
ســد  از  بازدیــد  در  فضلــی  رحمانــی 
تــاج امیــر اظهــار کــرد: عمــده کشــت 
ــم  ــه صــورت دی محصــوالت ایــن منطقــه ب
بــوده کــه بــا بــه بهره بــرداری از ایــن ســد 
150 هکتــار از اراضــی آبــی می شــوند.

مترمکعــب  میلیــون   7 داد:  ادامــه  وی 
از آب ایــن ســد بــرای شــرب مناطــق 
نورآبــاد  شــهر  از  بخشــی  و  روســتایی 
ــب  ــون مترمکع ــک میلی ــده و ی ــرف ش مص

می شــود. اســتفاده  صنعــت  در  نیــز 
ــی  ــا عملیات ــرد: ب ــه ک ــر کشــور اضاف وزی
ــه روش سیســتم  ــاری اراضــی ب ــردن آبی ک
ــوالت  ــد محص ــزان تولی ــاری می ــن آبی نوی
ــن  ــد و ای ــدا می کن ــش پی ــر افزای ــا 4 براب ت
در حالیســت کــه بایــد الگــوی کشــت 
محصــوالت تغییــر و بــه ســمت تولیــد 
ــاال پیــش رویــم. ــا عملکــرد ب محصــوالت ب

ــه  ــدی ک ــق زمان بن ــرد: طب ــان ک وی بی
ــه  ــه ب ــد 36 ماه ــن س ــه ای ــورت گرفت ص
اتمــام می رســد و پیشــرفت خوبــی داشــته 
و بــا افتتــاح آن آب شــرب روســتایی و 

ــود. ــن می ش ــاد تأمی ــهر نورآب بخشــی از ش
ــده  ــرر ش ــت: مق ــت گف ــر دول ــن وزی ای
اســت کــه کشــاورزانی کــه از سیســتم 
نویــن آبیــاری اســتفاده نمی کننــد بــه 

آنهــا آبــی تخصیــص داده نشــود.
وی تاکیــد کــرد: کشــاورزان بــا اســتفاده 
ــد  ــان تولی ــار راندم ــت فش ــاری تح از آبی

ــد. ــاال می برن ــود را ب خ
بــه  لرســتان  اســتاندار  همچنیــن  و 
همــراه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
لرســتان و تنــی چنــد از مســئولین اســتان 
از عوامــل اجرایــی شــیفت شــب ســد تــاج 
ــد. ــد کردن ــان  بازدی ــتان دلف ــر شهرس امی

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــوص اج ــتان در خص لرس
ــای  ــروژه ه ــی از پ ــد یک ــن س ــت: ای گف
اقتصــاد مقاومتــی در اســتان بــوده کــه 
مــاه  خــرداد  در  آن  اجرایــی  عملیــات 
ــم  ــازندگی خات ــرارگاه س ــط ق ــال توس امس
ــرب  ــن آب ش ــدف تامی ــا ه ــا )ص( ب االنبی
ــاز  ــاد آغ ــهر نورآب ــی از ش ــه و بخش منطق

ــد .  ش

ــاج  ــد ت ــزود: س ــیفی اف ــد س ــی امی عل
ــر  ــون مت ــدار 7 میلی ــد مق ــی توان ــر م امی
مکعــب آب شــرب  و  1 میلیــون متــر 

مکعــب جهــت صنعــت تامیــن کنــد. 

وی تصریــح کــرد: حجــم خــود بدنــه 
متــر  630 هــزار  خاکریــز ســد حــدود 
 350 حــدود  آن  خاکبــرداری  و  مکعــب 
هــزار هکتــار مــی باشــد کــه تاکنــون 
عملیــات  هکتــار  هــزار   200 حــدود 

ایــم. داشــته  خاکبــرداری 

در ادامــه ایــن بازدیــد اســتاندار لرســتان 
ــر عامــل شــرکت  ــز گفــت: گــزارش مدی نی
ــده  ــدوار کنن ــتان امی ــه ای لرس آب منطق

ــوده و جــای خوشــحالی دارد. ب

مهنــدس هوشــنگ بازونــد ضمــن تقدیــر 
از زحمــات و تــاش هــای شــبانه روزی 
قــرارگاه خاتــم االنبیــا )ص( اظهــار داشــت: 
کار در ایــن هــوای ســرد و درچنیــن پــروژه 
ایــن  آبادانــی  و  پیشــرفت  در  قطعــاً  ای 

ــزایی دارد. ــیار بس ــش بس ــتان نق شهرس

وی افــزود: بــا اینکــه ایــن پــروژه حــدود 
3 مــاه اســت کــه شــروع بــه کار کــرده امــا  
17 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته کــه 
ــه  ــم در زمین ــی توانی ــرعت م ــن س ــا ای ب
ــه  ــدی ب ــورد جدی ســاخت و ســاز ســد رک

ــانیم. ــت برس ثب

ــات  ــر از زحم ــن تقدی ــه ضم وی در ادام
در  لرســتان  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
خصــوص پیگیــری اجــرای طــرح هــای 
ــار  ــتان اظه ــف لرس ــق مختل ــی در مناط آب
داشــت: تــاش و کوشــش نیروهــای خــدوم 
ــد  ــرای س ــتان در اج ــه ای لرس آب منطق
ــامی  ــام اس ــداف نظ ــق اه ــازی و تحق س
ــده  ــدوار کنن ــی ای ــر روحان ــت دکت و دول

ــت. اس
ســد مخزنــی تــاج امیــر بــه عنــوان 
یکــی از طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی  در 
ــن آب  ــا دف تامی ــال و ب ــاه امس ــرداد م خ
ــان در  ــتان دلف ــتاهای شهرس ــرب روس ش

ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــرب لرس غ
ــا هــدف تامیــن آب شــرب  ــن طــرح ب ای

ــا  ــه شــهرها و ب و جلوگیــری از مهاجــرت ب
ــا  ــم االنبی ــرارگاه ســازندگی خات ــت ق حمای

)ص( آغــاز شــده اســت.
ــدی   ــرفت 17 درص ــا پیش ــرح ب ــن ط ای
ــتم  ــاری سیس ــوده و حف ــرا ب ــال اج در ح
ــیده  ــام رس ــه اتم ــد ب ــن س ــراف آب ای انح
ــت  ــه آن در دس ــاخت ابنی ــت و کار س اس

ــت.  اجراس
بــر اســاس مــار موجــود 50 درصــد 
امیــر  تــاج  ســد  خاکبــرداری  عملیــات 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــده و  250 ه ــام ش انج

