
ــر  ــاج امی ــد ت ــداث س ــی اح ــات اجرای عملی
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــان ب ــتان دلف در شهرس
ــاء  ــم االنبی ــرارگاه خات ــده ق ــتان، فرمان لرس
و  اســتاندار  معاونیــن  از  جمعــی  )ص(، 
مدیــران اســتانی در منطقــه خاوه شهرســتان 

ــد. ــاز ش ــان آغ دلف
ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اجرایــی  عملیــات  لرســتان،  ای  منطقــه 
ــه  ــه ب ــاز شــده ک ــال 91 آغ ــن ســد از س ای
دالیــل مختلــف متوقــف شــده کــه بــا همــت 
ــرارداد  ــتان و ق ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش

ــم  ــرارگاه ســازندگی خات ــا ق ــد شــده ب منعق
ــد  ــن س ــی ای ــات اجرای ــاء )ص(، عملی االنبی

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــه صــورت رس ب
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان 
در آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی احداث ســد 
تــاج امیــر گفــت: ایــن ســد بــا هــدف تامیــن 
اطــراف،  روســتاهای  و  شــهر  شــرب  آب 
تامیــن آب صنعــت و محیط زیســت ســاخته 

مــی شــود.
مهنــدس علــی امیــد ســیفی افــزود: حجــم 
ذخیــره ایــن ســد 9.5 میلیــون متــر مکعــب 

ــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام  اســت کــه ب
شــده هفــت میلیــون متــر مکعــب بــه 
مصــرف شــرب، یــک میلیــون متــر مکعــب 
ــر  ــون مت ــک میلی ــی و ی ــارف صنعت در مص
مکعــب در مصــارف زیســت محیطــی مصرف 

ــی شــود. م
ــی  ــن ســد از پ ــاع ای ــرد: ارتف ــح ک وی تصری
ــر  ــه ب ــوده ک ــر ب ــر و عــرض آن 8 مت 50 مت
ــول  ــده ط ــام ش ــزی انج ــه ری ــاس برنام اس
تــاج 225 متــر و از نــوع ســنگ ریزیــه ای بــا 

هســته رســی ســاخته مــی شــود.

ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرد: اعتب ــه ک وی اضاف
ســد تــا مرحلــه تکمیــل 540 میلیــارد 
ریــال خواهــد بــود کــه بــرای تجهیــز کارگاه، 
ــده  ــه ش ــال هزین ــارد ری ــون 20 میلی تاکن

ــت. اس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگی 
ــار  ــان اظه ــتان دلف ــای شهرس و روان آب ه
داشــت: ایــن شهرســتان بــا 120 هــزار 
هکتــار اراضــی خــود حــدود 7 درصــد اراضی 

اســتان را تشــکیل داده اســت.
ــن  ــی در ای ــن بارندگ ــزود: میانگی ــیفی اف س

ــه  ــوده ک ــال ب ــر در س ــه 818 میلیمت منطق
10 درصــد از میانگیــن کشــوری نیــز باالتــر 

اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان 
بــا اشــاره بــه وجــود 320 حلقــه چــاه در این 
شهرســتان اظهــار داشــت: ایــن چــاه هــا بــا 
حجــم برداشــت 30 میلیــون متــر مکعــب در 
ــه و در  ــاورزی 10حلق ــش کش ــال در بخ س

بخــش صنعــت 67 حلقــه فعالیــت دارنــد.
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عملیــات اجرایــی احــداث ســد 
تــاج امیــر در شهرســتان دلفــان بــا 
حضــور اســتاندار لرســتان، فرمانــده 
)ص(،  االنبیــاء  خاتــم  قــرارگاه 
و  اســتاندار  معاونیــن  از  جمعــی 
ــران اســتانی در منطقــه خــاوه  مدی

ــد. ــاز ش ــان آغ ــتان دلف شهرس
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان،  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
از  ســد  ایــن  اجرایــی  عملیــات 
ســال 91 آغــاز شــده کــه بــه 
دالیــل مختلــف متوقــف شــده کــه 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــت ش ــا هم ب
لرســتان و قــرارداد منعقــد شــده بــا 
ــاء  ــم االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ق
ــن ســد  ــی ای ــات اجرای )ص(، عملی

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــورت رس ــه ص ب
ــه  ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
آغــاز  آییــن  در  لرســتان  ای 
عملیــات اجرایــی احــداث ســد 
ــا  ــد ب ــن س ــت: ای ــر گف ــاج امی ت
ــهر و  ــرب ش ــن آب ش ــدف تامی ه
آب  تامیــن  اطــراف،  روســتاهای 
صنعــت و محیــط زیســت ســاخته 

ــود. ــی ش م
ســیفی  امیــد  علــی  مهنــدس 
ــد  ــن س ــره ای ــم ذخی ــزود: حج اف
ــت  ــب اس ــر مکع ــون مت 9.5 میلی
کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی انجام 
شــده هفــت میلیــون متــر مکعــب 
ــون  ــک میلی ــه مصــرف شــرب، ی ب
ــی  ــارف صنعت ــب در مص ــر مکع مت
و یــک میلیــون متــر مکعــب در 
مصــارف زیســت محیطــی مصــرف 

ــود. ــی ش م
وی تصریــح کــرد: ارتفــاع ایــن ســد 
از پــی 50 متــر و عــرض آن 8 متــر 
بــوده کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی 
انجــام شــده طــول تــاج 225 متــر 
بــا  نــوع ســنگ ریزیــه ای  از  و 
هســته رســی ســاخته مــی شــود.

وی اضافــه کــرد: اعتبــار مــورد نیــاز 
ایــن ســد تــا مرحلــه تکمیــل 540 
ــه  ــود ک ــد ب ــال خواه ــارد ری میلی
ــون 20  ــز کارگاه، تاکن ــرای تجهی ب
میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت.

بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
وضعیــت بارندگــی و روان آب هــای 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان دلف شهرس
ایــن شهرســتان بــا 120 هــزار 
هکتــار اراضــی خــود حــدود 7 
ــتان را تشــکیل  درصــد اراضــی اس

اســت. داده 
ــی  ــن بارندگ ــزود: میانگی ســیفی اف
میلیمتــر   818 منطقــه  ایــن  در 
در ســال بــوده کــه 10 درصــد 
ــر  ــز باالت ــوری نی ــن کش از میانگی

ــت. اس
ــه  ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
بــه  اشــاره  بــا  لرســتان  ای 
ــن  ــاه در ای ــه چ ــود 320 حلق وج
شهرســتان اظهــار داشــت: ایــن 

ــت 30  ــم برداش ــا حج ــا ب ــاه ه چ
ــال در  ــب در س ــر مکع ــون مت میلی
ــه و در  ــاورزی 10حلق ــش کش بخ
بخــش صنعــت 67 حلقــه فعالیــت 
ــزود: در حــال حاضــر  ــد.وی اف دارن
ــه  ــه رودخان ــتان س ــن شهرس در ای
فصلــی و ســه رودخانــه دائمــی 
ــر  ــی 250 کیلومت ــول تقریب ــه ط ب
ــه  ــور تلمب وجــود دارد کــه 82 موت
ــون  ــتحصال 12 میلی ــا حجــم اس ب
متــر مکعــب بــر روی رودخانــه هــا 

در حــال برداشــت آب هســتند.
ــتان  ــن شهرس ــرد: ای ــه ک وی اضاف
از یــک هــزار و 960 چشــمه و 25 
ــات  ــته قن ــات و 25 رش ــته قن رش

ــده اســت. تشــکیل ش
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــتان  ــن شهرس ــده در ای ــام ش انج
ــان  ــتان دلف ــت: شهرس ــار داش اظه
ــی و  ــی جمعیت ــل پراکندگ ــه دلی ب

ــای  ــه ه ــود رودخان ــن وج همچنی
از  یکــی  عنــوان  بــه  گوناگــون 
ــن  ــورد نظــر ای شهرســتان هــای م
ــوع و  ــای متن ــرح ه ــرکت از ط ش

ــت. ــوردار اس ــی برخ گوناگون
ــاژ  ــح کــرد: ایســتگاه پمپ وی تصری
پمپــاژ  ایســتگاه  بحــری،  گلــوم 
مخزنــی  ســد  آبــاد،  اســماعیل 
ــر  ــاج امی ــی ت ــد مخزن ــاد، س نورآب
ایــن  از خدمــات  بخشــی  تنهــا 

دلفــان  شهرســتان  در  شــرکت 
اســت کــه ســد تــاج امیــر بــه 
ــی  ــن اب ــی اب ــه عل ــت موسس هم
بــه  خاتــم  قــرارگاه  )ع(  طالــب 
اقتصــاد  پــروژه  یــک  عنــوان 

مقاومتــی آغــاز شــده اســت.
اســتاندار  آییــن  ایــن  ادامــه  در 
اســتان  گفــت:  نیــز  لرســتان 
لرســتان بــا اقدامــات و طــرح هــای 
ــته  ــرا توانس ــت اج ــف در دس مختل
اســت در میــان ســه اســتان پایلوت 
گیــرد. قــرار  مقاومتــی  اقتصــاد 

ــزود:  ــد اف ــدس هوشــنگ بازون مهن
بــرای اجــرای طــرح هــای اقتصــاد 
ــردم و  ــا، م ــه گروهه ــی هم مقاومت
ــا  ــند ت ــای کار باش ــد پ ادارات بای
ــای  ــه ه ــا و برنام ــرح ه ــوان ط بت
اقتصــاد مقاومتــی را اجرایــی کــرد.

