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عملکرد شرکت آب منطقهای استان لرستان در
اســتان لرســتان بــه دلیــل قــرار
گرفتــن در زاگــرس میانــی و بــا
داشــتن آب و هــوای معتــدل در
میــان اســتان هــای پربــارش
غیــر ســاحلی ایــران قــرار
گرفتــه اســت.
همجــواری لرســتان بــا کووهــای
زاگــرس و اســتانهای پربــارش و
وجــود روان آب هــای فــراوان،

تالش مجمع نمایندگان
لرستان برای رفع مشکالت
حوزه آب

ایــن اســتان را در میــان
سرشــاخه هــای حــوزه آبریــز
کرخــه و دز قــرار داده اســت.
ایــن موقعیــت طبیعــی موجــب
شــده تــا لرســتان بــه عنــوان
یکــی از اســتانهای پــرآب
کشــور ،زمینــه ایجــاد طــرح
هــای آبــی فراوانــی را داشــته
باشــد.

2

از ســوی دیگــر بــا روی کار
آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد
طــرح هــای آبــی و سدســازی
در لرســتان از قــوت و ســرعت
ســاخت بهتــری نســبت بــه
گذشــته بهــره منــد شــده
تــا جاییکــه شــاهد رشــد و
توســعه در طــرح هــای ســد
ســازی و مهــار آبهــا و ایجــاد

خطر سیالب و زلزله
در کمین  90درصد از
جمعیت کشور

2

زیرســاختهای آبرســانی بــوده
ایــم.
اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد
در حــوزه آب از آغــاز تاکنــون
در اســتان لرســتان برجســته
چشــمگیر بــوده اســت
و
بطوریکــه در ســه ســال و
نیــم اخیــر اقدامــات ســاز های
و غیــر ســاز های و مدیریتــی

اقدام جهادی برای
تکمیل طرح آبسرده

3
2

بســیار خوبــی در ایــن حــوزه
انجا مشــده اســت.
اســتان
ارشــد
مدیریــت
لرســتان ،در تحقــق ایــن
پروژ ههــا از گرفتــن اعتبــارات،
اخــذ تخصیــص آب و حــل
مشــکالت پروژ ههــا نقــش اول
را ایفــا نمــوده اســت.
متــن کامل در صفحه 4

اقتصاد مقاومتی
راهکاری برای توسعه
بیشتر

3
2

2

آب های زیرزمینی گنج های پنهان هستی اند ،اسراف آنها  ،اتالف زندگی است
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ـن
ـه در کمیـ
ـیالب و زلزلـ
ـر سـ
خطـ
ـور
ـت کشـ
ـد از جمعیـ
 90درصـ
مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای لرســتان
گفــت :حــدود  ۹۰درصــد از جمعیت کشــور
در معــرض حــوادث ناشــی از ســیالب و
زلزلــه قــرار دارد.
رضــا میرزایــی در جلســه مدیریــت بحــران
شــرکت آب منطقـهای لرســتان در خرمآبــاد
افــزود :کشــور ایــران بــه لحــاظ موقعیــت
جغرافیایــی شــرایط زمینشناســی و اقلیمی
یکــی از  ۱۰کشــور آســیبپذیر و بالخیــز
دنیاســت.
بهطوریکــه بــر اســاس آمارهــای
موجــود ،از حــدود  ۴۰مــورد بــای طبیعــی
شناختهشــده در دنیــا ،حــدود  ۳۱مــورد آن
در ایــران اتفــاق میافتــد.
وی اضافــه کــرد :بــر اســاس آمارهــای
موجــود از کل تلفــات جانــی ناشــی از
وقــوع بالیــای طبیعــی حــدود  ۹۰درصــد از
جمعیــت کشــور در معــرض حــوادث ناشــی
از ســیالب و زلزلــه قــرار دارد.
وی ســیل را بزرگتریــن بحــران اقلیمــی
در دنیاســت و افــزود :خســارات ناشــی از آن
بیــش از ســایر ســوانح طبیعــی اســت.
میرزایــی در خصــوص وضعیت ســیلخیزی
اســتان نیــز گفــت :اســتان لرســتان بــه
لحــاظ قرارگیــری در زاگــرس میانــی و
شــرایط توپوگرافــی ،وضعیت زمینشناســی
و گســترش ســازندهای ریزدانــه و همچنیــن
شــرایط اقلیمــی و میانگیــن بــاالی بارشهــا
کــه در بســیاری مواقــع بهصــورت
رگبارهــای محلــی شــدید و کوتاهمــدت
بــوده ،یــک اســتان ســیلخیز اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای لرســتان
افــزود :طــی ســالهای گذشــته در اســتان
بارهــا شــاهد وقــوع ســیالبهای شــدید
همــراه بــا تلفــات جانــی و خســارات مالــی
فــراوان بودهایــم.
وی گفــت :بــا توجــه بــه قرارگیــری مراکــز
جمعیتــی بهویــژه شــهرها و روســتاهای
پرجمعیــت در حاشــیه رودخانههــا و عــدم
رعایــت حریــم رودخانههــا و همچنیــن
نبــود اعتبــارات کافی جهــت انجــام اقدامات
آبخیــزداری بهمنظــور کنتــرل و مهــار
ســیالب ،در آینــده وقــوع حــوادث ناگــوار
ناشــی از ســیالب در همــه شهرســتانهای
اســتان لرســتان محتمــل اســت.
وی در رابطــه بــا کاهــش اثــرات زیانبــار
ســیالب در اســتان یــادآور شــد :مــا
میتوانیــم بــا تعقــل و تفکــر ،برنامهریــزی
و رعایــت اصــول و آثــار زیانبــار ناشــی از
ســیالب را کاهــش دهیــم و خســارات را بــه
حداقــل برســانیم.
وی اضافــه کــرد :راههــای مقابلــه بــا ســیالب
متنــوع و شــامل روشهــای ســاختمانی
و غیــر ســاختمانی و مدیریتــی ازجملــه
پیشبینــی ســیالب و نصــب دســتگاههای
هشــداردهنده ،تعییــن حریــم و بســتر
رودخانههــا ،پهنهبنــدی اراضــی ســیل
گیــر ،برقــراری بیمــه ســیالب ،آمــوزش
مــردم و اطالعرســانی صحیــح و بهموقــع
اســت.
وی افــزود :در ایــن جلســه محوریــت بحــث
نحــوه اطالعرســانی در خصــوص وقــوع
ســیالبهای احتمالــی و نحــوه مراقبــت و
مدیریــت مخــازن و تخلیــه ایمن ســیالب در
ســدهای ایوشــان خرمآبــاد ،مــرووک دورود،
خانآبــاد ،حوضیــان و کزنــار الیگــودرز و
ســد هالــه کوهدشــت بــود کــه در مــورد
آنهــا تصمیمگیــری شــد.

احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر

رضــا میرزایــی مدیرعامــل شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان در مصاحبــه
بــا خبرگــزاری ایســنا اظهــار داشــت :
احــداث ســد معشــوره یــک ضــرورت
انــکار ناپذیــر بــرای شهرســتان هــای
پلدختــر  ،کوهدشــت و چگنــی اســت .
دکتــر میرزایــی بیــان داشــت  :بــرای
تامیــن آب شــرب پایــدار جمعیــت آتــی
شهرســتان هــای کوهدشــت و چگنــی
و آب بهنــگام کشــاورزی ایســتگاههای
پمپــاژ شهرســتان پلدختــر بــا مشــکل
مواجــه هســتیم و تنهــا راه حــل  ،احــداث
ســد معشــوره اســت .
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای
لرســتان اظهــار داشــت  :انشــاهلل بــا
کمــک مدیریــت ارشــد اســتان جنــاب
مهنــدس بازونــد  ،بعــد از حــل مشــکل
تخصیــص ســد و توافــق وزارت نیــرو و
طــی مراحــل اداری و قانونــی و رفــع
موانــع و مشــکالت  ،ســد معشــوره
اجرایــی خواهــد شــد .
میرزایــی گفــت  :ســد معشــوره در
صــورت عملیاتــی شــدن  ،هیــچ گونــه
ضــرر و زیانــی بــرای شهرســتان

پلدختــر نخواهــد داشــت  :و عــاوه بــر
مهــار بخشــی از ســیالبهای مخــرب
فصلــی  ،بلکــه آب تنظیمــی مــورد نیــاز
ایســتگاههای پمپــاژ واشــیان  ،جایــدر ،
چــم مهــر و موتــور تلمبــه هــای مجــاز
پاییــن دســت را در فصــول کــم آبــی
رودخانــه تامیــن خواهــد کــرد .
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای
لرســتان اظهــار داشــت  :طراحــی ســد
معشــوره براســاس ســیالبهای فصلــی
زمســتانه و بهــاره اســت نــه دبــی پایــه
رودخانــه از جملــه حــق آبــه هــای پاییــن
دســت شهرســتانهای پلدختــر و چگنــی
و حــق آبــه زیســت محیطــی رودخانــه
کشــکان در آن دیــده خواهــد شــد .
دکتــر میرزایــی بــا بیــان اینکــه آب
و ســد ســازی یــک موضــوع کامــا
تخصصــی اســت گفــت  :طــی ســالهای
گذشــته متاســفانه اطالعــات نادرســتی از
طــرف افــراد غیرمطلــع و غیرکارشــناس
در خصــوص اجرایــی شــدن ســد
معشــوره بــه مــردم شهرســتان پلدختــر
داده شــده و ایــن موضــوع کشــاورزان
پاییــن دســت کــه تنهــا ممــر درآمــد و
ارتزاقشــان رودخانــه کشــکان بــوده را
نگــران کــرده اســت .
دکتــر میرزایــی در پایــان تاکیــد کــرد :
ســد معشــوره بــرای شهرســتان پلدختــر
خیــر و برکــت اســت و حــق آبــه کشــت
تابســتانه آنهــا را نیــز تامیــن خواهــد
کــرد .

