


یح ءکُلَّ شَی اءنَ الْملْنَا معجو

And We have made from water every living thing

لھ ئاویش ھ ھموو شت�کی زیندوومان ف ھراھ ھم ھ�ناوه 

و ما از آب هر چیزي را زنده گردانیدیم

خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــــاه، با نام فعلی 

کرمانشــــــــاهآب نشـــــــــریه اي داخلی است که به صورت 

الکترونیکی و در راسـتاي انعکاس فعالیتهاي کلی شــرکت که 

در قالب جلســـــــــات داخلی و بین سازمانی برگزار می گردد 

منتشــر می شود. این خبرنامه براي صرفه جویی در مصـــرف 

کاغذ به شــکل  PDFو از طریق تارنماي شــرکت آب منطقه اي 

کرمانشـــاه به خوانندگان و عالقه مندان به وقایع و فعالیتهاي 

. هدف اصلی این نشــــریه صرفاً  این شرکت تقدیم می گردد

خبري بوده اما از درج رویدادهاي ترویجی که در راســـــــتاي 

سازگاري با کم آبی یا نشـان دادن ابعاد فاجعه آمیز بحران آب 

باشد نیز استقبال می کند. رویکرد کلی درج اخباري اسـت که 

به شکل جلســات برگزار  می گردد. تصـــمیمهاي کلی و موارد 

مصوب این جلسـات در قالب صورتجلسـات تنظیم گشـته و از 

ارایه آنها در این خبرنامه خودداري شده است. 

خداوند همه چیز را آب آفریده اس ت 

حیات از دریاها و اقیانوســـــــها 

آغازیدن گـــــرفت و جهان با آب 

. بی سبب نیسـت که  پایدار گشـت

آب الفباي زندگی است و بدون آب 

نمــی توان به پایایــی جهان امید 

داشـــــت. چنین موهبتی نیازمند 

. حفاظتی  شناخت و حفاظت اسـت

که بتواند بســــترهاي توسعه را با 

الگوهاي پایداري تامین نماید و به 

نسل بعد این نوید را بدهد که او هم 

آب خواهد داشت. 

این مقدمه به تنهایــی مــی تواند 

مبین ارزش و اعتباري باشد که باید 

مدیران و تصـمیم گیران براي آب 

قایل شوند. ارایه اخبار و نشــــــر 

فعالیتهاي سازمانهاي مرتبط با آب 

مـی تواند جامعه را به این دلخوش 

کند که این نعمت ارزشـمند از دید 

متولیان امور مغفول نمانده اســت. 

شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه با 

درك این مهم و در راسـتاي ترویج 

فرهنگ صیانت از منابع آب بود که 

انتشـار الکترونیکی این خبرنامه را 

. به آن  در دستور کار قرار داده است

امـید که بــتواند مــنادي خدمات 

صــــــــادقانه و مجاهدت همه 

تالشــگران صـــنعت آب در این 

شــــــرکت به عنوان تاللویی از 

فعالیتهاي عظیم وزارت نیرو باشد.

بهرام  درویشی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
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نوروز 99 با ما باشید

عکس روي جلد: پایین دست سراب روانسر

ایوب ذائبی مدیر امور آب شهرستان روانسر



به نام خداوند جان و خرد سرآغاز

1
خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاهکرمانشاهاب

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره

سرآغاز

جهان امروز ما در خیلی چیزها شبیه هم شده است. شباهتی که ناشی از جهانی شـدن اسـت و ارتباط نزدیک ملتها. در کنار این 

نزدیکی و این ارتباطات، برایند کارها نیز می تواند شـبیه باشــد. “ ویروس کرونا” مثالی بارز از یک اتفاق جهانی اســت که به 

سرعت منتشـر شد و جان و روح بسـیاري از مردمان جهان و اخیراً ایران را معطوف استرسهاي ناشی از مرگ و میر خود ساخته 

است. این سرعت انتشار هر چه که باشد و عواقب آن هر اندازه ... در حیطه گفتار ما و تخصص شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه 

نیسـت، اگرچه ما خود را دور از همه دستگاهها ندانســته و تالشهاي خوبی براي مقابله با این ویروس انجام شده است. اما باید 

دانست مرجعیت نظر و سخن و مقابله با این پدیده خطرناك جایی دیگر و مدیران دیگري است. 

. گاهی مخاطره اي سـریع رخ می دهد و در یک بازه زمانی چند ماهه کاهش  هدف از این مثال صرفاً درك سـرعت حوادث بود

می یابد و زمانی یک خطر در همان لحظه خود خطر محســـوب می شود و بعداً با فروکش اوج خط ر درد التیام می یابد. در کنار 

این مثا ل، نمونه هاي بسـیاري هسـتند که بی صدا و آرام مانند یک خطر، بســیار جدي پیش می روند و شاید چون کند و آرام 

است کسی آن را جدي نمی گیرد. خطر فرونشسـت زمین و کاهش ذخایر آب زیرزمینی “ کرونایی” دیر ظهور است که اثرات و 

. عدم رعایت دستورالعمله ا، نبود الگوي درست اقتصـاد آب، اصرار بر استمرار  عواقب آن بسیار دهشتناك و فاجعه بار خواهد بود

شیوه هاي کشــــت سنتی،  عدم بروز رسانی قوانین آب، نبود قوانین محلی منطبق بر شرایط محیطی و منطقه اي، حجم کم 

 . . برنامه هاي ترویجی و آموزشی، نبود تشـکلهاي قدرتمند مردم نهاد براي آگاهی رسانی، کاهش اعتبارات تخصـیص یافته و.

همه و همگی دالیلی محکمه پســند از به صدا در آمدن زنگی هســـتند که هیچکس شاید تا یکی دو دهه دیگر صداي آن را 

نشنوند... صداي خطري که با فرونشست و مرگ آبخوانها همراه است...

سازگاري با کم آبی ایده هوشمندانه اي بود که توسط وزارت نیرو و با شناخت شرایط منابع آب کشور پیشـنهاد شد. پیشـنهادي 

که خارج از مســـایل اداري و دستورالعملها و فعالیتهاي انجام شده شرکتهاي تابعه وزارت نیرو اگر به بطن اجتماع و به ویژه به 

میان بهره برداران منابع آب کشانده شود می تواند اثرات اعجاب آوري داشته باشد، می تواند متولیان امور و تصـمیم گیران آب 

را مجاب کند که با تالش و پشتکار بیش از پیش با جامعه براي تدوین برنامه هاي عملیالتی تر همسو شوند. مدیریت منابع آب 

و سازگاري با کم آبی یک مساله ملی است و مانند هر مسـاله دیگري باید با دانش و همگرایی ملی همراه شود تا بتوان به آینده 

اي روشن از توسعه پایدار دلخوش کرد. امید است با تالشـی همه جانیه و با درك فردایی که به آب نیاز دارد بتوانیم برنامه هاي 

سازگاري با کم آبی را با جدیت تمام عملیاتی نماییم و بتوان چشم انداز ایمنی از فرداي منابع آب را ترسیم نمود.

بهرام درویشی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره



دریچه

کرمانشاهاب2 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

معاون آب و آبفاي وزیر نیرو در 

بازدید از نمایشگاه گردشگري:

گردشگري سدها تا پایان سال کلید می خورد

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398

معاون امور آب و آبفاي وزیر نیرو گفت: تا پایان سال چند سـد براي 

توسعه گردشگري در اختیار بخش خصوصی  قرار می گیرد.

قاسم تقی زاده خامســی در نشــســتی خبري در حاشیه بازدید از 

نمایشــگاه گردشگري در خصــوص اقدامات صورت گرفته براي 

توســـــعه گردشـــــگري در حوزه آب اظهار کرد: با چند آژانس 

گردشـــــگري براي ایجاد تورهاي آبی مذاکره کرده ایم و به نظر 

می رســد که مردم تمایل زیادي براي آشــنایی با 

نحوه ي تامین آب آشامیدنی داشـته باشـند. معاون 

امور آب و آبفاي وزیر نیرو با بیان این که در کشـور 

182 سـد ملی و بزرگ وجود دارد، ادامه داد: منظور 

از سد ملی سدهاي بزرگی اسـت و تعداد سـدهاي 

موجود در کشور بسـیار بیشـتر از این تعداد می شود 

که غالبا این سدها ظرفیت اسـتفاده گردشـگري را 

دارند. وي با تاکید بر این مساله که تاکنون استفاده 

بهینه از فضــــا و مخازن سدها براي گردشگري 

: اخیرا که رییس  صورت نگرفته است، تصریح کرد

جمهور به این مســــــاله تاکید داشتند استفاده از 

ظرفیت گردشـــگري ســـدها را مورد توجه قرار 

داده ایم؛ این در شرایطی است که براي احداث یک سد بیش از چند 

هزار میلیارد تومان هزینه باید صـرف شــود و ما باید بتوانیم از این 

سرمایه گذاري هاي بزرگ در جهت توسعه گردشگري کشـور بهره 

بگیریم.

به گفته تقی زاده خامســـــــی ایران به لحاظ آب و هوا و اقلیم در 

شرایطی قرار دارد که در تمام فصــــــول می توان از سدهاي آن 

استفاده کرد و در تمام  اسـتان هاي سـدهایی وجود دارد که قابلیت 

گردشـــگري را دارند. معاون امور آب و آبفاي وزیر نیرو با تاکید بر 

این مساله که اکنون مطالعه روي سدها را آغاز کرده ایم و امیدواریم 

نهایتا تا پایان سال چند سد را در اختیار بخش خصـــــوصی براي 

: سد سردشت اولین  توسعه گردشگري قرار دهیم، تصــــریح کرد

سدي است که در این حوزه تمام کار آن انجام شده و نهایتا تا پایان 

سال در اختیار بخش خصـــــوصی قرار می گیرد و تاکنون نیز 25 

شرکت از این طرح استقبال کرده اند که به زودي کارهاي مناقصـه 

آن انجام خواهد شد.

به گفته تقی زاده خامسی تنها درخصـوص سدهایی که آب شرب از 

آنها تامین می شـود، سـخت گیري خواهیم داشـت، اما براي مابقی 

سدها وزارت نیرو به جز لزوم توجه به مســـائل زیســـت محیطی 

سخت گیري چندانی به بخش خصوصی نمی کند.

وي با بیان این که دریاچه سد کرخه دو برابر سد ارومیه است، اظهار 

: این مساله نشان می دهد که حتی می توانیم در جذب گردشگر  کرد

خارجی نیز فعال باشیم. آن چیزي که ما به دنبال آن هســـتیم این 

است که از این فضـــاها و ظرفیت ها استفاده شود و مردم شناخت 

: مهدي  . خبرنگار بیشـتري نســبت به نحوه ي تامین آب پیدا کنند

کولیوند .منبع :پاون
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سازگاري با کم آبی

3

معاون عمرانی استانداري کرمانشاه:

کم کاري دستگاه ها در  برنامه سازگاري با کم آبی را نمی پذیریم

ایسـنا/کرمانشــاه معاون امور عمرانی استانداري کرمانشــاه گفت: کم 

کاري دســـتگاه ها در زمینه برنامه ســـازگاري با کم آبی اســــتان را 

نمی پذیریم. 

مهرداد ساالري در جلسه امروز 

(15 بهمن) سازگاري با کم آبی 

استان کرمانشـاه، با بیان اینکه 

امـــــروزه کمبود آب به یک 

بحران ملی تبدیل شـــده و بر 

اساس این شرایط بحرانی باید 

چارچوبــی بــراي مدیــریت 

مصرف آن داشته باشیم، افزود: 

در همین راستا طرح سـازگاري 

با کم آبــی با هدف مدیــریت 

منابع و مصـارف آب براي تمام 

استان ها در نظر گرفته شده است.

: متاسفانه برخی دستگاه ها که نقش اساسـی در زمینه طرح  وي ادامه داد

سازگاري با کم آبی دارند، هنوز برنامه هاي خود را در استان کرمانشـــاه 

ارائه نداده اند که این امر پذیرفتنی نیست.

معاون امور عمرانی استانداري کرمانشاه از برخورد جدي با دستگاه هایی 

خبر داد که در این زمینه کم کاري کنند و یادآور شد: اینکه بگوییم از بین 

تمام استان هاي کشـور فقط ما توان نداریم این برنامه را تدوین کنیم به 

وجهه کرمانشاه آسیب می زند.

ساالري خاطرنشــان کرد: بســیاري از مدیران دستگاه ها در جلســات 

ســــازگاري با کم آبی برنامه هاي خوبی ارائه می دهند، اما وقتی که به 

ادارات خود برمی گردند دیگر پیگیر موضوع نیستند.

 : وي خواستار همکاري بیشتر مدیران دستگاه ها در این زمینه شد و گفت

اینکه برنامه سازگاري با کم آبی کرمانشـــاه تا قبل از پایان سال تدوین 

نشود و با این روند وارد سال آینده شویم، پذیرفتنی نیست.

در ادامه بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشاه 

نیز خواستار همکاري بیشــتر دستگاه ها در تدوین طرح سازگاري با کم 

: کرمانشـاه از معدود استان هاي کشـور است  آبی استان شد و اظهار کرد

که علی رغم جلســات کارشناسی متعددي که برگزار کرده هنوز برنامه 

سازگاري با کم آبی را تصویب نکرده است.

وي ادامه داد: هدف از این برنامه مدیریت مصــارف آب در چارچوب آب 

قابل برنامه ریزي اســـــــت و مهمترین 

دستگاه هایی که در این زمینه باید پاي کار 

باشند جهاد کشــاورزي، شرکت هاي آب و 

فاضـالب شـهري و روسـتایی و سـازمان 

صــــــــنعت، معدن و تجارت به عنوان 

بهره برداران اصلی آب هستند.

به گفته درویشی، بسیاري از این دستگاه ها 

هنوز برنامه هاي عملیاتی خود درباره طرح 

سازگاري با کم آبی را ارائه نداده اند.