وی تصریــح کــرد: پــروژه ســد تــاج 
ــرح  ــی از ط ــوان یک ــه عن ــر ب امی

ــا  ــروز ب ــی ام ــای اقتصــاد مقاومت ه
دســتان توانمنــد فرزنــدان ایــن 
ــردار  ــت س ــا مدیری ــوم و ب ــرز ب م
عبداللهــی آغــاز مــی شــود تــا 
بــه  خدمــات  سرمنشــاء  بتوانــد 

ــد. ــه باش ــردم منطق م
وی اضافــه کــرد: قرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــا )ص( در همــه حــال 
در لرســتان پیشــگام بــوده و انعقــاد 
مربــع  متــر  هــزار   50 ســاخت 
فضــای بهداشــتی درمانــی، قــرارداد 
یــک هــزار تخــت بیمارســتانی، 
طــرح هــای راه ســازی و راه آهــن 
از  و ســد ســازی تنهــا بخشــی 
خدمــات ایــن مجموعــه در راســتای 
در  تــاش  و  زدایــی  محرومیــت 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــت اقتص جه
وی خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس 
ــده در وزارت  ــاذ ش ــات اتخ تصمیم
راه و شهرســازی، کریــدور غــرب به 
ــوان یکــی از طــرح  ــه عن ــوب ب جن
هــای مهــم بــا عبــور از شهرســتان 
دلفــان مــی توانــد ایــن منطقــه را از 

بــن بســت نجــات دهــد.
بــه  را  طــرح  ایــن  اجــرای  وی 
هــای  طــرح  از  یکــی  عنــوان 
بــزرگ نظــام اســامی در ایــران 
ــاد  ــت: ایج ــار داش ــت و اظه دانس
زیرســاخت هــای توســعه نظیــر 
ــرودگاه  جــاده، راه آهــن، توســعه ف
و زیــر ســاخت هایــی همچــون 
ســد ســازی و شــبکه هــای آبیــاری 
مــی توانــد موجــب رشــد و توســعه 
اســتان در همــه زمینــه هــا و آمــاده 
گــذاری  ســرمایه  بــرای  ســازی 
لرســتان  باشد.اســتاندار  بیشــتر 
در  ادامــه بــا تقدیــر از زحمــات 
ســردار عبداللهــی فرمانــده قــرارگاه 
)ص(  االنبیــا  خاتــم  ســازندگی 
افــزود: اقدامــات ســردار عبداللهــی 
و مجموعــه ایشــان در کشــور و 
در ســطح ملــی مایــه مباهــات 

جمهــوری اســامی اســت.
هایــی  طــرح  گفــت:  بازونــد 
عنــوان  بــه  عســلویه  همچــون 
اقتصــادی  بــزرگ  تمــدن  یــک 
ــا ایــن  محســوب مــی شــوند کــه ب
گونــه طــرح هــا مــی تــوان اقتصــاد 

کشــور را دگرگــون کــرد.

ــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم  فرمان
ــرارگاه  ــت: ق ــز گف ــا )ص( نی االنبی
ــون  ــروز همچ ــم ام ــازندگی خات س
ــگ  ــی در جن ــگ تحمیل ــان جن زم
ــازندگی  ــگ س ــادی و در جن اقتص
ــرتیپ  ــردار س ــت. س ــاش اس در ت
ــزود:  ــه عبداللهــی اف پاســدار عبادال
همچــون  بزرگــی  هــای  طــرح 
پتروشــیمی، ســاخت ســد و شــبکه 
آبیــاری، ســاخت راه و راه آهــن، 
ســاخت و توســعه فرودگاههــا مــی 
ــک  ــور کم ــاد کش ــه اقتص ــد ب توان
کنــد. وی اضافــه کــرد: قــرارگاه 
ــا  ــردم و ب ــتیبانی م ــه پش ــم ب خات
ــته  ــی توانس ــای مردم ــت ه حمای
ــان متعهــد،  ــا حضــور جوان اســت ب
متخصــص و دانــش آموختــه نظــام 
ــی  ــای داخل ــرح ه ــامی در ط اس
ــعه و  ــی از توس ــند زرین ــور س کش

ــد. ــم بزن ــت را رق ــع محرومی رف
گذشــته  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــرداری  ــره ب طراحــی، ســاخت و به
توســط  هــا  پــروژه  از  بســیاری 
نیروهــای خارجــی انجــام مــی شــد 
ــاش  ــت و ت ــا مدیری ــروز ب ــا ام ام
همــه جوانــان انقابــی، طــرح هــای 
مهندســین  توســط  ملــی  کان 
ــی در دســت ســاخت و بهــره  داخل

ــتند. ــرداری هس ب
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ایــران نســبت  وضعیــت کشــور 
ــت:  ــار داش ــز اظه ــه نی ــه منطق ب
کشــور ایــران از دو حــوزه خدمــات 
مهندســی و امنیــت از تــوان باالیــی 
برخــوردار اســت کــه ایــن دو مهــم 
ــبانه  ــای ش ــاش ه ــتوانه ت ــه پش ب
روزی جوانــان و متخصصــان ایرانــی 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ب
ــاد  ــزود: اقتص ــی اف ــردار عبدالله س
ــت  ــه صنع ــی ب ــران متک ــور ای کش
ــا پیشــبرد اقتصــاد  ــوده و ب ــت ب نف
ــع و  ــتگی رف ــن وابس ــی ای مقاومت
مــی تــوان در حــوزه هــای مختلــف 
کشــور  در  را  اقتصــادی  توســعه 

گســترش داد.
ــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم  فرمان
اقتصــاد  گفــت:  )ص(  االنبیــاء 
مقاومتــی یعنــی مقــاوم ســازی 
و  تهدیدهــا  مقابــل  در  کشــور 
از  بایــد  مهــم  ایــن  و  نیازهــا 
روســتاها و مناطــق محــروم کشــور 

آغــاز شــود.

نوشین برومند
مالکیــت عمومــی و ملــی آب بر 
اســاس اصــل 45 قانون اساســی 
ایــران،  اســامی  جمهــوری 
آبهــای دریاهــا و آبهــای جــاری 
در رودهــا و انهــار طبیعــی و 
ــی  ــیر طبیع ــر مس ــا و ه دره ه
ــر زمینــی، ســیاب  دیگــر اعــم از ســطحی و زی
هــا و فاضــاب هــا، زه آبهــا، دریاچــه هــا، مــرداب 
ــارها، آب  ــی، چشــمه س ــای طبیع ــه ه ــا، برک ه
هــای معدنــی و منابــع آب هــای زیــر زمینــی از 
مشــترکات بــوده و در اختیــار حکومــت جمهوری 
اســامی بــوده و طبــق مصالــح عامــه از آن بهــره 

ــرداری مــی شــود. ب
ــره  ــر به ــارت ب ــازه و نظ ــظ و اج ــوولیت حف مس
ــود  ــی ش ــول م ــت مح ــه دول ــا ب ــرداری از آنه ب
کــه مطابــق بــا مــاده 21 قانــون توزیــع عادالنــه 
ــع  ــرداری از مناب ــره ب ــازه به ــص و اج آب تخصی
ــت،  ــرب، بهداش ــارف ش ــرای مص ــی آب ب عموم
ــا  کشــاورزی، صنعــت و ســایر مــوارد مختصــرا ب

ــامی،  ــورای اس ــس ش ــت. )مجل ــرو اس وزارت نی
ــن ضــرروت داشــت  ــه مورخ1/2/62(بنابرای اباغی
ــی  ــرای انجــام ایــن وظیفــه قانون ــا فرآینــدی ب ت
ــد. ــرا درآی ــه اج ــن و ب ــرو تدوی توســط وزارت نی

