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ااميید به سدهايیيی كکه ااندرر خم يیكک كکوچه هستند

 تشنگيی لرستانن ززيیر بارراانن 

شركکت مديیرعامل كکه بوددهه بارراانن آآسايییي سيیل باررشهايییي ميیزبانن ززمستانن وو بهارر حاليی ددرر لرستانن

مناطق شربب آآبب مشكکل ررفع ددرر تاثيیريییي باررندگيیها اايین ميیگويید: لرستانن فاضالبب وو آآبب

جنوبيی لرستانن ندااشته ااست.

لرستانن شهرستانهايییي اازز برخيی ددرر آآبيی تنش به ااشاررهه با مهر با گفتووگو ددرر كکرموند حميیدررضا

ااظهارر ددااشت: ما هنوزز ددرر شهرهايییي كکوهدشت، چغابل وو ... با مشكکل جديییي آآبب موااجه هستيیم.

كکردد: عنواانن لرستانن شهرهايییي سطح ددرر شدهه اايیجادد آآبهايییي رروواانن همچنيین وو ااخيیر سيیالبب به وويییي

شركکت كکه ميیشودد موجب باررندگيیها اايین ميیشودد گفته كکه ااست تخصصيی غيیر موضوعع اايین

آآبب وو فاضالبب براايییي تاميین آآبب شهرهايییي ااستانن دديیگر مشكکليی نخوااهد ددااشت.

رروواانن اازز هم آآبب «ليیواانن» يیكک حتيی ما اايینكکه بيیانن با لرستانن فاضالبب وو آآبب شركکت عامل مديیر

رروواانن اايین كکه ندااشته ووجودد سديییي كکه بوددهه ددليیل اايین به نيیز اامر اايین اافزوودد: نكکردديیم ااستفاددهه آآبها

آآبها رراا ذذخيیرهه كکند.

بيیانن نميیشودد آآبب تاميین سد طريیق اازز لرستانن ااستانن ددرر شهريییي هيیچ اايینكکه بيیانن با كکرموند

لرستانن براايییي خساررتتهايیيی وو ميیشودد خاررجج ااستانن اازز تنها اافتادد ااتفاقق كکه باررندگيیهايیيی ددااشت:

....به همرااهه ددااشت. 

به لرستانن ااستانن ... وو چغابل كکوهدشت، شهرهايییي ددرر وويیژهه به آآبب بحراانن گزااررشش، اايین بر بنا

اازز يیكکيی ددرر مشابه رروواايیتيی ددرر بارر هر كکه سريیاليی ااست، شدهه تبديیل تكکراارريییي سريیاليی

معضل اايین با مسئوالنن وو مرددمم بيیش وو كکم ساله هر تا ميیشودد ااكکراانن ااستانن شهرستانهايییي

ااستانن كکه حاليیست ددرر اايین كکنند. باززيییي رراا مُسكکن نقش تنها شدهه اانديیشيیدهه تداابيیر وو باشند ددررگيیر

بوددنن دداارراا ررغم به مهارر11لرستانن ددرر ددررصد يیكک اازز سهميیكکمتر كکشورر جارريییي آآبهايییي ددررصد

به قريیب عمر با ااستانن اايین ددرر ااحدااثث ددست ددرر سدهايییي وو ااست ددااشته همچنانن10آآبها سالل

ااندرر خم يیكک كکوچه هستند.



آآبيی كکم شاهد لرستانن ررووستاهايییي آآبب مشكکل تشديید وو تابستانن فصل آآغازز با ميیانن اايین ددرر

....هستند 

خوددسوززيییي ددرر رراا خودد نمودد ااخيیر سالهايییي طيی كکه كکوهدشت شهرستانن ددرر آآبيی منابع شديید اافت

فصل آآبب تاميین براايییي نگراانيیها ددااددهه نشانن نيیز ززميین فروونشست وو بخش اايین ددشتهايییي

تابستانن رراا ددووچنداانن كکرددهه ااست.

شهرستانن سوميین عنواانن به كکوهدشت ددرر كکشاووررززيییي وو شربب آآبب مشكکل كکه حاليیست ددرر اايین

رراا بيیآآبيی نيیز چغابل وو كکوهدشت شهر تا نشدهه محدوودد ررووستاها به تنها لرستانن پرجمعيیت

اانتظارر بكکشند.