مدیرعامل شـرکت آب منطقه اي اســتان 

کرمانشـاه با بیان اینکه تالش شده در این 

: در قالب طرح سازگاري با کم  برنامه رویکرد انقباضی لحاظ نشود، گفت

آبی باید به مواردي مانند مقابله با چاه هاي غیرمجاز، اصــــالح خطوط 

فرسوده، مدیریت کشت برنج به عنوان یک محصول پرمصرف، افزایش 

بهره وري در مصرف آب بخش کشاورزي و... توجه شود.

وي در ادامه با اشاره به اقداماتی که براي احیا و تعادل بخشی دشت هاي 

استان صورت گرفته، اظهار کرد: اکنون وضعیت بیشتر دشت هاي استان 

مطلوب است، اما باید اقداماتی که انجام داده ایم مستمر باشد، در غیراین 

صورت بعید نیست وضعیت آبخوان ها نامطلوب شود.

مهران وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب منطقه اي 

استان کرمانشـاه نیز در ادامه این جلسـه از کســري تجمعی حدود یک 

میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی استان کرمانشــــاه یاد کرد که 

حاصل اضافه برداشت هاي نزدیک به 20 سال است.

وي ادامه داد: سـاالنه نزدیک به 100 تا 150 میلیون مترمکعب اضــافه 

برداشت از مخازن آب زیرزمینی استان داریم.

4 میلیون مترمکعب از اضـافه  وحدتی معتقد است، اگر بتوانیم سـاالنه 0

برداشت ها را تعدیل کنیم، می توان بخش قابل توجهی از کسري مخازن 

استان را در بازه زمانی 20 ساله جبران کرد.
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کرمانشاهاب4 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه جشنواره شهید رجایی:

جشنواره شهید رجایی موجب تشویق مدیران و 

دستگا ههای اجرایی برای عملکرد بهتر و مطلوب تر است

نگاه و نظر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي، جلسـه اي در 

9 با  خصــوص شاخص هاي جشــنواره شهید رجایی سال 7

حضـــور درویشـــی مدیرعامل شرکت، معاونین و جمعی از 

مدیران و کارشناسان شرکت درمحل سالن جلســـات برگزار 

گردید ، در ابتدا این نشست درویشی مدیر عامل، ضمن تقدیر 

: جشـــنواره شهید رجایی یکی از ابزارهاي  از همکاران گفت

مهم ارزیابی دســـتگاه هاي دولتی اســـت که برگزاري این 

جشنواره موجب تشـویق مدیران و دستگاه هاي اجرایی براي 

عملکرد بهتر و مطلوب تر اســت که شــرکت آب منطقه اي 

کرمانشـــاه نیز در دو بخش  درون سازمانی و برون سازمانی 

فعالیت مسـتمر دارد و این فعالیت ها به صورت کمی و کیفی 

گزارش و به سازمان هاي باالدستی و ذیصـالح ارجاع و احاله 

میگردد، درویشــی با اشاره به اینکه در این امر مهم ضروري 

است نمایندگان هر حوزه نســــبت به پاسخگویی به موقع و 

مسـتندسازي فعالیت هاي انجام شده در سازمان  اقدام نمایند 

اضافه کرد انعکاس این اقدامات و فعالیت ها بسیار مهم است. 

مدیر عامل شرکت به شاخص هاي ارزیابی سـال 97 پرداخت 

و افزود باید تمرکز ویژه اي بر کیفی نمودن عملکـردها و ارائه 

صـحیح و درسـت آنها داشـته باشــیم چرا که امروزه با وجود 

رسانه هاي متنوع ارتباطی می توانیم ارتباط دو سویه و تعاملی 

قوي با سـایر دسـتگاه ها و حتی عموم مردم و ارباب رجوع در 

جهت فعالیتها و عملکرد شرکت برقرار نماییم ، ایشان با اشاره 

به فعالیتهاي انجام شــده در حوزه معاونت بهره برداري ادامه 

داد  در سال 97 اقدامات خوبی مانند نصـــــــب کنتورهاي 

هوشمند بر روي چاههاي مجاز و انســداد چاه هاي غیرمجاز 

در اســـتان بمنظور حفظ و حراســـت از منابع آب زیرزمینی 

صورت گرفته و در بخش بهره برداري از سـد ها و شـبکه نیز 

حدود 7 هـزار هکتار وارد مدار بهـره بـرداري گـردیده که این 

اقدامات باید به صورت مســتند ارائه داده شوند تا شاهد نتایج 

ارزیابی مطلوبی از این جشنواره باشیم ، مدیر عامل شرکت در 

پایان سخنان خود تاکید ویژه اي بر ارائه اطالعات و ارسال به 

موقع آنها به مراجع باالدستی در جشــنواره سال 98 نمود و از 

همه  حوزه هاي اداري مرتبط با این جشــــــنواره خواستار 

همکاري و تعامل هرچه بیشــتر در ارسال و ارائه اطالعات به 

صورت کمی و کیفی شد.
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خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاهکرمانشاهاب

مدیریت

ضرورت بهبود مستمر امور اداری

 یکی از اصلی ترین  مأموریت های سازمانها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در دهمین 

جلسه کمیسیون توسعه مدیریت و تحول اداري:

به گزارش روابط عمومی شرکت،دهمین جلســـه کمیســــیون توسعه 

مدیریت باحضور درویشی مدیر عامل و اعضاء کارگروه کمیسیون تحول 

اداري و توســــعه مدیریت ، در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید، در 

ابتداء این جلسـه شیخی فر، مدیر توسعه مدیریت شرکت نسـبت به ارائه 

گزارشی از ممیزي فرایندها توسط مســــــئولین باال دستی در شرکت 

مدیریت منابع آب اشاره و به تشـریح اقداماتی که میبایســت در اولویت 

قرار گیرد پرداخت ،شیخی فر مسـتند سازي تصــویري اقدامات را وفق 

دستورالعمل هاي توسعه مدیریت مهم و موثر خواند و در ادامه افزود ،باید 

نســـــبت به تقویت زیرساخت هاي شرکت در حیطه دولت الکترونیک 

بیشــــتر توجه شود،مدیر توسعه مدیریت شرکت همچنین به ارزیابی و 

نتایج پایش اصـــالح و بهبود فرایندها اشـــاره و انجام اقدامات موثر را 

نیازمند جمع آوري مستندات و ارائه آن در زمان مناسب دانسـت، شیخی 

فر، دراین نشسـت به مباحث حقوق شهروندي در نظام اداري نیز اشاره و 

رســیدگی به وظائف محوله در این حوزه را از تکالیف مورد نظر در حوزه 

توسعه مدیریت دانست ، در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت، با تقدیر از 

همه اقدامات صورت گرفته توسط همکاران خود در این حوزه با اشاره به 

اینکه قبل از هرگونه اقدام در حوزه تحول اداري ضروري اسـت فرهنگ 

بهبود مدیریت، نهادینه شـــود و در همکاران این تعلق خاطر برانگیخته 

شود که عبور از این مســــیر افق پیش روي مناسبتري را ترسیم خواهد 

نمود، افزود باید در مدیریت فرایندها ، زمان پاسخگوئی به ارابابین رجوع 

را به حداقل برسانیم و در این پاسخگوئی شـفاف عمل کنیم، مدیر عامل 

شرکت، ادامه داد الزم است روش هاي مناسبی اتخاذ تا از سـرمایه هاي 

انسانی موجود در شرکت به بهترین نحوه ممکن در مسیر توسعه استفاده 

شود. درویشـــــی، اهمیت اجرائی شدن قوانین و دستورالعمل هاي این 

بخش را الزمه همگام شدن با توسعه کشـــــــور برشمرد و اضافه کرد 

عملیاتی نمودن توسـعه فرایندها در شـرکت و اصـالح آن باید توامان با 

انجام سـایر امور جاري و وظائف محوله شــرکت صــورت پذیرد و نباید 

هریک را بخاطر دیگري فدا نمائیم و از آن غافل شویم ، درویشی با اشاره 

به همراهی و همزمانی اصالح امور و وظائف محوله در شرکت، ادامه داد 

باید بدون اتالف وقت نســبت به اصالح وظائف عمل کنیم ، مدیر عامل 

شرکت یکی از نقاط سازنده در این همزمانی را رفع مشکالت کار در حین 

انجام آن برشمرد و ادامه داد باید فضـاي کاري را با مشــارکت و همدلی 

کارکنان تغییر دهیم و از نقطه نظرات و پیشـنهادات در این مســیر بهره 

برده و استقبال کنیم ، درویشی مدیر عامل شرکت، با تاکید بر تغییر روش 

هاي موجود و حرکت به سـمت تغییرات مثبت و سـازنده افزود شـاید در 

طول این مســــیر و در حین انجام این تحول سازنده مقاومت هائی نیز 

صـورت پذیرد لیکن برخورد ما نباید ســلبی و قهري باشــد بلکه باید با 

اطالع رسانی ، و آگاهی بخشی ، نقاط سازنده این تحول را معرفی کنیم و 

با این آگاهی بخشی ، افراد را به دلخواه خود و با انگیزه بیشتر وارد عرصه 

خدمت و فعالیت کنیم، ایشـــان همچنین با اشاره به اینکه سازمان ما از 

ظرفیت هائی مناسب در زمینه نیروي انسـانی با دانش، متخصــص و با 

تعهد برخوردار اســـــت گفت، ظرفیت هاي خوبی وجود دارد و به لطف 

خداوند با شناخت و شناسائی نقاط ضـعف و قوت میتوانیم به سـمت ایده 

آل مورد نظر حرکت کنیم، درویشــی با اشاره به اینکه باید در سال آینده 

چابک تر از گذشته به جلو حرکت کنیم افزود، تاکید من بر مشارکت همه 

نظرات براي تحقق و تعالی سازمان است و من اطمینان خاطر دارم که در 

این مســـیر موفق خواهیم بود ، مدیر عامل شرکت همچنین با اشاره به 

اینکه در این حوزه و ســایر حوزه هاي مرتبط، کارهاي خوبی صـــورت 

پذیرفته اسـت ادامه داد، اهمیت و نقش اصـالح و بهبود روشـها در نظام 

اداري انکار ناپذیر است. و نهادینه ساختن بهبود مستمر و فرهنگ کیفیت 

در سازمان، مسـئله بســیار مهم و  نگرانی همه سازمانهایی است که به 

اهمیت  و تعیین کننده بودن کیفیت در تحقق اهداف سازمان در عصــر 

. درویشـی مدیر عامل  حاضر و به ویژه براي موفقیت در آینده پی برده اند

شـــرکت اخالق مداري، کار با دانش و تفکر و پاســـخگوئی به موقع را 

ضروري دانســت و در پایان سخنان خود گفت البته ممکن است در این 

مســــیر اشتباهاتی نیز وجود داشته باشد لیکن نباید این فکر بر ما حاکم 

شـودکه فقط کار ما درسـت اسـت، خیر، باید نقد پذیر باشــیم و از انتقاد 

منصفانه و مثبت استقبال کنیم.
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گردهمایی

سردار جواد جعفري در آیین بزرگداشت

سردار سپهبد قاسم سلیمانی:

 خون پاک سردار سلیمانی خلق دژی مستحکم  در برابر

 نفوذ دشمنان اسالم است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در 

مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سـلیمانی که در 

1 دي ماه در محل سـالن اجتماعات شـرکت آب منطقه اي  6

کرمانشـــاه و با حضــــور حداکثري همکاران صنعت آب و 

مسئولین مختلف برگزار شد, سردار جواد جعفري از رزمندگان 

نامی دوران دفاع مقدس در سخنان خود شهادت سردار رشید 

اسالم را نشانه اي از قدرت و صالبت پاسداران ایران اسالمی 

دانسـت که هراس در دل دشمنان اسالم افکنده است. سردار 

جعفري با اشاره به تالش هاي اقشــــــار مختلف ایران در 

پاسداشت کیان انقالب, مراسم تشییع پاك پیکر سردار شهید 

قاســم ســلیمانی را نمادي از همگرایی و وحدت اســالمی 

دانست که خارج از هرگونه موضع گیري سیاسی و جناح بازي 

هاي متعارف, مسـتحکم تر از همیشــه, ملت شریف ایران را 

یکپارچه و متحد به صـــــــحنه دفاع از آرمان هاي انقالب 

فراخواند. وي با اشاره به حضـور ارتش,  سپاه,  بسـیج و آحاد 

مختلف مردم از پیر و جوان در مراسم تشـــــییع پیکر شهید 

, سردار سلیمانی را مجاهدي بزرگ و پاسداري رشید  واالمقام

دانست که مجاهدت و سلحشـوري ایشـان منوط به مکان و 

. جعفري شهادت سردار سلیمانی در یک روز  زمان نبوده است

تعطیل کاري و در ساعت هاي اولیه بامداد روز جمعه را نشان 

, مجاهدت  از سخت کوشی و مجاهدت عظیم ایشان دانسـت

 , سرداري دالور که تا آخرین لحظه بر طریق اسـتوار مقاومت

مردانه ایســـتاد و اکنون در بارگاه قدس خداوند زنده است و 

روزي خواره بارگاه احدیت است.

 جعفري خون سـردار ســلیمانی را عاملی براي جوشــش و 

بیداري همه ملت هاي آزاده جهان دانســت و خاطرنشـــان 

(نه به بودن  ساخت در پاسخ محکم ملت و دولت عراق براي (

نیروهاي آمریکایی)) و تصمیم درست مبنی بر انتقام سخت و 

مقتدرانه ایران اسالمی, تســـکینی براي آالم همه مظلومان 

جهان است که به جبهه مقاومت امید بسته اند.

کرمانشاهاب6 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
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خون پاک سردار سلیمانی خلق دژی 

مستحکم  در برابر  نفوذ دشمنان اسالم است.