در دهــه هــای گذشــته بــا ت.جــه بــه اینکــه در 
ــر از  ــای آب کمت ــوز تقاضاه ــق هن ــب مناط اغل
ــی داری  ــش معن ــذا تن ــود، ل ــود ب ــع موج مناب
ــه  ــش ک ــق پرتن ــا در مناط ــت و ی ــود نداش وج
دارای عرصــه هــای وســیع زراعــی بودنــد و 
ــا  ــی ب ــاز آب ــع نی ــاق توزی ــدم انطب ــن ع بنابرای
منابــع موجــود دارای ابعــاد گســترده بــود بطــور 
مــوردی چــاره اندیشــی الزم صــورت مــی گرفــت 
کــه پیامــد آن وجــود ســدهای بــزرگ و شــبکه 
ــن مناطــق  ــاری در ای ــدرن آبی ــای وســیع و م ه
ــان و  ــی باشــد.با گذشــت زم ــاد م ــا قدمــت زی ب
افزایــش تعــداد تقاضاهــا و همچنیــن بــروز تنــش 
ــا  ــد ت ــاد ســبب گردی ــی زی ــا فراوان ــی ب هــای آب

مدیــران آب اقــدام بــه احــداث ســازه هــای متعدد 
تنظیــم آب و صــدور مجوزهــای زیــاد جهــت حفر 
ــه  ــخگویی ب ــن آب و پاس ــرد تامی ــا رویک ــاه ب چ
تقاضاهــای موجــود نمایند.رویکــرد مدیریــت آب 
کشــور از منظــر صرفــا تامیــن آب و پاســخگویی 
بــه متقاضیــان مــی بایســت تبدیــل بــه فرآینــد 
نظامنــد بــا لحــاظ اثــرات فعالیت هــا و تصمیمات 
مختلــف بــر منابــع آب، بعنــوان منابعــی ضــروری 

ــد. جهــت ادامــه ســایر فعالیــت هــا مــی گردی
در ایــن راســتا نظــام منــد ســازی فرآینــد 
ــی  ــردی و اقدام ــای راهب ــص آب راهکاره تخصی
ــی و  ــت آب ــه امنی ــتیابی ب ــت دس ــی جه اساس
ــردد. ــی گ ــی م ــع آب تلق ــدار مناب ــعه پای توس

تدویــن و اســتقرار نظــام تخصیــص آب بــا ایجــاد 
ــره  ــا و به ــه و تقاض ــن عرض ــی بی ــادل منطق تع
بــرداری از منابــع متناســب بــا تــوان و پتانســیل 
آنهــا یکــی از اثــرات مدیریــت صحیــح بــر منابــع 

آب مــی باشــد.به عبــارت دیگــر ضــرورت داشــت 
ــگاه ســاده صرفــا تامیــن آب جهــت  ــه جــای ن ب
متقاضــان ابعــاد مختلفــی نظیــر توزیــع عادالنــه 
آب، توســعه پایــدار و توجــه بــه منافــع ذی نفعان 
وارد فرآینــد هــای تصمیــم گیــری در مدیریــت 
منابــع آب کشــور گــردد. بــا ایــن هــدف دســتور 
ــال  ــص آب در س ــام تخصی ــی نظ ــل اجرای العم

ــد. 1378 تهیــه گردی
مجوزهــای تخصیــص آب زیــر زمینــی در اول هــر 
ــرکتها  ــه ش ــن و ب ــعه تعیی ــاله توس ــه 5 س برنام
ابــاغ مــی گــردد و اعتبــار آنهــا تــا آخــر برنامــه 

پنجســاله مــی باشــد.
ــع آب  ــص آب از مناب ــای تخصی ــار مجوزه اعتب
ــعه  ــای توس ــرح ه ــه ط ــص ب ــطحی "تخصی س
ــه برداشــت آب ســطحی  ــع آب" و هــر گون مناب

ــی باشــد: ــل م ــه شــرح ذی ب
ــر 25  ــا حداکث ــص ه ــن تخصی ــار ای -دوره اعتب
ســال معــادل یــک دروه برنامــه ریــزی مــی باشــد 
و بعــد از اتمــام ایــن دوره اعتبــار آن توســط وزارت 
نیــرو مــورد تجدیــد نظــر و اصــاح قــرار خواهــد 

گرفــت.
ــر  ــع آب ســطحی و زی ــه مناب -تخصــی اعتبــار ب
ــر  ــه در ه ــی ک ــزان آب ــت از: می ــی عبارتس زمین
یــک از محــدوده هــای مطالعاتــی و حوضــه هــای 
ــور از  ــه کش ــای ورودی ب ــن آبه ــز و همچنی آبری
منابــع عمومــی آب )اعــم از منابــع ـــب شــیرین 
و منابــع آب غیــر متعــارف( بــا توجــه بــه تواناییها 
و امکانــات منابــع آب هریــک از آنهــا و بــا لحــاظ 
حقــوق مصــرف کننــدگان قبلــی جهــت مصارف 
مختلف بوســیله معاونت امــور آب و آبفــای وزارت 
نیــرو مشــخص و بــه شــرکتها ابــاغ مــی گــردد 
ــرداری جهــت متقاضیــان  ــا مجوزهــای بهــره ب ت
ــای  ــقف آن و در دوره ه ــف در س مصــارف مختل

زمانــی مشــخص صــادر گــردد.
لزوم وجود تخصیص آب:

1(مســائل زیســت محیطــی. 2( کســری مخــزن 
ســفره هــای آب زیــر زمینــی. 3( نامتوازنــی 
توســعه در حــوزه هــای آبریــز. 4( اجــرای طــرح 
هــای توســعه منابــع آب. 5( تغییــر اهــداف طــرح 

ــز. هــا در حــوزه هــای آبری

علی امید سیفی*
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در 
راســتای خدمــات رســانی بــه جــای 
جــای اســتان در ســالهای گذشــته 
از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده 
ــای  ــه ه ــا برنام ــتا ب ــن راس و در ای
توانســته  مــدت  بلنــد  و  کوتــاه 
ــه  اســت زمینــه خدمــات رســانی ب
مــردم شــهرهای مختلــف اســتان را 

ــد. ــم کن فراه
ــدن  ــا روی کار آم ــتا ب ــن راس در ای
دولــت تدبیــر و امیــد، شــرکت آب 
منطقــه ای لرســتان توانســته اســت 
توفیقــات  گذشــته  ســالهای  در 
ــه در  ــه دســت آورد ک اساســی را ب
ادامــه بــه بخشــی از ایــن خدمــات 

اشــاره مــی شــود:
-عملکرد طرح و توسعه

1(اتمــام ســد مــروک و افتتــاح آن 
در دهــه فجــر 93 بــا حجــم مخــزن 
ــب آب در  ــر مکع ــون مت 110 میلی

ســال.
2(اتمــام ســد ایوشــان و افتتــاح 
آن در دهــه فجــر 93 بــا حجــم 
ــب  ــر مکع ــون مت ــزن 52 میلی مخ

آب در ســال.
ــاح  ــان و افتت ــد حوضی ــام س 3(اتم
آن در اردیبهشــت 95 بــا حجــم 
مخــزن 2/31 میلیــون متــر مکعــب 

ــال. آب در س
ــاری  ــبکه آبی ــاخت ش ــام س 4(اتم
ــاد شــامل شــش ایســتگاه  خــان آب
شــبکه  هکتــار   1600 و  پمپــاژ 
ــه  ــی ک ــه 1 و 2 اصل ــاری درج آبی
ــی باشــد. ــاح م ــاده افتت ــون آم اکن

آبــاد  فیــض  پمپــاژ  5(ایســتگاه 
ــد  ــی 85 درص ــرفت فیزیک ــا پیش ب
ــار آن  ــزان 1000 هکت ــه می ــه ب ک
بــا حضــور دکتــر شــریعتمداری 
معــاون اجرایــی ریاســت جمهــوری 

ــد. ــاح گردی افتت

6(پیشــرفت فیزیکــی 20 درصــدی 
ــه دشــت  در تامیــن و انتقــال آب ب
ســاختمان  اکنــون  کــه  جایــدر 
ایســتگاه پمپــاژ مرکــزی، خــط 
بــه  خطــه  دو  فــوالدی  انتقــال 
ــر، کانــال هــای  طــول 1850 مت
ــر در  ــول 9700 مت ــه ط ــال ب انتق
ــه میــزان  شــبکه اصلــی و فرعــی ب
ــد. ــده ان ــاخته ش ــار س 800 هکت

