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آگهلی تغییلرات شلرکت تضمیلن گسلتر فلن آوا شلرکت سلهامی خلاص بله شلماره ثبلت 212131 و شناسله مللی 10102535615 بله اسلتناد صورتجلسله هیئلت 
مدیلره ملورخ 1400/03/03 تصمیملات ذیلل اتخلاذ شلد : 1- آقلای سلید مجتبلی طیبلی تفرشلی کلد مللی 0491154054 بله نمایندگلی از شلرکت گلروه فلن آوا بله 
شناسله مللی 10102411479، بله سلمت رئیلس هیئلت مدیلره 2- آقلای حمیلد حمیلدی پلور بله کلد مللی 2003151567بله نمایندگلی از شلرکت شلبکه گسلتر فلن 
آوا بله شناسله مللی 10102534249 بله سلمت نایلب رئیلس هیئلت مدیلره 3- آقلای ابوالفضلل قدیلری بله کلد مللی 0320257134 بله نمایندگلی از شلرکت داده 
سلامانه فلن آوا بله شناسله مللی 10102534268 بله سلمت عضلو هیئلت مدیلره. 4- آقلای مجیلد شلکوهی بله کد مللی 0043834000 به نمایندگی از شلرکت فن 
آوا سیسلتم بله شناسله مللی 10102561765 بله سلمت عضلو هیئلت مدیلره 5- آقلای حسلین شلکراله بله کلد مللی 0063772183 بله عنلوان مدیلر عاملل خلارج از 
اعضلاء انتخلاب شلدند. - هیئلت مدیلره اختیلارات ذیلل را مدیلر عاملل تفویلض نملود: - نمایندگلی شلرکت در برابر صاحبان سلهام، اشلخاص ثاللث و کلیه ادارات 
دولتلی و مؤسسلات خصوصلی - تعییلن میلزان اسلتهاک هلا بلا توجله بله قوانیلن جلاری کشلور - تنظیلم خاصله صلورت دارائلی و قلروض شلرکت هلر شلش ملاه 
یکبلار و دادن آن بله بلازرس قانونلی شلرکت - پیگیلری برگلزاری و تهیله دسلتور جلسله بلرای جلسلات هیلأت مدیلره و همچنیلن مجاملع عموملی علادی سلالیانه و 
فلوق العلاده - پیشلنهاد روش هلای اجرایلی در چهارچلوب مقلررات و آییلن نامله هلای شلرکت منطبلق بلا ضوابلط و آییلن نامه های گروه فن آوا - نظارت بر حسلن 
اجرای آیین نامه های شلرکت و انجام اقدامات الزم برای اداره امور شلرکت - همکاری و ارائه تسلهیات الزم جهت انجام وظایف بازرس قانونی و حسلابرس 
- دریافلت مطالبلات شلرکت - پیشلنهاد تقسلیم سلود بیلن صاحبلان سلهام بله هیلأت مدیلره - تنظیلم گلزارش سله ماهله و شلش ماهله حسابرسلی شلده در زمینه 
صورت های مالی اساسلی و یادداشلت های آن و تصویب در هیأت مدیره و ارائه به بازرس قانونی - کلیه اوراق و اسلناد تعهدآور از جمله چک، سلفته، برات 
و قراردادهلا بلا امضلاء مدیرعاملل و رئیلس هیئلت مدیلره و در غیلاب ایشلان بلا امضلاء دو نفلر از اعضلای هیئلت مدیلره متفقلاً هملراه بلا مهر شلرکت و اوراق عادی 

و مراسلات بلا امضلای مدیرعاملل منفلرداً و در غیلاب ایشلان بلا امضلاء یکلی از اعضلاء هیئلت مدیلره هملراه بلا مهلر شلرکت معتبلر اسلت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1170756(

