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فهرست عناوین

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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به نام خداوند جان و خرد سرآغاز

1
خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاهکرمانشاهاب

سال دوم، شماره 10، آبان 1398

سرآغاز

) و نهضـــت عاشورا و شهادت مظلومانه سرور و ساالر شهیدان و یاران باوفایش عالوه بر نماد شجاعت و  (ع قیام امام حســین

مظلومیت، این اصل مهم را در طول قرنها بعد از این واقعه با خود به همراه داشت و آن هم شجاعت براي بســــــط عدالت و 

. نماد مظلومیت واقعه کربال در  : راه رسـتگاري و سـعادت شهادت براي احیاي راهی بود که باید میراثدار نبوت و امامت می شد

) و یارانش متجلی می شود. بســتن آب و تشــنه کامی دلیرانی که در جهادي نابرابر براي همیشــه تاریخ  بسـتن آب بر امام(ع

اسلوبهاي پایداري و عدالت پروري را به یادگار گذاشت. عدالت آبی، منادي مکتب عاشورا است...مکتبی که خود امام(ع) بزرگوار 

از آن به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد می کند. منکري که تخطی از صراط مســــتقیم و طریق روشن خدا و رسول و 

ائمه اطهار است و معروفی که قرین  طریقت رسول خدا و شجاعت، سالمت و عدالت امیرالمومنین(ع) است. در چنین کارزاري 

همیشـه “حسـین” پیروز است. پیروزي او برگی از تاریخ نیسـت. واقعه اي کوتاه و زودگذر نیسـت بلکه احیاي مکتبی است که 

شرافت و اصالت و شجاعت را در لباس مظلومیت و دادخواهی به همه جهانیان عرضه کرده است. 

. وقتی که بر گلوي تشـنه ریخته  . آب و عاشورا، امروز همنشین روایات و اخبار و مرثیه ها شده اند. عاشورا روز واقعه است و آب.

. آب و عاشورا یادوار  نشود دیگر آب نیسـ ت، نیزه اي است که در دست دشمن است و بر قلب کودکان دشت کربال فرود می آید

مکتب حسـین(ع) اند. مکتبی که بعد از 14 قرن بســیاري از رهروانش را از گوشه و کنار جهان دوباره دور هم  جمع کرده است. 

تجمعی که در اربعین شکل گرفت و گرفته اسـت و به امید خداوند خواهد ماند، منادي مظلومیت و رشـادت سـاالر شـهیدان و 

سرقافله ساالر کربال است. میراث عظیم فرزند پیامبر و پرچمدار راه علی(ع). امام حسـین(ع) یک نفر یا یک لشـکر یا یک سپاه و 

یک جمع نبود، حســین(ع) نداي ابدیت عدالت و اسطوره الیزال شجاعت بود. عدالتی که آب را مظهري از خود دانســـته بود. 

امروزه بعد از قرنها “ آب براي همه” شعار جهانی سال می شود....عدالت آبی مطرح می شـود و این حق دوباره در جهان متبادر 

می گردد که بستن آب...ولو بر سپاه رقیب... عملی ناشایست و فعلی “یزیدي” است. 

. مکتبی که باید جهان از آن درس آزادگی و مروت  . آب و عاشورا واقعیتی ژرف و داستانی هنوز بازنگفته در مکتب عاشوراسـت.

. زمهریري که در آن قلب بشـریت افسـرده و روحش مسـخ شده  . بدون عدالت، جهان، جهنمی سرد و سوزان خواهد بود بگیرد

. شرف براي اعتالي عدالت و آزادي، براي طی  . آب و عاشورا در اربعین باید زنده بماند و بتواند منادي شرف و آزادي باشد است

طریقی که منتج به سعادت است. عاشورا مکتبی است که باید از نو به شاگردیش درآمد و با تمام وجود ادبیاتش را بازخواند....

وظیفه سقایی اربعین امسال در مرز خسـروي سعادتی وصف ناپذیر بود که نصـیب اینجانب و همکاران ساعی ام در بخش آب 

استان شد. وظیفه اي که بیشتر از یک اداي “دین” یک بازآموزي اخالص و یک درس آموزي “شرف” بود. آب به گلوي تشـنه 

زوار رساندن و بارقه شوق دیدار بارگاه  امام(ع) را در چشـــم آنان  دیدن... موهبتی است که گفتنش هزاران، که قرنها از تجربه 

کردنش فاصله دارد. نصیبتان باد.... 

بهرام درویشی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
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منبع خبر:

کرمانشاهاب خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

وزیر نیرو خبر داد:

#ھرھفته_الف_ب_ایران، با مردم

صنعت آب و برق تا پایان سـال 1398 بهره برداري از 227 طرح را 

آغاز خواهد کرد و قصد داریم این کار را «همه با هم» انجام دهیم، 

یعنی مردم، رسانه ها و کارکنان و متخصصـان صنعت آب و برق در 

کنار یکدیگر طرح هاي دو صـنعتی را که الفبا و زیرسـاخت توسـعه 

هستند، افتتاح و بهره برداري خواهیم کرد.

پویش، تالشی است که نشـان دهیم ایرانیان امیدوار و سختکوش 

در هر شـرایطی، در سـخت ترین روزهاي تحریم و مخاصـمه هاي 

خارجی، به سازندگی و آبادانی کشور خویش همت می گمارند. الف، 

نشانی از آب و آبادانی است و ب، نشانه اي از برق و بردباري و با هم 

بودن، براي ساختن ایرانی که شایسته ایرانیان است.

دو کاالي آب و برق چنان در زندگی انســان تنیده شده اند که هیچ 

انسانی نیسـت که در طول روز بتواند بدون آنها عادي زندگی کند؛ 

کاالهایی که تا به این درجه ارزش حیاتی دارند، شایسته آن هستند 

که بیش از گذشته درباره آنها گفت وگوي اجتماعی صـورت گیرد و 

حتی در تأمالت روزمره مردم درباره زندگی جایگاهی درخور بیابند. 

پویش هر #ھرھفته_الـف_ب_ایران، با مردم  ایران فرصتی است 

تا بســـیار بیش از گذشته، ما ایرانیان در کنار یکدیگر به دو کاالي 

ارزشمند آب و برق، صنایعی که تأمین کننده این دو هســــــتند، 

جایگاه شان در توسعه زیرساختی کشـــور، اقتصـــاد آب و برق و 

. من در کنار همه  مدیریت توأمان عرضه و تقاضاي آنها بیندیشـیم

همکارانم در سراسر کشــور، مردم ایران را به نگریســـتن و تأمل 

کردن در دستاوردها، زیرساخت ها و مشـــکالت و نقصـــان هاي 

صنعت آب و برق و البته افتخار کردن به دستاوردهاي متخصصان 

و نیروي انسانی این سرزمین در سراسر کشور دعوت می کنم.

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=82891

سال دوم، شماره 10، آبان 1398
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معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جمع مدیران و 

معاونین شرکتهاي بخش آب وزارت نیرو در استان 

کرمانشاه:

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81430 منبع خبر:

مدیران بخش آب باید از حوضه آبریز دفاع کنند، حوضه 

آبریز راه حل رفع مشکالت آب است.

 ,  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــــــاه

مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در جلسـه اي با حضـور 

, آب و فاضـالب شـهري و  مدیران عامل شرکتهاي آب منطقه اي

روستایی استان کرمانشـاه و اعضــاي هیئت مدیره این شرکت ها 

برگزار شد, همبســتگی, همراهی و همدلی را حالل مشـــکالت 

بخش آب در استان دانســت و حل چالش ها و مشـــکالت آن را 

مسـتلزم همپوشانی فعالیت ها و تشـریک مســاعی همه مدیران 

وزارت نیرو در استان ذکر کرد.

 مهندس تقی زاده خامســــی با اشاره به اینکه شما مدیران ارشد 

وزارت نیرو در استان هســتید بیان داشت وزارت نیرو پشـــتیبان 

, عملکردي که  شـماســت و از عملکرد مثبت شــما دفاع می کند

درست انجام شده باشد و منطبق بر عقل و منطق باشد.

 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشـاره به وضـعیت کم آبی که 

کشـــور دچار آن است راه حل را نگاه به حوضه آبریز دانســـت و 

خاطرنشـــان ساخت اگر ما به عنوان یک خانواده باور نکنیم با کم  

, چالش آب را  آبی مواجه هســتیم نمی توانیم مســئله را حل کنیم

مسئله ملی دانست و خاطرنشـان ساخت این چالش را نمی توان به 

شکل محلی حل کرد. وي با اذعان به اینکه براي غلبه بر وضـعیت 

فعلی باید حوضــه آبریز را مدیریت کرد با بیان اینکه در مقاطعی از 

مدیریت حوضه اي غفلت شده است خاطرنشان ساخت انشاءاله در 

برنامه هاي آتی وزارت نیرو دوباره مدیریت حوضــه آبریز احیا می 

. تقی زاده خامسی در ادامه اظهار داشت ما به عنوان مدیر آب  گردد

وزارت نیرو باید از حوضه آبریز دفاع کنیم اگر کرمانشاهی هسـتید, 

باشید, اما آب را در مقیاس حوضه آبریز حل و فصـــل کنید. وي با 

بیان این که اگر شما به حوضه آبریز باور نداشته باشید دیگر مدیران 

هم آن را نخواهد پذیرفت بر اهمیت مدیریت حوضـه اي آب تاکید 

کرد.  در ادامه نشست معاونین, و اعضاي هیئت مدیره شرکت هاي 

بخش آب وزارت نیرو در استان هر کدام  در دقایقی به بیان مسائل 

و مشکالت شرکت هاي خود پرداختند.

سال دوم، شماره 10، آبان 1398
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بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 

کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاري تابناك:

قیمت آب در استان کرمانشاه نسبت به سایر استان ها بسیار پایین است، 

درآمدهای شرکت در بخش آب به ویژه در صنایع تحقق نمی یابد.

بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه در مصـاحبه 

اختصاصی با خبرگزاري تابناك از خدمات و توان مهندسی شرکت تحت 

. درویشی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه را به  مدیریت خود سخن گفت

عنوان یکی از بزرگترین بنگاه هاي اقتصــادي دولت در غرب کشـــور 

برشمرد که وظیفه تامین آب در بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت و 

. وي با اشـــاره به بیش از 3 هزار میلیارد تومان  شـــرب را برعهده دارد

اعتبارات هزینه شده در پروژه هاي عمرانی مختلف در بخش آب استان،  

آن را مرهون توجه ویژه دولت به بخش آب در این منطقه دانســــــت. 

 5 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه با اشاره به  پتانســیل 7.

میلیارد مترمکعبی آب هاي سطحی استان اظهار داشـت با اجراي پروژه 

هاي متعدد و در قالب ســــدهاي مخزنی 1.3 میلیارد متر مکعب آب در 

حوضه کرخه و حوزه مرزي مهار شده است. وي با بیان  اینکه بخشـی از 

این آب ها حقابه زیست محیطی است، بیشترین مصرف آب را در بخش 

کشاورزي ذکر کرد اظهار داشت در حوزه مرزي نیز آب هاي مشـترك و 

مرزي از اهمیت خاصی برخوردار است که مهار. و بهره برداري از این آبها 

تابع برنامه هاي کالن وزارت نیرو و البته دســتورالعمل هاي بین المللی 

آب در استان است.

 درویشــی با ذکر این مهم که تقریباً بیشــتر طرح هاي عمرانی و پروژه 

هاي اجرایی استان در بخش آب، بیش از 90 درصد پیشـــرفت فیزیکی 

دارند اعتبارات هزینه شده از منابع مختلف مالی را فعالیت هاي ماندگاري 

در سـطح اسـتان ذکر کرد که باید با برنامه ریزي مبتنی بر شــرایط آب 

موجود، موجبات توسعه و تحول در بخش کشــــاورزي، آبزي پروري و 

. وي با اشــاره به اســتفاده از اعتبارات  گردشــگري آب را فراهم آورند

صـندوق ذخیره ارزي و نیز این عنایات رهبري، بهره مندي از اعتبارات را 

کارنامه موفق وزارت نیرو در این بخش از کشـــور خواند و اذعان داشت 

عالوه بر فعالیت هایی که در بخش طرح هاي توسـعه اي شــرکت انجام 

شده است حدود ......میلیارد تومان نیز توسط پیمانکاران داخلی و شرکت 

توســعه آب و نیروي ایران براي انتقال آب حوضـــه اي و در قالب طرح 

گرمسیري هزینه شده است.

 درویشـی اتمام پروژه هاي آبی مهم در آب منطقه غرب سابق و فعالیت 

هاي اخیر در قالب شرکت آب منطقه اي کرمانشاه را عاملی براي توسعه 

کشـــــاورزي در استان خواند و با بیان اینکه از 940 هزار هکتار اراضی 

استان 24 هزار هکتار آن تحت شـبکه هاي آبیاري پایاب سـد ها اسـت 

تکمیل شبکه هاي اصلی و فرعی را گامی بسـیار مهم در آبی کردن این 

اراضی دانســت. درویشــی با اشاره به 52 هزار هکتار شبکه هاي تحت 

پوشش سامانه گرمسـیري در مجموع حدود 76 هزار هکتاري از  اراضی 

استان را اراضی آبی ناشی از طرحهاي توسعه منابع آب دانست. 

