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 ))به نام خداوند همیشه همراه((

 

 موضوع : ارائه گزارش سوابق کاری  

مسجود فرشتگان    با آموختن اسما الهی  انسان بعنوان خلیفه و جانشین روی زمین که به نص صریح کالم آسمانی قرآن ،

را بر    ین الهیو این قابلیت را یافت که فراتر از ایشان و گل سرسبد آفرینش گردد، وبار مسئولیت سنگبارگاه الهی قرار گرفت 

سخت    که کوهها و آسمانها از پذیرفتن آن سرباز زدند و از طرفی محسود ابلیس لعین قرار گرفت که عهد و پیمانی  گیردعهده  

وجهول با داشتن چنین مسئولیتی    ظلوم این موجود ناتوان و  انسان ،  برای منحرف ساختن تمام انسانها از خداوند گرفت ،  

از    لذاسنگین و چنین دشمنی قسم خورده به جز یاری از ذات احدیت چگونه می تواند این راه صعب و دشوار را طی کند  

طوری زندگی کنیم که    توفیقی عنایت نماید  همه احوال یاری رسان ما باشد وطلب یاری می کنیم که در    مهربان    خداوند

وتمای فعالیتها و شئون زندگیمان متاثر از هدف خلقت مان و مورد رضای  راموش نکنیم و  هدف اصلی مان از آفرینش را ف 

 خداوند باشد . 

به شرح ذیل سوابق  و با توجه به  دستورات مسئوالن محترم شرکت آب منطقه ای همدان بازگشت به نامه شماره ...مورخ ....

 خود را در طول چندین سال سابقه کاری خود  به حضورتان تقدیم می نمایم . کاری 

 

 شرح مختصری از تحصیالت دانشگاهی  

وشبکه از دانشگاه صنعت آب و برق    اینجانب اکبر دهقانی فارق التحصیل رشته کارشناسی بهره برداری و نگهداری از سد

عباس سال  شهید  در  تهران  .   1381پور  باشم  طول  می  مهندس  4در  با  مرتبط  مباحث  و  مبانی  با  تحصیالت  آب  سال  ی 

یدولیک ، هیدرولوِژی ، ...( و ابنیه و تاسیسات آبی )تعمیرات و بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه ها ....( آشنا شدم  )ماننده



 سوابق کاری اکبر دهقانی  
 

3 | P a g e  
 

صله پس از فارغ التحصیلی تجربه خود در بازار کار را آغاز نمودم و با توجه به شرایط کاری و اجتماعی جامعه گاها  و بالفا

درجاههایی فعالیت داشتم که ارتباط چندانی با تحصیالت اینجانب نداشته اند علی ایحال بر تجارب این جانب افزودند و سبب  

 وسعت افق نگاه و بصیرت اینجانب شد. 

 

 مرکز تحقیقات آب و سد دز 

ماه در مرکز تحقیقات آب تهران مشغول شدم و جهت انجام پروژه کاری به سد دز شهرستان  4عد از فارق التحصیلی به مدت  ب

 اندیمشک استان خوزستان اعزام شدیم . 

کیلومتری شمال    23ایتالیایی در است که بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم  و دارای نیروگاه برقآبی  سد دز سد بتنی  

هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری می کند و در کنترل سیالبهای باالدستی    125000.این سد  ه است  اندیمشک احداث شد

متری    203مگاوات است .از نکات جالب این سد ارتفاع    520نقش عمده ای دارد .این سد دارای نیروگاه برقآبی با قدرت اسمی  

محل  جغرافیایی دشوار  شرایط میلیارد مترمکعبی آن است که ظرف سه سال ساخته شد  2.5ی و حجم مخزن بیش از آن از پ 

دیواره های  ی فشار قوی برق که بر  ساخت تونلهای دسترسی که همزمان با ساخت سد آماده شدند و دکلها و  سد  احداث  

و جز با هلیکوپتر امکان دسترسی و آماده سازی آنها    باشند   که  در جاهایی تقریبا به شکل عمودی میکوههای کناره بدنه سد  

.در قسمتی از دیواره سد اسامی کشته شدگان مهندسین و کارگرانی    برعظمت و بزرگی ساخت سد افزوده اند   میسر نشده بود 

ده خارجی نیز یافت  در میان آنها اسامی  پرسنل کشورهای سازن   که  جان خود را از دست داده بودند    اجرای پروژه  که در حین  

د که ناخودآگاه دل آدمی را  دار از سختی کار و دشواری این طرح عظیم می شد و به چند زبان مختلف حک شده بودند نشان 

دارد  سالن تجهیزات نیروگاهی و تولید برق در اعماق زمین و در زیر بدنه سد قرار  به خضوع و زبان را به تحسین می گشاید .

.به طرز هوشمندانه ای جهت جلوگیری    هایی دراعماق زمین  استفاده شده استاز آسانسور  رسی به آن  به طوری که برای دست

  که می بایست ساعتها در دل زمین و دوراز تال لو خورشید سپری کنند   از افسردگی کارکنان و اپراتورهای مشغول در زیر زمین 

حس  ایجاد شده بود که    با زوایه چینش خاص  و  ند المپ مهتابی  چ  وبا  شده بود که این کار با ساخت پنچره هایی  نورپردازی  

 گشوده شده بودند.  نور نور طبیعی آفتاب را القا می کرد وگویا پنجره ها رو به 

دریاچه سد دز و با قایق و با چند سری دستگاههای دیجیتال برای اندازه گیری  بر روی    و پروژه ای که ما انجام می دادیم  کار

و جهت اندازه گیری میزان سختی و امالح و رسوبات تشکیل دهنده کف دریاچه    تلف در اعماق مختلف دریاچه  پارامترهای مخ

صورت می پذیرفت.کار مورد نظر در دو شیفت صبح تا ظهر و بعد از ظهر تا غروب انجام می پذیرفت سه هفته کاری      سد

انجام می گرفت و یک هفته مابین آنها مرخصی داده می شد . و پارامترهای اندازه گیری شده بر روی دستگاه کامپیوتر تخلیه  

تحقیقات آب تهران ارسال می گردید .پروژه مذکور دارای تنوع بود و با    شده وجهت بررسی و تحلیل آمار مورد نظر به مرکز 

توجه به گستردگی کارهای مرکز تحقیقات آب قرار بود پروژه بعدی در بندر انزلی صورت پذیرد به دلیل برخی مشکالت بعد  

 شدم. نظر استعفا دادم  و به دنبال کار بعدی رهسپار  مورد از سپری شدن مدت ذکر شده از پروژه 
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 شرکت پارس آب تدبیر و لوله گذاری فاضالب در سطح شهر تهران  

عد از مدتی و آگاه شدن از طریق یکی از دوستان دانشگاه با شرکت مشاور مهندسی پارس آب تدبیر آشنا شدم پروژه مورد  ب

ربا رشته تحصیلی  نظر انجام لوله گذاری های فاضالب شهری در سطح شهرتهران در محله های مختلف می بود .نوع کا 

پروژه در مناطق مختلف شهر تهران و با کارفرمایی  دانشگاهی ام همخوانی نداشت و لی تجربه کاری مورد نظر برایم مفید .

و درمحله مورد نظر  نظر یک ناظر ارشد انجام می شد    انجام می گرفت و هر چند محله تحت  شرکت آب و فاضالب تهران 

تحت نظر ایشان بر کار پیمانکارمربوطه نظارت  نیز    مهندس ناظر فعالیت داشت که ما  سر  نیز مهندس ناظری دیگر زیر نظر  

در ابتدا در محله شهید محالتی مشغول به کار شدیم کار شبانه روزی و تا بعد از غروب آفتاب ادامه داشت و تعطیلی  داشتیم .

شه اجرای کار محله مورد نظر نصب بود و طبق  .در کانکس دفتر نظارت نقو جمعه ها نیز مشغول کار بودیم    هم نداشتیم

اتیلن سایز    برنامه لوله های پلی  ارائه شده )اگر اشتباه نکنم دوهفته برای هر مسیر بود (می بایست  اینچ در    12زمانبندی 

می    کانالهای حفاری شده جاگذاری می شدند کف کانالها با بتن مگر آماده می شد و لوله ها پس از جاگذاری به هم متصل

با مخلوط شفته آهک بود که توسط کارگران افغانی انجام می شد و نهایتا کارگزاری و  شدند مرحله بعدی پر کردن کانال  

لوله  .بعد از چند ماه به محل تهرانپارس منتقل شدم و در آنجا نظارت بر عملیات دیوراه چینی منهولهای انتهای مسیر می بود  

برعهده داشتم .بعد از سپری شدن مدت زمانی و به دلیل برخی مشکالت  امکان ادامه کار در  گذاری محله های تهرانپاس را 

رای شرکت در آزمون  در کنار مطالعه با زآنجا کناره گیری کردم .  82پروژه مورد نظر برایم میسر نشد و در زمستان سال  

مختلف   شرکت ها ی مشاور و پیمانکاریبه دن کار در جاهای مختلف نمودم و مدت زمانی صرف پیدا کر کارشناسی ارشدف 

دست تقدیر    که    را داشتم  لرستان   بر ساخت وساز سد درو نظارت    مودم  وقصد فعالیت دریکی از شرکتهای  مشاورمراجعه ن

مدیریت منابع تهران اعالم نمودند که با توجه  کارگزینی شرکت  سرنوشت دیگری برایم نگاشته بود و با یک تماس تلفنی از  

تعهد کاری داده شده در دانشگاه عباسپور و اعالم نیاز شرکت آب منطقه ای غرب درصورت تمایل برای انجام مصاحبه    به

   کاری به تهران و از آنجا به کرمانشاه مراجعه نمایم .

 

 ت آب منطقه ای غرباستخدام در شرک

ی غرب رهسپار شدم در آنجام با آقای مهندس  در تهران یک سری مدارک ارائه دادم و سپس جهت اقدام بعدی به آب منطقه ا

با توجه به مذاکرات انجام شده و نیاز اعالم شده به آب  )که ایشان در حال حاضر در قید حیات نیستند (صلواتی صحبت داشتم  

 منطقه ای ایالم و دفتر حفاظت و بهره برداری اعزام شدم . 

 

 دورنمایی از استان ایالم  
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نفر می باشد .این    580158دارای جمعیت    1395کیلومتر مربع ، وبراساس سرشماری سال    20133مساحت  استان ایالم با  

استان از غرب با کشور عراق ا زجنوب با استان خوزستان از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه است  

ستانی و زمستانهای سرد و جنوب دارای دشتهای وسیع و  این استان از استانهای جنگلی است شمال آن دارای اقلیم کوه 

  برف ن ایالم و ریزشهای مناسب  ا تابستانهای گرمی می باشد مرکز این استان شهر ایالم است .به علت کوهستانی بودن است

آن از   و باران رودخانه های بزرگ و کوچک در این ناحیه جریان دارند که معروفترین رودخانه آن سیمره هست که سرچشمه

می شود و نهایتا و پس    اماسیاب شروعرودخانه های دامنه غربی کوه الوند در استان همدان و منطقه نهاوند است که با نام گ 

از دشتهای مهم این    وارد خوزستن می شود  از دریافت شعب مختلفی از رودخانه ها از لرستان و کرمانشاه نهایتا با نام کرخه  

 س،دشت موسیان ، دشت دهلران ،دشت مهران اشاره کرد. استان می توان به دشت عبا

 

 شروع به کار در آب منطقه ای ایالم  

استان دیگر شرکت آب منطقه ای غرب بود    4استخدام شرکت آب منطقه ای ایالم که درآن زمان به همراه    16/03/83مورخ  

را تشکیل می دادند شدم.با توجه به اعالم نیاز شرکت مذکوردر قسمت حفاظت و بهره برداری که در آن زمان ریاستش را  

نمودم.و پست کارشناس تعمیرات  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات    برعهده داشت شروع به فعالیت   "تیال  "آقای مهندس  

و مهندس مرادی مشغول   نوروزیآبی را به اینجانب محول نمودند و تحت نظر مهندش باشقره و با همکارانی چون مهندس 

از   و  دادم  انجام می  نیز  را  آبهای سطحی  از محل چشمه ها و  بازدید های صحرایی  نیرو  به کمبود  توجه  .با  فعالیت شدم 

تاسیسات آبرسانی و کانالهای آبیاری سطح استان بازدید داشتیم.جهت انجام ماموریت به شهرستانهای اطراف مانند دره شهر  

سرابله ، شیروان چرداول ،آبدانان بسته به نیاز کاری مراجعات مکرر داشتیم.استان ایالم که به عروس  ، مهران ، دهلران ،  

یعت بکر و دوست داشتنی اش مسافران  زاگرس نیز معروف بود دارای منطقه ای کوهستانی و پوشینده از درختان بلوط بود و طب

بود که نشان از  صدفهای درشتی  طراف پوشیده از فسیلهای  و کوههای ا  و گردشکران متعددی را به سمت خود جذب می کرد 

مردم با صداقت و دارای دلهای صاف و پاک آن ،  د ورانی داشت که کل منطقه مذکور در زیر سطح آب قرار داشته است .

