالبی یــا کــم آبــی ایــن امکان
فراهــم مــی شــود تــا تغییــرات
منابــع آب و میــزان مصــارف را
در هــر لحظــه پایــش نمــود و بــا
داشــتن ایــن اطالعــات ،برنامــه
ریــزی صحیــح صــورت گرفتــه
و تصمیــم گیــری مناســب و بــه
موقــع اتخــاذ میگــردد.