7(پیشــرفت فیزیکــی 40 درصــدی 
در طــرح تکمیلــی آبرســانی بــه 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــا ک ــهر ازن ش
21 کیلومتــر خــط انتقــال احــداث 
گردیــده، پکیــج موقــت تصفیــه آب 
ــه  ــر ثانی ــر ب ــت 80 لیت ــه ظرفی ب
ســاخته شــده، مخــزن 5000 متــر 
مکعبــی بتونــی احــداث گردیــده و 
ــت  ــه ظرفی ــم ب ــه دائ ــه خان تصفی
ــا 85 درصــد  260 لیتــر در ثانیــه ب

ــد. ــی باش ــاده م پیشــرفت آم
8(پیشــرفت فیزیکــی 60 درصــدی 
شــهر  بــه  آبرســانی  طــرح  در 
بروجــرد، چاههــای محفــوره، خــط 
انتقــال آب چاههــا بــه ایســتگاه 
خــط  و  غــازی  چشــمه  پمپــاژ 
انتقــال آب بــه مخــازن ذخیــره بــه 
ــر  ــون مت ــن 26 میلی ــور تامی منظ
ــن  دو  ــت. همچنی ــب آب اس مکع
ــی  ــر مکعب ــزن 10 و 2000 مت مخ
ذخیــره آب احــداث گردیــده اســت.

9(پیشــرفت فیزیکــی 90 درصــدی 
ــان  ــد حوضی ــاری س ــبکه آبی در ش
ــار  ــبکه 3000 هکت ــعت کل ش وس
بــوده کــه تمامــا تحــت فشــار و بــا 
لولــه ای GRP از قطــر 500 الــی 
ــن از  ــی اتیل ــا پل ــه هی 1500 و لول
قطــر 90 تــا 450 میلــی متــر مــی 

باشــد.
ــی حــدود 90  10(پیشــرفت فیزیک

درصــدی در شــبکه اصلــی آبیــاری 
کمنــدان.

حــدود  فیزیکــی  11(پیشــرفت 
40 درصــدی در شــبکه آبیــاری 

ایوشــان.
حــدود  فیزیکــی  12(پیشــرفت 
60 درصــدی در شــبکه آبیــاری 

مــرووک
و  احیــا  طــرح  -عملکــرد 

بخشــی  تعــادل 
دســتگاه   416 تعــداد  1(نصــب 
ــرق روی  ــمند آب و ب ــور هوش کنت

چاههــای کشــاورزی اســتان
2(پــر و مســلوب ســازی تعــداد 
ــاز در  ــر مج ــاه غی ــه چ 305 حلق

شهرســتان هــای اســتان
ــال  ــارد ری ــه کــرد 30 میلی 3(هزین
از محــل اعتبــارات طــرح در قالــب 
پــروژه هــای زیــر مجموعــه طــرح

ــز و اســتقرار  ــدازی و تجهی 4(راه ان
18 گــروه گشــت و بازرســی در 
ســطح دشــتهای اســتان جهــت 

ــات ــا تخلف ــورد ب ــرل و برخ کنت
پرونــده  فقــره   850 5(تشــکیل 
جهــت متخلفــان بــه حریــم منابــع 

ــی آب
6(اخــذ 300 حکــم قضایــی 
ــا  ــداد چاهه ــوص انس در خص
ــر  ــای غی ــه ه ــور تلمب و موت

ــاز مج
د  نعقــا ا )7
د  ا د ر ا قــر
 30 بــا 
ر  و مشــا
 15 و 
پیمانــکار 

جهــت 
اجــرای 
پــروژه 

احیــا طــرح  هــای 
8(مطالعــه و راه انــدازی 3 تعاونــی 
هــای  شهرســتان  در  بــران  آب 
ازنــا  و  اشــترینان  کوهدشــت، 
ــت  ــی تح ــار اراض ــا 2500 هکت ب

پوشــش
ــوی  ــرای الگ ــتاد اج ــکیل س 9(تش
ــت  ــقف برداش ــن س ــت و تعیی کش
دشــتهای  از  زمینــی  زیــر  آب 

ــتان اس
-اقدامــات انجــام شــده دفتــر 

مهندســی رودخانــه
1(ســاماندهی حــدود 10 کیلومتــر 
ــتان  ــای اس ــه ه ــول رودخان از ط

ــتان لرس
ــح  2(صــدور مجــوز برداشــت مصال
رودخانــه ای بالــغ بــر یــک میلیــون 
ــن و  ــب ش ــر مکع ــزار مت و 200 ه

ماســه رودخانــه ای
اراضــی  از  هکتــار   26 3(اجــاره 
ــی  ــاری آب ــال مج ــر فع ــتر غی بس
ــزارع  ــت م ــعه و فعالی ــت توس جه
ــتان ــطح اس ــی در س ــرورش ماه پ

زمیــن  بــا  مبــارزه  بحــث  4(در 
حریــم  ســازی  آزاد  و  خــواری 
هــا،  رودخانــه  بســتر  و 
بالــغ بــر 40 هکتــار از 
اراضــی تصــرف شــده 
و  بســتر  در محــدوده 
رودخانــه  حریــم 

د  ا ز آ
گردیــد.

)5
تعییــن 
حــد 

بســتر 

و حریــم رودخانــه هــای اســتان بــه 
مــورد  2100 مــوردی  صــورت 

ــات سراســری حــد بســتر  6(مطالع
و حریــم رودخانــه هــا، مرحلــه اول 

ســاماندهی حــدود 40 کیلومتــر
بهــره  دفتــر  -عملکــرد 
ــی  ــات آب ــرداری از تاسیس ب
1(مرمــت و بازســازی تاسیســات 
آبــی اعــم از ســدها و شــبکه هــای 
و  پمپــاژ  ایســتگاههای  آبیــاری، 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــرق آب ــای ب نیروگاهه

ــال  ــون ری ــش از 2000 میلی بی
ــای  ــبکه ه ــرداری از ش ــره ب 2(به
فیــض  مــروک،  جدیداالحــداث 
ــاد، ســراب چنگائــی  ــاد، خــان آب آب
و ... بــا ســطح زیــر کشــت بیــش از 

1500 هکتــار
هــزار   10 از  بیــش  3(تولیــد 
مــگاوات ســاعت انــرژی بــرق آبــی 
ــا و  ــت ازن ــای دره تخ در نیروگاهه

تحویــل بهــش بــه سراســری
ــره  ــاده به ــای آم ــرح ه - ط

ــت ــه دول ــرداری هفت ب
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
ــه  ــانی ب ــات رس ــتای خدم در راس
مــردم اســتان، در هفتــه دولــت 
ــاده و  ــرح را آم ــز دو ط ــال نی امس
ــرداری خواهــد رســاند. ــه بهــره ب ب

شــبکه  طــرح  راســتا  ایــن  در 
خــان  ســد  زهکشــی  آبیــاری 
الیگــودرز  شهرســتان  در  آبــاد 
بــا ظرفیــت 1600 هکتــار و بــا 
ــارد  ــر 150 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

ریــال آمــاده شــده اســت.
ــر  ــم مه ــاژ چ ــتگاه پمپ ــرح ایس ط
نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 51 
شهرســتان  در  ریــال  میلیــارد 
ــت  ــه دول ــاده و در هفت ــر آم پلدخت

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ب
*مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه 

ای لرســتان

شیدا برمه زیار
اکثــر  امــروزه 
هــای  کشــور 
یافتــه  توســعه 
درآمــد  از  نیمــی 
ملــی  ناخالــص 
خــود را صــرف آمــوزش نیــروی 

نماینــد. مــی  انســانی 
ــات  ــاوری اطاع ــش، فن ــد دان تولی
تریــن  ضــروری  از  آن  وتبــادل 
ــراد آن  ــه واف ــک جامع ــای ی نیازه

ــی  ــوزش را م ــد. آم ــی باش م
تــوان مــادر همــه اطاعــات، علــوم 
ــه  ــت چراک ــر گرف ــث درنظ ومباح
هــر مهــارت ، فــن وعلمــی نیــاز بــه 

ــوزش  دانســتن و آم
دارد. مطالعــه نیــز بــه آمــوزش 
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــاز دارد. ب نی
هــای  محیــط  در  چشــمگیر 
تشــدید  و  اجتماعــی  ســازمانی 
ــروزی  ــان ام ــت در جه عرصــه رقاب