سردار جواد جعفري با بیان رشادت ها و پایمردي هاي سردار شهید 

اظهار داشـت اگر رشــادتهاي ســردار ســلیمانی نبود ما االن در 

کرمانشـــــاه باید زیر یوغ داعش می بودیم و همین االن هم در 

نفتخانه عراق و اســتان دیالی اذناب معدوم داعش و پراکنده هاي 

فاسد آن در حال شرارت هســـــتند شرارتی که خون پاك سردار 

سلیمانی این عناصر خبیث را براي ابدیت محو خواهد کرد.

 جعفري با اشاره به اینکه شهادت عزتی ابدي اسـت اظهار داشـت 

رسالت و راه سردار قاسم سلیمانی با شهادت ایشـان تازه آغاز شده 

. وي با اشــاره به فتنه هاي آمریکا و  اســت و امتداد خواهد یافت

حوادثی همچون 11 ســـپتامبر, شــــکل گیري داعش و تقویت 

, خون سردار سلیمانی را منادي مبارزه با دنیاي استکبار  صهیونیزم

خواند و خاطرنشان ساخت رفتار و ایدئولوژي آمریکاي جهانخوار و 

هم پیمانانش ایجاد گسیختگی و نزاع در بین مسلمانان و توهمات 

, آنچه که باید با  پیروزي صهیونیســـــت بر آزادگان جهان است

هوشیاري ملت صـبور و نجیب ایران و همه مظلومان جهان ناکام 

. وي در بخش دیگري از بیانات خویش اســالم هراســی و  بماند

ایران ستیزي را خدعه و نیرنگی دانســـــت که با بازیگري هاي  

ناشـیانه ترامپ، جهان را به ســوي ناآرامی و جنگ پیش می برد و 

این نیرنگ و خدعه را نشانه استیصال آمریکا در خاورمیانه دانست 

و شهادت سردار سلیمانی را عاملی براي نقش بر آب کردن اهداف 

. جعفري شـهادت این سـردار فاتح را عاملی  شـوم اسـتکبار خواند

براي وحدت و نشـــــــانه بزرگی براي استمرار حرکت و جنبش 

مســــلمانان جهان خواند و  برنده جنگ را جبهه مقاومت و نبرد 

نامتقارن همه آزادگان جهان دانست.

 جعفري با اذعان به اهمیت وحدت و همبسـتگی ملی براي مواجه 

,  امتداد راه مبارزه و جوشش جبهه  با نقشـــــه هاي شوم آمریکا

مقاومت را میوه شهادت سرخ و با عزت سردار سلیمانی دانست که 

 . با خون خود روح تازه تري در کالبد مقاومت در جهان دمیده است

جعفري خون پاك سردار سلیمانی را دژي مسـتحکم در برابر نفوذ 

داعش و نشـانی پر افتخار براي جبهه مقاومت دانسـت و اطمینان 

داد با تدبیر رهبر معظم انقالب و با هوشـــیاري ملت بزرگ ایران,  

خون پاك این شهید پرچمی براي عزت و اقتدار ایران اسـالمی  و 

انتقام سخت و با تدبیر,  استمرار راه این سردار بزرگ خواهد بود.

7
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کرمانشاهاب8 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در بزرگداشت 

شهادت سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی:

 سردار سلیمانی یک فرد نیست یک جهان عدالت خواهی و شجاعت است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه 

بهرام درویشی مدیرعامل شرکت در آیین بزرگداشت شهادت 

سـردار سـپهبد حاج قاسـم ســلیمانی وي را اســوه بی بدیل 

شجاعت و نماد مقاومت مظلومان جهان دانســـــت و سردار 

شـهید را جهانی از عدالتخواهی نامید که رود مواج مقاومت در 

جهان را خروشان 

تر از همیشــــه 

ساخته است.

 درویشـــــی با 

عرض تسـلیت و 

تهنیت شــهادت 

سردار  سرافرازانه 

 , بزرگ اســـالم

سپهبد سـلیمانی 

را یک لشــــکر 

, لشــکري  نامید

که منادي عدالت 

خواهـی و فـریاد 

مظلومــــــیت 

ســــتمدیدگان 

. وي با اشاره به تشـــــــیع پاك پیکر این شهید  جهان است

, خاطرنشــان  واالمقام و حضــور میلیونی مردم شریف ایران

, لبریز از حماسه و ماالمال  ساخت کشـور ما امروز مملو از ایثار

از رشادت است, امروز 80 میلیون ایرانی حاج قاسـم سـلیمانی 

  , اند و رشادت هاي ایشـان متعلق به تشـیع و تسـنن نیســت

رادمردي ایشــان نداي مظلومیت همه جهانیان است و میثاق 

مستحکم همه آزادي خواهان در هر کجاي این کره خاکی که 

باشد.

 درویشــــی با اشاره به اینکه سردارسلیمانی جهان را از شقی 

ترین پلیدان پاك کرد و چهـره کـریه داعش را به خاك مذلت 

, بیان داشت  نشـــاند

آنانـــــی که در دنیا 

مدعـــــی آزادي اند 

امــــروز باید میادین 

خود را با تـندیس این 

شـــــهید به عنوان 

نمادي راســــــخ از 

مقاومت و شــجاعت 

مزین سـازند تا جهان 

تشـنه عدالت قدردان 

مبارزي نســتوه براي 

رهایی   همه ملتهاي 

جهان از لـوث داعش 

 . خبیث باشــــــــد

مدیرعامل شرکت آب 

منطقه اي کرمانشــاه سردار سلیمانی را علمدار آزادگی و نماد 

مقاومت و مظلومیت همه ستمدیدگان عرصه خاکی دانست و 

(ع) است و  خاطرنشان ساخت ایشان امروز میهمان سیدالشهدا

همین مایه فخر و مباهات همه ما و  امتداد راه شـهیدان کربال 

و همه شهیدان سلحشور ایران اسالمی و آزادگان جهان است.

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398
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برگزاري نشست نظام پیشنهادات

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه ، 

سومین جلسـه نظام پیشــنهادات در سال 1398 با حضــور 

مومنه معاون برنامه ریزي ، شهالئی  مشـــاور مدیر عامل ، 

شـیخی فر مدیر توسـعه مدیریت و جمعی از کارشـناسـان و 

کارکنان در محل سالن آمفی تئاتر شـرکت برگزار گردید ، در 

ابتداء این نشـسـت  شیخی فر مدیر توسعه مدیریت شرکت 

ضمن خیر مقدم به همکاران حاضر در جلســــه گفت، نظام 

پیشـــــنهادات ابزاري براي برقراري ارتباطی زنده، سالم و 

مستمر بین مدیریت ارشد و مدیران میانی با کارکنان است و 

از آنجا که به صـــورت داوطلبانه و اختیاري انجام می گیرد، 

ایجادکننده حس مسـئولیت و تعلق در میان کارکنان نسـبت 

. ایشان در ادامه افزود در واقع  به موارد بهبود در سازمان است

سیستم پیشنهاد ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت کارکنان 

بوده و در واقع تجلـی گاه ابتکارات و خالقیت هاي فــردي و 

گروهی در بین کارکنان براي به وجود آوردن و گســــترش 

روحیه مشـارکت در میان آنان در جهت ایجاد پویایی و بهبود 

. در ادامه این نشــســـت مومنه  فرآیند و ارائه خدمات است

معاون برنامه ریزي شـــرکت با اشــــاره به نظام مدیریت 

مشـــارکتی در جهان امروز که به عنوان یکی از اصلی ترین 

راهبردهاي مدیریت مطرح می  باشد مشــارکت فکري همه 

کارکنان در نظام پیشــــنهادات را خواستار و ادامه داد ، این 

فرایند به حرکت انداختن اندیشـه،پرهیز از ترویج روحیه خود 

راي بودن ودر نهایت اســـتفاده از نقطه نظرات مفید و موثر 

براي بالندگی هر چه بیشــــتر سازمان در ارائه خدمات خود 

میباشـد. مومنه در پایان مباحث خود با اشـاره به موضـوعات 

ضرورت بهره وري در همه حوزه ها افزود براي دسـت یافتن 

به چنین اهدافی باید بسـتر مناسبی ایجاد تا در آن مشـارکت 

فکري کارکنان یک ســــــازمان بعنوان زیربناي مدیریت 

مشــارکتی قرار گیرد . در پایان جلســه، به قید قرعه به پنج 

پیشـــــــنهاد ارائه شده توسط همکاران هدیه اي به رسم 

یادبوداهداء گردید . 

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره
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خبر

برگزاری جلسه تطبیق آمار برداری

 دور سوم در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت ، نشـسـت مشـترك حوزه 

حفاظت و مطالعات با حضور معاون حفاظت وبهره برداري و 

مدیـر دفتـر مطالعات پایه منابع آب ، جمعــی از مدیــران و 

کارشناسان امور منابع آب شهرسـتانها و حوزه سـتادي و نیز 

مشاورین اجرایی طرح آمار برداري، در محل سالن جلسـات 

شرکت تشکیل گردید.

این نشـسـت به منظور بررسی نتایج آماربرداري دور سوم و 

تطبیق این داده ها با اطالعات بانک حفاظت و بهره برداري 

منابع آب استان  برگزار گردید ، درابتداء گزارشـی از عملکرد 

تطبیق اطالعات اشاره شده توسط مشــاور ناظر ارائه گردید 

که بر این اساس بالغ بر 95 درصد نتایج آماربرداري  با بانک 

اطالعاتی حوزه حفاظت وبهره برداري مطابقت داده شـــده 

است و بنا بر مشـــاور طرح باقیمانده کار نیز ظرف مدت دو 

هفته آینده انجام خواهد شد ، در این جلســـه مرادي معاون 

حفاظت وبهره بـرداي  و وحدتـی مدیـر دفتـر مطالعات پایه 

منابع آب از تالش و پیگیري کلیه مدیران وکارشناسـانی که 

در انجام آمار برداري سراسري دور سوم مشـارکت داشته اند 

قدردانی نمودند ، الزم به ذکر اســــت نتایج آمار برداري در 

قالب بیالن منابع آب استان ،مبناي تصـمیم گیري در برنامه 

ریزیهاي مصـارف آب در بخشـهاي مختلف استان قرار می 

گیرد.   

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398
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خبر

برگزاري جلسه آموزشی چرخه آب 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه ، 

جلسـه آموزشی چرخه آب ، مقطع سوم دبســتان با حضــور 

شیخی فر، مدیر توسـعه مدیریت، جوادي مدیر روابط عمومی 

شــرکت، خانم کهریزي معلم مدرســه مهر آذین و جمعی از 

دانش آموزان این مدرسه در محل سالن جلسات  این شرکت 

برگزار گردید .

در ابتداء این جلســــــه ، براي دانش آموزان شرکت کننده 

انیمیشن آموزشی با موضوعیت صرفه جوئی در مصـرف آب ،  

حفاري چاه هاي غیر مجاز و حفاظت از منابع آب زیرزمینـی، 

پخش و سپس شیخی فر مدیر دفتر توسـعه مدیریت شـرکت 

ضمن ارائه توضیحات الزم در خصــــوص چرخه آب و ارائه 

مطالب بصورت پاور پوئینت که یکی از سرفصـل هاي درسی 

: کشـــــور عزیزمان ایران در  پایه سوم ابتدائی میباشد گفت

منطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک قرار دارد که متوسط 

بارندگی در آن حدود یک سوم متوسط جهانی است و  به رغم 

کمبود جدي آب در سطح کشـــور هنوز هم بخش زیادي از 

جامعه خطر کم آبی را چنان که باید درك نکـرده و یا آگاهـی 

الزم در خصــوص نحوه مدیریت مصــرف آب ندارند. وي با 

اشاره به اینکه صرفه جویی یعنی درست مصــرف کردن، نه 

مصـرف نکردن یا کم مصـرف کردن ادامه داد که کودکان و 

نوجوانان بهترین گزینه براي آموزش هاي زیسـت محیطی و 

اصالح الگوي مصرف و نهادینه کردن هنجارهاي آن هستند 

که عالوه بر خود قابلیت تاثیـرگذاري باالیـی بـر دیگـران و 

. شیخی فر در پایان سخنان خود افزود  بزرگســـــاالن دارند

دانش آموزان  با فاصــــــله زمانی کوتاهی، در جایگاه بهره 

برداران، تصـمیم گیران و تصــمیم سازان کشــور خود قرار 

می گیرند و از طریق آموزش ایشان، می توان نسلی با آگاهی و 

حساسیت نسبت به حفاظت آب داشت.

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره
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خبر

برگزاری جلسه آموزشی چرخه آب 

در ادامه این جلسـه جوادي مدیر روابط عمومی شرکت گفت: 

آموزش کودکان ونوجوانان به دلیل اثـرپذیـري و اثـر گذاري 

باالي کودکان در تغییر رفتار مصـــــرف آب اهمیت دارد ، و 

دانش آموزان و نوجوانان جایگاه ویژه اي دارند چرا که از یک 

سو دانش آموزان تاثیرپذیري و آموزش پذیري باالیی دارند و 

از دیگر سـو می توانند بر روي افراد دیگر نظیر افراد خانواده و 

 . همســـــاالن تاثیرگذار باشند و آموزش ها را منتقل نمایند

جوادي با اشـاره به اینکه دانش آموزان بهترین رســانه براي 

رساندن پیام اهمیت آب هســـتند. کودکان و نوجوانان را هم 

تاثیر پذیر و هم تاثیرگذار دانســــت و افزود بنابراین آموزش 

ومشـــارکت دادن آنها در طرح هایی مثل همیار آب یا حامی 

آب و از این قبیل، نظیـر آنچه در طــرح همیار پلیس رخ داد، 

عالوه بر تقویت حس مســـــئولیت پذیري در آنها می تواند 

موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهاي درست در مدیریت 

مصــرف منابع آب از طریق آنها در سطح خانواده ها را فراهم 

سازد.

در پایان این جلســه آموزشی، مســـابقه نقاشی با محوریت 

صــرفه جوئی و چرخه آب بین دانش آموزان  برگزار گردید و 

به 5 نفر از بهترین نقاشـی ها  هدیه اي به رسـم یادبود اهداء 

گردید . 