اســت.  شــده  ســنگبرداری 
ــاج  ــه ســد ت ــه ب آورد ســاالنه آب رودخان
امیــر حــدود 10 میلیــون و 250 هــزار 
متــر مربــع اســت، و در حــال حاضــر 1۸0 
نفــر بــه صــورت چنــد شــیفت در ســد تــاج 

ــه کار هســتند.  ــر مشــغول ب امی
حجــم دریاچــه ســد تــاج امیــر ۸.5 

اســت. مکعــب   متــر  میلیــون 

مخزنــی  ســد  اجرایــی  رونــد  از  کشــور  وزیــر  بازدیــد 
مقاومتــی اقتصــاد  پــروژه   هــای  راســتای  در  امیــر  تــاج 
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وحید گودرزی
موقعیــت   -  1
راه  و  جغرافیایــی 
هــای دسترســی و 
منابــع تامیــن آب 

: طــرح 
منطقــه گرخشــاب در 
ــری  ــه 55 کیلومت ــی در فاصل بخــش کونان
جنــوب شهرســتان کوهدشــت واقــع شــده 
اســت کــه اراضــی هــدف طــرح گرخشــاب 
در حاشــیه باغــات انــار تنــگ ســیاب مــی 
باشــد . تامیــن آب طــرح مذکــور از طریــق 
2 ایســتگاه اصلــی و یــک مخــزن متعــادل 
کننــده بــر روی رودخانــه تنــگ ســیاب بــا 
برداشــت 200 لیتــر بــر ثانیــه مــی باشــد . 

2 - اهداف طرح:
ــم  تامیــن آب 250 هکتــار از اراضــی دی
ــات  ــه باغ ــل ب ــت تبدی ــه طــرح جه منطق

انــار
افزایــش بهــره وری از منابــع آب و خــاک 

منطقه
ایجاد اشتغال 

ــده  ــرا ش ــی اج ــزای اصل 3 - اج
طــرح ) ســال شــروع 1381 (

سازه آبگیر بتنی 
ــا  ایســتگاه پمپــاژ شــماره یــک اصلــی ب

ــر ثانیــه ظرفیــت 200 لیتــر ب
ــال دفنــی و ســاپورتی قطعــه  خــط انتق
ــا قطــر 500 میلــی  ــوالدی ب ــوع ف اول از ن

ــر  ــر بطــول 2300 مت مت
خــط انتقــال ســاپورت )نمایــان ( قطعــه 
دوم از نــوع فــوالدی قطــر 500 میلــی متــر 

بــا طــول 1650 متــر 
حوضچــه مکــش ایســتگاه شــماره 2 

ــی اصل
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــماره 2 اصل ــتگاه ش ایس

ــه ــر ثانی ــر ب 200 لیت

انتقــال ســاپورت )نمایــان ( از  خــط 
ــه  ــر ب ــی مت ــوالدی قطــر 400 میل ــوع ف ن
ــده  ــادل کنن ــزن متع ــول 1۸00 مترمخ ط
بــا حجــم 500 متــر مکعــب بصــورت نیمــه 

ــون مدف
خــط بــرق 20 کیلوولــت اختصاصــی بــه 

طــول 5 کیلومتــر
شــبکه  اجراشــده  اجــزای   -  4

آبیــاری اصلــی طــرح :
ــی  ــه اصل ــی و نیم ــوط اصل ــرای خط اج
حــدود 250 هکتــار خالــص تحــت پوشــش 
F7 ــا ــی از F1 ت شــبکه در 7 واحــد عمران

ــی  ــرآورد شــبکه فرع ــه نقشــه و ب - تهی
بــا  مشــارکت  جهــت  مذکــور  اراضــی 
جهــاد  ســازمان  خــاک  و  آب  معاونــت 
ــال  ــه در س ــتان ک ــتان لرس کشــاورزی اس

ــردد. ــی گ ــرا م ــااهلل اج ــاری ان ش ج
- تشــکیل تعاونــی آب بــران شــبکه 
مذکــور در قالــب یــک مجموعــه متشــکل 
ــرم اراضــی تحــت شــبکه ــن محت از مالکی
و  اعتبــارات هزینــه شــده   - 5

ــاز : ــورد نی م
 40 تاکنــون  شــده  هزینــه  اعتبــار 

ریــال  میلیــارد 
تکمیــل  جهــت  نیــاز  مــورد  اعتبــار 
شــبکه و جبــران خســارات ناشــی از ســیل 

: 35 میلیــارد ریــال
6 - محل تامین اعتبار :

اعتبارات مصوب استانی
7 - مشکالت و راه کارها :

خســارات وارده بــه ایســتگاه شــماره یک 
ــتان  ــال 1394 شهرس ــیل س ــی از س ناش

کوهدشــت ) مشــکات (
تخصیــص اعتبــار بــه پــروژه جهــت 
ــی و  ــک اصل ــماره ی ــازی ایســتگاه ش بازس
تکمیــل شــبکه آبیــاری فرعــی ) راهــکار (
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ایجــاد تحـول در نظام اداری
ضرغام حیدری

ــول  ــاد تح ــه ایج اندیش
ــه بیــش  در نظــام اداري ب
گذشــته  قــرن  نیــم  از 

ــردد.  ــي گ برم
ــران از ســالهاي 1320  نظــام اداري ای
ــه  ــت ســنتي گذشــته خــارج و ب از حال
تدریــج در قالبهــاي نویــن از گســتردگي 
قابــل توجهــي برخــوردار گردیــده، ایــن 
رونــد بــا پیش بینــي، تشــکیل ســازمان 
امــور اداري و اســتخدامي کشــور، در 
اســتخدام کشــوري مصــوب  قانــون 
1345 نهادینــه شــد و موضــوع تحــول، 
اصــاح و تکویــن نظــام اداري بــه شــکل 
بــه عنــوان بخــش عمــده  رســمي 

ــد. ــازمان درآم ــن س ــف ای وظای
هــدف از تحــول اداري عبــارت اســت 
از تقویــت توانمنــدي هــاي نظــام اداري 
در جهــت ایفــاي کارآمــد وظائــف و 
ــه تعبیــري  ــا ب ــت و ی نقــش فعلــي دول
ــاق  ــول اداري، انطب ــدف از تح ــر ه دیگ
نقــش هــا، توانمنــدي هــا و قابلیتهــاي 
ــي  ــري حیات ــه ام ــام اداري اســت ک نظ
ــد.  ــي باش ــروري م ــعه ض ــراي توس و ب
ــن ســازي و ایجــاد تحــول  موضــوع نوی
ــا پیشــرفت  ــام اداري متناســب ب در نظ
ــق  ــتاي تحق ــوژي در راس ــاي تکنول ه

