
مشــاور  حضــور  بــا 
و مدیــر  نیــرو  وزیــر 
عامــل شــرکت مــادر 
منابــع  تخصصــی 
اســتاندار  آب کشــور، 
برخــی  و  لرســتان  
معاونیــن، آییــن تودیــع 

و معارفــه مدیــر عامــل 
آب منطقــه ای لرســتان 
و  آمــوزش  ســالن  در 
اســتانداری  پژوهــش 
ــد. ــزار ش ــتان برگ لرس

مشــاور وزیــر نیــرو و 
شــرکت  مدیرعامــل 

مــادر تخصصــی منابــع 
ایــن  در  کشــور  آب 
ــد  ــت: 48 س ــن گف آیی
بــا حجــم 13.2 میلیارد 
مترمکعب آب در برنامه 
ــعه در کشور  پنجم توس
بــرداری  بهــره  بــه 

ــت. ــیده اس رس
ــولی  ــاج رس ــد ح محم
ــه  ــزود: در برنام ــا اف ه
ســوم تعــداد ســد هــای 
بهــره بــرداری شــده 35 

ــود. مــورد ب
در  کــرد:  اظهــار  وی 

طــول برنامــه پنجــم 
برنامــه ریــزی هــا و 
هــا  بنــدی  اولویــت 
خــوب بــوده و پایــه 
ای بــرای برنامــه ششــم 

اســت.
متن کامل در صفحه 2

    بولتن داخلی شرکت آب منطقه ای لرستان

ماهنامه تخصصی

   سال اول / شماره هفتم/ اسفند95

شرکت آب منطقه ای لرستان

7

پیشرفت 65 درصدی 
سد کمندان ازنا

تالش آب منطقه ای لرستان
 برای تکمیل طرح آبرسانی به شهر 

بروجرد 222324

نمایی زمستانی از سد مخزنی مروک دورود لرستان

بانک اطالعاتی و آمار
 درآمدی باید به روز رسانی شود

بهره برداری از 48 سد کشور در برنامه پنجم توسعه
مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در جریان معارفه مدیر عامل جدید آب منطقه ای لرستان مطرح کرد: 



ــرو  ــر نی ــاور وزی ــور مش ــا حض ب
و مدیــر عامــل شــرکت مــادر 
کشــور،  آب  منابــع  تخصصــی 
برخــی  و  لرســتان   اســتاندار 
معاونیــن، آییــن تودیــع و معارفــه 
ای  منطقــه  آب  عامــل  مدیــر 
و  آمــوزش  ســالن  در  لرســتان 
لرســتان  اســتانداری  پژوهــش 

برگــزار شــد.
ــل  ــرو و مدیرعام ــر نی ــاور وزی مش
ــع  ــی مناب ــادر تخصص ــرکت م ش
ــت:  ــن گف ــن آیی آب کشــور در ای
48 ســد بــا حجــم 13.2 میلیــارد 
ــم  ــه پنج ــب آب در برنام مترمکع
بهــره  بــه  کشــور  در  توســعه 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ب
محمــد حــاج رســولی هــا افــزود: 
در برنامــه ســوم تعــداد ســد هــای 
ــورد  ــده 35 م ــرداری ش ــره ب به

ــود. ب
وی اظهــار کــرد: در طــول برنامــه 
پنجــم برنامــه ریــزی هــا و اولویت 
بنــدی هــا خــوب بــوده و پایــه ای 

بــرای برنامــه ششــم اســت.
بــه گفتــه وی ابتــدای برنامــه 
پنجــم توســعه، کشــور دچــار 
خشکســالی و حتــی زیــر میانگین 
شــرایطی  و  بــود  کشــوری 
اســتثنایی بــه لحــاظ خشکســالی 

ــن  ــه ای ــود ک ــم ب ــور حاک در کش
شــرایط همچنــان ادامــه دارد.

وی بــا بیــان اینکــه 10 ســال 
پیاپــی کشــور دچــار خشکســالی 
اســت، افــزود: مباحــث ســاختاری 
شــامل محافظــت از آب هــای زیــر 
زمینــی، توجــه بــه آب آشــامیدنی 
ــی  ــتاها، دیپلماس ــهرها و روس ش
آب، اقتصــاد و بهره وری، اســتفاده 
از فنــاوری هــای نــو و اســتفاده از 
بخــش نانــو بــرای مقابلــه بــا 
چالــش هــای آب در کشــورتبیین 

شــده اســت.
 81 ســال  از  کــرد:  بیــان  وی 
نشســت  هفــت  فقــط  تــا 92 
ــد  ــکیل ش ــی آب تش ــورای عال ش
در حالیکــه در دولــت تدبیــر و 
ــه  ــات ب ــن جلس ــداد ای ــد تع امی

27جلســه رســیده اســت.
ــل  ــرو و مدیرعام ــر نی ــاور وزی مش
ــع  ــی مناب ــادر تخصص ــرکت م ش
آب کشــور گفــت: در راســتای 
اقتصــاد و بهــره وری از آب اقــدام 
قابــل توجهــی نشــده اســت و بــه 
اقتصــادی  کاالی  یــک  عنــوان 
موفقیتــی  و  طــرح  آب  بــرای 