احداث جاده دسترسی جایگزین
برای سد حوضیان الیگودرز

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای
لرســتان از احــداث جــاده دسترســی
جایگزیــن بــرای ســد حوضیــان در
شهرســتان الیگــودرز خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان؛ رضــا میرزایــی
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از
جــاده بیــن شــهر الیگــودرز و شــهر
شــول آبــاد و بخــش هــای تابعــه در اثــر
آبگیــری مخــزن ســد حوضیــان بــه زیــر
آب مــی رود ،اجــرای جــاده جایگزیــن
ســد از ســال  ۱۳۸۹در دســتور شــرکت
آب منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود :در ایــن راســتا طــی
توافقنامــه ای بــا فرمانــداری شهرســتان
الیگــودرز ،دو هــزار و  200متــر از ایــن
جــاده در یــک اقــدام مشــترک توســط
شــرکت آب منطقــه ای و مجــری پــروژه

زیــر ســاخت معــادن تملــک و اجــرا
شــد و یــک هــزار متــر باقیمانــده نیــز
در یــک ســال گذشــته توســط پیمانــکار
ســد حوضیــان اجــرا شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :عملیــات اجرایــی
شــامل تملــک ،خاکبــرداری و
خاکریــزی بــه میــزان حــدود  ۳۰هــزار
متــر مکعــب و احــداث یــک دهانــه پــل
بــزرگ و تعویــض پــل موجــود بــرروی
دوشــاخه هــای رودخانــه در ورودی بــه
مخــزن ســد و نصــب گاردریــل انجــام
گرفــت.
وی اضافــه کــرد :قیرپاشــی و آســفالت
ایــن بخــش نیــز توســط اداره کل
راه و شهرســازی انجــام گرفــت و
خوشــبختانه بــا مدیریــت فرمانــداری
شهرســتان؛ قبــل از هرگونــه حادثــه ای
در پــل و جــاده قدیــم ،ایــن جــاده بــه
بهــره بــرداری رســید و جــاده عبــوری از
داخــل دریاچــه مســدود شــد.
ســد حوضیــان در حاشــیه شــهر
الیگــودرز در شــرق اســتان لرســتان ،بــا
هــدف تامیــن آب کشــاورزی و تامیــن
بخشــی از آب شــرب و صنعــت شــهر
الیگــودرز ســاخته شــده اســت.

عرض تسلیت

همکار گرامی جناب آقای بهمن حیدر زاده
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.

روابط عمومی شرکت آب منطقهای لرستان

بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسالمی خبر داد

تالش مجمع نمایندگان لرستان
برای رفع مشکالت حوزه آب

نماینــده مــردم خرمآبــاد در مجلــس
شــورای اســامی گفــت :مجمــع
نماینــدگان اســتان بــا تمــام تــوان بــرای
رفــع مشــکالت در حوزههــای مختلــف
بخصــوص در حــوزه آب در تــاش اســت.
محمدرضــا ملکشــاهی راد در جریــان
دیــدار بــا مدیرعامــل شــرکت آب
منطقــهای لرســتان گفــت :مشــکالت
حــوزه آب بایــد بــا همراهــی و همــکاری
همــه نماینــدگان و تالشهــای مدیــران
توانمنــد رفــع شــود و در ایــن راســتا
مجمــع نماینــدگان اســتان از هیــچ
کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :مدیرعامــل جدیــد
شــرکت آب منطقــهای لرســتان بــا
تــاش و توانمنــدی و تجربــه خوبــی
کــه دارد ،میتوانــد بــا حمایــت
مجمــع نماینــدگان و اســتاندار مســائل
و مشــکالت اســتان در حــوزه آب را از
میــان بــردارد.
وی در ادامــه در خصــوص وضعیــت
کنونــی ســد زیبــا محمــد اظهــار داشــت:
احــداث ایــن ســد در مجلــس هشــتم
تصویــب شــد و بــا تالشهــای خــوب
اســتاندار ،نماینــدگان اســتان و وزارت
نیــرو در ایــن زمینــه امیدواریــم در
آینــده نزدیــک شــاهد اجرایــی شــدن
ایــن پــروژه باشــیم.
در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامــل آب

منطقــهای لرســتان نیــز گفــت :آب
مهمتریــن زیرســاخت توســعه همــه
بخشهــا اســت و رابطــه مســتقیم بــا
توســعه دارد.
رضــا میرزایــی افــزود :لرســتان بیــن دو
حــوزه آبریــز کرخــه و دز واقعشــده کــه
ســهم اســتان مــا از دز  40درصــد و در
حــوزه کرخــه  60درصــد اســت.
وی همچنیــن عــدم تخصیــص آب و
نبــود بانــک اطالعاتــی دقیــق در شــرکت
را مهمتریــن مشــکل پیــش روی خــود
دانســت و اظهــار داشــت :آب محــور
توســعه و آبادانــی اســت و بایــد بــا
جمـعآوری آمــار دقیــق بــرای رفــع ایــن
مشــکل تــاش کــرد.
وی تهیــه و تدویــن آب شــرب جمعیــت
شــهری و روســتایی در چشــمانداز
 1425و تطبیــق فعالیتهــای بخــش
آب کشــاورزی اســتان طبــق برنامــه
ششــم توســعه را ازجملــه اهــداف ایــن
شــرکت در ســال جدیــد عنــوان کــرد.

