
در جلسه بررسی مشکالت مردم روستای کمندان مطرح شد

پیشرفت 76 درصدی سد کمندان ازنا
ای  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 76 فیزیکــی  پیشــرفت  از  لرســتان 
درصــدی در ســد کمنــدان شهرســتان 

داد. خبــر  ازنــا 
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهنــدس  لرســتان،  ای  منطقــه  آب 
علــی امیــد ســیفی در جریــان بازدیــد 
ــدان  ــد کمن ــرای س ــد اج ــتاندار از رون اس
ــی  ــکالت اهال ــع مش ــا و رف ــتان ازن شهرس
اظهــار داشــت: عملیــات ســاخت ســد 
ــن  ــدف تامی ــا ه ــال 1383 ب ــدان س کمن
آب آشــامیدنی ازنــا و الیگــودرز بــه 18 
ــت  ــردن هف ــی ک ــب و آب ــون مترمکع میلی

هــزار و 200 هکتــار اراضــی کشــاورزی 
ــت. ــده اس ــاز ش آغ

وی تصریــح کــرد: چهــار هــزار و 500 
ــک  ــه ی ــانی در مرحل ــبکه آبرس ــار ش هکت
ــه و  ــل س ــت و مراح ــده اس ــام ش , دو انج
چهــار آن توســط جهــاد کشــاورزی انجــام 

ــی شــود. م
وی بــا بیــان اینکــه 30 درصــد باقــی مانده 
از روســتا نیــز در حریــم کیفــی ســد قــرار 
ــد  ــه س ــم دریاچ ــت: حج ــرد، گف ــی گی م
ــون مترمکعــب و حجــم  ــدان 82 میلی کمن
تنظیــم آب ســد کمنــدان 72 میلیــون 

ــت. ــب اس مترمکع

روســتاییان  مطالبــات  افــزود:  ســیفی 
ســاکن در اطــراف ســد کمنــدان ازنــا 250 
ــرآورد شــده کــه تاکنــون  میلیــارد ریــال ب
اعتبــاری بــرای پرداخــت ایــن میــزان، 

ــت. ــه اس ــاص نیافت اختص
بــا اجــرای ســد کمنــدان بیــش از 70 
درصــد روســتای محــل احــداث ایــن ســد 

ــی رود. ــر آب م زی
ــی  ــالم اهال ــر اع ــا ب ــرد: بن ــار ک وی اظه
محــل 200 خانــوار در اطــراف ســد ســاکن 
اســاس  بــر  تعــداد  ایــن  امــا  هســتند 
ــوار اســت. بــرآورد ایــن شــرکت، 150 خان

ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

آب  پیشــنهاد شــرکت  افــزود:  لرســتان 
ــدود  ــه ح ــتا ب ــی روس ــه ای جابجای منطق
2 کیلومتــری پاییــن دســت ســد بــود 
کــه مــورد قبــول واقــع نشــد چراکــه 
روســتاییان خواســتار اســکان در باالدســت 

ســد هســتند.
آب  تامیــن  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
ســد  از  الیگــودرز  و  ازنــا  آشــامیدنی 
کمنــدان، اســتقرار روســتا در باالدســت 
ــذا  موجــب آلودگــی آب ســد مــی شــود ل
ایــن کار بــه هیــچ وجــه امکانپذیــر نیســت.

مــردم  گفــت:  نیــز  لرســتان  اســتاندار 
ــی  ــا مردم ــع ازن ــدان از تواب ــتای کمن روس

اجرایــی  شــرایط  کــه  هســتند  فقیــر 
ــا از  ــرت آنه ــب مهاج ــدان موج ــد کمن س

منطقــه شــده اســت.
ــرای  ــرای اج ــری ب ــه گی ــزود: نتیج وی اف
خصــوص  در  ویــژه  بــه  طرحــی  هــر 
کمنــدان بایــد همزمــان بــا رضایــت مــردم 
باشــد تــا مشــکلی در رونــد اجــرای طــرح 

ــود. ــاد نش ایج
در  مشــاوران  متاســفانه  گفــت:  بازونــد 
ــگاه  ــی ن ــائل اجتماع ــه مس ــا ب ــم ه تصمی
ــرای  ــا ب ــرح ه ــه ط ــد در حالیک ــی کنن نم
مــردم اجــرا مــی شــود و نظــر آنهــا مهــم 
ــه3 ــل در صفح ــن کام ــت.      مت اس
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ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه همــراه چنــد تــن از مدیــران  لرســتان ب
شــرکت  در حضــور اصحــاب رســانه از 
ــد کــرد. ــروژه انتقــال آب کاکارضــا بازدی پ

علــی امیــد ســیفی در حاشــیه ایــن بازدیــد 
ــزرگ   ــی از ب ــا یک ــروژه کاکارض ــت: پ گف
ــه  ــی اســتان اســت ک ــای آب ــن طرح ه تری
در شــمال شــهر خرم آبــاد واقــع شــده 

اســت.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــزود: ه وی اف
انتقــال آب رودخانــه کاکارضــا بــه حوضــه 

شــرب،  نیازهــای  تأمیــن  و  خرم آبــاد 
ــت. ــه اس ــاورزی منطق ــت و کش صنع

آب  انتقــال  ســامانه  کــرد:  اضافــه  وی 
بنــد  شــامل  خرم آبــاد  بــه  کاکارضــا 
انحرافــی - تونــل اصلــی انتقــال آب و 
ســامانه انتقــال آب بــه طــول 24 کیلومتــر 
ــل  ــخ، مخم ــراب تل ــی س ــدهای مخزن س

کــوه و... اســت.
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــا تخصیــص 
ــامل  ــه ش ــب آب ک ــون مترمکع 117 میلی
55 میلیــون مترمکعــب شــرب، 5 میلیــون 
مترمکعــب صنعــت و 57 میلیــون متــر 

مکعــب کشــاورزی در حــال اجراســت.
ای  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــزود:  ش ــتان اف لرس
ــروژه  شــهری لرســتان 20 درصــد از کل پ
انتقــال آب کاکارضــا بــه شــهر خــرم آبــاد 