درویشـی استمرار این فعالیت ها را منوط به تامین اعتبارات و منابع مالی 

آن دانســـت و با اذعان به اینکه به خاطر مشـــکالت مالی مراحل آخر 

پروژه هاي عمرانی با مشــکل مواجه شده است توقف در پروژه ها و عدم 

اتمام آن را عاملی براي تحمیل بار مالی بســیار زیاد بر دولت ذکر کرد و 

تاکید نمود اگر 340 میلیارد تومان در ســال جاري اعتبار براي طرحهاي 

در دست اجرا تخصیص یابد صددرصد طرح هاي توسعه اي در این استان 

به پایان خواهد رســید و عمالً همه پروژه ها و طرح هاي عمرانی وارد فاز 

بهره برداري و توسـعه مدیریت منابع آب می گردند.  وي رسـیدن به این 

مرحله را نیازمند توجه جدي برنامه ریزان مالی براي استمرار پیشــرفت 

فیزیکی طرح ها با تأمین اعتبار متناســـــب و به موقع ذکر کرد و خاطر 

نشـان ساخت هرچند که بر این اعتقاد است تا این پایه نیز همکاري هاي 

بسـیار خوبی با سازمان هاي متولی اعتبارات و به ویژه سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي استان به انجام رسیده است وي تطویل در پروژه ها یا توقف 

. وي با ذکر این مهم که  آنها از نظر اقتصـادي مقرون به صرفه ندانسـت

بخشی از اراضی تحت پوشش سامانه انتقال آب گرمسـیري در دو نوبت 

قابل کشـت هسـتند، بهره برداري و توسعه متوازن کشـاورزي در دشت 

هاي گرمسـیري استان را تحولی عظیم در ایجاد اشتغال و امنیت نواحی 

مرزي عنوان کرد. 

نگاه و نظر
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه با اشاره به اینکه حدود 32 

میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهاي استان وجود دارد که تخصیص 

صنعت دارند عنوان داشت متاسفانه علیرغم همه هزینه هاي انجام شده، 

ما هنوز براي این حجم از آب به صنعت مشـــــتري نداریم و رغبتی به 

 . استفاده از تخصیص آب در بخش صنعت در پایاب سدها دیده نمی شود

وي عدم وجود صنایع مولد و الگوي کشــــت کم آب بر را ناشی از عدم 

هماهنگی بین توسعه بخش آب با برنامه ریزي در صنایع دانســــــت و 

خواسـتار توجه جدي به این بخش و به ویژه اسـتفاده درسـت و پایدار از 

. وي با تاکید بر اینکه ما در استان  منابع آب تخصــیصــی به صنایع شد

مشکل آب نداریم اظهار داشت بسـیاري از تخصـیص هاي داده شده در 

سنوات قبل هنوز عملیاتی نشــــــده اند و متقاضی این آب را در بخش 

.  وي با اشاره به اینکه آب موتور محرکه توسعه  صنعت به کار نبرده است

است ضمن گله مندي از عدم اقدام براي تخصـــــیص آب در برخی از 

 . بخش ها،  بر بازنگري جدي در نظام تخصیص آب در استان تاکید نمود

درویشی با اذعان به اینکه اگر واحدهاي صنعتی که تخصیص آب گرفته 

اند در اسـتان فعال می شـدند ما امروز شــاهد تحولی عظیم در اســتان 

می بودیم، خاطرنشـــــــان ساخت ما بیش از توان و وظایف ابالغی در 

راستاي بخش توسعه آب در استان سهیم شـده ایم و باید با تمام ظرفیت 

از منابع آب موجود استفاده بهینه گردد.

 درویشی آب را اصلی ترین ذخایر استان دانست که عالوه بر کشاورزي و 

صنعت می تواند افق هاي روشنی در توسعه گردشگري و بوم گردي را به 

همراه داشته باشـد از همکاري هاي خوب شـرکت تحت مدیریت خود با 

.  وي  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خبر داد

منابع آب چشــــمه ها، سواحل دریاچه ها و مخازن سدها را جاذبه هاي 

بسـیار مهم و البته قابل اتکا در برنامه هاي گردشگري کرمانشـاه 2020 

عنوان نمود. بهرام درویشی در بخش دیگري از سخنان خود ضمن اشاره 

به اهم فعالیت هاي آب منطقه اي کرمانشاه خاطرنشان ساخت از ابتداي 

سال 98 تاکنون 55 طرح صنعتی مجوز تخصـــیص آب گرفته اند. وي 

همکاري هاي تنگاتنگ با آبزي پروري در اســتان و توســعه واحدهاي 

صنعتی را جزو وظایف و رسـالت هاي ذاتی شـرکت برشـمرد و بر اهتمام 

جدي خود و همکارانش براي رسـیدن به مطلوب در توســعه صــنایع و 

خدمات مبتنی بر آب تاکید نمود.

 مدیـــرعامل 

شـــرکت آب 

اي  مـــنطقه 

کرمانشــاه در 

ادامه با اشـاره 

به مــنابع آب 

کارست استان 

از آن به عنوان موهبتی یاد کرد که می تواند بوم گردي و گردشــــگري 

. در بشـی کارت و منابع آبی را که در دل کوه ها و  طبیعی را متحول سازد

در راه هاي منطقه وجود دارند مظاهري از چشــمه هاي بزرگ و کوچک 

دانســت که از هزاره هاي قبل تا امروز منابع قابل اطمینانی براي تامین 

آب بوده اند. وي با اشاره به وسعت 35 درصدي اراضی کارستی در استان 

از آن به عنوان زیرساختی مطمئن و بســیار مهم در توسعه گردشگري و 

تامین آب در شرایط اضـطراري یاد کرد و در تایید اهمیت منابع کارسـت 

بیان داشت زمانی ما به فکر ایجاد سد سـاروخان براي تامین آب مناطقی 

از اورامانات بودیم، اما همین امروز که در خدمت شما هســـتم به همراه 

اکیپی از همکاران از چشـــمه کارستی قوالنی بازدیدي داشتیم و با یک 

بررسی فنی �مهندسی پی بردیم که انتقال آب چشــــمه قوالنی براي 

تامین آب صنایع در شهرك هاي صنعتی پاوه،جوانرود و حتی آب شـرب 

شهرهاي شاهو و بانوره می تواند نه تنها در شرایط اضطرار بلکه در چشم 

انداز میان مدت نیز مدنظر قرار گیرد. درویشـــــی با اذعان به اینکه 30 

میلیارد تومان می تواند پروژه انتقال آب کارست از چشـــــمه قوالنی را 

سامان دهد تامین آب شرب شهرهاي تازه تاسیس شمال غرب استان را 

وابسته به کارست دانست.

بهرام درویشی در ادامه سخنان خود اشاره اي هم به نیروگاه هاي برقآبی 

. وي از احداث این نیروگاه ها در آینده اي نزدیک در صورت تامین  داشت

. درویشــی فعالیت هاي عمرانی و سازه اي در استان را  اعتبارات خبر داد

مستلزم همگرایی و هماهنگی مدیریت ارشد استان و مجریان برنامه ریز 

دانست و ضمن تقدیر از استاندار کرمانشاه وي را مدیري متعهد، با ذهنی 

خالق و عملیاتی خواند که با راهبردهاي مدیریتی خود توانســـته است 

استان را در بسیاري از مسائل سخت پیش رو و به ویژه سیالب فروردین 

ماه سربلند نماید.

مقابله با چاه های غیرمجاز نیازمند ترویج 

فرهنگ درست مصرف کردن و حرام دانستن 

فعل تعدی به قوانین و مقررات است. 

سال دوم، شماره 10، آبان 1398
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درویشــی با تجلیل از همکاران خود در همه سازمان ها و دستگاه هاي 

اجرایی مرتبط،  مدیریت بحران عالی سیالب را آموزه  اي بسیار موفق 

در تعامل و تشریک مسـاعی هاي استانی با بخش آب استان ذکر کرد.  

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه در ادامه مباحث خود با 

اشـاره به 330 میلیارد تومان اعتبارات جذب شـده در ســال قبل، امور 

پیمان شرکت را یکی از بنیان هاي قوي و دقیق شرکت برشـمرد که با 

بهترین شیوه و با رعایت مسـائل مرتبط با قراردادها، جذب اعتبارات را 

. وي توان محاسـباتی و مدیریتی بخش مالی و پاي  سامان داده اسـت

کار بودن مدیران و کارشناسان را عامل این توفیقات خواند و با تاکید بر 

همگرایی بیشـــتر در مباحث فنی و پشـــتیبانی، بخش هاي مالی و 

اعتباري را الزمه توفیق در امور مهندســـــــی و مدیریت پروژه هاي 

عمرانی عنوان کرد. 

وي با بیان اصلی ترین مشــکالت طرح هاي عمرانی خارج از مباحث 

مالی به تملک اراضی و به ویژه در برخی از پروژه هاي استان پرداخت و 

تملک اراضی و مسـائل حقوقی مرتبط با آن را بســیار کاري سخت و 

. درویشــی  با اظهار اینکه شیوه هاي تملک و مباحث  البته مهم خواند

حقوقی در برخی پروژه هاي عمرانی توقعات غیرمنطقـی ایجاد کـرده 

است اذعان داشـت به صـرف برخی کوتاهی ها در برخی سـازمان ها و 

. وي با بیان  نهادها، نمـی توان یک پـروژه تاثیـر گذار را متوقف کــرد

اهمیت بررسی هاي اجتماعی در طرح ها و برنامه هاي آب، اشاراتی هم 

به سد قشــــالق صحنه داشت سدي که به زعم یکی از پیچیده ترین 

مسائل حقوقی و برخی ناهماهنگی هاي اجتماعی را در بر داشته است.

درویشی  با بیان اینکه امسال این سد آبگیري می شود ادعاهاي مطرح 

شده برخی از منابع محلی را قابل اتکا ندانســت و تاکید کرد نمی توان 

بیش از آنچه که قانون و کارشناسان دادگســــــتري اعالم کرده اند 

. وي با بیان اینکه ما نماینده دولت و وزارت نیرو  خسارت پرداخت نمود

در استان هسـتیم حقوق مردم و کشــاورزان را محترم شمرده اما باید 

تاکید کنم این رعایت و احترام نباید باعث تضــــــییع حقوق دولت و 

. درویشـی با اشاره  مشکالت عدیده در اجراي طرح هاي عمرانی گردد

به 80 میلیارد تومان که در بخش سد قشـــالق هزینه شده است لزوم 

مدیریت مالی این سد را بسـیار حیاتی خواند و افزایش بار مالی ناشی از 

تملک اراضی سـد که باعث ایجاد نارضـایتی هاي اجتماعی نیز شـده 

را  اســـــت 

برخی  متوجه 

کوتاهــی ها 

برخی  توسط 

افراد و نهادها دانست و موکداً خود و سیستم تحت مدیریتش را از بروز 

.  وي با بیان اینکه مسـائل این سد در  مشکالت اجتماعی مبرا دانست

حال رفع شدن است از آبگیري سد قشــــالق در آینده نزدیک سخن 

گفت.

 درویشی در بخشـی دیگر از سخنان خود با اشاره به توفیق در مدیریت 

مالی و کنترل پروژه سد آناهیتا خاطرنشــان ساخت این سد حدود یک 

سال و نیم به خاطر مســـائل مالی تعطیل بود که در ابتداي شروع کار 

مدیریت اینجانب با همدلی و همراهی مجموعه همکاران، مهندسـین 

مشـاور و پیمانکاران پروژه این طرح مهم دوباره احیا و پیشـرفت قابل 

. درویشی در پاسخ به این پرسش که براي چاه  توجهی هم داشته است

هاي غیرمجاز چه اقداماتی انجام شده است بیان داشت حدود 11 هزار 

چاه مجاز در اســتان در حال بهره برداري اســـت که باید به این تعداد 

. وي با اشــاره به  حدود شــش هزار  چاه غیرمجاز را هم اضــافه کرد

اهمیت آب زیرزمینی و لزوم حفاظت آبخوانها و تاکید بر اینکه بیشــتر 

مصـارف آب کشـاورزي در استان به آب زیرزمینی متکی است فشـار 

فزاینده بر این منابع را عاملی براي ناپایداري در سیســتم هاي طبیعی 

عنوان کرد و با اشاره به بدفهمی هایی که امســــال از پرآبی ناشی از 

سیالب متبادر گردید برنجکاري را ضربه مهلکی بر پیکره آبی دانسـت 

که خســــارت بســــیار فاجعه باري بر منابع آب و به ویژه منابع آب 

زیرزمینی وارد ساخته است. وي با اشاره به اینکه  دسـتورالعمل قانونی 

مصـرح براي بهره ممنوعیت برنج کاري در استانهاي غیرشمالی ابالغ 

شده است خواسـتار همکاري و هماهنگی همه دسـتگاه ها و نهادهاي 

اسـتان براي مقابله با ســوء برداشــت از آب هاي زیرزمینی و حفاري 

چاه هاي غیرمجاز و نیز پایمال شدن حقوق دولت شـد. وي برنج کاري 

را عاملی براي گســـترش چاه هاي غیرمجاز در پایین دست خواند و با 

اشاره به قوانین و دستورالعمل ممنوعیت برنج، مصرف این نوع کشـت 

4 برابر بیشتر از مقادیر درج شده در پروانه هاي بهره برداري ذکر کرد  را 

و آن را متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی استان ندانست.

