
ــرار  ــل ق ــه دلی اســتان لرســتان ب
ــا  ــی و ب ــن در زاگــرس میان گرفت
داشــتن آب و هــوای معتــدل در 
پربــارش  هــای  اســتان  میــان 
قــرار  ایــران  ســاحلی  غیــر 

ــت. ــه اس گرفت
ــا کووهــای  همجــواری لرســتان ب
ــارش و  ــتانهای پرب ــرس و اس زاگ
ــراوان،  ــای ف ــود روان آب ه وج

میــان  در  را  اســتان  ایــن 
آبریــز  حــوزه  هــای  سرشــاخه 
کرخــه و دز قــرار داده اســت.

ــب  ــی موج ــت طبیع ــن موقعی ای
شــده تــا لرســتان بــه عنــوان 
پــرآب  اســتانهای  از  یکــی 
طــرح  ایجــاد  زمینــه  کشــور، 
هــای آبــی فراوانــی را داشــته 

باشــد.

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

بــوده  آبرســانی  زیرســاختهای 
ــم. ای

اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد 
در حــوزه آب از آغــاز تاکنــون 
برجســته  لرســتان  اســتان  در 
اســت  بــوده  چشــمگیر  و  
و  ســال  ســه  در  بطوریکــه 
نیــم اخیــر اقدامــات ســازه ای 
مدیریتــی  و  ســازه ای  غیــر  و 

ایــن حــوزه  بســیار خوبــی در 
اســت. انجام شــده 

اســتان  ارشــد  مدیریــت 
ایــن  تحقــق  در  لرســتان، 
پروژه هــا از گرفتــن اعتبــارات، 
حــل  و  آب  تخصیــص  اخــذ 
اول  نقــش  پروژه هــا  مشــکالت 

اســت. نمــوده  ایفــا  را 
متــن کامل در صفحه 4
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شــرکت  مدیرعامــل  میرزایــی  رضــا 
آب منطقــه ای لرســتان در مصاحبــه 
ــت :  ــار داش ــنا اظه ــزاری ایس ــا خبرگ ب
ــرورت  ــک ض ــوره ی ــد معش ــداث س اح
انــکار ناپذیــر بــرای شهرســتان هــای 
ــت . ــی اس ــت و چگن ــر ، کوهدش پلدخت

ــرای  ــت : ب ــان داش ــی بی ــر میرزای دکت
تامیــن آب شــرب پایــدار جمعیــت آتــی 
ــی  ــت و چگن ــای کوهدش ــتان ه شهرس
و آب بهنــگام کشــاورزی ایســتگاههای 
ــکل  ــا مش ــر ب ــتان پلدخت ــاژ شهرس پمپ
مواجــه هســتیم و تنهــا راه حــل ، احــداث 

ــت . ــوره اس ــد معش س
ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان اظهــار داشــت : انشــاهلل بــا 
ــاب  ــتان جن ــد اس ــت ارش ــک مدیری کم
ــد از حــل مشــکل  ــد ، بع ــدس بازون مهن
ــرو و  ــق وزارت نی ــد و تواف ــص س تخصی
طــی مراحــل اداری و قانونــی و رفــع 
معشــوره  ســد   ، مشــکالت  و  موانــع 

اجرایــی خواهــد شــد . 
در  معشــوره  ســد   : گفــت  میرزایــی 
ــه  ــچ گون ــدن ، هی ــی ش ــورت عملیات ص
شهرســتان  بــرای  زیانــی  و  ضــرر 

ــر  ــالوه ب ــت : و ع ــد داش ــر نخواه پلدخت
مخــرب  ســیالبهای  از  بخشــی  مهــار 
فصلــی ، بلکــه آب تنظیمــی مــورد نیــاز 
ــدر ،  ــیان ، جای ــاژ واش ــتگاههای پمپ ایس
ــای مجــاز  ــه ه ــور تلمب ــر و موت چــم مه
ــی  ــم آب ــول ک ــت را در فص ــن دس پایی

رودخانــه تامیــن خواهــد کــرد . 
ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــد  ــی س ــت : طراح ــار داش ــتان اظه لرس
معشــوره براســاس ســیالبهای فصلــی 
ــه  ــی پای ــه دب ــاره اســت ن زمســتانه و به
رودخانــه از جملــه حــق آبــه هــای پاییــن 
ــی  ــر و چگن دســت شهرســتانهای پلدخت
ــه  ــی رودخان ــت محیط ــه زیس ــق آب و ح

ــد . ــد ش ــده خواه ــکان در آن دی کش
دکتــر میرزایــی بــا بیــان اینکــه آب 
و ســد ســازی یــک موضــوع کامــال 
ــالهای  ــی س ــت : ط ــت گف ــی اس تخصص
گذشــته متاســفانه اطالعــات نادرســتی از 
ــع و غیرکارشــناس  ــراد غیرمطل طــرف اف
ســد  شــدن  اجرایــی  خصــوص  در 
ــر  ــردم شهرســتان پلدخت ــه م معشــوره ب
داده شــده و ایــن موضــوع کشــاورزان 
ــد و  ــا ممــر درآم ــه تنه ــن دســت ک پایی
ارتزاقشــان رودخانــه کشــکان بــوده را 

ــت . ــرده اس ــران ک نگ
ــرد :  ــد ک ــان تاکی ــی در پای ــر میرزای دکت
ســد معشــوره بــرای شهرســتان پلدختــر 
خیــر و برکــت اســت و حــق آبــه کشــت 
ــد  ــن خواه ــا را نیــز تامی ــتانه آنه تابس

کــرد . 