ــت. ــرده اس ــی ک را عملیات

دســت  و  عوامــل  از  مراســمی  طــی 
انــدرکاران ســاخت ســد مخزنــی حوضیــان 

الیگــودرز تجلیــل کــرد . 
ــی شــرکت آب  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منطقــه ای لرســتان ، در ایــن جلســه کــه 
ــت طــرح و  ــا حضــور مدیرعامــل و معاون ب
ــکاران  ــاور و پیمان ــران مش ــعه و مدی توس
طــرح برگــزار گردیــد؛ مهنــدس علــی 
آب  شــرکت  مدیرعامــل  ســیفی  امیــد 
و  تقدیــر  ضمــن  لرســتان  ای  منطقــه 
ــه در پیشــرفت  ــل ک ــه عوام تشــکر از کلی
پــروژه نقــش داشــتند اظهــار داشــت، 
ــن  ــی از مهمتری ــدحوضیان یک ــت: س گف
پــروژه هــای اســتان بشــمار مــی رود کــه  
ــزان  ــما عزی ــاالی ش ــوان ب ــت و ت ــا هم ب
ــانیم  ــاح برس ــه افتت ــه مرحل ــتیم ب توانس
و امیدواریــم کــه هرچــه ســریعتر بــا 
ــد  ــن دســت س ــای پایی ــبکه ه ــاح ش افتت
شــاهد بهــره بــرداری کامــل از ایــن پــروژه 

ــیم. باش
ــرح  ــت ط ــد معاون ــی بیرانون ــدس عل مهن
ــل  ــه عوام ــز از کلی ــرکت نی ــعه ش و توس
اجرایــی ســد ، مشــاور  و پیمانــکاران و 
همچنیــن شــخص مدیرعامــل شــرکت 

ــدای  ــان ابت ــزود : از هم ــرد و اف ــکر ک تش
ــدن آن در  ــی ش ــا اجرای ــرح ت ــه ط مطالع
ــته و از دور و  ــت داش ــروژه فعالی ــار پ کن
ــوده  ــای کار ب ــختی ه ــاهد س ــک ش نزدی
ام و جــا دارد از زحمــات و پیگیریهــای 
ــی  ــن همدل ــرکت و همچنی ــل ش مدیرعام
ــل  ــن عوام ــده بی و یکپارچگــی بوجــود آم
ــل  ــل بعم ــر و تجلی ــروژه تقدی ــی پ اجرای
آِیــد و جــا دارد از یــاد و خاطــره عزیزانــی 
کــه در ایــن پــروژه نقش بســزایی داشــتند 
از جلــه مهنــدس شــهرام جایــدری را 

ــم. ــی بداری گرام
در پایــان ایــن جلســه مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان لــوح تقدیــر و 
ــه عوامــل  ــود ب ــه رســم یادب ــی را ب هدایای

ــرد .  ــم ک ســد تقدی
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اقدامات انجام گرفته توسط منابع 
آب شهرستان دلفان در 4 سال 

گذشته

شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در 
اســتان توانســته اســت خدمــات شــایانی 

ــت. ــام داده اس را انج
شهرســتان دلفــان نیــز بــه دلیــل وجــود 
ــتانهای  ــا اس ــواری ب ــا و همج روان آبه
غربــی و پربــاران کشــور، از لحــاظ منابع 
آب از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

ــه  ــات انجــام گرفت ــن اقدام ــم تری از مه
منابــع آب شهرســتان دلفــان مــی تــوان 
بــه جلوگیــری از اضافــه برداشــت چــاه 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــاورزی ط ــای کش ه
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  حفاظــت   ،
ــور  ــت نصــب کنت ــزی جه ــه ری ،  برنام
هــای هوشــمند و جلوگیــری از کشــت 

ــرد. ــاره ک ــت  اش ــوالت آبدوس محص
شهرســتان  آب  منابــع  اداره  رئیــس 
دلفــان گفــت: جلوگیــری از اضافــه 
برداشــت چــاه هــای صنعتــی و اجــرای 
احــکام دادگســتری در ایــن زمینــه 
ــه  ــه منجرب ــه ک ــداد 20 حلق ــه تع ، ب
ــت  ــن و برداش ــدر رفت ــری از ه جلوگی
ــزان  ــه می ــی ب ــی آب زیرزمین غیرقانون
حــدوداً 300 لیتــر در ثانیــه، جلوگیــری 
ــاز و  ــر مج ــای غی ــاه ه ــاری چ از حف
ــاری غیرمجــاز،  ــف 3 دســتگاه حف توقی
پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن حداقــل 
ــر،  ــال اخی ــه س ــاه در س ــه چ 40 حلق
ــع آب  ــه مناب ــام گرفت ــات انج از اقدام
ــان در 4 ســال گذشــته  شهرســتان دلف

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ب
ــزود: واگــذاری  ســیروس طهماســیان اف
ــه  ــاورزی در منطق ــاه کش ــه چ 4 حلق
خــاوه و تبدیــل حــدود 150 هکتــار 
اراضــی دیــم بــه آبــی در ایــن منطقــه، 
مجــوز  مــورد   4 تعــداد  واگــذاری 
پــرورش ماهــی کــه ظرفیــت شهرســتان 
ــاند. ــی رس ــن م ــه 80 ت ــال ب را در س

ــه ســازی ایســتگاه  وی  تکمیــل و بهین
هــای هیــدرو متــری و هیدرولــوژی 
بــر روی رودخانــه بــادآور و ایســتگاه 
تمــام دیجیتــال واقــع در روســتای 
ــات  ــام مطالع ــن انج ــراج و همچنی کف
حریــم و بســتر رودخانــه بــادآور در 
مقطــع ورودی و خروجــی شــهر نورآبــاد 
بــه طــول 3 کیلومتــر و . . . از دیگــر 
اقدامــات انجــام گرفتــه ایــن شهرســتان 

ــرد. ــوان ک عن
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دو دســتگاه تراکتــور حفــاری غیــر مجــاز 
ــان مــاه ســال جــاری در روســتای  در آب
شهرســتان  علیــا   لبــان  و   امیرآبــاد 