آب قابل برنامه ریزی و تغییر الگوی کشت 

مستلزم همه برنام ههای اصالحی آینده است.
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درویشــی مقابله با چاه هاي غیرمجاز را نیازمند ترویج فرهنگ درست 

مصرف کردن و حرام دانستن فعل تعدي به قوانین و مقررات و پایبندي 

به اخالق آب دانست و بیان داشت در صورت تامین منابع مالی چاه هاي 

. وي چاه هاي غیرمجاز را  غیر مجاز بیشتري مسـلوب المنفعه می گردد

تعدي به حقوق دیگرانی دانست که به قانون تمکین کرده و پروانه بهره 

.  مدیر عامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه  برداري دریافت کرده اند

در خصــــوص الزام تغییر الگوي کشــــت و پیاده سازي برنامه هاي 

سازگاري با کم آبی اشاراتی به همکاري هاي جهاد کشـاورزي داشت و 

با بیان اینکه سازمان جهادکشـاورزي همراهی و همکاري هاي بسـیار 

خوبی با مدیریت آب استان داشته اسـت تقید همه بهره برداران و برنامه 

ریزان به تغییر الگوي کشت و توسعه الگوهاي کم آب بر به جاي کشـت 

محصــوالت غیر اقتصــادي مانند هندوانه و امثال آن عامل توفیق در 

.   وي با اشاره به اینکه با  برنامه هاي سازگاري با کم آبی دانســــــت

همکاري همه سازمان ها و دستگاه هاي عضـو شوراي حفاظت از منابع 

استان در صـدد اعمال مدیریت انطباقی براي شـرایط اقلیمی و کم آبی 

پیشـرو هسـتیم تاکید کرد توفیق در این کار مسـتلزم همراهی صنایع، 

شیالت و آبزي پروري، جهاد کشـــــاورزي و حتی بخش آب شرب و 

خانگی است. درویشــی  در ادامه سخنان خود، آب قابل برنامه ریزي و 

تغییر الگوي کشت را مستلزم همه برنامه هاي اصالحی آینده دانسـت و 

با بیان اینکه به هیچ عنوان برنجکاري در شـرایط اقلیمی اســتان قابل 

توجیه نیست با تاکید بر عزم جدي استان براي مقابله با پر مصرفی آب، 

گریزي به سـخنان اسـتاندار در بحث مدیریت سـیالب داشـت و گفت 

کسی نگفته است چون سیالب آمده است با برنجکاري توسعه پایدار به 

هم بخورد، هیچ مقام مســئولی مشــوق حفاري چاههاي غیرمجاز در 

استان نیست و نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه در پاسخ به انتقادات مطرح 

شده به نظام تخصــیص آب اظهار داشت ما فراتر از حد انتظار در بحث 

. وي از عدم به کارگیري تخصیص داده شده به  تخصیص وارد شده ایم

صنایع گله کرد و گفت هنوز آب بســــیاري در مخازن سدها است که 

می توان با تخصـیص مناسب در صنایع به  رونق تولید و اشتغال استان 

کمک کرد.

بهرام درویشی در پاسخ به سوال خبرنگار تابناك در خصوص سدسازي 

در بخش هاي غربی و شرق استان اظهار داشت کشــاورزي ما بیشــتر 

متکی به آب زیرزمینی اســت حتی در نواحی که شــبکه هاي آبیاري و 

زهکشی احداث و به بهره برداري رسیده اند کشـاورزان به شرایط جدید 

تمکین نمی کنند و کماکان به اسـخراج آب زیرزمینی مبادرت می کنند 

ضمن اینکه ما قادر نیسـتیم در هر جایی سد احداث کنیم، سد سازي به 

عنوان کاري بزرگ، اقتصــــادي، فنی و مهندسی تابع شرایط ویژه اي 

اســـت که باید ذیل برنامه هاي کالن وزارت نیرو و راهبرد فنی دقیق 

اجرا گردد.

درویشـی با بیان اینکه قیمت آب در استان کرمانشـاه نســبت به سایر 

استان ها بســیار پایین است از عدم تحقق درآمدهاي شرکت در بخش 

آب به ویژه در صنایع سخن گفت. وي سیالب و آب ناشـی از آن را یک 

حادثه اقلیمی قلمداد کرد و اظهار داشت به صرف وجود سیالب در یک 

سال، نمی توان برنامه هاي توسعه اي آب را  بنا نهاد، ضمن اینکه حتی 

همین آب فراوان هم نتوانست کسـري حجم مخازن آبخوانها را جبران 

کند و جبران افت سـطح آب زیرزمینی در اســتان به واســطه نفوذ آب 

سیالب بسیار ناچیز بوده است.

 بهرام درویشـــــــی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان با تکیه بر 

برنامه هاي آبخیزداري و استفاده از شیوه هاي سـنتی مانند قنات به حل 

مشــکل کســـري مخازن آب زیرزمینی دست یافت؟ اظهار داشت در 

بخش آبخیزداري اداره کل منابع طبیعی اســـتان کارهاي خوبی انجام 

داده است اما حجم بدمصـرفی و تهدید منابع آب در برابر کارهاي انجام 

شده بسیار گسترده است و عمالً فرآیند تغذیه طبیعی و حتی برنامه هاي 

تغذیه مصنوعی نتوانسـته اند بر بد مصـرفی برخی از بهره برداران فائق 

. وي با اظهار خوشبینی در مورد ورود کشـــاورزان به فعالیت هاي  آیند

خودجوش تغذیه مصـنوعی و با مثالی از روستاي گودین در شرق استان 

حل مشکالت را مستلزم حضـور و یا ایجاد مسـئولیت اجتماعی در بهره 

برداران و همراهی تصــــمیم گیران براي تدوین برنامه هاي عملیاتی 

حفاظت از منابع آب دانست. 

یزان به تغییر الگوی کشت و توسعه الگوھای  تقید ھمه بھر هبرداران و برنامه ر

کم آب بر ب هجای کشت محصوالت غیر اقتصادی مانند ھندوانه و امثال آن 

عامل توفیق در برنامه ھای سازگاری با کم آبی است.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه در  جواب به این پرسش 

که وضـعیت اعتبارات طرح هاي عمرانی در چه مرحله اي اسـت؟ بیان 

داشـت پروژه هاي عمرانی بخش هاي غربی عمدتاً از محل صــندوق 

. وي با اشـاره به اعتبارات طرحهاي  ذخیره ارزي تامین اعتبار می شوند

تملک بیان داشـــت در حال حاضــــر این منابع مالی چندان رویکرد 

عمرانی ندارند و بیشـتر هزینه هاي پرسنلی و سایر ضروریات دولت را 

. وي با اشـاره به دسـتورات مقام معظم رهبري خاطر  پوشش می دهند

نشـان ساخت فعالیت هاي خوبی براي تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه 

هاي غرب استان انجام شده اسـت و اظهار امیدواري کرد از محل مابه 

التفاوت قیمت ارز و اعتباراتی به این پروژه ها تخصــیص یابد که البته 

همه این موارد بسـتگی به شرایط مالی کشـور دارد. مدیرعامل شرکت 

آب منطقه اي کرمانشاه همراهی و هماهنگی نمایندگان محترم مردم 

شریف استان در مجلس شـوراي اسـالمی براي پیگیري منابع مالی و 

اعتباري طرح هاي واقع در حوزه هاي انتخابیه استان را بســـیار عالی 

خواند و ضمن تقدیر از این همراهی،  دسـتاوردهاي این همکاري ها را 

. درویش در  در برخی از پروژه ها و احیاي آنها بسـیار اثرگذار عنوان کرد

پاسخ به پرسش خبرنگار تابناك در خصوص خدمات قابل ارائه شرکت 

آب منطقه اي کرمانشـاه در بخش شهري، از پروژه آبشــوران و طرح 

. با  جامع تامین آب بلند مدت کرمانشـــاه از سد گاوشان سخن گفت و

7 درصد پیشـرفت فیزیکی  عنوان اینکه طرح تامین آب گاوشان را با 5

عاملی براي اطمینان خاطر در تامین آب شرب شهري کالنشــــــهر 

. درویشـــی با این  کرمانشــاه است آن کاري مهم و زیرساختی خواند

سخن که ما در آبشـوران و ساماندهی این رودخانه درون شهري کاري 

بسـیار شجاعانه و متهورانه انجام داده ایم بیان داشت اگر امسـال 200 

میلیارد تومان اعتبار براي این پروژه تامین شـود صـد درصـد پروژه به 

. وي با بیان اینکه کار در ازدحام شهر بســیار سخت  اتمام خواهد رسید

است اذعان داشت بیشــتر فعالیت هاي انجام شده قبلی در نواحی غیر 

بحرانی بوده و آنچه که مانده است کاري سخت و بسیار حسـاس است 

که با مدیریت منسجم و با کمترین اعتبار در حال ادامه کار است. وي با 

بیان اینکه جلوگیري از بحران در آبشـوران در محدوده شهري بسـیار 

دقیق و مهندسی است حضــــــور شرکت و تیم زبده مهندسی آن با 

همکاري و همراهی پیمانکار پروژه را بســـیار متعالی و کارساز عنوان 

نمود و از استاندار، معاون عمرانی ایشان و همکاري هاي بسیار حساس 

. درویشـــــــــی در تکمیل سخنان خود  و تأثیرگذارشان تقدیر نمود

همکاري هاي تنگاتنگ مدیریت شهري و سایر دستگاه هاي دخیل در 

پروژه آبشـــوران را ارج نهاد و اظهار امیدواري کرد تا پایان پروژه این 

همکاري ها کماکان ادامه یابد.

پایان بخش سواالت خبرنگار تابناك پرسشـی در مورد اقدامات شرکت 

آب منطقه اي کرمانشـاه براي ارائه خدمات به زوار اربعین حسـینی(ع) 

بود که بهرام درویشــی پاسخی که ارائه داد نکات ظریف و قابل تاملی 

. وي با بیان اینکه من اعتقاد دارم اگر مملکت ما مشــمول  در برداشت

لطف خداوند است به برکت وجود اهل بیت(علیم الســــــالم) و امام 

حســین(ع) و سوگواري هاي ساالر و سرور شهیدان است، نهضـــت 

عاشــــورا را به عنوان نمادي از والیتمداري مردم عنوان کرد و خاطر 

نشــان ساخت مادامی که ما پیرو نهضـــت کربال باشیم می توانیم بر 

.  وي با بیان اینکه فاصله  طریق درست و خودباوري طی طریق نماییم

و مختصات در جهان ماده مفهوم یابد، عالم معنویت را دنیاي بیکران و 

بدون فاصـله عنوان کرد که بعد از 1400 سـال از واقعه عاشــورا هنوز 

انرژي و شور حسینی منادي عالم ربوبی و الهام بخش همه حرکت هاي 

جهادي و البته خدمات صـادقانه اسـت.  وي با بیان اینکه ما هم باید با 

خلوص نیت خود، پرتوي از این انرژي الیتناهی را دریافت کنیم از عزم 

جزم خود و همکاران براي تامین آب زوار ســخن گفت و با اشــاره به 

خدمات ارائه شده در استان اعم از ایجاد قرارگاه، مهمانسـرا  تأمین آب 

. وظیفه خود و همکاران براي امام حســین و اربعین را  . . بطري شده و.

تمام ناشـدنی عنوان کرد و گفت با تمام توان در راه خدمتگذاري آماده 

است.

من اعتقاد دارم اگر مملکت ما مشمول لطف 

ت وجود اهل بیت(علیم  خداوند است به برک

واری های  السالم) و امام حسین(ع) و سوگ

ساالر و سرور شهیدان است.
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کمال طاهري کارشناس ارشد زمین شناسی. حدود 20 سال است به طور حرفه اي در کار آب مشـغول به خدمت 

است. او کارش را با کارشناسی منابع آب در شهرستان هاي مختلف استان شروع کرد و با کارشـناسـی کارسـت و 

, آب زیرزمینی و تحقیقات در شرکت آب منطقه اي غرب و شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه ادامه  سازند سخت

داد. هم اکنون نماینده گنجینه ملی آب در استان بوده و سرپرست گروه تحقیقات کاربردي است.  بیشــــــتر به 

بررسی هاي وي به کارست شناسـی و آب زیرزمینی معطوف اسـت و به قول خودش اگر فراغتی پیش بیاید زمین 

باستان شناسی نیز جزو عالیق اوست. گاهی اوقات به عالم فسـیل ها سري میزند و زمانی هم در کســوت زمین 

شناس به صـحرا می رود. آنچه که خود او ابراز می دارد این اسـت که اخیراً به اخالق آب عالقه مند شـده اسـت. 

