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آغاز عملیات اجرایی احداث سد تاج امیر
عملیــات اجرایــی احــداث ســد تــاج امیــر
در شهرســتان دلفــان بــا حضــور اســتاندار
لرســتان ،فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــاء
(ص) ،جمعــی از معاونیــن اســتاندار و
مدیــران اســتانی در منطقــه خاوه شهرســتان
دلفــان آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان ،عملیــات اجرایــی
ایــن ســد از ســال  91آغــاز شــده کــه بــه
دالیــل مختلــف متوقــف شــده کــه بــا همــت
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان و قــرارداد

منعقــد شــده بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــاء (ص) ،عملیــات اجرایــی ایــن ســد
بــه صــورت رســمی آغــاز شــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان
در آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی احداث ســد
تــاج امیــر گفــت :ایــن ســد بــا هــدف تامیــن
آب شــرب شــهر و روســتاهای اطــراف،
تامیــن آب صنعــت و محیط زیســت ســاخته
مــی شــود.
مهنــدس علــی امیــد ســیفی افــزود :حجــم
ذخیــره ایــن ســد  9.5میلیــون متــر مکعــب

اســت کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام
شــده هفــت میلیــون متــر مکعــب بــه
مصــرف شــرب ،یــک میلیــون متــر مکعــب
در مصــارف صنعتــی و یــک میلیــون متــر
مکعــب در مصــارف زیســت محیطــی مصرف
مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :ارتفــاع ایــن ســد از پــی
 50متــر و عــرض آن  8متــر بــوده کــه بــر
اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده طــول
تــاج  225متــر و از نــوع ســنگ ریزیــه ای بــا
هســته رســی ســاخته مــی شــود.

وی اضافــه کــرد :اعتبــار مــورد نیــاز ایــن
ســد تــا مرحلــه تکمیــل  540میلیــارد
ريــال خواهــد بــود کــه بــرای تجهیــز کارگاه،
تاکنــون  20میلیــارد ريــال هزینــه شــده
اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگی
و روان آب هــای شهرســتان دلفــان اظهــار
داشــت :ایــن شهرســتان بــا  120هــزار
هکتــار اراضــی خــود حــدود  7درصــد اراضی
اســتان را تشــکیل داده اســت.
ســیفی افــزود :میانگیــن بارندگــی در ایــن

منطقــه  818میلیمتــر در ســال بــوده کــه
 10درصــد از میانگیــن کشــوری نیــز باالتــر
اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان
بــا اشــاره بــه وجــود  320حلقــه چــاه در این
شهرســتان اظهــار داشــت :ایــن چــاه هــا بــا
حجــم برداشــت  30میلیــون متــر مکعــب در
ســال در بخــش کشــاورزی 10حلقــه و در
بخــش صنعــت  67حلقــه فعالیــت دارنــد.
متن کامل در صفحه 2
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شرکت آب منطقه ای لرستان

لیال سوری
درجامعــه اســامی
جایــگاه ارزشــی افــراد
نــزد خــدا بــر اســاس
لیاقــت هــای دینــی
و ایمانــی آنهاســت و ایــن یــک اصــل
قرآنــی اســت کــه مــی فرمایــد  :پــس
آیــا کســانی کــه مؤمــن انــد همچــون
کســانی هســتند کــه فاســق و ســرکش
انــد ؟ نــه ،اینــان برابــر نیســتند .در
ســوره حجــرات آیــه ده فرمــوده اســت
 :مــردان و زنــان باایمــان نســبت بــه
یکدیگروالیــت متقابــل دارنــد .
رســول خــدا (ص )فرمــود  :اســام آن
اســت کــه قلبــت را بــه حــق واگــذاری
و مســلمانان از دســت وزبانــت در امــان
باشــند .
تعامل بامؤمنانلزوم اجتماع مؤمنان
رســول خــدا (ص ) فرمودنــد :ای مــردم
بــه اجتمــاع رو آوریــد واز جدایــی
بپرهیزیــد.
برکات اجتماع مؤمنان
امــام باقــر( ع)فرمــود  :گردهــم آییــد
و باهــم گفــت گوکنیدکــه فرشــتگان
شــما را احاطــه مــی کننــد .خــدا
رحمــت کنــد هرکســی راکــه امــر مــا
را زنــده مــی کنــد .
یکی به مؤمنان و اقسام آنحمایــت مالــی -اطعــام مومــن -
تامیــن لبــاس مؤمــن  -تزویــج مؤمــن
 خدمــت بــه مؤمــن -هدیــه دادنبــه مؤمــن  -پذیــرش هدیــه -قــرض
دادن بــه مؤمــن  -مــدارا در تجــارت
بــا مؤمــن
حمایت معنوی مؤمن
نقــد خیرخواهانــه -تــرک دوســتی بــا
دشــمنان مؤمــن  -نگهــداری راز مؤمــن
توجــه نکــردن بــه شــایعات دربــارهمؤمــن  -پرهیــزاز اتهــام بــه مؤمــن -
حفــظ آبــروی مؤمــن  -عفــو از لغــزش
مؤمــن  -آزادی مســلمان  -دعــا بــرای
مؤمــن  -یــاری مســلمان  -زیــارت
مؤمــن  -خوشــرویی بــا مؤمن-ســام
و دســت دادن بــه مؤمــن  -اجابــت
دعــوت مؤمــن  -خــوردن غــذای
مؤمــن -
حمایت عاطفی مؤمن
شــاد کــردن مؤمــن  -اجــال و تکریــم
مؤمــن  -اســتقبال گــرم از مؤمــن
گشــاده رویــی  -اعــان بیمــاری بــهبــرادران مؤمــن  -تــرک تقاضــا یــی از
مؤمــن کــه احتمــال رد آن وجــود دارد
 پذیــرش عــذر مؤمنــان  -اعتمــاد بــهســخن مؤمنــان
منبع :مفاتیح الحیاه
آیت ا ..جوادی آملی
نوشینبرومند
مالکیــت عمومــی و ملــی آب بر
اســاس اصــل  45قانون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران،
آبهــای دریاهــا و آبهــای جــاری
در رودهــا و انهــار طبیعــی و
دره هــا و هــر مســیر طبیعــی
دیگــر اعــم از ســطحی و زیــر زمینــی ،ســیالب
هــا و فاضــاب هــا ،زه آبهــا ،دریاچــه هــا ،مــرداب
هــا ،برکــه هــای طبیعــی ،چشــمه ســارها ،آب
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
بــرداری مــی شــود.
مســوولیت حفــظ و اجــازه و نظــارت بــر بهــره
بــرداری از آنهــا بــه دولــت محــول مــی شــود
کــه مطابــق بــا مــاده  21قانــون توزیــع عادالنــه
آب تخصیــص و اجــازه بهــره بــرداری از منابــع
عمومــی آب بــرای مصــارف شــرب ،بهداشــت،
کشــاورزی ،صنعــت و ســایر مــوارد مختصــرا بــا
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حقوق برادران دینی