ــد . ــف ش دورود توقی
مدیــر امــور آب شهرســتان دورود ضمــن 
ــای  ــروه ه ــرد گ ــت ازعملک ــالم رضای اع
کاری  حــوزه  در  بازرســی  و  گشــت 
ــتمر  ــی مس ــت زن ــت: در گش ــود گف خ
ایــن  بازرســی  گــروه هــای گشــت و 
غیــر  حفــاری  یکدســتگاه  شهرســتان 
مجــاز درروســتای امیــر آبــاد بخــش 
ــه  ــف و ب ــتان دورودکش ــزی شهرس مرک
پارکینــگ  بــه  ادوات حفــاری  همــراه 

منتقــل شــد . 
در   : اظهارداشــت  مقــدم  عزیــزی 
ــادل بخــش آبهــای  ــاء و تع راســتای احی
گســترده  برنامــه  امســال  زیرزمینــی 
بــا  برخــورد  و  جلوگیــری  بــرای  ای 
بینــی  پیــش  غیرمجــاز  حفاریهــای 
ــم داد  ــازه نخواهی ــا اج ــت و م ــده اس ش
ــع  ــه مناف ــیدن ب ــرای رس ــده ای ب ــا ع ت
ــده  ــردم را نادی ــع م ــود مناف شــخصی خ

بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری دســتگاه 
ــتای  ــی در راس ــروی انتظام ــی و نی قضای
برنامــه هــای امــور آب شهرســتان اظهــار 

ــدون همــکاری و  ــدون شــک ب داشــت: ب
بــا  برخــورد  عزیــزان  ایــن  همراهــی 
ــم  ــه حری ــن ب ــون شــکنان و متجاوزی قان

ــد. ــد ش ــر نخواه ــکان پذی آب ام
عزیــزی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــتای  ــتان دورود در راس ــور آب شهرس ام
شهرســتان  در  آب  منابــع  از  حفاظــت 
اظهــار داشــت: نیروهــا و کارشناســان 
ایــن شــرکت در راســتای رفــع شناســایی 
ــاز و  ــر مج ــای غی ــا چاهه ــورد ب و برخ
دســتگاههای حفــاری غیــر مجــاز در 
تــالش بــوده و بــه صــورت شــبانه روزی 
آمادگــی برخــورد بــا متخلفــان را دارنــد.

وظیفــه  را  آب  منابــع  از  وی حفاظــت 
همــه  گفــت:  و  دانســت  همگانــی  ای 
آحــاد مــردم جامعــه مــی بایســت بــرای 
ــرمایه ای  ــوان س ــه عن ــت از آب ب حفاظ

ــد. ــالش کنن ــی ت مل

توقیف دو دستگاه حفاری غیر مجاز در دورود

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
لرســتان از طــرح هــا و برنامــه هــای 
در دســت اجــرا در امــور آب شهرســتان 

ــرد. ــد ک ــله بازدی سلس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان، مهنــدس علــی 
امیــد ســیفی در ایــن بازدیــد یــک روزه 
ضمــن بازدیــد از ســاختار تشــکیالتی 
توجــه  از  شهرســتان،  ایــن  آب  امــور 
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــژه ش وی
بــه طــرح هــای در دســت اجــرای امــور 

آب سلســله خبــر داد.
وی گفــت: شهرســتان سلســله از لحــاظ 
در  آب  منابــع  داشــتن  و  جغرافیایــی 
باالیــی  اهمیــت  از  لرســتان  اســتان 
برخــوردار بــوده و بایــد بــا برنامــه ریــزی 
ــکالت  ــع مش ــتای رف ــت در راس و مدیری

ــرد. ــالش ک ــه ت ــن منطق ای
ــکالت  ــع مش ــر رف ــد ب ــن تاکی وی ضم
پیــش روی طــرح هــای در دســت اجــرا 
داشــت:  اظهــار  شهرســتان  ایــن  در 
ــاماندهی  ــناب و س ــیر خرگوش ــرح مس ط
ایــن  در  رودخانــه  بســتر  اراضــی 
شهرســتان از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

ــت. اس

سلســله  شهرســتان  آب  امــور  مدیــر 
ضمــن  بازدیــد  ایــن  در  گفــت:  نیــز 
برنامــه ریــزی بــرای جانمایــی طــرح 
ــر  ــد شــن و ماســه در شهرســتان ب جدی
و  صنایــع  ســازمان  بیشــتر  همــکاری 
معــادن بــرای رفــع مشــکالت ایــن مهــم 

ــد. ــد ش تاکی
حجــت حســنوند افــزود: در وضعیــت 
ــارات،  ــع آب و اعتب ــای مناب ــاخص ه ش
ــن  ــه ای ــتری ب ــه بیش ــت توج ــی بایس م
شهرســتان داشــته باشــیم تــا بــا اجــرای 
ــع  ــدام، از مناب طــرح هــای در دســت اق

ــم. ــت کنی ــه حفاظ ــن منطق آب ای
مخزنــی  ســد  مطالعــات  اجــرای  وی 
فیــروز آبــاد را از مهمتریــن مطالبــات 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــتان عن ــن شهرس ای
بــا اجــرای ایــن طــرح مــی تــوان زمینــه 
در  آب  منابــع  از  حفاظــت  و  اشــتغال 

ــرد. ــم ک ــتان را فراه شهرس
ــز  ــاری نی ــال ج ــرد: در س ــه ک وی اضاف
بحــث ســاماندهی انهــار و آزادســازی 
ــتور  ــه در در دس ــم و بســتر رودخان حری
ــرار  ــله ق ــتان سلس ــور آب شهرس کار ام
ــده  ــاد ش ــدت ی ــه در م ــه، بطوریک گرفت
11 هکتــار از اراضــی مســیر و بســتر 

ــت. ــده اس ــازی ش ــه آزادس رودخان
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــاری و  ــال ج ــان س ــا پای ــم ت ــن مه ای
اجــرای  بــرای  نیــز  آینــده  ســال  در 
ــم  ــازی حری ــناب و آزادس ــرح خرگوش ط

ــد. ــد ش ــدام خواه ــان اق کهم
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برمــه  شــیدا 
ر یــا ز

طبیعــی  آبهــای 
و  حرکــت  هنــگام 
زمیــن  از  خــروج 
ــی  ــر خارج ــداری عناص ــاوی مق ح
و معلــق مــی  بصــورت محلــول 
ــد از  ــر میتوانن ــن عناص ــند. ای باش
نظــر مصــرف مناســب یــا نامناســب 
و حتــی خطرنــاک باشــند. لــذا 
آب  در  موجــود  عناصــر  بررســی 
قبــل از مصــرف آن ضــروری اســت.