ــتیم. نداش
ــا بیــان اینکــه هیــچ نیــازی  وی ب
بــه  ســازی  ســد  عرصــه  در 

نداریــم،  خارجــی  کشــورهای 
ــه برکــت نظــام مقــدس  ــزود: ب اف
ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــازه  ــرای س ــدها و اج ــی س طراح
هــا بــه ســهولت در کشــور انجــام 
ــر  ــه دیگ ــی ب ــات مهندس و خدم

ــود. ــی ش ــه م ــورها ارائ کش
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
لرســتان در برنامــه ششــم هــدف 
گــذاری هایــی صــورت گرفتــه 
اســت، اظهــار کــرد: اســتان هــای 
دیگــر از منابــع داخلــی خــود 
اســتفاده مــی کننــد و اســتان 
لرســتان نیــز بــا توجــه بــه منابــع 
ــود از  ــاالی خ ــای ب ــت ه و ظرفی

ــد. ــتفاده کن ــی اس ــع داخل مناب
بــه گفتــه حــاج رســولی هــا هیــچ 
ــتان  ــای لرس ــرح ه ــی در ط ابهام
وجــود نــدارد و بایــد بــا توجــه بــه 
ظرفیــت هــای اســتان طــرح هــا 

بــه اتمــام برســند.
ــن  ــز در ای ــتان نی ــتاندار لرس اس
آییــن وزیــر نیــرو را از فعــال ترین 
وزیــران دولــت تدبیــر و امیــد 
ــه  ــر ب ــن وزی ــت: ای ــت و گف دانس
مشــکات اســتان لرســتان توجــه 
اعتبــارات  و  داشــته  ای  ویــژه 
ــه ای اســت  ــه آب منطق ــی ب خوب

ــت. ــده اس داده ش

ــن  ــزود: در ای ــد اف ــنگ بازون هوش
اســتان  در  ســد  ســه  دولــت 
بــرداری  بهــره  بــه  لرســتان 
ــک  ــی ی ــات اجرای ــیده، عملی رس
ســد آغــاز و 2 ســد متوقــف شــده 

ــت. ــرده اس ــه کار ک ــاز ب آغ
ــاغ  ــزوم اب ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
بــه  مطالبــات مــردم لرســتان 
بــا  کــرد:  اظهــار  نیــرو  وزارت 
کشــور  جغرافیــای  بــه  توجــه 
وزارت نیــرو، لرســتان را مــورد 

توجــه قــرار دهــد.
متحــول  و  ثــروت  را  آب  وی 
ــت  ــور دانس ــاد کش ــده اقتص کنن
و ادامــه داد: اگــر آب مدیریــت 
از  یکــی  آب  کمبــود  نشــود، 
چالــش هــای جــدی لرســتان در 

آینــده خواهــد بــود.
تاکیــد  بــا  لرســتان  اســتاندار 
ــد در  ــرو بای ــه وزارت نی ــر اینک ب
تخصیــص آب بــه اســتان لرســتان 
تجدیــد نظــر کنــد، گفت: درســفر 
اخیــر وزیــر نیــرو 2 هــزار مــگاوات 
تولیــد بــرق بــه اســتان اختصــاص 

ــد. داده ش
وی افــزود: یکهــزار مــگاوات آن 
مــگاوات   500 دولــت،  توســط 
و  مســتضعفان  بنیــاد  توســط 
500 مــگاوات در بروجــرد منتظــر 

ــت. ــذار اس ــرمایه گ س
ــار کــرد: ســومین مجــوز  وی اظه
ــتان  ــازی در اس ــرم س ــدور س ص
ــورداری  ــل برخ ــه دلی ــتان ب لرس
از نعمــت آب صــادر شــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه 
ایــن  در  در  نیــز  لرســتان  ای 
ــات  ــر از زحم ــن تقدی ــن ضم آیی
مدیــر عامــل و هیــات مدیــره 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــرکت اف ــن ش ای
بــه موقعیــت آبــی لرســتان، ایــن 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــتان م اس
ــرای  ــز ب ــن مراک ــی از مهمتری یک
آبــی  توســعه زیــر ســاختهای 

ــود. ــوب ش ــور محس کش
رضــا میرزایــی افــزود: وزارت نیــرو 
ــدها  ــعه س ــتای توس ــز در راس نی
ــاش  ــتان در ت ــع آب لرس و مناب
بــوده و امیدواریــم بــا حمایــت 
اســتاندار  و  نیــرو  وزارت  هــای 
لرســتان ایــن توســعه از رشــد 

ــود. ــد ش ــره من ــتری به بیش
وی تصریــح کــرد: آب بــه عنــوان 
ــد  ــی توان ــزرگ م ــک ســرمایه ب ی
ــک  ــرفت ی ــد و پیش ــب رش موج
ــره  ــا به ــد ب ــود و بای ــه ش منطق
ــع آب در لرســتان،  ــری از مناب گی
ــن اســتان را در مســیر توســعه  ای

ــرار داد. ق

ای  منطقــه  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
ــد  ــدی س ــرفت 65 درص ــتان از پیش لرس