ــي باشــد. ــه م ــاي جامع خواســته ه
ــددي  ــاي متع ــول اداري فراینده تح
همچــون مشــارکت عمومــي کارکنــان، 
تناســب  اداري،  اصــاح ســاختارهاي 
توانمندســازي  اختیــارات،  و  وظایــف 
پاســخگویي  مدیــران،  و  کارکنــان 
شــهروندان،  مقابــل  در  دولتمــردان 
نظــارت بــر نظــام اداري و توســعه شــیوه 
ــد. ــي کن ــال م ــي و ... را دنب ــاي اطاعات ه

ســاختار اداري بــه دلیــل ارتبــاط 
ــز  ــاختارها و نی ــایر س ــا س ــگ ب تنگاتن
تأثیرگــذاري آن از اهمیــت ویــژه اي 
برخــوردار بــوده بــه طــوري کــه تحــول 
در آن اســاس تحــوالت دیگــر مــي 

ــردد.  گ
لــذا تشــکیل ارگانــي کــه مســؤولیت 
ــه و  ــده گرفت ــه عه ــوالت را ب ــن تح ای
ــاند،  ــود برس ــرمنزل مقص ــه س آن را ب
ــن  ــود. درهمی ــي نم بســیار ضــروري م
راستاشــوراي عالــي اداري کل کشــور 
ســاختار، اعضــاء و وظایــف و اختیــارات 
اداري  تحــول  ریــزي  برنامــه  ســتاد 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــت رس ــور را جه کش
ــر وتحــول درسیســتم  ــدت وتغیی بلندم
ــود. ــاغ نم ــن و اب ــور تعیی اداری کل کش

انجــام برنامــه هــاي فرهنــگ ســازي 
ــراي  ــي ب ــاي ذهن ــه ه ــاد زمین و ایج
ــزاري  ــر برگ ــول اداري نظی ــق تح تحق
آمــوزش،  تخصصــي  ســمینارهاي 
میزگردهــاي تخصصــي و تولیــد برنامــه 
هــاي ســمعي و بصــري و غیــره.....از 
ــه اهــداف وبرنامــه هــای سیســتم  جمل
تحــول اداری کشــور میباشد.امیداســت 
ــکات  ــام ن ــت درانج ــت ودق ــا رعای تاب
ــتم  ــده درسیس ــرح ش ــای مط وراهکاره
تحــول اداری بتوانیــم ایــران عزیزمــان را 
ــانیم. ــت برس ــه موفقی ــن نقط ــه باالتری ب

 رضا نورایی*

رودخانــه هــا هــر ســاله با 
توجــه بــه میــزان بارندگــی 
هــا و جــاری شــدن روانــاب 
هــا ،در مســیر عبــور خــود 
ــاره  ــتر و کن ــدن از بس ــا کن ــیر ب ــی مس و ط
هــای نــا پایــدار رودخانــه هــا ومســیل هــا ، بــه 
تناســب میــزان بارندگــی، شــیب رودخانــه هــا 
ــه و ســایر  و بافــت اراضــی محــل عبــور رودخان
ــح  ــادی از مصال ــای وابســته حجــم زی پارامتره
ــل  ــود حم ــا خ ــه ای را ب ــه رودخان شــن و ماس

مــی کننــد.
 ایــن مصالــح چــون در معــرض انتقــال ممتــد 
در آب رودخانــه هســتند در طــول مســیر مواد نا 
مرغــوب ،سســت و ضعیف خــود را از دســت داده 
وســایش مــداوم باعــث دوام و گــرد شــدن ایــن 
مصالــح میگــردد کــه بــرای مصــرف در کارهــای 

عمرانــی نیــاز بــه فــراوری کمتــری دارنــد.
همچنیــن در دســترس بــودن  و نزدیکــی بــه 
راههــا و جــاده هــای مواصاتــی ارزش اقتصــادی 

آن را دوچنــدان نمــوده اســت.
ــه هــا اگرچــه ســود  ــح رودخان برداشــت مصال
ــا  ــادن وکارگاهه ــان مع ــرای صاحب ــاری ب سرش
ــارج از  ــت خ ــزان  برداش ــن می ــی بهمی دارد ول
ضوابــط و دســتورالعمل هــای صــادره وزارت 
نیــرو ،مــی توانــد آثــار زیــان بــاری در بهــم زدن 
تعــادل طبیعــی رودخانــه ها داشــته باشــد که با 

تخریــب زمیــن هــای اطــراف ، و زیســتگاههای 
ــدگان و ...همــراه مــی باشــد.  ــان ، پرن آبزی

ــق  ــا مطاب ــت ه ــن برداش ــر ای ــل اگ در مقاب
اصــول وضوابــط فنــی مناســب وتحــت نظــارت 
ــرد  و مدیریــت کارشناســان مرتبــط انجــام پذی
ــا  ــده و ب ــه گردی ــار رودخان ــاح رفت ــث اص باع
تقویــت دیــواره هــای حفاظتــی کنــاره رودخانــه 
هــا و اصــاح مســیر عبــور جریــان آب بــا 
برداشــت موانــع احتمالــی و شــن وماســه هایــی 
ــم  ــه روی ه ــم رودخان ــرعت ک ــت س ــه بعل ک
ــوان باعــث کاســتن  از  ــی ت ــد، م ــو شــده ان دپ
پیامدهــای منفــی جریانــات رودخانــه هــا 
خصوصــا ًدر ایــام بارندگــی هــا و وقــوع ســیاب 

ــد. ، گردی
متاســفانه در ســالهای گذشــته  بــا وجــود 
تصمیــم گیرنــدگان متعــدد، قوانیــن و ضوابــط 
ــی  ــار نوع ــه ای، دچ ــح رودخان ــت مصال برداش
ســر درگمــی و ابهــام  گردیــده بودنــد، بعنــوان 
مثــال اســتانداری هــا، ادارات صنعــت ومعــدن، 

ــدام  ــه هرک ــا ک ــهرداری ه ــا و ش ــداری ه فرمان
نگــرش خــاص و انحصــاری بــه مقولــه مباحــث 
ــه ای،  ــح رودخان ــت مصال ــه ای وبرداش رودخان