ــه  ــه ای آب در زمین ــه تجزی مطالع
و  فیزیکــی  شــیمیایی،  هــای 
مصــارف  جهــت  باکتریولــوژی 
شــرب، صنعــت و کشــاورزی مهــم 
مــی باشــند. عــالوه بــر تجزیــه آب 
ــاء  ــون منش ــری چ ــات دیگ اطالع
آب، چگونگــی خــروج آب از زمیــن 

و... را بایســتی بررســی کــرد.
ارزش نتایــج تجزیــه آب بســتگی 
کامــل بــه طــرز نمونــه بــرداری آب 
آزمایشــی دارد. نمونــه آب بایســتی 
ــت  ــه کفای ــخص آگاه ک ــیله ش بوس
ــرداری را  ــه ب ــح نمون ــام صحی انج

ــرد.  ــام گی دارد انج
ــد  ــد بدان ــده بای ــرا آزمایــش کنن زی
کــه نمونــه هــا در چــه محلــی، 
ــه برداشــت  ــی و چگون در چــه زمان
شــده انــد و از آزمایــش نمونــه 
ــا  ــت آنه ــل برداش ــه مح ــی ک های
مشــخص نیســت بایســتی اجتنــاب 

آزمایشــگاه آب  کرد.بطورکلــی در 
آزمایشــات  لرســتان  ای  منطقــه 
ــی  ــی و کیف ــق کم ــه دو طری آب ب
صــورت مــی پذیــرد. در طریقــه 
کمــی هــدف انــدازه گیــری مقادیــر 
عناصــر موجــود در آب و در طریــق 
گیــری  انــدازه  هــدف  کیفــی 
کاتیــون هــا، آنیــون هــا، مــواد 
محلــول، مــواد معلــق و بارکــف 

ــد. ــی باش ــی م ــع آب مناب
بعــد از انجــام نمونــه بــرداری از 
ــه  ــده نمون ــخص ش ــع آب مش مناب
زمــان ممکــن  هــا در کمتریــن 
شــده  منتقــل  آزمایشــگاه  بــه 
تــا آزمایشــات الزم بــرروی آنهــا 

صــورت پذیــرد.
بــرای انجــام آنالیــز شــیمیایی بعــد 
از انتقــال نمونــه هــا بــه آزمایشــگاه 

بایســتی فــوراً اقــدام بــه انجــام 
آزمایــش نمــود زیــرا ممکــن اســت 
مــدت  طوالنــی  مانــدن  اثــر  در 
ــرده و  ــر ک ــت آب تغیی ــا، کیفی آبه

ــردد. ــل نگ ــوب حاص ــه مطل نتیج
آب  شــیمیایی  آنالیــز  در 
آب  در  مهــم  پارامترهــای 
کشــاورزی، صنعــت و شــرب نظیــر 
 ،)EC( آب، هدایــت الکتریکــی PH
 ،)SAR( ســدیم  جــذب  نســبت 
باقیمانــده تبخیــر )TDS(، قلیائیت، 
ســختی آب شــامل ســختی موقــت 
و ســختی کل، درصــد ســدیم و 
ــیم،  ــدیم، پتاس ــر س ــری نظی عناص
کلرورهــا،  منیزیــم،  کلســیم، 
ســولفات هــا، نیتــرات هــا، کربنــات 
ــود در  ــای موج ــات ه ــا و بیکربن ه

آب مــورد توجــه مــی باشــند.
میــزان  کننــده  تعییــن  آب   PH
آب  بــودن  بــازی  یــا  اســیدی 
ــا PH< 6 را آب  ــد. آب ب ــی باش م
اســیدی و آب بــا PH>  7 را آب 
بــازی و آب بــا PH=7 را آب خنثــی 

ــد. ــی نامن م
ــزان  ــراه می ــه هم ــا ب ــن پارامتره ای
عناصــر موجــود در آب بســیار مهــم 

مــی باشــد.
در PH هــای اســیدی عناصــری 
بــه  منیزیــم  و  کلســیم  ماننــد 
همــراه ســولفات هــا، کلرورهــا، 
ــا  ــات ه ــی کربن ــا و ب ــات ه کربن
خاصیــت خورندگــی پیــدا مــی 
ــختی  ــش س ــبب افزای ــد و س کنن

آب مــی شــوند.
کلســیم و منیزیــم جــزء فلــزات 
ــه  ــه ب ــند ک ــی باش ــی م دوظرفیت
ــات  ــا و کربن ــات ه ــراه بیکربن هم
ــد ســختی  ــا و هیدروکســید تولی ه
موقــت و بــا ســولفات هــا، کلرورهــا 
و نیتــرات هــا تولیــد ســختی دائــم 
مــی کننــد. مجمــوع دو ســختی 
کل  ســختی  را  دائــم  و  موقــت 

ــد. ــی دهن ــکیل م تش
ــی  ــه م ــی گفت ــه آب ــخت ب آب س
شــود کــه درجــه ســختی آن از 
ppm 200 بیشــتر باشــد. در آب 
ــی  ــف نم ــون خــوب ک ســخت صاب

کنــد و ســبزیجات خــوب پختــه 
نمــی شــوند و اختــالالت گوارشــی 
ــن آب  ــود. همچنی ــی ش ــاد م ایج
ــوب در  ــاد رس ــبب ایج ــخت س س
ــای  ــبکه ه ــی، ش ــای صنعت بویلره
لولــه کشــی آب و تانکرهــا و منبــع 

ــود. ــی ش ــای آب م ه
ــم بصــورت  امــالح کلســیم و منیزی
بــی کربنــات ســبب  و  کربنــات 
آب  ســختی  و  قلیائیــت  ایجــاد 
مــی شــوند و بصــورت ســولفات 
هــا باعــث ازدیــاد ســختی آب مــی 

ــوند.  ش
ــا  ــراه کلروره ــه هم ــالح ب ــن ام ای
هــای  دیــگ  خوردگــی  ســبب 
ــدیم  ــالح س ــوند. ام ــی ش ــار م بخ
ــات  ــی کربن ــات و ب ــورت کربن بص
ــورت  ــت و بص ــاد قلیائی ــبب ایج س
ســولفات باعــث ایجــاد کــف در 
بصــورت  و  بخــار  هــای  دیــگ 
کلــرور باعــث ایجــاد طعــم شــوری 