طاهري تالیفات متعددي هم از کتاب مقاله و امثال آن دارد. حدود 14 کتاب تدوین و 100 مقاله در کنفرانســهاي 

داخلی و خارجی و 10 مقاله در ژورنالهاي بسـیار معتبر جهانی, با این حال مدعی است تازه با زبان ادبیات آب آشنا 

. آنچه که در پی می آید حاصـل گفتگویی  شده است و می گوید اگر خداوند توفیق حیات دهد باید از نو شروع کنم

کوتاه با این کارشناس ساعی است(مصاحبه به نقل از روزنامه نقدحال شماره.......تاریخ         ). 

آغاز عصر اخالق آب 

پایان هژمونی سازه ها
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گفتگو

: ساالنه یکصد میلیون متر مکعب درسال، آمار  با توجه به اخباري مبنی بر اضافه برداشت آب ( مثال

2016)، بوجود آمدن دشت هاي ممنوعه و فرونشست زمین در استان ما، هم اکنون وضعیت منابع 

آبی و فرهنگ بهره برداري و استفاده از آن را در کل استان، چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در مورد سوال اول شما، اضافه برداشت و اساساً آمار و اطالعات مرتبط 

با آب باید توسط دفاتري که متصدي و مسئول این کار هستند به ویِژه 

 . دفتر مطالعات پایه منابع آب ارائه شود تا صحت و سقم آن معلوم گردد

با توجه به اینکه اینجانب مســــــئولیتی در این باره ندارم نمی توانم 

قضـاوتی در مورد وضعیت منابع آب استان داشته باشم و اساساً جایگاه 

.  اما بر اسـاس تجربیات و مطالعاتی که در  من این اجازه را نخواهد داد

برخی نواحی ایران داشته ام و به ویژه پایان نامه کارشناسی ارشـدم که 

در دشـت هاي شـمالی اسـتان همدان بود وضــعیت آب زیرزمینی در 

. اضافه برداشت ها کم کم جاي خود را  ایران، وضعیت مطلوبی نیسـت

به “معدنکاري آب زیرزمینی” داده اند. وقوع فروچاله ها، در سـال هاي 

اخیر با نشست زمین امري طبیعی تلقی شده و دیگر خیلی خارق العاده 

. به عبارتی بهتر از نظر رفتارهاي روان  و عجیب به نظر نمی رســــند

شناختی، ما خود بهتر از هر آمار و ارقامی دانسته ایم که اوضاع مصرف 

آب زیرزمینی امان خوب نیســت! در خصــوص ممنوعه بودن دشتها،  

باید گفت بسیاري از دشتها در وضعیت نابسـامانی قرار دارند و ممنوعه 

کردن آنها تابع قواعدي اســـت که در مراکز باالدســـتی وزارت نیرو 

تعریف شده اسـت، با این حال بنده و همکاران در سـال جاري در یک 

مجله معتبر بین المللی، مقاله اي را در مورد یکی از دشـت هاي اسـتان 

منتشـر کردیم که بر اساس داده هاي دقیق و دو روش پیشــنهادي به 

بررسی وضعیت آب زیرزمینی و نواحی بحرانی آن پرداخته شـد، نتایج 

نشــــان داد این دشت واقعاً براي بقاي ماهیت زمین شناسی آن باید 

ممنوعه باشد و در غیر این صـورت عواقب جبران ناپذیري را به همراه 

. منابع آب زیرزمینی شبیه مردي مسـلول و در احتضــار  خواهد داشت

است... داروي بهینه اگر نرسد تصور مرگ آبخوان دهشتناك است...

از نظر منابع آب، استان کرمانشـــاه در یک نگاه کلی، وضعیت بهتري 

. اما این یک روي سکه است، روي  نسـبت به سایر مناطق کشـور دارد

دیگر آن وخامتی است که اضـافه برداشـت آب از چاه هاي غیرمجاز و 

. حتی  کم بارشی ها و تغییرات اقلیمی می تواند به همراه داشـته باشـد

سیالبهاي فراوان هم نتوانســته اند کاهش حجم مخازن را چندان که 

باید باشد جبران نمایند و به قول یکی از مدیران ارشد استان سیالب با 

ایجاد “فضـــاي فریب پرآبی” باعث بدمصـــرفی و توسعه چاههاي 

غیرمجاز و کشــتهاي نامتعارف گردید، آنچه که عواقب  جبران ناپذیر 

آن بعدها دامنگیر مدیریت آب می شود. در شناخت فرهنگ مصـــرف 

آب هم باید سري به آمار و ارقام زد، مدیریت مصــرف خانوار از بدهی 

هاي مالی یک خانوار مشـخص می شود،  زمانی که دخل و خرج برابر 

نباشد یعنی جایی از کار می لنگد، یا درآمد کافی نیســت یا مخارج زیاد 

است، به نظرم می توان با نگاهی بســــــیار کوتاه و ساده بر وضعیت 

هیدروگراف دشتها و بیالن محدوده هاي مطالعاتی، بحث فرهنگ آب 

و مصــــرف آن را تجســـــم کرد، بیالن دشت ها منفی است، روند 

هیدروگراف ها نزولی است و دشتها درحال نشـسـت اند و آبخوان هم 

. اقلیم  . . دارد سیمانی می شود و فضــــاهاي متخلخلش کور می شود

خوب یا بد، همان است که ما بدانیم در منطقه اي خشــــــک و نیمه 

. خشـکسـالی جزو الینفک ذات فالت ایران است. این  خشک هستیم

یعنی زنگ خطري بـراي ابقاي منابع آب. بعید مـی دانم با وجود بیالن 

منفی در یک دشت و حجم باالي بدمصرفی و خداي ناکرده رفتارهاي 

. بتوان گفت فرهنگ آب و شـیوه  . . غیرمتعارف آب فروشی و امثال آن.

هاي مصرف ما درست است!! 

در بطن یک جامعه اخالق مدار مبتنی 

بر "میراث آب" و معتقد به "اخالق آب 

زیرزمینی" است که م یتوان از 

چال شھای آینده کم کرد.
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من قضاوتی نخواهم داشت چون مطمئنم بسیاري از کشاورزان ما و 

بهره برداران ما انسانهاي شریف، متدین و با اخالقی هسـتند، زمانی 

انســـان شریف باشد و متدین باشد و اخالق را رعایت کند می داند 

برداشت بیش از پروانه بهره برداري و آبفروشی طبق قانون، مقررات 

. زمانی که معتقدیم  و حتی عرف اجتماعی حرام و نکوهیده اســـت

کشـاورزي معامله با خداست و کشـاورزان زکات می دهند بعید می 

دانم کسی با اشتیاق بخواهد آبفروشی کند، چاه غیرمجاز حفر کند و  

! پس یکجاي کار دوباره می لنگد  بهره برداري بی رویه داشـته باشـد

این همان تناقضــی است که در فقدان همبســـتی مرصوص بین 

اجتماع و اخالق و مصرف آب وجود دارد. 

چه چیزهایی علیـرغم تعالیم دینـی و اخالقـی بهـره بـرداران را به 

بدمصرفی تشویق می کند؟ پرسشـی اساسی براي واکاوي فرهنگ 

! مسـئله اي که کار  مصرف منابع طبیعی و حیاتی همچون آب است

ترویجی و قانونگذاري و صـدالبته پرورش یک بطن مناســب براي 

. فـرهنگ آب متاثـر از  . . یک حکمـرانـی خوب در آب را مـی طلبد.

اخالقیات و درون مایه هاي اجتماعی ماســـــت، ما هر چقدر آب را 

کاالیی استراتژیک و حیاتی  بدانیم به همان اندازه هم، فرهنگ آب 

ما متعالی خواهد بود...آبی که آنقدر ارزان شود و بی بها دیده شود که 

هندوانه در مزرعه بماند و به قول کردي خودمان “شـارو” اش کنند 

مبین تنزل جایگاه آب اسـت، اگر نگوییم ضـعف در برنامه ریزي و و 

امثال آن... هـرچقدر در ادبیات، در عمل، در کنش هاي اجتماعـی و 

در رفتار ما جایگاه آب باالتر، اقتصــــادي تر و حیاتی تر باشد قطعا 

فرهنگ مصــرف آب بهینه تر و وضعیت  آبخوانها متعادل تر خواهد 

بود، در غیر این صورت ما با بدمصــرفی ها و بهره برداري هاي بی 

رویه اي مواجه هســـــتیم که روز به روز آبخوان ها را به سراشیب 

نشـسـت و سیمانی شدن سوق خواهند داد. مرگ آبخوان صدا ندارد 

تنها با شیون اکوسیســـتمها و صداي مخوف ارابه هاي حفاري که 

صـدها متر باید پایینتر بروند تا آب باال بیاید هویدا می شـود.. درمان 

آبخوان همت جمعی و کار ترویجی و اجتماعـی مـی خواهد، تغییـر 

شیوه هاي ذهنی و ارایه مدلهاي منطبق بر شرایط محلی...

در مورد این سوال شما، نه تنها در ایران بلکه در بسـیاري از نواحی جهان 

بیشــترین حجم آب زیرزمینی در بخش کشــاورزي مصــرف می شود. 

. قوت غالب مردم این سامان از  کشـاورزي محور توسعه استان شده است

. جمعیت زیاد شده است و امنیت  غالت و وابسـته هاي کشــاورزي است

. جمعیت بیشـتر، شغل بیشـتر می خواهد و  غذایی به تولید بیشتر نیاز دارد

. الگوهاي کشــت ما منطبق بر  همه مشـاغل ما به نوعی آب بر هســتند

شرایط بهینه آبی نیســت هرچند که در سال هاي اخیر تالش هاي خوبی 

براي تغییر الگوي کشــت توسط سازمان هاي متولی انجام شده است، اما 

. مصـرف  هنوز کشاورزي بیشترین سهم در مصـرف آب زیرزمینی را دارد

. شما تا  آب کشـــاورزي دقیقا آینه تمام نماي رفتارهاي اجتماعی ماست

زمانی که شهرها را فریبنده و زیبا می کنید، تســهیالت را در آن متمرکز 

می کنید، دانشـگاه ها و مراکز علمی و پژوهشـی در به اصطالح در نواحی 

“باال شهر” متمرکز می شوند، چه انتظاري دارید که روسـتاییان مهاجرت 

! تا هنگامی که معیشت مردم با آب گره خورده است و ایجاد اشتغال  نکنند

مرهون آب است و توسعه فناوري هاي حفاري، باال کشیدن آب را ساده و 

ساده تر کرده است، همچنان باید منتظر بدمصرفی آب باشیم.

 زمانی که در کنار کشـاورزي، صنعت رونق نیابد، توریســم کشــاورزي 

گسـترش داده نشــود و محصــوالت خام فروخته شوند، صنایع تبدیلی 

مقادیـري نـرخ پایین آب را بهینه تــر نکنند قطعاً کماکان مهاجــرت به 

شهرها افزایش می یابد و آبفروشی و به اصطالح خیلی ساده تر اگر بگویم 

“آبخوانکٌشی” با سرعت بسـیار بیشـتري ادامه می یابد. شما توام با تغییر 

زمان، باید تغییر در شـیوه هاي فکري و رفتاري را هم بپذیرید. کجاي کار 

ما منطبق بر اقتصاد رفتاري و شیوه هاي سایکولوژي اجتماع ما است تا ما 

بخواهیم و انتظار داشته باشیم کشاورز، کشـاورز بماند و صنعتگر، صنعت 

را بچرخاند. امروز کشـاورزي ما ملغمه اي از کشـاورزي است کشـاورز به 

صنعت آمده است، ملک اجاره می دهد، زمین می فروشد و امثال آن ....

گفتگو

9 درصد از مصــــرف آب استان در بخش   بر اساس آمار، 2

! با توجه به مهاجرت کشـاورزان به شهر در  کشـاورزي است

ســـال هاي اخیر شـــاهد اجاره زمین و فروش آن به برخی 

سـودجویان(غیربومی) بوده ایم. اســتفاده بیش از حد از آب 

براي تولید بیشــتر محصـــوالت آب بر مانند: سیب زمینی و 

کودهاي شـیمیایی، آب را به عنوان یک میراث طبیعی تهدید 

می کند! براي این امر چه اقداماتی شده است؟ با توجه به وجه 

فرهنگی و اجتماعی آن چه راهکاري دارید؟

سال دوم، شماره 10، آبان 1398



12
کرمانشاهاب کرمانشاهابخبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

 پذیرش آب به عنوان یک میراث 

طبیعی پا نھادن در وادی اخالق برای 

ع عصر جدیدی در  حفاظت آب و شرو

مدیریت آب است که مستلزم به ھم 

تنیدن مدیریت یکپارچه منابع آب و 

ھمبستگی آب، انرژی، غذا، پسماند و 

اقلیم است و م یتوان آن را                      

"عصر اخالق آب" نامید.

گفتگو

زمانــی، زمین پدري در حکم ارث و میــراث خانوادگــی بود و مقدس 

. (هرچند که معترفم در بســیاري از نقاط استان کماکان  شمرده می شد

) امروز قبح اجاره دادن زمین بســــیار نزول کرده  این تفکر غالب است

. مســتاجر زمین هم غمی ندارد که با باال کشــیدن آب بیشــتر،  است

. براي صرفه جویی در کارگر، به جاي سم پاشی،  آبخوان را محتضر کند

. گوجه  ! تا مثالً کود را در آب چاه بریزد و مواد شیمیایی را قاطی آب کند!