برگزاری گارگاه آموزشی حفاری چاه
در شرکت آب منطقه ای لرستان
کارگاه آموزشــی حفــاری چــاه بــا حضــور
مدیرعامــل و مســئول فنــی و نماینــدگان
شــرکت هــای حفــاری فعــال حــوزه
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان ،در
خــرم آبــاد برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
آب منطقــه ای لرســتان ،درایــن کارگاه
یــک روزه آمــوزش حفــاری چــاه هــای
عمیــق ،روشــهای حفــاری ضربــه ای
 ،دوتــاری ،لولــه گــذاری ،شستشــو و

آزمایــش پمپــاژ چــاه هــا و همچنیــن
مســائل فنــی در ارتبــاط شناســنامه
چاههــا توســط اســاتید و مدرســان
تشــریح شــد.

اولیــن جشــنواره نظــام پذیــرش
و بررســی پیشــنهادات بــا حضــور
مدیرعامــل  ،اعضــای هیئتمدیــره ،
مدیــر دفتــر فنــاوری اطالعــات  ،توســعه
مدیریــت و کلیــه پیشــنهاددهندگان در
ســالن جلســات شــرکت آب منطقــهای
لرســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقـهای لرســتان در ایــن جشــنواره از
پیشــنهاددهندگان برتــر بــا اهــداء جوایــز
و لــوح ســپاس تقدیــر بــه عمــل آمــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش؛ بــا اشــاره بــه
نقــش مهــم نظــام مدیریتــی در توســعه
منابــع انســانی و درنتیجــه فرآینــد
توســعه ســازمانها ،اســتقرار نظــام

پذیــرش و بررســی پیشــنهادها در یــک
ســازمان ،توجــه و حساســیت کارکنــان
را بــه فرآیندهــای کار بیشــتر کــرده و
باعــث ارتقــاء مشــارکت کارکنــان در
شــرکت میشــود و بــا افزایــش میــزان
مشــارکت و بهکارگیــری خالقیــت
کارکنــان ،راهکارهــای عملــی بــرای
حــل مســائل و مشــکالت شــرکت میســر
میگــردد.

برگزاری اولین جشنواره نظام پذیرش و بررسی
پیشنهادات در شرکت آب منطقهای لرستان

صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است ،قطره ها دریا را می سازند
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
لرســتان از اقدامــات گســترده بــرای
توســعه و پیشــرفت طــرح ســد
آبســرده در شهرســتان بروجــرد
خبــر داد.
مهنــدس رضــا میرزایــی در
جریــان بازدیــد اســتاندار لرســتان
و نماینــده شهرســتان بروجــرد از
طــرح ســد آبســرده بروجــرد افــزود:
عملیــات ســد آبســرده در ســال
 88باهــدف کنتــرل جریانهــای
ســطحی در محــدود طــرح و
ذخیــره آنهــا در مخــزن ایــن ســد
جهــت توســعه آبیــاری اراضــی
پاییندســت بــه میــزان 4500
هکتــار و تولیــد انــرژی برقابــی
بــه میــزان  6مــگاوات بــوده کــه
در ســال گذشــته مراســم انحــراف
آب آن توســط وزیــر محتــرم نیــرو
افتتــاح گردیــد .
وی تصریــح کــرد :ایــن ســد در
حــال حاضــر بــا پیشــرفت فیزیکــی
 30درصــد همــراه بــوده و تاکنــون
اعتبــاری بالغبــر  200میلیــارد
ریــال در آن هزینــه شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :بــرای تکمیــل
طــرح یادشــده اعتبــاری بالغبــر دو
هــزار میلیــارد ریــال نیــاز اســت
تــا در مدتزمــان ســه ســال طــرح
تکمیــل و بــه بهرهبــرداری برســد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکل تملــک
اراضــی منطقــه اظهــار داشــت:
اعتبــار موردنیــاز بــرای تکمیــل
ایــن طــرح بــوده و اعتبــارات
موردنیــاز بــرای تملــک اراضــی
و ســایر هزینههــا جــدا از ایــن
اعتبــار اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه
مشــخصات ســد مخزنــی
آبســرده گفــت :ایــن ســد از نــوع
ســنگریزهای بــا هســته رســی
و بــا ارتفــاع  80متــر از بســتر
رودخانــه و بــا حجــم مخــزن 60
میلیــون مترمکعــب و تنظیــم 75
میلیــون مترمکعــب در ســال در

بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

شرکت آب منطقه ای لرستان

گام دیگر تدبیر و امید در سدهای لرستان

اقدام جهادی برای تکمیل طرح آبسرده

دستســاخت بــوده و در صــورت
تکمیــل حجــم بدنــه دو میلیــون
و  650هــزار مترمکعــب خواهــد
داشــت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
لرســتان افــزود :در ســالهای
گذشــته پیمانــکار طــرح یادشــده
بــرای تکمیــل و اجــرای طــرح بــا
مشــکالتی همــراه بــوده کــه بــا
برنامهریــزی انجامشــده پیمانــکار
جدیــد تــا یــک مــاه آینــده آغــاز
بــه کار خواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :شــرکت آب
منطقــهای لرســتان بــرای تکمیــل
و توســعه ایــن طــرح از هیــچ
کوششــی فروگــذار نکــرده و بــا
بر نا مهر یــز ی

محمدرضا کرموند
نامگــذاری ســالها در
کشــور جمهــوری اســامی
بهعنــوان یــک راهــکار
بــرای عبــور از بحــران
محســوب مــی شــود.
رهبــر معظــم انقــاب بنــا بــر مصلحــت
نظــام و برنامههــای پیــش رو و همچنیــن
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی،
سیاســی ،دینــی و فرهنگــی کشــور ایــن
نامگذاریهــا را انجــام میدهــد.
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را بــا توجــه بــه تحریمهــای یکطرفــه
دشــمنان نظــام و انقــاب و همچنیــن
لــزوم توجــه بــه وضعیــت کشــور ،اقتصــاد

انجامشــده و اســتفاده از همــه
پتانســیلهای موجــود در راســتای
اجــرا و تکمیــل ایــن طــرح اقــدام
خواهــد کــرد.
اســتاندار لرســتان نیــز ضمــن
تقدیــر از زحمــات مدیرعامــل
شــرکت آب منطق ـهای لرســتان در
راســتای تحــوالت صــورت گرفتــه
در ایــن شــرکت اظهــار داشــت:
مدیریــت مهنــدس میرزایــی
موجــب تحــول در آب منطقــهای
لرســتان و توســعه و ترویــج
طرحهــای سدســازی در اســتان
شــده اســت.
مهنــدس هوشــنگ بازونــد بــا
اشــاره بــه آخریــن وضعیــت ســد
آبســرده نیــز گفــت :بــا توجــه
بــه نیــاز

شهرســتان بروجــرد ،توجــه ویــژه
بــه ســد آبســرده در ســال جــاری
در اولویــت قــرار دارد.
وی افــزود :در آسیبشناســی
انجامشــده مشــخص شــد
پیمانــکار ســد ضعیــف بــوده و
بالفاصلــه توســط شــرکت آب
منطقــهای لرســتان خلــع یــد
شــد و قــرار اســت ظــرف یــک
مــاه آینــده پیمانــکار جدیــد پــس
از طــی مراحــل قانونــی معرفــی
شــود.
وی اضافــه کــرد :آبســرده ســدی
حیاتــی بــرای اســتان و شهرســتان
بروجــرد محســوب میشــود و در
ســال جــاری کــه ســال اقتصــاد
مقاومتــی تولیــد و اشــتغال
نامگــذاری شــده بایــد عملیــات
اجرایــی آن بــا ســرعت انجــام
گیــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد
پیگیــر اعتبــارات ایــن ســد باشــیم،
افــزود :بههیچوجــه نبایــد در
ســال تولیــد و اشــتغال فرصــت
ســوزی انجــام شــود و بایــد از
فرصتهــا جهــت رونــق تولیــد
و اشــتغال در راســتای توســعه
لرســتان بیشــترین بهــره را

اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه بیشتر

مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل نامیدنــد.
ایــن نامگــذاری موجــب شــد تــا دســتگاهها
و نهادهــای دولتــی و خصوصــی بــرای تحقق
ایــن مهــم گام بردارنــد و بــا همــکاری دولت
تدبیــر و امیــد در ســال گذشــته ،گامهــای
مهــم و اساســی برداشتهشــده اســت.
ایشــان ســال  96را بــه نــام اقتصــاد
مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال نامگــذاری
کردنــد تــا در راســتای توســعه اهــداف و
شــعار انقالبــی کشــور ،زمینههــای اشــتغال
و توســعه فراهــم شــود.
در ســال  96نیــز همــه دســتگاهها و
نهادهــای انقالبــی بــرای تحقــق شــعار ســال

آغــاز بــه کارکردهانــد و در ایــن راســتا
زمینههــای اشــتغال نیــز میبایســت
فراهــم شــود.
ایجــاد زمینههــای اشــتغال در کشــور
نیازمنــد برنامهریــزی دقیــق و مدیریــت
محــور اســت کــه در کنــار آن اقتصــاد
مقاومتــی نیــز محقــق میشــود.
وزارت نیــرو نیــز بهعنــوان یکــی از
دســتگاههای مولــد و خدمــات رســان در
کشــور از ایــن مهــم بــه دور نبــوده و در
ایــن راســتا بــا اســتفاده از زیرســاختهای
موجــود ،گامهــای مهــم و اساســی را در
راســتای اقتصــاد مقاومتــی برداشــته اســت.