نماینــده مــردم خرم آبــاد در مجلــس 
مجمــع  گفــت:  اســالمی  شــورای 
نماینــدگان اســتان بــا تمــام تــوان بــرای 
ــف  ــای مختل ــکالت در حوزه ه ــع مش رف
بخصــوص در حــوزه آب در تــالش اســت.

محمدرضــا ملکشــاهی راد در جریــان 
آب  شــرکت  مدیرعامــل  بــا  دیــدار 
منطقــه ای لرســتان گفــت: مشــکالت 
حــوزه آب بایــد بــا همراهــی و همــکاری 
ــران  همــه نماینــدگان و تالش هــای مدی
ــتا  ــن راس ــود و در ای ــع ش ــد رف توانمن
از هیــچ  اســتان  نماینــدگان  مجمــع 

ــرد. ــد ک ــذار نخواه ــی فروگ کوشش
وی تصریــح کــرد: مدیرعامــل جدیــد 
بــا  لرســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــی  ــه خوب ــدی  و تجرب ــالش و توانمن ت
حمایــت  بــا   می توانــد  دارد،  کــه 
مجمــع نماینــدگان  و  اســتاندار مســائل 
ــوزه آب را از  ــتان در ح ــکالت اس و مش

ــردارد. ــان ب می
وضعیــت  خصــوص  در  ادامــه  در  وی 
کنونــی ســد زیبــا محمــد اظهــار داشــت: 
ــتم  ــس هش ــد در مجل ــن س ــداث ای اح
ــوب  ــای خ ــا تالش ه ــد و ب ــب ش تصوی
اســتاندار، نماینــدگان اســتان و وزارت 
در  امیدواریــم  زمینــه  ایــن  در  نیــرو 
ــدن  ــی ش ــاهد اجرای ــک ش ــده نزدی آین

ــیم. ــروژه باش ــن پ ای
ــل آب  ــت مدیرعام ــن نشس ــه ای در ادام

آب  گفــت:  نیــز  لرســتان  منطقــه ای 
توســعه همــه  مهم تریــن زیرســاخت 
ــا  ــتقیم ب ــه مس ــت و رابط ــا اس بخش ه

توســعه دارد.
رضــا میرزایــی افــزود: لرســتان بیــن دو 
حــوزه آبریــز کرخــه و دز واقع شــده کــه 
ــا از دز 40 درصــد و در  ســهم اســتان م

حــوزه کرخــه  60 درصــد اســت.
وی همچنیــن عــدم تخصیــص آب و 
نبــود بانــک اطالعاتــی دقیــق در شــرکت 
ــود  ــش روی خ ــکل پی ــن مش را مهم تری
دانســت و اظهــار داشــت: آب محــور 
توســعه و آبادانــی اســت و بایــد بــا 
جمــع آوری آمــار دقیــق بــرای رفــع ایــن 

ــرد. ــالش ک ــکل ت مش
وی تهیــه و تدویــن آب شــرب جمعیــت 
چشــم انداز  در  روســتایی  و  شــهری 
1425 و تطبیــق فعالیت هــای بخــش 
آب کشــاورزی اســتان طبــق برنامــه 
ــن  ــداف ای ــه اه ششــم توســعه را ازجمل
ــرد. ــوان ک ــد عن ــال جدی ــرکت در س ش

کارگاه آموزشــی حفــاری چــاه بــا حضــور 
مدیرعامــل و مســئول فنــی و نماینــدگان 
شــرکت هــای حفــاری فعــال حــوزه 
لرســتان، در  شــرکت آب منطقــه ای 

ــزار شــد. ــاد برگ خــرم آب
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن کارگاه  ــتان، درای ــه ای لرس آب منطق
ــای  ــاری چــاه ه ــوزش حف ــک روزه آم ی
ــه ای  ــاری ضرب ــهای حف ــق،  روش عمی
، دوتــاری، لولــه گــذاری، شستشــو و 

ــن  ــا و همچنی ــاه ه ــاژ چ ــش پمپ آزمای
مســائل فنــی در ارتبــاط شناســنامه 
مدرســان  و  اســاتید  توســط  چاههــا 

ــد. ــریح ش تش

پذیــرش  نظــام  جشــنواره  اولیــن 
حضــور  بــا  پیشــنهادات  بررســی  و 
 ، هیئت مدیــره  اعضــای   ، مدیرعامــل 
مدیــر دفتــر فنــاوری اطالعــات ، توســعه 
ــنهاددهندگان در  ــه پیش ــت و کلی مدیری
ــه ای  ــرکت آب منطق ــات ش ــالن جلس س

ــد. ــزار ش ــتان برگ لرس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
منطقــه ای لرســتان در ایــن جشــنواره  از 
پیشــنهاددهندگان برتــر بــا اهــداء جوایــز 

و لــوح ســپاس تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــزارش؛ ب ــن گ ــه ای ــر پای ب
نقــش مهــم نظــام مدیریتــی در توســعه 
فرآینــد  درنتیجــه  و  انســانی  منابــع 
نظــام  اســتقرار  ســازمان ها،  توســعه 

ــک  ــرش و بررســی پیشــنهادها در ی پذی
ــان  ــازمان، توجــه و حساســیت کارکن س
ــرده و  ــتر ک ــای کار بیش ــه فرآینده را ب
باعــث ارتقــاء مشــارکت کارکنــان در 
ــزان  ــش می ــا افزای ــود و ب ــرکت می ش ش
خالقیــت  به کارگیــری  و  مشــارکت 
بــرای  راهکارهــای عملــی  کارکنــان، 
حــل مســائل و مشــکالت شــرکت میســر 

می گــردد.