ســازمانها بیــش از گذشــته بــه 
مهمتــر  آن  از  و  جــذب  دنبــال 
ا  بــرای  افــراد  حفــظ و توســعه 
ــده  ــاری وآین ــای ج ــام فرآینده نج
ــال  ــه دنب ــازمانها ب ــتند. س خودهس
ــوان  ــت عن ــدی تح ــرمایه جدی س
بــه  هســتند،  انســانی  ســرمایه 
جــرأت مــی تــوان گفــت کــه 
ســرمایه انســانی عاملــی اســت کــه 

ــر  ــری ب ــل دیگ ــر عام ــش از ه بی
روی رشــد و بقــای ســازمانی تأثیــر 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــذار اســت. رس گ
توانایــی  بــه  بســتگی  ســازمان 
کارکنــان در انجــام وظایــف محولــه 
ــر دارد.  ــط متغی ــا محی ــاق ب و انطب
اجــرای آمــوزش و بهســازی نیــروی 
انســانی ســبب مــی شــود تــا افــراد 
تغییــرات  بــا  بتواننــد متناســب 

ــر  ــور مؤث ــط، بط ــازمانی و محی س
ــر  ــه داده و ب ــان را ادام فعالیتهایش

ــد. ــود بیفزاین ــی خ کارای
ــازمان،  ــر س ــی ه ــتم آموزش سیس
بــه عنــوان  یکــی از سیســتم هــای 
بهبــود  و  دهنــده  ارتقــا  اصلــی 
)از  ســازمان  وضعیــت  دهنــده 
ــژه ای  طریــق کارکنــان(، نقــش وی
در توســعه و بهبــود منابــع انســانی 
ــد همــه  ــد. هــر چن ــی نمای ــا م ایف
مراحــل فرآینــد آموزشــی ســازمان 
ــه  ــنجی ، برنام ــاز س ــل نی )از قبی
اجــرا(  و  ریــزی  طــرح  ریــزی، 
ــاد  ــت و در ایج ــت اس ــز اهمی حائ
ــا  ــه آنه ــد ب ــی بای ــتم آموزش سیس
توجــه زیــادی نمــود، امــا اطمینــان 
ــی  ــداف آموزش ــه اه ــتیابی ب از دس
از  آنهــا فقــط  و میــزان تحقــق 
طریــق ارزشــیابی امــکان پذیــر 
اســت. در واقــع در فراینــد آمــوزش 
ــوان فعالیتــی را یافــت کــه  نمــی ت

ــرد  ــر عملک ــدازه ارزشــیابی ب ــه ان ب
سیســتم آموزشــی مؤثــر باشــد. 
ارائــه بازخــورد مناســب بــه ورودی 
ــرای  ــوزش و اج ــد آم ــای فرآین ه
ــا  ــا ب ــاء تنه ــود و ارتق ــه بهب برنام
ــر اســت. ــه آن امــکان پذی توجــه ب

زنــان جامعــه مــا نیزنقــش بــه 
ــا  ــد.  آنه ــوزش دارن ــزایی درآم س
همانگونــه کــه بــا تولــد فرزنــد 
ــود را در  ــعی خ ــاش وس ــام ت تم
وی  ســامت  و  جســمانی  رشــد 
مــی نماینــد، اگــر در همــان ابتــدا 
ــودک خردســال  ــی را درک کتابخوان
ــب  ــن و کت ــا س ــب ب ــود متناس خ
خــاص نهادینــه نماینــد، کــودک بــا 
مطالعــه خــو گرفتــه وایــن فراینــد 
تــا بزرگســالی بــه همــراه او خواهــد 

ــود . ب
ــور  ــل در ام ــر عام ــاور مدی مش
زنــان وخانــواده شــرکت آب 

منطقــه ای لرســتان

        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

حقوق برادران دینی
لیال سوری 

اســامی  درجامعــه 
ــراد  ــی اف ــگاه ارزش جای
ــاس  ــر اس ــدا ب ــزد خ ن
لیاقــت هــای دینــی 
ــک اصــل  ــن ی ــی آنهاســت و ای و ایمان
قرآنــی اســت کــه مــی فرمایــد : پــس 
ــد همچــون  ــا کســانی کــه مؤمــن ان آی
کســانی هســتند کــه فاســق و ســرکش 
ــتند .در  ــر نیس ــان براب ــه ،این ــد ؟ ن ان
ســوره حجــرات آیــه ده فرمــوده اســت 
ــه  ــبت ب ــان نس ــان باایم ــردان و زن : م

یکدیگروالیــت متقابــل دارنــد .
ــود : اســام آن  رســول خــدا )ص (فرم
اســت کــه قلبــت را بــه حــق واگــذاری 
و مســلمانان از دســت وزبانــت در امــان 

باشــند .
-تعامل بامؤمنان 

لزوم اجتماع مؤمنان 
رســول خــدا )ص ( فرمودنــد: ای مــردم 
بــه اجتمــاع رو آوریــد واز جدایــی 

ــد.  بپرهیزی
برکات اجتماع مؤمنان 

ــد  ــم آیی ــود : گرده ــر) ع(فرم ــام باق ام
ــتگان  ــه فرش ــت گوکنیدک ــم گف و باه
شــما را احاطــه مــی کننــد .خــدا 
رحمــت کنــد هرکســی راکــه امــر مــا 

ــد . ــی کن ــده م را زن
-یکی به مؤمنان و اقسام آن 

 - مومــن  -اطعــام  مالــی  حمایــت 
تامیــن لبــاس مؤمــن - تزویــج مؤمــن 
- خدمــت بــه مؤمــن- هدیــه دادن 
ــرض  ــه- ق ــرش هدی ــن - پذی ــه مؤم ب
ــارت  ــدارا در تج ــن - م ــه مؤم دادن ب

ــن  ــا مؤم ب
حمایت معنوی مؤمن 

ــا  ــرک دوســتی ب ــه- ت ــد خیرخواهان نق
دشــمنان مؤمــن - نگهــداری راز مؤمــن 
ــاره  ــایعات درب ــه ش ــردن ب ــه نک -توج
ــن -  ــه مؤم ــام ب ــزاز اته ــن - پرهی مؤم
حفــظ آبــروی مؤمــن - عفــو از لغــزش 
مؤمــن - آزادی مســلمان - دعــا بــرای 
مؤمــن - یــاری مســلمان - زیــارت 
ــام  ــا مؤمن-س ــرویی ب ــن - خوش مؤم
و دســت دادن بــه مؤمــن - اجابــت 
غــذای  خــوردن   - مؤمــن  دعــوت 

ــن - مؤم
حمایت عاطفی مؤمن 

شــاد کــردن مؤمــن - اجــال و تکریــم 
از مؤمــن  مؤمــن - اســتقبال گــرم 
ــه  ــاری ب ــان بیم ــی - اع -گشــاده روی
ــرادران مؤمــن - تــرک تقاضــا یــی از  ب
مؤمــن کــه احتمــال  رد آن وجــود دارد 
- پذیــرش عــذر مؤمنــان - اعتمــاد بــه 

ــان   ســخن مؤمن
                     منبع: مفاتیح الحیاه 
                     آیت ا.. جوادی آملی 