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری 
کمیسلیون تشلخیص موضلوع ملاده 12 قانلون زمیلن شلهری در اسلتان کردسلتان 
بله موجلب نظریله منلدرج در جلدول ذیلل غیرملوات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعلام نملوده 
اسلت، لذا با توجه عدم دسترسلی به مالکین و به اسلتناد مصوبه مورخ 70/11/23 
مجملع تشلخیص مصلحلت نظلام مراتلب در دو نوبلت و بله فاصلله ده روز بله اطلاع 
مالکیلن و صاحبلان حقلوق قانونلی می رسلاند. در صلورت اعتلراض بله نظریله صلادره 
از تاریلخ انتشلار آخریلن آگهلی بله مراجلع  اعتلراض خلود را ظلرف ملدت سله ملاه 
صالحله قضایلی تقدیلم دارنلد در صلورت علدم اعتلراض در فرجله زمانلی یلاد شلده 

نظریله صلادره قطعلی اسلت. 
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 مدرک تحصیلی اینجانب سلید اصغر حسلینی رازلیقی فرزند سلید  حسلن بشلماره 
شناسلنامه 1  در   مقطلع کارشناسلی رشلته بلرق قلدرت  صلادره از واحلد دانشلگاهی 
آزاد اسلامی اردبیل  با شلماره 821190165649 مفقود گردیده اسلت و فاقد اعتبار 
ملی باشلد . از یابنلده تقاضلا ملی شلود اصلل ملدرک را بله دانشلگاه آزاد اسلامی واحد 
اردبیلل  بله نشلانی اردبیلل – میلدان بسلیج – دانشلگاه آزاد اسلامی واحلد اردبیلل  

ارسلال نمایند.
اردبیل

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوشش فردای ایرانیان شرکت سهامی 
خلاص بله شلماره ثبلت 430523 و شناسله مللی 10320825594 بله اسلتناد 
شلماره  مجلوز  و  ملورخ1400/03/16  العلاده  فلوق  عموملی  مجملع  صورتجلسله 
 : اتخلاذ شلد  ذیلل  ایلران تصمیملات  بیمله  ملورخ 1400/4/16   1400/293238
تعلداد اعضلاء هیلات مدیلره بله 5 نفلر افزایلش یافلت و ملاده 23 اساسلنامه بله 

شلرح مذکلور اصلاح گردیلد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1170749(

آگهی فقدان
بلرگ سلبز خلودرو سلواری پرایلد ١١١،ملدل ١٣٩٤ بله شلماره 
پاك  ٤٥٤ د ٦٨ ایران ١٩ به شماره موتور ٥٤٢٤٦٢٣  شماره 
شاسلی NAS431100F5834571 بله نلام فرشلته ماهلی فرد، 

مفقلود و از درجله اعتبلار سلاقط ملی باشلد.

آگهی فقدان
بلرگ سلبز خلودرو وانلت پیكان،ملدل ١٣٩٣ بله شلماره پلاك 
٤٤٩ ق ٤٦ ایلران ١٩بله شلماره موتلور 118P0133878شلماره 
شاسی NAAA36AA8EG717457به نام سیاوش مهربانی، 

مفقلود و از درجله اعتبلار سلاقط می باشلد.
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قطعی و افت فشار آب 
40 درصد مشترکان 

گنبدکاووس 
مدیــر امــور آب و فاضالب منطقــه گنبدکاووس از 
قطعی و افت فشار آب آشامیدنی ۴۰ درصد مشترکان 
این شهر و ۱۱ روستای اقماری آن خبر داد و گفت که تا 
۲ هفته آینده با تجهیز و اتصال ۶ حلقه چاه عمیق به 

شبکه توزیع، این مشکل تا حدودی رفع خواهد شد.
حســین ســعیدی راد دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
مجمــوع نیاز آب شــرب مشــترکان شــهر گنبــدکاووس و 
روســتاهای اقمــاری آن را ۸۰۰ لیتــر بــر ثانیــه اعالم کرد 
و گفت: اکنون دبی اســتحصالی از منابع آبی موجود با 
توجــه به خشکســالی و برداشــت بی رویــه و غیرمجاز از 
چاه ها برای کشــت شــالی، ۴۵۰ لیتر در ثانیه اســت که 