ــه ای  ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــی  ــاده دسترس ــداث ج ــتان از اح لرس
بــرای ســد حوضیــان در  جایگزیــن 

شهرســتان الیگــودرز خبــر داد.
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب منطقــه ای لرســتان؛ رضــا میرزایــی 
ــه اینکــه بخشــی از  ــا توجــه ب گفــت: ب
جــاده بیــن شــهر الیگــودرز و شــهر 
شــول آبــاد و بخــش هــای تابعــه در اثــر 
آبگیــری مخــزن ســد حوضیــان بــه زیــر 
ــن  ــاده جایگزی ــی رود، اجــرای ج آب م
ســد از ســال 1۳۸۹ در دســتور شــرکت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ای ق آب منطق
طــی  راســتا  ایــن  در  افــزود:  وی 
توافقنامــه ای بــا فرمانــداری شهرســتان 
الیگــودرز، دو هــزار و 200 متــر از ایــن 
جــاده در یــک اقــدام مشــترک توســط 
شــرکت آب منطقــه ای و مجــری پــروژه 

ــرا  ــک و اج ــادن تمل ــاخت مع ــر س زی
ــز  ــده نی ــر باقیمان شــد و یــک هــزار مت
در یــک ســال گذشــته توســط پیمانــکار 

ــان اجــرا شــده اســت. ســد حوضی
وی تصریــح کــرد: عملیــات اجرایــی 
و  خاکبــرداری  تملــک،  شــامل 
خاکریــزی بــه میــزان حــدود ۳0 هــزار 
متــر مکعــب و احــداث یــک دهانــه پــل 
ــرروی  ــل موجــود ب ــزرگ و تعویــض پ ب
دوشــاخه هــای رودخانــه در ورودی بــه 
ــام  ــل انج ــد و نصــب گاردری مخــزن س

ــت. گرف
ــفالت  ــرد: قیرپاشــی و آس ــه ک وی اضاف
کل  اداره  توســط  نیــز  بخــش  ایــن 
و  گرفــت  انجــام  شهرســازی  و  راه 
ــداری  ــت فرمان ــا مدیری ــبختانه ب خوش
شهرســتان؛ قبــل از هرگونــه حادثــه ای 
در پــل و جــاده قدیــم، ایــن جــاده بــه 
بهــره بــرداری رســید و جــاده عبــوری از 

ــد. ــدود ش ــه مس ــل دریاچ داخ
شــهر  حاشــیه  در  حوضیــان  ســد 
الیگــودرز در شــرق اســتان لرســتان، بــا 
ــن  ــن آب کشــاورزی و تامی ــدف تامی ه
ــهر  ــت ش ــرب و صنع ــی از آب ش بخش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــودرز س الیگ
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خطــر ســیالب و زلزلــه در کمیــن 
90 درصــد از جمعیــت کشــور

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
گفــت: حــدود ۹0 درصــد از جمعیت کشــور 
در معــرض حــوادث ناشــی از ســیالب و 

ــرار دارد. ــه ق زلزل
رضــا میرزایــی در جلســه مدیریــت بحــران 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در خرم آبــاد 
ــت  ــاظ موقعی ــه لح ــران ب ــزود: کشــور ای اف
جغرافیایــی شــرایط زمین شناســی و اقلیمی 
ــز  ــیب پذیر و بالخی ــور آس ــی از 10 کش یک

دنیاســت.
آمارهــای  اســاس  بــر  به طوری کــه 
موجــود، از حــدود 40 مــورد بــالی طبیعــی 
شناخته شــده در دنیــا، حــدود ۳1 مــورد آن 

در ایــران اتفــاق می افتــد.
وی اضافــه کــرد:  بــر اســاس آمارهــای 
موجــود از کل تلفــات جانــی ناشــی از 
وقــوع بالیــای طبیعــی حــدود ۹0 درصــد از 
جمعیــت کشــور در معــرض حــوادث ناشــی 

ــرار دارد. ــه ق ــیالب و زلزل از س
ــی  ــران اقلیم ــن بح ــیل را بزرگ تری وی س
در دنیاســت و افــزود: خســارات ناشــی از آن 

بیــش از ســایر ســوانح طبیعــی اســت.
میرزایــی در خصــوص وضعیت ســیل خیزی 
ــه  ــتان ب ــتان لرس ــت:  اس ــز گف ــتان نی اس
لحــاظ قرارگیــری در زاگــرس میانــی و 
شــرایط توپوگرافــی، وضعیت زمین شناســی 
و گســترش ســازندهای ریزدانــه و همچنیــن 
شــرایط اقلیمــی و میانگیــن بــاالی بارش هــا 
به صــورت  مواقــع  بســیاری  در  کــه 
رگبارهــای محلــی شــدید و کوتاه مــدت 

ــت. ــیل خیز اس ــتان س ــک اس ــوده، ی ب
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
ــزود: طــی ســال های گذشــته در اســتان  اف
ــدید  ــیالب های ش ــوع س ــاهد وق ــا ش باره
همــراه بــا تلفــات جانــی و خســارات مالــی 

ــم. ــراوان بوده ای ف
وی گفــت: بــا توجــه بــه قرارگیــری مراکــز 
جمعیتــی به ویــژه شــهرها و روســتاهای 
ــدم  ــا و ع ــت در حاشــیه رودخانه ه پرجمعی
رعایــت حریــم رودخانه هــا و همچنیــن 
نبــود اعتبــارات کافی جهــت انجــام اقدامات 
و مهــار  به منظــور کنتــرل  آبخیــزداری 
ــوار  ــوادث ناگ ــوع ح ــده وق ــیالب، در آین س
ناشــی از ســیالب در همــه شهرســتان های 