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398
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/کرمانشـاه خشــکســالی هاي چند سال اخیر از یک سو و اضافه  ایسـنا

برداشت از منابع آبی موجود از سوي دیگر، فشـــــار مضـــــاعفی به 

آبخوان هاي کشـور و منابع آب زیرزمینی وارد کرده و این موضوع باعث 

شـده سـیاسـت  دسـتگاه هاي مرتبط با آب از جمله وزارت نیرو و وزارت 

جهاد کشـاورزي به سمت اصالح شیوه هاي مصـرف و همچنین تقویت 

منابع آبی با روش هاي مختلف برود. 

از همین رو طرح سازگاري با کم آبی با همین هدف که میزان مصــرف 

آب در هر استان مطابق با آب قابل برنامه ریزي باشد، در بســــیاري از 

استان ها تدوین و به تصــویب کارگروه ملی سازگاري با کم آبی رسیده 

است. استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که هنوز طرح سازگاري 

با کم آبی آن به تصــویب نرسیده و از همین رو جلســه سازگاري با کم 

8 دي) با حضـــــور دبیر کارگروه ملی سازگاري با کم آبی  آبی، امروز (

وزارت نیرو برگزار شد تا جزییات این طرح بررسی و نهایی شود و هرچه 

زودتر شاهد تصویب آن باشیم.

به گزارش ایسـنا، بنفشـه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاري با کم آبی 

وزارت نیرو در این جلسه با اشاره به تشـکیل دبیرخانه این کارگروه ملی 

از اوایل سال 1397، گفت: هم اکنون طرح سـازگاري با کم آبی در چهار 

استان خراسان رضوي، خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان به تصـویب 

رسـیده و برخی اسـتان ها نیز طرح خود را دبیرخانه ارســال کرده اند، اما 

کرمانشــاه از جمله استان هایی است که هنوز طرح سازگاري با کم آبی 

آن را دریافت نکرده ایم. وي هدف از تدوین طرح سـازگاري با کم آبی را 

مدیریت مصـرف آب بر اساس آب قابل برنامه ریزي استان ها دانسـت و 

: با توجه به شرایط کم آبی چند سال اخیر و اضـافه برداشـتی  عنوان کرد

که از منابع آب زیرزمینی داشتیم، تدوین این طرح ها ضروري است.

زهرایی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششــــم توسعه باید یازده میلیارد 

: قرار است در  مترمکعب کاهش مصــــرف آب داشته باشیم، تاکید کرد

قالب طرح هاي سـازگاري با کم آبی، ســهم هر اســتان از این کاهش 

مشـــخص شود. به گفته دبیر کارگروه ملی سازگاري با کم آبی وزارت 

نیرو، طرح سازگاري با کم آبی هر استان بر اساس شرایط همان اسـتان 

تدوین می شود و براي استان هاي مختلف کشور یکسـان نیسـت. وي با 

اشــــــاره به راهکارهاي مختلفی که در قالب این طرح براي مدیریت 

: اجراي طرح احیا و تعادل  مصــــرف آب در نظر گرفته شده، تاکید کرد

بخشـی دشت ها، مدیریت مصـرف آب در شهرها و روستاها، استفاده از 

پساب تصـفیه شده تصـفیه خانه ها براي مصـارف آبیاري فضـاي سبز و 

صنایع، اصالح الگوي کشـــت، استفاده از شیوه هاي نوین آبیاري و... از 

جمله این راهکارها است.

زهـرایـی عنوان کـرد: در این طـرح ها به هیچ عنوان مباحث مـربوط به 

سدسازي، انتقال آب، طرح هاي توسعه کشـاورزي که افزایش مصـرف 

. نباید لحاظ شود، چون باعث برگشت  طرح خواهد  . آب به همراه دارد و.

شد. وي همچنین بر لزوم مشـــارکت بخش خصـــوصی و استفاده از 

: طرح  ظرفیت خبرگان در تدوین این طرح تاکید کرد و یادآور شــــــد

سازگاري با کم آبی نباید صرفا دولتی شود، بلکه مشــــارکت ذي نفعان 

خصوصا تعاونی هاي آب بران در آن مد نظر قرار گیرد.

دبیر کارگروه ملی سازگاري با کم آبی وزارت نیرو با بیان اینکه در استان 

کرمانشـــاه نیز اضافه برداشتی معادل 116 درصد بیشـــتر از آب قابل 

: البته مواردي مانند باال بودن سهم کرمانشاه از  برنامه ریزي داریم، گفت

کشت محصوالت استراتژیک کشور را قبول داریم.

وي خواستار تدوین هرچه سریع تر طرح سـازگاري با کم آبی در اسـتان 

کرمانشاه شد.

اضافه و اضافه و اضافه  و  سو و  سو  یکاز یکاز یک از اخیر از اخیر  اخیر سال اخیر سال  سال چند سال چند  چند  هاي چند  هاي  خشــکســالی/کرمانشـاه خشــکســالی/کرمانشـاه خشــکســالی ایسـنا

به مضـــــاعفی به مضـــــاعفی به  مضـــــاعفی فشـــــار مضـــــاعفی فشـــــار  فشـــــار دیگر، فشـــــار دیگر،  دیگر، سوي دیگر، سوي  سوي از سوي از  از موجود از موجود  موجود آبی موجود آبی  آبی منابع آبی منابع  منابع از منابع از  از برداشت از برداشت 

باعث موضوع باعث موضوع باعث  موضوع این موضوع این  این و این و  و کرده و کرده  کرده وارد کرده وارد  وارد زیرزمینی وارد زیرزمینی  زیرزمینی آب زیرزمینی آب  آب منابع آب منابع  منابع و منابع و  و کشـور و کشـور  کشـور هاي کشـور هاي  آبخوان

وزارت و وزارت و وزارت  و نیرو و نیرو  نیرو وزارت نیرو وزارت  وزارت جمله وزارت جمله  جمله از جمله از  از آب از آب  آب با آب با  با مرتبط با مرتبط  مرتبط هاي مرتبط هاي  دسـتگاه سـیاسـتشـده سـیاسـتشـده سـیاسـت

تقویت  مصـرف هاي مصـرف هاي مصـرف  اصالح  کشـاورزي جهاد کشـاورزي جهاد کشـاورزي 

در است در است در  است قرار است قرار  قرار : قرار :  کردتاکید کردتاکید کرد تاکید باشیم، تاکید باشیم،  باشیم، داشته باشیم، داشته  داشته آب داشته آب  آب مصــــرف آب مصــــرف  مصــــرف کاهش مصــــرف کاهش  کاهش مترمکعب کاهش مترمکعب 

کاهش این کاهش این کاهش  این از این از  از اســتان از اســتان  اســتان هر اســتان هر  هر ســهم هر ســهم  ســهم آبی، ســهم آبی،  آبی، کم آبی، کم  کم با کم با  با سـازگاري با سـازگاري  سـازگاري هاي سـازگاري هاي  طرحقالب طرحقالب طرح

وزارت آبی وزارت آبی وزارت  آبی کم آبی کم  کم با کم با  با سازگاري با سازگاري  سازگاري ملی سازگاري ملی  ملی کارگروه ملی کارگروه  کارگروه دبیر کارگروه دبیر  دبیر گفته دبیر گفته  گفته به گفته به  شود.مشـــخص شود.مشـــخص شود.

اسـتان همان اسـتان همان اسـتان  همان شرایط همان شرایط  شرایط اساس شرایط اساس  اساس بر اساس بر  بر استان بر استان  استان هر استان هر  هر آبی هر آبی  آبی کم آبی کم  کم با کم با  با سازگاري با سازگاري  سازگاري طرح سازگاري طرح  طرح نیرو، طرح نیرو، 

با  یکسـان کشور یکسـان کشور یکسـان  کشور مختلف کشور مختلف  مختلف  هاي مختلف  هاي  استانبراي استانبراي استان

طرحی برای نجات آب

نشست ویژه

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره
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دبیر کارگروه ملی ســازگاري با کم آبی وزارت نیرو در پایان گریزي هم 

 : به وضعیت کشـت محصـوالت پر مصــرفی مانند برنج داشت و افزود

کشـت برنج غیر از گیالن و مازندران در سایر استان هاي کشـور محدود 

است و باید اضافه مصرف آب از کشاورزي که در این زمینه فعالیت دارد، 

اخذ شود.

: اگرچه بعد از سیل امسال درخواست هاي متعددي از  زهرایی اظهار کرد

سوي استان هاي  سیل زده براي رفع این محدودیت داشتیم، اما با هیچ 

درخواســـتی موافقت نکردیم. در ادامه مهرداد ســـاالري معاون امور 

 : عمرانی استانداري کرمانشـاه نیز درباره طرح سازگاري با کم آبی گفت

باید در این طرح مباحث محلی، اجتماعی، اقتصـــــادي و فرهنگی هر 

استان لحاظ شود و برنامه ها تیپ مشـترکی در کشــور نداشته باشد که 

فقط بخواهیم اعداد و ارقام آنها را تغییر دهیم. وي با بیان اینکه در برخی 

موارد اجراي برنامه هاي سازگاري با کم آبی تنش هاي اجتماعی را نیز به 

همراه دارد، عنوان کرد: براي این منظور باید پیوست هاي اقتصـــادي و 

تشــــــــویقی لحاظ شود. ساالري از پرهزینه بودن برخی از بندهاي 

سازگاري با کم آبی مانند بازچرخانی پســـاب صنعتی و ... هم یاد کرد و 

افزود: باید مباحث اقتصادي مربوطه نیز در طرح دیده شود.

: موضوع دیگري که باید در  طرح سـازگاري با کم آب مد  وي یادآور شد

نظـر قـرار گیـرد، توجه به بـرنامه ریـزي هاي کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت است .

به گفته معاون عمرانی استانداري کرمانشـاه، این برنامه باید به گونه اي 

تدوین شـود که قابلیت اجرایی داشـته باشــد و بر اســاس واقعیت ها و 

امکانات مالی موجود باشد. بهرام درویشــــــی مدیرعامل شرکت آب 

منطقه اي استان کرمانشاه نیز اشاره اي به وضعیت منابع و مصرف آب در 

: کرمانشـاه داراي دو حوزه آبریز کرخه و  استان کرمانشـاه داشت و افزود

مرزي غرب با پتانســیل 5.8 میلیارد مترمکعب است. وي از وجود 945 

: از این میزان  هزار هکتار اراضی کشاورزي در استان هم یاد کرد و افزود

185 هـزار هکتار آبـی، 44 هـزار هکتار باغات و حدود 45 هــزار هکتار 

اراضی تحت پوشش آبیاري تحت فشار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه با اشاره به اهمیت آب 

: مطالبه اي که در  و محوریت آن در توسعه کرمانشـاه، خاطرنشــان کرد

حوزه صنعت و کشـاورزي براي آب در استان وجود دارد گاهی در توان و 

متناسب با پتانسـیل آبی که داریم، نیسـت. درویشــی عنوان کرد: البته 

مطالباتی که در اسـتان داریم به حق اسـت و از همین رو تقاضــا داریم 

برنامه سازکاري با کم آبی با رویکرد متفاوتی براي کرمانشــــاه در نظر 

گرفته شود. وي تاکید کرد: هدف اصلی این برنامه نیز مدیریت مصـرف 

آب براساس آب قابل برنامه ریزي در استان است.

نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشـاه نیز از 

بار سنگینی که در زمینه تولید غالت و گندم کشـور بر عهده کرمانشــاه 

: این در حالی است که متوسط درآمد کشـاورزان ما  است یاد کرد و افزود

از کشـاورزان کشــور پایین تر است. وي معتقد است با توجه به وضعیت 

کشــاورزي استان، سهم آبی که براي کرمانشـــاه  از محل حوزه آبریز 

کرخه در نظر گرفته شـده کمتر از 700 میلیون مترمکعب اسـت که این 

میزان بر اســــاس نیاز فعلی باید یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعب 

باشـد. در ادامه مدیران دسـتگاه هاي مختلف نیز به بیان نظرات خود در 

این زمینه پرداختند و مقرر شد بعد از جمع بندي نهایی، برنامه سازگاري 

با کم آبی اسـتان در کوتاهترین زمین تدوین و به دبیرخانه کارگروه ملی 

ارسال شود.

طرحی برای نجات آب

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398

نشست ویژه
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نشست معاونین

خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاهکرمانشاهاب

درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

در جذب اعتبارات طرحها، نظارت بر کیفیت

 اجراي پروژه ها مالك عمل قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــــاه، سومین 

جلسه برنامه ریزي جذب اعتبارات طرحهاي تملک دارائی سرمایه اي با 

حضــور درویشـــی مدیر عامل شرکت ، معاونین طرح و توسعه، منابع 

انســـانی ، برنامه ریزي و مجریان طرح هاي در دست اجراء شرکت در 

محل سالن جلسات برگزار گردید،در ابتداء ناصري دبیر کارگروه کنترل 

پروژه هاي شرکت، توضیحاتی در خصـوص آخرین وضعیت پیشـرفت 

فیزیکی پروژه ها، اعتبارات باقیمانده و مورد لزوم و ضــــرورت برنامه 

ریزي براي ادامه کار ارائه نمود ، ســپس مجریان طرحهاي در دســت 

اجراء بصــورت جداگانه هر یک با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده 

در طرح مربوطه  نســـبت به اعالم برنامه هاي مورد نظر جهت جذب 

اعتبارات مطالبی را بیان نمودند ،  در ادامه درویشـی مدیر عامل شرکت 

ضمن تقدیر ازهمه همکاران خود گفت هدف از برگزاري این جلســات 

برنامه ریزي و دستیابی به هدفهاي در نظر گرفته شده براي یک پروژه 

است تا از طریق بهینه سازي زمان و هزینه و با مدنظر قرار دادن کیفیت 

امکان دستیابی به اتمام پروژه میسـر گردد ، درویشـی در پایان مباحث 

خود ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزي مناسب ، نظارت مســــتمر و در 

نهایت جذب به موقع اعتبارات  افــزود، الزمه موفقیت هــر پـــروژه، 

دسـتیابی توام به هر ســه عامل زمان، هزینه به موقع و کیفیت در حین 

اجراء است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده 

، می تواند به انجام پروژه اي ناموفق و غیراقتصادي منجر شود.