کمنــدان ازنــا خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
مهنــدس  لرســتان،  ای  منطقــه  آب 
رضــا میرزایــی در جریانــت بازدیــد از 
ــا  ــد ب ــن س ــت: ای ــا گف ــدان ازن ــد کمن س
هــدف تامیــن آب شــرب شــهرهای ازنــا و 
ــت  ــاورزی هف ــن آب کش ــودرز و تامی الیگ
هــزار و 380 هکتــار از اراضــی پاییــن 

ــود. ــی ش ــاخته م ــت س دس
وی تصریــح کــرد بــر اســاس برنامــه 
ایــن  انجــام شــده  اقدامــات  و  ریــزی 
ــدی  ــی 65 درص ــرفت فیزیک ــد از پیش س
تامیــن  در صــورت  و  بــوده  برخــوردار 
اعتبــار تــا پایــان ســال 96 ایــن ســد 

آبگیــری مــی شــود.
ــی از  ــدان یک ــد کمن ــرد: س ــه ک وی اضاف
بهتریــن پــروژه هــای آبــی لرســتان از 
ــوده کــه بخاطــر  نظــر ســازه ای و فنــی ب
هیچــگاه  پیمانــکار  خــوب  مدیریــت 

ــت. ــده اس ــف نش متوق
وی طــرح ســد کمنــدان را از جملــه طــرح 

هــای مهــم ســد ســازی اســتان و کشــور 
در صــورت  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
تکمیــل ایــن طــرح تــا افــق 1425 تامیــن 
ــا و  ــهرهای ازن ــدت ش ــد م ــرب بلن آب ش

ــی شــود. الیگــودرز میســر م
ــه مســائل  ــا اشــاره ب میرزایــی در ادامــه ب
و مشــکات آبگرفتگــی روســتای کمنــدان 

احتمالــی  و کاهــش  بازبینــی  بحــث  و 
ــاع ســد  ــزود: کاهــش ارتف ــاع ســد اف ارتف
آب  حجــم  چشــمگیر  کاهــش  باعــث 
ــی  ــر چندان ــا تاثی ــده ام ــد ش ــزن س مخ
در خــروج روســتا از محــدوده آبگرفتگــی 

ــت. ــد داش نخواه
کاهــش  صــورت  در  کــرد  اضافــه  وی 

ــی  ــر یعن ــزان 10 مت ــه می ــد ب ــاع س ارتف
از تــراز 2038 بــه 2028 متــر؛ حجــم 
متــر  میلیــون   8/28 از  مخــزن  آب 
ــر  ــون مت ــدود 7/15 میلی ــه ح ــب ب مکع
مکعــب کاهــش مــی یابــد و از جکمعیــت 
ــدوده  ــه در مح ــتا ک ــواری روس 167 خان
آبگرفتگــی قــرار دارنــد حــدود یکصــد 
خانــوار همچنــان در ایــن محــدوده باقــی 

ــد. ــی مانن م
ای  منطقــه  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
لرســتان اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه 
بــرای  اجــرای شــبکه تحــت پوشــش 
4500 هکتــار از اراضــی منطقــه، مــی 
بایســت بــه حــق آبــه مــردم توجــه ویــژه 

ای شــود.
شــرکت  مدیریــت  کــرد:  تصریــح  وی 
همــراه  بــه  لرســتان  ای  منطقــه  آب 
نیــرو  وزارت  نیروهــای  و  کارشناســان 
و  مــردم  مشــکات  رفــع  دنبــال  بــه 
ــن  ــرای ای ــی ب ــکار اساس ــک راه ــام ی انج
مشــکات هســتند تــا مــردم نیــز بتواننــد 
ــد  ــن س ــرداری از ای ــره ب ــتای به در راس

ــد. ــدام کنن اق
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برگزاری اولین جشنواره نظام 
پذیرش وبررسی پیشنهادات در 
شرکت آب منطقه ای لرستان 

غالمرضا مرادی فر*
یکــی از نظامهــاي 
پویــا  مدیریتــی 
ــی  ــش مهم ــه نق ک
منابــع  توســعه  در 
در  و  انســانی 
فرآینــد  نتیجــه 
توســعه ســازمان هــا دارد، نظــام 
ایــن  مدیریــت مشــارکتی اســت. 
ــه عنــوان یــک  ــی ب نظــام مدیریت
نظــام مطلــوب و کارآمــد هــم از 
لحــاظ نظــري و هــم از لحــاظ عملــی 
آزمونهــاي موفــق خــود را گذرانیــده 
ــون در کشــورهاي  ــم اکن اســت؛ و ه
کشــورهاي  در  نیــز  و  پیشــرفته 
مــورد  کامــًا  توســعه  حــال  در 
اســتفاده بــوده و از جایــگاه مناســبی 
ــرش و  ــام پذی ــوردار اســت و نظ برخ
ــام  ــی  ازنظ ــنهادات یک ــی پیش بررس

هــای مشــارکتی مــی باشــد.
ــاء  ــه منش ــام ک ــن نظ ــري ای بکارگی
صرفــه جویــی اقتصــادي، ارتقــاي 
هــا،  اتــاف  حــذف  وري،  بهــره 
ــی و در  ــاي اضاف ــه ه ــش هزین کاه
نهایتافزایــش ســود آوري درســازمان 
مطلــوب  شــک  بــی  مبباشــد، 
ســازمان  مدیــران  و  ســهامداران 