اســتان لرســتان محتمــل اســت.
ــار  ــرات زیان ب ــش اث ــا کاه ــه ب وی در رابط
مــا  شــد:  یــادآور  اســتان  در  ســیالب 
ــزی  ــر، برنامه ری ــل و تفک ــا تعق ــم ب می توانی
ــی از  ــار ناش ــار زیان ب ــول و آث ــت اص و رعای
ســیالب را کاهــش دهیــم و خســارات را بــه 

ــانیم. ــل برس حداق
وی اضافــه کــرد: راه هــای مقابلــه بــا ســیالب 
متنــوع و شــامل روش هــای ســاختمانی 
و غیــر ســاختمانی و مدیریتــی ازجملــه 
ــی ســیالب و نصــب دســتگاه های  پیش بین
هشــداردهنده، تعییــن حریــم و بســتر 
ســیل  اراضــی  پهنه بنــدی  رودخانه هــا، 
ــوزش  ــیالب، آم ــه س ــراری بیم ــر، برق گی
ــع  ــح و به موق ــانی صحی ــردم و اطالع رس م

ــت. اس
وی افــزود: در ایــن جلســه محوریــت بحــث 
نحــوه اطالع رســانی در خصــوص وقــوع 
ــت و  ــوه مراقب ــی و نح ــیالب های احتمال س
مدیریــت مخــازن و تخلیــه ایمن ســیالب در 
ســدهای ایوشــان خرم آبــاد، مــرووک دورود، 
خان آبــاد، حوضیــان و کزنــار الیگــودرز و 
ــورد  ــه در م ــود ک ــت ب ــه کوهدش ــد هال س

ــد. ــری ش ــا تصمیم گی آن ه
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آب های زیرزمینی گنج های پنهان هستی اند، اسراف آنها ، اتالف زندگی است

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی خبر داد احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر
تالش مجمع نمایندگان لرستان 

برای رفع مشکالت حوزه آب

برگزاری گارگاه آموزشی حفاری چاه 
در شرکت آب منطقه ای لرستان

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

احداث جاده دسترسی جایگزین
 برای سد حوضیان الیگودرز

عرض تسلیت

همکار گرامی جناب آقای بهمن حیدر زاده
درگذشتپدرگرامیتانرابهشماوخانوادهمحترمتانتسلیتعرضمینماییم.
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محمدرضا کرموند
در  ســال ها  نام گــذاری 
ــوری اســالمی  کشــور جمه
راهــکار  یــک  به عنــوان 
بحــران  از  عبــور  بــرای 

محســوب مــی شــود.
ــت  ــر مصلح ــا ب ــالب بن ــم انق ــر معظ رهب
ــن  ــش رو و همچنی ــای پی ــام و برنامه ه نظ
اقتصــادی،  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــن  ــور ای ــی کش ــی و فرهنگ ــی، دین سیاس

می دهــد. انجــام  را  نام گذاری هــا 
ــال ۹5  ــالمی، س ــالب اس ــه انق ــر فرزان رهب
را بــا توجــه بــه تحریم هــای یک طرفــه 
همچنیــن  و  انقــالب  و  نظــام  دشــمنان 
ــت کشــور، اقتصــاد  ــه وضعی ــزوم توجــه ب ل

ــد. ــل نامیدن ــدام و عم ــی؛ اق مقاومت
ایــن نام گــذاری موجــب شــد تــا دســتگاه ها 
و نهادهــای دولتــی و خصوصــی بــرای تحقق 
ایــن مهــم گام بردارنــد و بــا همــکاری دولت 
ــد در ســال گذشــته، گام هــای  ــر و امی تدبی

مهــم و اساســی برداشته شــده اســت.
اقتصــاد  نــام  بــه  را   ۹6 ســال  ایشــان 
نام گــذاری  اشــتغال  و  تولیــد  مقاومتــی، 
ــداف و  ــعه اه ــتای توس ــا در راس ــد ت کردن
شــعار انقالبــی کشــور، زمینه هــای اشــتغال 

ــود. ــم ش ــعه فراه و توس
و  دســتگاه ها  همــه  نیــز   ۹6 ســال  در 
نهادهــای انقالبــی بــرای تحقــق شــعار ســال 

آغــاز بــه کارکرده انــد و در ایــن راســتا 
می بایســت  نیــز  اشــتغال  زمینه هــای 

ــود. ــم ش فراه
کشــور  در  اشــتغال  زمینه هــای  ایجــاد 
نیازمنــد برنامه ریــزی دقیــق و مدیریــت 
محــور اســت کــه در کنــار آن اقتصــاد 

می شــود. محقــق  نیــز  مقاومتــی 
از  یکــی  به عنــوان  نیــز  نیــرو  وزارت 
دســتگاه های مولــد و خدمــات رســان در 
ــوده و در  ــه دور نب ــم ب ــن مه ــور از ای کش
ــاخت های  ــتفاده از زیرس ــا اس ــتا ب ــن راس ای
موجــود، گام هــای مهــم و اساســی را در 
راســتای اقتصــاد مقاومتــی برداشــته اســت.