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره
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سالمت اداري

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي در سومین

جلسه کارگروه ارتقاء سالمت اداري وحقوق شهروندي:

در حوزه سالمت اداري، صیانت از کارکنان و 

اخالق مداري اولین وظیفه مدیران است

به گزارش روابط عمومی شرکت، سومین نشــســت کارگروه سالمت 

اداري و حقوق شهروندي با حضـــور درویشــــی مدیر عامل شرکت ، 

معاونین ، و سرپرسـت گروه بازرسـی شـرکت در محل دفتر مدیر عامل 

برگزار گردید، در ابتداء این جلســــــه حیدري سرپرست گروه بازرسی 

شرکت با اشاره به مصـوبات نشـسـت قبلی در خصــوص تکریم ارباب 

رجوع و شناسائی گلوگاههاي فســـاد، مواردي را مطرح و مباحثی را به 

سمع و نظر حاضرین رساند ، در ادامه ، درویشـــی مدیر عامل شرکت با 

تاکید مجدد در خصــوص نظام پاسخگوئی به موقع ، صریح و شفاف به 

مراجعین افزود ، باید این موضوع به صورت یک رویه قانونی در سازمان 

شکل بگیرد و همکاران نســبت به کاري که به آنان محول شده ضمن 

پذیرش مسئولیت ،  پاسخگوئی را نیز جزء وظائف الینفک خود دانسـته 

و سرلوح کار خود قرار دهند ، درویشـــی پاسخگوئی به موقع در حداقل 

زمان را امري ضــروري برشــمرد و گفت این امر باید در کمترین زمان 

ممکن صورت پذیرد، ایشان به اهمیت تکریم ارباب رجوع اشاره و افزود 

نباید ارباب رجوع را ســرگردان نمائیم بلکه باید ســعی کنیم در حداقل 

زمان ممکن پاسخی صریح و البته وفق قانون به ایشـان داده شود حتی 

اگر این پاسخ  نه  باشد ، درویشـــی پاسخگوئی همه کارکنان در حوزه 

اداري را الزمه کار و انجام این امــر را یک وظیفه و فــراتــر از آن یک 

عبادت دانست ، مدیر عامل شرکت در ادامه این نشسـت به بحث مبارزه 

با فسـاد در سیسـتم اداري نیز اشاره و با اشاره به اینکه در حوزه سالمت 

اداري وظیفه مدیران هر بخش صــــیانت از کارکنان خود و مراقبت از 

ایشان میباشد افزود در نشست هاي قبل هم به این موضوع تاکید داشته 

و دارم که به لطف خداوند در مجموعه اداري ما چنین افــــرادي وجود 

ندارند، لیکن اگر هم باشـند قطعا وفق قانون با آنان برخورد خواهد شـد، 

درویشـی با اشاره به اینکه هیچ بار کجی به مقصـد نرسیده است و قطعا 

نیز نخواهد رسید اشاره نمود زیبنده یک سیسـتم اداري نمیباشد که وارد 

مقوله ارتشـاء و یا مطالبی از این قبیل شود، و مدیر عامل شرکت با اشاره 

به اینکه چنانچه یک مدیر در حوزه کاري و وظائف محوله سالم باشـد و 

سـالم عمل نماید افزود قطعا این مدیر ضـمن مراقب از زیردسـتان خود 

آنان را نیز سالم و سالمت نگاه میدارد درویشـــــی با تاکید بر اینکه در 

شرکت آب منطقه اي هیچ حاشیه امنی براي افراد مفســد وجود ندارد و 

نخواهد داشت ، ادامه داد ما نماینده دولت و پیشـــانی نظام در مجموعه 

هاي اداري هســتیم و باید ضمن رعایت حقوق دولت از هرگونه لغزشی 

پرهیز نمائیم چرا که اگر ما در این حوزه ، خداي ناکرده دچار خطا شـویم 

در واقع به یک سیسـتم بزرگ خســارت وارد کرده ایم و این امر تبعات 

منفی بســیاري بدنبال دارد ، مدیر عامل شرکت با اشاره به این موضوع 

که اثرات منفی لغزش در محیط اداري در زندگی شـــخص تاثیر دارد و 

خداوند فرد فاسد را دچار عذاب و گرفتاري مینماید اضـافه کرد قانون نیز 

براي این دسته از افراد برخوردهاي سختی را در نظر گرفته اسـت و آنان 

. ایشان در ادامه گفت باید ارباب رجوع  از قانون نمی توانند گریزان باشند

را از پیچ و خم هاي اداري رهائی دهیم شاید یکی از محل هاي فســـاد 

همین پیچ و خم هاي اداري هســتند، وقتی مســیر را شفاف و به دور از 

هرگونه تشـــریفات زائد و دست و پا گیر اداري ترسیم نمائیم  قطعا این 

مسیر اصالح شده محلی براي فسـاد نخواهد بود، درویشـی مدیر عامل 

شرکت با اشاره به اینکه ارباب رجوع باید تکلیف خود را بدانند و کارکنان 

موظفند بدور از هرگونه سالئق شخصـــی و وفق قانون پاسخگو باشند 

افزود در این موضـوع نظارت نیر نباید از دسـتور کار خارج شـود چرا که 

نظارت از اهم واجبات است هر چند ناظر اصـلی بر اعمال همه بندگان ،  

خداوند متعال اسـت و ما باید خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانیم 

لیکن در سیستم اداري هم باید دستگاه نظارتی این موضوعات را رصد و 

پایش کند و چنانچه تخلفی صورت پذیرفته بود به دور از هرگونه مسائل 

احساسی با متخلف برخورد شود ، درویشی در پایان سخنان خود با تاکید 

بر ایجاد فضائی سالم در محیط اداري افزود، وقتی محیط کار از سالمت 

اداري برخوردار باشد، براي کارکنان  نشاط ، خالقیت و پیشرفت و براي  

مراجعین آرامش و اعتماد را بدنبال خواهد داشت .
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بازدید

به گزارش روابط عمومی شرکت ، درویشــــــی مدیر عامل 

شرکت ، در ماموریت کار خود به سد و شبکه شرفشــــاه که 

معاون طرح و توسعه ، مجري طرح و تنی چند از کارشناسان ،  

ایشــان را همراهی میکردند، ضمن بازدید از آخرین وضعیت 

عملیات اجرائی شبکه سد شرفشاه در سومار ،  نشسـت کاري 

با عوامل اجرائی در محل کارگاه شبکه سومار برگزار نمود ،در 

این ماموریت یک روزه که نمایندگان ســـــــــازمان جهاد 

کشاورزي استان نیز حضـور داشتند مقرر است شبکه یاد شده 

در دهه مبارك فجر انقالب اسـالمی به بهره برداري برسـد ، 

درویشی در نشست کاري خود با سیستم نظارت ( مشاور طرح 

)  و عوامل پیمانکار گفت : اهمیت توجه به مقوله مدیـــریت 

پروژه و آسیب شناسی ،  ضـرورت جلوگیري از تحمیل هزینه 

. درویشـی مدیریت پروژه را  هاي هنگفت بر یک پروژه است 

یک استراتژي بسـیار مهم برشمرد و افزود ، بکارگیري دانش 

روز  ، مهارت ها ، ابـزار و تکنیک هاي فنـی ،  الزمه اجـراي 

فعالیت هاســــت ، و مدیریت پروژه در اجراي این مهم از دو 

بازوي قدرتمند برنامه ریزي و کنترل پروژه بهره می گیرد.

الزم به توضـیح اسـت ،  هدف از اجراي طرح سـد و شــبکه 

آبیاري شرفشـاه بهره برداري منابع آب رودخانه مرزي کنگیر 

در منطقه  مرزي ســومار اســـت . این بخش از پروژه که به 

منطقه سـومار نام گذاري شـده اسـت، وســعتی برابر 1600 

هکتار خالص میباشد که این اراضی بصـورت بهبود عالوه بر 

اتصـال به سامانه انتقال آب شرفشـاه داراي سیسـتم آبیاري 

. پیشـــــرفت فیزیکی کل شبکه  نوین داخل مزارع میباشند

8 درصد میباشد که با تامین اعتبار مورد نیاز و  آبیاري بالغ بر 9

تخصــــــیص آن شاهد تکمیل کامل فعالیتهاي باقی طرح 

خواهیم بود.

عوامل اجرایی در پروژه ھا توجه ویژه ای به

 مقوله مدیریت بھینه داشته باشند

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي در ماموریت کاري 

یک روزه در سد شرفشاه سومار

13 و 14، دي و بهمن 1398 سال دوم، شماره
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نشست 

کرمانشاهاب خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

با حضور نمایندگان  آموزش و پرورش  و سازمان محیط زیست استان:  

جلسه ھم اندیشی شیو هنامه گسترش سواد آبی 

در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي جلســـه هم 

اندیشی شیوه نامه گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان 

و محیط زیسـت 13 بهمن ماه 1398 با حضـور مرادي معاون 

حفاظت و بهره برداري شرکت، نمایندگان آموزش و پرورش، 

سازمان محیط زیست استان و جمعی از مدیران و کارشناسان 

طرح احیا و تعادل بخشی در محل سالن جلسـات این شرکت 

برگزار گردید

 این نشست هم اندیشـی با هدف مهارت مواجهه با سیالب ، 

کوشش مداوم فردي براي حفاظت از محیط زیست برگزار، و 

در ابتداء مرادي ، معاون حفاظت و بهره برداري آب منطقه اي 

،  به تشـــــریح منابع آبی استان پرداخت و اهمیت فرهنگ 

سازي و ارتقاء دانش و آگاهی آحاد جامعه به خصـــــــوص 

دانش آموزان را مهم برشــمرد و افزود نهاد آموزش و پرورش 

بهترین و مهمترین دســتگاه فرهنگی براي اجراي این طرح 

می باشد که می تواند در کنار شرکت آب منطقه اي و اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان گام موثر در جهت افزایش سواد 

آبی به ویژه در سطح مدارس متوسطه دوم استان داشته باشـد 

و شـــرکت آب منطقه اي نیز  با در نظر گرفتن توان علمی و 

تجربی  بر آنســـــت که این طرح مهم و ملی را با همکاري 

دســتگاههاي مرتبط اجراء نماید تا بتوانیم از ثمرات آن براي 

نســل  آینده و خصــوصاً ایجاد مبانی فکري با هدف حفظ و 

حراست از منابع آبی استان  و حفظ محیط زیست براي دانش 

آموزان استفاده بنمائیم ، در ادامه، نمایندگان سازمان آموزش 

و پرورش استان و سازمان حفاظت محیط زیســــت نظرات 

دستگاه متبوع خود را در جهت اجراي بهتر طرح بیان نمودند . 

از مهمترین مباحث مطروحه در این نشـســت مشــترك که  

مورد توافق و تاکید طرفین  قرار گرفت  گســترش سواد آبی 

در سطح کلیه مقاطع تحصـــیلی و در بین همه دانش آموزان 

می باشد که انجام این امر مسـتلزم برنامه ریزي در سطح ملی 

و منطقه اي است که امید است با تالش همه اعضـاء در آینده 
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انتصاب

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست امور منابع آب شھرستان صحنه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه ، 

مراسم تودیع ومعارفه سـرپرسـت امور منابع آب شـهرسـتان 

صحنه با حضـــور معاون حفاظت وبهره برداري، مدیر روابط 

عمومی وجمعی از کارشناسان  شرکت برگزار گردید.

مهندس مرادي معاون حفاظت وبهره برداري شرکت در ابتداء 

این جلســـــه با بیان اینکه شهرستان صحنه یکی از مناطق 

استراتژیک در استان می باشد اظهار داشت این شهرسـتان با 

وجود منابع آبی غنی اعم از ســـطحی وزیرزمینی  جزء قطب 

هاي اصلی کشاورزي  وباغات محسوب میشود که نقش ویژه 

اي در توســـعه این اســـتان دارد وانتظار میرود با تدبیرهاي 

مدیریتی به موقع ومناســــب در بخش آب ، مردم خوب این 

شهرسـتان شـاهد رشـد وشـکوفایی ورونق تولید در صـنعت 

.مرادي مولفه یک مدیر موفق را چنین  وکشــــاورزي باشند 

: هنر انســانهاي بزرگ اینســـت که به  توصیف نمود وگفت

دشــــواري کار فکر  نمی کنند بلکه به عزمت آنچه خواهند 

یافت می اندیشند که مصداق  آن مردان بزرگ در زمان جنگ 

تحمیلی و هشــــــت سال دفاع مقدس بودند مانند شهیدان 

واالمقام شــهید همت ، باکري ، بروجردي ودیگر شــهیدان 

واالمقام ،  وي افزود بهترین انسـانها کسـانی هســتند که به 

خلق خدا خدمت رسانی می کنند و با خدمت خود منشاء خیر و 

برکت میشوند و یک مدیر می تواند با خدمت صادقانه خود در 

ذهن وافکار عمومی نقش بندد که تنها رضاي خدا را سـرلوحه 

کارخود قـرار دهد ،  البته طبق چهارچوب وقوانین ومقــررات 

دولت خدمت رسانی نماید نه اینکه از بیت المال براي مقاصـد 

واهدف خود مایه بگذارد.