در آب مــی شــوند.
هدایــت  گیــری  انــدازه  در 
میــزان  بــه  هــا  آب  الکتریکــی 
امــالح موجــود در آب پــی مــی 
رســوب  آزمایــش  در  و  برنــد 
و  معلــق  مــواد  میــزان  ســنجی 
گیــری  انــدازه  موجــود  بارکــف 
ــا  ــن پارامتره ــه از ای ــود ک ــی ش م
ــی شــود. در سدســازی اســتفاده م

*کارشناس کیفیت آب 

ــه ای  ــل شــرکت آب منطق ــر عام مدی
فیزیکــی 76  پیشــرفت  از  لرســتان 
درصــدی در ســد کمنــدان شهرســتان 

ــر داد. ــا خب ازن
ــط عمومــی شــرکت  ــزارش رواب ــه گ ب
آب منطقــه ای لرســتان، مهنــدس 
علــی امیــد ســیفی در جریــان بازدیــد 
اســتاندار از رونــد اجــرای ســد کمندان 
شهرســتان ازنــا و رفع مشــکالت اهالی 
اظهــار داشــت: عملیــات ســاخت ســد 
هــدف  بــا   1383 ســال  کمنــدان 
تامیــن آب آشــامیدنی ازنــا و الیگــودرز 
بــه 18 میلیــون مترمکعــب و آبــی 
کــردن هفــت هــزار و 200 هکتــار 
اراضــی کشــاورزی آغــاز شــده اســت.

و  هــزار  کــرد: چهــار  تصریــح  وی 
در  آبرســانی  شــبکه  هکتــار   500
ــه یــک , دو انجــام شــده اســت  مرحل
و مراحــل ســه و چهــار آن توســط 
ــود. ــی ش ــام م ــاورزی انج ــاد کش جه

ــا بیــان اینکــه 30 درصــد باقــی  وی ب
مانــده از روســتا نیــز در حریــم کیفــی 
ــرار مــی گیــرد، گفــت: حجــم  ســد ق
ــون  ــدان 82 میلی ــد کمن ــه س دریاچ
ــم آب ســد  ــب و حجــم تنظی مترمکع
مترمکعــب  میلیــون   72 کمنــدان 

اســت.
ــتاییان  ــات روس ــزود: مطالب ــیفی اف س
ســاکن در اطــراف ســد کمنــدان ازنــا 
250 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده کــه 
تاکنــون اعتبــاری بــرای پرداخــت ایــن 

میــزان، اختصــاص نیافتــه اســت.
بــا اجــرای ســد کمنــدان بیــش از 70 
ــن  درصــد روســتای محــل احــداث ای

ســد زیــر آب مــی رود.
وی اظهــار کــرد: بنــا بــر اعــالم اهالــی 
ــد  ــراف س ــوار در اط ــل 200 خان مح
ــر  ــداد ب ــن تع ــا ای ــتند ام ــاکن هس س
ــرکت، 150  ــن ش ــرآورد ای ــاس ب اس

ــت. ــوار اس خان
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 

لرســتان افــزود: پیشــنهاد شــرکت 
ــه  ــتا ب ــی روس ــه ای جابجای آب منطق
ــت  ــن دس ــری پایی ــدود 2 کیلومت ح
ســد بــود کــه مــورد قبــول واقــع نشــد 
چراکــه روســتاییان خواســتار اســکان 

ــتند. ــد هس ــت س در باالدس
تامیــن  بــه  بــا توجــه  وی گفــت: 
از  الیگــودرز  و  ازنــا  آشــامیدنی  آب 
ســد کمنــدان، اســتقرار روســتا در 
ــد  ــی آب س ــب آلودگ ــت موج باالدس
ــچ  ــه هی ــن کار ب ــذا ای ــود ل ــی ش م

وجــه امکانپذیــر نیســت.
ــردم  ــت: م ــز گف اســتاندار لرســتان نی
ازنــا  توابــع  از  کمنــدان  روســتای 
ــرایط  ــه ش ــتند ک ــر هس ــی فقی مردم
موجــب  کمنــدان  ســد  اجرایــی 
مهاجــرت آنهــا از منطقــه شــده اســت.

بــرای  گیــری  نتیجــه  افــزود:  وی 
اجــرای هــر طرحــی بــه ویــژه در 

ــا  خصــوص کمنــدان بایــد همزمــان ب
ــا مشــکلی در  رضایــت مــردم باشــد ت
ــود. ــاد نش ــرح ایج ــرای ط ــد اج رون

بازونــد گفــت: متاســفانه مشــاوران در 
ــی  ــائل اجتماع ــه مس ــا ب ــم ه تصمی
ــرح  ــه ط ــد در حالیک ــی کنن ــگاه نم ن
ــود و  ــی ش ــرا م ــردم اج ــرای م ــا ب ه

ــم اســت. ــا مه ــر آنه نظ
ــت وزارت  ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش وی ب
نیــرو بــرای جابجایــی روســتا بــه بــاال 
ــرد:  ــار ک ــدان اظه ــد کمن ــت س دس
اگــر واقعــا در کشــور هیــچ روســتایی 
ــت  ــا تبعی ــاال دســت ســد نیســت م ب
ــه  ــتا ب ــک روس ــی تمل ــم ول ــی کنی م

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــی ام راحت
روســتای  مــردم  اگــر  افــزود:  وی 
را  متــری   650 فاصلــه  کمنــدان 
رعایــت مــی کننــد، مــی تــوان روســتا 

را در ایــن فاصلــه احــداث کــرد.