خواهــد بــود.
ــوع از  ــنهادها دو ن ــام پیش ــراي نظ ب
ــدي  ــوان دســته بن ــی ت ــداف را م اه
اهــداف کمــی  و مشــخص کــرد: 
ســازمان،  تــوان  افزایــش  شــامل: 
کاهــش هزینــه هــا و ضایعــات، بهبود 
ــاق  ــت مشــتري، انطب ــرایط، رضای ش
اهــداف  و...  تولیــد،  افزایــش  کاال، 
کیفــی شــامل: اعتــاي فرهنــگ 
ــارکت،  ــۀ مش ــاد زمین ــازمان، ایج س
ــکوفایی  ــد و ش ــتم، رش ــود سیس بهب
و  تفکــر  زمینــۀ  ایجــاد  اســتعداد 

ــانی.  ــط  انس ــود رواب ــل، بهب تعق
*مدیــر دفتــر فنــاوری اطاعــات 
- توســعه مدیریــت و دبیــر نظــام 

پیشــنهادات

تجدید میثاق کارکنان آب منطقه 
ای لرستان با آرمان های شهدا

ــان  ــی از کارکن ــل و جمع ــر عام مدی
ــا  شــرکت آب منطقــه ای لرســتان ب
ــام  ــهدای گمن ــزار ش ــور در گل حض
ــام  ــای ام ــان ه ــا آرم ــاد، ب ــرم آب خ
ــاق  ــد میث ــامی تجدی ــاب اس و انق

ــد. کردن
مهنــدس  کــه  دیــدار  ایــن  در 
ــن روز کاری خــود  ــی در اولی میرزای
معاونــان  از  جمعــی  همــراه  بــه 
بــا  شــرکت،  ایــن  کارکنــان  و 
حضــور در گلــزار شــهدا، ضمــن 
قرائــت فاتحــه و اهــدای گل بــه 
ــروی از  ــر پی ــهدا، ب ــامخ ش ــام ش مق
ــامی  ــاب اس ــام و انق ــای ام آرمانه

تاکیــد کــرد.
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صرفه جویی در بخش کشاورزی یکی از راه های حل بحران آب است.

پیشرفت 65 درصدی سد کمندان ازنا

مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در جریان معارفه مدیر عامل جدید آب منطقه ای لرستان مطرح کرد: 

بهره برداری از 48 سد کشور در برنامه پنجم توسعه
خبر



منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
شــعبات  و  ادارات  گفــت:  لرســتان  ای 
در  بســزایی  و  مهــم  نقــش  شهرســتانی 
ــد. ــرکت دارن ــداف ش ــج اه ــعه و تروی توس

مهنــدس رضــا میرزایــی در جریــان بازدیــد 
از امــور آب شهرســتان بروجــرد افــزود: 
حــل مشــکات مــردم و حفــظ و حراســت 
عنــوان  بــه  شهرســتان  آبــی  منابــع  از 
در شــرکت  و خطیــر  مهــم  وظیفــه  دو 

ــوند. ــی ش ــوب م محس

ــتانی و  وی اضافــه کــرد کارکنــان شهرس
ــود  ــت خ ــاش و هم ــا  ت ــد ب ــتادی بای س
بــرای حراســت و حفاظــت از منابــع آب 
ــراث  ــن می ــوان از ای ــا بت ــد ت ــاش کنن ت
ــود. ــتفاده ش ــن اس ــو احس ــه نح ــا ب گرانبه

وی تصریــح کــرد: ادارات شهرســتان بــه 
از ســتاد در  عنــوان شــعبه کوچکتــری 
کمــک کــردن ســازمان یــرای رســیدن بــه 

ــد.  ــزایی دارن ــش بس ــش نق اهداف
ــادری  ــدس بن ــد مهن ــن بازدی ــه ای در ادام
ــع آب شهرســتان بروجــرد  ــر اداره مناب مدی
نیــز بــه بیــان مســائل و مشــکات امــور آب 

ــن شهرســتان پرداخــت.  در ای
در پایــان ایــن دیــدار مهنــدس میرزایــی در 
ــان اداره  ــا کارکن ــی ب ــت صمیم ــک نشس ی
ــان  ــک در جری ــرد از نزدی ــع آب بروج مناب

ــرار گرفــت. ــان ق مســائل و مشــکات آن

ــی  ــادل بخش ــرح تع ــرای ط ــتای اج در راس
دشــت هــا و جلوگیــری از برداشــت بــی 
رویــه از منابــع آب زیرزمینــی شهرســتان 
چگنــی ، 4 حلقــه چــاه غیرمجــاز کشــاورزی 

ــد . ــه گردی ــلوب المنفع ــر و مس پ
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
ــا   ــادق نی ــران ص ــتان ، کام ــه ای لرس منطق
سرپرســت  منابــع آب شهرســتان چگنــی 
آب  منابــع  اهمیــت  بــه  اشــاره  ضمــن 
زیرزمینــی و لــزوم اجــرای طــرح تعــادل 

