
سیستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
و  عمرانی  مهم  طرح   ۴۴۹ گفت:  بلوچستان  و 
فعالیت  ابتدای  از  شرکت  این  توسط  خدماتی 
دولت سیزدهم تاکنون در استان انجام شده است.

ی  گفت وگو  در  زاده  عوض  خلیل  مهندس 
توسعه،  بخش های  در  طرح ها  این  اظهارداشت: 
ولتاژ،  افت  رفع  برق رسانی،  احداث،  اصالح، 
گذر از پیک، ساماندهی برق های غیرمجاز، تبدیل 
حریم  رفع  و  خودنگهدار  کابل  به  سیمی  شبکه 

انجام شده است.
این  انجام  برای  هزینه شده  اعتبار  داد:  ادامه  وی 
 ۲۷۸ بیش از  بلوچستان  و  سیستان  در  طرح ها 

میلیارد تومان است.
و  سیستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بلوچستان بیان کرد: همچنین، ۱۴۵ طرح شاخص 
ایام  در  تومان  میلیارد   ۱۶۴ اعتبار  با  شرکت  این 

دهه فجر امسال افتتاح می شود.
طرح ها  این  از  بهره برداری  با  کرد:  تصریح  وی 

شبکه های  احداث  و  اصالح  توسعه،  ضمن 
توزیع سیستان و بلوچستان، شاهد برآورده شدن 
افزایش  نتیجه،  در  و  مشترکان  درخواست های 

رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.
عوض زاده یکی از افتخارات این دولت را عبور 
سالجاری  تابستان  برق  مصرف  پیک  از  موفق 
برق،  مصرف  افزایش  وجود  با  افزود:  و  دانست 
کاهش نزوالت آسمانی و ناترازی تولید و مصرف، 
افزایش جمعیت و لزوم واگذاری انشعاب جدید، 
و  سیستان  در  بویژه  مشترکان  از  یک  هیچ  برق 

بلوچستان به جهت مدیریت بار قطع نشد.
وی یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم را توجه 
به مناطق روستایی دانست و اظهارداشت: یکی از 
اقدامات مهم شرکت توزیع نیروی برق سیستان و 
بهارستان  طرح  اجرای  بخش،  این  در  بلوچستان 
مناطق  برق  شبکه  احداث  و  توسعه  )اصالح، 

روستایی( در ۷۲۸ روستای این استان است.
و  سیستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مقاوم سازی  و  جایی  جابه  کرد:  بیان  بلوچستان 
ولتاژ  تامین  روستایی،  معابر  در  برق  پایه های 
مطمئن برای مشترکان روستایی، اصالح روشنایی 
معابر عمومی روستایی، اصالح فرسودگی شبکه 
تامین  و  توسعه  و  طرح  مشمول  روستاهای  برق 
بهارستان  طرح  اهداف  جمله  از  متقاضیان  برق 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
و  مطمئن  برق  از  استان  این  روستای   ۳۳ تنها 

پایدار برخوردار بودند، گفت: هم اینک پنج هزار 
و ۷۱۶ روستای این منطقه از برق مطمئن و پایدار 

بهره مند هستند.

در  رشت  شهرداری  سرپرست  یزدانی  یوسف   
ارائه  ضمن  اسالمی  شورای  علنی  صحن  جلسه 
برای رفع هر  از رایزنی  الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
چه سریعتر ابهامات بازگشایی کانال ژ۵ و تسریع در 
اجرای پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری الکان خبر داد و 
گفت: هزینه های جاری شهرداری رشت در بودجه 

سال آینده سه درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت ؛ یوسف یزدانی سرپرست 
شهرداری رشت امروز شنبه یکم بهمن ۱۴۰۱ در 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  علنی  صحن  جلسه 
اظهار داشت : ترافیک از جمله معضالتی است که 
در شهر رشت وجود دارد به طوریکه همواره جزو 
مطالبات و دغدغه شورای اسالمی بوده و مشکالت 

زیادی را برای شهروندان به بار آورده است.
برای  اینکه  بیان  با  رشت  شهرداری  سرپرست 
شهری  ترافیک  از  بخشی  ساماندهی  و  مدیریت 
قرار  کار  دستور  در  شهرداری  توسط  اقداماتی 
گرفته است گفت: گسترش ناوگان حمل و نقل 
عمومی اتوبوس، نوسازی تاکسیرانی و یا احداث 
برای  شهرداری  اقدامات  جمله  از  کمربندی 