مهندس مرادي در پایان به احکام صـادره از ســوي مدیریت 

: با توجه به توانمندي وتجارب  عامل شــرکت پرداخت وگفت

ارزشمند مهندس اسماعیلی ایشان فعال بعنوان سرپرست امور 

منابع آب شهرستان صحنه انتخاب ومنصوب میگردند تا وفق 

ضـــوابط ومقررات تحت نظر معاونت حفاظت وبهره برداري 

شرکت انجام وظیفه نمایند ، معاون حفاظت و بهره برداري 

از خدمات مهندس حیدري مدیر سـابق این شـهرســتان نیز 

تقدیر وتشــــکر نمود واضافه نمود ایشــــان نیز با توجه به 

توانمندیها وتجارب ارزشمند خود از سوي مدیرعامل شـرکت 

مقرر است بعنوان رئیس دفتر رسـیدگی به شـکایات شـرکت 

مشـــغول به فعالیت شوند و امیدواریم این عزیزان بتوانند در 

پسـت هاي جدید خود منشـا خیر و خدمتگزاري واقع شوند تا 

شاهد پیشـرفت وشکوفایی وتحقق اهداف شرکت آب منطقه 

اي کرمانشاه باشیم.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

آب کم نداریم، مصرف درست بلد نیستیم

: آب کم نداریم، مشــکل  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه گفت

اصلی آن است که مصرف درست آب را بلد نیستیم. 

بهرام درویشی با حضـور در دفتر ایسـنا، با اشاره به وضعیت منابع آبی کرمانشـاه، 

پتانسـیل آب هاي سطح استان را حدود 5.8 میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت: 

بخش عمده اي از ظرفیت آب هاي سطحی استان  مدیریت شده است. وي با بیان 

اینکه کرمانشــاه در مقوله مهار آب ها مورد توجه نظام و وزارت نیرو است، عنوان 

کرد: هم اکنون نزدیک به یک میلیارد و 350 میلون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب 

پشت سدهاي استان ایجاد شده است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه از وجود 12 سد ساخته شده و یا 

در دست احداث با پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصد در استان یاد کرد و گفت: بجز 

دو  سد زمکان و شرفشاه، مابقی سدها اگرچه نه به صورت 100 درصد، اما در مدار 

بهره برداري هســــتند. وي عنوان کرد: این سدها ظرفیت خوبی در اراضی پایین 

 . دستی کشاورزي ایجاد می کند و وسعت زیادي از اراضی استان را آبی خواهد کرد

8 هزار هکتار از اراضی  به گفته درویشی، با احتساب سامانه گرمسـیري، بیش از 0

 . کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از منابع آبی که در اختیار است، آبی می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه درباره سدهاي در دست مطالعه 

: براي مطالعات سدها باید به چند عامل مهم ارزش اقتصادي، منابع  نیز عنوان کرد

اعتباري، تخصیص آب، مسائل اجتماعی و... توجه کرد.

درویشــی با بیان اینکه بنا نیســت به هر قیمتی سد بســازیم که به لحاظ فنی و 

: البته در استان  اقتصــــادي توجیه نداشته باشد و کار نیمه کاره بماند، اضافه کرد

کرمانشـــاه چنین سدهایی تا نون نداشتیم و هر سدي که ساخته شده کارشناسی 

شده بوده است. وي با اشاره به انجام مطالعات سد بیستون، یادآور شد: سد بیستون 

از مطالبات جدي استان است که در 15 کیلومتري کرمانشـــــاه و جنب رودخانه 

گاماســـیاب احداث می شـــود و در حال کار کردن بر روي مباحث فنی و توجیه 

اقتصـادي آن هسـتیم. به گفته این مسـئول، فاز اول مطالعات سد بابازید هرسین  

نیز به اتمام رسـیده اسـت. وي در ادامه اشــاره اي هم به وضــعیت محدوده هاي 

مطالعاتی استان کرمانشـاه داشت و تعداد آنها را 23 مورد اعالم کرد و گفت: از این 

-شیان و محدوده کنگاور داراي شرایط  تعداد دو محدوده مطالعاتی حســــن آباد

 : بحرانی است.مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه خاطرنشـان کرد

اگرچه در این مناطق تاکنون فرونشــســت نداشته ایم اما خطر آن وجود دارد. به 

گفته درویشــی، اقدامات خوبی در زمینه احیا و تعادل بخشــی دشت ها در استان 

کرمانشاه خصوصا براي دشت کنگاور صورت گرفته، اما نیازمند تخصـیص اعتبار 

کافی است. وي پتانسـیل آب زیرزمینی کرمانشـاه را نیز 1.4 میلیارد مترمکعب در 

سال اعالم کرد و افزود: هم اکنون کسـري حدود یک تا 1.1 میلیارد مترمکعبی در 

مخازن آب زیرزمینی داریم. مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشــــاه 

یکی از دالیل اضافه برداشت از این مخازن را وجود چاه هاي غیرمجاز دانســت و 

اظهار کرد: 17 هزار حلقه چاه در استان داریم که برآورد می شـود 5400 مورد آنها 

غیرمجاز باشد. درویشــــــی با بیان اینکه قرار بود در سال جاري 250 حلقه چاه 

غیرمجاز در استان مسدود شود، ادامه داد: از ابتداي امسـال تاکنون 200 حلقه چاه 

را مسدود کردیم. وي همچنین از انسداد 700 حلقه چاه در دو سال گذشته هم یاد 

کرد که صرفه جویی 24 میلیون مترمکعبی آب را به همراه داشته است. مدیرعامل 

شرکت آب منطقه اي استان کرمانشــــاه اولویت برخورد با چاه هاي غیرجاز را نیز 

مربوط به چاه هاي حفر شده در محدوده آبخوان ها اعالم کرد. درویشی در ادامه به 

آخرین وضعیت طرح آبرسانی بلندمدت به شهر کرمانشـاه از سد گاوشان نیز اشاره 

کرد و افزود: 80 درصد از کار سازه اي تصـــفیه خانه به اتمام رسیده و 40 درصد از 

خرید تجهیزات را با رویکرد تجهیزات تولید داخل انجام دادیم. وي تاکید کرد: 72 

کیلومتر خط انتقال اصلی نیز اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه با بیان اینکه در کنار خط انتقال 

و تصفیه خانه نیازمند احداث مخازن و خطوط بین آن نیز هستیم، تصریح کرد: 85 

هزار مترمکعب مخزن نیاز داریم که تاکنون 48 هزار مترمکعب آن اجرا شده است 

و براي خطوط بین مخازن نیز در حال انتخاب پیمانکار هسـتیم. درویشـی تکمیل 

این طرح را نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار دانسـت که امسـال فقط 38 میلیارد 

تومان براي آن داده شـــده و اضــــافه کرد: حدود 60 میلیارد تومان تعهد براي 

پیمانکاران ایجاد شده است. وي معتقد اسـت، اگر اعتبارات کافی براي این پروژه 

اختصـــــاص می یافت، امکان بهره برداري از آن در دهه فجر سال 1399 وجود 

داشت. به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـــــــــاه، عالوه 

برآبرسانی بلندمدت شهر کرند که پیشــرفت خوبی هم دارد براي سایر شهرهاي 

استان از جمله صحنه، گیالنغرب، سنقر، جوانرود و اسـالم آبادغرب نیز طرح هاي 

آبرسانی بلندمدتی در برنامه هســت. وي در ادامه به چند نکته مهم درباره اهمیت 

: خوشبختانه ما در استان کرمانشـــاه آب کم  حفاظت از آب هم اشاره کرد و گفت

نداریم، بلکه مشکالت ما به شیوه مصرف درست آب متناسب با پتانسیل هاي آبی 

و شرایط اقلیمی برمی گردد. درویشـی عنوان کرد: براي مثال کرمانشــاه ظرفیت 

آبی براي کشت محصول پرمصـرف برنج که چند برابر آب می کشـد را ندارد. وي 

ادامه داد: از سوي دیگر قیمت آب نیز واقعی نیسـت و همین امر بر اضافه مصـرف 

آن اثرگذار است. درویشــی معتقد است، اینکه آب همیشــه در دسترس است نیز 

باعث می شـــود قدر آن را ندانیم، اما نباید فراموش کنیم آبی که اکنون در اختیار 

داریم را باید به نسل هاي بعد نیز منتقل کنیم.

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398
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بررسی عملکرد ٩ ماھه  بودجه جاری

9 ماهه ابتداي سالجاري با حضـور اعضــاء هیئت مدیره ، معاون برنامه ریزي و  به گزارش روابط عمومی شرکت، بررسی عملکرد بودجه جاري شرکت در 

جمعی از کارکنان و کارشناسان در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید .  

در این جلسه مومنه معاون برنامه ریزي ضمن تسـلیت شهادت سردار سپاه اسالم سپهبد قاسم سلیمانی و اظهار همدردي و تسـلیت به خانواده هاي داغدار 

. ایشــان در ادامه به بررسی وضعیت و ارائه عملکرد  جان باختگان اخیر ، براي تمامی درگذشتگان رحمت و مغفرت از درگاه خداوند متعال را مسـئلت نمود

بودجه اي شرکت در بخش جاري در 9 ماهه ابتداي سالجاري پرداخت و مواردي را به سمع و نظر حاضرین رساند ، وبا تقدیر از همه عوامل اجرائی شـرکت 

در فرآیند جذب ، برنامه ریزي و هزینه کرد بودجه اي ، با اشاره به فرصت باقیمانده  ( سه ماهه پایان سال ) مطالبی در خصـوص آخرین اقدامات مورد لزوم 

براي کسب درآمد و پرداخت مطالبات ارائه نمود ، معاون برنامه ریزي شرکت در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط مالی پایان سال از همه عوامل اجرائی 

در حوزه درآمدي درخواست نمود تا به جهت تامین حقوق و مزایاي پرسنل که از اولویت هاي سیســتم و مورد تاکید مدیریت عامل سازمان میباشد تالش 

نمایند . 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي، کرمانشـاه  درویشــی 

مدیر عامل شرکت، به صورت سرزده با حضـــوردرمحل کار همکاران 

خود در وقت اداري با آنان مالقات کرد، بر پایه این گزارش ایشـــان در 

این مالقات ضــمن تقدیرازهمکاران، هدف از انجام این موضـــوع را 

نخســت، ارتباط  مســـتقیم و کالمی با کارکنان وآشنایی بیشـــتر با 

مشــکالت و تنگناهاي موجود در سطوح مختلف اداري و سازمانی ذکر 

. مدیر عامل شــرکت همچنین با  کرد

اشــــــاره به اینکه  توجه  به نظم و 

انضــباط کاري، مســئولیت پذیري از 

 . دیگر اهداف مهم این بازدیدهاســت

افزود رعایت نظم و انضباط و انجام به 

موقع امور محوله توســــط  کارکنان 

یکی از اولویت هاي اسـاســی مد نظر 

اسـت که باید ســرلوحه کاري تمامی 

. درویشـی  همکاران شرکت قرار گیرد

حضــــور به  موقع کارکنان و مدیران 

براي انجام امور ارباب رجوع را  بیانگر 

پایبندي، مسـئولیت پذیري و تعهد هر 

فـــرد در انجام وظایف محوله  و حل 

. ایشـان انجام  مشکالت مردم دانست

کار اربابین رجوع و پاسخگویی مناسب 

و منطقـــی به مـــردم را یک عبادت 

دانست . 

مالقات مدیرعامل شرکت با همکاران در وقت اداري
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در بازگشائی قطعه اول پروژه آبشوران: 

خبر

با وجود نبود اعتبارات مالی پر ریسک ترین و پیچیده ترین عملیات 

اجرائی را در پر تردد ترین نقطه شھر با موفقیت به انجام رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه ، 

درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه با حضور 

در محل پارکینگ شـهرداري قطعه اول سـاماندهی رودخانه 

آبشـوران در منطقه پارکینگ شهرداري را بازگشــائی نمود ، 

درویشـی در زمان بازگشـائی این مســیر پر تردد شهري که 

مجري طرح و پیمانکار و جمعی از کارشـــناســـان ، وي را 

همراهی میکردند ضــمن تقدیر از مدیر ارشـــد اســـتان و 

مســئولین  امر و نیز همه عوامل اجرائی ، این کار را یک کار 

سـنگین اجرائی در یکی از پر تردد ترین نقاط درون شـهري 

نام برد درویشـی در ادامه گفت ، گزارشات کارشناسی نگران 

کننده اي در خصوص احتمال فرو نشـسـت بخش اعظمی از 

این مقطع از مسـیر وجود داشت و ما علیرغم همه اعتراضات 

حاشیه این کار و فقدان منابع مالی اولیه این ریســــــک را 

پذیرفتیم  چرا که حفظ جان مردم براي ما بسیار با اهمیت تر 

از همه مسائل آن بود ، درویشی در تشریح وضعیت قبلی این 

مقطع از کار گفت، دیوارهاي قبلی کامال دچار آب شســتگی 

شده بود و دیواره ها استحکام الزم را در طول سـالیان دراز از 

دست داده بودند و این احتمال متصـور بود که دال هاي بتنی 

منصـوبه روي دیواره ها  هر لحظه دچار فرونشــســت شده 

ومنجر به خسارت جانی شوند ، ایشـان ادامه داد ، با همه این 

موارد ریسـک انجام کار را به  جان خریدیم و یکی از پیچیده 

ترین عملیات اجرائی را در داخل یکی از مناطق پر تردد درون 

شـهري به انجام رسـاندیم و قطعه اول آن را بطول 120 متر 

امروز بازگشـــائی کردیم ، مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 

همچنین افزود کار را در شـــرایطی آغاز کردیم که اعتبارات 

مورد لزوم در دســـترس نبود لیکن به لطف خداوند، صـــبر 

همشــــهریان عزیزم و همت و تالش کارشناسان پروژه به 

سالمت از این مسیر عبور کردیم ، درویشـی با اشاره به اینکه 

طول مسیر پروژه ساماندهی آبشـورن 5/14 کیلومتر میباشد 

ادامه داد از این میـزان بیش از 7 کیلومتـر ، نـزدیک به %49 

پیشـرفت فیزیکی داشته ایم، درویشـی در پایان سخنان خود 

مشارکت، همکاري و همدلی همه شهروندان و مسـئولین را 

براي اجراي این طرح ستودنی دانســـــــت و خواستار این 

همراهی براي ادامه کار در مسیرهاي بعدي پروژه شد . 