ــت :  ــار داش ــتان ، اظه ــطح اس ــی در س بخش
ــکاری  ــرم و هم ــتان محت ــتور دادس ــا دس ب
ــرای حفاظــت  ــروی انتظامــی ب فرماندهــی نی
از آبهــای زیرزمینــی 4 حلقــه چــاه غیــر 
شــاهیوند  بخــش  در  کشــاورزی  مجــاز 
ــه  ــلوب المنفع ــر و مس ــی پ ــتان چگن شهرس

ــد. گردی

کنتورهــای  نصــب    : افــزود  نیــا  صــادق 
ــه مدیریــت برداشــت آب از چــاه  هوشــمند ب
هــای مجــاز کمــک کــرده  و همچنیــن 
و  مجــاز  چاه هــای  اضافه برداشــت  حــذف 
ــای  ــاز از راهکاره ــای غیرمج ــردن چاه ه پرک
ــی  ــع آب زیرزمین ــاندن مناب ــادل رس ــه تع ب

دشــت های اســتان مــی باشــد  .

ــی در  ــتان چگن ــع آب شهرس ــت مناب سرپرس
ــازی  ــای مج ــا چاه ه ــرد : ب ــه ک ــان اضاف پای
بــه  کــه دارای اضافــه برداشــت هســتند 
شــدت برخــورد می شــود و مدیریــت مصــرف 
آب بایــد ســرلوحه زندگــی تمــام قشــرها 
و  گیــرد  قــرار  کشــاورز  قشــر  مخصوصــا 
بــدون کاهــش ســطح زیــر کشــت و افزایــش 
ــد  ــا ح ــرف آب را ت ــاورزی مص ــان کش راندم

ــم.. ــش دهی ــی کاه ــن و اصول ممک
 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
بــر بــه روز رســانی بانــک اطاعاتــی و 

ــرد . ــد ک ــرکت تأکی ــدی ش درآم
مهنــدس رضــا میرزایــی در جلســه شــورای 
ــت :  ــرکت گف ــن ش ــن ای ــران و معاونی مدی
بایــد بــا بــروز رســانی روش هــای درآمــدی 
شــرکت در راســتای بهبــود وضعیــت مالــی 

ــرد . ــاش ک ــده ت ــال آین در س
ــد  ــی درآم ــرد :  روش کنون ــح ک وی تصری
ــوط  ــوده و مرب ــی ب ــنتی و قدیم ــرکت س ش
ــا  ــد ب ــذا بای ــه 30 ســال گذشــته اســت ل ب
ــع درآمــدی ،  ــح از مناب ــار صحی داشــتن آم
بانــک اطاعاتــی منابــع و مصــارف را اصــاح 

کــرد .
ای  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــن  ــد ای ــه درآم ــن جلس ــتان در دومی لرس

شــرکت ضمــن تاکیــد بــه برگــزاری مــداوم 
جلســه درآمــد تــا پایــان ســال، افــزود: 
فرصــت کمــی تــا پایــان ســال داریــم 
و  بررســی  اســت جهــت  لــذا الزم  کــه 
ــع  ــع موان ــتانها و رف ــرد شهرس ــه عملک ارائ
ــث  ــش رو در بح ــی پی ــکات احتمال و مش
ــان ســال هــر هفتــه نســبت  ــا پای درآمــد ت
ــود. ــدام ش ــات اق ــن جلس ــزاری ای ــه برگ ب
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حفــظ امنیــت در فضــای مجــازی 
و حقیقــی:

چگونــه متوجــه شــویم کــه تلگرام 
ــان را  ــک اینترنتم ــدر از ترافی چق

مصــرف میکنــد؟
اگــر دوســت داریــد میــزان ترافیک 
مصرفی توســط اپلیکیشــن تلگرام 
در حالتهــای مختلــف اســتفاده از 
ــه  ــال ب ــیمکارت، اتص ــای س دیت
ــی در  ــا حت ــای ی ــبکههای وایف ش
اتصــاالت رومینــگ را بررســی 
ــد: ــن روش کمــک بگیری ــد از ای کنی

ــن  ــز اپلیکیش ــر چی ــش از ه پی
تلگــرام نصــب شــده روی دســتگاه 
هوشــمند خــود را بــه آخریــن 
ارتقــا  باالتــر(  و   16/3( نســخه 
ــرا  ــرام را اج ــن تلگ دهید.اپلیکیش
کــرده و روی آیکــون منــوی اصلی 

ــد. ــار دهی فش
گزینــه  اصلــی  منــوی  از 
دهیــد. فشــار  را   Settings

 Data and Storage گزینــه
 Disk ــش ــد.در بخ ــار دهی را فش
 and network usage
ــای  ــک از گزینهه ــار هری ــا فش ب
 Mobile Data Usage,
 Wi-Fi Data Usage,
 Roaming Data Usage
میتوانیــد میــزان ترافیــک مصرفی 
ــه روش  ــاالت ب ــک از اتص در هری
ــبکههای  ــیمکارت، ش ــای س دیت
وایفــای و رومینــگ را مشــاهده 

ــد. کنی
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غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی رهاورد استفاده نادرست از منابع آب در کشور است