مدیریت ترافیک بود.
بحث  در  شهرداری  عملکرد  اینکه  بیان  با  یزدانی 
احداث کمربندی ها مطلوب نبوده است به جلسه 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا که در کانال 
ژ ۵ انجام شد اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد 
پروژه ژ ۵ چندین جلسه را با رئیس کل دادگستری 
و دادستان برگزار و از دستگاه قضایی درخواست 
کمک کردیم همچنین با هماهنگی های انجام شده 
منطقه ای  آب  شرکت  با  هفته  همین  را  جلسه ای 
برگزار می کنیم تا پاره ای از اختالفاتی که در دو بند 

از تفاهم نامه وجود دارد برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه با بازگشایی مسیر کانال ژ۵ 
مدیریت  رشت  شهر  ترافیک  از  اعظمی  بخش 
می شود ادامه داد: از آنجا که مجوزات مربوط به 
ولیعصر )عج(  میدان  تقاطع غیرهمسطح  احداث 
شهرداری  دست  به  عنقریب  و  شده  صادر  هم 
رشت خواهد رسید و باید فرآیند تجهیز کارگاه 
انجام شود قطعا گره ای به گره های ترافیکی شهر 
افزوده میشود بنابراین بازگشایی کانال ژ۵ برایمان 

بسیار حائز اهمیت است.
موضوع  به  ادامه  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
و  نمود  اشاره  شهر  سطح  در  گردشگر  ماندگاری 
برای  فضایی  شهر  داخل  در  متاسفانه  کرد:  اضافه 
اسکان مسافر و یا جایی را که مسافران برای بازدید 

از آن ترغیب بشوند نداریم.
یزدانی با بیان اینکه روزهای گذشته به اتفاق مدیرکل 
الکان  هکتاری  پارک ۵۰۰  از  گیالن  طبیعی  منابع 
بازدیدی به عمل آورده است یادآور شد: این پارک 

پنج سال در اختیار شهرداری بود اما متاسفانه کار 
خاصی در آن انجام نشد اما در همین یک ماه اخیر 
توانستیم با یک رویکرد جدید نسبت به شن ریزی 
و احداث الین تردد آن اقدام و مبالغی را هم برای 

تامین مصالح به پیمانکار پروژه پرداخت نماییم.
وی از انعقاد قرارداد روشنایی پارک ۵۰۰ هکتاری 
هماهنگی های  با  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  الکان 
انجام شده  و با حمایت شورای اسالمی امیدواریم 
بتوانیم برای جذب سرمایه گذار  و افزایش سرانه 
فضای سبز از یک و نیم متر تا هفت و نیم متر، 
پارک ۵۰۰ هکتاری الکان را به صورت ۳۰ ساله 

در اختیار بگیریم.
تاالب  مورد  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
شرکت  در  که  پیگیری هایی  با  افزود:  هم  عینک 
استان  دادگستری  و  طبیعی  منابع  منطقه ای،  آب 
گیالن انجام دادیم انتظار داریم بتوانیم تا ماه آینده 
تاالب را تحویل گرفته و برای سرمایه گذاری در 

محدوده آن برنامه ریزی نماییم.
سرویس  احداث  مورد  در  داشت:  اذعان  یزدانی 
وجود  با  نیز  فرهنگ  راه  پیاده  در  بهداشتی 
برگزاری چندین مرحله مناقصه، به علت شرایط 
پروژه  در  مشارکت  برای  پیمانکاری  آن  خاص 
استقبال نکرد و به زودی با تمهیداتی که اندیشه 
عملیات  و  شد  خواهد  مشکل  رفع  است  شده 

ساخت شروع می شود.
این  تمام تالش شهرداری رشت  کرد:  اضافه  وی 
است که بتواند در راستای دغدغه اعضای شورای 
اسالمی به عنوان نماینده محترم مردم و رفع مشکل 

شهروندان قدم بردارد.
موضوع  به  ادامه  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
تقدیم الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری به شورای 
اسالمی اشاره کرد و ابراز داشت: در خالل تهیه و 
بررسی الیحه بودجه ساالنه، شهرداری و شورای 
اسالمی با کمک هم نقشه راه شهر رشت را برای 

سال آینده ترسیم خواهند کرد.
یزدانی ضمن قدردانی از زحمات حوزه های معاونت 
برنامه ریزی و معاونت مالی شهرداری برای تدوین 
الیحه بودجه ادامه داد: رقم بودجه  سال ۱۴۰۲ سه 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 

سال ۱۴۰۱حدود ۷۳ درصد افزایش دارد.
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قرار است ۳۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن  ساالنه 
ملی و طی چهار سال ۱۵۵ هزار مسکن ملی در 
مازندران ساخته شود و با همه اما واگرها تاکنون 
هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان نسبت به واریز اورده 