عملیــات اجرایــی احــداث ســد
تــاج امیــر در شهرســتان دلفــان بــا
حضــور اســتاندار لرســتان ،فرمانــده
قــرارگاه خاتــم االنبیــاء (ص)،
جمعــی از معاونیــن اســتاندار و
مدیــران اســتانی در منطقــه خــاوه
شهرســتان دلفــان آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،
عملیــات اجرایــی ایــن ســد از
ســال  91آغــاز شــده کــه بــه
دالیــل مختلــف متوقــف شــده کــه
بــا همــت شــرکت آب منطقــه ای
لرســتان و قــرارداد منعقــد شــده بــا
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء
(ص) ،عملیــات اجرایــی ایــن ســد
بــه صــورت رســمی آغــاز شــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه
ای لرســتان در آییــن آغــاز
عملیــات اجرایــی احــداث ســد
تــاج امیــر گفــت :ایــن ســد بــا
هــدف تامیــن آب شــرب شــهر و
روســتاهای اطــراف ،تامیــن آب
صنعــت و محیــط زیســت ســاخته
مــی شــود.
مهنــدس علــی امیــد ســیفی
افــزود :حجــم ذخیــره ایــن ســد
 9.5میلیــون متــر مکعــب اســت
کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی انجام
شــده هفــت میلیــون متــر مکعــب
بــه مصــرف شــرب ،یــک میلیــون
متــر مکعــب در مصــارف صنعتــی
و یــک میلیــون متــر مکعــب در
مصــارف زیســت محیطــی مصــرف
مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :ارتفــاع ایــن ســد
از پــی  50متــر و عــرض آن  8متــر
بــوده کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی
انجــام شــده طــول تــاج  225متــر
و از نــوع ســنگ ریزیــه ای بــا
هســته رســی ســاخته مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :اعتبــار مــورد نیــاز
ایــن ســد تــا مرحلــه تکمیــل 540
میلیــارد ريــال خواهــد بــود کــه
بــرای تجهیــز کارگاه ،تاکنــون 20
میلیــارد ريــال هزینــه شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه
وضعیــت بارندگــی و روان آب هــای
شهرســتان دلفــان اظهــار داشــت:
ایــن شهرســتان بــا  120هــزار
هکتــار اراضــی خــود حــدود 7
درصــد اراضــی اســتان را تشــکیل
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داده اســت.
ســیفی افــزود :میانگیــن بارندگــی
در ایــن منطقــه  818میلیمتــر
در ســال بــوده کــه  10درصــد
از میانگیــن کشــوری نیــز باالتــر
اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه
ای لرســتان بــا اشــاره بــه
وجــود  320حلقــه چــاه در ایــن
شهرســتان اظهــار داشــت :ایــن

همچنیــن وجــود رودخانــه هــای
گوناگــون بــه عنــوان یکــی از
شهرســتان هــای مــورد نظــر ایــن
شــرکت از طــرح هــای متنــوع و
گوناگونــی برخــوردار اســت.
وی تصریــح کــرد :ایســتگاه پمپــاژ
گلــوم بحــری ،ایســتگاه پمپــاژ
اســماعیل آبــاد ،ســد مخزنــی
نورآبــاد ،ســد مخزنــی تــاج امیــر
تنهــا بخشــی از خدمــات ایــن

چــاه هــا بــا حجــم برداشــت 30
میلیــون متــر مکعــب در ســال در
بخــش کشــاورزی 10حلقــه و در
بخــش صنعــت  67حلقــه فعالیــت
دارنــد.وی افــزود :در حــال حاضــر
در ایــن شهرســتان ســه رودخانــه
فصلــی و ســه رودخانــه دائمــی
بــه طــول تقریبــی  250کیلومتــر
وجــود دارد کــه  82موتــور تلمبــه
بــا حجــم اســتحصال  12میلیــون
متــر مکعــب بــر روی رودخانــه هــا
در حــال برداشــت آب هســتند.
وی اضافــه کــرد :ایــن شهرســتان
از یــک هــزار و  960چشــمه و 25
رشــته قنــات و  25رشــته قنــات
تشــکیل شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات
انجــام شــده در ایــن شهرســتان
اظهــار داشــت :شهرســتان دلفــان
بــه دلیــل پراکندگــی جمعیتــی و

شــرکت در شهرســتان دلفــان
اســت کــه ســد تــاج امیــر بــه
همــت موسســه علــی ابــن ابــی
طالــب (ع) قــرارگاه خاتــم بــه
عنــوان یــک پــروژه اقتصــاد
مقاومتــی آغــاز شــده اســت.
در ادامــه ایــن آییــن اســتاندار
لرســتان نیــز گفــت :اســتان
لرســتان بــا اقدامــات و طــرح هــای
مختلــف در دســت اجــرا توانســته
اســت در میــان ســه اســتان پایلوت
اقتصــاد مقاومتــی قــرار گیــرد.
مهنــدس هوشــنگ بازونــد افــزود:
بــرای اجــرای طــرح هــای اقتصــاد
مقاومتــی همــه گروههــا ،مــردم و
ادارات بایــد پــای کار باشــند تــا
بتــوان طــرح هــا و برنامــه هــای
اقتصــاد مقاومتــی را اجرایــی کــرد.
وی تصریــح کــرد :پــروژه ســد تــاج
امیــر بــه عنــوان یکــی از طــرح

تاریخچه نظام تخصیص آب
وزارت نیــرو اســت( .مجلــس شــورای اســامی،
ابالغیــه مورخ)1/2/62بنابرایــن ضــرروت داشــت
تــا فرآینــدی بــرای انجــام ایــن وظیفــه قانونــی
توســط وزارت نیــرو تدویــن و بــه اجــرا درآیــد.
در دهــه هــای گذشــته بــا ت.جــه بــه اینکــه در
اغلــب مناطــق هنــوز تقاضاهــای آب کمتــر از
منابــع موجــود بــود ،لــذا تنــش معنــی داری
وجــود نداشــت و یــا در مناطــق پرتنــش کــه
دارای عرصــه هــای وســیع زراعــی بودنــد و
بنابرایــن عــدم انطبــاق توزیــع نیــاز آبــی بــا
منابــع موجــود دارای ابعــاد گســترده بــود بطــور
مــوردی چــاره اندیشــی الزم صــورت مــی گرفــت
کــه پیامــد آن وجــود ســدهای بــزرگ و شــبکه
هــای وســیع و مــدرن آبیــاری در ایــن مناطــق
بــا قدمــت زیــاد مــی باشــد.با گذشــت زمــان و
افزایــش تعــداد تقاضاهــا و همچنیــن بــروز تنــش
هــای آبــی بــا فراوانــی زیــاد ســبب گردیــد تــا