نحوه تشکیل منابع شن و ماسه 
رودخانه ای

کرامــت  *ســید 
ی د هــا فر

منبــع اصلــی ایجــاد دانــه 
هــای شــن و ماســه در 
طبیعــت ســنگهای مــادر 

ــن  ــی باشــد  بدی در نواحــی کوهســتانی م
صــورت کــه هوازدگــی ســنگهای مــادر در 
ــد  ــان باعــث سســت شــدن پیون طــول زم
ــده و  ــنگ ش ــدن س ــرد ش ــا و خ ــه ه دان
ــل،  ــروی ثق ــون نی ــی همچ ــط عوامل توس
بــاد ، نــزوالت جــوی و حرکــت یخچالهــای 
طبیعــی دانــه هــای جــدا شــده بــه ســمت 
پاییــن دســت منتقــل مــی شــوند.مهمترین 
عامــل در جداســازی و انتقــال ســنگدانه هــا  
ــاران و  ــارش ب ــن دســت، ب ــه ســمت پایی ب
ــاران  ــارش ب ــد. ب ــی باش ــی م ــایش آب فرس
ــدا باعــث کنــده شــدن ذرات هــوازده از  ابت
ــا تشــکیل  ــادر شــده و ســپس ب ســنگ م
روانابهــا ایــن ذرات همــراه بــا جریــان آب به 
ســمت پاییــن دســت حرکــت مــی کننــد. 
ــول  ــورت محل ــه ص ــه س ــوبات  ب ذرات رس
ــا غلطــش و جهــش در بســتر  ــق و ی ، معل
توســط جریــان آب حمــل مــی شــوند کــه 
انــدازه ذرات و قــدرت جریــان در نحــوه ایــن 
انتقــال موثــر مــی باشــد.ذرات حمــل شــده 
ــا  ــداوم ب ــت برخــورد م ــان آب  بعل ــا جری ب
یکدیگــر و غلطــش و جهــش بــرروی بســتر 
رود دچار ســاییدگی شــده و بصــورت کروی 
شــکل در مــی آینــد. میــزان گردشــدگی به 
جنــس ذره و مســافت حمــل شــده توســط 
جریــان آب بســتگی دارد. بــا کاهــش قدرت 
ــیب و  ــش ش ــا کاه ــراه ب ــه هم ــان ک جری
ســرعت اتفــاق مــی افتــد ذرات رســوبی تــه 
نشــین شــده بطوریکــه ابتــدا ذرات درشــت 
دانــه و ســنگین تــر و ســپس ذرات کوچکتر 
تــه نشــین مــی شــوند. ذرات بزگتــر کــه در 
ابتــدای مســیر تــه نشــین مــی شــوند دارای 
ــوده و  ــتری ب ــیدگی بیش ــی و پوس هوازدگ
معمــوال تحمــل بــار چندانــی ندارنــد. ذرات 
تــه نشــین شــده در انتهــای مســیر رودخانه 
نیــز بســیار ریزدانــه بــوده و بیشــتر شــامل 
رس و ســیلت بــوده کــه ارزش چندانــی 
ــه  ــن و ماس ــوان ش ــتفاده  بعن ــت اس جه
ندارنــد. مرغوبتریــن مصالــح در قســمت 
میانــی رودخانــه تــه نشــین مــی شــود زیــرا 
هــم دانــه بنــدی و انــدازه مناســبی داشــته و 
هــم اســتحکام قابــل قبولــی دارا مــی باشــند. 
البته مصالــح رودخانــه ای هرچند بعلت درجه 
مقاومــت مکانیکی بــاال و عــدم دارابــودن ذرات 
ــن  ــع مهــم تامی ــز و کــم مقاومــت از مناب ری
مصالــح پــروژه هــای عمرانی بشــمار مــی آیند 
ولــی بعلــت گردگوشــه بــودن ذرات آن، شــن 
ــه ای در مخلــوط بتــن دارای  و ماســه رودخان
ــح  ــه مصال ــر نســبت ب ــت شــدگی کمت چف
کوهــی بــوده کــه بایســتی در کاربرد ایــن نوع 
مصالــح بــا توجه بــه محل مصــرف دقــت الزم 

را مبــذول نمــود.
ــی  ــر مهندس ــر دفت ــطحی و مدی ــع آب س ــناس مناب کارش

ــتان ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــه ش رودخان

آغاز عملیات اجرایی احداث سد تاج امیر
اقدامی دیگر در توسعه سد سازی لرستان

چالش های آموزشی بانوان

همکار گرامیتاریخچه نظام تخصیص آب

جناب آقای 
مهندس قدرت اله ملکی
مصیبت وارده را به شما و 
خانواده محترمتان تسلیت

 عرض می نماییم.
همکار گرامی

جناب آقای
 یحیی گل میرزایی

مصیبت وارده را به شما و 
خانواده محترمتان تسلیت 

عرض می نماییم.
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عملکرد شرکت آب منطقه ای استان لرستان در دولت تدبیر و امید

    نیکان آزادی    سام رشنو آرتین اسکندری

همکاران محترم
خواهشمنداست مقاالت 

و مطالب خود را برای 
چاپ در نشریه آب، تا 
قبل از بیستم هر ماه 

به دفتر روابط عمومی 
تحویل نمایید.

عکس فرزندان 
همکاران 

شرکت آب 
منطقه ای 
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مهرداد محمدی
ــاء  ــروژه هــای طــرح احی پ
ســه  بــه  تــوان  مــی  را 

دســته تقســیم کــرد : 
پــروژه   : اول  دســته   -
بــه  منجــر  کــه  هایــی 
تولیــد و تدقیــق داده هــا و اطاعــات 
ــت  ــارف وضعی ــع و مص ــوص مناب در خص
آبخــوان هــا مــی شــوند کــه عبارتنــد از : 
و  پیزومتــری  هــای  چــاه  حفــر   1-

فی  کتشــا ا
-2 تجهیــز چــاه هــای پیزومتــری بــه 

ابزارهــای ســنجش 
ــک  ــگام ســازی بان ــان و بهن ــه بی -3 تهی
مطالعاتــی  هــای  محــدوده  اطاعاتــی 

ــور کش
ــک  ــگام ســازی بان ــان و بهن ــه بی -3 تهی
مطالعاتــی  هــای  محــدوده  اطالعاتــی 

ــور  کش

دســته دوم : پــروژه هایــی کــه نقــش 
از  بــرداری  بهــره  و  نظــارت   ، کنتــرل 

منابــع آب زیرزمینــی را بــر عهــده دارنــد 
عبارتنــد از : 

-1 تقویــت و اســتقرار گــروه هــای گشــت 
و بازرســی 

-2 ساماندهی شرکت های حفاری 
-3 مطالعه ایجاد واســتقرار بازار آب 

-4 ایجــاد تشــکل هــای آب بــران و انجــام 
حمایــت هــای فنــی و مالــی از آنهــا ) 

ــگاهی (  ــاد دانش وزارت جه
 ( نمــودن ســند ملــی آب  بــه روز   5-

 ) دانشــگاهی  جهــاد  وزارت 
-6 مطالعــات فــرو نشســت در دشــت 
ــی  ــن شناس ــازمان زمی ــور ) س ــای کش ه

و اکتشــافات معدنــی کشــور ( 
ــکار  ــازی اف ــانی و آگاه س ــاع رس -7 اط

ــی  عموم
دســته ســوم : پــروژه هایــی هســتند کــه 
ــازی آب در  ــه ذخیرس ــر ب ــتقیماً منج مس

ــد از :  آبخــوان هــا مــی شــود و عبارتن
-1 خرید و انســداد چاه های کشاورزی 

-2 جایگزینــی پســاب بــا چــاه هــای 
ممنوعــه  هــای  دشــت  در  کشــاورزی 
ــی و  ــای حجم ــب کنتوره ــه ونص -3 تهی

ــا  ــاه ه ــمند روی چ هوش
-4 اجــرای پــروژه هــای تغذیــه مصنوعــی 

و پخــش ســیاب 
طرحهــای  اجــرای  و  مطالعــه   5-
ــاورزی (  ــاد کش ــزداری ) وزارت جه آبخی
ــوع  ــر مجم ــای زی ــروژه ه ــن پ از مهمتری
طــرح احیــاء کــه نقــش کنتــرل و نظــارت 
بــر بهــره بــرداری از منابــع آب زیرزمینــی 
ــات پیــش  ــا تخلف ــری برخــورد ب و جلوگی
آمــده را در ایــن خصــوص بــر عهــده دارد . 
ــای  ــروه ه ــزات و اســتقرار گ ــروژه تجهی پ
ــتان  ــه در اس ــد ک ــی باش ــت و بازرس گش
ــا  لرســتان از ســال 1387 آغــاز شــده و ت

ــری  ــا بکارگی ــدت 9 ســال ب ــه م ــون ب کن
ــر  18 گــروه گشــت و بازرســی مشــتمل ب
50 نفــر نیــرو شــامل کارشناســان فنــی ، 
ــای  ــت ه ــطح دش ــرق در س ــی و ب حقوق
اســتان وظایــف مربــوط بــه آمــار بــرداری 
ــالیانه  ــارف س ــت آب و مص ــع برداش مناب
ــع  ــت مناب ــر برداش ــارت ب ــرل و نظ ، کنت
آب ســطحی و زیرزمینــی و جلوگیــری 
ــه  ــود در زمین ــات موج ــا تخلف ــورد ب برخ
برداشــتهای غیــر مجازاضافــه برداشــت 
هــا ، توقیــف دســتگاه هــای حفــاری غیــر 
مجــاز و جلوگیــری از تجــاوز بــه حریــم و 
ــده  بســتر و تاسیســات آبــی تشــکیل پرون
قضایــی و همــکاری در اجــرای احــکام 
ــن رابطــه  ــد در ای ــده دارن ــر عه صــادره ب
شــرکت آب منطقــه ای اســتان لرســتان از 
آغــاز پــروژه در ســال 1387 تــا کنــون بــا 
انعقــاد قــرارداد بــا هشــت شــرکت مشــاور 
ــال  ــارد ری ــر 51 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــارت  ــرل و نظ ــه کنت ــوط ب ــف مرب وظای
ــام  ــتان را بانج ــطح اس ــع آب س ــر مناب ب