اولیه اقدام کرده است.
آورده اولیه تعیین شده برای هر متقاضی ۴۰ میلیون 
تومان است و این افراد در طول ساخت باید مابقی 
هزینه های تعیین شده را پرداخت کنند اما به دالیل 

مختلف تاکنون استقبالی صورت نگرفته است.
تجربه تلخ مسکن مهر و وجود ضعف های فراوان 
در این پروژه، عدم تأمین زمین مناسب و بی رغبتی 
جمله  از  ملی  مسکن  به  ورود  برای  پیمانکاران 

چالش های فراروی پروژه ملی به شمار می رود.
به  اشاره  با  مازندران  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
ثبت نام ۱۱۸ هزار نفر در سامانه مسکن ملی اظهار 
داشت: از این تعداد ۲۶ هزار و ۵۹۷ نفر تائید نهایی، 

هزار و ۱۴۶ نفر موفق به افتتاح حساب شدند.
علی دیوساالر در گفتگویی با اظهار این که هزار و 
۴۴۳ نفر از متقاضیان آورده اولیه را واریز کردند، 
افزود: طی ۱۰ روز قبل فقط سه نفر آورده اولیه 

را واریز کردند.
وی با عنوان این که مبلغ آورده اولیه ۴۰ میلیون 
تومان است، همکاری بانک ها را مطلوب برشمرد 
و گفت: تاکنون شش هزار و ۷۷۶ پرونده توسط 
سهمیه  که  درحالی  شد  قرارداد  به  منجر  بانک ها 

بانک ها ۵۱ هزار و ۷۱۸ نفر است.
دیوساالر با اظهار این که سه هزار واحد در قالب 
است،  ساخت  دست  در  گروهی  و  خودمالکی 
افزود: برخی سازندگان برای اجرای پروژه اعالم 
آمادگی کردند و شورای عالی مسکن باید نسبت 

به تعیین تکلیف آنها برنامه ریزی کنند.
اراضی مسکن ملی  از  این که برخی  بیان  با  وی 

گفت:  هستند،  کاربری  تغییر  برای  مشکل  دارای 
همکاری  باید  که  گونه  آن  شهرداران  متأسفانه 
کنند پای کار نیستند و در حال حاضر در نیمی از 

شهرها دارای مشکل هستیم.
سرپرست راه و شهرسازی مازندران با بیان این که 
به ازای هر واحد در بافت های فرسوده تسهیالت 
داده می شود، گفت: میانگین با نرخ سود ۹ درصد 
بهره  موجود  فرصت  از  باید  و  می شود  پرداخت 
لیست  که  این  اظهار  با  دیوساالر  شود.  گیری 
است،  شده  تهیه  فرسوده  بافت  دارای  شهرهای 
مشارکت شهرداران و دستگاه های مختلف را در 

این بخش ضروری دانست.
باالبودن  و  زمین  گرانی  و  مسکن  افزوده  ارزش 
فراروی  مسائل  مهمترین  از  ساخت  هزینه های 
ساخت مسکن در مازندران به شمار می رود و به 
رغم آن که بخش مهمی از سرمایه گذاری ها در 
ساخت  برای  اما  می گیرد  صورت  مسکن  بخش 
مسکن ملی حرف و حدیث های زیادی وجود دارد.
سرمایه  فرصت های  جمله  از  فرسوده  بافت های 
گذاری در مازندران محسوب می شود و سطح قابل 
توجهی وسعت شهری استان دارای بافت فرسوده 
هستند که ورود متقاضیان و پیمانکاران برای نوسازی 
و ساخت مسکن ملی در این مناطق ضروری است.

به  اشاره  با  چالوس  فرماندار  قاسمی  سیدعلی 
باال است، آن را  این که سود و نرخ وام مسکن 
گفت:  و  کرد  بیان  متقاضیان  رغبت  برای  مانعی 
میلیون   ۱۰۰ تا   ۵۰ با  متقاضیان  گذشته  در  اگر 
تا   ۳۰۰ باید  اکنون  می شدند  صاحبخانه  تومان 
۳۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند و زمان تکمیل و 

ساخت مسکن ملی مشخص نیست.
وی در گفتگویی  هزینه باالی تمام شده مسکن را 
از دیگر موانع برشمرد و گفت: مسکن ۱۰۲ واحد 

دلیل  به  بود که  تعریف شده  نواب در شهرستان 
به  متقاضیان  و  لیست حذف شده  از  ناهماهنگی 