اکثر استانهای    محرومیتها و کمبود امکانات آن را تحت شعاع خود قرار داده بود، نداشتن  گاز لوله کشی در آن استان درحالیکه 

کشور از این نعمت بهره مند بودند ذهن انسان را به بیش از یک دهه قبل و خاطرات کودکی و زندگی در دورانی که در  

شخصیت آقای مهندس تیال که  صفهای طوالنی با پیتهای نفت جهت تهیه سوخت گرمایشی قرار می گرفتیم سیر می داد .

ران و ارباب رجوعان شده بود که هر از چند گاهی و با توجه به درگیریهای که گاها در  بسیار جدی و مقرراتی بود زبانزد همکا

خورشیدی نیز در    1359سطح شرکت اتفاق می افتاد نقل زبانها می شد.ایشان انسان باسوادی بودند و با توجه به اینکه تاسال  

ز به رشته تحریر درآورده بودند و نقدهای فنی و حقوقی  عراق بودند تسلط به زبانهای عربی و انگلیسی نیز داشتند وکتابهایی نی

نیز به قانون توزیع عادالنه آب داشتند که به صورت مکتبوب به وزارت نیرو ارسال کرده بودند.علی ایحال هرچند وقت یکبار  

و   رفع ایرادات ی جهت با مثبت اندیش ن نبودیم که البته اینجانب نیزنوبت ما نیز می شد که بی نصیب از داد وبیدادهای ایشا 

اگرچه تجربه  غربت و دوری از خانواده را در  دوران دانشجویی و کارهای قبلی داشتم ولیکن غربت  خود بودم .کاهش نواقص  
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عجیب و اندوهناکی  در آن دوران بر دل آدمی در منطقه محرومی چون استان ایالم بر دل آدمی نقش می بست که البته   

و همکاران دلسوز و مردم با صداقت آن دیار جبران بسیاری از کاستیها ی آنجا را می نمود و تجارب    با محبت وجود دوستان  

ده ماه در استان ایالم مشغول  حدود یازارزنده خود را به همراه داشت ودر شکل دادن شخصیت من نیز تاثیری زیادی داشت .

جهت انتقالی    ه شرکت آب منطقه ای ایالم اینجانب نیزفعالیت بودم و با زمزمه تفکیک و استقالل استانهای تحت مجموع

دست تقدیر دیگر بار اینجانب را به سرای تمدن ایران زمین یعنی استان همدان رهسپار نمود تا در در اوایل    اقدام نمودم و 

 به استخدام شرکت آب منطقه ای همدان درآمدم .  1384سال 

 

    شروع به کار درشرکت آب منطقه ای همدان  

آنچه که در نگاه اول در شهر همدان توجه انسان را جلب می کرد مردم با فرهنگ و با اخالق و دارای خلق و خوی بسیار آرام  

و ادب و متانت فراوان بود که می شد پیشینه فرهنگی و کهن و تاریخی آن را ر رفتار و سلوک و بینش مردم آن یافت  .سبک  

قدیمی و کوچه باغهای برخی محالت زیبایی و آرامش خاصی را القا می کرد.آمدن از  مدرن شهر در ترکیبی با بافت سنتی و 

استان ایالم با مردم با صداقت و دلهای صاف وطبیعتی خشن تر که بی شک نشات گرفته از موقعیت جغرافیایی کوهستانی و  

 خروشان به پهنه دریایی آرام می ماند. شرایط خاص آن می باشد به استان همدان با مردمی آرام مانند ورود از یک رودخانه 

همدان یکی از کالن شهرهای ایران در منطقه غربی وکوهستانی ایران و مرکز استان همدان می باشد .این شهر در دامنه  

متری از سطح دریا واقع شده است  و از شهرهای سردسیر ایران به شمار میرود .همدان قدیمی    1741کوه الوند و در بلندای 

شهرایران و از کهن ترین شهرهای جهان است از لحاظ جمعیتی سیزدهمین شهر پرجمعیت ایران به شمارمی رود و    ترین

  1304تا    1300درسالهای  نفر بوده است و    554،406خورشیدی این شهرستان دارای جمعیت    1395براساس سرشماری سال  

 احی کرد . خورشیدی مهندس آلمانی کارل فریش طرحی مدرن را برای همدان طر

رودهای مهم این شهرستان می توان به الوسجرد ، دره مراد بیک و عباس آباد اشاره کرد .آب شرب شهر همدان توسط دو  

 سد اکباتان و سد آبشینه تامین می گردد  

  در آن زمان آقای مهندس عراقی مدیر کل شرکت و جناب آقای مهندس شاهرخ شکوهی مدیر مالی و پشتیبانی بودند که در 

آقایان مهندس جاللی و مهندس   نمودند و حدود دوماه در کنار  تعیین  اینجانب  برای  را  بدو ورود پست مهندسی رودخانه 

  جلوخانی در این قسمت فعالیت داشتم و تجارب ارزنده ای دراین زمینه آموختم و از خاطرات این دوران استقرار درخانه های 

جلوخانی و آقای مهندس قمری هم اتاق بودیم .بعد از مدت سپری شده در ابتدا  سد اکباتان بود که با آقای مهندس    ییالقی 

جهت انجام فعالیت در سد اکباتان به همراه جناب آقای مهندس زنگنه مشغول فعالیت باشم و حتی آماده  قرار بود اینجانب  

امور آب شهرستان مالیر گرفته شد  سپری کردن یکی از دوره آموزشی مرتبط با سد بودم که تصمیم به فرستادن اینجانب به 

به این شهرستان مراجعه    یدیگر  فعالیتهای جدید خود و تجربه نو   و اینجانب نیزچاره ای جز اطالعت امر نداشته و جهت شروع 

نمودم درآن زمان آقای مهندس هاشمی که اصالتا اهل استان خراسان بودند در کرسی ریاست این امور تکیه زده بودند ودر  
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بجایی و انتقال به استان و شهرستان خود بودند و قرار بر جایگزینی اینجانب برای ایشان بود .شخصیت مثبت و انسانی  حال جا

آقای مهندس هاشمی و جایگاه ایشان در قلوب همکاران مالیر از نکات جالب و قابل ستایش بود که در همین مدت کوتاه دو  

گان اشکبارهمکاران به هنگام وداع ایشان با  د وح و روان اینجانب گذاشت.دیهفته ای آشنایی با ایشان تاثیری شگرفی بر ر

بعد از اینکه ایشان از امورآب شهرستان  توجه به جو و فضای خشک حاکم بر ادارات ازاتقاقاتی بود که به ندرت اتقاق می افتاد .

بودم و تاب وتوان و روحی را از اینجانب  مالیر مفارقت کردند با توجه به مشکالت و مسائل شخصی که اینجانب با آن درگیر

گرفته بود امکان قبول مسئولیت مدیریت شهرستان مالیر را نتوانستم قبول کنم و جناب آقای مهندس خوش لسان جهت  

نوع فعالیتهای امور آب شهرستان  با توجه به  تصدی این امر به امور منابع آب مالیر مراجعه و پست مدیریت را برعهده گرفتند .

الیر بیشتر فعالیتهای انجام گرفته درحیطه آبهای زیر زمینی  و چاههای کشاورزی بود که تجربه جدیدی برای اینجانب بود  م

که متفاوت از تجارب استان ایالم بود .مثل هر کارآموزی همراه همکارانی چون آقای مهندس شادفر وعزیزی و خود آقای  

،نظارت بر انجام عملیات حفاری ، لوله گذاریهای  ر دستگاههای حفاری  مهندس خوش لسان جهت آشنایی با نحوه استقرا 

جداره چاه و گراول ریزی پشت لوله ها ی چاه و موقعیت یابی محل چاه با مختصات ارائه شده درکروکی کارشناسی با دستگاه  

.چانه زنی های شرکت های حفاری جهت جابجایی چند  جی پی اس از جمله تجاربی بود که دراین خصوص آموزش دیدم  

متر محل استقرار دستگاه حفاری و یا ارباب رجوع از مسائلی بود که علیرغم ساده بودن در صورت عدم دقت به درگیریهای  

والت  زیادی مابین اهالی و کشاورزان می انجامید .گاها پیش می آمد که کشاورزان محل استقرار دستگاه حفاری را با محص 

که خود از مسائلی بود که می  کشاورزی یا کاه و ...انباشته می کردند که محل استقرار را با فریب کارشناس جابجا نمایند  

بررسی پرونده های چاههای کشاورزی جهت تمدید  بایست به هیچ عنوان و با هر سرو صدا و درگیری نیز در برابر آن ایستاد.

از جمل  .اندازه گیری آبدهی چاهها و  پروانه  بهره برداری آنها  اقدامات دیگری بود که در آنجا شروع به آموختن نمودیم  ه 

آزمایش پمپاژ چاههای جدید الحفر که با توجه به ممنوعیت دشت مالیر به دلیل نقص فنی یا کاهش آبدهی صورت گرفته  

موتورهای دیزلی که  ه اینجانب قرار می گیرد.بود از دیگر تجارب کاری بود که تا سالیان سا ل و همین اکنون نیز مورداستفاد

و ...( بسته به آبدهی چاه جهت بیرون آوردن آب از اعماق    1500و    1200و  1000در دورهای مختلف )معموال در سه دور مثال  

مذکور    همزمان با دستگاه آب سنج سطح ایستابی آب نیز اندازه گیری می گردید .دستگاه. زمین مورد استفاده قرار می گرفتند  

متر سیم به دورخود پیچیده شده داشت ویک عقربه الکتریکی که با باتری    150از یک جعبه چوبی از یک قرقره که حدود  

یکی از آنها به لوله جدار چاه  و دو سر سیم که تشکیل یک مدار الکتریکی ساده را می دادند به طوری که  قلمی کارمی کرد  

فلزی بود چاله آب کوچکی حفر می شد و یک سر سیم را داخل آن گذاشته  و با آب    )در چاههای دهانه گشاد که فاقد جدار

( و سیم دیگر که انتهای سیم پیچیده شده بود وداخل چاه فرو می رفت که بعد از برخورد با سطح ایستایی آب  پر می کردند

شد و با قرائت اعداد روی سیم عمق   مدار الکتریکی وصل می شد و عقربه حرکت کرده و یا گاها صدای بوقی نشان داده می 

سطح آب را اندازه گیری می کردیم .در هر دور آزمایش و پس از اینکه سطح ایستابی ثابت می شد و دبی آب نیز تغییر نمی  

کرد با افرایش دور به مرحله بعدی رفته و کار تکرار می شد که با توجه به شرایط آبدهی چاه زمان اندازه گیری و رسیدن به  

قطه ثابت ایستابی متفاوت بود.الزم به توضیح است اندازه گیری دبی آب با یک قطعه وسیله فلزی که به دستگاه اندازه گیری  ن

انگلیسی    "جت  "   32بوده که ضلع کوچک حدود     ”L“معروف شده بود انجام می گرفت .وسیله ای که به شکل حرف 
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و فرمولهای مربوطه و یا توسط  و قطر دهانه لوله آبده  ندازه گیری پرش آب  سانتیمتر بود.با ا  120سانتیمتر و ضلغ بزرگتر حدود  

جدول های محاسباتی که در این خصوص و با محاسبات تجربی به دست آمده بودند آبدهی چاه براساس لیتر در ثانیه محاسبه  

 .می گردید 

با مینی بوس به اداره می آمدند و اعتراضات خود  در این اداره بودکه اولین بار با تجمعات گسترده کشاورزان روبرو شدم گاها  

( با آن مواجه شدیم بحث حفر چاههای آب  1384را با سرو صدا و تهدیداتی نشان می دادند.یکی از تجربیاتی که دراین سال)

راقی  شرب شهر مالیربود که با اعتراض و مخالفت شدید روستاییان و کشاورزان مواجه شد در روزی که جناب آقای مهندس ع

مدیر کل و نمایندگانی از استانداری هم حضور داشتند متاسفانه تعداد زیادری از کشاورزان با چوب و بیل و ...به سمت ما  حمله  

ور شدند به گونه ای که اتومبیل پاترول اداره را درب و داغان کردند شدت درگیری به حدی بود که با اعزام تعداد زیادی از  

 تان همدان و برخورد با برخی معترضان اوضاع تحت کنترل درآمد . پرسنل یگان ویژه از اس

شرکت های تابعه آب  و بعد از حدود یکسال از فعالیتم در امور آب مالیر می گذشت که با مستقل شدن    1385دراوایل سال  

 د . منطقه ای غرب ، نیروگاه برقآبی گاماسیاب نیز به استان همدان واگذار شد و بحث مدیریت آن پیش آم

 

 نهاوند  شهرستان  حضوردر نیروگاه برقآبی گاماسیاب و اداره آب

با پیشنهاد آقای مهندس عراقی اینجانب جهت سرپرستی نیروگاه برقآبی گاماسیاب شهرستان نهاوند به این شهرستان و فعالیت  

درنیرگاه به ذکر مشخصاتی از این  قبل از توضیحات تجارب کاری  درامور آب نهاوند و همزمان نیروگاه گاماسیاب اعزام شدم .

 شهرستان می پردازم . 