۳۵۰ لیتر کمتر از نیاز مردم است.
مدیــر امــور آبفــا منطقــه گنبــدکاووس ادامــه داد: 
وضــع موجــود باعــث کاهــش چشــمگیر حجــم مخــازن 
ذخیره آب این شهر و روستاهای اقمار آن شده است و 
همین عامل در ۴۸ ساعت گذشته افت فشار و قطعی 

آب ۴۰ درصد مشترکان را به همراه داشت.
او افــزود: در چنــد هفتــه اخیــر بــا هــدف کمــک به 
ذخیــره مخــازن تامین کننده آب آشــامیدنی شــهروندان 
گنبدکاووس فشار آب داخل شبکه توزیع از ساعت ۲۲ 
شــب هــر روز تــا پنج صبح روز بعد کاهش یافته اســت 
کــه در صــورت تــداوم رونــد فعلی مصــرف آب مجبور به 
افزایش این ســاعت خواهیم بود از ســویی در مناطقی 
کــه آب مشــترکان بــه غیــر از ســاعت ۲۲ شــب تــا پنــج 
صبح به طور کامل قطع اســت، آبرســانی با تانکر انجام 

می شود.
ســعیدی راد تصریح کــرد: گنبدکاووس فقر شــدید 
منابــع آب دارد و به شــدت بــه شهرســتان های اطــراف 
وابســته اســت و با اینکه تکمیل ســد نرماب چهل چای 
مینودشــت می تواند، بخش زیادی از نیاز آبی این شــهر 
و روســتاهای نــوار مــرزی آن را تامیــن کنــد؛ امــا هنــوز 
تصفیه خانه ایجاد در حوزه این سد ایجاد نشده است و 

انجام آن زمان بر خواهد بود.
مدیــر امــور آب و فاضــالب منطقــه گنبــدکاووس 
مــدار شــدن هفــت حلقــه چــاه آب  وارد  از  همچنیــن 
شــرب حــوزه بخــش خصوصــی و ادارات گنبــدکاووس با 
دبی اســتحصالی ۸۰ لیتر در ثانیه با هماهنگی شــورای 
تامیــن ایــن شهرســتان در چنــد هفتــه اخیــر خبــر داد و 
گفت: برای حل مشکل آب شرب این شهر و روستاهای 

اقماری آن نیاز به حفره ۱۷ حلقه چاه عمیق است.
او بــا بیــان اینکــه آب آشــامیدنی گنبــدکاووس و 
۱۱ روســتای اقمــاری آن از طریــق ۲۶ حلقــه چــاه عمیــق 
در محــدوده روســتای ایگــدر ایــن شهرســتان و ۶ حلقــه 
چــاه عمیــق و فلمن در یکی از شــهرهای همجوار تامین 
می شــود، تصریح کرد: این حلقه های چاه در ســه حلقه 
چــاه درمحــدوده جــاده گنبــدکاووس بــه مینودشــت و 
محــدوده یکی از شــهرهای همجــوار هر کدام با دبی ۱۵ 
تا ۲۰ لیتر برثانیه که قبال حفره شده که در حال تجهیز 
اســت و تا ۲ هفته آینده به شــبکه انتقال آب این شــهر 

متصل می شود.
ســعیدی راد بــا اعــالم اینکــه نیمی از آب مــورد نیاز 
شــهر گنبــدکاووس از طریــق ۲ حلقــه چاه فلمــن تامین 
می شــود، افزود: خشکســالی شــدید امسال باعث شده 
اســت تا دبی اســتحصالی از این چاه ها از ۳۲۰ لیتر در 
ثانیــه بــه ۱۶۰ لیتر در ثانیــه کاهش یابد که این عدد در 

۴۸ ساعت گذشته به ۱۳۰ لیتر رسیده است.
مدیــر امــور آب و فاضــالب منطقــه گنبــدکاووس 
دیگــر چاه هــای  از  اســتحصالی  دبــی  گفــت:  پایــان  در 
تامین کننــده آب شــرب مشــترکان گنبــدکاووس واقــع 
در روســتای ایگــدر ایــن شهرســتان هم به دلیل کشــت 
بی رویه شالی در منطقه و حفر چاه های غیرمجاز بخش 

کشاورزی با کاهش ۱۰ لیتر در ثانیه مواجه شدند.