شهر نوشهر معرفی شدند.
از مجموع ۳۸ هزار واحد مسکن ملی هشت هزار 
و  هزار  دو  تاکنون  و  است  روستاها  واحد سهمیه 
۹۰۰ پروژه روستایی به مرحله بهره برداری رسیده 
است. علی اصغر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن 
به  متقاضی  و ۳۳۱  هزار  که  این  بیان  با  مازندران 
بانک ها معرفی و ۱۷۰ مورد منجر به قرارداد شده 
است، گفت: پنج هزار و ۳۰۰ واحد مسکن روستایی 
در دست ساخت بوده و بیش از دو هزار و ۹۰۰ 

واحد به مرحله بهره برداری رسیده است.
همکاری  که  این  اظهار  با  گفتگویی   در  وی 
است،  شده  مطلوب  اخیر  هفته های  طی  بانک ها 
گفت: هشت هزار سهمیه مسکن روستایی تعیین 
به  متقاضیان  تمامی  باید  بهمن  نیمه  تا  که  شده 

بانک ها معرفی شوند.
و  سازان  انبوه  ورود  عدم  و  مصالح  کمبود 
مسکن  فراروی  چالش های  جمله  از  پیمانکاران 
باالبودن  و  می رود  شمار  به  مازندران  در  ملی 
هزینه ساخت استقبال آنان را برای سرمایه گذاری 
در این بخش کم کرده است. استاندار مازندران با 
زمینه  در  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  که  این  اظهار 
کار  انجام  است،  نشده  انجام  ملی خوب  مسکن 
جهادی برای اجرای طرح مسکن ملی را ضروری 
خواند و گفت: باید شرایط و مقدمات الزم برای 

جهش در مسکن ملی الزامی است.
نباید  که  این  بیان  با  پور  حسینی  محمود  سید 
دست  از  را  ملی  مسکن  ساخت  طالیی  فرصت 
دهیم، خواستار بهره گیری از ظرفیت های مختلف 
برای ترغیب متفاضیان برای واریز آورده اولیه شد و 
گفت: تا نیمه بهمن فرصت داریم اقدامات مناسب 

را در استان برای جهش مسکن ملی انجام دهیم.
مجتمع های  ساخت  باید  که  این  اظهار  با  وی 
این  گفت:  گیرد،  قرار  کار  دستور  در  مسکونی 
با  متقاضیان  و  مالکان  تا  می شود  سبب  سیاست 
سیاست و سالیق خود نسبت به ساخت اقدام کنند.
شهرداری ها  ظرفیت  از  گیری  بهره  خواستار  وی 
گفت:  و  شد  فرسوده  بافت های  احیای  برای 
نوسازی مسکن و ایجاد معماری و طراحی مناسب 
کور  گره  بازشدن  و  مناطق  این  بهسازی  سبب 
ترافیکی در شهرهای استان از جمله ساری می شود.

در  دولت  جهادی  اقدام  با  ملی  مسکن  طرح 
شهرستان های مازندران تعریف شده است و شتاب 
بخش های  همکاری  مستلزم  آن  رونق  و  بخشی 
مختلف و رفع موانع فراروی است از سوی دیگر 
مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران برای جهش در 
این پروژه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

استانها7

مسکن ملی در ایستگاه پساکلنگ
 مستاجران پول ندادند!

بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت تحویل شورای شهر شد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش ۹ 
تولید و ۱۶ درصدی فروش  فرآورش  درصدی 
محصوالت پنج گانه این شرکت در سال جاری 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان با اشاره 
به این که از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، یک 
شبکه  به  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۱۷۴ و  میلیارد 
سراسری تزریق شده است، افزود: این مقدار گاز 
تزریقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 

تولید و فروش ۹ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در این بازه زمانی اتان تولید شده 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش 

را نشان می دهد، و فروش آن نیز ۱۸ درصد رشد 
داشته است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
از افزایش ۲۳ درصدی تولید گاز مایع خام در ۹ 
ماهه امسال خبر داد و یادآور شد: در این مدت 
فروش گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش ۲۳ درصدی را نشان می دهد.
نوریان به عملکرد این واحد صنعتی در دریافت 
اظهار داشت: در  اشاره کرد و  گاز غنی ورودی 
این مدت گاز غنی ورودی به این پاالیشگاه یک 
میلیارد و ۵۹۶ میلیون متر مکعب بوده که نسبت 
به تعهد پاالیشگاه در این مدت ۹ درصد بیش از 

تعهد مصوب خوراک دریافت کرده است.