شــرکت آب منطقــه ای در نظــر دارد در راســتای 
سیاســت بهبــود مســتمر همــه جانبــه شــرکت از افــکار 
ــه  ــت ب ــکاران و غای ــمند هم ــات ارزش ــرات و تجربی نظ
ــت  ــای الزم جه ــه ه ــاد زمین ــانی و ایج ــت انس کرام
توســعه ، تفکــر و تعلــق ، در محورهــای ذیــل و در قالــب 
ــری  ــره گی ــنهادات به ــی پیش ــرش و بررس ــام پذی نظ

ــد .  نمای
ــنهادات  ــه پیش ــا ارائ ــم ب ــد امیدواری ــاری خداون ــه ی ب

ــیم: ــته باش ــر داش ــن ام ــهمی در ای ــود س ــده خ ارزن
-1 ساختار فیزیکی و فضای اداری 

-2 ساختار تشکیالت اثر بخش
-3راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینه 
-4 بهره برداری بهینه از منابع و تاسیسات آبی 

-5 ارتقاء کمی و کیفی مطالعات پایه در منابع آب 
دسترســی بــه ســامانه نظــام پذیــرش و بررســی 

اینترنتــی  آدرس  طریــق  از  پیشــنهادات 
http://78.39.219.67

وهمچنین از طریق وب سایت شرکت به آدرس 
www.Lsrw.ir

ــدگان  ــنهاد دهن ــه پیش ــا از کلی ــد ضمن ــی باش ــر م میس
ــنهاد  ــی پیش ــی و اثربخش ــت اجرای ــب قابلی ــه تناس ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــی قدردان ــو مقتض بنح

اطالعیه 

مدیر عامل آب منطقه ای لرستان:
 ادارات شهرستان نقش مهمی در توسعه اهداف شرکت دارند

مدیر عامل آب منطقه ای لرستان:
بانک اطالعاتی و آمار درآمدی باید به روز رسانی شود

انسداد 4 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان چگنی

بیشتر بدانید

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان لرستان



 بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان 
خرم آباد، انتهای خیابان ولی عصر، باالتر از 60 متری، شرکت آب منطقه ای

تلفن33231472

انتصاب
ــه  ــتناد مصوب ــه اس ب
مــورخ   33 شــماره 
کمیتــه   94/11/4
و  اداری  ســامت 
حقــوق  از  صیانــت 
نامــه  نیــز  و  نیــرو  وزارت  مــردم 
مــورخ  87019/د95/310  شــماره 
ــی  ــر بازرس ــر کل دفت 95/1/14 مدی
شــرکت  عملکــرد  مدیریــت  و 
ایــن  ایــران  آب  منابــع  مدیریــت 
ــماره  ــاغ ش ــب اب ــه موج ــرکت ب ش
 95/1/30 مــورخ   5395780/800
آقــای احمــد گــودرزی را بعنــوان 
قانــون   92 و   91 مــواد  بــازرس 
مدیریــت خدمــات کشــوری منصــوب 
ــر اســاس مــوارد منــدرج  ــا ب نمــود ت
در مــواد فــوق الذکــر در حیطــه  
ارتقــاء  و  حفــظ   ، فســاد  کشــف 
انجــام  ســازمان  اداری  ســامت 
وظیفــه نمایــد  و در همیــن ارتبــاط 
بهمــراه  ایشــان  همــراه  شــماره 
ــت  ــت دریاف ــک جه ــت الکترونی پس
: میگــردد  اعــام  مردمــی  گزارشــهای 

تلفــن همــراه بــازرس مــواد 91 و 92 
ق. م.خ.ک     :               09163994456

پست الکترونیک      : 
G o d a r z i . a h m a d @

                         g m a i l . c o m
مــاده 91 ق.م.خ.ک : اخــذ رشــوه 
اداری  مقــام  از  اســتفاده  ســوء  و 
ــه  ممنــوع اســت ، اســتفاده از هرگون
ــاوره  ــق مش ــهیات ، ح ــاز ، تس امتی
ــل  ــابه در مقاب ــوارد مش ــه و م ، هدی
وظایــف  و  اداری  وظایــف  انجــام 
مرتبــط بــا شــغل توســط کارمنــدان 
تمــام  در  اجرایــی  دســتگاههای 
ســطوح از افــراد حقیقــی یــا حقوقــی 
ــف  ــط خــود تخل بجــز دســتگاه ذیرب

محســوب میشــود .
و  مدیــران   : ق.م.خ.ک   92 مــاده 
سرپرســتان بافصــل مســئول نظارت 
و کنتــرل و حفــظ روابــط ســالم 
ــف  ــام وظای ــود در انج ــدان خ کارمن
مــورد  در  و  باشــند  مــی  محولــه 
عملکــرد آنــان بایــد پاســخگو باشــند 
در صورتــی کــه کارمنــدان مزبــور بــا 
اقدامــات خــود موجــب ضــرر و زیــان 
ــا تخلفاتــی نظیــر  ــد و ی دولــت گردن
رشــوه و یــا ســوء اســتفاده در حیطــه 
مدیریــت مســئوالن مزبــور مشــاهده 
ــورد  ــر برخ ــاوه ب ــردد ع ــات گ و اثب
ــران و  ــا مدی ــی ب ــان خاط ــا کارکن ب
سرپرســتان کارمنــدان کــه در کشــف 
ــوده  ــال نم ــم اهم ــا جرائ ــف ی تخل
ــوط  ــن مرب ــا قوانی ــق ب ــند مطاب باش