مدیــران آب اقــدام بــه احــداث ســازه هــای متعدد
تنظیــم آب و صــدور مجوزهــای زیــاد جهــت حفر
چــاه بــا رویکــرد تامیــن آب و پاســخگویی بــه
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
جهــت ادامــه ســایر فعالیــت هــا مــی گردیــد.
در ایــن راســتا نظــام منــد ســازی فرآینــد
تخصیــص آب راهکارهــای راهبــردی و اقدامــی
اساســی جهــت دســتیابی بــه امنیــت آبــی و
توســعه پایــدار منابــع آب تلقــی مــی گــردد.
تدویــن و اســتقرار نظــام تخصیــص آب بــا ایجــاد
تعــادل منطقــی بیــن عرضــه و تقاضــا و بهــره
بــرداری از منابــع متناســب بــا تــوان و پتانســیل
آنهــا یکــی از اثــرات مدیریــت صحیــح بــر منابــع

علی امید سیفی
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در
راســتای خدمــات رســانی بــه جــای
جــای اســتان در ســالهای گذشــته
از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده
و در ایــن راســتا بــا برنامــه هــای
کوتــاه و بلنــد مــدت توانســته
اســت زمینــه خدمــات رســانی بــه
مــردم شــهرهای مختلــف اســتان را
فراهــم کنــد.
در ایــن راســتا بــا روی کار آمــدن
دولــت تدبیــر و امیــد ،شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان توانســته اســت
در ســالهای گذشــته توفیقــات
اساســی را بــه دســت آورد کــه در
ادامــه بــه بخشــی از ایــن خدمــات
اشــاره مــی شــود:
عملکرد طرح و توسعه)1اتمــام ســد مــروک و افتتــاح آن
در دهــه فجــر  93بــا حجــم مخــزن
 110میلیــون متــر مکعــب آب در
ســال.
)2اتمــام ســد ایوشــان و افتتــاح
آن در دهــه فجــر  93بــا حجــم
مخــزن  52میلیــون متــر مکعــب
آب در ســال.
)3اتمــام ســد حوضیــان و افتتــاح
آن در اردیبهشــت  95بــا حجــم
مخــزن  2/31میلیــون متــر مکعــب
آب در ســال.
)4اتمــام ســاخت شــبکه آبیــاری
خــان آبــاد شــامل شــش ایســتگاه
پمپــاژ و  1600هکتــار شــبکه
آبیــاری درجــه  1و  2اصلــی کــه
اکنــون آمــاده افتتــاح مــی باشــد.
)5ایســتگاه پمپــاژ فیــض آبــاد
بــا پیشــرفت فیزیکــی  85درصــد
کــه بــه میــزان  1000هکتــار آن
بــا حضــور دکتــر شــریعتمداری
معــاون اجرایــی ریاســت جمهــوری
افتتــاح گردیــد.
*

هــای اقتصــاد مقاومتــی امــروز بــا
دســتان توانمنــد فرزنــدان ایــن
مــرز بــوم و بــا مدیریــت ســردار
عبداللهــی آغــاز مــی شــود تــا
بتوانــد سرمنشــاء خدمــات بــه
مــردم منطقــه باشــد.
وی اضافــه کــرد :قرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیــا (ص) در همــه حــال
در لرســتان پیشــگام بــوده و انعقــاد
ســاخت  50هــزار متــر مربــع
فضــای بهداشــتی درمانــی ،قــرارداد
یــک هــزار تخــت بیمارســتانی،
طــرح هــای راه ســازی و راه آهــن
و ســد ســازی تنهــا بخشــی از
خدمــات ایــن مجموعــه در راســتای
محرومیــت زدایــی و تــاش در
جهــت اقتصــاد مقاومتــی اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــر اســاس
تصمیمــات اتخــاذ شــده در وزارت
راه و شهرســازی ،کریــدور غــرب به
جنــوب بــه عنــوان یکــی از طــرح
هــای مهــم بــا عبــور از شهرســتان
دلفــان مــی توانــد ایــن منطقــه را از
بــن بســت نجــات دهــد.
وی اجــرای ایــن طــرح را بــه
عنــوان یکــی از طــرح هــای
بــزرگ نظــام اســامی در ایــران
دانســت و اظهــار داشــت :ایجــاد
زیرســاخت هــای توســعه نظیــر
جــاده ،راه آهــن ،توســعه فــرودگاه
و زیــر ســاخت هایــی همچــون
ســد ســازی و شــبکه هــای آبیــاری
مــی توانــد موجــب رشــد و توســعه
اســتان در همــه زمینــه هــا و آمــاده
ســازی بــرای ســرمایه گــذاری
بیشــتر باشد.اســتاندار لرســتان
در ادامــه بــا تقدیــر از زحمــات
ســردار عبداللهــی فرمانــده قــرارگاه
ســازندگی خاتــم االنبیــا (ص)
افــزود :اقدامــات ســردار عبداللهــی
و مجموعــه ایشــان در کشــور و
در ســطح ملــی مایــه مباهــات
جمهــوری اســامی اســت.
بازونــد گفــت :طــرح هایــی
همچــون عســلویه بــه عنــوان
یــک تمــدن بــزرگ اقتصــادی
محســوب مــی شــوند کــه بــا ایــن
گونــه طــرح هــا مــی تــوان اقتصــاد
کشــور را دگرگــون کــرد.