خبـــــــــــــــــر

خسارت باران به ۳00 هکتار 
از شالیزارهای آستارا 

مدیــر جهاد کشــاورزی آســتارا اعالم کــرد که ۳۰۰ 
هکتــار یــا معــادل هفت تــا ۱۰ درصــد شــالیزارهای این 
شهرســتان به علت بارش های اخیر و ورود روان آب ها 

دچار خسارت وِرس یا خوابیدگی شده است.
ساســان کارجویــان پنجشــنبه در مصاحبــه بــا ایرنا 
بــرآورد ریالــی خســارت بارش های اخیر به شــالیزارها را 
حــدود ۲۵۲ میلیــارد ریال اعالم کرد و افزود: یک ســوم 
از سه هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع برنج بیمه شده است.

او ادامه داد: بارش باران باعث پر آبی رودخانه ها 
به خصوص در اراضی در معرض تنش آبی شده است، 
اما در مزارع برنج به دلیل ســپری شــدن بیش از ٪۹۵ 
از مرحله خوشــه دهی و کاهش نیاز آبی در مقایســه با 

قبل از آن مرحله خسارت وارد کرده است.
آســتارا هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشــاورزی 
و ۶ هزار بهره بردار دارد و بیشتر کشاورزان آن شالیکار 
هســتند و بــه طــور متوســط از ســه هــزار و ۲۰۰ هکتــار 
شالیزار، حدود ۱۵ هزار تن شلتوک برداشت و بیش از 

هشت هزار تن برنج سفید تولید می شود. 

بازار بین المللی گل و گیاه 
ارغوان افتتاح می شود

بــار و  تــره  مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و 
از  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  مشــاغل  ســاماندهی 
افتتاح بازار بین المللی گل و گیاه اصفهان تحت عنوان 
»بازار ارغوان« در کنار بازار گل و گیاه همدانیان و با 

امکانات بیشتر خبر داد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهان، محمد مجیری با بیان اینکه ســطح زیر کشــت 
تولیــدات گلخانه  ای کشــور زیــاد؛ اما محل برای عرضه و 
فروش گل کم اســت، افزود: بازار گل و گیاه همدانیان 
نیــاز بــه گســترش فضا داشــت بــه همین دلیــل فضایی 
بالــغ بــر ۱۴.۵ هکتــار در شــرق اصفهــان ابتــدای خیابان 

رضوان برای این کار در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن بازار از نظر موقعیــت جغرافیایی در نزدیکی 
فرودگاه شهید بهشتی با امکاناتی مانند کارگو ترمینال 
قرار دارد، می تواند صادرات گل و گیاه از مبدا اصفهان 

به مقاصد مختلف جهان را تسهیل کند.
او ادامــه داد: ایــن بازار دارای بخش هایی هم چون 
ســالن سرشــاخه بــا مســاحت شــش هــزار و ۴۰۰ متــر، 
ســالن نهاده هــای کشــاورزی در دو هــزار و ۵۰۰ متــر و 
بخش تاسیســات و محوطه ســازی و روشــنایی است که 
در مجمــوع بــا ۷۵ میلیــارد تومــان اعتبــار احــداث شــده 
اســت. مجیــری بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای ایــن پروژه 
در حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شــده اســت، 
گفــت: همچنیــن عملیــات عمرانــی ســالن بــاغ و باغچه 
و گل هــای آپارتمانــی در ۱۰ هــزار متــر و ســالن ماهیــان 
زینتــی آغــاز خواهد شــد. بــرای این بخش از پــروژه هم 

۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. 