شهرستان نهاوند واقع در جنوب استان همدان توسط رشته کوههای زاگرس احاطه شده است مرکز این شهرستان شهر نهاوند  

و برزول     است که از شهرهای تاریخی ایران است .از چهار بخش اصلی به نامهای نهاوند )مرکزی ( ، خزل )فیروزان ( ،گیان

نفر می باشد .مساحت آن    178،787حدود    95سرشماری در سال    آمار )زرین دشت ( تشکیل شده است جمعیت آن براساس  

  34مختصات جغرافیایی آن  متربه صورت میانگین می باشد    1644کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا آن حدود      1535حدود  

کیلومتری از جنوب شهر همدان و درد شت    105استان همدان ودر فاصله    درجه و یک دقیقه طول شرقی در جنوب غربی 

سیالخور شمالی واقع شده است .از شمال به شهرستان تویسرکان از شمال غرب و غرب به استان کرمانشاه ازجنوب و جنوب  

لقل رود تویسرکان هر دو  شرق به استان لرستان و از شرق به شهرستان مالیر محدود می گردد..رودخانه حرم آباد مالیر و ق

از  .اند وارد دشت نهاوند می شوند و به رودخانه گاماسیاب می پیوندند  ازشمال با برشی که در ارتفاعات شمالی نهاوند ایجاد کرده

لحاظ تاریخی قدمتی هزاران ساله دارد و پایتخت ایران در زمان یزدگرد سوم بوده است ، جنگ فتح الفتوح درنهاوند حادث  

 ت ودر حمله اعراب به ایران اتفاق افتاده است  شده اس

با توجه به  بود در آن زمان آقای حاجی محمد شجاعیان مدیر وقت اداره آب شهرستان نهاوند بودند .  1385سال  بگذریم ،  

د از  تجربیاتی که در امور آب شهرستان مالیر داشتم در زمینه استقرارو ترخیص دستگاههای حفاری ، آزمایش پمپاژ ، بازدی
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آبهای سطحی و چشمه های و غیره مشغول فعالیت شدم .ویژگی شهرستان نهاوند نسبت به مالیر و شاید نسبت به بقیه  

بعنوان   بود که  گاماسیاب  معروف  رودخانه  و  متعدد  و سرابهای  منابع آب سطحی  استان همدان گستردگی  شهرسستانهای 

کیلومتری جنوب شرقی شهرستان    21از چشمه های آهکی واقع در  این رودخانه  بزرگترین چشمه کشور از آن یاد می شد  

کرمانشاه   استان  در  رودخانه  این  گیرد  می  گاماسیاب سرچشمه  نام سراب  به  گرین  ارتفاعات  شمالی  ها  دامنه  از  و  نهاوند 

کی بیستون  شهرستان کنگاور با تالقی رودخانه خرم رود و چشمه های پرآب خزل ودشت چم چمال جاری گشته سپس در نزدی

با پیوستن رودخانه دینور و سراب بیستون امتداد و سپس با پیوست به رودخانه قره سو رودخانه سیمره را تشکیل می دهد  

گاماسیاب در طول شهرستانهای استان لرستان و ایالم به نام سیمره خوانده می شود .رودخانه سیمره در نزدیکی گره بان  

از استان کرمانشاه به استان ایالم سرازیر شده ودر انتهای جنوب استان ایالم با پیوستن    تشکیل می گردد سیمره پس از خروج

داده که خود درنهایت به تاالب هورالعظیم منتهی می گردد . سرابهای    تشکیلرودخانه کشکان در لرستان رودخانه کرخه را  

ان که زیباییهای خاص خود را دارد می باشند  معروف دیگر این شهرستان سراب گیان با طبیعت دل انگیزش و سراب فارسب 

سرابهای متعدد دیگر و کوچکتری نیز هستند که کمتر شناخته شده هستند ودر مجموع حدود سیزده سراب دراین شهرستان  

باشد دراین خصوص   با رودخانه گاماسیاب می  نهاوند  امور آب شهرستان  بیشترین چالشهای  اینکه  به  توجه  .با  وجود دارد 

ین توضیحات ارائه خواهد شد .چالشهای عمده آن هم بندهای منشعب از ابتدای رودخانه مذکور می باشد که مهمترین  بیشتر

آن بند شعبان  است که کانال معروف شعبان با گرفتاریهای خاص خودش از این بند شروع می شود که در زمان مناسب  

توجه به اینکه در این برهه زمانی تمرکز بیشتر اینجانب در نیروگاه    درخصوص آنها توضیحات الزم را ارائه خواهم داد ولیکن با 

 گاماسیاب بوده به شرح و توضیحاتی دراین خصوص خواهم پردالخت . 

 

 نیروگاه برقآبی گاماسیاب  

بتنی  این نیروگاه در رده نیروگاههای برقآبی مینی طبقه بندی می شود که توسط بند بتنی در سراب گاماسیاب و یک کانال  

متری آن می رساند در انتهای کانال حوضچه آرامشی وجود    66آب را به باالی نیروگاه ودر ارتفاع قائم  به طول سه کیلومتر  

اینچ)حدود یک متر( و به    40به قطر    )پنستاک (انتقال آب از طریق لوله های فلزی  دارد که در بدنه آن دو دریچه  که برای

 . متر به طرف محفظه حلزونی واقع در سالن توربین بکار می رود 280طول هریک  

شروع ساخت آن پایه گذاری گردید د رزمره طرحهای    1370می باشد که درسال    "فرانسیس شفت افقی  "این نیروگاه از نوع  

استفاده از انرژی پاک    کشور وجود دارد فلسفه آن  سازندگی آن دوره می باشد .از این نوع نیروگاهها در گوشه و کنار  جهاد  

است که از مزایای آن عدم آلوده سازی محیط زیست است در مقایسه با نیروگاههایی که با سوختهای    برق)آب ( جهت تولید  

و بویژه روستاهای دور  صعب العبور    های این گونه نیروگاهها استفاده در مناطق از دیگر کاربردفسیلی یا گازی کار می کنند .

افتاده می باشد که امکان برق رسانی به آنها با توجه به شرایط جغرافیایی آنها دشوار می باشد و با تامین برق محدوده و  

از نعمت برق برای اهالی آن میسر می شود و   اندازی آن بهره برداری و  روستای مورد نظر استفاده  با آموزش راه  معموال 

 نگهداری نیروگاه نیز توسط اهالی بومی منطقه انجام می پذیرد .
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مگاوات (    1.4کیلووات )یا    1400نیروگاه گاماسیاب از دو واحد جداگانه تشکیل شده است که هر واحد به صورت اسمی حدود  

)قلعه قباد ( در فاصله حدود هفت کیلومتری از نیروگاه به شبکه    2نهاوند    برق تولید و از طریق فیدرهای ورودی به پست برق

 برق سراسری متصل می شود . 

محفظه  -1هر واحد نیروگاهی از قسمتهایی تشکیل شده است که به منظور آشنایی توضیح مختصری درباره آنها ارائه می گردد.

ژنراتور ، که بوسیله یک شفت فلزی به توربین متصل  -2  حلرزونی شکل که توربین شفت افقی را در خود جای داده است

توربین و باز و بسته کردن جهت کاهش یا افزایش دور توربین  بکار  که وظیفه تنظیم دریچه های    "گاورنر    "دستگاه  - 3است  

ن و شفت و  سیستم روغن رسانی ، که جهت روغن کاری توربی-5تابلوهای اندازه گیری پارامترهای برق تولیدی  -4می رود . 

تن ، برای جابجایی یا تعمیرات قطعات .کلیه    10جرثقیل  -6یاتاقانهای مابین آنها و دیگر تجهیزات مکانیکی بکار می رود . 

، اتاق فرمان و دو سالن تابلوهای اندازه  ع شده اند .عالوه بر سالن توربین  ن توربین واقاین قطعات در سالنی معروف به سال 

نامهای  گیری و تبدیل و دژنکتو تابلو مشابه به  اتاق فرمان د و  وجود دارند که درواقع    G1 ,G2ر نیز وجود دارند که در 

تابلوهای ژنراتور هستند که جهت راه اندازی نیروگاه و یا کنترل برق تولیدی و خروجی ژنراتورها  و خارج از مدار کردن آنها  

ی است که بیشتر درخصوص کنترل برق مستقیم بکار می روند و  در مواقع اضطراری بکار می رود .سالن بعدی شامل تابلوهای 

سالن آخری شامل شش تابلو جداگانه هست که هریک کاربرد خاصی دارند که جهت جلوگیری از اطاله کالم از توضیحات  

 بیشتر خودداری می گردد. 

ود.درواقع در این فرآیند انرژی  درخصوص فرآیند تولید برق به طور مختصر برای عالقه مندان توضیح ساده ای داده می ش 

دور در دقیقه به حرکت در می    1000مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.انرژی جنبشی آب ، توربین را با سرعت  

آورد .توربین با یک محور فلزی)شفت ( به دستگاه ژنراتور متصل می شود .دستگاه ژنراتور درواقع تشکیل شده است از دو  

دوار که روی هم قرار گرفته اند .سیم پیچ ساکن را استاتور و سیم پیچ متحرک را روتور می نامند.در انتهای  ی  قسمت سیم پیچ

شفت آهنربای دائمی وجود دارد که سیم پیچی داخل خود را دارد و با دوران محور جریان برق اولیه ای براساس اصل طبیعی  

پیچهای روتور متصل هست حرکت سیم پیچهای برق دار روتورنیروی  القا مغناطیسی بوجود می آورد که این برق به سیم  

مغناظیسی جدیدی بوجود می آورد که براساس همان اصل القای الکتریکی سبب بوجود آوردن انرژی الکتریکی در سیم پیچ  

ولتاژی حدود   تولیدی  برق  تولید می شود.این  برق مورد نظر  این وسیله  به  ارد که توسط  کیلوولت د  6استاتور می شود و 

کیلو    63/20کیلوولت افزوده شده وسپس وارد برق شبکه سراسری می شود و به پست برق    20ترانسفورماتورهای افزاینده به  

 ( متصل می شود . 2ولت قلعه قباد )نهاوند 

وات   100مپ هزار ال  10برای تقریب به ذهن برق تولیدی این نیروگاه می توان مثالی زد که به طور متوسط می تواند حدود  

مگاوات ساعت برق تولیدی آن درسال بود .برق تولیدی    5000را روشن کند .و درسالهایی که فعالیت داشتم به طور متوسط  

در ماهها و فصول مختلف با توجه به نوسانات رواناب رودخانه گاماسیاب و همچنین نیاز آبی کشاورزان متغییر بود .در سه ماه  

ی دبی بیشتر بوده و کوههای گرین دارای ذخیره برف و آبی بیشتر می باشند می توانستیم در صورت  اول سال که رودخانه دارا

سالم بودن قطعات از هردو واحد به طور همزمان برق بدست بیاوریم ولی ازاوایل تابستان به تدریج فقط یک واحد درمدار تولید  



 سوابق کاری اکبر دهقانی  
 

11 | P a g e  
 

د نیز کاهش محسوسی داشت به طوری که در صورت کاهش  باقی می ماند و دراواخر تابستان واوایل پاییزهمان یک واح 

و با توجه به تنشهای آبی کشاورزان و به خصوص کانال شعبان ، گاها نیروگاه چندروزیا چند هفته کال از مدار  نزوالت آسمانی  

 تولید خاج می گردید . 

م ، و با مشکالت خاصی روبرو شدیم  در مدت چند سالی که در نیروگاه گاماسیاب حضور داشتم تجارب گوناگونی بدست آورد

.بجز خودم شش نفر اپراتور در نیروگاه مشغول به فعالیت بودند که به صورت شیفتی مشغول به فعالیت بودند .یکی از چالشهای  

نیروگاه واحد یک آن بودکه بنا بر گفته همکاران درسالهای اولیه شروع به کار آن و قبل تحویل آن به شرکت آب منطقه ای  

مدان به دلیل قطع ناگهانی برق و عدم روغن رسانی به موقع شفت واحد یکم و یاتاقان متعلق به آن دچار آسیب شدید  ه

گردید که عیوب مربوطه به دوره ما هم به ارث رسید که در چند نوبت نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت تعمیرآن اقدام کردیم  

استفاده گردید ،شرکت نصب و تعمیرات واقع در کرج ، شرکت تعمیرات نیروگاهی    .اگر اشتباه نکنم سه پیمانکار در این خصوص

در یک نوبت کل شفت  خوزستان ویک شرکت دیگر در شهرک صنعتی هشتگرد کرج که االن نام آن را به خاطر نمی آورم .

و روتور متعلق به آن را به کارگاه مربوطه در کرج منتقل کردیم و کال شفت نویی بازسازی شد و تا    استاتورو سیم پیچهای  

  "آور هال  "حدود زیادی ایرادات رفع شد .بابیت ریزی یاتاقانهای شفت از جمله مواردی بود که هر از چند گاهی و در مواقع  

ای تعمیرات اساسی و دوره ای نیروگاه می باشد ( نیروگاه  به معن   overhaullکردن نیروگاه انجام می گرفت .)اصطالح  

برق آبی نیز در مقیاس بزرگتر چیزی شبیه اتومبیل یا خودروی شخصی می باشد و هر چند یک با رنیاز به بررسی کلیه قطعات  

.روغنهای هیدرولیک و ت یا تعویض شوند  ایراد  نیاز رفع  ...می باشد که در صورت   ، الکتریکی   ، رانسفورماتور می  مکانیکی 

بایست هرچند وقت یکبار تعویض شوند .یکی از مشکالت ما در آن دوره هزینه باالی تعمیر و نگهداری نیروگاه و بازرسی  

های دوره ای آن بود که در صورت عدم انجام به موقع مشکالت بعدی و ثانوی و هزینه های هنگفتی را بر شرکت متحمل  

با تحریمهای بین المللی ایران مصادف گشت برای تهیه برخی قطعات الکتریکی )مانند    می گرداند .به خصوص درایامی که

دیودهای یکسو کننده ( که در بازار تهران نیز یافت نمی شد مجبور به استفاده از پیمانکار جهت تهیه آنها با قیمت چند برابر  

وصله ناجوری در شرکت آب منطقه ای همدان بود .کل    نیروگاه برقابی گاماسیاب می توان گفتاز بازار خارج از کشور شدیم .