آب مــی باشــد.به عبــارت دیگــر ضــرورت داشــت
بــه جــای نــگاه ســاده صرفــا تامیــن آب جهــت
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
العمــل اجرایــی نظــام تخصیــص آب در ســال
 1378تهیــه گردیــد.
مجوزهــای تخصیــص آب زیــر زمینــی در اول هــر
برنامــه  5ســاله توســعه تعییــن و بــه شــرکتها
ابــاغ مــی گــردد و اعتبــار آنهــا تــا آخــر برنامــه
پنجســاله مــی باشــد.
اعتبــار مجوزهــای تخصیــص آب از منابــع آب
ســطحی "تخصیــص بــه طــرح هــای توســعه
منابــع آب" و هــر گونــه برداشــت آب ســطحی
بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
دوره اعتبــار ایــن تخصیــص هــا حداکثــر 25ســال 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
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فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــا (ص) نیــز گفــت :قــرارگاه
ســازندگی خاتــم امــروز همچــون
زمــان جنــگ تحمیلــی در جنــگ
اقتصــادی و در جنــگ ســازندگی
در تــاش اســت .ســردار ســرتیپ
پاســدار عبادالــه عبداللهــی افــزود:
طــرح هــای بزرگــی همچــون
پتروشــیمی ،ســاخت ســد و شــبکه
آبیــاری ،ســاخت راه و راه آهــن،
ســاخت و توســعه فرودگاههــا مــی
توانــد بــه اقتصــاد کشــور کمــک
کنــد .وی اضافــه کــرد :قــرارگاه
خاتــم بــه پشــتیبانی مــردم و بــا
حمایــت هــای مردمــی توانســته
اســت بــا حضــور جوانــان متعهــد،
متخصــص و دانــش آموختــه نظــام
اســامی در طــرح هــای داخلــی
کشــور ســند زرینــی از توســعه و
رفــع محرومیــت را رقــم بزنــد.
وی تصریــح کــرد :در گذشــته
طراحــی ،ســاخت و بهــره بــرداری
بســیاری از پــروژه هــا توســط
نیروهــای خارجــی انجــام مــی شــد
امــا امــروز بــا مدیریــت و تــاش
همــه جوانــان انقالبــی ،طــرح هــای
کالن ملــی توســط مهندســین
داخلــی در دســت ســاخت و بهــره
بــرداری هســتند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه
وضعیــت کشــور ایــران نســبت
بــه منطقــه نیــز اظهــار داشــت:
کشــور ایــران از دو حــوزه خدمــات
مهندســی و امنیــت از تــوان باالیــی
برخــوردار اســت کــه ایــن دو مهــم
بــه پشــتوانه تــاش هــای شــبانه
روزی جوانــان و متخصصــان ایرانــی
بــه دســت آمــده اســت.
ســردار عبداللهــی افــزود :اقتصــاد
کشــور ایــران متکــی بــه صنعــت
نفــت بــوده و بــا پیشــبرد اقتصــاد
مقاومتــی ایــن وابســتگی رفــع و
مــی تــوان در حــوزه هــای مختلــف
توســعه اقتصــادی را در کشــور
گســترش داد.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــاء (ص) گفــت :اقتصــاد
مقاومتــی یعنــی مقــاوم ســازی
کشــور در مقابــل تهدیدهــا و
نیازهــا و ایــن مهــم بایــد از
روســتاها و مناطــق محــروم کشــور
آغــاز شــود.

گرفــت.
تخصــی اعتبــار بــه منابــع آب ســطحی و زیــرزمینــی عبارتســت از :میــزان آبــی کــه در هــر
یــک از محــدوده هــای مطالعاتــی و حوضــه هــای
آبریــز و همچنیــن آبهــای ورودی بــه کشــور از
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
تــا مجوزهــای بهــره بــرداری جهــت متقاضیــان
مصــارف مختلــف در ســقف آن و در دوره هــای
زمانــی مشــخص صــادر گــردد.
لزوم وجود تخصیص آب:
)1مســائل 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
هــا در حــوزه هــای آبریــز.

شیدا برمه زیار
امــروزه اکثــر
هــای
کشــور
توســعه یافتــه
نیمــی از درآمــد
ناخالــص ملــی
خــود را صــرف آمــوزش نیــروی
انســانی مــی نماینــد.
تولیــد دانــش ،فنــاوری اطالعــات
وتبــادل آن از ضــروری تریــن
نیازهــای یــک جامعــه وافــراد آن
مــی باشــد .آمــوزش را مــی
تــوان مــادر همــه اطالعــات ،علــوم
ومباحــث درنظــر گرفــت چراکــه
هــر مهــارت  ،فــن وعلمــی نیــاز بــه
دانســتن و آمــوزش
دارد .مطالعــه نیــز بــه آمــوزش
نیــاز دارد .بــا توجــه بــه تغییــرات
چشــمگیر در محیــط هــای
ســازمانی اجتماعــی و تشــدید
عرصــه رقابــت در جهــان امــروزی

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.

شرکت آب منطقه ای لرستان

عملکرد شرکت آب منطقه ای استان لرستان در دولت تدبیر و امید
)6پیشــرفت فیزیکــی  20درصــدی
در تامیــن و انتقــال آب بــه دشــت
جایــدر کــه اکنــون ســاختمان
ایســتگاه پمپــاژ مرکــزی ،خــط
انتقــال فــوالدی دو خطــه بــه
طــول  1850متــر ،کانــال هــای
انتقــال بــه طــول  9700متــر در
شــبکه اصلــی و فرعــی بــه میــزان
 800هکتــار ســاخته شــده انــد.
)7پیشــرفت فیزیکــی  40درصــدی
در طــرح تکمیلــی آبرســانی بــه
شــهر ازنــا کــه در حــال حاضــر
 21کیلومتــر خــط انتقــال احــداث
گردیــده ،پکیــج موقــت تصفیــه آب
بــه ظرفیــت  80لیتــر بــر ثانیــه
ســاخته شــده ،مخــزن  5000متــر
مکعبــی بتونــی احــداث گردیــده و
تصفیــه خانــه دائــم بــه ظرفیــت
 260لیتــر در ثانیــه بــا  85درصــد
پیشــرفت آمــاده مــی باشــد.
)8پیشــرفت فیزیکــی  60درصــدی
در طــرح آبرســانی بــه شــهر
بروجــرد ،چاههــای محفــوره ،خــط
انتقــال آب چاههــا بــه ایســتگاه
پمپــاژ چشــمه غــازی و خــط
انتقــال آب بــه مخــازن ذخیــره بــه
منظــور تامیــن  26میلیــون متــر
مکعــب آب اســت .همچنیــن دو
مخــزن  10و  2000متــر مکعبــی
ذخیــره آب احــداث گردیــده اســت.
)9پیشــرفت فیزیکــی  90درصــدی
در شــبکه آبیــاری ســد حوضیــان
وســعت کل شــبکه  3000هکتــار
بــوده کــه تمامــا تحــت فشــار و بــا
لولــه ای  GRPاز قطــر  500الــی
 1500و لولــه هیــا پلــی اتیلــن از
قطــر  90تــا  450میلــی متــر مــی
باشــد.
)10پیشــرفت فیزیکــی حــدود 90