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398
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واگذاری حوضچه ھای تاخیری 

رودخانه چم بشیر به شھرداری کرمانشاه

خبر

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه جلسـه 

مشــترك میان درویشــی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي، دکتر 

طلوعی شهردار کرمانشــــاه و جمعی از معاونین و مدیران این دو 

مجموعه با موضـوعیت واگذاري حوضـچه هاي تاخیري رودخانه 

چم بشیر به شهرداري کرمانشاه تشکیل گردید. 

در ابتدا درویشـی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي ضمن خیرمقدم 

به تشـریح منابع آبی استان (سطحی )پرداخت و گفت رودخانه چم 

بشـیر از سه چشـمه طاق بسـتان واقع در شمال شرقی کرمانشـاه 

سرچشمه میگیرد این آب از سه چشمه به دریاچه مصنوعی واقع در 

مقابل طاق بستان ریخته و از آنجا در جهت شمال شرقی به جنوب 

غربی جـریان یافته و 

چم بشیر نام می گیرد 

رودخانه چم بشـیر در 

مسیر خود از محالت 

باغ ابریشم و شهرك 

تعاون مـی گذرد و در 

نهایت در محلــــی 

حدفاصـل چقامیرزا با 

شهربازي کرمانشاه و 

قره سـو می ریزد که 

در گذشـــته هاي نه 

چــندان دور رودخانه 

چم بشـــیر  در زمان سیالب به دلیل باال آمدن سطح آب رودخانه 

قره سو امکان تخلیه نداشت و با پس زدگی شدید آب به سمت باال 

دست به سمت شهرك تعاون مشـــکالت زیادي را براي ساکنان 

منطقه به وجود می آورد

 درویشــی افزود در دهه هفتاد با ساماندهی رودخانه چم بشــیر و 

لحاظ حوضچه هاي تاخیري در محل تخلیه رودخانه چم بشـیر به 

رودخانه قره سو این مشـــکالت رفع شد و در زمان سیالب با باال 

آمدن سطح آب رودخانه قره سو، آب رودخانه چم بشیر در حوضچه 

8 هکتار جمع آوري شده و پس از  هاي  تاخیري به مســــــاحت 

فروکش نمودن سـیالب به تدریج به رودخانه قره ســو تخلیه می 

گردد

 وي اضافه نمود این حوضچه هاي طبیعی می تواند به عنوان یک 

پتانسـیل تفریحی و گردشگري باشد و با هدایت آب چشـمه طاق 

بســــتان که داخل این حوضچه ها و هدایت آن به داخل دریاچه 

شـهربازي می تواند جان تازه اي به این آب راکد و سـاکن بدهد که 

این مهم همیاري و همکاري شهرداري کرمانشاه را می طلبد که با 

واگذاري این حوضــچه ها در 

قالب اجاره به شــهرداري و با 

مشـارکت بخش خصــوصی 

چشـــم اندازه زیبایی به شهر 

کرمانشاه ببخشد

 در پایان نیـز دکتـر طلوعــی 

شهردار کرمانشـاه ضمن ابراز 

خرسندي جهت واگذاري این 

پروژه مهم گفت ما نیـز از این 

طرح  اســــتقبال مینماییم و 

افزود ما برآنیم تا با همکاري و 

همراهی شــرکت آب منطقه 

اي کرمانشــاه و بخش خصــوصی شاهد جاذبه هاي گردشگري 

،توریستی و تفریحی در این شهر و استان باشیم تا با این اقدام مهم 

بتوانیم نقش مهمی در بخش جاذبه هاي گردشگري و توریســتی 

این شهر و همچنین اشتغالزایی جوانان و کســـب و کار در حاشیه 

این رودخانه ایجاد نمائیم.
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مناسبت

حضور پر رنگ کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در یوم الله ٢٢ بھمن

به گزارش روابط عمومی شـرکت ، در چهل ویکمین سـالگرد پیروزي شــکوهمند انقالب اســالمی و یوم اهللا 22 بهمن مدیران ، و 

کارکنان شرکت آب منطقه اي همگام با مردم غیور و والیت مدار سراسر کشـور و در کنار همکاران خود در صنعت آب و برق استان با 

حضور پر رنگ و با شکوه خود در راه پیمائی این روز بزرگ ،  با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و ما اهل کوفه نیسـتیم علی تنها بماند با 

آرمان هاي بنیانگذار و معمار کبیر انقالب اسالمی،  حضرت امام خمینی ( ره ) و نائب بر حق ایشان ، امام خامنه اي و شهداي گرانقدر 

، تجدید بیعت نمودند.

بر پایه این گـزارش ،  کارکنان 

صـنعت آب و برق اسـتان،  در 

این مراســــم که به نام  فجر 

ســلیمانی مزین شــده بود، با 

حضـــــــور خود به دشمن و 

تروریسم دولتی امریکا و ایادي 

پلیدشان نشـــان دادند اگر چه 

سردار شهیدشـان، حاج قاسـم 

سلیمانی در این مراسم حضـور 

ندارد، لیکن میلیونها سـلیمانی 

در این کشــور وجود دارد و نام 

این ســردار بزرگ و با عظمت 

همواره جاودانه و راه او پر رهرو 

خواهد ماند .  

مناسبت

حضور پر رنگ کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در یوم الله ٢٢ بھمن

و ، و ، و  ، مدیران ، مدیران  مدیران بهمن مدیران بهمن  بهمن 2 بهمن 2  اهللا یوم اهللا یوم اهللا 2 یوم و یوم و  و اســالمی و اســالمی  اســالمی انقالب اســالمی انقالب  انقالب شــکوهمند انقالب شــکوهمند  شــکوهمند پیروزي شــکوهمند پیروزي  پیروزي سـالگرد پیروزي سـالگرد  سـالگرد ویکمین سـالگرد ویکمین  ویکمین چهل ویکمین چهل  چهل در چهل در  در ، در ،  ، شـرکت ، شـرکت  شـرکت عمومی شـرکت عمومی  عمومی روابط عمومی روابط  روابط گزارش روابط گزارش  گزارش به گزارش به 

با استان با با استان با استان استان با با  استان برق استان استان برق استان برق برق  برق و برق برق و برق و و  و آب و و آب و آب آب  آب صنعت آب صنعت  صنعت در صنعت در در  در خود در در خود در خود خود  خود همکاران خود خود همکاران خود همکاران همکاران  همکاران کنار همکاران همکاران کنار همکاران کنار کنار  کنار در کنار کنار در کنار در در  در و در در و در و و  و کشـور و و کشـور و کشـور کشـور  کشـور سراسر کشـور کشـور سراسر کشـور سراسر سراسر  سراسر مدار سراسر سراسر مدار سراسر مدار مدار  مدار والیت مدار مدار والیت مدار والیت والیت  والیت و والیت والیت و والیت و و  و غیور و و غیور و غیور غیور  غیور مردم غیور غیور مردم غیور مردم مردم  مردم با مردم مردم با مردم با با  با همگام با با همگام با همگام همگام  همگام اي همگام همگام اي همگام اي اي  اي منطقه اي منطقه  منطقه آب منطقه آب آب  آب شرکت آب آب شرکت آب شرکت شرکت  شرکت کارکنان شرکت شرکت کارکنان شرکت کارکنان کارکنان 

خلق حماسه نھم دی، جلوه ای از شکوه میثاق 

دوباره ملت با والیت

به گزارش روابط عمومی: کارکنان شرکت آب منطقه اي کرمانشاه ساعت 10 صبح امروز با حضور پرشور، گسـترده و آگاهانۀ خود در 

مراسم بزرگداشت حماسه باشکوه و ماندگار نهم دي 1388 خورشیدي بصـیرت، اتحاد و همبســتگی ملت ایران را در دفاع از آرمان 

هاي انقالب اسالمی و میثاقی دوباره با والیت فقیه به نمایش گذاشتند و به دشمنان این مرز و بوم یادآور شدند که مردم همیشــــه 

بیدار ایران با هوشیاري خویش هرگز دستاویز توطئه هاي دشمنان قرار نخواهند گرفت.

کرمانشاهاب24 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
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به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوي درویشــی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 

 . کرمانشــاه مهدي عباسی بعنوان مدیرمالی وذیحســابی جاري شرکت منصــوب گردید

دربخشی از حکم صادره آمده است :

با توجه به هماهنگی هاي بعمل آمده وتوانایـی جنابعالـی به موجب این ابالغ بعنوان مدیـر 

مالی وذیحسابی جاري شرکت منصوب میشوید تا وفق ضوابط ومقررات تحت نظر معاونت 

. دفتر روابط عمومی ضـــمن تبریک، آرزوي توفیق روز افزون  مربوطه انجام وظیفه نمائید

این عزیز را از خداوند متعال مسئلت می نماید.

 سرور بانوان جھان 

میالدش از ھر سو رحمت است

به گزارش روابط عمومی شرکت، درویشـــی مدیر عامل، ضمن تبریک فرا رسیدن 

میالد با سعادت دخت گرامی نبی مکرم اسالم حضـــــــــرت فاطمه زهرا (س) و 

گرامیداشت روز مادر  و تقارن آن با تولد حضرت امام خمینی ( ره ) به همه همکاران 

: روز مادر فرصت  خود، خصـــــــــوصا روز زن به بانوان شاغل در شرکت ، گفت 

ارزشمندي براي تکریـم و تجلیـل مادران و زنان جامعه اسالمی و ترویج ارزش ها، 

. باشد که زوایاي زندگی سراسر نورانیت  فضـــائل و کرامات بانوي اول اسالم است

حضرت زهراي مرضیه (س) را به دقت بنگریم و آموزه هاي آن را که ضامن سعادت 

دنیوي و اخروي اســـت به کار بندیم.  امیدوارم در پناه الطاف بیکران خداوند متعال 

همواره سالمت و پیروز باشید.

مناسبت

 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

 در سالروز میالد خجسته فاطمه زهرا (س):

انتصاب مدیرمالی وذیحسابی جاري

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
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معارفه

تودیع ذیسحاب طرح  و معارفه

 ذیحسابان طرح و جاری 

به گزارش روابط عمومی شرکت ، صبح امروز جلسـه تودیع ذیحسـاب طرح و 

معارفه ذیحسابان طرح و جاري ، با حضور درویشی مدیرعامل شرکت، اعضـاء 

هیئت مدیره، معاونین ، مدیران و جمعی از کارکنان و کارشناسان امور مالی در 

محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید .  

در این جلسه که مرادي ذیحساب سابق طرح ، بهرامی ذیحسـاب جدید طرح و 

عباسی ذیحساب جدید جاري نیز حضور داشتند درویشی مدیر عامل شرکت در 

ابتداء ضمن تسـلیت ایام گذشته به همه حاضرین گفت متاسفانه کشـورعزیز و 

اسالمی ما ایران در هفته گذشته شاهد آالم روحی سنگینی گردید ، مدیر عامل 

شرکت با اشاره به  حادثه تروریسـتی غرب و شهادت سردار رشید اسالم ، جان 

باختن تعدادي از هموطنان در مراسم تشــــــیع این سردار بزرگ و نیز حادثه  

ناخواسته سقوط هواپیماي مســافربري ، افزود متاسفانه هفته گذشته عزیزان 

زیادي ازهموطنان عزیزمان را از دست دادیم که غمبارترین آن شهادت سردار 

دلها سپهبد قاسم سلیمانی بود ، درویشی  این ضایعه را بسـیار تاسف بار خواند  

و ادامه داد هر چند این سردار بزرگ را از دست دادیم لیکن شهادت ایشان مایه 

وحدت  و همدلی بین آحاد جامعه شد و انسجام  دوباره اي ایجاد گردید و باعث 

شد اقتدار و اعتبار ایرانی در همه جهان افزون و هویدا شود ،درویشی در ادامه با 

تقدیر از مرادي ذیحساب سابق طرح  ازخدمات ایشان در مدت زمان حضور در 

شرکت آب منطقه اي تشــکر نمود و افزود ایشـــان در دو بخش مالی طرح و 

جاري منشاء خدمات تخصـصـی بودند و در واقع  تالش براي جریانات مالی و 

ثبات در این حوزه ها بر کسـی پوشیده نیسـت و باید قدر دان این زحمات بود ، 

درویشی مدیر عامل شرکت ادامه داد حضور ایشان اطمینان خاطري براي خود 

من بود و قطعا مجموعه مالی شرکت نیز این سخن را تایید مینمایند ، ایشــان  

اختالف نظرها را ناشی از کار دانســت و آن را الزم براي پیشــبرد کار و نقطه 

پیدایش راه حل مســــائل برشمرد و با اشاره به اینکه آب یک سرمایه و محور 

توسعه است افزود شـرکت ما  متولی آب میباشـد و علیرغم همه محدودیت ها 

باید پاسـخگوي همه دسـتگاه هاي اســتان در چارچوب کار، وظایف و قانون 

باشیم و انتظارتی در بحث سرمایه گذاري وجود دارد که موضوع اصـلی آن آّب 

است ، درویشــــی انجام پروژه هاي مرزي، احداث سدها و مهار آب ،  احداث 

شبکه ها به روز رسانی این پروژه ها، نگهداري و انتفاع مردم از این پروژه ها را 

جزء وظائف ذاتی شـرکت خود برشـمرد و گفت همه این موضــوعات به پول 

نیازمند است و با اشاره به جزئیات موافقتنامه ها و فصــول مربوطه ، این امر را  

وظیفه  یک دستگاه اقتصادي به مانند شرکت آب منطقه اي دانست که باید در 

چارچوب قانون صورت پذیرد درویشی گفت باید در کار رضایت خداوند و خلق 

خدا را در نظر داشت و قطعا زمانی موفق خواهیم بود که رضـایت خداوند متعال 

را همراه داشته باشیم.