افزایش ۹ درصدی فرآورش گاز در پاالیشگاه ایالم

بهره برداری از 44۹ طرح توزیع برق سیستان  و بلوچستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران:

مازندران، آماده اکران 
فیلم های سینمایی 
جشنواره چهل ویکم

از   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، 
آمادگی سینماهای استان برای اکران همزمان فیلم 
های سینمایی چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر، 

خبر داد.
به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی اداره 
حسین  مازندران،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
جوادی با اعالم این خبر گفت: یکی از مهمترین 
فجر  فیلم  فرهنگی کشور، جشنواره  رخدادهای 
استانی  هم  درخواست  و  مطالبه  به  بنا  و  است 
های عزیزمان، این موضوع با جدیت در دستور 

کار قرار گرفته است.

در  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ادامه افزود: برای تأمین و پخش فیلم های این 
دوره از جشنواره در سینماهای استان، هماهنگی 
تهیه  و  سینمایی  سازمان  طریق  از  الزم  های 

کنندگان این فیلم ها انجام خواهد گرفت.
با  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
به  فرصت  از  مندی  بهره  برای  امیدواری  ابراز 
دست آمده نمایش فیلم های روز سینمای ایران 
در سینماهای استان مازندران افزود: پس از تأیید 
به  ها،  فیلم  این  نمایش  برای  سینماها  تعیین  و 
طریق  از  ها،  اکران  برنامه  نهایی  جدول  زودی 
معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل، برنامه 
ریزی و تنظیم می شود و از طریق رسانه ها در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.
فجر  فیلم  المللی  بین  جشنواره  چهل ویکمین 
همزمان با تهران در ۳۱ استان کشور برگزار میشود.

کام خراسان جنوبی همچنان تشنه است

کاهش ۲۶ درصدی 
بارندگی ها

استان  گذشته  هفته  که  برف  و  باران  بارش 
خوشحالی  زمینه  گرفت،  فرا  را  خراسان جنوبی 
را  دامداران  و  کشاورزان  ویژه  به  و  شهروندان 

فراهم کرد.
وضعیت  معتقدند  نظران  صاحب  و  کارشناسان 
منابع آبی در خراسان جنوبی مانند یک بدهکار 
یک  با  و  مانده  عقب  او  قسط  ها  ده  که  است 
سامانه بارشی گویی آن فرد تنها یک قسط از ده 

ها قسط بدهکاری خود را داده است.
خراسان  هواشناسی  مدیرکل  خندان،  علیرضا 
در  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  رو  جنوبی 
این زمینه اظهار کرد: میزان بارندگی ها در سال 
که  بوده  متر  میلی   ۲۴.۶ حدود  جاری  زراعی 
نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد و نسبت به بلند 

مدت ۲۶ درصد کاهش داشته است.
خندان رو ادامه داد: میزان بارندگی نرمال در سال 
های آبی در خراسان جنوبی حدود ۱۱۳.۴ میلی 
به  تا  بارندگی  متر  میلی   ۲۴.۶ با  که  است  متر 

امروز تنها ۲۲ درصد تأمین آب را داشته ایم.
پایان هفته در خراسان  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شد:  یادآور  داشت،  نخواهیم  بارندگی  جنوبی 
بهار سال  بارندگی های زمستان و  با  امیدواریم 

آینده نیاز آبی استان تأمین شود.
درمورد  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
وضعیت جوی هفته جاری گفت: تا پایان هفته 
وضعیت جوی در خراسان جنوبی پایدار خواهد 

بود و پدیده خاصی را انتطار نداریم.
طی  هوا  دمای  اینکه  به  اشاره  با  رو  خندان 
کاهش  چهارشنبه  و  شنبه  سه  دوشنبه،  روزهای 
خواهد داشت، بیان کرد: تا پایان هفته این سرما 

و یخبندان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه به واسطه این سرما و یخبندان 
گفت:  است،  شده  صادر  نارنجی  سطح  هشدار 
پیش بینی می کنیم دمای بیرجند در هفته جاری 

به حدود منفی ۱۰ درجه هم برسد.
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  سروری،  سعید 
خراسان جنوبی هم در گفت و گو با مهر اظهار 
بارش  صورت  به  بیشتر  اخیر  بارندگی های  کرد: 
برف بوده و از این جهت هنوز تأثیر قابل توجهی 
بر وضعیت سدهای خراسان جنوبی نگذاشته است.
که  جهت  آن  از  ها  بارندگی  این  بیان کرد:  وی 
چاه  آب  از  کمتر  ما  کشاورز  شود  می  موجب 
استفاده کند به صورت غیر مستقیم بر وضعیت 

منابع آبی تأثیر می گذارد.
سروری یادآور شد: برای بهبود وضعیت سدها 
بارندگی باید به صورت سیالب باشد و از این 
جهت منتظر باران های ماه های آتی زمستان و 

همچنین بارش های بارانی هستیم.
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