! بعدش هم در  فرنگی زودتر قرمز شـود و همچنان از درون نارس باشـد

نبود کارخانه ها و صنایع تبدیلی، گوجه فرنگی را در مزرعه رها کند و به 

علت هزینه هاي بیشــتر کارگر و نیروي انســـانی، جمع کردنش را به 

رهایش ببخشد...

 نگرش انتفاعی و اقتصــادي صرف به “زمین”، “ آب” و “زمان” باعث 

بروز ناهنجاري هایی شـده اسـت که فقط و فقط با بازمهندسـی اجتماع 

مولد و اقتصاد مبتنی بر رفتار و صد البته در بطن یک جامعه اخالق مدار 

مبتنی بر “میراث آب” و معتقد به “اخالق آب زیرزمینی” اســـــت که 

. نمی گویم به توســعه پایدار کامل  می توان از چالش هاي آینده کم کرد

. کم کردن  می رســـیم بلکه تاکید می کنم از چالش هاي آینده کم کرد

چالش هاي آتی، به آب نیاز دارد. حیات به آب نیاز دارد و براي حفاظت از 

منابع آب، باید رویکردي جامع داشـــت. به زعم من، می توان در ورطه 

آنتروپوسنی که هســـتیم، امروز را “عصــــر اخالق آب” و افول تفکر 

. سدها ساخته شدند، کانال  تکنوکراتیک و پایان هژمونی سازه ها بنامیم

ها کشیده شدند و آبها از اعماق به سطح آمدند..... تفکري که بخواهد در 

برابر اسید و سموم شـیمیایی ریختن به درون چاها و آلوده کردن میراث 

آب زیرزمینی و رشـد ســرطان گونه بیماري ها که حتی غیر قابل پیش 

. باید کشــاورز بپذیرد که راز  بینی اند، مقابله کند به اخالق آب نیاز دارد

ماندگاري زمینی که میراث اجدادي اوست در بقاي آبخوان است و بقاي 

. از خود  آبخوان مستلزم تغییر در قانون، مقررات و اسلوب و اخالق است

کشـاورز باید شروع شود و بداند که در عصـر اخالق آب، سپردن میراث 

(که خداي ناکرده می تواند امین  عظیم  آب زیرزمینی به یک نفر غریبه 

هم نباشــد!!!) چقدر از موازین عرفی و اجتماعی او به دور اســـت! باید 

کشـاورز بداند وقوع فروچاله ها حاصل سال ها بی مباالتی و بدمصـرفی 

آب است و گرنه اگر بگذارند تغذیه طبیعی و اسـتخراج آب متعادل شـود 

(آنچه که توسط شـرکت هاي آب منطقه اي و در قالب پروانه هاي بهره 

برداري به کشــــــاورز داده می شود) و با چاه غیر مجاز، خود به مبارزه 

برخیزد و با مدیران ارشد آب همسو باشد و مشـارکت جدي داشته باشد، 

سیستم طبیعی آب زیرزمینی، یک سیستم تجدید پذیر است و آبخوان و 

چاه به حیات خود ادامه می دهند و او نیز همچنان ارتزاق می کند.

باور به عصر اخالق آب، چاره ای 

انکارناپذیر برای بھبود و تسھیل تعامل 

"انسان" ، "محیط" و "سیاست" است.
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گفتگو

آیا تحقیقاتی براي میزان آلودگی هاي آب بوسیله مصرف بی رویه کودهاي 

شیمیایی و سایر مواد تحریک کننده رشد در محصوالت کشاورزي داشته اید؟ 

خیر. اینجانب به دلیل نبود اعتبارات مالی و این که عضــو هیئت علمی 

نیستم و نمی توانم از گرانت پژوهشـی استفاده کنم تحقیقاتی در رابطه 

.  همکاري با تیم هاي تحقیقاتی  با آلودگی آب در اســتان نداشــته ام

دانشگاهها هم به واسطه فراهم نبودن سازوکارهاي تعریف شده اداري، 

سخت است. اما در دانشگاه هاي ما در استان، کارهاي خوبی در رابطه با 

مســـائل پســـابها، اثرات آلودگی آب و امثال آن انجام شده است که 

.  شک نکنید مصــــرف بی رویه کودهاي  می توان به آنها مراجعه کرد

شیمیایی و سموم دفع آفات در کشاورزي در سال هاي آتی بیشـتر خود 

را نشــان می دهد. هر چند که باید این نوید را هم داد که سیســتم آب 

زیرزمینی در بســــیاري از مواقع خاصیت خود باالیی دارد بجز نواحی 

کارستی مانند ارتفاعات شاهو، پرآو،  تاقبستان و بیسـتون و آبخوانهاي 

مدفون کارستی که به سرعت آلوده می شوند و مصـــرف سموم و کود 

شیمیایی در آن ها بسـیار خطرناك است، سایر آبخوانهاي محیط هاي 

متخلخل می توانند تا حدودي قادر به خودپاالیی باشند اما به شرط آنکه 

سموم دفع آفات و کود بیشتر از حد مجاز مصرف نشود.

. بر خود الزم   در نهایت سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید

می دانم بگویم آب و مدیریت آب سیستمی چند وجهی، پیچیده و بسیار 

ظریف و در عین حال شـکننده اســت که باید از همین امروز آموزش و 

ترویج اخالق مبتنی بر آب را از مدارس ابتدایی شروع و به جامعه تزریق 

. اجماع کارشناسان، پیوند بیشتر دانشـگاه صنعت آب، رهنمودهاي  کرد

ائمه محترم جمعه و جماعات، شـوراهاي شـهر و روسـتاها، ســمن ها، 

حامیان محیط زیســـــت، اصحاب جراید و رسانه هاي ملی و محلی، 

خبرگان و ریش ســــفیدان اجتماع، معتمدین، تکنوکرات ها، محققین، 

نویسـندگان، وکال، معلمان و مربیان،   اصناف، و همه و همه می توانند 

در صــف مقدم حفاظت از منابع طبیعی و در راس آن، منابع حیاتی آب 

پیشـــــقدم و تأثیرگذار باشند به شرطی که به اخالق آب و شکنندگی 

.  قطع به یقین در جامعه و استان ما  سیســتمهاي آبی باور داشته باشند

چنین ظرفیت هایی وجود دارد و به امید خداوند با متبادر سـاختن آب به 

عنوان یک میراث طبیعی، عصر اخالق آب را با هم آغاز خواهیم کرد....

بهره بردار و کشـــــاورز و برنامه ریزان محلی باید با هم به یک اجماع 

فکري و عملی برسند که به یمن نیترات بیشـتر و فاجعه آبی و امثال آن 

تولید سیب زمینی بیشتر، سیر و پیاز و هندوانه و امثال آن که متناسب با 

ظرفیت اراضی کشـــاورزي و وضعیت منابع آب نیســـتند، نمی تواند 

. احیا و تعادل بخشــی  متضـمن آینده فرزندانشــان و فرزندانمان باشد

آبخوانها امروز به ورطه اجتماع کشـیده شده است. توسعه مشــاغل کم 

آب بر، سازگاري با کم آبی، توسعه الگوي کشـت کم مصــرف، کاهش 

آبیاري فضـــاي سبز با آب شرب، توسعه کشـــت بهینه، جلوگیري از 

حفاري چاه هاي غیرمجاز و پرورش تجارت آب مجازي، همه و همه به 

آموزش و تربیت از کودکی و نوجوانی و حتی میانســالی نیاز دارد. امروز 

رسالت همه آنهایی که دستی در کار آب دارند بسیار آتشـین تر و خطیر 

. جامعه بهره بردار باید بخواهد، بتواند، بداند و  تر از هر زمانی اســـــت

بپذیرد که آب کم است، سازگار شود، درست مصــرف کند، آلوده نکند، 

پایدار بیاندیشـد و متناسب مصـرف کند... خالصه اینکه پذیرش آب به 

عنوان یک میراث طبیعی با آنچه که موضوع کنفرانســـی در چند سال 

قبل در یکی از کشــورهاي اروپایی بود به یک اصل مهم نیاز دارد و آن 

اینکه ما بپذیریم که میراث دار شایسـته اي براي آب باشیم.  پا نهادن در 

وادي اخالق براي حفاظت آب و شروع عصــر جدیدي در مدیریت آب 

که مستلزم به هم تنیدن مدیریت یکپارچه منابع آب و همبسـتگی آب، 

انرژي، غذا، پسماند و اقلیم است و می توان آن را “عصـر اخالق آب” یا 

“هیدروژئواتیکس” نامید چاره اي انکارناپذیر براي تعامل “انســـان” ، 

“محیط” و “سیاست” است، آنچه که می تواند فضـا را کمی به پایداري 

نزدیک کند و اال با همین فرمان پیش رفتن، آینده اي جز مرگ آبخوان 

ها و افتادن در دره اي شبیه “سانتاکالرا” را به همراه نخواهد داشت....

پایان

فرھنگ آب متاثر از اخالقیات و 

درو نمای هھای اجتماعی ماست، ما ھر 

چقدر آب را کاالیی استراتژیک و حیاتی  

بدانیم به ھمان اندازه ھم، فرھنگ آب 

ما متعالی خواھد بود
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نشست ویژه

کرمانشاهاب خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در نشست با 
دکتر شهاب نادري نماینده مردم شریف اورامانات 

در مجلس شوراي اسالمی: 

اگ ر نگاه منصـــــــفانه  و کارشناسی ب ه موضوعات داشته باشیم خدمات 

وزارت نیرو در اورامانات ارزشمند و تاثیرگذار بوده  است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي، درویشــــی 

:  می شود درخواسـتها و توقعات را با  مدیر عامل شرکت گفت

.باید از متهم کردن افراد به  گفتگو و تعامل حل و فصــل کرد 

. وظیفه ما  کم کاري و کوتاهی در خدمت رســانی پرهیز کنیم

خدمت رسانی و خدمتگزاریست و هیچ  کس از دایره عدالت در 

برخورداري از  منابع آب خارج نبوده و نیست. شاهد بر این ادعا 

وجود طرحهاي متعدد تامین و مهار آب در سطح استان اسـت ، 

مهم این اسـت بپذیریم بر اسـاس واقعیات و ظرفیتهاي موجود 

.  آب موضوعی فرا  باید برنامه ریزي و تصـــمیم گیري نماییم

استانی است و همه تصــمیمات بر اساس شرایط حاکم بر منابع 

. درویشـی در  کشور بدور از هر گونه رفتار احساسی خواهد بود

ادامه ضــــــمن قدر دانی از نماینده محترم اورامانات بخاطر 

پیگیري مسـتمر موضوعات حوزه انتخابیه خود گزارش جامعی 

. در ادامه نادري نمایــــــنده  از اقدامات بخش آب ارائه  نمود

مردم شـریف اورامانات در مجلس شـوراي اســالمی ضــمن 

تشریح مشکالت حوزه انتخابیه بر لزوم بازنگري در تخصیص 

آب ســیروان و توســعه برخورداري از منابع آب منطقه تاکید 

. ایشان ثبت جهانی اورامانات را رخدادي بسیار مهم خواند  کرد

و توسعه زیر سـاختهاي منطقه را منوط به همکاري بخش آب 

دانست.
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بازدید

خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاهکرمانشاهاب

 حضور استاندار کرمانشاه و مدیران عامل

 صنعت آب و برق استان در مرز خسروی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي صبح امروز جلسـه ستاد اربعین  با حضـور بازوند استاندار کرمانشـاه، مدیران دستگاه هاي خدمت رسان به 

زائرین و همچنین  مدیران عامل صنعت آب و برق استان در  مرز خسـروي برگزار گردید .در این جلســه بازوند استاندار، ضمن تعامل و هماهنگی هر چه 

بیشـتر دستگاه هاي اجرایی استان در خصـوص تســهیل در تردد زائرین در مرز خســروي  و خدمت رسانی هر چه بهتر به زوار ،  خواستار مرتفع نمودن 

.  در همین ارتباط درویشـی ضمن ارائه توضیحاتی در خصـوص توزیع آب آشامیدنی میان زوار  مشکالت زائرین اربعین حسـینی در این منطقه مرزي شد

اعالم نمود شرکت آب منطقه اي افتخار سقائیت زائرین را عهده دار میباشد  و صنعت آب و برق استان این آمادگی را دارد تا در خصـوص رفع مشــکالت 

زائرین در منطقه صفر مرزي شهرستان  خسروي تمام مساعی خود را به کار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در جلسه طرح هاي خاتمه یافته اظهار داشت:

 برای حل و فصل مسائل سازه ای و رسیدن به چشم انداز بھره برداری 

مطلوب از طر حھای عمرانی باید به یک رویکرد مشترک رسید.

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

, معاونین و مجریان  , مشـــاورین مدیرعامل که با حضـــور مدیرعامل

طرح هاي عمرانی برگزار گردید بر حل و فصــل مشــکالت و اختالف 

نظرهاي حاکم بر تأخیر یا تطویل به بهره برداري رســیدن طرحها تاکید 

گردید.