زلزله 4.۳ ریشتری در گناوه 
ســاعت ۴ و ۱۷ دقیقه صبح دیروز زمین لرزه ای به 
بزرگی ۴.۳ ریشــتر گناوه در اســتان بوشــهر را لرزاند و 
باعث ایجاد وحشــت در بین مردم شــد. این زمین لرزه 
در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و چند ثانیه به طول 
انجامید. زمین لرزه گناوه در طول جغرافیایی ۵۰.۵۸ و 
عــرض جغرافیایــی ۲۹.۷۴ رخ داد. این زلزله در فاصله 
۱۸ کیلومتــری بنــدر گنــاوه و ۲۸ کیلومتــری بندر ریگ و 

۳۲ کیلومتری بندر امام حسن به وقوع پیوست. 
جهانگیر دهقانی، مدیر کل بحران اســتانداری بوشــهر،  
ظهــر جمعــه در گفت وگــو بــا بــازار بــا تاییــد وقــوع زلزله 
شــدید در گنــاوه و بنــدر ریگ ادامــه داد: زمین لرزه ای با 
شــدت ۴.۳ ریشــتر ساعتی قبل بندر گناوه و بندر ریگ 
و روســتاهای اطراف را لرزاند و مردم به دلیل وحشــت 
از شــدت و زمــان زلزلــه بــه حیاط منــازل و کوچه ها پناه 

آوردند؛ اما خسارتی حاصل نشده است.
دهقانــی تصریــح کرد: در ســه ماه اخیــر، زمین لرزه های 
متعــددی گنــاوه و روســتاهای اطــراف را لرزانده و باعث 
وحشت خانواده ها شده است. او افزود: بالفاصله پس 
از اعالم زلزله تیم های ارزیابی به منطقه زلزله زده اعزام 
و بررســی مقدماتــی انجام شــد. تیم هــای امداد و نجات 
اســتان در آمادگــی کامــل بــه ســر می برنــد و در صــورت 
هرگونــه حادثــه ای، بالفاصلــه اعــزام و در صــورت نیــاز، 

اقدامات عملیاتی انجام خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر امــور بهره بــرداری کرخــه جنوبــی 
سازمان آب و برق خوزستان از برطرف شدن 
کامــل مشــکل آب روســتاهای حاشــیه کرخــه 
نــور خبــر داد و اعــالم کــرد کــه پنجــم مــرداد 
ورودی آب رودخانــه کرخــه نــور از هفت متر 
بــه ۱۵ متــر مکعــب در ثانیه افزایــش یافت و 
باعث جریان آب پیوســته و مداوم از ابتدا تا 

انتهای این رودخانه شد.
رودخانه کرخه نور از شــهر حمیدیه آغاز 
می شود و با گذر از شهرهای حمیدیه و هویزه 
۱۰۴ کیلومتر مسیر را طی می کند تا به مخزن 
شــماره ۲ تاالب هورالعظیم برسد و حدود ۶۰ 

روستا را تامین آب می کند.
گفت و گــوی  در  دیــروز  ســواری  عــادل 
اختصاصــی بــا ایرنــا اظهــار کــرد: هم زمــان بــا 
افزایش خروجی ســد کرخه به ۱۶۰ مترمکعب 

بــه ســد  در ثانیــه و افزایــش جریــان ورودی 
انحرافــی حمیدیــه، ورودی شــاخه کرخــه نــور 
نیــز از ســه متــر مکعب در ثانیــه به هفت متر 
مکعــب در ثانیــه افزایــش یافــت کــه انتظــار 
می رفت این میزان جوابگوی نیازهای دام های 
منطقــه، آب شــرب مــردم و زراعت هــای کــم 