درصــدی در شــبکه اصلــی آبیــاری
کمنــدان.
)11پیشــرفت فیزیکــی حــدود
 40درصــدی در شــبکه آبیــاری
ایوشــان.
)12پیشــرفت فیزیکــی حــدود
 60درصــدی در شــبکه آبیــاری
مــرووک
عملکــرد طــرح احیــا وتعــادل بخشــی
)1نصــب تعــداد  416دســتگاه
کنتــور هوشــمند آب و بــرق روی
چاههــای کشــاورزی اســتان
)2پــر و مســلوب ســازی تعــداد
 305حلقــه چــاه غیــر مجــاز در
شهرســتان هــای اســتان
)3هزینــه کــرد  30میلیــارد ريــال
از محــل اعتبــارات طــرح در قالــب
پــروژه هــای زیــر مجموعــه طــرح
)4راه انــدازی و تجهیــز و اســتقرار
 18گــروه گشــت و بازرســی در
ســطح دشــتهای اســتان جهــت
کنتــرل و برخــورد بــا تخلفــات
)5تشــکیل  850فقــره پرونــده
جهــت متخلفــان بــه حریــم منابــع
آبــی
)6اخــذ  300حکــم قضایــی
در خصــوص انســداد چاههــا
و موتــور تلمبــه هــای غیــر
مجــاز
 )7ا نعقــا د
قــر ا ر د ا د
بــا 30
مشــا و ر
15
و
پیمانــکار
جهــت
اجــرای
پــروژه

چالش های آموزشی بانوان

ســازمانها بیــش از گذشــته بــه
دنبــال جــذب و از آن مهمتــر
حفــظ و توســعه افــراد بــرای ا
نجــام فرآیندهــای جــاری وآینــده
خودهســتند .ســازمانها بــه دنبــال
ســرمایه جدیــدی تحــت عنــوان
ســرمایه انســانی هســتند ،بــه
جــرأت مــی تــوان گفــت کــه
ســرمایه انســانی عاملــی اســت کــه

بیــش از هــر عامــل دیگــری بــر
روی رشــد و بقــای ســازمانی تأثیــر
گــذار اســت .رســیدن بــه اهــداف
ســازمان بســتگی بــه توانایــی
کارکنــان در انجــام وظایــف محولــه
و انطبــاق بــا محیــط متغیــر دارد.
اجــرای آمــوزش و بهســازی نیــروی
انســانی ســبب مــی شــود تــا افــراد
بتواننــد متناســب بــا تغییــرات

هــای طــرح احیــا
)8مطالعــه و راه انــدازی  3تعاونــی
آب بــران در شهرســتان هــای
کوهدشــت ،اشــترینان و ازنــا
بــا  2500هکتــار اراضــی تحــت
پوشــش
)9تشــکیل ســتاد اجــرای الگــوی
کشــت و تعییــن ســقف برداشــت
آب زیــر زمینــی از دشــتهای
اســتان
اقدامــات انجــام شــده دفتــرمهندســی رودخانــه
)1ســاماندهی حــدود  10کیلومتــر
از طــول رودخانــه هــای اســتان
لرســتان
)2صــدور مجــوز برداشــت مصالــح
رودخانــه ای بالــغ بــر یــک میلیــون
و  200هــزار متــر مکعــب شــن و
ماســه رودخانــه ای
)3اجــاره  26هکتــار از اراضــی
بســتر غیــر فعــال مجــاری آبــی
جهــت توســعه و فعالیــت مــزارع
پــرورش ماهــی در ســطح اســتان
)4در بحــث مبــارزه بــا زمیــن
خــواری و آزاد ســازی حریــم
و بســتر رودخانــه هــا،
بالــغ بــر  40هکتــار از
اراضــی تصــرف شــده
در محــدوده بســتر و
حریــم رودخانــه
آ ز ا د
گردیــد.
)5
تعییــن
حــد
بســتر
ســازمانی و محیــط ،بطــور مؤثــر
فعالیتهایشــان را ادامــه داده و بــر
کارایــی خــود بیفزاینــد.
سیســتم آموزشــی هــر ســازمان،
بــه عنــوان یکــی از سیســتم هــای
اصلــی ارتقــا دهنــده و بهبــود
دهنــده وضعیــت ســازمان (از
طریــق کارکنــان) ،نقــش ویــژه ای
در توســعه و بهبــود منابــع انســانی
ایفــا مــی نمایــد .هــر چنــد همــه
مراحــل فرآینــد آموزشــی ســازمان
(از قبیــل نیــاز ســنجی  ،برنامــه
ریــزی ،طــرح ریــزی و اجــرا)
حائــز اهمیــت اســت و در ایجــاد
سیســتم آموزشــی بایــد بــه آنهــا
توجــه زیــادی نمــود ،امــا اطمینــان
از دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی
و میــزان تحقــق آنهــا فقــط از
طریــق ارزشــیابی امــکان پذیــر
اســت .در واقــع در فراینــد آمــوزش
نمــی تــوان فعالیتــی را یافــت کــه

و حریــم رودخانــه هــای اســتان بــه
صــورت مــوردی  2100مــورد
)6مطالعــات سراســری حــد بســتر
و حریــم رودخانــه هــا ،مرحلــه اول
ســاماندهی حــدود  40کیلومتــر
عملکــرد دفتــر بهــرهبــرداری از تاسیســات آبــی
)1مرمــت و بازســازی تاسیســات
آبــی اعــم از ســدها و شــبکه هــای
آبیــاری ،ایســتگاههای پمپــاژ و
نیروگاههــای بــرق آبــی بــه مبلــغ
بیــش از  2000میلیــون ريــال
)2بهــره بــرداری از شــبکه هــای
جدیداالحــداث مــروک ،فیــض
آبــاد ،خــان آبــاد ،ســراب چنگائــی
و  ...بــا ســطح زیــر کشــت بیــش از
 1500هکتــار
)3تولیــد بیــش از  10هــزار
مــگاوات ســاعت انــرژی بــرق آبــی
در نیروگاههــای دره تخــت ازنــا و
تحویــل بهــش بــه سراســری
 طــرح هــای آمــاده بهــرهبــرداری هفتــه دولــت
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
در راســتای خدمــات رســانی بــه
مــردم اســتان ،در هفتــه دولــت
امســال نیــز دو طــرح را آمــاده و
بــه بهــره بــرداری خواهــد رســاند.
در ایــن راســتا طــرح شــبکه
آبیــاری زهکشــی ســد خــان
آبــاد در شهرســتان الیگــودرز
بــا ظرفیــت  1600هکتــار و بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  150میلیــارد
ريــال آمــاده شــده اســت.
طــرح ایســتگاه پمپــاژ چــم مهــر
نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 51
میلیــارد ريــال در شهرســتان
پلدختــر آمــاده و در هفتــه دولــت
بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
*مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه
ای لرســتان
بــه انــدازه ارزشــیابی بــر عملکــرد
سیســتم آموزشــی مؤثــر باشــد.
ارائــه بازخــورد مناســب بــه ورودی
هــای فرآینــد آمــوزش و اجــرای
برنامــه بهبــود و ارتقــاء تنهــا بــا
توجــه بــه آن امــکان پذیــر اســت.
زنــان جامعــه مــا نیزنقــش بــه
ســزایی درآمــوزش دارنــد .آنهــا
همانگونــه کــه بــا تولــد فرزنــد
تمــام تــاش وســعی خــود را در
رشــد جســمانی و ســامت وی
مــی نماینــد ،اگــر در همــان ابتــدا
کتابخوانــی را درکــودک خردســال
خــود متناســب بــا ســن و کتــب
خــاص نهادینــه نماینــد ،کــودک بــا
مطالعــه خــو گرفتــه وایــن فراینــد
تــا بزرگســالی بــه همــراه او خواهــد
بــود .
مشــاور مدیــر عامــل در امــور
زنــان وخانــواده شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان

عکس فرزندان
همکاران
شرکت آب
منطقه ای
لرستان
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نحوه تشکیل منابع شن و ماسه
رودخانه ای
کرامــت

*ســید
فر هــا د ی
منبــع اصلــی ایجــاد دانــه
هــای شــن و ماســه در
طبیعــت ســنگهای مــادر
در نواحــی کوهســتانی مــی باشــد بدیــن
صــورت کــه هوازدگــی ســنگهای مــادر در
طــول زمــان باعــث سســت شــدن پیونــد
دانــه هــا و خــرد شــدن ســنگ شــده و
توســط عواملــی همچــون نیــروی ثقــل،
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
بــه ســمت پاییــن دســت ،بــارش بــاران و
فرســایش آبــی مــی باشــد .بــارش بــاران
ابتــدا باعــث کنــده شــدن ذرات هــوازده از
ســنگ مــادر شــده و ســپس بــا تشــکیل
روانابهــا ایــن ذرات همــراه بــا جریــان آب به
ســمت پاییــن دســت حرکــت مــی کننــد.
ذرات رســوبات بــه ســه صــورت محلــول
 ،معلــق و یــا غلطــش و جهــش در بســتر
توســط جریــان آب حمــل مــی شــوند کــه
انــدازه ذرات و قــدرت جریــان در نحــوه ایــن
انتقــال موثــر مــی باشــد.ذرات حمــل شــده
بــا جریــان آب بعلــت برخــورد مــداوم بــا
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
جریــان کــه همــراه بــا کاهــش شــیب و
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
هوازدگــی و پوســیدگی بیشــتری بــوده و
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
جهــت اســتفاده بعنــوان شــن و ماســه
ندارنــد .مرغوبتریــن مصالــح در قســمت
میانــی رودخانــه تــه نشــین مــی شــود زی ـرا
هــم دانــه بنــدی و ان ـدازه مناســبی داشــته و
هــم اســتحکام قابــل قبولــی دارا مــی باشــند.
البته مصالــح رودخانــه ای هرچند بعلت درجه
مقاومــت مکانیکی بــاال و عــدم دارابــودن ذرات
ریــز و کــم مقاومــت از منابــع مهــم تامیــن
مصالــح پــروژه هــای عمرانی بشــمار مــی آیند
ولــی بعلــت گردگوشــه بــودن ذرات آن ،شــن
و ماســه رودخانــه ای در مخلــوط بتــن دارای
چفــت شــدگی کمتــر نســبت بــه مصالــح
کوهــی بــوده کــه بایســتی در کاربرد ایــن نوع
مصالــح بــا توجه بــه محل مصــرف دقــت الزم
را مبــذول نمــود.
کارشــناس منابــع آب ســطحی و مدیــر دفتــر مهندســی
رودخانــه شــرکت آب منطقــه ای لرســتان

همکار گرامی

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

نیکان آزادی

سام رشنو

آرتین اسکندری

مصیبت وارده را به شما و
خانواده محترمتان تسلیت
عرض می نماییم.
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دانستنی های رایانه ای
چگونه بفهمیم که هک شده ایم ؟
مسعود آزادی
راههــای زیــادی هســت کــه
بــه کمــک آنهــا بفهمیــم هــک
شــده ایــم یــا نــه؟ ولــی برخــی
از راههــای نفــوذ هکرهــا بــه
سیســتم بســیار اعجــاب انگیــز هســتند.
عالمــت 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 اطالعــات
کامپیوتــر شــما در شــبکه (معمــوال اینترنــت) قــرار
داده شــده انــد در حالیکــه شــما اجــازه ایــن کار را
نــداده اید.برنامــه هایــی را در سیســتم خــود مــی
بینیــد کــه خودتــان آنهــا را نصــب نکــرده ایــد.
در حالــی کــه مشــغول بــه انجــام کاری هســتید
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 :
گام :1اگــر گمــان مــی کنیــد کــه هکــر هنــوز در
کامپیوتــر اســت ،فــورا اتصــال خــود را از اینترنــت
قطــع کنیــد.
گام :2بررســی کنیــد کــه آیــا برنامــه جدیــدی (از
قبیــل برنامــه هــای ضــد ویــروس یــا ضد جاســوس)
در سیســتم نصــب شــده اســت یــا نــه .همچنیــن
بررســی کنیــد کــه آیــا برنامــه هایــی هســتند کــه
درســت بــاز نشــده یــا اجــرا نشــوند؟
گام :3کامپیوتــر 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
دهیــد (از قبیــل Avast Home Edition, :
)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 :
گام :4از فایلهــای مهــم خــود بــر روی  CDیا DVD
یــا حافظــه  USBپشــتیبان تهیــه کنید.اگــر قبال از
وضعیــت مطمئــن وینــدوز خــود بــکاپ گرفتــه ایــد،
آن را بــا امــکان  System Restoreوینــدوز
بازگردانــی کنیــد تــا سیســتم شــما بــه حالــت قابــل
اطمینــان قبلی برگــردد.
در غیــر ایــن صــورت ،اقــدام بــه نصــب مجــدد
وینــدوز کنیــد.
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،
مســتندات) در یــک درایــو رمزنــگاری شــده USB
پشــتیبان تهیــه کــرده و بــه خوبــی از آنها نگهــداری
کنید .
*از نــرم افــزار هــای امنیتــی نیــز مــی توانیــد بــرای
رمزگــذاری اطالعــات مهــم مثــل حســابهای بانکی و
پســورد هــا و  ...اســتفاده نماییــد*.
بــرای آنکــه در هنــگام هــک شــدن ،مجبــور بــه
تعویــض یــا نصــب دوبــاره وینــدوز نشــوید ،از نــرم
افــزار هایــی کــه امــکان تهیــه پشــتیبان و بازیابــی
وینــدوز را دارنــد اســتفاده کنیــد.
بــه هــر ســایت دانلــودی اطمینــان نکنیــد .ســایت
هــای دانلــود غیــر معتبــر ممکــن اســت خواســته
یــا ناخواســته حــاوی فایــل هــای مخــرب و آلــوده
باشــند.
چنــد هشــدار:اگر سیســتم خــود را بــه طــور مرتــب
کنتــرل نکــرده و متوجــه هــک شــدن آن نشــوید،
ممکــن اســت کار بــه جایــی برســد کــه اطالعــات
مهمــی را از دســت بدهیــد که خســارت هــای مادی
یــا معنــوی بــرای شــما داشــته باشــد.
در صــورت برطــرف نکــردن مشــکالت امنیتــی کــه
هکــر بــرای سیســتم شــما ایجــاد کــرده اســت،
ممکــن اســت کامپیوتــر شــما بــه شــکل یــک
 Zombieدر آیــد .یعنــی کامپیوتــری کــه هکــر
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.