 در این جلسـه درویشــی با اشاره به تالش ها و زحمات فراوان مجریان 

, مالی و  طرح ها و معاونین مرتبط, به ویژه معاونتهاي طرح و توســــعه

, عدم تصـمیم گیري هاي به موقع را عاملی براي  پشتیبانی و ذیحسابی

ایجاد هزینه هاي اضافی براي شرکت دانســت و خاطرنشـــان ساخت 

مدیریت به موقع مشــــکالت و رفع اختالف نظرات فنی در طرح هاي 

اجرایی می تواند با تشـریک مســاعی فنی و خرد جمعی فراهم گردد و 

مانع از تطویل طرح هاي عمرانی شود. درویشی حل و فصـل مشـکالت 

بین معاونت طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداري براي گذار طرح هاي 

اجرایی به بهره برداري را مرهون اجماع نظرات کارشـناسـی و مدیریت 

مسائل و مشکالت دانست و آن را عاملی جدي براي پاسخگویی شفاف 

و مستند به مراجع باالدستی و نظارتی ذکر کرد.

درویشـــــــی با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت هاي باقیمانده در 

طرح هاي عمرانی, گفتمان کارشناسی را بهترین رویکرد براي به حداقل 

رساندن عدم انطباق ها و مشـــــکالت اجرایی و مالی ذکر کرد و بیان 

داشت موضع انفعالی در مواجه با تصمیم گیري ها و به ویژه مسـائلی که 

بار حقوقی و مالی دارند شایســـته سیســـتم نبوده و باید جدیت در کار 

جایگزین حس انفعال گردد.  وي خاطرنشـــــان ساخت باید براي حل 

مسـائل و مشــکالت اجرایی و سازه اي تا رسیدن به چشــم انداز بهره 

برداري پویا و مطلوب از این طرح ها, یک رویکرد مشـترك اتخاذ گردد. 

 . رویکردي که هم فنی باشد هم قانونی و هم کار را تســــــــریع کند

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه با اشاره به این که پاره اي 

مشـکالت به وجود آمده در طول سنوات طوالنی اجراي طرح ها بوده و 

ناشـــی از حجم باالي کار در مقاطع زمانی خاص بوده و تعمدي در کار 

نبوده اسـت, اعتماد به مجریان طرح ها و سـالمت و شــفافیت مالی در 

شرکت را بسیار باال خواند و از همه مجریان طرح هاي عمرانی و معاونت 

هاي ذیربط خواست تا با اهتمام بیشتر به رفع مشکالت و برداشتن موانع 

براي خاتمه طرح ها اقدام نمایند.

 در ادامه نشـسـت, معاونین منابع انسـانی, مالی و پشـتیبانی, حفاظت و 

, طرح و توسعه و مدیر حراست نظرات مبسـوط خود را بیان  بهره برداري

  , . مجریان طرح هاي عمرانی نیز با اشاره به مشـــکالت موجود داشتند

جلسات کارشناسی را سودمند تلقی کرده و خواستار استمرار حل مسائل 

و مشــکالت مانع از به بهره برداري رسیدن طرح هاي عمرانی شدند در 

اینگونه جلسات و نشستها شدند.
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ت به سمت نقطه مطلوب ورسیدن به  معیشت ھمکاران و حرک

ت در اولویت ھمه برنام هھا است. جایگاه واقعی شرک

نشست عمومی

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در دومین نشست 

عمومی با همکاران:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه در دومین 

نشسـت عمومی شرکت که با حضـور مدیرعامل، اعضـاء هیئت مدیره، 

 . معاونین، مدیران و جمع کثیري از همکاران شـــــرکت برگزار گردید

درویشـی مدیرعامل شرکت با تاکید بر شرایط ویژه اقتصـادي کشـورو 

تنگناهاي اقتصــادي پیش رو معیشــت همکاران و حرکت مســـتمر، 

مطلوب و ســازنده شــرکت  را اولویت همه برنامه ها تعریف نمود، این 

نشــســـت در ابتداء با سخنان معاون برنامه ریزي شرکت حول محور 

سرمایه گذاري و مباحث اقتصـــــــادي شروع گردید، وحید مومنه به 

برنامه هاي بازار محلی آب ، انتقال آب براي توسـعه صـنعت وســرمایه 

گذاري در شرایط فعلی اشاره و این موضـوع را رویکردي خالقانه و البته 

مهم براي افزایش درآمدهاي شــرکت خواند، مومنه بر همکاري و ارائه 

پیشـنهادهاي سازنده توسط همه همکاران و عالقمندان تاکید نمود . در 

ادامه  شیخی فر، مدیر دفتر فناوري اطالعات و توسعه مدیریت مطالبی 

در خصـوص شیوه هاي جدید و به روز مکاتبات اداري و مباحث مختلف 

در میزان مشارکت همکاران ارائه و بر لزوم  مشـارکت بیشـتر همکاران 

. درویشی مدیرعامل شرکت در بیانات مبسوط خود با اشاره  تاکید داشت

به شرایط اقتصــادي کشــور به ویژه کاهش شدید اعتبارات طرح هاي 

عمرانی گذر از شرایط دشوار اقتصـادي را مســتلزم همکاري و همدلی 

همه عوامل دست اندرکاران برنامه هاي اقتصادي دانست و خاطرنشـان 

ساخت با همه مسـائل و مشـکالت درزمنیه تامین اعتبارات مورد لزوم ، 

تالش بر این است که معیشــت همکاران به مخاطره نیفتد  با این حال 

وي با گله مندي از کندي کار و پاسخ به اربابان رجوع در برخی بخش ها  

تاکید کرد باید مســــیر حرکت شرکت به سمت رشد و تعالی مطلوب و 

مورد نظر با شتاب بیشــــتري مورد توجه قرار گیرد و براي یک شرکت 

داري متناسب با شرایط اقتصادي فعلی با برنامه مصمم تر فعالیت نمائیم 

،  درویشـی کندي در کار و تأخیر در پاسخ به  درخواست ها را شایســته  

شرکتی با این حجم از توان و اختیارات ندانســـت و بر لزوم همگرایی و 

هماهنگی هاي بیشتر براي رسیدن به مطلوب تاکید نمود وي در بخش 

دیگري از بیانات خود تمرکز بیشتر بر کنترل پروژه و ایجاد اشتیاق براي 

ســــرمایه پذیري در بخش طرح هاي آبی را براي ورود به عرصـــــه 

درآمدزایی بسـیار حیاتی خواند و اذعان داشت ورود به مقوله هاي جدید 

ســرمایه پذیري توســعه صــنایع با بازار محلی آب ،  گردشـــگري و 

اکوتوریسم و صنایع با بازده باال و کم آب بر  مرهون یک برنامه جامع در 

چشـم اندازکوتاه مدت و میان مدت است که با خرد جمعی و برنامه هاي 

مدون قابل اجرا است ایشان در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به 

برنامه عملیاتی ســـازگاري با کم آبی و تکمیل، تدوین و اجرائی نمودن 

این برنامه ها،موضـوع ســازگاري با کم آبی را رویکردي اجتناب ناپذیر 

براي مواجهه با شرایط متغیر اقلیمی حفاظت در منابع آب ذکر کرد.
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سازگاري با کم آبی

برنامه ھای حوزه آب استان مستلزم تصویب برنامه

اری با کم آبی است.  سازگ

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در هفتمین 

جلسه سازگاري با کم آبی:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــــاه، 

هفتمین جلســـــه سازگاري با کم آبی در سال 1398 بمنظور 

بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تهیه برنامه سازگاري با 

کم آبی استان و نیز رفع موانع و مشــکالت پیش رو با حضــور 

مدیرعامل، معاونین، اعضـــاء هیئت مدیره، مدیران و جمعی از 

کارشناسان  ذیربط در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در ابتداء جلســه جلیلیان رئیس گروه احیاء و تعادل بخشـــی، 

گزارش کاملی از روند انجام کار ومیزان پیشـــرفت انجام شده 

ارائه و در ادامه مبانی تهیه برنامه سازگاري با کم آبی با اسـتفاده 

ازاسلوبهاي مشــــخص شده وزارت نیرو ودر قالب یک نمونه 

.  سپس هر یک از  مصوب به سمع و نظر اعضاء جلسـه ارائه شد

معاونین ، مدیران وکارشناسان شرکت کننده در جلســـه نقطه 

نظرات و نکات وموارد مورد لزوم را جهت تهیه بـرنامه مدون در 

این خصوص اعالم نمودند . 

در ادامه این نشـسـت ، درویشــی مدیرعامل شرکت  ضرورت 

تســریع در انجام کار در حوزه سازگاري با کم آبی را با توجه به 

اینکه برنامه هاي  حوزه آب استان منوط به تصـویب این برنامه 

است را مهمترین دغدغه حال حاضر شرکت برشمرد و با اشـاره 

به وجود ظرفیتهاي خوب کارشناسی موجود در شرکت، انجام و 

تهیه اینگونه برنامه ها را نه تنها الزم بلکه بســــــیار واجب و 

ضروري دانســــــــت و بدین منظور لزوم حمایت وهمراهی 

وهمکاري معاونین ، اعضـا هیئت مدیره و مدیران دفاتر ستادي 

و ارتباط وتعامل با دستگاههاي مرتبط استانی را مهم بر شمرد و 

در پایان ضمن تاکید بر برگزاري منظم جلسات ماهیانه و تدوین  

برنامه هاي مورد لزوم در کارگروه هاي از قبل تشـــکیل شده،  

موضوع سازگاري با کم آبی و تهیه برنامه مرتبط با آن را  حالل 

بسیاري از مشکالت حوزه آب استان دانست.  
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مالقات عمومی

کرمانشاهاب خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

مالقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه، درویشـــی 

مدیرعامل شرکت در مالقات مردمی که در سالن جلســــات شرکت آب 

منطقه اي برگزار شد، به درخواسـت مراجعه کنندگان به منظور رسـیدگی 

به موضوعات و مطالبات آنها برگزار گردید.

 مراجعه کنندگان که شامل کشـاورزان، بهره برداران، پیمانکاران و عموم 

مردم هسـتند، درخواست هاي خود را به صورت حضــوري به مدیرعامل 

این شرکت ارائه کردند و درویشی نیز دستورات الزم را براي مسـاعدت و 

همکاري در چارچوب قانون به معاونین و مدیران واحدهاي مربوطه صادر 

. وي رســـــیدگی به کار ارباب رجوعان را یکی از فعالیت هاي مهم  کرد

شرکت دانسـت واضافه نمود باید در راستاي تســریع وتســهیل کار این 

عزیزان طبق قوانین ومقررات اداري تمام ســــــعی وتالش خود را بکار 

گیریم.

گفتنی است این جلســات به صورت هفتگی روزهاي دوشنبه از ساعت 9 

صـبح الی 12 برگزار می شـود. و مراجعه کنندگان که تمایل به مالقات با 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه را دارند می توانند درخواست 

هاي خود را به صورت حضـوري در دفتر میز خدمت و یا به صورت تماس 

تلفنی با شـماره هاي 38361990 ثبت ویا با مراجعه به پورتال شــرکت، 

هماهنگی الزم را براي مالقات با مدیرعامل این شرکت انجام دهند.

ظرفی تسازی ٤٠ درصدی در سدھای کرمانشاه برای شروع بار شھا

 به گزارش روابط عمومی:مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشاه گفت: نزدیک به 40 درصد ظرفیت سدهاي کرمانشاه براي فصـل بارندگی خالی و 

آماده شده است. بهرام درویشی ، با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی، از ایجاد ظرفیت خالی در سدهاي کرمانشاه براي ذخیره سازي آب خبر داد. وي افزود: 

.  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمانشـاه با بیان  ظرفیت سازي براي سدها را از مرداد ماه آغاز کردیم و این کاهش ظرفیت تاکنون ادامه داشته است

اینکه هم اکنون بیش از 700 میلیون مترمکعب از ظرفیت یک میلیارد و 174 میلیون مترمکعبی سدهاي استان پر است، خاطرنشــان کرد: مابقی این ظرفیت 

براي بارندگی هاي پیش رو خالی شده است.درویشـی یادآور شد: پیش بینی ها نشـان می دهد پاییز امسـال وضعیت بارندگی ها خوب باشد و اگر نیاز بود بیش از 

این هم از ظرفیت سدهاي استان را خالی خواهیم کرد.وي با بیان اینکه ظرفیت سـازي در سـدها کامال مدیریت شـده و با توجه به ظرفیت پایین دسـت انجام 

می شود، تاکید کرد: بیشتر آبی که تخلیه شده براي مصارف کشاورزي و شرب خصوصا در فصل گرما استفاده شده است.
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خبر

درویشی در جلسه حوزه مطالعات پایه منابع آب شرکت:

ت را برای ھمه حوزه مطالعات باید تقویت و بستر مشارک

نان ایجاد گردد و به ایده ھا و نظرات سازنده توجه کرد.     کارک

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه : جلسـه اي با 

عنوان بررسـی آخرین وضـعیت حوزه مطالعات پایه منابع آب شـرکت و 

برنامه هاي در دست اقدام  با حضور درویشـی مدیرعامل ، وحدتی مدیر 

مطالعات، رئیس گروه آبهاي سطحی ، ذیحســــاب ، مدیر امور اداري و 

کارکنان ، مدیر حراســـت و مدیر دفتر توســـعه شـــرکت و جمعی از 

کارشناسان حوزه یاد شده در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید ، در 

ابتداء این نشست ، وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه در خصوص وضعیت 

دشـت هاي اسـتان ، آماربرداري انجام شـده چاهها، سـامانه ســاماب، 

ایسـتگاه هاي آب سنجی و شروع سال آبی جدید توضیحاتی ارائه نمود ، 

وحدتی با اشاره به نشست هاي تخصصی با حوزه حفاظت و بهره برداري 

شرکت عنوان نمود کارگروه سیل تشکیل و تمهیدات الزم در حال انجام 

میباشد .