ــانده اســت . رس

ــع  گروهــای گشــت و بازرســی حفاظــت از مناب
آغــاز  را  خــود  کار   ، آبــی 
و  نظــارت  بــا  تــا  کردنــد 
بازرســی از هرگونــه تخلــف 
آب  بخــش  در  ممکــن 
ــد . ــل آی ــه عم ــری ب جلوگی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقه 
ــرداری  ــره ب ــاون حفاظــت و به ای لرســتان مع
ــد  ــتان مانن ــت آب در لرس ــرد : وضعی ــان ک بی
ــا بحــران مواجــه  ســایر اســتان هــای کشــور ب
شــده و حفاظــت از منابــع آبــی و صرفــه جویــی 
ــی  ــی و همگان ــه مل ــک وظیف ــرف آب ی در مص
ــه  ــرکت آب منطق ــتا ش ــن راس ــت و در ای اس
ــت  ــی را جه ــت و بازرس ــای گش ــروه ه ای گ
ایــن مهــم و همچنیــن جلوگیــری  تحقــق 
ــطحی و  ــای س ــا آب ه ــوط ب ــات مرب از تخلف
زیرزمینــی فعــال کــرده اســت کــه ایــن گــروه 
ــف خــود را  ــه صــورت شــبانه روزی وظای هــا ب
ــتان  ــر اس ــورد نظ ــق م ــا و مناط ــت ه در دش

ــد .  ــی دهن ــام م انج

ــف  ــزود : از وظای ــن اف ــاری همچنی ــادر مخت ن
مهــم محولــه بــه گــروه هــای گشــت و بازرســی 
ــت از  ــه برداش ــاه و اضاف ــگیری از حفرچ ، پیش
ــرض  ــری از تع ــی و جلوگی ــع آب زیرزمین مناب
ــی باشــد .  ــا م ــه ه ــم و بســتر رودخان ــه حری ب
دفتــر  مدیــر  ســجادی  مهــدی  ادامــه  در 
حفاظــت از منابــع آب شــرکت آب منطقــه 
ــا  ــادل اطاعــات ب ای لرســتان ، همــکاری و تب
ــای  ــوزه ه ــی ح ــارت و بازرس ــای نظ ــروه ه گ
ــا  ــروه ه ــن گ ــف ای ــر وظای ــاور را از دیگ مج
ــه  ــی ب ــع آب ــت : مناب ــار داش ــمرد و اظه برش
ــت  ــدود اس ــی و مح ــرمایه مل ــک س ــوان ی عن
ــد  ــه همــه نســل هــا تعلــق داشــته و بای کــه ب
ــتری  ــاش بیش ــداری از آن ت ــظ و نگه در حف
شــود افزایــش روز افــزون جمعیــت و نیــاز 
مبــرم بــه آب از یــک ســو و محدودیــت منابــع 
از ســوی دیگــر تــوازن موجــود را برهــم زده بــه 
طــوری کــه شــاهد کاهــش گســترده منابــع آب 
در اســتان هســتیم و حفاظــت از منابــع آب 
بــدون مشــارکت مــردم امــکان پذیــر نیســت .

آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  مســوول 
منطقــه ای لرســتان از حضــور فعــال ایــن 
شــرکت در هفتــه فرهنگــی اقتصــادی 

ــر داد. ــران خب ــتان در ته اس
محمدرضــا کرمونــد در ایــن خصــوص 
گفــت: شــرکت آب منطقــه ای لرســتان بــا 
اختصــاص یــک غرفــه در نمایشــگاه هفتــه 
فرهنگــی لرســتان در تهــران توانســت توان 
و قــدرت خــود را در حــوزه مدیریــت آب، 
ــه نمایــش  ســد ســازی و امــور مربوطــه ب

بگــذارد.
ــرکت  ــن ش ــه ای ــرد: غرف ــح ک وی تصری
ــری  ــا تصاوی ــژه ای ب ــورت وی ــه ص ــه ب ک
ــی هــای لرســتان  ــا و زیبای ــه ه از رودخان
ــود کــه نظــر هــر بیننــده  تزییــن شــده ب

ــرد. ــی ک ــب م ــود جل ای را ه خ
وی اضافــه کــرد: غرفــه شــرکت آب منطقه 

ای لرســتان مــورد اســتقبال وزرای کشــور، 
صنعــت،  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
معــدن و تجــارت و علــوم و تحقیقــات قرار 
ــگاه  ــود از نمایش ــد خ ــت و در بازدی گرف
هفتــه فرهنگــی اقتصــادی لرســتان از 
ــرکت  ــن ش ــتاوردهای ای ــا دس ــک ب نزدی

ــدند. ــنا ش آش
هفتــه فرهنگــی اقتصــادی لرســتان از 25 
ــو  ــتان گفتگ ــاه در بوس ــرداد م ــا 30 م ت

ــزار شــد. ــران برگ ته

محمد کرموند
 گام اول در مســیر 
تعــادل  و  احیــاء 
ــع آب  بخشــی مناب
زیرزمینــی ؛ تغییــر 
نگــرش و باورهــای 
ــی  ــش مبتن ــاد بین ــته و ایج گذش
برحقایــق و شــرایط پیــش روی 
ــن  ــد . ای ــورمی باش ــع آب کش مناب
تغییــر مشــتمل بــر ســطوح عمــوم 
ــژه در  ــرداران بوی ــره ب ــردم و به م
و همچنیــن  بخــش کشــاورزی  
ــرد  ــان کان و خ ــران و متولی مدی
ــای  ــزوم رویکرده ــا ل ــاط ب در ارتب
غیرســازه ای و مدیریــت صحیــح 
و بهینــه مصــرف آب در بخــش 
 . باشــد  مــی  مختلــف  هــای 
ــرش ،  ــاور و نگ ــن ب ــاس همی براس
ــوزش  ــانی ، آم ــاع رس ــروژه اط پ
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــازی ب و فرهنگس
کارا در جهــت  و  ثبــت  ســرمایه 
حمایــت و پشــتیبانی مردمــی و 
ــام  ــاز انج ــتر س ــاز و بس ــه س زمین
ــای پیــش  ــروژه ه ــدار دســته پ پای
بینــی شــده در راســتای طــرح 
احیــاء و تعــادل بخشــی منابــع آب 
ــف و دســتورالعمل  ــی تعری زیرزمین

ــد  ــن و تنظیــم گردی مربوطــه تدوی
ــا امضــاء وزیــر محتــرم نیــرو  کــه ب
ــه ای  ــای آب منطق ــرکت ه ــه ش ب
ابــاغ گردیــد . آقــای مهنــدس 
ــروژه  ــر پ ــد مدی ــا کرمون محمدرض
و  آمــوزش  و  رســانی  اطــاع 
فرهنگســازی طــرح احیــاء و تعــادل 
زیرزمینــی  آب  منابــع  بخشــی 
ــه  ــگار ماهنام ــا خبرن ــو ب در گفتگ
تخصصــی آب در خصــوص فعالیــت 
ــه در  ــام گرفت ــات انج ــا و اقدام ه
ــار  ــور اظه ــروژه مذک ــا پ ــه ب رابط

ــب دو  ــروژه در قال ــن پ ــت : ای داش
ــازی  ــوان فرهنگس ــت عن قراردادتح
ــه  ــکار ب ــش اف ــنجی و پای ، نیازس
جهــاد دانشــگاهی اســتان لرســتان 
واگــذار گردیــد . در ادامــه کرمونــد 
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب 
ــوص  ــتان در خص ــه ای لرس منطق
ــن  ــه ای ــای انجــام گرفت ــت ه فعالی
ــت  ــان داش ــون بی ــروژه تاکن دو پ
: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دو 
پــروژه بــه نوعــی مکمــل همدیگــر 
هســتند خوشــبختانه تــا کنــون 