محمد کرموند
گام اول در مســیر
احیــاء و تعــادل
بخشــی منابــع آب
زیرزمینــی ؛ تغییــر
نگــرش و باورهــای
گذشــته و ایجــاد بینــش مبتنــی
برحقایــق و شــرایط پیــش روی
منابــع آب کشــورمی باشــد  .ایــن
تغییــر مشــتمل بــر ســطوح عمــوم
مــردم و بهــره بــرداران بویــژه در
بخــش کشــاورزی و همچنیــن
مدیــران و متولیــان کالن و خــرد
در ارتبــاط بــا لــزوم رویکردهــای
غیرســازه ای و مدیریــت صحیــح
و بهینــه مصــرف آب در بخــش
هــای مختلــف مــی باشــد .
براســاس همیــن بــاور و نگــرش ،
پــروژه اطــاع رســانی  ،آمــوزش
و فرهنگســازی بــا هــدف ایجــاد
ســرمایه ثبــت و کارا در جهــت
حمایــت و پشــتیبانی مردمــی و
زمینــه ســاز و بســتر ســاز انجــام
پایــدار دســته پــروژه هــای پیــش
بینــی شــده در راســتای طــرح
احیــاء و تعــادل بخشــی منابــع آب
زیرزمینــی تعریــف و دســتورالعمل

پروژه اطالع رسانی  ،آموزش و فرهنگ سازی یکی از مهمترین زیرشاخه های طرح احیاء و
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

مربوطــه تدویــن و تنظیــم گردیــد
کــه بــا امضــاء وزیــر محتــرم نیــرو
بــه شــرکت هــای آب منطقــه ای
ابــاغ گردیــد  .آقــای مهنــدس
محمدرضــا کرمونــد مدیــر پــروژه
اطــاع رســانی و آمــوزش و
فرهنگســازی طــرح احیــاء و تعــادل
بخشــی منابــع آب زیرزمینــی
در گفتگــو بــا خبرنــگار ماهنامــه
تخصصــی آب در خصــوص فعالیــت
هــا و اقدامــات انجــام گرفتــه در
رابطــه بــا پــروژه مذکــور اظهــار

مهرداد محمدی
پــروژه هــای طــرح احیــاء
را مــی تــوان بــه ســه
دســته تقســیم کــرد :
 دســته اول  :پــروژههایــی کــه منجــر بــه
تولیــد و تدقیــق داده هــا و اطالعــات
در خصــوص منابــع و مصــارف وضعیــت
آبخــوان هــا مــی شــوند کــه عبارتنــد از :
 1حفــر چــاه هــای پیزومتــری وا کتشــا فی
 2تجهیــز چــاه هــای پیزومتــری بــهابزارهــای ســنجش
 3تهیــه بیــان و بهنــگام ســازی بانــکاطالعاتــی محــدوده هــای مطالعاتــی
کشــور
 3تهیــه بیــان و بهنــگام ســازی بانــکاطالعاتــی محــدوده هــای مطالعاتــی
کشــور
دســته دوم  :پــروژه هایــی کــه نقــش
کنتــرل  ،نظــارت و بهــره بــرداری از

داشــت  :ایــن پــروژه در قالــب دو
قراردادتحــت عنــوان فرهنگســازی
 ،نیازســنجی و پایــش افــکار بــه
جهــاد دانشــگاهی اســتان لرســتان
واگــذار گردیــد  .در ادامــه کرمونــد
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان در خصــوص
فعالیــت هــای انجــام گرفتــه ایــن
دو پــروژه تاکنــون بیــان داشــت
 :بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دو
پــروژه بــه نوعــی مکمــل همدیگــر
هســتند خوشــبختانه تــا کنــون

پروژه های طرح احیا
در شرکت آب منطقه ای لرستان
منابــع آب زیرزمینــی را بــر عهــده دارنــد
عبارتنــد از :
 1تقویــت و اســتقرار گــروه هــای گشــتو بازرســی
 2ساماندهی شرکت های حفاری 3مطالعه ایجاد واســتقرار بازار آب 4ایجــاد تشــکل هــای آب بــران و انجــامحمایــت هــای فنــی و مالــی از آنهــا (
وزارت جهــاد دانشــگاهی )
 5بــه روز نمــودن ســند ملــی آب (وزارت جهــاد دانشــگاهی )
 6مطالعــات فــرو نشســت در دشــتهــای کشــور ( ســازمان زمیــن شناســی
و اکتشــافات معدنــی کشــور )
 7اطــاع رســانی و آگاه ســازی افــکارعمومــی
دســته ســوم  :پــروژه هایــی هســتند کــه
مســتقیماً منجــر بــه ذخیرســازی آب در

آغاز بکارگروه های گشت و بازرسی آب منطقه ای لرستان
گروهــای گشــت و بازرســی حفاظــت از منابــع
آبــی  ،کار خــود را آغــاز
کردنــد تــا بــا نظــارت و
بازرســی از هرگونــه تخلــف
ممکــن در بخــش آب
جلوگیــری بــه عمــل آیــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقه
ای لرســتان معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری
بیــان کــرد  :وضعیــت آب در لرســتان ماننــد
ســایر اســتان هــای کشــور بــا بحــران مواجــه
شــده و حفاظــت از منابــع آبــی و صرفــه جویــی
در مصــرف آب یــک وظیفــه ملــی و همگانــی
اســت و در ایــن راســتا شــرکت آب منطقــه
ای گــروه هــای گشــت و بازرســی را جهــت
تحقــق ایــن مهــم و همچنیــن جلوگیــری
از تخلفــات مربــوط بــا آب هــای ســطحی و
زیرزمینــی فعــال کــرده اســت کــه ایــن گــروه
هــا بــه صــورت شــبانه روزی وظایــف خــود را
در دشــت هــا و مناطــق مــورد نظــر اســتان
انجــام مــی دهنــد .