  بهرامی ذیحســاب جدید طرح را با توجه به تجارب خود و آشنائی به قوانین و 

مقررات فردي توانمند نام برد و افزود با توجه به اینکه ایشــــان بر موضوعات 

اشـراف دارند نقطه قوتی براي ما و مجموعه میباشـد ، مدیر عامل شـرکت در 

ادامه مباحث خود و با خطاب قرار دادن جمع حاضـر گفت آب  منطقه اي یکی 

از بزرگترین بنگاه هاي اقتصـادي دولت درغرب کشــور است و خوشبختانه با 

تاسی از مدیران قبلی و فعلی شاغل درسیسـتم و تالش همه همکاران شرکت 

یکی از دوران شفاف کاري در آب منطقه اي وجود دارد درویشــی به برگزاري 

قانونمند مناقصـات، واگذاري پروژه ها ، انعقاد قرادادها اشاره و افزود خط قرمز 

من رعایت حقوق بیت المال میباشد و حفاظت از بیت المال  نکته بســیار حائز 

اهمیت براي من و تیمی است که با من مشـغول به کار میباشند ،  و توصیه من 

در نهایت سـالمت و از خود گذشـتگی در انجام امور محوله حول محور قانون 

میباشد، درویشی با اشاره به مباحث اقتصاد مقاومتی گفت ما در حال انجام یک 

اقتصـاد مقاومتی در سازمان خود هسـتیم ، و با اشاره به صرفه جوئی در هزینه 

هاي شـرکت گفت باید ازصـرف هزینه هاي بی مورد و غیر ضـرور جلوگیري 

شود و این نکته اي است که همواره از همه همکاران خود انتظار داشته و دارم، 

مدیر عامل شرکت تاکید نمود نباید هزینه هاي پشــتیبانی  افزایش یابد و این 

تفکر در همه مدیران ومعاونین شرکت باید تسري داده شود چرا که ما خادمین 

مردم هســتیم و بیت المال امانتی است نزد ما ،  ایشـــان در ادامه  گفت باید 

کمک کنیم با توجه به شرایط کنونی کشــور با همفکري و همدلی نســبت به 

انجام کار و رفع مشکالت اقدام نمائیم و وفق قانون ظرفیت ها را بکار گیریم و 

با هماهنگی با اتمام به موقع و با کیفیت پروژه ها حالوت و طعم آبادانی استان 

را به کام مردم این خطه از کشـور شیرین نمائیم  ، درویشــی در ادامه مباحث 

خود گفت با اخذ مجوزهاي مورد لزوم و هماهنگی با مدیر کل ســـازمان امور 

اقتصـادي و دارئی استان و اعضـاء هیئت مدیره، تصــمیمی اتخاذ گردید تا به 

جهت شفافیت هر چه بیشتر درکار و تسریه در روند اجراي آن  ذیحسـاب طرح 

و جاري مجزا شوند و در این خصـــــوص آقاي عباسی را براي مباحث جاري 

شرکت انتخاب  نمودیم و ایشـــان از کارکنان با تجربه با اخالق و آشنا به کار 

میباشند ودراین زمینه داراي انضـباط مالی و فردي پیگیرهسـتند ، مدیر عامل 

شرکت در پایان سخنان خود ضمن معرفی مجدد  بهرامی بعنوان ذیحســـاب 

طرح و عباسی بعنوان ذیحساب جاري از خدمات مرادي ذیحساب سابق تقدیر 

و خطاب به همکاران حاضر در جلســــه افزود باور کنید کار کردن براي مردم 

لذت بخش است و خدمات رسانی اعتبار و کارنامه اي درخشــان و مثبت براي 

شرکت و در نهایت براي نظام مقدس جمهوري اسالمی  اسـت ، و باید تالش 

کنیم در بخش سرمایه گذاري در حوزه آب با ایجاد اشـتغال و توسـعه سـرمایه 

گذاري رونق تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال در استان را افزایش دهیم .

در پایان این مراسم درویشـی مدیر عامل شرکت ، ضمن آرزوي سالمتی براي 

همه خدمتگزارن نظام مقدس جمهوري اســـالمی ، ضـــمن تحویل احکام 

انتصاب صادره از خدمات مرادي ذیحسـاب سابق با اهداء لوح سپاس قدردانی 

نمود .  
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انتصاب

با حضور دکتر مدنیان ، مدیرکل دفتر حقوقی

 شرکت مدیریت منابع آب ایران:

تودیع و معارفه مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی ، جلسـه تودیع و معارفه مدیر دفتر حقوقی با حضـور 

درویشـــــی مدیر عامل شرکت، دکتر مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت 

مدیریت منابع آب ایران، معاونین، و جمعی از کارشــناســان حقوقی در محل 

سالن جلسات برگزار گردید. 

 در این جلســــــه در ابتداء دکتر مدنیان ، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مادر 

تخصـصـی مدیریت منابع آب ایران به لزوم مســئله محور بودن کار در دفاتر 

حقوقی اشاره و افزود در گذشته، دفاتر حقوقی شرکت هاي تابعه ، کیس محور 

بودند که این امر اشـتباه اسـت، دکتر مدنیان در ادامه گفت، تمام سـعی من بر 

این است که خود در شرکت ها حضـور یابم و با مســائل و مشــکالت آنان از 

نزدیک در ارتباط باشم تا بتوانیم به اتفاق هم در اسرع وقت و بصــورت جدي  

مشـکالت را حل و فصـل نمائیم ، ایشــان همچنین  افزود در گذشته نگاه به 

مسائل بصـورت صرفا فنی بود ، لیکن این دیدگاه با توجه به تغیبرات عظیم در 

دنیاي امروز کامال تغییر نموده هم به مسائل اجتماعی و هم به مسائل حقوقی 

و ارتقاء جایگاه قانون و حاکمیت قانون بیشــتر شده است ، ایشـــان در ادامه 

مباحث خود پیشــگیري را بســیار ضروري خواند و افزود باید پیشــگیري در 

اولویت باشـد ســپس درمان، دکتر مدنیان ادامه داد در دنیاي امروز مولفه اي 

وجود دارد به نام حکمرانی خوب که از پارامترهاي آن شـــفافیت، اثر پذیري، 

حاکمیت قانون و بهره وري مناسب است و رعایت حقوق مردم و حقوق دولت 

در این پارامتر باید  متوازن صــــورت پذیرد، یعنی آنکه در عین حالی که قرار 

است حاکمیت قانون را رعایت کنیم و قانون محور باشیم باید هم حقوق مردم 

و هم حقوق دولت رعایت شوند و صرفا این نباشد که حق مردم را ضـایع کنیم 

بخاطر حقوق دولت و یا بالعکس، ایشــان با اشاره به قانون توزیع عادالنه آب 

گفت، ما بعنوان مدیران آب کشور باید آب را بگونه اي مدیریت کنیم که منافع 

و مصـالح عمومی تحت خطر نباشند ضمن اینکه از حقوق دولت در این بخش 

حفاظت شود، دکتر مدنیان دفاتر حقوقی در شرکت ها را بعنوان دفاتر مشــاور 

مدیریت و مغز متفکر سیســـتم مدیریتی نام برد و در ادامه مباحث خود افزود 

باید از نگاه سنتی به مسائل خوددداري کنیم ، اینکه پرونده ها بصـورت دستی 

انجام و یا نظارتی در این زمینه انجام نشود کاري است اشتباه ، دکتر مدنیان به 

لزوم اسـتفاده از سـامانه هاي حقوقی تعریف شــده مانند نجاه( ثبت دعاوي ) 

سامانه سامان ( تملک اراضی تحت پوشش طرحهاي عمرانی ) سامانه سـادا ( 

)، که در حال حاضــر در دفاتر حقوقی  ثبت اموال دارائی غیر منقول شــرکت 

شرکت هاي تابعه  شرکت مدیریت منابع آب ایران راه اندازي شده است اشاره 

و استفاده از این سامانه ها را براي بخش هاي حقوقی شرکت هاي وابســـته 

. دکتر مدنیان دهه آینده را دهه مدرن نام برد و  امري ضروري و مهم دانســت

گفت باید به این سمت حرکت کنیم ، ایشان همچنین به مباحث ارزیابی دفاتر 

. و خواستار  حقوقی شرکت ها اشاره و این موضوع را بســــیار با اهمیت خواند

مســـــئولیت پذیري همکاران و پاسخگوئی آنان در این حوزه گردید ، دکتر 

مدنیان در پایان سخنان خود به مسائل آموزشی کارشناسان بخش حقوقی نیز 

اشاره و خواستار توجه به این موضوع گردید .  

در ادامه درویشــی مدیر عامل شرکت ضمن تســلیت ایام فاطمیه و شهادت 

حضـــــــرت فاطمه زهرا (س) افزود، شرکت آب منطقه اي مجموعه اي با 

توانمندي ها و سرمایه هاي بزرگ انسانی است که تجربه اي گرانمایه از کار و 

تالش در آن  وجود دارد ، ایشان در ادامه مباحث خود با اشاره به اینکه کارهاي 

بزرگی در همه حوزه هاي کاري در شرکت صورت پذیرفته است افزود یکی از 

این مجموعه ها ، بخش حقوقی است که دوشـا دوش و در کنار مجموعه طرح 

و توسعه در به ثمر رسیدن پروژه هاي عمرانی نقش آفرینی نموده و تالش این 

عزیران ستودنی است، درویشی با اشاره به مباحث تملک، پرداخت خسـارت و 

دفاع از حقوق شــرکت و اســتیفاي حقوق دولت در عین توجه به حقوق بیت 

المال ، تالش و کار کارشـناسـان و نمایندگان حقوقی را سـتود و گفت قطعا با 

حضـــــور این عزیزان شرایط براي ادامه عملیات اجرائی در پروژه ها محقق 

گردیده اسـت و به لطف خداوند انجام این امر خطیر با کم ترین خطا و انحراف 

بوده است و چنانچه خطایی نیز حادث گردیده توسط مجموعه اصالح و مرتفع 

شده است، مدیر عامل شرکت با اشاره به مسـتندسازي اموال غیرمنقول ، این 

امر را یکی از امور مهم دفاتـر حقوقـی نام بـرد که انجام بهینه آن بـراي حفظ 

سرمایه و دارائی هاي سرمایه اي، امري ضروري و اجتناب ناپذیر اسـت، بویژه 

اینکه با توجه به رشد فزاینده ارزش اقتصـــادي آنها، خطرات احتمالی از نظر 

تصـرف و ادعاي معارض، ارزش و اهمیت مســتندسازي را صد چندان نموده 

است. مدیر عامل شرکت به حضـور مدیریت سابق دفتر حقوقی اشاره و عنوان 

داشت در زمان تصـدي ایشـان ( احمدي ) یکی از پر ترافیک ترین فضـاهاي 

کاري وجود داشت که با مدیریت ایشان وحضـور کارشناسان با تجربه حقوقی 

در شرکت به لطف الهی از این مسیر با حداقل خطا عبور نمودیم، درویشـی در 

خصـوص مدیر جدید دفتر حقوقی (امیري ) نیز گفت ایشـان از پرسنل خدوم ، 

متعهد و ساعی مجموعه هســـتند که خود از بدنه اصلی دفتر حقوقی شرکت 

بوده اند و نام آشنا در این حوزه میباشند، درویشــی همچنین با تاکید مجدد بر 

انجام کار شفاف، پاسخگوئی به موقع و مناسب اضافه کرد وظیفه دفتر حقوقی 

اسـتیفاي حقوق دولت اســت لیکن این دفاع باید حقوق مردم را نیز مورد نظر 

قرار دهد و در واقع عدالت رعایت شود، درویشـــی با آرزوي توفیق براي همه 

خدمتگزارن نظام جمهوري اسالمی سخنان خود را پایان داد .  
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انتصاب

انتصاب سرپرست مدیریت هیئت مدیره ومدیرعامل 

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوي درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه علی اصغر 

احمدي بعنوان سرپرست مدیریت حقوقی شرکت منصوب گردید. دربخشی از حکم صادره آمده است :

با توجه به تعهد، توانمندي وتجارب ارزشـمند جنابعالی به موجب این ابالغ بعنوان سـرپرسـت مدیریت هیئت 

. همچنین  مدیره ومدیرعامل منصوب می شوید تا وفق ضوابط ومقررات تحت نظراینجانب انجام وظیفه نمائید

از زحمات مهدي عباسی در ایام تصدي این پسـت تقدیر وتشـکر بعمل آمد. دفتر روابط عمومی ضمن تبریک، 

آرزوي توفیق روز افزون این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می نماید.

انتصاب سرپرست مدیریت حقوقی

 شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوي درویشـی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه، 

. در بخشـی از حکم صادره آمده  ایوب امیري بعنوان سرپرست مدیریت حقوقی شرکت منصوب گردید

است :

با توجه به هماهنگی هاي بعمل آمده ونظر به تعهد، توانمندي وتجارب ارشمند جنابعالی به موجب این 

ابالغ  با حفظ وضعیت استخدامی بعنوان سرپرست مدیریت حقوقی منصـوب می شوید تا وفق ضوابط 

ومقررات تحت نظرمدیرمربوطه انجام وظیفه نمائید.

. دفتر روابط  همچنین از زحمات علی اصغر احمدي در ایام تصـدي این پسـت تقدیر وتشـکر بعمل آمد

انتصاب سرپرست اداره حسابداري تاسیسات 

و اموال شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوي درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه پرویز برزویی 

بعنوان سرپرست اداره حسابداري تاسیسات واموال شرکت منصوب گردید. دربخشی از حکم صادره آمده است :

با توجه به هماهنگی هاي بعمل آمده وتوانایی جنابعالی به موجب این ابالغ  بعنوان سرپرست اداره حســـابداري 

 . تاسیسات واموال تعیین و منصـوب می شوید تا وفق ضوابط ومقررات تحت نظرمدیرمربوطه انجام وظیفه نمائید

همچنین از زحمات فالمرز عابدینی در ایام تصدي این پست تقدیر وتشکر بعمل آمد.

سال دوم، شماره 13 و 14، دي و بهمن 1398



خطرات سیالب را جدی بگیریم

به ھشدارھای ھواشناسی توجه کنیم تا

از آسیب سیالب در امان باشیم.

حفاظت از آب، 

حفاظت از زندگی است
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