ــن خصــوص  ــی در ای اقدامــات خوب
جشــنواره  برگــزاری  قبیــل  از 
موضــوع  بــا  کــودک  نقاشــی 
جلســه  برگــزاری   ، آب  نجــات 
آمــوزش و فرهنگســازی) دانــاب 
( در دو مدرســه عیســی عزیــزی 
کارگاه  برگــزاری    ، بحرالعلــوم  و 
آموزشــی تغییــرات کمــی و کیفــی 
ــای  ــی در ده ه ــای زیرزمین آب ه
ــت  ــی وضعی ــش بین ــته  و پی گذش
آن در آینــده ، برگــزاری جلســه 
بــا ســازمان تبلیغــات اســامی ، 
ــدار کوهدشــت در  ــا فرمان جلســه ب
خصــوص همــکاری در طــرح احیــاء 
و تعــادل بخشــی در شهرســتان 
، جلســه بــا آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــه جمع ــا ائم ــه ب ــتان ، جلس اس
ــش  ــاد و پوش ــرم آب ــتان خ شهرس
خبرگــزاری  در  مربوطــه  اخبــار 
ــت . وی  ــه اس ــام گرفت ــنا انج ایس
انجمــن  بــا  ای  : جلســه  گفــت 
ســینمای جــوان در خصــوص تهیــه 
ســناریوی فیلــم کوتــاه و صدثانیــه 
ــه  ــه در ادام ــد ک ــزار گردی ای برگ

آن موفــق بــه عقــد قــرارداد بــا 
ــوص  ــتان در خص ــای اس کارگردانه
ــد  ــم بلن ــم مســتند ، فیل ــه فیل تهی
ــه  ــاه صــد ثانی ــم کوت و 10 عددفیل
ــال  ــون در ح ــم اکن ــه ه ــدیم ک ش
ــی باشــند . ایشــان از  انجــام کار م
تهیــه کتابچــه هایــی بــا موضوعــات 
مختلــف در خصــوص طــرح احیــاء 
و تعــادل بخشــی خبــر داد و گفــت 
: بــا توجــه بــه اولویــت بنــدی هــای 
ــرای  ــوص اج ــده در خص ــل آم بعم
ایــن پــروژه تعــداد 10 جلــد کتــاب 
ــع  ــاوت و در مقاط ــن متف ــا عناوی ب
ــی  ــال طراح ــف در ح ــنی مختل س
ویرایــش و چــاپ مــی باشــد کــه از 
ایــن تعــداد کتــاب ســه عنــوان آن 
داســتانی و مابقــی بصــورت کتابچه 
هــای آموزشــی در حــال تهیــه مــی 
باشــد . در پایــان ایشــان عــدم 
ــی  ــی از اصل ــار را یک ــن اعتب تامی
ــدی  ــت کن ــل در جه ــن عوام تری
کار دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد 
ــاوه  ــار ع ــن اعتب ــورت تامی در ص
ــام ،  ــه تم ــای نیم ــل کاره برتکمی
مابقــی کارهــای انجــام شــده را هــم 

ــانیم . ــرا برس ــه اج ــه مرحل ب

دانستنی های رایانه ای
چگونه بفهمیم که هک شده ایم ؟

مسعود آزادی 
راههــای زیــادی هســت کــه 
ــک  ــم ه ــا بفهمی ــه کمــک آنه ب
ــی برخــی  ــه؟ ول ــا ن ــم ی شــده ای
از راههــای نفــوذ هکرهــا بــه 

ــتند. ــز هس ــاب انگی ــیار اعج ــتم بس سیس
عامــت هایــی کــه نشــان مــی دهنــد هــک شــده 
ایم:برخــی از برنامــه هــا یــا فایلهــا کار نمــی کننــد 
یــا بــاز نمــی شــوند.برخی از فایلهــا بدون خواســت و 

اجــازه شــما از سیســتم پــاک شــده انــد.
رمزهــای عبــور عــوض شــده اند.برخــی از اطاعــات 
کامپیوتــر شــما در شــبکه )معمــوال اینترنــت( قــرار 
ــن کار را  ــد در حالیکــه شــما اجــازه ای داده شــده ان
ــی  ــود م ــتم خ ــی را در سیس ــه های ــداده اید.برنام ن
ــد. ــرده ای ــب نک ــا را نص ــان آنه ــه خودت ــد ک بینی

ــتید  ــام کاری هس ــه انج ــغول ب ــه مش ــی ک در حال
کامپیوتــر شــما مــدام ســعی دارد بــه شــبکه متصــل 

شــود.
محتویــات فایلهــا بــدون خواســت شــما تغییــر یافته 
انــد.در صورتــی کــه هــر یــک از نشــانه هــای فــوق را 

مشــاهده کردیــد، گام هــای زیــر برداریــد :
ــوز در  ــر هن ــه هک ــد ک ــی کنی ــان م ــر گم گام 1:اگ
ــت  ــورا اتصــال خــود را از اینترن ــر اســت، ف کامپیوت

قطــع کنیــد.
ــدی )از  ــه جدی ــا برنام ــه آی ــد ک گام 2:بررســی کنی
قبیــل برنامــه هــای ضــد ویــروس یــا ضد جاســوس( 
ــه. همچنیــن  ــا ن در سیســتم نصــب شــده اســت ی
بررســی کنیــد کــه آیــا برنامــه هایــی هســتند کــه 

درســت بــاز نشــده یــا اجــرا نشــوند؟
گام 3:کامپیوتــر خــود را بــه کمــک یک برنامــه آنتی 
ویــروس یــا ضد جاسوســی کــه بــه آن اعتمــاد دارید 
اســکن کــرده و پاکســازی کنیــد. تاکید می شــود که 
ایــن کار را تنهــا توســط برنامــه هــای مطمئــن انجام 
 Avast Home Edition, : دهیــد )از قبیــل

)AVG Free edition, Avira AntiVir
بــا انجــام روش هــای بــاال، بــه احتمــال زیاد از دســت 
هکــر یــا برنامــه هــای مخــرب خــاص خواهید شــد. 
امــا اگــر هنــوز هــم نشــانه هایــی از هــک شــدن را 

در سیســتم خــود میبینیــد، بــه گام چهــارم بروید :
 DVD یا CD گام 4:از فایلهــای مهــم خــود بــر روی
یــا حافظــه USB پشــتیبان تهیــه کنید.اگــر قبا از 
وضعیــت مطمئــن وینــدوز خــود بــکاپ گرفتــه ایــد، 
آن را بــا امــکان System Restore وینــدوز 
بازگردانــی کنیــد تــا سیســتم شــما بــه حالــت قابــل 

ــان قبلی برگــردد. اطمین
ــدد  ــب مج ــه نص ــدام ب ــورت، اق ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــدوز کنی وین
  چنــد توصیه:توجــه داشــته باشــید کــه پیشــگیری 
بهتــر از درمــان اســت. بنابــر ایــن آنتی ویــروس و نرم 
افــزار هــای امنیتــی خــود را همــواره آپدیــت کنیــد.

از فایلهــای مهــم خــود )مثــل عکســهای خانوادگــی، 
 USB مســتندات( در یــک درایــو رمزنــگاری شــده
پشــتیبان تهیــه کــرده و بــه خوبــی از آنها نگهــداری 

. کنید
*از نــرم افــزار هــای امنیتــی نیــز مــی توانیــد بــرای 
رمزگــذاری اطاعــات مهــم مثــل حســابهای بانکی و 

پســورد هــا و ... اســتفاده نماییــد.*
ــه  ــور ب ــدن، مجب ــک ش ــگام ه ــه در هن ــرای آنک ب
ــرم  ــاره وینــدوز نشــوید، از ن ــا نصــب دوب تعویــض ی
افــزار هایــی کــه امــکان تهیــه پشــتیبان و بازیابــی 

ــد. ــتفاده کنی ــد اس ــدوز را دارن وین
بــه هــر ســایت دانلــودی اطمینــان نکنیــد. ســایت 
ــر ممکــن اســت خواســته  ــر معتب ــود غی هــای دانل
ــوده  ــا ناخواســته حــاوی فایــل هــای مخــرب و آل ی

باشــند.
 چنــد هشــدار:اگر سیســتم خــود را بــه طــور مرتــب 
کنتــرل نکــرده و متوجــه هــک شــدن آن نشــوید، 
ــه جایــی برســد کــه اطاعــات  ممکــن اســت کار ب
مهمــی را از دســت بدهیــد که خســارت هــای مادی 

یــا معنــوی بــرای شــما داشــته باشــد.
در صــورت برطــرف نکــردن مشــکات امنیتــی کــه 
ــت،  ــرده اس ــاد ک ــما ایج ــتم ش ــرای سیس ــر ب هک
ــک  ــکل ی ــه ش ــما ب ــر ش ــت کامپیوت ــن اس ممک
ــر  ــه هک ــری ک ــی کامپیوت ــد. یعن Zombie در آی
کنتــرل آن را کامــا بــه دســت گرفتــه ، بــه کمــک 
آن بــه ســایر کامپیوترهــا یــا شــبکه هــا حملــه کرده 
و فعالیــت هــای غیرقانونــی خــود را توســط سیســتم 

شــما انجــام دهــد.
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