داشــتند.
بــا اعمــال نظــر هــای بعضــاً غیــر کارشناســی 
ــه  ــی را متوجــه رودخان تبعــات نامطلــوب فراوان
ــر  ــن ام ــه ای ــتان نمودندک ــتان  لرس ــای اس ه
ــا وخامــت اوضــاع فنــی و رفتــاری  در نهایــت ب
رودخانــه هــا کــه خشکســالی هــا وعــدم 
بارندگــی ســالهای اخیــر نیــز آنــرا تشــدید نمود 
، باعــث ممنوعیــت کامــل برداشــت در رودخانــه 
هــای کاکاشــرف خــرم آبــاد ،تیــره رود و مســیل 
ــط وزارت  ــتر توس ــتان الش ــناب شهرس خرگوش

نیــرو گردیــد. 
بــدون تردیــد ترمیــم خســارات وارده بــه بســتر 
ــول  ــال بط ــالیان س ــور س ــای مذک ــه ه رودخان
خواهــد انجامید.خوشــبختانه بــا تاش بــی وقفه 
مجموعــه کارشناســان دفتــر مهندســی رودخانه 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان وحمایــت های 

ــره  ــت وبه ــرم حفاظ ــت محت ــه معاون ــی وقف ب
بــرداری  و مدیرعامــل محتــرم شــرکت کــه بــا 
پشــتیبانی ادارات وســازمان های نظارتی اســتان 
نظیــر اداره کل بازرســی لرســتان همــراه گردیــد 
،  در حــال حاضــر ،نوعــی آرامــش و ثبــات 
ــه  ــن وماس ــادن ش ــوص مع ــت در خص مدیری

اســتان، حاکــم شــده اســت. 
دورنمــای شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
)بعنــوان متولــی و صاحــب اصلــی رودخانــه هــا 
ومســیل هــا بــه نمایندگــی از دولــت اســامی( 
، متوقــف نمــودن  برداشــت از از بســتر رودخانــه 
ــن  ــای ش ــوق دادن کارگاهه ــتان و س ــای اس ه
وماســه بــه ســمت اســتفاده از مصالــح ســنگی 
کوهــی مــی باشــد بهمیــن منظــور  بــا تشــدید 
اقدامــات ســختگیرانه در ایــن خصــوص ،تعــداد 
مجوزهــای صــادره را  از تعــداد 42 مــورد در 
ســال 1392 بــه تعــداد 19 مورد در ســال 1394 
رســانده و همزمــان نیــز بــرای  کارگاههایــی کــه 
مجــوز برداشــت  از رودخانــه هــا را دریافــت مــی 
نماینــد قــراردادی تحــت عنــوان  "قــرارداد حــق 
ــط برداشــت از آن" ،  ــه و ضواب ــاع از رودخان انتف

تنظیــم مــی گــردد
ــا  ــه ،ب ــن وماس ــح ش ــردار مصال ــره ب ــه به ک
ــه  ــد ب ــنگین متعه ــای س ــه ه ــپردن وثیق س
اصــاح و بازســازی محل برداشــت شــن و ماســه 
در طــول رودخانــه  ، و رعایــت و اجــرای، نظــرات 

ــد. ــی گردن کارشناســان ناظــر، م

* کارشنـاس دفتـر مهنـدسی رودخـانه ها 
و سواحـل
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مایــع  آب 
جــذب ســرمایه 
مایــع   ، گــذار 
ایجــاد اشــتغال 
رونــق  مایــع   ،
ــع  ــادی مای اقتص
ــع  ــاورزی و در کل مای ــق کش رون

اســت.  حیــات 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن 
ایــران بــروی کمربنــد خشــک 
و نیمــه خشــک زمیــن و عــدم 
ــک  ــش از ی ــهای مناســب بی بارش
دهــه اخیــردر بیشــتر نقاط کشــور 
ــاً  ــی و نهایت ــم آب ــروز ک ــاهد ب ش

ــیم.  ــی باش ــران آب م بح
لــذا وزارت نیــرو در برنامــه هــای 
خــود تاکیــد بیشــتری در حفــظ و 
نگهــداری و جلوگیــری از مصــرف 
ــاز  ــد مج ــش از ح ــه و بی ــی روی ب

ــع آبــی را دارد.  مناب
ــی  ــادل بخش ــاء و تع ــرح احی ط
ــی از  ــی یک ــع آب زیرزمین از مناب
ــه وزارت  ــت ک ــی هس ــروژه های پ
ــر آن را  ــال اخی ــد س ــرو در چن نی
در اولویــت ویــژه خــود قــرار داده و 
بطــور جــد پیگیــری اجــرای آن در 

ســطح کشــور مــی باشــد . 
یکــی از مهمتریــن شــاخه هــای 
طــرح احیــاء و تعــادل بخشــی 
پــروژه   ، زیرزمینــی  آب  منابــع 
اطــاع رســانی و فرهنــگ ســازی 
ــاد  ــر ایج ــاوه ب ــدکه ع ــی باش م
مختلــف  اقشــار  بیــن  آگهــی 
ــیما  ــدا و س ــق ص ــه از طری جامع
ــه  ــهر ، تهی ــطح ش ــات س ، تبلیغ
برشــور ، کتــاب ، چــاپ بنــر ، 
برگــزاری جلســات مختلــف بــا 
اقشــار جامعــه از قبیــل دانــش 
آمــوزان ، دانشــجویان ، علمــا و 
روحانیــون ، دســتگاههای اجرایــی 
، کشــاورزان و دهیــاران و ... ایجــاد 
ــگ  ــت فرهن ــبی جه ــتر مناس بس
ــت آب و  ــناخت اهمی ــازی و ش س
ــی  ــده م ــه نســل آین ــال آن ب انتق

ــد .  باش
ــر  ــی و مدی ــط عموم ــر رواب مدی
ــگ  ــانی و فرهن ــاع رس ــروژه اط پ
تعــادل  احیــاءو  طــرح  ســازی 
ــی  ــع آب زیرزمین ــی از مناب بخش

اقدامــات  شــرکت در خصــوص 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــام گرفت انج
گفــت : ابتــدا جهــت اجــرای طــرح 
نیــاز بــه گرفتــن یــک مشــاور بــود 
کــه خوشــبختانه موفــق بــه عقــد 
قــرارداد بــا جهــاد دانشــگاهی 

ــدیم.  ش
ــد  ــا کرمون ــدس محمدرض مهن
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــد از عق ــزود: بع اف
ــدی  ــت بن ــرح و اولوی ــاور ط مش
صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص 
اســتارت کار زده شــده و تــا کنــون 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــات خوب اقدام