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ

روابــط عمومــی شــرکت آب 
ــن  ــتان ضم ــه ای لرس منطق
ــای  ــاب آق ــه جن ــک ب تبری
ــت  ــودرزی، موفقی ــد گ احم
مراحــل  در  را  ایشــان 
ــان  ــد من ــی از خداون زندگ

ــت. ــتار اس خواس

بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از سد مخزنی مروک 

پیشرفت 65 درصدی شبکه پایاب سد مروک

ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل  بازدیــد  در 
لرســتان از ســد مــروک ،  از پیشــرفت 65 درصــدی 

ــر داد . ــد خب ــن س ــاب ای ــبکه پای ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
ــن  ــل ای ــی مدیرعام ــدس رضــا میرزای لرســتان ، مهن
ــد از ســد و شــبکه مــروک  ــان بازدی شــرکت در جری
، بیــان داشــت : ایــن ســد در ســال 82 شــروع و در 
ــه در صــورت  ــرداری رســید ک ــره ب ــه به ســال 93 ب
رفــع مشــکات تملکــی و اعتبــاری شــبکه امیدواریــم 
ــیدن  ــرداری رس ــره ب ــه به ــاهد ب ــر ش ــه زودت هرچ

ــروژه باشــیم . کامــل ایــن پ
وی تصریــح کــرد : عملیــات اجرایــی پایــاب ســد نیــز 
همزمــان بــا اجرایــی شــدن آن شــروع شــده کــه بــا 
ــردن  ــی ک ــه آب ــد زمین ــاب س ــرداری از پای ــره ب به
بیــش از 2800 هکتــار از اراضــی منطقــه فراهــم مــی 

شــود .
ــه کل مطالبــات معارضیــن و تملــک  ــا اشــاره ب وی ب
هــای مربــوط ســد بــه مــردم پرداخــت شــده افــزود : 
بــا توجــه بــه حجــم 120 میلیــون متــر مکعبــی ســد 
و افتتــاح آن در ســال 93 برنامــه ریزیهــای خوبــی در 
ــره  ــه به ــل ســد ب ــای کار و تحوی ــدن پ خصــوص آم

بــردار در ســال آتــی خواهیــم داشــت . 
در  لرســتان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
پایــان نیــز ضمــن دیــدار بــا مجــری طــرح ، عوامــل 
ــائل و  ــان مس ــک در جری ــد ، از نزدی ــان س و کارکن

مدیرعامــل شــرکت آب  
منطقــه ای لرســتان در 
ســد  از  کــه  بازدیــدی 
آبســرده بروجــرد داشــت 
از پیشــرفت 30 درصــدی 

ــر داد . ــد خب ــن س ای
روابــط  گــزارش  بــه 
آب  شــرکت  عمومــی 
 ، لرســتان   ای  منطقــه 
ــی  ــا میرزای ــدس رض مهن
ــد  ــن بازدی ــیه ای در حاش
ــوت بــه  ــن خــدا ق ضم
عوامــل اجرایــی پــروژه 
و  مشــاور   ، کارفرمــا   ،
رأس  ســه  را  پیمانــکار 
یــک مثلــث برشــمرد کــه 
همــکاری  و  هماهنگــی 
ســه  ایــن  عوامــل 
ــی  ــم م ــا ه ــه ب مجموع
توانــد ســبب موفقیــت 
در  چشــمگیر  هــای 

  . گــردد  پــروژه  اجــرای 
در  میرزایــی  مهنــدس 
ــات  ــت : عملی ــه گف ادام
ــدف  ــا ه ــرده ب ــد آبس س
هــای  جریــان  کنتــرل 
محــدود  در  ســطحی 
ــا در  ــره آنه ــرح و ذخی ط
مخــزن ایــن ســد جهــت 
ــی  ــاری اراض ــعه آبی توس
پاییــن دســت بــه میــزان 
تولیــد  و  4500 هکتــار 

ــا حجــم  انــرژی برقابــی ب
60 میلیــون متــر مکعــب 
ســال  در  کــه  بــوده 
ــراف  ــم انح ــاری مراس ج
وزیــر  توســط  آن  آب 
افتتــاح  نیــرو  محتــرم 

. گردیــد 
ــد  ــن بازدی ــه ضم در ادام
مختلــف  قســمتهای  از 
مهنــدس  پــروژه  ایــن 
طــرح  مجــری  بهنیــا 

از  کاملــی  گــزارش 
ــائل  ــی ، مس ــد اجرای رون
و مشــکات طــرح بــه 
هیئــت  و  مدیرعامــل 
 . نمودنــد  ارائــه  همــراه 
مدیرعامــل شــرکت آب 
لرســتان  ای  منطقــه 
از  دیگــری  بخــش  در 
خــود  هــای  صحبــت 
بــا اشــاره بــه ســپری 
شــدن مراحــل ســخت 
و دشــوار پــروژه و بــاز 
شــدن جبهــه هــای کاری 
عنــوان نمودنــد : ایــن 
پــروژه متعلــق بــه مــردم 
ــکاری  ــا هم ــذا ب ــت ل اس
و  محتــرم  اســتاندار 
مدیریــت  مجموعــه 
منابــع آب در خصــوص 
طــرح  مشــکات  رفــع 
. نمــود  اقــدام خواهیــم 