سیستم شرکت آب منطقه ای حول و حوش منابع آب زیر زمینی و سطحی و سد و کانالهای آبیاری دور می زد و اکثرکارشناسان   

  فنی و نیروهای متخصص بکارگرفته شده در شرکت دارای تخصصهای مرتبط با زمین شناسی یا عمران یا منابع آب زیر 

زمینی و ...بودند و نبود واحد مستقل تعریف شده ای در شرکت با نیروهای مجرب و تحصیالت مرتبط ) برق و مکانیک ( بر  

و   برق  تجهیزات  با  آشنایی  دلیل عدم  به  نیز  بود که مسئوالن شرکت  .این غربت سبب شده  بود  افزوده  موجود  معضالت 

شاید بهتر بود این نیروگاه به شرکت توزیع برق واگذار می گردید  مکانیکی رغبت زیادی جهت نگهداری آن نشان ندهند  

.برخی اوقات جهت بررسی اینکه واقعا پیمانکار در تشخیص عیوب فنی و هزینه تحمیلی به شرکت دارای صداقت می باشد  

داگانه ای بود و  یا خیر مجبور به بکارگیری نیروهای مشاورجهت کنترل نظرات پیمانکار بودیم که البته این خود ریسک ج

نیروگاه بهره مند می شدیم والبته با گذشت زمان و آشنایی با برخی    چاره ای جز این هم نبود یا از همان تجارب اپراتورهای 

نیروگاههای برقآبی و ارتباطاتی که ازطریق برگزاری مجمعهای ساالنه نیروگاه برگزار می گردید با تنی چند از پیمانکاران  

یم .دراینجا الزم است توضیحاتی در خصوص ارتباطات کاری نیروگاه ارائه دهم .نیروگاه مذکور با توجه به  آشنایی پیدا کرد
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بی در مدیریت منابع آب ایران واقع در  معاونت نیروگاههای برقآ لید برق در کشور به طور مستقیم زیرنظر حساسیت موضوع تو

آقای  همکاری با نام  از طریق فاکس و سپس اینترنت برای تهران و  تهران کنترل می شد.گزارشات روزانه و هفتگی در ابتدا  

مهندس جاوید فرستاده می شدند .هرگونه خاموشی نیروگاه و نقص فنی و ...با توضیحات کامل می بایست فرستاده می شد  

ایشان   با  دائم  که  بودند  معاونت  این  باالی  رده  اشخاص  از  استیری  مهندس  و  بهادری  مهندس  آقای  ارتباط  .جناب  در 

بودیم..تقریبا هرسال مجمع ساالنه نیروگاههای برقآبی کشور هربار دریک استان که دارای نیروگاههای بزرگتر بودند تشکیل  

می شد وتجارب بسیار ارزنده ای از این دورهمی ها بدست می آمد آشنا شدن با مشکالت مشابه و راهکارهای ارائه شده  

از جمله مجمعهای ساالنه ای که شرکت کردم می توان  دید و بصیرت کاری ما موثر بود .توسط دیگر نیروگاهها در افزایش  

،سد سفید رود رشت ، سد سیاه بیشه چالوس، اشاره کرد .دراین دوره  4به سد و نیروگاه برقآبی زاینده رود ، سد دز ، سد کارون  

یا پژوهشهای خود را طی کنفران یا مقاالت  از کارشناسان  همی ها مهندسین مجرب تجارب  ارائه می دادند و گاها  سهایی 

 . کشورهای دیگرنیز دعوت به عمل می آمد 

با نیروگاه برقآبی نیز تشکیل می شد مانند دوره های آموزشی   با حضورم در نیروگاه دوره های آموزشی متناسب  همزمان 

نیروگاهی موثر بود .برخی دوره ها در دانشگاه  توربین ، گاورنر ، ...که خودش درارائه برخی اطالعات  و افرایش سطح معلومات  

تهران برگزار می شد و از اساتید با سابقه این دانشگاه نیز دعوت به عمل می آمد که تجربه خاص خودش را داشت و یا  

ها     خود این دورهکارگاههای فنی که از نزدیک با قطعات مکانیکی و برق و نحوه کارآنها و اصول پایه آنها آشنا می شدیم . 

 به ایجاد ارتباطات و دوستیهایی می انجامید که برخی تا االن نیز ادامه دارند . 

بحث فروش برق نیروگاه نیز دوره های متفاوتی داشت .قبل از واگذاری نیروگاه به شرکت آب منطقه ای همدان ، این نیروگاه  

در دوره ای تحت نظر شرکت آب و نیروی ایران و  در ابتدا توسط جهاد سازندگی و توسط پیمانکاران مجارستانی ساخته شد .

دراین دوره ابتدا قرارداد فروش برق با  زیر نظر سد مسجد سلیمان بود و سپس به آب غرب و بعد آن به همدان واگذار گردید . 

سید و  شرکت برق باختر واقع در استان مرکزی انجام می گرفت قرائتهای ماهیانه به تایید کارشناس این شرکت و ما می ر

قرار داد مالی نیز درشرکت آب منطقه ای همدان بسته می شد .سپس قرار داد مستقیما با شرکت توزیع برق همدان انجام  

فروش    ثگرفت .یکی از چالشها و درگیریهای این دوره تعرفه فروش برق بود که همواره مورد منازعه هر دو شرکت بود.بح

ام این امر کرد در زمان مدیرعاملی آقای مهندس عزالدین عزمی برای اینکار صورت  برق با تعرفه آزاد شرکت را وسوسه به انج

زم شد در ابتدا کنتورهای دارای قابلیت قرائت از راه دور )سیم کارت دار ( تهیه گردد کنتورهای مورد تایید از برق  گرفت لذا ال

طرز قابل توجهی    هن وارد معامله شدیم .تعرفه بباختر خریداری شد  و سپس جهت عقد قرار داد با شرکت مدیریت برق تهرا 

افزایش یافت و درآمد خوبی به نسبت آن سالها عاید شرکت می شد .بعد از چند سال بحث واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی  

، با هر چند  مطرح شد که نیروگاه را نهایتا به شرکت کلید نیرو نهاوند )برادران سیاوشی در نهاوند ( واگذار کردیم .این دوره  

کوتاه در بهره برداری با چالشهای فراوان روبرو شد و تاکنون نیز درگیر این مساله می باشیم ونیروگاه با توجه به وضعیت  

نامطلوب فنی بوجود آمده در آن و تخریبهای چند باره کانال آبرسانی نیروگاه که عمدتا به دلیل فعالیتهای ادوات مکانیکی  

ین و رانش زمین زیر کانال بوجود آمده بود و مسائل دیگر تا همین االن نیز از مدار تولید برای مدت  درکارگاه اجرای سد گر

 بیش از دوسال خارج شده است .
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درصورتی که قصد راه اندازی نیروگاه را داشته باشیم می بایست نکاتی نیز در این میان در نظر گرفت مهمترین مساله بحث  

اینکه  نظارت مستمربر   یا  تجهیزات مکانیکی و برقی و تاسیسات آبی می باشد چه نیروگاه تحویل نیروهای خودمان باشد 

 تحویل بخشی خصوصی گردد : 

دریچه می باشد که علیرغم    4گاه گاماسیاب که در سرچشمه گاماسیاب ساخته شده است ،این بند شامل  وبند بتنی کانال نیر-1

(  1401بوده است چندین بار شکسته یا بریده شده است و آخرین بار نیز در سال جاری )متصل  قفل و زنجیر هایی که به آن  

بوده که در درگیریهای تقسیم و توزیع انهار منشعب از نیروگاه با تجمع بر سر بند نیروگاه اقدام به شکستن قفلها و سپس  

ل نسبت به ساخت حفاظ فلزی )نه توری که  بریدن میله های دریچه های کشویی نمودند .لذا پیشنهاد می شود در وهله او

به صورت کامال بسته )دارای سقف فلزی و اتاقک که قابل نفوذ نباشد ( اقدام نمود و از قفلهای ضد برش  قابل بریدن باشد ( 

و ضد ضربه استفاده نمود که احتمال آسیب دیدگی و تخریب آنها به حداقل ممکن برسد .زیرا در صورت دستکاری دریچه ها  

به خصوص اگر به صورت غافلگیرانه انجام شود عالوه بر احتمال آسیب رساندن به تجهیزات نیروگاهی احتمال وارد آمدن  

خسارات هنگفت مالی به پرورش ماهی های پایین دست نیروگاه نیز بسیار زیاد است ، با توجه به تغییر آبدهی ناگهانی رودخانه  

چه ماهی ها خواهد شد یا حداقل بهانه ای در دست صاحبان پرورش ماهی خواهدد  و گل آلود شدن آن که باعث مرگ و میر ب

 داد که اقامه دعوی کنند . 

با توجه به ساخت وسازهای انجام شده توسط پیمانکاران سد گرین که در حوالی کانال آبرسانی نیروگاه انجام می گردد و  -2

بار تخریب کانال نیروگاه به د  سد گرین  لیل فعالیتهای ادوات و ماشین آالت سنگین درحال کار  با توجه به سابقه چندین 

پیشنهاد می گردد مهندسین ناظر و مدیر پروژه های طرح مذکوراطالع رسانی های الزم را به عوامل اجرایی سد گرین انجام  

حقوق دولتی و بیت  دهند و در صورت عدم دقت با نظارت کافی مانع از تکرار اتفاقات مشابه شوند که هم از جلوگیری به  

المال جلوگیری شود و هم در مواقعی که نیاز به استفاده از کانال مذکور میباشد )مانند راه اندازی نیروگاه یا تقسیم و توزیع آب  

 انهار منشعب از گاماسیاب ( سبب اتالق وقت و هزینه ووارد آمدن خسارات جانبی مضاعف نشود . 

در صورت واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی با تجربه چند سال گذشته ، حتما نظارت کافی  و مستمر بر بهره برداران یا  -3

مستاجران نیروگاه انجام پذیرد.متاسفانه اجاره کنندگان اخیر نیروگاه با استناد به مواد قرار داد فی مابین با شرکت آب منطقه  

و منابع آب نهاوند خوددای می کردند و حتی در یک نوبت که خود نیز شاهد و حاضر  ای از هرگونه نظارت پرسنل شرکت  

بودم و پرسنل از شرکت آب منطقه ای نیز آمده بودند حتی اجازه ورود به محوطه نیروگاه را ندادند که برای شرکت آب منطقه  

یشان اقدام به فعالیتهایی در نیروگاه نمایند که  ای نمود و بازتاب بسیار بد و تحقیر کننده ای داشت .این باعث شده بود که ا

مواد قانونی قراردادنامه بود که بازخورد بدی درمراجع قضایی و اداری و مسئولین باالدستی شهرستان نهاوند داشت و  خالف  

در    پیشنهاد می گردد در صورت عقد قرار داد مجدد به صورت صریح بازهم به ضرر شرکت آب منطقه ای همدان تمام شد . 

متن موافقتنامه قید شود که سرکشی و نظارت پرسنل شرکت آب منطقه ای همدان ا زنیروگاه ضروری و اجتناب ناپذیر هست  

 تا از آسیب به تجهیزات نیروگاهی جلوگیری به عمل آید و همچنین از انجام اعمال خالف قانون نیز پیشگیری شود . 
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هنگی با شرکت آب منطقه ای ، به بهانه تعمیرات اساسی تجهیزات برقی و  متاسفانه اجاره کنندگان نیروگاه ، بدون هما -4

مکانیکی اقدام به عقد قرار داد جداگانه با پیمانکاران مرتبط نمودند و باخرج تراشیهای هنگفت شرکت را در عمل انجام شده  

انکار در صورت مشاهده هرگونه ایراد  که باید به صراحت قید شود پیم قرار می دادند که این از ضعف مواد قرار داد می باشد  

فنی می بایست در ابتدا به شرکت آب منطقه ای همدان اطالع رسانی شود تا صحت و سقم و ضرورت آن تشخیص داده شود  

 وجلوی هرگونه سو استفاده ای گرفته شود . 