ببریــم.
نماینــده مــردم بروجــرد در
مجلــس شــورای اســامی نیــز
بــا اشــاره بــه اهمیــت طــرح ســد
آبســرده بــرای ایــن منطقــه اظهــار
داشــت :بــا برنامهریــزی مناســب
و آیندهنگــری دقیــق بایــد بــرای
تکمیــل ایــن ســد اقــدام شــود.
دکتــر عالءالدیــن بروجــردی افــزود:
نماینــدگان مــردم در مجلــس
شــورای اســامی نیــز بــرای جــذب
اعتبــارات موردنیــاز ایــن طــرح از
هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده
و بــا هماهنگــی مدیریــت ارشــد
اســتان بــرای جــذب اعتبــار اقــدام
میشــود.
وی تصریــح کــرد :تخصیــص
بهموقــع اعتبــارات میتوانــد
زمینهســاز رشــد و توســعه
طرحهــا در شهرســتان شــود و بایــد
بــا بهرهگیــری از پتانســیلهای
موجــود در راســتای جــذب اعتبــار
و ســرمایه ،بــرای توســعه و تکمیــل
طرحهــای نیمهتمــام اقــدام کــرد.
فرمانــدار شهرســتان بروجــرد نیــز
گفــت :رفــع موانــع بــرای توســعه
و اجــرای ایــن طــرح از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت کــه
بــرای اجــرای ایــن مهــم بایــد
بــا همــکاری بیــن بخشــی بــرای
رفــع مشــکل تملــک اراضــی اقــدام
شــود.
علــی کورانــی فــر افــزود :بــا
هماهنگیهــای انجامشــده و
دســتور ویــژه مدیریــت ارشــد
اســتان ،در ســال جــاری بایــد
گامهــای مهــم و اساســی بــرای
رفــع موانــع در ایــن طــرح برداشــته
شــود.
وی تصریــح کــرد :فرمانــداری
بروجــرد نیــز بــرای آزادســازی
حریــم و رفــع موانــع تملــک اراضــی
از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده
و بــا مجریــان طــرح همــکاری الزم
را خواهــد داشــت.

شــرکت آب منطقــهای لرســتان نیــز بــا
اســتفاده از زیرســاختهای موجــود در
اســتان گامهــای مهمــی را در راســتای
اشــتغال و تولیــد برداشــته و در ایــن راســتا
بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــرای
توســعه ســدها و تکمیــل طرحهــا اقدامــات
مؤثــری داشــته اســت.
بــاروی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و
قــرار گرفتــن لرســتان در میــان اســتانهای
پایلــوت بــرای ایــن مهــم ،اجــرای ســدها و
طرحهــای آبرســانی ایــن اســتان از
ســرعت عمــل بیشــتری برخــوردار شــده
اســت .آبگیــری ســدها و بهرهبــرداری
برخــی از طرحهــای آبرســانی لرســتان
موجــب شــده تــا اقتصــاد مقاومتــی جنبــه
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مسلوبالمنفعهکردن400
حلقهچاهنیمهعمیقغیرمجاز
درلرستان

معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری
شــرکت آب منطقــهای لرســتان
گفــت 400 :حلقــه چــاه نیمــه
عمیــق غیرمجــاز در اســتان
مســلوبالمنفعه شــدند.
نــادر مختــاری افــزود :ایــن
تعــداد چــاه در مناطــق مختلــف
اســتان غیرمجــاز و فاقــد پروانــه
بودهانــد کــه بــا هماهنگیهــای
انجامشــده ایــن چاههــا پــر و
مســلوب شــدهاند.
وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر
چهــار هــزار و  641حلقــه چــاه
عمیــق و نیمــه عمیــق در اســتان
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه
اهمیــت منابــع آب زیرزمینــی و
احیــای آنهــا بهعنــوان منابــع
اســتراتژیک در اســتان و کشــور،
شــرکت آب منطقــهای اســتان
اهدافــی را بــرای پروژههــا اعــام
و اقــدام کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه
جلوگیــری از حفــر چاههــای
غیرمجــاز و توقیــف دســتگاههای
حفــاری غیرمجــاز ازجملــه
برنامههــای آب منطقهای اســتان
بــوده اســت ،اظهــار داشــت :در
ایــن راســتا  15مــورد حفــاری
غیرمجــاز توقیــف و وســایل آن
در پارکینــگ شــرکت ضبــط
شــدند.
وی گفــت :شــورای حفاظــت آب
در اســتان بــا حضــور معــاون
عمرانــی اســتانداری لرســتان و
دســتگاههای اجرایــی در اســتان
مصوبــات شــورای عالــی آب
برگــزار میشــود.