شــرکت آب منطقــه ای لرســتان نیــز بــا 
در  موجــود  زیرســاخت های  از  اســتفاده 
اســتان گام هــای مهمــی را در راســتای 
اشــتغال و تولیــد برداشــته و در ایــن راســتا 
بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــرای 
توســعه ســدها و تکمیــل طرح هــا اقدامــات 

ــت. ــته اس ــری داش مؤث
ــد و  ــر و امی ــت تدبی ــدن دول ــاروی کار آم ب
قــرار گرفتــن لرســتان در میــان اســتان های 
پایلــوت بــرای ایــن مهــم، اجــرای ســدها و 
از  اســتان  ایــن  آب رســانی  طرح هــای 
ــده  ــوردار ش ــتری برخ ــل بیش ــرعت عم س
بهره بــرداری  و  ســدها  آبگیــری  اســت. 
برخــی از طرح هــای آب رســانی لرســتان  
ــا اقتصــاد مقاومتــی جنبــه  موجــب شــده ت

عملیاتــی گرفتــه و  ســدهای لرســتان از 
ــوند. ــوردار ش ــازه ای برخ ــان ت ج

ــازی و  ــای سدس ــرداری از طرح ه ــا بهره ب ب
ــاد  ــای ایج ــال آب، زمینه ه ــای انتق کانال ه
ــود  ــم می ش ــز فراه ــتان نی ــتغال در لرس اش
و ایــن اســتان بیش ازپیــش می توانــد در 

ــردارد. ــی گام ب ــاد مقاومت ــتای اقتص راس
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در ســال ۹6 
بــا مدیریــت علمــی و عملــی خــود در ایــن 
راســتا گام برمــی دارد و امیدواریــم در ســال 
اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد و اشــتغال، ســدها 
و طرح هــای آبــی لرســتان عــالوه بــر رشــد 
ــز  ــتغال زایی را نی ــای اش ــعه، زمینه ه و توس

فراهــم آورد.
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مسلوب المنفعه کردن 400 
حلقه چاه نیمه عمیق غیرمجاز 

در لرستان 

ــرداری  ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
ــه  ــاه نیم ــه چ ــت: 400 حلق گف
اســتان  در  غیرمجــاز  عمیــق 

شــدند.  مســلوب المنفعه 
ایــن  افــزود:  مختــاری  نــادر 
تعــداد چــاه در مناطــق مختلــف 
اســتان غیرمجــاز و فاقــد پروانــه 
ــای  ــا هماهنگی ه ــه ب ــد ک بوده ان
انجام شــده ایــن چاه هــا پــر و 

مســلوب شــده اند. 
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
چهــار هــزار و 641  حلقــه چــاه 
عمیــق و نیمــه عمیــق در اســتان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ک وج
ــی و  ــع آب زیرزمین اهمیــت مناب
ــع  ــوان مناب ــا به عن ــای آن ه احی
اســتراتژیک در اســتان و کشــور، 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ش
اهدافــی را بــرای پروژه هــا اعــالم 

و اقــدام کــرده اســت. 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چاه هــای  حفــر  از  جلوگیــری 
غیرمجــاز و توقیــف دســتگاه های 
ازجملــه  غیرمجــاز  حفــاری 
برنامه هــای آب منطقه ای اســتان 
ــار داشــت:  در  ــوده اســت، اظه ب
ــاری  ــورد حف ــتا 15 م ــن راس ای
ــایل آن  ــف و وس ــاز توقی غیرمج
شــرکت ضبــط  پارکینــگ  در 

ــدند.  ش
وی گفــت: شــورای حفاظــت آب 
در اســتان بــا حضــور معــاون 
ــتان و  ــتانداری لرس ــی اس عمران
ــی در اســتان  دســتگاه های اجرای
آب  عالــی  شــورای  مصوبــات 

می شــود. برگــزار 
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صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است، قطره ها دریا را می سازند

ــه ای  ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
لرســتان از اقدامــات گســترده بــرای 
توســعه و پیشــرفت طــرح ســد 
بروجــرد  شهرســتان  در  آبســرده 

ــر داد. خب
در  میرزایــی  رضــا  مهنــدس 
ــتان  ــتاندار لرس ــد اس ــان بازدی جری
و نماینــده شهرســتان بروجــرد از 
طــرح ســد آبســرده بروجــرد افــزود: 
عملیــات ســد آبســرده در ســال 
۸۸ باهــدف کنتــرل جریان هــای 
و  طــرح  محــدود  در  ســطحی 
ذخیــره آن هــا در مخــزن ایــن ســد 
اراضــی  آبیــاری  توســعه  جهــت 
 4500 میــزان  بــه  پایین دســت 
انــرژی برقابــی  هکتــار و تولیــد 
ــه  ــوده ک ــگاوات ب ــزان 6 م ــه می ب
ــم انحــراف  ــته مراس ــال گذش در س
ــر محتــرم نیــرو  آب آن توســط وزی

افتتــاح گردیــد .
وی تصریــح کــرد:  ایــن ســد در 
حــال حاضــر بــا پیشــرفت فیزیکــی 
۳0 درصــد همــراه بــوده و تاکنــون 
میلیــارد   200 بالغ بــر  اعتبــاری 
ــت. ــده اس ــه ش ــال در آن هزین ری

وی اضافــه کــرد: بــرای تکمیــل 
ــر دو  طــرح یادشــده اعتبــاری بالغ ب
ــت  ــاز اس ــال نی ــارد  ری ــزار میلی ه
تــا در مدت زمــان ســه ســال طــرح 
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــل و ب تکمی

ــک  ــکل تمل ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت:   اظهــار  منطقــه  اراضــی 
اعتبــار موردنیــاز بــرای تکمیــل 
اعتبــارات  و  بــوده  طــرح  ایــن 
اراضــی  بــرای تملــک  موردنیــاز 
ایــن  از  و ســایر هزینه هــا جــدا 

اعتبــار اســت.
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
مخزنــی  ســد  مشــخصات 
ــوع  ــد از ن ــن س ــت: ای ــرده گف آبس
رســی  هســته  بــا  ســنگریزه ای 
بســتر  از  متــر  ارتفــاع ۸0  بــا  و 
ــزن 60  ــم مخ ــا حج ــه و ب رودخان
ــم 75  ــب و تنظی ــون مترمکع میلی
میلیــون مترمکعــب در ســال در 

دست ســاخت بــوده و در صــورت 
ــون  ــه دو میلی ــم بدن ــل حج تکمی
و 650 هــزار مترمکعــب خواهــد 