ــت  ــتن پیوس ــتان داش ــتاندار لرس اس
ــرح  ــه ط ــی را الزم ــی اجتماع فرهنگ
هــای عمرانــی دانســت و گفــت: اجرای 
طــرح هــا بــدون اهمیــت بــه مســایل 
اجتماعــی موجــب بــروز مشــکالت 

ــود. ــی ش ــردم م ــرای م ب
وی بیــان کــرد: همــه کارهــای کشــور 
ــگاه اقتصــادی  ــوان بن ــه عن ــد ب را نبای
ــد  ــگاه کــرد و مهندســان مشــاور بای ن
نظــر  در  را  اجتماعــی  مالحظــات 
داشــته باشــند.بازوند افــزود: مشــاوران 
نبایــد در اجــرای طــرح هــای عمرانــی 
نقــش مــردم را نادیــده بگیرنــد بلکــه 
بایــد بــا توجــه بــه اثرگــذاری حضــور 
مــردم آنــان را در طــرح هــا مشــارکت 

دهنــد.
اســتاندار لرســتان دفــاع از حقــوق 
مــردم اســتان را وظیفــه خــود دانســت 
ــکالت  ــم مش ــی ده ــول م ــت: ق و گف

10ســاله اهالــی روســتای کمنــدان را 
ــم. ــرف کن ــدت 45 روز برط در م

ــتای  ــی روس ــای اهال ــته ه وی خواس
کمنــدان ازنــا را منطقــی دانســت 
و افــزود: هریــک از دســتگاه هــای 
ــی  ــد و متول ــه ای دارن ــی وظیف اجرای
مــردم  مشــکالت  و  مســایل  حــل 
برعهــده اســتانداری اســت و اســتاندار 
مشــکل  بــروز  صــورت  در  بایــد 

پاســخگو باشــد.
بازونــد تهیــه مســتندات از ســوی 
بــرای  را  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
مشــکالت  حــل  و  ریــزی  برنامــه 
ــد  ــروری خوان ــدان ض ــتای کمن روس
ــده  ــرف 10 روز آین ــرد: ظ ــار ک و اظه
نیــرو  وزارت  بــا  نخســتین جلســه 
اهالــی  مشــکالت  بررســی  بــرای 

روســتا برگــزار مــی شــود.
از  جلوگیــری  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــدان  ــتای کمن ــردم روس ــرت م مهاج
افــزود: اگــر تصمیمــات موجــب کوچ و 
حاشــیه نشــینی مــردم شــود بیــکاری، 
ــای  ــغل ه ــی و ش ــکاری اجتماع بذه

ــوند. ــی ش ــاد م کاذب ایج
اســتاندار لرســتان حاشــیه نشــینی 
هــای  گیــری  تصمیــم  نتیجــه  را 
نادرســت دانســت و گفــت: منابــع 
مهــم  مســاله  نقدینگــی  و  مالــی 
در تصمیــم گیــری هــا اســت لــذا 
امیدواریــم نماینــدگان وزارت نیــرو 
رفــع  بــرای  را  هــا  واقعیــت  ایــن 
ــه  ــه وزارتخان مشــکل مــردم منطقــه ب
ابــالغ کنند.نماینــدگان وزارت نیــرو 
بــه  نســبت  بازدیــد  ایــن  در  نیــز 
ــن  ــی در تامی ــتی و فن مســایل بهداش
ــر  ــار نظ ــه اظه ــامیدنی منطق آب آش
کردند.تامیــن آب آشــامیدنی ازنــا و 
الیگــودرز بــه میــزان 18 میلیــون متــر 
ــیالب  ــرل س ــال و کنت ــب در س مکع
ــدان  ــا از اهــداف احــداث ســد کمن ه

ــت. ــا اس ازن

        بولتن داخلی آب منطقه ای لرستان

چگونه مصرف سوخت 
خودرو را در زمستان 

کاهش دهیم؟
مصــرف  می دانیــد  آیــا 
ــما  ــودروی ش ــوخت خ س
در فصــل زمســتان، 10 
حــد  از  بیــش  درصــد 
معمــول اســت؟ زمســتان 
ــما  ــه ش ــن ک ــل از ای قب
ــد  ــوید می رس ــه ش متوج
بــرای همیــن دانســتن 
بــا  رابطــه  در  نکاتــی 
کاهــش مصــرف ســوخت 
می توانــد  زمســتان  در 
بــه شــما در ذخیره کــردن 
مقــدار زیــادی پــول در 
ســفرهای طوالنــی مــدت، 

ــد. ــک کن کم
باعــث  چیــزی  چــه   –
افزایــش مصــرف ســوخت 

؟ د می شــو
وجــود  زیــادی  مــوارد 
ــرف  ــرروی مص ــه ب دارد ک
ــما  ــودروی ش ــوخت خ س
تاثیــر  ســرد  هــوای  در 
لحــاظ  از  می گــذارد. 
مولکول هــا  علمــی، 
در هــوای ســرد ســعی 
فاصلــه ی  در  می کننــد 
ــت  ــم حرک ــری از ه کمت
کننــد و دلیــل آن هــم، 
کــم بــودن میــزان انــرژی 

آن هاســت.
ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ای
ــی هــوای ســرد  کــه چگال
بســیار بیشــتر از هــوای 
گــرم اســت بــرای همیــن 
آیرودینامیکــی  کشــش 
خــودروی  بــرروی 
شــما )بــه خصــوص در 
ــاال( بیشــتر  ســرعت های ب
ــده  ــن پدی ــد. ای خواهدش
بــر الســتیک های شــما 
و  اثــر خواهدکــرد  هــم 
بــاد  می شــود  باعــث 

آن هــا کمتــر شــود.
می شــود  ســبب  ایــن 
مقاومــت  و  اصطــکاک 
زمیــن  و  تایــر  میــان 
بیشــتر شــود و مصــرف 
ســوخت خــودرو بــاال رود. 
هــوای ســرد همچنیــن 
خــودرو  ســیال های 
ماننــد روغــن موتــور و 
جعبه دنــده  روغــن  یــا 
و  می کنــد  چگال تــر  را 
ــتر  ــکاک بیش ــث اصط باع
جعبه دنــده  و  موتــور  در 
اتفــاق  ایــن  می شــود. 
در  را  خــودرو  بیشــتر 
ســفرهای کوتــاه مــدت 
هــدف قــرار می دهــد زیــرا 
هرچیــزی در خــودرو در 
دماهــای باالتــر، کارامدتــر 

. د می شــو
شــما ممکــن اســت مقدار 
صــرف  قــدرت  زیــادی 
گرم کــن  از  اســتفاده 
یــا همینطــور  و  کنیــد 
زمــان زیــادی را بــه گــرم 
ــش از  ــودرو پی ــردن خ ک
حرکــت اختصــاص دهیــد. 
خــودروی شــما همینطــور 
هــم  یــخ  و  بــرف  در 
ســوخت بیشــتری مصرف 