اقدامــات خوبــی در ایــن خصــوص
از قبیــل برگــزاری جشــنواره
نقاشــی کــودک بــا موضــوع
نجــات آب  ،برگــزاری جلســه
آمــوزش و فرهنگســازی( دانــاب
) در دو مدرســه عیســی عزیــزی
و بحرالعلــوم  ،برگــزاری کارگاه
آموزشــی تغییــرات کمــی و کیفــی
آب هــای زیرزمینــی در ده هــای
گذشــته و پیــش بینــی وضعیــت
آن در آینــده  ،برگــزاری جلســه
بــا ســازمان تبلیغــات اســامی ،
جلســه بــا فرمانــدار کوهدشــت در
خصــوص همــکاری در طــرح احیــاء
و تعــادل بخشــی در شهرســتان
 ،جلســه بــا آمــوزش و پــرورش
اســتان  ،جلســه بــا ائمــه جمعــه
شهرســتان خــرم آبــاد و پوشــش
اخبــار مربوطــه در خبرگــزاری
ایســنا انجــام گرفتــه اســت  .وی
گفــت  :جلســه ای بــا انجمــن
ســینمای جــوان در خصــوص تهیــه
ســناریوی فیلــم کوتــاه و صدثانیــه
ای برگــزار گردیــد کــه در ادامــه

نــادر مختــاری همچنیــن افــزود  :از وظایــف
مهــم محولــه بــه گــروه هــای گشــت و بازرســی
 ،پیشــگیری از حفرچــاه و اضافــه برداشــت از
منابــع آب زیرزمینــی و جلوگیــری از تعــرض
بــه حریــم و بســتر رودخانــه هــا مــی باشــد .
در ادامــه مهــدی ســجادی مدیــر دفتــر
حفاظــت از منابــع آب شــرکت آب منطقــه
ای لرســتان  ،همــکاری و تبــادل اطالعــات بــا
گــروه هــای نظــارت و بازرســی حــوزه هــای
مجــاور را از دیگــر وظایــف ایــن گــروه هــا
برشــمرد و اظهــار داشــت  :منابــع آبــی بــه
عنــوان یــک ســرمایه ملــی و محــدود اســت
کــه بــه همــه نســل هــا تعلــق داشــته و بایــد
در حفــظ و نگهــداری از آن تــاش بیشــتری
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 .

آبخــوان هــا مــی شــود و عبارتنــد از :
 1خرید و انســداد چاه های کشاورزی 2جایگزینــی پســاب بــا چــاه هــایکشــاورزی در دشــت هــای ممنوعــه
 3تهیــه ونصــب کنتورهــای حجمــی وهوشــمند روی چــاه هــا
 4اجــرای پــروژه هــای تغذیــه مصنوعــیو پخــش ســیالب
 5مطالعــه و اجــرای طرحهــایآبخیــزداری ( وزارت جهــاد کشــاورزی )
از مهمتریــن پــروژه هــای زیــر مجمــوع
طــرح احیــاء کــه نقــش کنتــرل و نظــارت
بــر بهــره بــرداری از منابــع آب زیرزمینــی
و جلوگیــری برخــورد بــا تخلفــات پیــش
آمــده را در ایــن خصــوص بــر عهــده دارد .
پــروژه تجهیــزات و اســتقرار گــروه هــای
گشــت و بازرســی باشــد کــه در اســتان
لرســتان از ســال  1387آغــاز شــده و تــا

آن موفــق بــه عقــد قــرارداد بــا
کارگردانهــای اســتان در خصــوص
تهیــه فیلــم مســتند  ،فیلــم بلنــد
و  10عددفیلــم کوتــاه صــد ثانیــه
شــدیم کــه هــم اکنــون در حــال
انجــام کار مــی باشــند  .ایشــان از
تهیــه کتابچــه هایــی بــا موضوعــات
مختلــف در خصــوص طــرح احیــاء
و تعــادل بخشــی خبــر داد و گفــت
 :بــا توجــه بــه اولویــت بنــدی هــای
بعمــل آمــده در خصــوص اجــرای
ایــن پــروژه تعــداد  10جلــد کتــاب
بــا عناویــن متفــاوت و در مقاطــع
ســنی مختلــف در حــال طراحــی
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
تامیــن اعتبــار را یکــی از اصلــی
تریــن عوامــل در جهــت کنــدی
کار دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد
در صــورت تامیــن اعتبــار عــاوه
برتکمیــل کارهــای نیمــه تمــام ،
مابقــی کارهــای انجــام شــده را هــم
بــه مرحلــه اجــرا برســانیم .

کنــون بــه مــدت  9ســال بــا بکارگیــری
 18گــروه گشــت و بازرســی مشــتمل بــر
 50نفــر نیــرو شــامل کارشناســان فنــی ،
حقوقــی و بــرق در ســطح دشــت هــای
اســتان وظایــف مربــوط بــه آمــار بــرداری
منابــع برداشــت آب و مصــارف ســالیانه
 ،کنتــرل و نظــارت بــر برداشــت منابــع
آب ســطحی و زیرزمینــی و جلوگیــری
برخــورد بــا تخلفــات موجــود در زمینــه
برداشــتهای غیــر مجازاضافــه برداشــت
هــا  ،توقیــف دســتگاه هــای حفــاری غیــر
مجــاز و جلوگیــری از تجــاوز بــه حریــم و
بســتر و تاسیســات آبــی تشــکیل پرونــده
قضایــی و همــکاری در اجــرای احــکام
صــادره بــر عهــده دارنــد در ایــن رابطــه
شــرکت آب منطقــه ای اســتان لرســتان از
آغــاز پــروژه در ســال  1387تــا کنــون بــا
انعقــاد قــرارداد بــا هشــت شــرکت مشــاور
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  51میلیــارد ریــال
وظایــف مربــوط بــه کنتــرل و نظــارت
بــر منابــع آب ســطح اســتان را بانجــام
رســانده اســت .

حضور فعال شرکت آب منطقه ای در هفته فرهنگی اقتصادی لرستان
مســوول روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای لرســتان از حضــور فعــال ایــن
شــرکت در هفتــه فرهنگــی اقتصــادی
اســتان در تهــران خبــر داد.
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،
ســد ســازی و امــور مربوطــه بــه نمایــش
بگــذارد.
وی تصریــح کــرد :غرفــه ایــن شــرکت
کــه بــه صــورت ویــژه ای بــا تصاویــری
از رودخانــه هــا و زیبایــی هــای لرســتان
تزییــن شــده بــود کــه نظــر هــر بیننــده
ای را ه خــود جلــب مــی کــرد.
وی اضافــه کــرد :غرفــه شــرکت آب منطقه

ای لرســتان مــورد اســتقبال وزرای کشــور،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،صنعــت،
معــدن و تجــارت و علــوم و تحقیقــات قرار
گرفــت و در بازدیــد خــود از نمایشــگاه
هفتــه فرهنگــی اقتصــادی لرســتان از
نزدیــک بــا دســتاوردهای ایــن شــرکت
آشــنا شــدند.
هفتــه فرهنگــی اقتصــادی لرســتان از 25
تــا  30مــرداد مــاه در بوســتان گفتگــو
تهــران برگــزار شــد.