داشــت.
ــه ای  ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ســال های  در  افــزود:  لرســتان 
ــده  ــرح یادش ــکار ط ــته پیمان گذش
ــا  ــل و اجــرای طــرح ب ــرای تکمی ب
ــا  ــه ب ــوده ک ــراه ب ــکالتی هم مش
برنامه ریــزی انجام شــده پیمانــکار 
ــاز  ــده آغ ــاه آین ــک م ــا ی ــد ت جدی

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ب
آب  شــرکت  کــرد:  تصریــح  وی 
ــل  ــرای تکمی ــتان ب ــه ای لرس منطق
هیــچ  از  طــرح  ایــن  توســعه  و 
کوششــی فروگــذار نکــرده و بــا 
ی  یــز مه ر نا بر

همــه  از  اســتفاده  و  انجام شــده 
ــتای  ــود در راس ــیل های موج پتانس
ــدام  ــرح اق ــن ط ــل ای ــرا و تکمی اج

کــرد. خواهــد 
نیــز  ضمــن  لرســتان  اســتاندار 
مدیرعامــل  زحمــات  از  تقدیــر 
ــه ای لرســتان در  شــرکت آب منطق
ــه  ــورت گرفت ــوالت ص ــتای تح راس
در ایــن شــرکت اظهــار داشــت: 
میرزایــی  مهنــدس  مدیریــت 
موجــب تحــول در آب منطقــه ای 
ترویــج  و  توســعه  و  لرســتان 
اســتان  در  طرح هــای سدســازی 

شــده اســت.
بــا  بازونــد  هوشــنگ  مهنــدس 
ــد  ــت س ــن وضعی ــه آخری ــاره ب اش
آبســرده نیــز گفــت: بــا توجــه 
نیــاز  بــه 

ــژه  ــه وی ــرد، توج ــتان بروج شهرس
ــه ســد آبســرده در ســال جــاری  ب

دارد. قــرار  اولویــت  در 
آسیب شناســی  در  افــزود:  وی 
شــد  مشــخص  انجام شــده 
و  بــوده  ســد ضعیــف  پیمانــکار 
آب  شــرکت  توســط  بالفاصلــه 
یــد  خلــع  لرســتان  منطقــه ای 
شــد و قــرار اســت ظــرف یــک 
ــس  ــد پ ــکار جدی ــده پیمان ــاه آین م
از طــی مراحــل قانونــی معرفــی 

شــود.
ــدی  ــرده س ــرد: آبس ــه ک وی اضاف
ــرای اســتان و شهرســتان  حیاتــی ب
بروجــرد محســوب می شــود و در 
ــاد  ــال اقتص ــه س ــاری ک ــال ج س
اشــتغال  و  تولیــد  مقاومتــی 
نام گــذاری شــده بایــد عملیــات 
انجــام  ســرعت  بــا  آن  اجرایــی 

ــرد. گی
وی بــا تأکیــد بــر این کــه بایــد 
پیگیــر اعتبــارات ایــن ســد باشــیم، 
در  نبایــد  به هیچ وجــه  افــزود: 
ســال تولیــد و اشــتغال فرصــت 
از  بایــد  و  شــود  انجــام  ســوزی 
تولیــد  رونــق  جهــت  فرصت هــا 
توســعه  راســتای  در  اشــتغال  و 

را  بهــره  بیشــترین  لرســتان 

ببریــم.
در  بروجــرد  مــردم  نماینــده 
نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــرح ســد  ــت ط ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
آبســرده بــرای ایــن منطقــه اظهــار 
ــب  ــزی مناس ــا برنامه ری ــت: ب داش
ــرای  ــد ب ــق بای ــری دقی و آینده نگ
تکمیــل ایــن ســد اقــدام شــود.

دکتــر عالءالدیــن بروجــردی افــزود: 
مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان 
شــورای اســالمی نیــز بــرای جــذب 
ــرح از  ــن ط ــاز ای ــارات موردنی اعتب
هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده 
و بــا هماهنگــی مدیریــت ارشــد 
اســتان بــرای جــذب اعتبــار اقــدام 

می شــود.
تخصیــص  کــرد:  تصریــح  وی 
می توانــد  اعتبــارات  به موقــع 
توســعه  و  رشــد  زمینه ســاز 
طرح هــا در شهرســتان شــود و بایــد 
پتانســیل های  از  بهره گیــری  بــا 
موجــود در راســتای جــذب اعتبــار 
و ســرمایه، بــرای توســعه و تکمیــل 
ــرد. ــدام ک ــام اق ــای نیمه تم طرح ه

ــز  ــرد نی ــتان بروج ــدار شهرس فرمان
ــعه  ــرای توس ــع ب ــع موان ــت: رف گف
و اجــرای ایــن طــرح از اهمیــت 
کــه  اســت  برخــوردار  باالیــی 
بــرای اجــرای ایــن مهــم بایــد 
ــرای  ــی ب ــن بخش ــکاری بی ــا هم ب
رفــع مشــکل تملــک اراضــی اقــدام 

ــود. ش
بــا  افــزود:  فــر  کورانــی  علــی 
و  انجام شــده  هماهنگی هــای 
ارشــد  مدیریــت  ویــژه  دســتور 
بایــد  جــاری  ســال  در  اســتان، 
گام هــای مهــم و اساســی بــرای 
رفــع موانــع در ایــن طــرح برداشــته 

شــود.
فرمانــداری  کــرد:  تصریــح  وی 
آزادســازی  بــرای  نیــز  بروجــرد 
حریــم و رفــع موانــع تملــک اراضــی 
از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده 
و بــا مجریــان طــرح همــکاری الزم 

ــت. ــد داش را خواه

گام دیگر تدبیر و امید در سدهای لرستان

اقدام جهادی برای تکمیل طرح آبسرده

اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه بیشتر
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اســتان لرســتان بــه دلیــل قــرار 
ــا  گرفتــن در زاگــرس میانــی و ب
داشــتن آب و هــوای معتــدل در 
میــان اســتان هــای پربــارش 
قــرار  ایــران  ســاحلی  غیــر 

ــت. ــه اس گرفت
همجــواری لرســتان بــا کووهــای 
ــارش و  زاگــرس و اســتانهای پرب
ــراوان،  ــای ف ــود روان آب ه وج
میــان  در  را  اســتان  ایــن 
سرشــاخه هــای حــوزه آبریــز 
کرخــه و دز قــرار داده اســت.