همدان و تجربه چندین ساله ایشان  با توجه به آشنایی اپراتورهای سابق نیروگاه نسبت به بقیه پرسنل شرکت آب منطقه ای  -5

در امور نیروگاهی ، حتما در انجام  موارد فنی و کارشناسی یا نکات فوق االشعار از ایشان نظر خواهی شود که ازتکرار تجربه  

های ناخوشایند و خسارات مالی و معنوی جلوگیری شود .اعتماد به پرسنل با تجربه همراه با نظارت معقول و منطقی بدون  

 دید مزایا و منفعت بیشتری برای شرکت خواهد داشت تا عدم اهمیت و بی اعتمادی به آنان . تر

با توجه به چندین بار تحرکات کشاورزان و همچنین دوربودن محل نیروگاه از مناطق مسکونی و لزوم رصد و پایش هر  -6

د    جه اول و همچنین حفظ اموال دولتی پیشنهاچه بیشتر ودقیقتر محوطه نیروگاه به منظورحفظ جان و امینت پرسنل در در  

 .می گردد نسبت به رفع عیوب دوربینهای مداربسته و ارتفا و باالبردن کیفیت آنها حساسیت الزم اعمال شود 

*درکنار سرپرستی نیروگاه اینجانب همزمان در مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند نیز مشغول فعالیت بوم هم در حوزه آب  

و هم در حوزه آب سطحی به ارائه خدمات مشغول بودم.استقرار و تحویل دستگاه حفاری ،آزمایش پمپاژ ، و دیگر    زیر زمینی 

امورمرتبط با چاهها و همچنین بازدید از چشمه ها و رودخانه ها و اندازه گیری دبی آنها ،و نیز نظارت بر فعالیت پیمانکاران   

، بازدید از پرورش ماهیها و تهیه گزارشات مربوطه و..با توجه به محدودیت  ال شعبان  به منظور ترمیم  و نگهداری و الیروبی کان

نیرو در منابع آب شهرستانها در اکثر فعالیتها حضور داشتم ، ...جهت جلوگیری از اطاله کالم از شرح و تفصیل موارد مذکور  

 خودداری می کنم و به ادامه فعالیتم در شهرستان مالیر می پردازم . 

 

 مالیر   شهرستان ازگشت مجدد به منابع آبب

نهاوند به منابع    شهرستان  خورشیدی بود که بنا به دالیلی مجددا اینجانب از مدیریت منابع آب   1394تقریبا خرداد ماه سال  

  آب شهرستان مالیر منتقل شدم .با توجه به عدم وجود نیروی جایگزین درتمام مدت اشتغال اینجانب درشهرستان مالیر که 

سال به طول انجامید ، همچنان سرپرستی نیروگاه گاماسیاب را نیز برعهده اینجانب گذاشتند که این خود باعث فشار    4حدود  

کاری مضاعف و عدم تمرکز کافی در امور محوله بود .حساسیت مسائل نیروگاهی که گاها با شکایتهای انجام شده و دستورات  

نش وارده را دو چندان می کرد لذا بعنوان یک تجربه کاری پیشنهاد می گردد در  تعقیب قضایی نیز همراه بود استرس و ت

صورتی که همکاری به منطقه دیگری منتقل می شود حتما در اسرع وقت برایشان جانشین انتخاب گردد که هم از وارد آمدن  

کند .قبال به توضیحاتی در خصوص    لطمات روحی و جسمی به آنها جلوگیری شود و هم کیفیت کاردر امور محوله افزایش پیدا 

 شهرستان مالیر می پردازم . 
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مالیر شهری کوهستانی است و درمیان رشته کوه زاگرس قرار گرفته است .بافت اصلی شهر در جلگه ای مسطح ساخته شده  

– سیرجان قرار دارد و کمر بند مالیر  –و آب وهوایی معتدل کوهستانی دارد .از دیدگاه زمین شناسی مالیر در زون سنندج  

اصفهان به عنوان یکی از گستره های معدنی سرب و روی ایران معرفی شده است .براساس اظهار سازمان زمین شناسی و  

  1725ارتفاع این شهر از سطح دریا  اصفهان مهمترین محور روی و سرب ایران است .-اکتشافات معدنی کشور کمر بند مالیر

 متر می باشد. 

کیلومتری شهرستان همدان قرار گرفته است .رودخانه حرم آباد بعنوان مهمترین رودخانه دشت محسوب    75دشت مالیر در  

 می شود و عمده نیاز آبی کشاورزی این منطقه از این رودخانه تامین می شود. 

د حوضه آبریز رودخانه حرم  رودخانه حرم آباد رودخانه ای فصلی است که سرشاخه شرقی حوضه گاماسیاب را تشکیل می ده 

آباد که نام دیگر آن رودخانه کالن است وسعتی نزدیک به هزار کیلومترمربع دارداین رودخانه پس از پیوستن به رودخانه های  

 نهاوند و تویسرکان و خرم رود ، رودخانه گاماسیاب را تشکیل می دهد . 

نام سد از رودخانه کالن و روستای کالن که در باالدست سد و  کیلومتری جنوب شهر مالیر قرار دارد    30سد کالن مالیردر 

میلیون مترمکعب تامین آب    45در استان لرستان قرار گرفته است نشات یافته است .کاربری اصلی این سد با حجم مخزن  

ی از خسارات  آشامیدنی شهر مالیر و تامین آب کشاورزی اراضی روستاهای شهرستان مالیر می باشد کنترل طغیان و جلوگیر

 . ناشی از سیل نیز از کاربردهای دیگر آن است  

و فعالیت مجدد در منابع آب شهرستان مالیر بیشتر حالت اجرایی و صحرایی و یا سرپرستی    94نوع کار اینجانب تا قبل ازسال  

دید ی از کارشدم و درقسمت  )نیروگاه گاماسیاب ( بود اما در مالیر با توجه به نیاز مدیریت این شهرستان اینجانب واردفاز ج 

و تقریبا باحضور مدیر عامل جدید جناب    92امور مشترکین این شهرستان مشغول به فعالیت شدم.الزم به توضیح است از سال  

و بحث درآمد زایی و تجربیات ایشان در شرکت آب و فاضالب همدان نوع کارهای درآمدی جهش  آقای مهندس عزالدین  

امات ایشان لزوم صدور قبوض حق النظاره صنعتی به صورت منظم بود که تا قبل ازایشان مسبوق  خاصی نمود  .یکی از اقد

به سابقه نبود.کار در امور مشترکین نیازمند بررسی دقیق پرونده ها و صرف وقت و دقت الزم در این خصوص بود مخصوصا  

ینی در زمان و همچنین پاسخگویی به مراجع  با حجم باالی دستورالعمها ی صادره در صورت هرگونه اشتباهی تاوان سنگ

 باالدستی و نظارتی در برمی داشت.

بود یکی از کارهایی که در سطح شرکت می بایست انجام  به نوعی تا آن موقع پرونده ها و بحث مالی آنها بسیار پراکنده  

ی داشت لزوم بررسی تک به تک  بگیرد مخصوصا در شهرستان مالیر که دومین شهر استان و حجم پرونده های صنعتی باالی 

و وارد کردن اطالعات موردنیاز آنها درجدول اکسل بود .تعریف نوع صنعت و زیرگروههای آن و لزوم  ی صنعتی  پرونده ها  

  15الی    10وقت وانرژی باالیی می گرفت به طوری که اینجانب روزانه به طور متوسط حدود     سامابثبت آنها در سامانه  

سقف برنامه ریزی شده جهت کسب درآمد  پرونده را با خود به منزل می بردم تا بتوانم در زمان کوتاهتری به نتیجه برسیم.

اشت تا قبل از آن همچنین وضعیتی و اجباری  برای هرشهرستان از مواردی بود که استرس و تنش خاص خود را به دنبال د
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درخصوص درآمد زایی نبود و یکی از راههای درآمدزایی کسب جریمه های اضافه برداشت چاههای دارای تخلیه بیش از  

پروانه مجاز آنها بود که چون با دستور العملها و شیوه های جدید اقدام می شد و به نوعی به صورت سعی و خطا رو به جلو  

به طوری  رفتیم درگیریها و تنشهای خاص خود را با اربابان رجوع و همچنین مقامات باالدستی شرکت بوجود می آورد .می  

که چندین بار طرح و روشهای گوناگون از طرف امورمشترکین ستاد برای شهرستان تعریف می شد و هربار مجبور به اصالح  

فرمهای  آبخوان چندین نفر درگیربودند با یک پیشنهاد خوب ،    ه خسارت بهبا توجه به اینکه درمحاسبو اقدام مجدد می شدیم .

بازدید کننده از محل چاه تا مدیر شهرستان تا کارشناس محاسبه کننده حجم اضافه برداشت    تکنسینمصوبی درست شد که از  

می کردند واین مزیت را داشت  امورمشترکین که نهایتا مبحث ریالی را تایید میکرد می بایست همگی آنرا امضا  کارشناس  و  

اشتباهات دیگران فقط برعهده امور مشترکین قرار نمی  که مسئولیتها به تفکیک بین همکاران مختلف تقسیم می شد و بار  

محاسبات ابتدا به صورت دستی تهیه می شدند ولی نهایتا امکان بارگذاری و محاسبات در سامانه ساماب فراهم گردید  گرفت .

و حق اشتراک بود که مانند مبحث    10ری که دراین قسمت درگیر آن بودیم بحث هزینه های جبرانی ، ماده  چالشهای دیگ.

ارباب رجوعان که تا آن موقع  اضافه برداشت تا به قوام رسیدن تعیین تکلیف نهایی نحوه محاسبات زمان طوالنی را طی نمود .

دند گاها با مقاومت در پرداخت هزینه های مربوطه عکس العمل  با این مباحث مالی از طرف شرکت آب منطقه ای روبرو نبو

یکی از مشکالتی که بعنوان تجربه شخصی در این مدت و مشغولیتی در امور مشترکین داشتم لزوم تفکیک  نشان می دادند .

نبود همد  امور مشترکین و  مابین همکاران  تقسیم عادالنه کارها  بود .عدم  بین همکاران  تقسیم مسئولیت  بروز  و  لی سبب 

تنشهای روانی وعملکرد نامطلوب و خروجی کم بازده کارها می گردید که به نظرم در این قسمت مدیر شهرستان می بایست  

با ایشان و بدون نظرخاصی جهت حل مشکالت اقدام و تصمیم نهایی را بگیرددرغیراین   با وقت زمان و تشکیل جلسات 

شرکت و نیز همکاران را به شدت متاثر خواهد کرد وتاثیر سوخواهد گذاشت    صورت تبعات آن هم امور آب شهرستان و هم

نه تنها ورود موثر نکند وحتی برعکس جهت پیشرفت منافع شخصی وارد عمل شود  واگر در این موقعیت مدیریت شهرستان .

ترخواهد شد .ازتجارب تلخ  و ازموضع باالدستی و به نوعی می توان گفت ازموضع قدرت و زور اقدام کند نتیجه بسیارهولناک

این دوران برخی ناهماهنگی ها و تصمیمات نادرست واعمال فشارهای نابجا بود که نهایتا با ورود بحثهای نظارتی و حراستی  

توجه بیش ازحد به درآمد زایی آنهم به  به اداره سبب از هم پاشیدن روال کاری و صدمات روحی وجسمی به همکاران بود .

یل بروز چنین وقایعی بود بهتر آنست که قانون گرایی در اولویت کارها و خواسته ها از همکاران قرار گیرد نه  هر قیمتی از دال

درصورتی که اولویت کاری درآمد زایی باشد ولی به شرط رعایت قوانین ودستورالعملها  کسب درآمد بیشتر آنهم به هر قیمتی .

جام کار با صداقت را دارند تامین خواهد شد وسبب شکوفا شدن استعدادها  در این صورت امنیت روانی کارمندانی که قصد ان

راههای  فساد  ی  و همچنین تا حد زیاد  و بروز خالقیتها ونوآوری و ارائه راهکارها وطرحهای جدید از طرف پرسنل خواهد شد  

کرد   خواهد  مسدود  را  وعدم  اداری  ازمقام  استفاده  سو  هرگونه  و  صورت  غیراین  برخی  در  از  دست  زیر  کارمندان  اطالع 

اگر چه در کوتاه مدت ممکن    نتیجه ای معکوس و گاها ویرانگر خواهد داشت    دستورالعملها جهت پیشبرد اهداف شخصی 

بیات کسب شده در میان مدت و بلند مدت جز خسران  است سبب برخی پیشرفتها باشد و لی بدون تردید وبا توجه به تجر

و همدلی و همفکری مابین همکاران باالدست و پایین  شفاف سازی   مندان آن نخواهد کرد لذا  چیزی نصیب شرکت و کار

امکان این را داشته باشد که به منصه ظهور برسد نتایج شگرفی بوجود خواهد آورد اگر چه متاسفانه تجربه  دست درصورت  
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گرفت با توجه به اینکه بسیاری از عوامل  نشان داده است به ندرت همچنین همدلی هایی در محیطهای اداری شکل خواهد  

 بیرونی و خارج از اداره و همچنین شرایط  کلی جامعه  نیز تاثیرات عمده ای دراین روابط خواهند گذاشت. 