   . می کنــد

پیشرفت 76 درصدی سد کمندان ازنا
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آقــای  توســط  کــه  بازدیــدی  در 
ــورای  ــز و دبیرش ــتان مرک ــی دادس رازان
منابــع  و  ملــی  اراضــی  از  حفاظــت 
طبیعــی اســتان لرســتان بــه همــراه 
و  سلســله  شهرســتان  فرمانــدار 
ــتانی  ــی اس ــئولین اجرای ــی از مس جمع
ــن و  ــادن ش ــل مع ــتانی از مح و شهرس
ماســه رودخانــه ای منطقــه خرگوشــناب 
ــبت  ــد نس ــل آم ــله بعم ــتان سلس شهرس
بــه تســریع در جمــع آوری ایــن معــادن 
معــادن  بــه  آنهــا  تغییرکاربــری  و 
.معاونــت  داشــت  تاکیــد  کوهــی 
شــرکت  بــرداری  بهــره  و  حفاظــت 
معــادن  وضعیــت  بــه  اشــاره  ضمــن 
شــن وماســه ای اســتان در خصــوص 
ــه  ــه رودخان ــن و ماس ــای ش و کارگاه ه
خرگوشــناب  منطقــه  در  مســتقر  ای 
کــه  ای  جلســه  در   : داشــت  اظهــار 
و  دادســتان  رازانــی  آقــای  باحضــور 
ــی  ــی مل ــت از اراض ــورای حفاظ دبیرش

فرمانــدار   ، اســتان  منابــع طبیعــی  و 
دادســتان   ، دادگســتری  رئیــس   ،
از  تعــدادی  و  سلســله  شهرســتان 
مســئولین دســتگاههای اجرایــی اســتان 
راســتای  در  و  فرمانــداری  محــل  در 

ــه  ــن و ماس ــای ش ــاماندهی کارگاهه س
ــای  ــه ه ــد ، برنام ــزار گردی ــه برگ منطق
حاکمیتــی شــرکت آب منطقــه ای در 
ــن و  ــادن ش ــع آوری مع ــوص جم خص
ماســه منطقــه خرگوشــناب و انتقــال 

کاربــری آنهــا بــه معــادن کوهــی مــورد 
ــادر  ــت . ن ــرار گرف ــب ق ــد و تصوی تایی
ــه  ــی روی ــت ب ــزود: برداش ــاری اف مخت
مهمتریــن  ای  رودخانــه  غیراصولــی  و 
ــه  ــار رودخان ــم و رفت ــر رژی ــل تغیی عام
هــا و مســیل هاســت و خســارتی چــون 
رودخانــه  ســاحل  و  بســتر  فرســایش 
هــا، پاییــن افتــادن ســطح آب، تخریــب 
ــیه،  ــی حاش ــی و عمران ــای فن ــازه ه س
ناپایــداری آبــراه و نفــوذ آب شــور را 
موجــب مــی شــود. وی افــزود: در ایــن 
ــتر  ــم و بس ــازی حری ــز آزادس ــه نی جلس
ــه گردشــگری کهمــان در دســتور  منطق
دســتگاههای  کلیــه  و  قرارگرفــت  کار 
ــل اداره راه و  ــر از قبی ــن ام ــی ای متول
ــرکت  ــی و ش ــع طبیع ــازی ، مناب شهرس
ــبت  ــدند نس ــف ش ــه ای موظ آب منطق
ــی  ــم قانون ــازی بســتر و جرائ ــه آزادس ب
ــت  ــدت بیس ــرف م ــود ظ ــر خ ــت ام تح

روز اقــدام نماینــد.
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 18حلقه چاه غیر مجاز در 
خرم آباد  پرشد

آب  منابــع  امــور  مدیــر 
بــا  آبــاد  خــرم  شهرســتان 
ــای  ــرو ه ــالش نی ــری و ت پیگی
خــرم  شهرســتان  آب  منابــع 
آبــاد از ابتــدای ســال جــاری 
چــاه  حلقــه   18 تاکنــون 
شهرســتان  ایــن  در  غیرمجــاز 
گردیــد. المنفعــه  مســلوب  و  پــر 

ــزاد جــوادی ضمــن  ــدس به مهن
ابــراز رضایــت از عملکــرد گــروه 
هــای گشــت و بازرســی مســتقر 
در  داشــت:  اظهــار  اداره  در 
ــادل  ــاء و تع راســتای طــرح احی
زیرزمینــی  آب  منابــع  بخشــی 
برداشــت  از  جلوگیــری  و 
آب  منابــع  از  غیرمجــاز  هــای 
حلقــه   18 تعــداد  زیرزمینــی 
ــاری  ــال ج ــاز درس ــاه غیرمج چ
خــرم  شهرســتان  ســطح  در 
المنفعــه  و مســلوب  پــر  آبــاد 

گردیــد.
ــکر از  ــن تش ــان ضم وی در پای
هــای  مســاعدت  و  همــکاری 
دادســتانی و همچنیــن تــالش 
نیــروی  وقفــه  بــی  هــای 
افــزود:  شهرســتان  انتظامــی 
ــا  ــاه ه ــن چ ــردن ای ــر ک ــا پ ب
بــی  و  غیرمجــاز  خــروج  از 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــه 560 ه روی
ــال  ــی در س ــع آب زیرزمین مناب

آمــد.  بعمــل  جلوگیــری 

جمع آوری معادن شن و ماسه رودخانه ای 
منطقه خرگوشناب سلسله  

فرا رسیدن آخر صفر و ایام عزاداری رحلت پیامبر اکرم )ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( تسلیت باد
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صرف جویی در بخش کشاورزی
 تنها راه برای نجات آب است 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  لرستان