عملیاتــی گرفتــه و ســدهای لرســتان از
جــان تــازهای برخــوردار شــوند.
بــا بهرهبــرداری از طرحهــای سدســازی و
کانالهــای انتقــال آب ،زمینههــای ایجــاد
اشــتغال در لرســتان نیــز فراهــم میشــود
و ایــن اســتان بیشازپیــش میتوانــد در
راســتای اقتصــاد مقاومتــی گام بــردارد.
شــرکت آب منطقـهای لرســتان در ســال 96
بــا مدیریــت علمــی و عملــی خــود در ایــن
راســتا گام برمـیدارد و امیدواریــم در ســال
اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد و اشــتغال ،ســدها
و طرحهــای آبــی لرســتان عــاوه بــر رشــد
و توســعه ،زمینههــای اشــتغالزایی را نیــز
فراهــم آورد.
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بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان
خرم آباد ،انتهای خیابان ولی عصر ،باالتر از  60متری ،شرکت
آب منطقه ای لرستان /تلفن33231472

شرکت آب منطقه ای لرستان

اســتان لرســتان بــه دلیــل قــرار
گرفتــن در زاگــرس میانــی و بــا
داشــتن آب و هــوای معتــدل در
میــان اســتان هــای پربــارش
غیــر ســاحلی ایــران قــرار
گرفتــه اســت.
همجــواری لرســتان بــا کووهــای
زاگــرس و اســتانهای پربــارش و
وجــود روان آب هــای فــراوان،
ایــن اســتان را در میــان
سرشــاخه هــای حــوزه آبریــز
کرخــه و دز قــرار داده اســت.
ایــن موقعیــت طبیعــی موجــب
شــده تــا لرســتان بــه عنــوان
یکــی از اســتانهای پــرآب
کشــور ،زمینــه ایجــاد طــرح
هــای آبــی فراوانــی را داشــته
باشــد.
از ســوی دیگــر بــا روی کار
آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد
طــرح هــای آبــی و سدســازی
در لرســتان از قــوت و ســرعت
ســاخت بهتــری نســبت بــه
گذشــته بهــره منــد شــده
تــا جاییکــه شــاهد رشــد و
توســعه در طــرح هــای ســد
ســازی و مهــار آبهــا و ایجــاد
زیرســاختهای آبرســانی بــوده
ایــم.
اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد
در حــوزه آب از آغــاز تاکنــون
در اســتان لرســتان برجســته
و چشــمگیر بــوده اســت
بطوریکــه در ســه ســال و
نیــم اخیــر اقدامــات ســازهای
و غیــر ســازهای و مدیریتــی
بســیار خوبــی در ایــن حــوزه
انجامشــده اســت.
مدیریــت ارشــد اســتان
لرســتان ،در تحقــق ایــن
پروژههــا از گرفتــن اعتبــارات،
اخــذ تخصیــص آب و حــل
مشــکالت پروژههــا نقــش اول
را ایفــا نمــوده اســت.
لــذا عملکــرد دولــت تدبیــر و
امیــد در حــوزه آب بــه شــرح
ذیــل تقدیــم میگــردد.

عملکرد طرح و توسعه
 )1اتمــام و آبگیــری تعــداد
چهــار ســد مــرووک (دهــه فجــر
 ،)93ایوشــان (دهــه فجــر ،)93
حوضیــان (اردیبهشــت  )95و
رودبــار لرســتان (شــهریور )95
بــا حجــم ذخیــره  420میلیــون
مترمکعــب در ســال
 )2اتمــام ســاخت شــبکه
آبیــاری خانآبــاد و افتتــاح در
هفتــه دولــت ســال  95شــامل
 6ایســتگاه پمپــاژ و 1600
هکتــار شــبکه آبیــاری درجــه
1و 2اصلــی
 )3ایســتگاه پمپــاژ فیضآبــاد
بــا پیشــرفت فیزیکــی 85
درصــد کــه بــه میــزان هــزار
هکتــار آن بــا حضــور دکتــر
شــریعتمداری معــاون اجرایــی
ریاســت جمهــوری افتتــاح
گردیــد.
 )4پیشــرفت فیزیکــی 30
درصــدی در تأمیــن و انتقــال آب
بــه دشــت جایــدر کــه اکنــون
ســاختمان ایســتگاه پمپــاژ
مرکــزی  ،خــط انتقــال فــوالدی
دوخطــه بــه طــول  1850متــر
 ،کانالهــای انتقــال بــه طــول
 9700متــر و شــبکه اصلــی و
فرعــی بــه میــزان  800هکتــار
سا ختهشــد ها ند .
 )5پیشــرفت فیزیکــی 40
درصــدی 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
ساختهشــده  ،مخــزن 5000
مترمکعبــی بتنــی احــداث
گردیــده و تصفیهخانــه دائــم
بــه ظرفیــت  260لیتــر در ثانیــه
بــا  85درصــد پیشــرفت آمــاده
هســت.
 )6پیشــرفت فیزیکــی
 60درصــدی در طــرح
آبرســانی بــه شــهر
چاههــای
بروجــرد
محفــوره  ،خــط انتقــال
آب چاههــا بــه ایســتگاه
پمپــاژ چشــمه غــازی
و خــط انتقــال
آب بــه مخــازن
ذخیــره بهمنظــور
تأمیــن  26میلیــون
مترمکعــب آب اســت
همچنیــن احــداث
2مخــزن  10و 2
هــزار مترمکعبــی
آب
ذخیــره
ا حــد ا ث
گردیــده اســت
 )7پیشــرفت
فیزیکــی 90
درصــدی در
شــبکه آبیــاری
حوضیــان
ســد
وســعت کل شــبکه