ازدیگر تجربیان این دوره همزمان شدن با تشکیل دوره های آشنایی باتخلفات اداری بودکه قبل آن سابقه نداشت و خود سبب  

 همکاران با حقوق  خود می شد  و نیزاز اشتباهاتی که ممکن بود ناخواسته بوجود آید جلوگیری می نمود . آشنایی  

منتهی    1398سال به سال    4فعالیت اینجانب با تمام پستی و بلندیهایش و با خاطرات خوب وتلخش بعد از سپری شدن حدود  

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند جناب آقای مهندس  شد .با توجه به برخی مشکالت شخصی و از طرفی بازنشست شدن  

مالمیرو پیشنهاد مسئوالن محترم شرکت جهت تصدی پست مدیریت این شهرستان به اینجانب ، مجددا فعالیت کاری ام وارد  

  فاز جدید و البته بسیار دشوارتر نسبت به سالهای گذشته شد.اگرچه با توجه به روحیات شخصی خود بارها از تصدی پست 

و ابتدای    97( ودر سانهاوند بعد از بازنشستگی آقای مهندس شجاعیان    87مالیر و    84مدیریت امتناع ورزیده بودم )مانند سال  

نیز مجددا مخالفت خود را اعالم کردم ولی برخی شرایط بوجود آمده و برآیند تمام اتفاقات که می توان از آن به تقدیر و    98

موافقت    98اد کرد باعث شد که اینجانب با پست مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند درسال  البته خواست و مشیت خداوند ی 

 نمایم .که شرح آن را به صورت مبسوط در ذیل خواهم آورد. 

 

 شروع فعالیت مجدد در منابع آب شهرستان نهاوند  

.این از چند جهت تجربه سنگینی  ردید آغاز گ   98فعایت اینجانب در منابع آب شهرستان نهاوند از اواسط اردیبهشت  ماه سال 

که باعث وارد آمددن خسارات مالی فراوان به اراضی کشاورزی    98بود اوال همزمان شده بود با موضوع سیالبهای فروردین ماه  

ادارات منابع  باب جدیدی از مسئولیتهای جدید برای  و گاها دامهای ایشان شده بود )خداراشکر خسارت جانی در بر نداشت ( و  

آب شهرستان که به وظایف قبلی اضافه شده بود و پیش بینیهایی که تکراروقوع سیالب را داشتند و لزوم برنامه ریزی و تامین  

به   نسبت  وسیعی  سطح  در  که  نهاوند  دشت  ی  ها  رودخانه  و  مسیلها  الیروبی  برای  عاجل  اقدامات  نهایتا  و  اعتبارات 

آنهم در موقعیت    منابع آب شهرستان ، که قبال همچنین تجربه ای نداشتم    ربه جدید مدیریت دیگرشهرستانها بود .از طرفی تج 

اینجانب وارد عمل شدم و با توجه به بافت اجتماعی خاص شهرستان نهاوند این تنشها مضاعف شده بود  زمانی خاصی که  

ه بیشتر شهرستانهای استان درگیریهای  شهرستان نهاوند با توجه به سرابها و آب های سطحی فراوانی که داشت نسبت ب.

پیچیده ای دارد و عالوه بر منابع آب زیر زمینی و چاههای کشاورزی و صنعتی که بیشترین تمرکز شهرستانها برروی آنها می  

 باشد یک حوزه فعالیت جداگانه ای با درگیریهای فراوان خود دارد که درجای خود مفصال درباره آن توضیح خواهم داد . 

 

 ش با مسئوالن باالدستی شهرستان  لچا
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از زمان تصدی پست مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند مخصوصا در آن شرایط بحرانی که اینجاب وارد عرصه عمل شدم  

 )وقوع سیالب و ...( این حس به انسان القا می شد که یک مرتبه درون دریای متالطمی  

و با اینکه چندین سال تجربه کاری داشتم و لی تمام موضوعات از زاویه  پرتاب شده باشم ، گویی تازه استخدام شده بودم  

شتند ودر وهله نخست  با یاری خداوند و عنایت او و سپس  پشتیبانی و دلسوزی همکاران و  جدیدی رخ می نمود و تازگی دا 

از پس از دیگری پشت سر    منابع آب شهرستان نهاوند توانستیم بحرانها را یکی   ت آب منطقه ای و دوستان ومسئوالن شرک

 بگذاریم . 

که  نوع ارتباط کاری با فرماندار شهرستان نهاوند بود.احساس دوگانه ای که در برخورد با فرمانداری داشتیم  یکی از چالشها  

ازیک طرف بعنوان باالترین مقام اداری شهرستان که تمام روسا می بایست تابع دستورات ایشان باشند و از طرفی خواسته  

یی که با قوانین و دستورالعملهای شرکت آب منطقه ای همدان و وزارت نیرو در تعارض بود .لذا بعنوان یک تجربه پیشنهاد  ها

مدتی در کنار مدیر قبلی جهت آشنایی با فوت و  می گردد قبل از اینکه شخصی را مسئول پست مدیریت شهرستانی نمایند  

حتی جلسات توجیهی جهت آشنایی و طرز مقابله و برخورد با خواسته های نامعقول  فنهای مدیریتی مشغول به فعالیت گردد و  

تعارض    شرکت  تشکیل دهند .این جانب در مقابل برخی خواسته های فرمانداری که با قوانین    امات باالدستی شهرستان  مق

االدستی خود یا شرکت آب منطقه  داشت چندین بار درگیری داشتم که حتی منتج به مکاتبه های مستقیم ایشان با مقامات ب

ای شد که اگر تجربه امروزی را داشتم همان مخالفت را  با سیاست و روش بهتری در پیش می گرفتم .نمایندگان ودیگرروسای  

شهرستانی نیز هریک به نوعی در پی تحمیل خواسته های خود می باشند و بزرگترین اهرم دست ایشان نیز تهدیدهایی می  

جلساتی به صورت محرمانه برای  ، برکناری از پست و منصب مدیریتی .لذا به نظر اینجانب حتی لزوم تشکیل    باشد مبنی بر 

مدیران و تحلیل روانشناختی و آموزشهای روانشناسی برای مدیران می باشد که چگونه مسئوالن شهرستانی ود رچه مواقعی  

نظرم این برای یک مدیری بسیار مهم وحیاتی می باشد ،یک    اقدام به تحمیل خواسته های غیرقانونی خود می نمایند .به

همچنین  آنها قرار گیرد .   آنهاات  مدیر حتی اگر بسیار وارسته و وابسته به پست و مقام نیز نباشد ممکن است در دامهای تهدید

نماینده ، دادستان ،    لزوم تشکیل جلسانی جهت آشنایی با حیطه وظایف و اختیارات مقامات باالدستی ، مانند فرمانداری ،

 د . ان را تحت فشار روانی قرار دهناطالعات ، نیروی انتظامی و ...که هریک به نوعی می توانند مدیر

می    همانطور که ذکر شد حتی دادستانی هم با تهدیدات خود )مانند اعالم جرم، ترک فعل و ...( مدیران را تحت فشار قرار 

که متاسفانه در این خصوص مدیران را آگاهی    می باشند   همراه با فشارذهنی و روانی  دهند ، که اکثر تهدیدات ، نوعی بلوف 

نمی دهند .بسیاری از ارباب رجوع وبه خصوص کسانی که دارای قدرتهای اقتصادی در شهرستان هستند یا دارای فعالیتهای  

حمیل خواسته های غیر قانونی خود متوسل  سیاسی بوده و روابطی با نمایندگان شهرستان یا روسای ادارات دارند نیز برای ت

به نام و موقعیت نمایندگان یا فرمانداران و ...می شوند .که اینها همه با یک آموزش ساده به مدیران قابل حل خواهد شد .اگر  

قصد ماندگاری مدیری در شهرستان وجود دارد بزرگترین عامل حمایت مقامات باالدست در شرکت آب منطقه ای می باشد  

که خدا را شکر تا کنون اینجانب از این نعمت بهره مند بوده ام و تشکر و قدردانی خود را ازایشان اعالم می دارم ولی کافیست  
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که حمایت کافی از اینها نمی شود در این صورت نه تنها مدیر  که این فکر و تصور در اذهان مقامات شهرستان رسوخ کند  

 کت آب منطقه ای متحمل خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. مربوطه ضربه خواهد خورد بلکه کل شر

 

 

 رودخانه  ها و انهار شهرستان نهاوند و چالشهای پیش رو  

همانطورکه قبال هم اشاره کردم شهرستان نهاوند به خاطرسرابهای  و رودخانه ها و مسیلهای های متعددی که دارد از یک  

رگیریهای مرتبط با آن می  و د  تنشها طرف دارای نعمت خدادادی و جلوه های زیبایی از طبیعت دارد ولی روی دیگر سکه  

رد و جز جدایی ناپذیری از آنها می باشد و باعث شده است شهرستان  باشد که بخصوص در فصول خشکسالی نمود زیادی دا

نهاوند و منابع آب آن از پر چالش ترین شهرهای استان گردند .قبل ازورود به به این مبحث اشاره ای گذرا به اقدامات انجام  

 را ارائه می دهم  98شده بعد از سیالب 

مذکور در کل کشور به جا گذاشت پیگیریهای مستمر و دستورالعملهای جدیدی جهت  با توجه به تبعات و خساراتی که سیالب  

جلوگیری از هرگونه حاثه غیرمترقبه جدید آغاز گردید که در شرکت آب منطقه ای همدان این امر با الیروبی رودخانه ها به  

 صورت برجسته ای خود را نشان داد. 

در اولویت کاری قرار گرفت.الیروبی  این موضوع  تعداد زیادی منابع آب سطحی ،    در شهرستان نهاوند نیز با توجه به دارا بودن

ا زاقدامات مهم و تاثیر    98کیلومتر از انهار و مسیلهای مخاطره آمیز تا قبل از شروع فصل بارش و زمستان سال    35حدود  

ن مسیرهای الیروبی شده با توجه به  مسیرهای مورد نظر را از این نظر بیمه ساخت .مهمتری گذاری بود که برای چند سال  

عبارت بودند از رودخانه گاماسیاب که در چندین منطقه خاص بر روی آن اقدامات الیروبی انجام    98تجربه سیالب بهار سال  

شد ، مناطق سرخکند، فیازمان ، گردچم ، دهفول ، چولک ، فهرومند در بخش مرکزی و مسیلهای بخش گیان ، و مسیلهای  

سگر آباد در بخش زرین دشت از اهم فعالیتهای الیروبی بودند .یکی از مشکالت کاری دراین قسمت نیز کمبود  درانه و ع

 اعتبارات  و همچنین کمبود ادوات بیل مکانیکی بود که در سرعت عمل و پیشرفت کاری تاثیرات سو خود را داشتند . 

ت الهی بارشهای فصلی  معد متاسفانه با محروم شدن از نعخوشبختانه در ان سال با خطر سیالب مواجه نشدیم ولی دوسال ب

ب در طوالنی مدت بجای می  و مناسب با چالش خشکسالی مواجه شدیم که بسیار وخیم تر و آثار نامطلوبتری نسبت به سیال

 گذاشت که شرح ما وقع آن در ادامه خدمتتان ارائه خواهد شد . 

 

 کانال شعبان ومعضالت حل نشدنی آن  
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گاماسیاب از همان  ابتدای مسیر دارای انشعاباتی می شود که بزرگترین چالشها و درگیریها را به خصوص در فصول  رودخانه  

قلعه  به  بند وراینه بیان )که  -ا این بندها و انهار به ترتیب عبارتند از :.کم بارش و خشکسالی تا پایان فصل کشت به دنبال دارد  

بند گبری )یا بابا قاسم ( که  -2- هکتار اراضی را آبیاری می کند    243که حدود    فید یا سنگ سوراخ نیز معروف هست (س

هکتار   700چندین روستا را در مسیر خود مشروب می سازد ، ده حیدر، گل حیدر، تا بابا قاسم تقی آباد و مالکی و ...که حدود  

  - 4هکتار است آبیاری می کند    550که حدود  اراضی روستاهای بیان و تکه را    ،تکه  -بند بیان-3اراضی را آبیاری می کند  

و نهایتا بند  -5هکتار می شود  812تم را آبیاری می کند  که  حدود بند فیازمان که روستاهای گردچم و امیربابارستم تا بابارس

باغات و    هکتار  1800کیلومتر طول دارد و باالی    20شعبان یا قلعه قباد که در انتهای مسیر مذکور واقع شده است و حدود  

اراضی را در مسیر خود مشروب می سازد)روستاهای شعبان ، قلعه قباد ، جهان آباد ، کوهانی ، رضی آباد ، گل زرد ، نقاره چی  

 . ، گوشه سرآسیاب ، پنجیران، میرزا قصابی ، ریشه کمر و هلیجان ( 

موجود  براسناد  بنا  و  است  بوده  نهر شعبان  ابتدا  ر  د  که  شعبان  درپی  باالی    ،   کانال  که  دارد  تاریخی  سابقه  سال  ششصد 

بتنی کردن آن شروع شد و نهایتا در حدود    به منظور اقدامات اولیه    و بحرام کم آبی ناشی از آن ،   78ل  خشکسالیهای سا

دریچه فرعی از آن منشعب می شود   450کیلومترآن بتنی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت و حدود    15مقدار   85سالهای  

 . تنی قلعه قباد نیز در ابتدای آن تعبیه شده است و بند ب

اراضی تحت پوشش کانال شعبان یکی از آن جهت که در انتهای مسیر مذکور قرار گرفته است و از طرفی دیگر بیشترین  

  هکتار ( و اینکه نوع کشت غالب آن باغات می باشد که باعث می شود گاها تا اوایل   1800سطح زیر کشت را دارد )باالی  

پاییز نیز احتیاج به آبیاری داشته باشد همگی باعث شده است که آبرسانی به باغات آن با حساسیت ویژه ای روبرو شود .از  

طرفی دیگر با توجه به سنتی بودن بندهای باالدستی )قلعه سفید و گبری ( باعث شده که هیچگونه کنترلی برآنها نباشد و  

اب آبیاری نمایند ودو بند بتنی دیگر نیز )بیان تکه و فیازمان ( توسط متخلفین تخریب  از رودخانه گاماسی بیشتر ازسهمیه خود

نیاز کانال شعبان   قانونی مورد  لذا حق و سهمیه  ایجاد تجمعات متعدد و تنشهای  می شود  تامین نمی شود و سبب  نهایتا 

منطقه ای همدان را نیز در بر می گیرد    اجتماعی در سطح شهرستان می گردد که آثار سو آن امور آب شهرستان و شرکت آب

. 