در ادامه درویشـــــی مدیر عامل شرکت ضمن قدردانی از زحمات همه 

کارکنان و کارشـناسـان این بخش گفت : تقویت مطالعات مورد نظر من 

نیز میباشد و الزم است  نســــــبت به ظرفیت سازي مناسب در بخش 

تجهیزاتی و نیروي انسـانی این بخش اقدام شود ، درویشــی اضافه کرد 

من اعتقاد دارم حوزه مطالعات شرکت در هر مقطعی از زمان پشــتیبانی 

شــــود و این حوزه باید در ایده آل ترین حالت کاري به ســـــر ببرد و 

کارشناسان آن باید بیش از پیش فعالیت نمایند ؛ درویشــــی به شرایط 

سخت کار در حوزه مطالعات  اشـاره داشـت اما عنوان نمود کار و تالش 

مضـاعف و توجه به رفع موانع با هدف خدمت مطمئنا این سختی ها را از 

بین خواهد برد ، ایشــان در حاشیه این جلســه به مباحث شرکت داري 

پرداخت و اشـاره داشـت  باید به دنبال تولید ثروت باشـیم و نگاه ما یک 

نگاه اقتصــادي باشد البته نه یک نگاه که انتفاع شخصــی در آن دخیل 

باشد بلکه انتفاع همگانی و عمومی ، اسـتیفاي حقوق دولت و دفاع از آن 

وظیفه ذاتی است و ما باید از حقوق بیت المال دفاع کنیم، درویشـــــی 

همچنین گفت ضروري است بین هزینه و درآمدهاي شرکت یک رابطه 

منطقی ایجاد کنیم و بدنبال درآمد هاي واقعی خود باشیم ، ایشان ضمن 

توجه به ایجاد بسـتر مشــارکت براي همه کارکنان شرکت گفت باید از 

ایده هاي و نقطه نظرات خالقانه و مثبت در جهت تسـهیل و تسـریع در 

کار استقبال و استفاده کرد.  درویشـی اضافه نمود کار و تالش مضـاعف 

در شرایط فعلی و حال حاضر کشــور باید مورد توجه قرار گیرد و هر فرد 

که به نظام اسالمی و مملکت خود عالقه مند است میبایســـــت کار و 

تالش صادقانه را در دسـتور کار خود قرار دهد این موضـوع باید در همه 

عرصـه هاي سـازمان از باال به پایین منتقل گردد و این تفکر به همگان 

القاء شود که تالش بیشتر و خدمت صادقانه برازنده افراد خدمت گذار در 

یک سیستم دولتی است ، درویشـی همچنین به پیگیري سرمایه گذاري 

در شرکت و اقدامات خوب انجام شده در این زمینه اشـاره و اضـافه نمود 

بدنبال جذب ســرمایه گذاري و تولید ثروت و اشــتغال زائی در اســتان 

هسـتیم و این موضوع را به جد دنبال میکنیم . درویشـی عنوان کرد باید 

در کار جرات و جسـارت داشته و قدرت ریسـک پذیري داشته باشیم و از 

توانمند هاي خود براي پیشـــبرد کار و خدمتگزاري هر چه بهتر استفاده 

کنیم ، وي اســـــتفاده توامان از تجربیات و دانش روز را امري واجب و 

ضروري دانسـت و اشاره داشت تصـمیمات سازنده میتواند ما را به تعالی 

مورد نظر در عرصـه کار و فعالیت برسـاند وقتی هدف رضــایت خداوند 

متعال باشد و خدمت براي نظام اسالمی  قطعا موفق خواهیم بود هر چند 

این مسیر سخت و صعوبت داشته باشد لیکن افق آن موفقیت وخرسندي 

خداوند است. 

درویشی در پایان به موضوع اتخاذ تدابیر الزم از هم اکنون در خصـوص 

احتمال وقوع ســیالب در ســال آبی جدید نیز اشــاره و معاونین حوزه 

مطالعات و حفاظت و بهره برداري شرکت را مکلف نمود تا با رصـد همه 

داده ها و اطالعات پیش بینی ها الزم را مورد توجه و مورد نظر قرار دهند 

و چنانچه احتماالتی در خصــوص این موضوع پیش آمد با برنامه ریزي 

مناسـب بتوانیم به مانند سـال آبی گذشــته با افتخار از این بحران عبور 

نمائیم 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در 

نشست مشترك محققان گروه شیمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه و دانشگاه رازي:  

کرمانشاهاب خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه 20

پایش کیفی منابع آب جزو ماموریتها و اهداف مهمی است که باید با 

نظارت و شیوه هاي روز دنیا انجام گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در جلسه اي با 

, مدیر دفتر مطالعات پایه و کارشناس آزمایشــگاه و  حضـور مدیرعامل

روساي گروه هاي این دفتر, مشـــاور سرمایه گذاري مدیر عامل, دکتر 

, دکتر مرادي عضـو هیئت  مصطفی فیضـی شیمیسـت دانشـگاه رازي

علمی دانشــگاه صنعتی کرمانشـــاه و رئیس گروه تحقیقات کاربردي 

برگزار شد برونســپاري آزمایشــات کیفی منابع آب به بحث و بررسی 

گذاشته شد. 

در این نشـسـت نخسـت دکتر مرادي و دکتر فیضـی با ارائه مطالبی از 

چگونگـی و میـزان هـزینه  آنالیـز هاي مختلف آب اعم از فیــزیکــی 

, میکروبی و بیولوژیکی از توان دانشــــگاه هاي خود براي  �شیمیایی

انجام انواعی از آنالیز هاي شــیمیایی و ورود به بخش برون ســـپاري 

. در ادامه وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با اشاره  سخن گفتند

به اهمیت زیرساخت ها در انجام دقیق آزمایشــــــــــات کیفی و نیز 

دســـتورالعمل هاي دفاتر باالدســــتی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت 

, برون سپاري فعالیت هاي آزمایشــگاهی را کار شایســته اي  موضوع

خواند و با مهم خواندن نظارت عالیه بر هر گونه فعالیتی که قرار اســت 

انجام شـود تبعیت از دســتورالعمل ها و شــیوه هاي دفتر مطالعات پایه 

شرکت مدیریت منابع آب ایران را حیاتی ذکر کرد.

 درویشـی مدیرعامل شرکت نیز ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جلســه 

اظهار داشت ما ناچاریم در مواجه با تغییرات سریع محیط زیست و اثرات 

. وي با بیان اینکه  انسانی پایش مستمر و دقیق از منابع آب داشته باشیم

پایش کیفی منابع آب جزو مأموریت ها و اهداف مهم شـرکت اســت بر 

. درویشی تامین اعتبار  نظارت و استفاده از شیوه هاي روز دنیا تأکید کرد

و شیوه هاي مناسب تعامل با سایر سازمان ها و نهادهاي درگیر در بخش 

پایش کیفی آب به همراه طراحی شــــــــــــبکه هاي کیفی را جزو 

زیرساخت هاي اولیه برونسپاري پایش کیفی دانسـت که باید قبل از هر 

. وي ضـمن اظهار خرســندي از ورود  اقدامی تکلیف آنها روشـن شـود

دانشـــگاه ها به پایش کیفی منابع آب نگاه شرکت به این کار را نگاهی 

علمی و در این حال اقتصــادي دانســـت, به شیوه اي که بتوان ضمن 

انجام درست و دقیق ماموریت ها و رسالتهاي سازمانی از نظر اقتصـادي 

نیز براي شرکت راهگشا و تسهیلگر باشد.
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مدیر امور منابع آب شهرستان صحنه خبر داد:
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آزاد سازي و رفع تصرف  13 هزار مترمربع از اراضی حریم 

و بستر رودخانه گاماسیاب 

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه حیدري مدیر امور منابع آب شهرستان صحنه از آزاد سازي و رفع تصـرف 

1 هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر رودخانه گاماسیاب خبر داد و گفت این اقدام در  ابتداء با تالش واحد گشـت و بازرسی امور  3

منابع آب شهرستان شناسایی و پس از اخذ حکم از مراجع محترم قضـــایی و با همکاري نیروي انتظامی صورت پذیرفت . مهندس 

حیدري مدیر امور منابع آب شهرستان صحنه ضمن اعالم این مطلب افزود این اقدام در راستاي صـیانت و حفاظت از رودخانه ها و با 

هدف عبور ایمن سیالب و پیشــگیري از هرگونه خســـارت جانی و مالی به شهروندان انجام گردید ،. وي با اشاره به شرح وظائف 

شرکت آب منطقه اي در حفاظت از قوانین حریم و بســــــتر  اعالم کرد  با هرگونه تخلف در زمینه آب هاي سطحی و زیرزمینی با 

اهتمام جدي برخورد خواهد شد.  

تأمین میان مدت آب شرب شھر جوانرود در دست اجراست

: براي تامین میان مدت  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه 

آب شـرب شـهر جوانرود حفاري 2 حلقه چاه عمیق در دســتور کار قرار 

گرفته و مطالعه تامین بلندمدت آب شرب و صنعتی این شهر نیز در حال 

. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه  انجام است

:بهرام درویشی روز پنجشنبه در هشتمین جلسه شوراي برنامه ریزي و 

توسعه استان که در سرسراي تدبیر استانداري کرمانشـــاه برگزار شد، 

: تاکنون براي تامین میان مدت آب شــهر جوانرود یک حلقه چاه  افزود

عمیق حفر شــــــده و همچنین یک خط 12 کیلومتري انتقال آب به 

. وي با بیان اینکه حفر یک حلقه  شهرك صنعتی صـورت گرفته اسـت

چاه عمیق و خط انتقال آب براي تامین آب شرب جوانرود در دستور کار 

این شـرکت اسـت، اظهار داشـت: این پروژه ها به چهار میلیارد و 500 

میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. درویشــی در ادامه به تامین بلندمدت آب 

شرب شهر جوانرود از طریق احداث سـد اشـاره کرد و گفت: مرحله اول 

مطالعات احداث سد جوانرود انجام شده و براي شروع گام دوم مطالعات 

آن به چهار میلیارد تومان اعتباز نیاز اسـت که با توجه به شــرایط فعلی 

. وي، تعریف پروژه ساخت سد  کشور در سال جاري امکان پذیر نیسـت

جوانرود را در وزارت نیرو از نوع جذب مشـــارکت بخش خصـــوصی 

دانست.
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مناسبت

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به مناسبت اربعین: 

کرمانشاهاب22 خبرنامه شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی بهرام درویشــی مدیرعامل شرکت 

آب منطقه اي کرمانشاه طی پیامی اربعین حسـینی را به کلیه 

همکاران تسلیت عرض نمودند. متن پیام به شرح زیر است :

اینجانب فرارسیدن اربعین حســـــــینی را به همه شیعیان 

وآزادگان عالم علی الخصـوص شما همکاران عزیز تســلیت 

. اربعین حســــــــینی در کربال به عنوان  عرض می نمایم

بزرگترین تجمع بشــــریت در کره زمین شناخته شده است. 

عاشقان و دلباختگان سیدالشـهدا  امام حسـین (ع) در اربعین    

خود را به ضـریح و بارگاه مطهر آن امام شـهید می رســانند. 

میلیونها نفر با پاي پیاده از مکانهاي بسیار دور، مسافت ده ها 

و صـدها کیلومتر را طی می کنند و خود را در اربعین به کربال 

. در هیچ تاریخی از ابتداي خلقت کره زمین  می رســــــانند

تاکنون چنین تجمعی از انسـانها پدید نیامده است و آنچه که 

ما اکنون هر سال در کربال شاهد آن هســتیم یک معجزه ي 

. از همین روسـت که زیارت حرم  بزرگ الهی به شمار می آید

مطهر امام حسـین علیه السـالم و یاران باوفاي او، چند سالی 

. تا  است که بســـیار بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است

جایی که زن و مرد و پیر و جوان، از هـر کوي و دیاري پاي در 

راه کربال و سرزمین نینوا می گذارند. پیاده روي اربعین، نمادي 

از وحدت امت اسالمی و عشــق و ارادت خالصـــانه به امام 

شهیدان است . فرارسیدن چهلمین روز شهادت سـومین اختر 

آسمان امامت و والیت، ساالر شهیدان ابا عبدا... الحسین (ع)  

و یاران باوفایش را به دوســــــــتاران آن امام فرزانه بویژه 

همکاران صنعت آب وبرق تسلیت عرض می نمایم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي نشسـت تخصـصـی بهره وري فردي، با حضـور دکتر آزادي مشـاور تحول اداري ، 

. شیخی فر مدیر فناوري اطالعات و توسعه مدیریت در ابتداي جلسـه با اشاره به اهمیت  مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردید

کارایی و اثربخشـــی که منجر به بهره وري کارکنان می گردد افزود در راستاي تحقق اهداف و توسعه شرکت باید از کارشناسان و 

افراد خبره و صـاحب نظر در موارد فنی و مدیریتی اسـتفاده نمود چرا که با اسـتفاده از تجارب و دانش همکاران می توان در رشـد و 

شکوفایی و توسعه شرکت گام موثري برداشت و این مهم نیازمند همکاري و تعامل هرچه بیشتر واحدهاي شرکت با یکدیگر است 

تا با انتقال به اشتراك گذاري دانش و تجارب ارزنده خود به سایر همکاران بتوانند در مسیر خدمت رسانی به مردم و مشترکین مثمر 

ثمر واقع شوند.