ــر  ــی ب ــاد، دوره و چگن ــرم آب ــردم خ ــده م نماین
رفــع مشــکالت روســتاهای اطــراف ســد ایوشــان 
خــرم آبــاد تاکیــد کرد.به گــزارش روابــط عمومی 
ــا  ــتان، محمدرض ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
ــی  ــا اهال ــت ب ــان نشس ــاهی راد در جری ملکش
منطقــه ایوشــان و رفــع مشــکالت آنــان گفــت: 
ســد ایوشــان بــه عنــوان یکــی از طرح هــای مهم 
وزارت نیــرو بــرای تامیــن منابــع آب بــوده و بایــد 
در راســتای تامیــن آب منطقــه به رفع مشــکالت 

اهالــی ایــن روســتاها نیــز پرداخــت. 
وی تصریــح کــرد: مــردم در اطــراف طــرح هــای 
در دســت ســاخت و یــا اجــرا شــده، با مشــکالتی 
ــی  ــی م ــتگاههای متول ــه دس ــوده ک ــراه ب هم
بایســت بــا رایزنــی و همفکــری بین بخشــی برای 
رفــع مشــکالت اهالــی تــالش کننــد. وی اضافــه 
ــر  ــد تاثی ــی توان ــان م ــد ایوش ــرای س ــرد: اج ک
بســزایی در اقتصــاد مــردم منطقه داشــته باشــد و 
وزارت نیــرو و شــرکت آب منطقــه ای نیــز باید در 
راســتای خدمــات رســانی و اســتفاده از طــرح ها، 

زمینــه رفــع مشــکالت 
اهالــی را فراهــم کننــد.

ــر عامــل شــرکت   مدی
ای  منطقــه  آب 
ــت:  لرســتان نیــز گف
در  شــرکت  ایــن 
راســتای اجــرای طــرح 
ــع  ــه رف ــود، ب ــای خ ه

ــی در اطــراف طــرح هــا  مشــکالت مــردم و اهال
ــی  ــچ کوشش ــتا از هی ــن راس ــه و در ای پرداخت
ــد  ــی امی ــدس عل ــد. مهن ــی کنن ــذار نم فروگ
ســیفی بــه اهــداف احــداث ســد ایوشــان اشــاره 
کــرد و افــزود: تبدیــل چهــار هــزار و 800 هکتــار 
از اراضــی دیــم ایــن منطقــه بــه آبــی، ایجــاد دو 
ــرل ســیالب  ــزار و 500 فرصــت شــغلی، کنت ه
هــای بهاره، توســعه گردشــگری و پــرورش ماهی 

در ایــن منطقــه از 
اهــداف ســاخت ایــن 

ــت. ــوده اس ــد ب س
 وی تــراز احــداث 
ــطح  ــد از س ــن س ای
دریــا هــزار و 848 
متــر عنــوان کــرد 
داشــت:  اظهــار  و 
حجــم مخــزن ســد 52 میلیــون مترمکعــب بوده 
و در حــال حاضــر آب پشــت ایــن ســد در تــراز 
1848 قــرار دارد یعنــی ارتفــاع آب دریاچــه ســد 

ــت.  ــر اس ــون 44 مت ــم اکن ه
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان بــه 
تشــریح وضعیــت ســد ایوشــان پرداخــت و عنوان 
کــرد: مطالعــات ســد مخزنــی ایوشــان در ســال 
ــاز  ــاوره آغ ــین مش ــرکت مهندس ــط ش 7۹ توس

و در ســال 82 تکمیــل شــد بطوریکــه در ســال 
83 عملیــات اجرایــی ایــن ســد توســط قــرارگاه 
ســازندگی موسســه علــی ابــن ابــی طالب شــروع 

شــد.
ــی  ــوع خاک ــان از ن ــد ایوش ــد: س ــادآور ش وی ی
ــه  ــوده ک ــی ب ــته رس ــا هس ــزه ای ب ــنگ ری س
مســاحت حوضــه آن حــدود 120 کیلومتــر 
مربــع، ارتفــاع آن 72 متــر، حجــم دریاچــه ســد 
52 میلیــون متــر مکعــب، عــرض تاج آن هشــت 
متــر، طــول تــاج 676 متــر و حجــم خاکریــزی 
ــب  ــر مکع ــون مت ــه میلی ــد حــدود س ــه س بدن

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت صمیم ــن نشس وی در ای
مشــکالت اهالــی در این منطقــه اظهار امیــدواری 
ــه  ــبانه روزی هم ــای ش ــالش ه ــا ت ــا ب ــرد ت ک
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــکاران در ش هم
و حمالیــت و پیگیــری هــای نماینــده مــردم در 
مجلــس شــورای اســالمی، زمینــه رفع مشــکالت 

اهالــی فراهــم شــود.

تاکید نماینده خرم آباد بر رفع مشکالت منطقه ایوشان

جلســه توجیهــی تشــکل هــای آببــران شــبکه هــای 
ــرکت،  ــن ش ــران و معاونی ــور مدی ــا حض ــاری ب آبی
مهنــدس رضائــی و مهنــدس کالنتــر از کارشناســان 

ــاک  ــه هــم پیوســته حوضــه کرخــه و مهنــدس پ مدیریــت ب
نیــا از کارشناســان آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی در 
ــزار  ــتان برگ ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــس ش ــالن کنفران س

ــد . گردی
ــه  ــن جلس ــدای ای ــرداری در ابت ــره ب ــت و به ــت حفاظ معاون
بــه تاریخچــه احــداث ســدها و همچنیــن نداشــتن مطالعــات 
اجتماعــی بــرای احــداث ســدها پرداخــت و در ادامــه گزارشــی 

نبــود  و  اســتان  پــروژه هــای  از وضعیــت 
اعتبــارات دولــت بــرای پــروژه هــا ارائــه نمــود. 
ــرفت  ــتای پیش ــزود: در راس ــاری اف ــادر مخت ن
تشــکل هــای تعاونــی هــا و جلوگیــری از بحــران آب در اســتان 
هماهنــگ بــودن بــا جهــاد کشــاورزی امــری ضــروری اســت . 
در پایــان جلســه مهنــدس پــاک نیــا کارشــناس شــرکت آب 
منطقــه ای آذربایجــان شــرقی گزارشــی تحــت احیــاء دریاچــه 
ــرای جلوگیــری از  ارومیــه و چگونگــی تشــکیل تعاونــی هــا ب

بحــران آب ارائــه نمودنــد.

برگزاری جلسه توجیهی تشکل های آبیاری در شرکت آب منطقه ای لرستان
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