ــب  ــی موج ــت طبیع ــن موقعی ای
ــوان  ــه عن ــتان ب ــا لرس ــده ت ش
پــرآب  اســتانهای  از  یکــی 
طــرح  ایجــاد  زمینــه  کشــور، 
ــته  ــی را داش ــی فراوان ــای آب ه

باشــد.
کار  روی  بــا  دیگــر  ســوی  از 
آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد 
ــازی  ــی و سدس ــای آب ــرح ه ط
ــرعت  ــوت و س ــتان از ق در لرس
بــه  نســبت  بهتــری  ســاخت 
شــده  منــد  بهــره  گذشــته 
و  رشــد  شــاهد  جاییکــه  تــا 
توســعه در  طــرح هــای ســد 
ســازی و مهــار آبهــا و ایجــاد 
بــوده  آبرســانی  زیرســاختهای 

ــم. ای
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــام دول اهتم
ــون  ــاز تاکن ــوزه آب از آغ در ح
برجســته  لرســتان  اســتان  در 
اســت  بــوده  چشــمگیر  و  
و  ســال  ســه  در  بطوریکــه 
نیــم اخیــر اقدامــات ســازه ای 
مدیریتــی  و  ســازه ای  غیــر  و 
بســیار خوبــی در ایــن حــوزه 

اســت. انجام شــده 
اســتان  ارشــد  مدیریــت 
ایــن  تحقــق  در  لرســتان، 
پروژه هــا از گرفتــن اعتبــارات، 
حــل  و  آب  تخصیــص  اخــذ 
مشــکالت پروژه هــا نقــش اول 

اســت. نمــوده  ایفــا  را 
لــذا عملکــرد دولــت تدبیــر و 
ــرح  ــه ش ــوزه آب ب ــد در ح امی

می گــردد. تقدیــم  ذیــل 

توسعه و  عملکرد طرح 
تعــداد  آبگیــری  و  اتمــام   )1
چهــار ســد مــرووک )دهــه فجــر 
۹۳(، ایوشــان )دهــه فجــر ۹۳(، 
و   )۹5 )اردیبهشــت  حوضیــان 
ــهریور ۹5(  ــتان )ش ــار لرس رودب
ــا حجــم ذخیــره 420 میلیــون  ب

ــال  ــب در س مترمکع
شــبکه  ســاخت  اتمــام   )2
آبیــاری خان آبــاد و افتتــاح در 
ــامل  ــال ۹5 ش ــت س ــه دول هفت
 1600 و  پمپــاژ  ایســتگاه   6
ــه  ــاری درج ــبکه آبی ــار ش هکت

اصلــی  1و2 
فیض آبــاد  پمپــاژ  ایســتگاه   )۳
 ۸5 فیزیکــی  پیشــرفت  بــا 
ــزار  ــزان ه ــه می ــه ب ــد ک درص
دکتــر  بــا حضــور  آن  هکتــار 
شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
افتتــاح  جمهــوری  ریاســت 

گردیــد.
 ۳0 فیزیکــی  پیشــرفت   )4
درصــدی در تأمیــن و انتقــال آب 
ــون  ــه اکن ــدر ک ــت جای ــه دش ب
پمپــاژ  ایســتگاه  ســاختمان 
مرکــزی ، خــط انتقــال فــوالدی 
ــر  ــول 1۸50 مت ــه ط ــه ب دوخط
ــول  ــه ط ــال ب ــای انتق ، کانال ه
۹700 متــر و شــبکه اصلــی و 
ــار  ــزان ۸00 هکت ــه می ــی ب فرع

 . ند ه ا خته شــد سا
 40 فیزیکــی  پیشــرفت   )5
تکمیلــی  طــرح  در  درصــدی 
ــه  ــا ک ــهر ازن ــه ش ــانی ب آب رس

در حــال حاضــر 21 کیلومتــر 
ــده،  ــداث گردی ــال اح ــط انتق خ
پکیــج موقــت تصفیــه آب بــه 
ثانیــه  بــر  لیتــر   ۸0 ظرفیــت 
 5000 مخــزن   ، ساخته شــده 
احــداث  بتنــی  مترمکعبــی 
دائــم  تصفیه خانــه  و  گردیــده 
بــه ظرفیــت 260 لیتــر در ثانیــه 
ــاده  ــا ۸5 درصــد پیشــرفت آم ب

هســت.
فیزیکــی  پیشــرفت   )6
طــرح  در  درصــدی   60
شــهر  بــه  آب رســانی 
چاه هــای  بروجــرد 
انتقــال  ، خــط  محفــوره 
ــتگاه  ــه ایس ــا ب آب چاه ه
غــازی  چشــمه  پمپــاژ 
انتقــال  خــط  و 
مخــازن  بــه  آب 
به منظــور  ذخیــره 
میلیــون   26 تأمیــن 
مترمکعــب آب اســت 
هم چنیــن احــداث 
 2 و   10 2مخــزن 
ــی  ــزار مترمکعب ه
آب  ذخیــره 
ث  ا حــد ا
ــت  ــده اس گردی
 .
پیشــرفت   )7
 ۹0 فیزیکــی 