ــت.  ــه اس ــام گرفت انج
ــم  ــاد تفاه ــوص ایج وی در خص
تبلیغــات  ســازمان  بــا  نامــه 
اســامی بیــان داشــت : بــا توجــه 
بــه جایــگاه خاصــی کــه روحانیون 
و مبلغیــن در بیــن اقشــار مختلــف 
جامعــه دارنــد ، طــی نشســتی کــه 
ــات  ــازمان تبلیغ ــرکل س ــا مدی ب
اســامی اســتان داشــتیم و در 
ــم  ــران ک ــت و بح ــوص اهمی خص

آبــی کــه در پیــش رو داریــم 
ــه  ــق ب ــرح و موف ــائلی را مط مس
ایجــاد یــک تفاهــم نامــه فــی 

ــدیم . ــن ش مابی
ــوص  ــرد: در خص ــح ک وی تصری
ــوزش و  ــرح ، آم ــن ط ــرای ای اج
پــرورش اســتان نیــز همــکاری 
ــا اینکــه  ــا مــا داشــته و ب خوبــی ب
ــع  ــوزان درمقاط ــش آم ــر دان قش
ــد  ــی توانن ــف م ــی مختل تحصیل
ــن  ــرای ای ــمگیری در اج تاثیرچش
طــرح داشــته باشــند مــا طرحــی 
بنــام دانــاب را در ســالهای گذشــته 
ــف  ــدارس مختل ــون در م ــا کن و ت
و  برنامــه  و  ایــم  کــرده  اجــرا 
ــور  ــه برش ــل تهی ــی از قبی کارهای
ــوع آب  ــا موض ــتان ب ــاب داس ، کت
برگــزاری   ، علمــی  کتابهــای   ،
مســابقات در مقاطــع مختلــف 
دانــش آمــوزی ، تهیــه کارت ، 
ــوان  ــرم و کاه تحــت عن ــاس ف لب
ناجــی آب در بیــن دانــش آمــوزان، 
برگــزاری کاس هایــی بــا حضــور 

کارشناســان متخصــص و مجــرب 
بــرای  شــرکت  آب  بخــش  در 
در  آمــوزان  دانــش  و  معلمیــن 
ــته  ــت آب را داش ــوص اهمی خص

ــم. ای
ــی شــرکت  ــط عموم ــر رواب مدی
آب منطقــه ای اظهــار داشــت: 
در  کتــاب  جلــد   10 تعــداد 
موضوعــات مختلــف آب برحســب 
فیلــم  تهیــه   ، بنــدی  اولویــت 
ــه 10  ــد ، تهی ــه بلن ــتند نیم مس
عــدد فیلــم یکصــد ثانیــه ای ، 
تهیــه برشــور ، پوســتر و بنــر ، 
برگــزاری همایــش هــا و کاس 
هــای آموزشــی بــا حضــور اســاتید 
برجســته اســتان و انجــام مصاحبه 
و برنامــه هــای تلویزیونــی را در 
اولویــت برنامــه داریــم کــه در 
ایــن خصــوص بخــش اعظمــی 
ــی  ــه ول ــورت گرفت ــای ص از کاره
بخاطــر عــدم تامیــن اعتبــار طــرح 
ــا  ــی کاره ــاً در مراحــل پایان تقریب
متوقــف شــده اســت کــه انشــاهلل 
ــع  ــص بموق ــا تخصی ــم ب امیدواری
اعتبــارات ، موانــع و مشــکات 

ــوند. ــته ش ــرح برداش ــرراه ط س

و  موقعیــت جغرافیایــی   -  1
راه هــای دسترســی و منابــع 

تامیــن آب طــرح :
بــا وســعتی  الشــتر  دشــت 
هکتــار   10000 حــدود  در 
کیلومتــری   50 فاصلــه  در 
شهرســتان  غربــی  شــمال 
ــت  ــده اس ــع ش ــاد واق ــرم آب خ
.از ایــن ســطح 3200 هکتــار 
اراضــی هــدف طــرح شــبکه 
فیــض آبــاد مــی باشــد کــه 
ــاد  ــرم آب ــاده خ ــیه ج در حاش
ــع شــده اســت   ــاد واق - فیروزآب
از  مذکــور  طــرح  آب  تامیــن 
طریــق 3 ایســتگاه اصلــی و 17 
ــر  ــه ( ب ــی ) ثانوی ــتگاه فرع ایس
روی رودخانــه دوآب ) تاقــی 
ــه کهمــان و ســیاهپوش  رودخان
ــر  ــر ب ــا برداشــت 2500 لیت ( ب

ــد ــی باش ــه م ثانی
2 - اهداف طرح:

 3200 آب  تامیــن 
منطقــه دیــم  هکتاراراضــی 

ــبکه  ــار ش ــاد 2500 هکت ایج
 700 آبیــاری تحــت فشــار و 
ــی  ــاری ثقل ــبکه آبی ــار ش هکت
افزایــش  و  اشــتغال  ایجــاد 
و  آب  منابــع  از  وری  بهــره 

منطقــه خــاک 
اجــرا  اصلــی  اجــزای   -  3
شــده طــرح : )ســال شــروع 

)  13۸1 طــرح 
ــی  ــوع بتن ــی از ن ــد انحراف بن
 ، متــر   30 دهانــه  بــا  آزاد 
ارتفــاع  و  متــر   5/4 ارتفــاع 

متــر   ۸/1 آب  تیغــه 

ــا  ــد ت ــال آب از بن ــال انتق کان
ایســتگاه پمپــاژ بــه طــول 3۸5 

متــر از نــوع باکــس بتنــی
ــک  ــاژ شــماره ی ایســتگاه پمپ
ــب  ــر مکع ــت 5/2 مت ــه ظرفی ب

ــه ــر ثانی ب
ــک از  ــال شــماره ی خــط انتق
ــر 1200  ــا قط ــوالدی ب ــوع ف ن

میلیمتــر
ــماره  ــی ش ــال بتن ــال انتق کان
متــر   5/2 ظرفیــت  بــا  یــک 
مکعــب بــر ثانیــه بــا مقطــع 

ذوزنقــه
ایســتگاه پمپــاژ شــماره دو 
ــب  ــر مکع ــت ۸/1 مت ــا ظرفی ب
ــال آب  ــال انتق ــه و کان ــر ثانی ب

ــر ــول 4200 مت ــه ط ب
آب  انتقــال  لولــه  خــط 

ــا  ــوالدی ب ــوع ف ــماره دو ازن ش
میلیمتــر  1000 قطــر 

ــماره دو از  ــال ش ــال انتق کان
ــه  ــع ذوزنق ــا مقط ــی ب ــوع بتن ن
ــه  ــر برثانی ــت 1۸00لیت و ظرفی