نشست تخصصی بھره وری فردی برگزار شد
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با حضور مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران انجام شد:

 افتتاح قرارگاه مرکزی اربعین وزارت نیرو در پایانه مرز خسروی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه، قرارگاه اربعین وزارت نیرو با حضـورسید یعقوب مرادي مشــاور وزیر در 

ستاد عتبات عالیات، هیئت همراه،  مدیران عامل صنعت آب و برق استان و جمع کثیري از مدیران شهرستانهاي قصــــرشیرین و 

. مقرر گردید نزدیک به  .  این قرارگاه با هدف تامین آب براي زوار اربعین و توزیع آب بسـته بندي آماده گردید خسروي افتتاح گردید

. سیدیعقوب مرادي مشــاور وزیر و مســئول ستاد عتبات  یک میلیون آب معدنی ذخیره و در ایام حرکت زائرین بین آنان توزیع شود

عالیات وزارت نیرو در حاشیه بازدید و افتتاح این قرارگاه در پایانه مرز خســروي  ضمن تشـــکر از مدیران عامل صنعت آب و برق 

استان و دسـت اندرکاران سـتاد اربعین وزارت نیرو با بیان اینکه کاري که در حوزه خدمات رسـانی به زائران اربعین انجام می شـود، 

: آبرسانی و برق رسانی به مردم فی نفسه کار بسیار مقدسی است، خاصه اینکه براي خدمت به  بزرگ، ماندگار و ارزشمند است، افزود

زائران امام حسـین(ع) باشد. در پایان این مراسم درویشـی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي با اشاره به اینکه مقرر است  نزدیک به 

: ســقائیت زوار کربالي معلی  یک میلیون بطري آب معدنی در این قرارگاه به صـورت تدریجی ذخیره و ســپس توزیع گردد افزود

افتخاري است که نصیب ما شده است و امیدواریم بتوانیم در این ایام خدمتگزاران شایسته اي باشیم .  

مشاور وزیر و رئیس ستاد بازسازي عتبات عالیات وزارت نیرو:

عملکرد صنعت آب و برق استان کرمانشاه در خدمات رسانی 

به زوار اربعین مناسب است.

: سید یعقوب  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه 

محمد مرادي مشاور وزیر و رئیس ستاد بازسازي عتبات عالیات وزارت 

نیرو صـبح امروز ضــمن بازدید از محل قرارگاه مرکزي اربعین وزارت 

نیرو در پایانه مرز خسـروي و بررسی آخرین وضعیت خدمت رسانی به 

زوار اربعین  در نشسـت مشـترك مسـئولین آب منطقه اي، آبفا، آبفار، 

برق منطقه اي و شرکت توزیع استان کرمانشاه مسـتقر در این قرارگاه 

: زحمات همه شما در مسیر خدمات رسانی به زائرین  قابل تقدیر  گفت 

است و صنعت آب و برق استان در انجام این وظیفه بزرگ که رضـایت 

خداوند بزرگ را بدنبال دارد عملکرد خوبی را ارائه نموده است، ایشـان 

در پایان با اشـــاره به حفظ آمادگی همه نیروها در روز اربعین  افزودند 

باید سـعی کنیم این تکلیف الهی  ( خدمت رسـانی به زائرین ) را حتی 

بعد از اربعین نیز به سرانجام برسانیم  باشد تا همه ما جزء پیروان واقعی 

ابا عبداله الحسین باشیم و ضمن یا حسین گفتن با حسـین بودن را نیز 

به آن اضافه کنیم  شـایان ذکر اسـت ، مهدي فراسـتی دبیر و  نماینده 

سـتاد مرکزي بازســازي عتبات  عالیات وزارت نیرو که از ابتداي تردد 

زائرین در نقطه صفر مرزي خسـروي در محل قرارگاه مسـتقر میباشند 

در این بازدید حضور داشتند .
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مسئول قرارگاه اربعین شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

ستاد اربعین

از تأمین و توزیع آب معدنی بین زوار اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي بر اساس تاکید وزیر نیرو 

مبنی بر ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی منطبق با شرح وظایف ذاتی 

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه با توجه به بازگشـایی مرز 

(آب  خســـــروي تمهیدات و اقداماتی جهت تأمین وتوزیع آب شرب  

معدنی) به زائرین انجام داده است. جواد الفتی نیا مسئول قرارگاه اربعین 

شرکت آب منطقه اي ضمن اعالم این خبر گفت این شرکت هم راستا با 

حرکت عظیم فرهنگی پیاده روي اربعین حســــــینی با برپایی موکب 

آبرسانی در مرز خســــروي آماده توزیع آب معدنی و خدمت رسانی به 

. وي افزود بنا به دسـتور مدیر عامل شـرکت  جهت جبران  زائرین است

کمبود آب ناشی از افزایش مصرف در مرز خسروي در ایام اربعین  ایجاد 

خط انتقال آب از سد بیسـتون پارس  به مخزن خسـروي در دستور کار 

قرار گرفته است  و از افتخارات ما این است که سقایی زائرین حضــرت  

ابا عبداهللا حسـین  (ع) را در اربعین امسـال عهده دار شده ایم و برآنیم با 

تمام توان و ظرفیت بتوانیم خدمت رسانی مطلوب و شایســـته اي را به 

این عزیزان ارائه نماییم

بازدید شبانه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه از قرارگاه مرکزی اربعین 

وزارت نیرو در پایانه مرز خسروی

: در بازدید انجام شـده که توسـط  به گزارش روابط عمومی شرکت

درویشــــــی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي  از ساعت 8 شب  

3 بامداد نوزدهم مهرماه صورت پذیرفت بر  هجدهم مهرماه لغایت 

نحوه انتقال و توزیع آب بسـته بندي شده (آب معدنی)  بین زائرین 

نظارت بعمل آمد ، در این بازدید آب شــرب مورد نیاز زوار کربالي 

(نقطه صفر مرزي  حســینی در حال تردد  در پایانه مرز خســروي

ایران و عراق) با توزیع آب معدنی بین آنان صــــــورت پذیرفت ، 

درویشـی در حاشیه این بازدید افزود شرکت آب منطقه اي آمادگی 

کامل دارد آب آشـامیدنی مورد نیاز زائرین را در نقطه صــفر مرزي 

تامین نماید .همچنین با توجه به استقراریک دستگاه بســته بندي 

آب معدنی در این قرارگاه تولید آب بسته بندي راه اندازي گردیده و 

به همین میزان نیز توزیع آب معدنی افزایش خواهد یافت.
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ذخیره مناسب آب در قرارگاه مرکزي اربعین وزارت نیرو در 

پایانه مرز خسروي توسط شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

ستاد اربعین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه  درویشـی مدیر عامل شرکت از ظرفیت سازي و ذخیره مناسب آب معدنی در محل 

قرارگاه اربعین واقع در پایانه مرز خســروي خبر داد و افزود طی برنامه ربزي انجام شده  ضمن توزیع آب شرب به صورت بســته بندي ( آب 

) دربین زوار کربالي معلی ذخیره سازي آب مورد نیاز توسط شـرکت آب منطقه اي در حال انجام میباشـد و برنامه ریزي انجام شـده  معدنی 

بگونه اي خواهد بود که تا یک هفته بعد از اربعین حسینی توزیع آب شرب مورد نیاز زوار گرامی که در حال بازگشت به کشـور میباشند  تامین 

. درویشـــی ضمن افتخار سقائیت زائرین حســـینی در پایان افزود این شرکت آمادگی کامل دارد تا آب شرب یک میلیون زائر در حال  گردد

بازگشت از مرز خسروي را تامین نماید .

ذخیره سازی یخ و آب در مخارن نقطه صفر مرزی در خسروی

: با توجه به بازگشت  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه 

زوار اربعین  و ورود پر حجم از مرز خســروي به داخل کشــور تمهیدات الزم 

جهت توزیع آب شرب ) آب معدنی ) اتخاذ گردیده است. درویشـی  مدیر عامل 

شــرکت که در طول ماه جاري  و از ابتداي حرکت زائرین به ســمت  عتبات 

عالیات از مرز خسروي  بصـورت مسـتمر  از محل ستاد خدمت رسانی شرکت 

آب منطقه اي در  محل قرارگاه مـرکـزي اربعین وزارت نیـرو بازدید و آخـرین 

اقدامات انجام شـده را رصـد و برنامه ریزي هاي الزم را اعالم مینماید ضـمن 

  : تاکید بر آماده باش کلیه عوامل مسـتقر در ستاد شرکت در این قرارگاه  گفت 

با توجه  به افرایش ترددها در نقطه صفر مرزي و ورود زائرین کربالي معلی به 

میهن اسالمی عزیزمان ، بمنظور جلوگیري از هرگونه وقفه در خدمت رسانی ،  

تمهیدات الزم در خصوص دسترسی هر چه بهتر  زوار به آب شرب بسته بندي 

شده  در نقطه صـفر مرزي اتخاذ گردیده و آب مورد نیاز در مخازن تعبیه شـده  

کامال ذخیره و  همزمان خنک می گردد .
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ستاد اربعین

با توجه به بازگشت پر حجم زائرین به کشور از نقطه صفر مرزي خسروي: 

 تاکید بر  ادامه خدمات رسانی  به زائرین حسینی پس از اربعین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه نشسـت 

مدیریت تامین آب شرب و بهداشت زوار اربعین با حضـــور  دکتر 

جعفر زاده مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 

، فراستی معاون مشــاور وزیر در امور ایثارگران  درویشــی مدیر 

عامل شــرکت آب منطقه اي و تخت شــاهی مدیر عامل آبفا ي 

اســتان در محل قرارگاه مرکزي اربعین وزارت نیرو  در پایانه مرز 

. در این نشسـت با توجه به تردد پر حجم زوار  خسروي  برگزار شد

اربعین حسـینی به کشــور از نقطه صفر مرزي برنامه ریزي هاي 

الزم و هماهنگی مورد نیاز در خصـــــــوص تامین آب شرب و 

بهداشت زائرین اتخاذ گردید ، در این جلسـه دکتر جعفر زاده مدیر 

کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو ضمن قدردانی 

از همه مدیران عامل صــنعت آب و برق در اســـتان و همکاران 

ایشان در امر خدمات رسانی بر ادامه این مهم تاکید نمود  در ادامه 

فراستی معاون مشـاور وزیر در امور ایثارگران با اشاره به همکاري 

خوب و تاثیر گذار مدیران عامل صـنعت آب و برق اسـتان تالش 

آنان را ستود و افزود خدمت در ابن مســیر قطعا رضایت خداوند را 

بدنبال خواهد داشت و امیدوارم شاهد همکاري هاي بیشتر در این 

زمینه باشیم   در پایان درویشــــی  و تخت شاهی مدیران عامل 

شرکت هاي آب منطقه اي وآبفا ضمن تاکید بر ادامه روند خدمت 

رسانی به زوار معزز و تامین آب مورد نیاز ( شـرب و بهداشـت ) بر 

همکاري همه جانبه اشاره و این خدمت رسـانی را افتخاري بزرگ 

براي خود و همکارانشان دانستند .

با توزیع آب شرب بسته بندی شده در ھر دو سوی نقطه 

صفر مرز خسروی لب ھای تشنه زوار  سیراب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه ، با توجه به ورود پرحجم زائرین از مرز خسـروي به کشـور  از صبح مورخه بیسـت و 

ششـــم مهرماه 1398 توزیع آب معدنی بین زائرین کربالي معلی که در حال بازگشـــت به میهن عزیز اسالمی از  این نقطه مرزي میباشند 

صورت پذیرفت ، بر پایه این گزارش با توجه به بازگشـت زوار از منطقه خســروي به جهت خدمات رسانی هر چه بهتر در امر تامین آب شرب 

زائرین توزیع آب شرب بسـته بندي شده در نقطه صفر مرزي و منذریه عراق در طول روز و بصـورت مسـتمر در حال انجام است و آب خنک و 

گوارا بین این عزیزان توزیع  و لب هاي تشنه آنان  سیراب می گردد .



با کسب و کارھای سازگار با کم آبی

و رونق گردشگری سازگار با اقلیم 

از منابع آب حفاظت کنیم

حفاظت از آب، حفاظت از آب، 

حفاظت از زندگی استحفاظت از زندگی است

حفاظت از آب، 

حفاظت از زندگی است
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