در  درصــدی 
آبیــاری  شــبکه 

حوضیــان  ســد 
شــبکه  کل  وســعت 

ــاً  ــه تمام ــوده ک ــار ب ۳000 هکت
لوله هــای  بــا  و  تحت فشــار 
الــی   500 قطــر  از   GRP
پلی اتیلــن  ولوله هــای   1500
ــر  ــا 450 میلی مت ــر ۹0 ت از قط

 . هســت 
فیزیکــی حــدود  ۸( پیشــرفت 
ــی  ــبکه اصل ــدی در ش ۹0 درص

ــدان  ــاری کمن آبی
فیزیکــی حــدود  ۹( پیشــرفت 
ــاری  40 درصــدی در شــبکه آبی

ــان  ایوش
فیزیکــی  پیشــرفت   )10
در  درصــدی   60 حــدود 
مــرووک  آبیــاری  شــبکه 
از  بخشــی  افتتــاح   )11
ــر  ــم مه ــاژ چ ــتگاه پمپ ایس
بــه وســعت ۳50 هکتــار 
ــه روش ثقلــی در هفتــه  ب

دولــت ســال  ۹5 

طــرح  عملکــرد 
و تعــادل  احیــاء 

بخشــی 
تعــداد  نصــب   )1
دســتگاه   416
ــمند  ــور هوش کنت
بــرق  و  آب 
چاه هــای  روی 
ی  ز ر و کشــا

ن ســتا ا
و  پــر   )2
ب  مســلو
ی  ز ســا
۳حلقــه  ۸ 5

در  غیرمجــاز  چــاه 
اســتان  شهرســتان های 
میلیــارد   40 کــرد  هزینــه   )۳
اعتبــارات  محــل  از  ریــال 
پروژه هــای  قابــل  در  طــرح 

طــرح  زیرمجموعــه 
و  تجهیــز  و  راه انــدازی   )4
و  گشــت  گــروه   1۸ اســتقرار 
بازرســی در ســطح دشــت های 
و  کنتــرل  جهــت  اســتان 

تخلفــات  بــا  برخــورد 
فقــره   1100 تشــکیل   )5
پرونــده جهــت متخلفــان بــه 

آبــی  منابــع  حریــم 
قضایــی  حکــم   440 اخــذ   )6
در خصــوص انســداد چاه هــا و 
غیرمجــاز  تلمبه هــای  موتــور 
 ۳0 بــا  قــرارداد  انعقــاد   )7
مشــاور و 15 پیمانــکار جهــت 
طــرح  پروژه هــای  اجــرای 

احیــاء 
راه انــدازی  و  مطالعــه   )۸
در  بــران  آب  تعاونــی   ۳
کوهدشــت شهرســتان های 

 2500 بــا  ازنــا  و  اشــترینان   
ــش  ــت پوش ــی تح ــار اراض هکت
اجــرای  ســتاد  تشــکیل   )۹
ــقف  ــن س ــت و تعیی ــوی کش الگ
از  زیرزمینــی  آب  برداشــت 

اســتان   دشــت های 
شــورای  راه انــدازی   )10
هماهنگــی دشــت های پایلــوت 

ــر  ــده دفت ــات انجام ش اقدام

مهندســی رودخانــه 
 22 حــدود  ســاماندهی   -
ــای  ــول رودخانه ه ــر از ط کیلومت

لرســتان  اســتان 
برداشــت  مجــوز  صــدور   -
بالغ بــر  رودخانــه ای  مصالــح 
هــزار   400 و  یک میلیــون 
ماســه  و  شــن  مترمکعــب 

ی  نــه ا خا د و ر
ــی  ــار از اراض ــاره ۳0 هکت - اج
ــی  ــاری آب ــال مج ــتر غیرفع بس
جهــت توســعه و فعالیــت مــزارع 
ســطح  در  ماهــی  پــرورش 

اســتان 
بــا  مبــارزه  بحــث  -در 
آزادســازی  و  زمین خــواری 
 ، رودخانه هــا  بســتر  و  حریــم 
اراضــی  از  هکتــار   50 بالغ بــر 
ــتر  ــدوده بس ــده در مح تصرف ش
آزاد  رودخانه هــا  حریــم  و 

گردیــد. 
و  بســتر  حــد  -تعییــن 
اســتان  رودخانه هــای  حریــم 
به صــورت مــوردی 2250 مــورد 
حــد  سرتاســری  -مطالعــات 
 ، رودخانه هــا  حریــم  و  بســتر 
ــدود  ــاماندهی ح ــه اول س مرحل

کیلومتــر   1۳0

عملکــرد دفتــر بهره بــرداری 
از تأسیســات آبی 

ــات  ــازی تأسیس ــت و بازس -مرم
آبــی اعــم از ســدها و شــبکه های 
ــاژ و  ــتگاه های پمپ ــاری، ایس آبی
بــه  برق آبــی  نیروگاه هــای 
میلیــارد   20 از  بیــش  مبلــغ 

ــال  ری
شــبکه های  از  -بهره بــرداری 
مــرووک،  جدیداالحــداث 
ســراب  خان آبــاد،  فیض آبــاد، 
چنگایــی و ... بــا ســطح زیــر 
کشــت بیــش از 2000 هکتــار 
هــزار   12 از  بیــش  تولیــد   -
انــرژی  ســاعت  مــگاوات 
دره  نیروگاه هــای  در  برق آبــی 
تخــت ازنــا و تحویــل بــه شــبکه 

سراســری 

 