پیشرفت 30 درصدی سد آبسرده بروجرد
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ای  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
لرســتان از پیشــرفت 53 درصــدی شــبکه 

ــر داد. ــاد خب ــرم آب ــان خ ــد ایوش س
ــن  ــل ای ــی مدیرعام ــا میرزای ــدس رض مهن
شــرکت در جریــان بازدیــد از ســد و شــبکه 
ــد در  ــن س ــزود: ای ــاد اف ــرم آب ــان خ ایوش
ســال 93 بــه بهــره بــرداری رســیده و بایــد 
ــا  ــد ب ــن س ــبکه ای ــرح ش ــام ط ــرای اتم ب

ــدام کــرد. ســرعت بیشــتری اق
وی تصریــح کــرد: بــا بهــره بــرداری از 
شــبکه پایــاب ایــن ســد زمینــه آبــی 
کــردن بیــش از چهــار هــزار و یکصــد 
ــه  ــانی ب ــه و آبرس ــی منطق ــار از اراض هکت
38 روســتای شهرســتان فراهــم مــی شــود.

ــه  ــتا زمین ــن راس ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
اشــتغالزایی مســتقیم بیــش از دو هــزار 

ــود. ــی ش ــم م ــز فراه ــر نی نف
وی بــا اشــاره بــه آغــاز شــبکه پایــاب ایــن 
ســد از ســال 88 اظهــار داشــت: در صــورت 
ــا  ــرح ت ــن ط ــم ای ــار امیدواری ــن اعتب تامی
پایــان ســال 96 بــه بهــره بــرداری برســد.

ــرداری از  ــره ب ــرای به ــزود: ب ــی اف میرزای

شــبکه پایــاب ایــن طــرح اجــرای خطــوط 
لولــه GRP بــا قطرهــای 500 الــی 1800 
میلــی متــر بــه طــول 18 کیلومتــر، اجــرای 
ــای 150، 200 و  ــه قطره ــوالدی ب ــه ف لول
1600 میلیمتــر بــه طــول 900 متــر و 
ــای  ــه قطره ــه PE ب ــوط لول ــرای خط اج
200 الــی 450 میلــی متــر بــه طــول 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــر در دس 15 کیلومت

اســت.
در جریــان ایــن بازدیــد، مدیــر عامــل 
ــن  ــتان ضم ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
و  عوامــل  و  طــرح  مجــری  بــا  دیــدار 
در جریــان  نزدیــک  از  ســد،  کارکنــان 
ــاب  مســائل و مشــکات ســد و شــبکه پای

ــت. ــرار گرف ــاد ق ــرم آب ــان خ ایوش

ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان از تــاش ایــن شــرکت بــرای 
تکمیــل طــرح آبرســانی بــه شــهر بروجــرد 

خبــر داد.
مهنــدس رضــا میرزایــی در جریــان بازدیــد 
از پــروژه آبرســانی بــه شــهر بروجــرد، 
افــزود: ایــن طــرح در قالــب ســه فــاز 
اجرایــی شــده کــه پــروژه هــای مربــوط بــه 
ــرداری  ــره ب ــه به ــک در ســال 85 ب ــاز ی ف

ــت. ــیده اس رس
وی تصریــح کــرد: بــرای اجــرای فــاز 
نخســت ایــن طــرح اعــم از خــط انتقــال از 
ایســتگاه ابراهیــم آبــاد بــه مخــزن شــهرک 
لولــه  بــا  متــر  بطــول 4100  اندیشــه 
فــوالدی و چــدن بــه قطــر 600 میلیمتــر ، 

احــداث ایســتگاه پمپــاژ و مخــزن چشــمه 
ــم  ــاژ ابراهی ــازی ، احــداث ایســتگاه پمپ غ
ــاژ  ــاد ، خــط انتقــال بیــن ایســتگاه پمپ آب
ــاد  چشــمه غــازی بــه ایســتگاه ابراهیــم آب
ــی  ــه چدن ــا لول ــر ب ــول 5/6 کیلومت ــه ط ب
داکتیــل بــه قطــر 700 میلیمتــر عملیاتــی 

ــی شــده اســت. و اجرای
تجهیــزات  کــرد:  اضافــه  وی 
ابراهیــم  ایســتگاههای  الکترومکانیــکال 
آبــاد و چشــمه غــازی و همچنیــن احــداث 
مخــزن شــهرک اندیشــه نیــز در ســال 85 

 . گردیــد  افتتــاح 
ــن  ــار داشــت: هــدف از اجــرای ای وی اظه
ــهروندان  ــاز ش ــورد نی ــن آب م ــرح تامی ط
بروجــردی بــرای افــق 1425 از تلفیــق 
منابــع آبهــای ســطحی و زیرزمینــی و 
ــف  ــی مختل ــازن نواح ــه مخ ــال آن ب انتق

ــد.  ــی باش ــرد م ــهر بروج ش
ــا  ــدس بهنی ــد  مهن ــن بازدی ــان ای در جری
مجــری طــرح گــزارش کاملــی از وضعیــت 
ــه  ــروژه و مســائل و مشــکات طــرح ارائ پ

کــرد.
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