مصرف باشد.
ابتدایــی  روز  چنــد  در  داد:  ادامــه  او 
تنــش آبــی برطــرف شــد؛ امــا متاســفانه بــه 
بــرای  مســیر  غیرمجــاز  برداشــت های  علــت 
آغــاز  بــا  همزمانــی  و  پرمصــرف  کشــت های 
بــه میــزان ۸۰۰ هکتــار در  کشــت شــلتوک 
شاخه کرخه نور تا به امروز مشکالت تامین 
پایین دســت  روســتاهای  بــرای  تنــش  و  آب 

کرخه نور مجددا آغاز شد.
او از انجام اقداماتی از ســه روز گذشــته 

بــرای رفــع تنش هــای آبــی خبــر داد و گفــت: 
در ســه مقطــع رودخانــه کرخــه نــور را تقویت 
ابتــدای  ورودی  نخســت  مقطــع  در  کردیــم. 
رودخانــه را از هفــت متــر مکعــب در ثانیــه به 
پانزده متر رساندیم و جریان آب تقویت شد، 
در مقطــع دوم در کیلومتــر ۶۳ کرخــه نــور از 
طریق کانال MC۱ به جریان آب به میزان سه 

مترمکعب در ثانیه اضافه شد.
 ســواری ادامه داد: مقطع سوم ایستگاه 
معــرض در کیلومتــر ۸۰ کرخــه نــور را بــا ســه 
دستگاه الکتروپمپ فعال کردیم تا جریانی به 
میــزان چهــار متــر مکعب وارد کرخه نور شــود 

و تا پایین دست این رودخانه آب جاری شد.
 او بیــان کــرد: اکنــون ورودی رودخانــه 
کرخــه نــور ۱۵ متر اســت و  همچنان نیروهای 
ما در مسیر کرخه نور مستقر هستند و تالش 

می کنند، جریان آب مداوم باشد.
جنوبــی  کرخــه  بهره بــرداری  امــور  مدیــر 
سازمان آب و برق خوزستان اضافه کرد: در این 
مقطع زمانی که با خشکسالی مواجه هستیم 
بایــد از کشــت های پــر مصرف و برداشــت آب 
غیرمجاز پرهیز شــود تا با کمترین آسیب ها و 
مشــکالت روبه رو شــویم، چراکه منابع آبی در 
وضعی نیست که کشت های پر مصرف انجام 
شــود. با رعایت این موارد می توانیم، استمرار 
آب را حفظ کنیم و تا انتهای تابستان مشکلی 
بــرای تامین آب شــرب، احشــام و کشــت های 

کم مصرف نداشته باشیم.
ایــن  مســیر  کشــاورزان  از  پایــان  در  او 
و  بخش نامه هــا  بــه  تــا  خواســت  رودخانــه 
داشــته  توجــه  بحــران  مدیریــت  توصیه هــای 

باشند.

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای گلســتان گفــت کــه براثــر بارش هــای 
رگباری ۴۸ ساعت گذشته در این استان به ویژه 
نواحی شــرق آن تاکنون سه میلیون متر مکعب 
وارد ســد مخزنــی گلســتان در حــوزه شهرســتان 

گنبدکاووس شده است.

جــواد تیمــوری دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اظهار کرد: ورود این حجم آب به سد گلستان که 
پیــش از این براثر کاهش ۴۶ درصدی بارش های 
خشکســالی،  پدیــده  وقــوع  و  جــاری  آب  ســال 

خشک شده بود، قابل توجه است.
او افــزود: اکنــون حجــم آب ورودی بــه ســد 

گلستان ۲۳ متر مکعب بر ثانیه است که افزایش 
آب این ســد را طی امروز و فردا به همراه خواهد 
ســاعت   ۴۸ طــی  کــرد:  اضافــه  داشــت.تیموری 
ســه  نــکارود  حوضــه  در  و  گلســتان  در  گذشــته 
میلی متر، حوضه خلیج گرگان و قره سو به ترتیب 
حــدود ۹ و ۱۰ میلی متــر، حوضــه اتــرک حــدود ۲۱ 