 3000هکتــار بــوده کــه تمامــاً
تحتفشــار و بــا لولههــای
 GRPاز قطــر  500الــی
 1500ولولههــای پلیاتیلــن
از قطــر  90تــا  450میلیمتــر
هســت .
 )8پیشــرفت فیزیکــی حــدود
 90درصــدی در شــبکه اصلــی
آبیــاری کمنــدان
 )9پیشــرفت فیزیکــی حــدود
 40درصــدی در شــبکه آبیــاری
ایوشــان
 )10پیشــرفت فیزیکــی
حــدود  60درصــدی در
شــبکه آبیــاری مــرووک
 )11افتتــاح بخشــی از
ایســتگاه پمپــاژ چــم مهــر
بــه وســعت  350هکتــار
بــه روش ثقلــی در هفتــه
دولــت ســال 95
عملکــرد طــرح
احیــاء و تعــادل
بخشــی
 )1نصــب تعــداد
دســتگاه
416
کنتــور هوشــمند
آب و بــرق
روی چاههــای
کشــا و ر ز ی
ا ســتا ن
 )2پــر و
مســلو ب
ســا ز ی
38 5حلقــه

در
غیرمجــاز
چــاه
اســتان
شهرســتانهای
 )3هزینــه کــرد  40میلیــارد
ریــال از محــل اعتبــارات
طــرح در قابــل پروژههــای
زیرمجموعــه طــرح
 )4راهانــدازی و تجهیــز و
اســتقرار  18گــروه گشــت و
بازرســی در ســطح دشــتهای
اســتان جهــت کنتــرل و
برخــورد بــا تخلفــات
 )5تشــکیل  1100فقــره
پرونــده جهــت متخلفــان بــه
حریــم منابــع آبــی
 )6اخــذ  440حکــم قضایــی
در خصــوص انســداد چاههــا و
موتــور تلمبههــای غیرمجــاز
 )7انعقــاد قــرارداد بــا 30
مشــاور و  15پیمانــکار جهــت
اجــرای پروژههــای طــرح
احیــاء
 )8مطالعــه و راهانــدازی
 3تعاونــی آب بــران در
کوهدشــت
شهرســتانهای
اشــترینان و ازنــا بــا 2500
هکتــار اراضــی تحــت پوشــش
 )9تشــکیل ســتاد اجــرای
الگــوی کشــت و تعییــن ســقف
برداشــت آب زیرزمینــی از
دشــتهای اســتان
 )10راهانــدازی شــورای
هماهنگــی دشــتهای پایلــوت
اقدامــات انجامشــده دفتــر

مهندســی رودخانــه
 ســاماندهی حــدود 22کیلومتــر از طــول رودخانههــای
اســتان لرســتان
 صــدور مجــوز برداشــتمصالــح رودخانــهای بالغبــر
یکمیلیــون و  400هــزار
مترمکعــب شــن و ماســه
ر و د خا نــها ی
 اجــاره  30هکتــار از اراضــیبســتر غیرفعــال مجــاری آبــی
جهــت توســعه و فعالیــت مــزارع
پــرورش ماهــی در ســطح
اســتان
در بحــث مبــارزه بــازمینخــواری و آزادســازی
حریــم و بســتر رودخانههــا ،
بالغبــر  50هکتــار از اراضــی
تصرفشــده در محــدوده بســتر
و حریــم رودخانههــا آزاد
گردیــد.
تعییــن حــد بســتر وحریــم رودخانههــای اســتان
بهصــورت مــوردی  2250مــورد
مطالعــات سرتاســری حــدبســتر و حریــم رودخانههــا ،
مرحلــه اول ســاماندهی حــدود
 130کیلومتــر
عملکــرد دفتــر بهرهبــرداری
از تأسیســات آبی
مرمــت و بازســازی تأسیســاتآبــی اعــم از ســدها و شــبکههای
آبیــاری ،ایســتگاههای پمپــاژ و
نیروگاههــای برقآبــی بــه
مبلــغ بیــش از  20میلیــارد
ریــال
بهرهبــرداری از شــبکههایمــرووک،
جدیداالحــداث
فیضآبــاد ،خانآبــاد ،ســراب
چنگایــی و  ...بــا ســطح زیــر
کشــت بیــش از  2000هکتــار
 تولیــد بیــش از  12هــزارمــگاوات ســاعت انــرژی
برقآبــی در نیروگاههــای دره
تخــت ازنــا و تحویــل بــه شــبکه
سراســری