ــر ــول ۸200 مت ــه ط ب
ــه  ــماره س ــاژ ش ــتگاه پمپ ایس
بــر  لیتــر   750 ظرفیــت  بــا 

ثانیــه 
آب  انتقــال  لولــه  خــط 
ــا  ــوالدی ب ــوع ف ــماره دو ازن ش
طــول  میلیمتربــه   750 قطــر 

متــر  1300
 20 بــرق  انتقــال  خــط 
کیلوولــت اختصاصــی بــه طــول 
کل 14 کیلومتــر از پســت بــرق 

الشــتر ســیاهپوش  مرکــزی 
شــده  اجــرا  اجــزای   -  4

شــبکه آبیــاری فرعــی طــرح
 2200 حــدود  مجمــوع  از 
زیــر  اراضــی  هکتــار خالــص 
ــاری  ــی آبی پوشــش شــبکه فرع
ســطح  در  تاکنــون  طــرح 
اراضــی  هکتــار   700 حــدود 
 TO1 عمرانــی  واحدهــای 
TO2 ، TO3 TO11 ،و 
ــت  ــاری تح ــبکه آبی TO12 ش
ــت  ــده اس ــداث گردی ــار اح فش
واحدهــای  در  .همچنیــن 
TO9، TO10و  عمرانــی 
حــدود  ســطح  در   TO11
ســنتی  نهرهــای  هکتــار   30
موقــت جهــت توزیــع آب در 
ــاری  ــت آبی ــبکه جه ــطح ش س
احــداث  ثقلــی  شــکل  بــه 
. در مجمــوع  گردیــده اســت 
 730 حــدود  در  آب  تامیــن 
هکتــار اراضــی در حــال حاضــر 
ــه از  ــه اســت . ک انجــام پذیرفت
ایــن میــزان در ســال 1395 
حــدود 400 هکتــار کشــاورزان 
انــد. نمــوده  محتــرم کشــت 

5 - شــبکه آبیــاری فرعــی 
ــرح: ط

ــا  ــار ب ــزان 1150 هکت ــه می ب
مشــارکت معاونــت آب و خــاک 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ــتان بصــورت تســهیات ۸5  اس
در صــد دولــت و 15 درصــد 

ــرا  ــاری اج ــال ج ــردم در س م
گردیــده کــه در ایــن راســتا 
ــی  ــای اراض ــه ه ــرآورد و نقش ب
جهــاد  ســازمان  بــه  مذکــور 
گردیــده  ارســال  کشــاورزی 

ــت. اس
ــاط  ــراری ارتب ــت برق 6 - جه
ســطح  در  زائــی  درآمــد  و 
ــده  ــرا ش ــی اج ــبکه در اراض ش
بــر  آب  تعاونــی  مجموعــه   7
کشــاورزان  آن  اعضــای  کــه 
محتــرم مــی باشــند تشــکیل 
سیاســت  اســاس  بــر  کــه   ،
تحویــل   ( نیــرو  وزارت  هــای 
شــبکه و ایســتگاههای پمپــاژ 
ــاری  ــبکه آبی ــان ( ش ــه ذینفع ب
ــه  ــل ب ــورت کام ــت آن بص تح
ــل  ــور تحوی ــای مذک ــی ه تعاون

داده شــده اســت.
7 - اعتبــارات هزینــه شــده و 

مــورد نیــاز :
اعتبــار هزینــه شــده تاکنــون      

ــال 70 میلیــارد ری
نیــاز               مــورد  اعتبــار 
ریــال میلیــارد   190

۸ - محــل تامین اعتبار :
اعتبارات مصوب اســتانی

حــوزه  مصــوب  اعتبــارات 
ــارس ــج ف ــای عمــان و خلی دری

9 - مشــکات و راه کارها :
جــزء  اعتبــار  کمبــود 
تبــع  بــه  و  بــوده  مشــکات 
تخصیــص  موجــود  کار  راه  آن 
ــل  ــت تکمی ــتر جه ــار بیش اعتب

باشــد. مــی  شــبکه 

        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

نماینده ولی فقیه در لرستان:
امر به معروف و نهی از منکر 

گره گشای مشکالت جامعه است

ــه در لرســتان و  ــی فقی ــده ول نماین
ــر  ــاد گفــت: ام ــه خــرم آب ــام جمع ام
ــره  ــر گ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
و  مشــکات  از  بســیاری  گشــای 

ــت. ــه اس ــائل جامع مس
ــت اهلل ســید احمــد میرعمــادی  آی
ــر  ــاالن ام ــا فع ــدار ب ــان دی در جری
ــای  ــرکت ه ــروف ادارات و ش ــه مع ب
ــام  ــام ام ــت: قی ــار داش ــتان اظه اس
بــه  امــر  هــدف  بــا  )ع(  حســین 
ــوده و در  ــر ب ــی از منک ــروف و نه مع
ایــن راســتا نیــز بــه شــهادت رســیده 

ــت. اس
وی امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر را از ملزومــات جامعــه امــروزی 
ــه  ــران ب دانســت و اظهــار داشــت: آم
از منکــر کار و  ناهیــان  معــروف و 
ــد. ــده دارن ــر عه ــری را ب ــه خطی وظیف

ــاالن  ــی از فع ــدار جمع ــن دی در ای
امــر بــه معــروف شــرکت آب منطقــه 

ــز حضــور داشــتند. ای لرســتان نی

ــان  ــری کارکن ــود سراس صع
وزارت نیــرو بــه مناســبت 
گرامــی داشــت شــهدای 
ــرق ارتفاعــات  صنعــت آب و ب
ــه والش ــتان قل ــن لرس گری

اســتفاده بهینــه از منابع آبی در ســایه طــرح احیا و تعادل بخشــی
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آب  منابــع  از  حفاظــت  شــورای  جلســه 
اســتان بــا حضــور معاونــت عمرانــی اســتانداری 
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش و مدیرعام
و  عضوشــوراء  اجرایــی  دیگردســتگاهای  و 
اصحــاب رســانه در دفتــر معاونــت عمرانــی 

اســتانداری لرســتان برگزارشــد. 
ــه ای لرســتان  ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
ــزار  ــات برگ ــوص جلس ــه در خص ــن جلس در ای
در  آب  منابــع  از  حفاظــت  شــورای  شــده 
 26 تاکنــون   : داشــت  کشــوراظهار  ســطح 
ــی  ــت روحان ــی آب در دول ــورای عال ــه ش جلس
ــاون  ــده مع ــت آن برعه ــه ریاس ــم ک ــته ای داش
ــای  ــاب آق ــوری جن ــرم جمه ــت محت اول ریاس