برای کاهش بحرانها ی بوجود آمده به خصوص در این دوسال خشکسالی اخیر راهکارهایی انجا م شده یا ارائه شده که به  

 شرح ذیل توضیح داده می شود : 

کلیه مسئولیت تقسیم و   1347قانون ملی شدن آب در سال   بعد از تصویب:دوگانه بودن مسئولیت نظارت بر کانال شعبان -1

قانون توزیع عادالنه آب درسال    بتوزیع آب و اخذ حق النظاره با اداره آبیاری و وزارت آب و برق بوده است ولیکن با تصوی

واین دوگانگی در  و تبصره ذیل آن (    21وزارت نیرو تقسیم شده است )ماده    این مسئولیت بین وزارت جهاد کشاورزی و  61

وتبصره    29و ماده    21و باعث شده با تفاسیر مختلف از مواد قانونی )مانند ماده  کانال شعبان نمود برجسته ای پیدا کرده است  

اورزی جهت انجام مسئولیتهای مرتبط  های ذیل آن ( توزیع عادالنه آب ، همیشه اختالفات فی مابین امور آب و جهاد کش
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که برعهده وزارت کشاورزی    4و    3که با وزارت نیرو است و درجه    2و    1وجود داشته باشد .برای مثال در تعریف کانالهای درجه  

    و امثالهم . 3می خواند یا درجه  2و   1است و اینکه کانال شعبان با تعریف کانال درجه 

با این کار  باالدست کانال شعبان که عمده آنها بند قلعه سفید ) وراینه بیان ( و گبری است که بتنی کردن کانالهای سنتی -2

تکه و فیازمان ( با اینکه بتنی است ولی متاسفانه با  -کنترل بهتری بر آنها صورت خواهد گرفت اگر چه بندهای پایینتر)بیان،  

 تخریب توسط متخلفین عمال از کارایی الزم افتاده اند . 

بندبتنی کانال آب رسانی نیروگاه گاماسیاب کامال حفاظ فلزی  با سقف پوشیده داشته باشد که امکان باالرفتن یا بریدن  -3

 آن )مانند فنسهای کنونی ( نباشد که امکان دستکاری آن غیرممکن یا حدا قل به سختی انجام شود . 

را توزیع می کند بتنی شوند )که در حیطه وظایف جهاد  کشاورزی که آب بین قطعات زراعی   4درجه    انهار سنتی و دستی-4

 و همچنین سیستم های نوین آبیاری در باغات انجام گردد )وظیفه جهاد کشاورزی است ( .  کشاورزی است ( 

بحث حقابه و اخذ آب بها از بهره برداران تحت پوشش کانال شعبان که از چند جهت مشکل زا شده است .همانطور که در  -5

اره شد و در جلسات مکرری نیز که مابین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای نیز مطرح شده اند و تفسیر قانون توزیع  باال اش

قانون توزیع عادالنه آب به صراحت بیان می دارد که تقسمیم وتوزیع آب کانال    21عادالنه آب می باشد.تبصره ذیل ماده  

همکاران جهاد می گویند چرا فقط بخش اول این تبصره اجرا میشود و  کشاورزی و اخذ حق النظاره با وزارت کشاورزی است .

نظور آنها این هست که اگر تقسیم و توزیع با جهاد کشاورزی است ، اخذ حق النظاره نیز باید با جهاد باشد و به قولی به  نم

لنظاره و آب بها به حساب  حساب وزارت کشاورزی واریز شود .چرا باید زحمات و مشقتهای توزیع با جهاد باشد ولی حق ا

وزارت نیرو واریز شود ؟که البته این جای بحث دارد و می بایست توسط کارشناسان و قانون شناسان در این خصوص تحقیق  

 و نتیجه گیری شود. 

و با تصویت هیات وزیران و با تایید وزرای    99بخش دیگری از منازعات بوجود آمده درخصوص دستورالعملی است که درسال  

. کانال شعبان نیز  می باشد    "دستورالعمل تحویل حجمی آب "نیروو جهاد کشاورزی جهت اجرا ابالغ گردیده است .منظورم  

شده است و خالصه در این دستورالعمل که دربندهای متعدد وظایفی را برای    جز کانالهای مدرن در دستورالعمل مذکور معرفی 

اجرای دستورالعمل فوق با توجه به تجربه دوساله ای که در این  جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای تعریف کرده است  

دستورالعمل پیمانکار     به طور خالصه براساس اینخصوص داشتیم نه اینکه مشکلی حل نکرد بلکه بر مشکالت ما افزود   

معرفی شده از طرف جهاد می بایست نسبت به اخذ آب بها از کشاورزان  و باغداران اقدام نماید و از مبلغ اخذ شده هم هزینه  

تامین نماید و هم هزینه های جاری مانند خرید قفل و زنجیر و تعمیرات و ...و بکارگیری  نیروها و میرابهای تحت امر خود را 

نتظامی و هزینه شام و نهار و ...که این در عمل با توجه به شرایط اجتماعی شهرستان نهاوند عمال غیرممکن بود  نیروی ا

.یکی از دالیل این بود تا قبل از این دستورالعمل فرمانداری و کمیته برنامه ریزی مبلغی را برای ساماندهی نهر شعبان و  

می داد و پیمانکار نیز قرار دادی با منابع آب نهاوند منعقد می کرد و مبلغی  عملیات تقسیم و توزیع آب کانال شعبان تخصیص  

هزار تومان ( بعنوان آب بها از کشاورزان می گرفت ولی با این شرایط جدید هیچگونه اعتباری از طرف  10هم )مثال جریبی  
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هزار تومان    500ال جاری حدود جریبی  این مبلغ در سفرمانداری در این خصوص تعریف نمی شد و افزایش ناگهانی تعرفه ها )

شده است ( با مقاومت بهره برداران روبرو می شد .یکی از راهکارها این شد که این مبلغ را به صورت پلکانی افزایش دهیم  

  و  98تا کم کم کشاورزان آمادگی الزم را پیدا کنند برای همین در مصوبات شورای تامین مبلغ را بسیار کاهش دادند .درسال 

از کشاورزان  قرار داد با پیمانکار منعقد شد وچک و مبالغی اخذ شد اگر چه پیمانکار مدعی بود همین مقدار هم نتوانسته    99

جمع آوری کند و بیشترمبلغ را ازخودش پرداخت کرده است .به دلیل همین مشکالت و مقاومتی هم که جهاد کشاورزی از  

عمال قراردادی منعقد نشد .از طرفی شرکت مدیریت منابع آب تهران طی پاسخی به استعالم به    1400خود نشان داد در سال  

ی در تعرفه خالف مقررات می باشد و این مبالغ بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی   عمل آمده بیان کرد که هرگونه کاهش

و براساس قیمتهایی هست که خود جهاد کشاورزی اعالم می کند )یعنی سه درصد قیمت محصول برای کانالهای مدرن( و  

عالم کرد و بیان نمود که شورای تامین  از آن طرف نیز دیوان محاسبات قرار داد منعقد شده سال های مذکور را تخلف اداری ا 

دیوان  دادسرا  فرمانداری هیچگونه صالحیتی در کاهش تعرفه های اقتصادی ندارد و پرونده مدیرعامل و فرماندار وقت در  

درصد تعرفه واقعی    12.5محاسبات همچنان گشوده است !و اگر درسال جدید بازهم شورای تامین مصوب کرد مبلغ و تعرفه به  

 یابد ولی به دلیل مشکالت ذکر شده همچنان قرار دادی منعقد نشده است . کاهش  

تجربه ای که در این دوسال و براساس دستور العمل تحویل حجمی بدست آوردیم این بود که نمی بایست به خاطر جهاد  

رفه می رفتیم .منطقی  کشاورزی و فرمانداری و به این دلیل که تعرفه زیاد هست و حقابه جمع نمی شود زیر بار کاهش تع 

ترین کار این است که تعرفه واقعی و مبلغ واقعی را به جهاد کشاورزی ابالغ نماییم و این مشکل از طرف جهاد باید مرتفع  

پیگیری نماید که همچنین مبلغی قابل جمع آوری نیست و پیمانکاری نیز زیر بار این مسئولیت  شود و از طریق مراجع ذیربط  

بهتر است مسئولیت  ش تعرفه ها نه قرار دادی بسته شد و از این طرف متخلف هم شدیم یعنی دو سر باخت .نمی رود .با کاه

شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی همدان درجلساتی نشستی داشته باشند و جهت تعیین تکلیف این وضعیت  

کشیده شود که همین بازیها تکرار شود وقبل از شروع  هر چه زودتر تصمیم گیری کنند و نگذارند موضوع مجددا به سال آینده  

 فصل زراعی جدید کانال شعبان را از دستورالعمل تحویل حجمی خارج نمایند . 

یکی از پیشنهادها ی جهت کاهش تنشها  و درگیریها که از طرف جهاد کشاورزی نیز بر روی آن اصرار می شود و حتی  -6

و در جلسات اخیر نیز با حضور معاون محترم وزیر نیرو )جناب آقای دکتر الماسوندی  در سفر ریاست جمهوری نیز مطرح گردید  

( و استاندار محترم و هیئت همراهشان مطرح گردید ساخت کانال انتقال )اصلی ( در کنار کانال شعبان می باشد از مزایای  

کیلومتر کانال شعبان د رهر منطقه ای    15دریچه در طول    450اعالم شده این طرح این می باشد که به جای کنترل حدود  

دریچه را پوشش می دهد و کنترل    20دریچه که هر دریچه آب یک منطقه را مثال    20مثال یک دریچه تعبیه می کنیم حدود  

  100دریچه محدود می شود و جلوی بسیاری از خرابکاری ها گرفته می شود که البته این طرح اعتبار باالی    20دریچه ها به  

...( به    اردتومان دربرخواهد داشت که ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی پیش آمده )مثال رفع معارضان کشاورزی ومیلی

 بیش از اینها نیز برسد و زمان و انرژ ی بسیاری نیز مستهلک نماید . 
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هها یی که امکان انتقال  دراین دوسال بحرانی و خشکسالیهای بوجود آمده با مصوبات شورای حفاظت منابع آب از برخی چا -7

روستاهای تحت پوشش مانند  آب آنها به کانال شعبان بود استفاده گردید مانند چاه بیمارستان علیمرادیان .یا برخی چاههای  

 مناطق کوهانی و رضی آباد با آبیاری کردن قسمتی ازباغات سهمی در کاهش تنشها داشتند . 

انورها بر روی آنها صورت می گیرد .عالوه بر اینها کانال شعبان در حال حاضر  اینها راه حلهای عمده ای بود که بیشترین م

دارای مشکالت و ایراداتی نیز می باشد که می بایست حل شوند و اگر کوچک و ناچیز انگاشته شوند تبعات سنگینی تحمیل  

الیروبی کانال و تعمیر فنسهای پاره  خواهند کرد .مانند تعمیرات دریچه های معیوب ، مسدود کردن دریچه های غیرقانونی ، 

ساله و غرق شدن آن شد    3.5شده یا بریده شده که همین نبود فنس بر روی یکی از پلهای کانال شعبان باعث سقوط کودک  

که مدت دوسال این مدیریت را درگیر دادگاه نمود ودر حال حاضر نیز از این مناطق چندین مورد شناسایی شده اند که جهت  

تحمیل هزینه های مالی و معنوی بر شرکت ،  در درجه اول از خسارات جانی و داغدار شدن خانواده ها و در ثانی    جلوگیری 

 بهتر است هرچه زودتر نسبت به رفع ایرادات مذکور اقدام نمود . 

ت در  مشکالت نهر شعبان به قدری پر رنگ است که عمال دیگر مشکالت این شهرستان را تحت شعاع خود قرار داده اس

مبحث آبهای زیر زمینی نیز دشت نهاوند در بسیاری از نقاط با چالش اضافه برداشت بیشتر از پروانه بهره برداری مواجه هستیم  

و سرسختی و مقاومت آنها جهت کاهش قدرت موتورهای تعبیه شده یا نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای  

کشت اراضی خارج از پوشش که این نیاز به همکاری جهاد کشاورزی بعنوان  باشد.کشاورزی از اهم مشکالت این حوزه می  

متولی الگوی کشت نیز می باشد متاسفانه اهداف جهاد کشاورزی که بیشتر در پی توسعه اراضی و باغات و افزایش محصوالت  

ست در مقابل هم قرار می گیرند  زراعی می باشد عمال در برخی اوقات با اهداف وزارت نیرو که صرفه جویی در مصرف آب ه

شکایات متعدد از طرف کشاورزان یا سهامداران در خصوص تخلفات حوزه کشت خارج پوشش برخی اوقات اداره را با چالشها  .