میلی متــر و حوضــه گــرگان رود و ۱۷ سرشــاخه آن 
بــه طور میانگین حــدود ۲۷ میلی متر باران باریده 
اســت. معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای گلســتان ادامــه داد: حجــم آب حاصــل 
از بارش هــای اخیــر کــه مطابق اعالم هواشناســی 
پایــان  از  پــس  ادامــه دارد،  امــروز هــم  تــا عصــر 

بــاران از ســوی کارشناســان ایــن شــرکت بــرآورد و 
اطالع رســانی خواهد شــد. او افزود: اکنون ذخیره 
آب ســدهای گلســتان کمتــر از ۵۰ میلیــون متــر 
مکعب معادل ۲۰ درصد ظرفیت ســدهای اســتان 
است در صورتی که در مدت مشابه سال قبل ۵۰ 

درصد ظرفیت سدهای گلستان آب داشت.

مجلــس  در  الیگــودرز  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی اعالم کرد که اکنون نزدیک 
به ۷۰۰ کیلومتر از جاده های الیگودرز خاکی 
است و با کوچک ترین برف و باران جاده های 
دسترســی مــردم مســدود می شــود و مــردم 

روستا پشت برف می مانند.
محمد خدابخشــی در گفت وگو با ایســنا 
ادامــه داد: علی رغــم اینکــه کارهــای خوبی در 
طول ۴۰ ســال گذشــته انجام شده است؛ اما 
هنــوز روســتاهای زیــادی داریــم که بــاالی ۲۰ 

خانوار دارند و هنوز برای آن ها جاده شــکافی 
نشده است و جاده مال رو دارند.

خدابخشی درباره بسیاری از روستاهای 
دیگر الیگودرز که به جاده دسترســی ندارند، 
گفــت: می تــوان بــه مرکز دهســتان ماهــرو با 
حــدود ۸۰ روســتا مثــال زد که جــاده ارتباطی 
مستقیم با مرکز بخش ندارند و طی چند ماه 
اخیر شاهد بودیم که تعدادی از مردم ساکن 
این روستاها براثر مار گزیدگی و حمله خرس 
و گــراز و بــه این علت کــه امکان انتقال آن ها 

به بیمارستان نبوده است، فوت شدند.
مجلــس  در  الیگــودرز  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی عنــوان کرد: بارها مشــکالت 
ایــن روســتاها را بــه مســئوالن و وزیــر انتقال 
دادیــم کــه بــا وجــود جهادی بــودن خــود وزیر 
زیرمجموعــه او کار نمی کنــد، کــی جــاده برای 
ایــن روســتاها احــداث می شــود؟ چــه کســی 
پاســخ ایــن مــردم را می دهــد؟ در دولــت چــه 

کسی متولی کار است؟
او بــا بیــان اینکــه در بخــش ذلقــی جاده 

بزنویــد تــا امامــزاده محمدبــن حســن)ع( هــم 
همیشــه در زمســتان مشــکل داریــم، عنــوان 
کــرد: از ابتــدای مســیر ۱۰ کیلومتــر آســفالت 
پیمانــکاران  اســت،  مانــده  بقیــه  امــا  شــده، 
در حــال فعالیــت هســتند کــه هرچــه زودتــر 
بقیــه جــاده آســفالت شــود؛ اما ادامه مســیر 
مخصوصــاً جــاده ســمت پــز همیشــه مشــکل 
داریم و از پز به ســمت لیروک تنها یک جاده 
مال رو دارد، این روســتا نزدیک به ۵۰ خانوار 

سکنه دارد.

ورود سه میلیون متر مکعب آب به سد گلستان در پی باران تابستانه

پایان مشکل تامین آب روستاهای حاشیه رودخانه کرخه  
نور خوزستان 

وضع ناگوار جاده های الیگودرز از زبان 
نماینده استان در مجلس