ــد. ــی باش ــری م ــر جهانگی دکت
مهنــدس علــی امیــد ســیفی افــزود: جلســاتی 
ــای  ــوزه ه ــی ح ــورای هماهنگ ــوص ش در خص
نیــرو و  بــه ریاســت وزیــر محتــرم  آبریــز 
ــت از  ــورای حفاظ ــوان ش ــت عن ــاتی تح جلس

منابــه آب اســتان بــه ریاســت معاونــت عمرانــی 
اســتانداری و جلســات شــورای حفاظــت از 
منابــع آب شهرســتانها بــه ریاســت فرمانــداران 

ــت. ــده اس ــزار گردی برگ
ــاز  ــورد نی ــص م ــرد: کل تخصی ــه ک وی اضاف
ــد  ــی باش ــب م ــر مکع ــارد مت ــا ۸50/1 میلی م

متــر  میلیــارد   730/1 مقــدار  ایــن  از  کــه 
مکعــب آن در بخــش کشــاورزی ، 92 میلیــون 
ــر  ــون مت ــرب و 2۸ میلی ــاز ش ــب نی ــر مکع مت
ــی  ــاز م ــورد نی ــت م ــش صنع ــب در بخ مکع

ــد.  باش
ــی اســتانداری لرســتان  ــور عمران ــت ام معاون
نیــز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا ایــن 
امــکان  داریــم  اختیــار  در  کــه  اعتباراتــی 
ســرمایه گــذاری و صنعتــی کــردن اســتان 
وجــود نــدارد، بیــان داشــت: مــا چــاره ای جــزء 
ــم  ــردن کشــاورزی در اســتان نداری ــی ک صنعت
ــه وضــوح  و ایــن امــر را در بخــش خصوصــی ب

ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــی ت م
ــطحی  ــروج آب س ــه خ ــی ب ــدس اصان مهن
از اســتان اشــاره کــرد و گفــت: مــی تــوان 
را  اســتان خــارج مــی شــود  از  آبــی کــه 
ــرای مصــرف  ماننــد اســتانهای پاییــن دســت ب

کشــاورزی اســتفاده کــرد.

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــورت  ــن ص ــق آخری ــت: طب ــتان گف لرس
ــم تاکنــون حــدود  ــرارگاه خات وضعیــت ق
7 میلیــارد تومــان در ســد تــاج امیــر 
داشــته  کارکــرد  دلفــان  شهرســتان 

ــت. اس
ــد  ــوص رون ــیفی درخص ــد س ــی امی عل
پــروژه ســد تــاج امیــر شهرســتان دلفــان 
ــر  ــاج امی ــد ت ــاخت س ــار داشــت: س اظه
اقتصــاد  پــروژه   10 از  یکــی  دلفــان 
ــه ای اســتان  ــی شــرکت آب منطق مقاومت
نیپــا  منشــور  در  پیش بینــی  لرســتان 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد:  عملیــات اجرایــی 
ــم خــرداد  ــان در یک ــر دلف ــاج امی ســد ت
ســال جــاری توســط قــرارگاه خاتــم 

ــد. ــاز ش آغ
ــر  ــاج امی ــد ت ــداث س ــدف از اح وی ه
دلفــان را تامیــن آب شــرب منطقــه و 
میــزان  بــه  را  شهرســتان  از  بخشــی 
هفــت میلیــون متــر مکعــب دانســت.

ــه آورده  ــان اینک ــا بی ــوؤل ب ــن مس ای

ــان 10  ــر دلف ــاج امی ــه در ســد ت رودخان
میلیــون متــر مکعــب اســت، عنــوان 
ــب از آب  ــر مکع ــون مت ــک میلی ــرد: ی ک
ایــن ســد در بخــش صنعــت مصــرف 

. د می شــو
ســیفی اضافــه کــرد: حجــم خاکریــزی 
ــر مکعــب  ــر 630 مت ــاج امی ــه ســد ت بدن
 350 آن  خاکبــرداری  حجــم  و  اســت 
هــزار هکتــار اســت کــه تاکنــون بیــش از 
ــار عملیــات خاکبــرداری  200 هــزار هکت

ــت. ــه اس ــام گرفت در آن انج
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
در  بتن ریــزی  افــزود: حجــم  لرســتان 
ــر  ــزار مت ــان 30 ه ــر دلف ــاج امی ــد ت س
متــر   25 نیــز  آن  حفــاری  و  مکعــب 

مکعــب اســت.
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
صــورت وضعیــت ارائــه شــده در خصــوص 
میــزان کارکــرد در ســد تــاج امیــر اعــام 
کــرد: قــرارگاه خاتــم تاکنــون حــدود 
7 میلیــارد تومــان در ســد تــاج امیــر 
داشــته  کارکــرد  دلفــان  شهرســتان 

ــت. اس
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 جلســه هــم اندیشــی تعامــل و 
هماهنگــی کارشناســان حقوقــی با 
هــدف هماهنگــی و ارتقــاء ســطح 
همــکاری مــا بیــن ســتاد و امــورات 
تابعــه و بــا حضــور معاونــت طــرح 
و توســعه ومدیــر دفتــر حفاظــت و 
بهــره بــرداری در ســالن کنفرانــس 
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش

برگــزار گردیــد . 
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــتان،   ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
مدیــر دفتــر حقوقــی شــرکت 
ــن جلســه  ــی ای هــدف از گردهمای
را تعامــل ، هماهنگــی ، بررســی 
ــود و  ــکات موج ــات و مش معض
رســالت آن در شــرکت عنــوان کرد.