و درگیریهای متعدد روبرو می کند پیشنهاد می گردد شرکت آب منطقه ای از طریق استعالم از وزارت نیرو تکلیف این موضوع  

قانون توزیع عادالنه آب را )در خصوص اراضی خارج پوشش نه تغییر کاربری    28و   27ازد و تعیین مصادیق مواد  را نهایی س

( را به جهاد کشاورزی و کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید در این صورت خود جهاد کشاورزی نیز با مسئولیت پذیری  

 بسیار بیشتر در این خصوص اقدام خواهد کرد . 

ر از تنشها و چالشهای دشت نهاوند مبحث پمپاژهای غیرقانونی از رودخانه ها و آبهای سطحی است که مخصوصا  یکی دیگ

در دوسال خشکسالی در کنار نهر شعبان و به خصوص در فصل بهاراکثر زمان و انرژی و نیروی اداری را صرف خود کرده  

ه حل مشخصی همچنان به صورت یک معضل باقی مانده  است و بدون اینکه نتیجه قابل مالحظه ای گرفته شود بدون را 

 است که در زیر توضیحاتی جهت شفاف سازی ارائه می گردد . 

   

 پمپاژهای غیرقانونی آبهای سطحی  
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اجازه برداشت  از زارعین روستاهای مجاور رودخانه گاماسیاب  نفر    24،آب منطقه ای غرب ، طی مجوزی به    1368درحدود سال  

رودخانه بوسیله موتور پمپ را صادر نمود حدود یک الی دو سال بعد با توجه به تبعات سوو نامطلوب صدور مجوزها    این   از

رودخانه گاماسیاب اقدام  ،کلیه آنها لغو گردید .این مجوزها باعث شد که بسیاری دیگر نیز نسبت به پمپاژ کردن غیرقانونی از  

نمایند و عمال سبب شد که آب رودخانه  به حقابه بران پایین دست نرسد.که خود سبب شروع اعتراض روستاهای پایین دست  

شد .این درگیریها تا همین اکنون نیز ادامه دارد و به خصوص در سالهای خشک و کم بارش به اوج خود می رسد.درسالهای  

که خشکسالیها کم کم نمود پیدا کردند    1400سیالب رخ داده مشکلی وجود نداشت ولی دربهار سال  با توجه به    99و    98

اعتراضات شروع شدند .بزرگترین اعتراضات از طرف کشاورزان روستاهای ، شهرک سلگی ، موسی آباد، شریف  تجمعات و  

دست که عمدتا در گوشه ، گوشه سعد وقاص ،  آباد و رودباری صورت گرفت که به پمپاژهای غیرقانونی توسط روستاهای باال

علمدار ، وهمان انجام می گرفت .تجمعات گسترده در برابر فرمانداری شهرستان نهاوند و مراجعات مکرر به منابع آب نهاوند  

منتج به تشکیل جلسات متعددی شد ، که درچندین جلسه که با حضور فرماندارو دادستان وفرمانده کل نیروی انتظامی و  

مسئولین استانی شرکت آب منطقه ای همدان تشکیل شد راهکارهای ارائه گردید از آنجمله این بود چون خشکسالی غیر  

مترقبه بود جهت جمع آوری کشت گندم و گشنیز روستاهای باالدست که نهایتا تا اواسط تیرماه جمع آوری می شد فرصتی  

د استفاده شود و بعد آن با کلیه متخلفین به شدت برخورد خواهد  داده شود با شرط اینکه پمپهای محدودی به صورت محدو

 ادامه یافت .   99شد .اما درعمل متاسفانه این همکاری صورت نگرفت و استفاده های غیر قانونی تا پایان فصل پاییزه درسال  

ت گرفته از ان  ورزراعی بعد ص  با توجه به تجربه کسب شده و با اولتیماتوم دادستان نهاوند اقدامات پیشگیرانه ای برای سال

صدور اخطاریه برای کلیه پمپهای غیرقاونی شناسایی شده و نصب بنر در اماکن عمومی و محل اجتماعات روستاهای  جمله  

این اقدامات باعث شد در  دارای تخلف مبنی بر برخورد شدید با کلیه متخلفین و اطالع رسانی از طریق شبکه های مجازی .

سبت به جلوگیری از کشت صیفی جات و گوجه  خیار تا حد زیادی جلوگیری شود ولی همچنان کشت و  فصل زراعی بعد ن

انجام شد و دستور دادستان نهاوند و طی هماهنگی    1401زرع گندم و گشنیز و ...ادامه داشت با جلساتی که در آغاز سال  

د .با توجه به مفاد ماده یک توزیع  لع  و قمع ادوات ش انجام شده با فرماندهی نیروی انتظامی قرار بر انجام عملیاتی جهت ق

عادالنه آب و تبصره ذیل آن که تقسیم و توزیع آب کشاورزی را برعهده جهاد کشاورزی اعالم می کرد و با دستور دادستان  

وله های آبرسانی  محترم نهاوند ، جهاد کشاورزی نهاوند نیز به موضوع ورود پیدا کرد .و براساس دستور دادستان قلع و قمع ل 

در حریم و بستر رودخانه و جمع آوری ادوات غیرمجاز پمپاژ برعهده مدیریت منابع آب و جمع اوری لوله ای آبرسانی در اراضی  

 کشاورزی برعهده جهاد کشاورزی می باشد . 

و به کارگیری چندین  طی سه مرحله و با حضور نمایندگان منابع آب نهاوند و جهاد کشاورزی و فرماندهی انتظامی نهاوند  

و ضبط چند مورد موتور پمپ اقدام گردید  کارگر و بیل تراکتوری و اره برقی و دستی نسبت به بریدن لوله ها و قلع و قمع آنها  

 و برای مدتی وضع آبرسانی بهبود یافت ولی متاسفانه مجددا تخلفات شروع شد. 
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تراکتوری بودند و درعر ض چند دقیقه در انتهای تراکتور نصب شده و با خبر دار  مشکل عمده اینجا بود که پمپها به اصطالح  

کردن آنها به راحتی  توسط تراکتور قابل جابجایی بودند و تجربه جدیدی هم که پیدا کردند نسبت به استفاده از لوله های تا  

 الت را دو چندان کرد . شو و قابل حمل و جابجایی به جای لوله های پلیکا و پی وی سی نمودند و مشک 

طی قرار دادی فیمابین کشاورزان و فرماندهی نیروی    با توجه به ادامه اعتراضات و سختی کار تصمیم جدیدی اتخاذ شد  

انتظامی قرار بر این شد به صورت شبانه روزی نیروی انتظامی در کل مسیر حضور داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف به  

طرح  ویا با حضور نمایندگان منابع آب و جهاد کشاورزی نسبت به جمع آوری ادوات آبرسانی اقدام گردد .صورت جرم مشهود 

در ابتدای کار بسیار موفقیت آمیز بود به طوری که علیرغم کاهش آبدهی رودخانه ها آب به روستاهای پایین دست رسید و  

نیروی انتظامی و روستاهای متخلف باالدست بیشتر شد و  باعث شادی و شعف آنها شد ولی این بار درگیریهای فی مابین  

تجمعات و اعتراضات آنها را در پی داشت .بنا به دالیلی و متاسفانه اعمال نفوذهایی که برخی متخلفین می کردند و همچنین  

ه این متن هست  تنشهای اجتماعی که پیش آمده بود ادامه کار با مشکالتی فراوان مواجه شد که توضیحات آن خارج از حوصل

.به مرور هم با توجه به افزایش گرما و کاهش آبدهی رودخانه ها نیز کم کم موضوع پمپاژ ها فروکش کرد ولی این ماجرا در  

 صورت تداوم خشکسالیها ادامه دار خواهد بود و باید چاره ای برای آن اندیشید . 

تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین بود و پیگیریهایی که  ناگفته نماید یکی دیگر از اقداماتی که در این خصص انجام شد  

در مناطق دیگر نیز این پمپازهای  برای آنها انجام شد که با توجه به طوالنی بودن روال قضایی عمال کارکرد مطلوبی نداشت . 

رزول و روستاهای  غیرقاننی و اعتراضات وجود داشت ولی به شدت و فراگیری روستاهای فوق نبود.درجاهایی مانند کانال ب

 زرامین سفلی و علیا یا روستای عنبر قنبر . 

 

 صدور سند مسیل باروداب  

یکی از اقدامات فاخر انجام شده در این مدت صدور اولین سند تک برگ بستر رودخانه در استان همدان و جز اولینها در کشور  

نهاوند و پیگیریهای صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و  بود و آن رودخانه بارودات بود .با همت همکاران محترم در منابع آب  

.جهت انجام این امر مطالعات اولیه در  امالک شهرستان نهاوند وتعامل خوب و سازنده ایشان این اقدام قانونی صورت گرفت  

خواهد    این خصوص صورت گرفته و پس ازاطالع رسانی به عموم مردم و درصورت نبود اعتراض نسبت به صدور سند اقدام

هکتار از بستر رودخانه باروداب به مالکیت دولت درآمد.این سند به نام وزارت نیرو و شرکت آب    4.6شد .طبق این سند حدود  

 منطقه ای همدان و به نمایندگی از طرف دولت صادر شده است  

سو استفاده های احتمالی و پدیده  از اهداف صدور چنین سندهایی نیل به حکمرانی خوب آب می باشد تا بستر رودخانه ها از  

ه بر بستر رودخانه ها به طور مستقیم بر آب رودخانه ها و مدیریت سیل موثر است آزاد  ها شومی مانند زمین خواری که عالو

 سازی گردند و از نتایج چنین حکمرانی ، تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانه ها می باشد . 
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قانون توزیع عادالنه آب مصوب    2و همچنین ماده    1347ه ملی شدن آن مصوب سال  قانون آب و نحو  2با توجه به ماده  

قانون اساسی بوده و تقریبا همان مضمون قنون قبلی را دارد ، بسترو انهار طبیعی   45که بعد ا زانقالب و متاثر از اصل  1361

ن حدود و اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در  و رودخانه ها اعم از دائمی و یا فصلی متعلق به دولت اعالم شده است و تعیی

 آن و اختیار پیگیری قضایی در این باره را به وزارت نیرو سپرده است . 

برای رودخانه ها و مسیلها ، به دنبال  تصویب قانون جامع حد نگار )کاداستر(  الزم به توضیح است لزوم صدور سند مالکیت  

دستگاههای اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا    صورت پذیرفت که تمام  1393کشور در سال  

سال از تاریخ   5قانون یاد شده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ظرف   3اداره خود نموده است ..به موجب ماده  

د کلیه امالک و اراضی داخل محدوده  الزم االجرا شدن این قانون، حد نگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدو 

های مرز جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و موقعیت کلیه کوهها ، مراتع، جنگلها ، دریاها ،دریاچه ها ،تاالبها،مسیلهای  

کلیه    دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری ا زنقشه ها و سایر اطالعات توصیفی و ثبتی 

 امالک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر گردد . 

صدور سند برای بستر رودخانه ها و به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت نیرو باعث تثبیت وضعیت حقوقی  

فروش ( می گردد وعالوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص    اراضی مذکور به عنوان مشترکات)مطلقا غیرقابل واگذاری و غیرقابل

به این اراضی و پیشگیری از پدیده زمین خواری ، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتال به اراضی ملی و منابع طبیعی  

خاص در می آِید ،  است و به مرور زمان و بروز مسائلی مانند قانونگذاری جدید ، قابلیت واگذاری پیدا می کند و به تملک اش

 جلوگیری به عمل می آورد. 

 

 پایان سخن 

سال سابقه کاری می باشد و تا جایی که حافظه یاری    18بیش از  این خالصه ای از اهم فعالیتهای اینجانب در طول حدود  

ارب بتواند  می داد )به خصوص سالهای دور ( و با اولویت اهمیت موضوع به شرح و توضیح آنها پرداختم .امیدوارم این تج

به کار آید .درپایان اول از  در شرکت  هرچند به صورت ناچیز مثمر ثمر بوده باشد و جهت حل گوشه ای از مشکالت موجود  

همه از خداوند منان سپاسگزارم که این توان را به اینجانب عطا فرمودند که که گامی در جهت پیشبرد اهداف مملکت و  

به زیستن نخواهد  بوم بردارم و اگر نباشد یاری و الطاف ذات پاک او هیچ موجودی قادرمرز و    این  خدمت گذاری  به مردم   

از خانواده ام که در تمام مشکالت و  ویژه    اش ، ودر ادامه قدردانی    به حل معظالت پیش روی خود و جامعه    بود چه رسد

و   و نامالیمات  پشتیبان و حامی اینجانب بوده اند   کمبودهاتمام سختی ها و در پستی و بلندیهایی کاری در کنارم بوده اند و 

همچنین همکاران محترم شهرستان و استان که با حمایتهای همیشگی و به موقع باعث قوت قلب و دلگرمی شده اند و بدون  

وانیم در راه رضای او  این حمایتها بی شک در میانه راه متوقف می شدم و امیدوارم خداوند این توفیق را نصیبمان نماید که بت 

 و برای او و در جهت خدمت به مردم گامهای مفیدی برداریم.و علی اهلل المستعان . 
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