ــزود  ــان اف ــد فیضی ــر محم امی
بــازوان  حقوقــی  کارشناســان   :

ــی  ــه م ــوده ک ــرکت ب ــد ش توانمن
بایســت از تمــام ظرفیتهــا و نقطــه 

نظــرات آنهــا بــا 
توجــه بــه قانــون و 
مقــررات حاکــم بر 
ــرو جهت  وزارت نی
ــه رســیدن  ــل ب نی
بــه تعالــی اهــداف 
مقــدس  نظــام 
ــامی  ــور اس جمه

ــود. ــتفاده نم اس
دفتــر  مدیــر 
ــره  ــت و به حفاظ

بــرداری از منابــع آب شــرکت نیــز 
ــات  ــم موضوع ــریح اه ــن تش ضم
و مباحــث مرتبــط در خصــوص 
آبهــای ســطحی و زیرزمینــی و 

همچنیــن مبحــث تعــادل بخشــی 
و اعــام آمادگــی الزم جهــت ارائــه 

همــکاری تأکیــد داشــت.
افــزود:  ســجادی  مهــدی 
ــل  ــا تعام ــی ب ــان حقوق کارشناس
تــوان و  بیشــتر و مســئولیت و 

تــاش مضاعــف، شــرکت را در امــر 
رســالت خــود کــه همــان خدمــت 
بــه مــردم و صیانــت 
از ظرفیــت آبهــای 
موجــود مــی باشــد، 

ــد. ــاری نماین ی
در  همچنیــن 
ــه  ــن جلس ــه ای ادام
و  طــرح  معاونــت 
توســعه شــرکت آب 
منطقــه ای لرســتان 
نیــز گفــت: بایــد 
تمــام تــوان و تاش 
خــود را بــکار بــرده تــا بــا کاهــش 
اقتصــاد  ســال  در  هــا  هزینــه 
ــت  ــل جه ــدام و عم ــی، اق مقاومت
ــا  ــش ب ــه تن ــری از هرگون جلوگی

میــل و رغبــت و احســاس وظیفــه 
و ارزش دادن بــه کار در وظایــف 
حاکمیتــی شــرکت و در رأس آن 

وزارت نیــرو اســتفاده نمــود.
ــا  ــرد: ب ــه ک ــد اضاف ــی بیرانون عل
طــرح دعــاوی و مســتندات محکــم 
نســبت بــه اجــرای احــکام صــادره 
مــی تــوان در راســتای دفــاع از 
قــدم  شــرکت  قانونــی  حقــوق 

ــت. برداش
در پایــان جلســه کارشناســان 
مــوارد  بیــان  ضمــن  حقوقــی 
متعــدد کــه در شهرســتانها بــا 
آن روبــرو هســتند و همچنیــن 
پرســش و پاســخ و انتقــادات و ارائــه 
ــای  ــه ه ــنهادات الزم در زمین پیش
ــه بحــث و تبــادل نظــر  مختلــف ب
پرداختنــد و جلســه بــا 13 مصوبــه 

ــید.  ــان رس ــه پای ب

هکتــار   11 آزادســازی 
بســتر  و  حریــم  اراضــی 
سلســله هــای  رودخانــه 

 مدیــر اداره منابــع آب شهرســتان 
سلســله گفــت: در شــش ماهه نخســت 
ســال جــاری بیــش از 11 هکتــار از 
اراضــی واقــع در حریــم و بســتر رودخانه 
ــن شهرســتان آزاد شــد ه اســت. ــای ای ه

حجــت الــه حســنوند افــزود: بــا 
تــاش و پیگیــری هــای پرســنل ایــن 
ــی  ــی از اراض ــل توجه ــدار قاب اداره مق
واقــع در حریــم و بســتر رودخانــه هــای 

ــد. ــتان آزاد گردی شهرس
همــکاری  از  تشــکر  ضمــن  وی 
دادســتانی و نیروی انتظامی شهرســتان 
ــکام  ــرای اح ــدور و اج ــوص ص در خص
ــم و بســتر  ــه آزادســازی حری ــوط ب مرب
رودخانــه هــا گفــت: ایــن میــزان 
اراضــی در حریــم و بســتر رودخانــه های 
کاکارضــا، هنــام، ســیل پرســک، ســراب 
ــر  ــی جــوب و نه ــی نق ــن عل ــی، ک پاپ
ــی ســرخابخوب آزاد ســازی شــده  زراع
اســت.وی اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــا 
تــاش نیروهــای ایــن اداره و همــکاری و 
هماهنگی نیروهای انتظامی و دادستانی 
در آینــده نزدیــک نیز با بررســی بیشــتر 
بــرای آزاد ســازی حریم و بســتر رودخانه 

ــاش شــود. ــن شهرســتان ت ــای ای ه

شــهدای  فرزنــدان  شــرکت 
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
در آییــن بزرگداشــت شــهید 
دکتــر حســن عبــاس پــور و 
ــرق  ــت آب و ب ــهید صنع 500 ش

آب  شــرکت  همــکار  فرزنــدان   
همایــش  در  لرســتان  ای  منطقــه 
فرزنــدان شــهدای صنعــت آب و بــرق  

ــد. ــور یافتن ــور حض کش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان، 
ــدت دو  ــه م ــه ب ــش ک ــن همای در ای
روز در تهــران برگــزار شــد، فرزنــدان 
ای  منطقــه  آب  شــرکت  همــکار 
ــن  ــود در ای ــور خ ــا حض ــتان ب لرس
ــهدا  ــام و ش ــای ام ــا آرمانه ــن، ب آیی

تجدیــد میثــاق کردنــد.
همایــش،  ایــن  از  بخشــی  در 
آب  از شــرکت  اعزامــی  همــکاران 
منطقــه ای لرســتان، دیــدار صمیمــی 
ــا حضــور مهنــدس حــاج رســولیها  ب
ــع  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت مناب

ــتند. ــران داش آب ای

برگزاری جلـــسه هـم انـدیشی، تعـامل و همـاهنگی کـارشناسان حقـوقی

شــورای  جلســه  دومیــن  برگــزاری 
لرســتان اســتان  آب  منابــع  از  حفاظــت 

قــرارگاه  تومانــی  میلیــارد   7 کارکــرد 
دلفــان امیــر  تــاج  ســد  در  خاتــم 
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غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشور است .

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

ــوگواری  ــام س ــبت ای ــه مناس ب
ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت 
ــم  ــین )ع( مراس ــداهلل الحس اباعب
ــورا  ــارت عاش ــض زی ــت پرفی قرائ
آب  شــرکت  نمازخانــه  در  در 

ــد . ــزار گردی ــه ای برگ منطق
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان،  
در جهــت بســط پیــام عاشــورا 
هماننــد ســنوات گذشــته در ایــام 

ــارت  ــم زی ــرم مراس ــاه مح م

عاشــورا و مرثیــه ســرایی بــا 
اعضــاء  و  مدیرعامــل  حضــور 
ــری  ــع کثی ــره و جم ــت مدی هیئ
از همــکاران محتــرم در محــل 
برگــزار  شــرکت  نمازخانــه 

گردیــد.
همــکاران  برنامــه  ایــن  در 
بــه  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
شــهیدان  ســاالر  عــزاداری 

. ختنــد ا د پر

ــارت  ــض زی ــت پرفی ــم قرائ ــزاری مراس برگ
ــتان ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــورا در ش عاش


