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شهرستان

برگزاری نشست رییس و معاونین 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با نماینده 

مردم نور در مجلس شورای اسالمی 
| نشست رييس و معاونين دانشگاه علوم 
پزشكى مازندران با نماينده مردم نور در مجلس 
شوراى اســالمى جهت بررســى مسائل حوزه 
سالمت شهرســتان نور برگزارشد . به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشــكى مازندران ، دكتر سيد عباس موسوى 
رييس دانشگاه علوم پزشكى مازندران به همراه 

معاونين درمان ، بهداشتى و توسعه اين دانشگاه در شهرستان نور حضور 
يافته و ضمن بازديد از مراكز درماني اين شهرستان با نماينده ي مردم 
نور در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار اين شهرستان ديدار و گفت و 
گو كردند . در اين ديدار مســائل مرتبط با حوزه سالمت شهرستان نور 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . پروژه بيمارستان جايگزين شهرستان 
و تخصيص نيروهاي تخصصي از جمله محورهاي نشســت امروز رييس 

دانشگاه با مسئوالن شهرستان نور بود.

همزمان با هفته جهاد کشاورزی؛

۴۱ پروژه کشاورزی در قروه به بهره 
برداری می رسد

| همزمان با هفته جهاد كشاورزى 41 
طرح و پروژه بــا اعتبارى بيــش از دو ميليارد 
تومان و تثبيت شغل براى 85 نفر در شهرستان 

قروه افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد. 
همزمان با هفته جهاد كشــاورزى 41 طرح 
و پروژه كشــاورزى در شهرستان قروه با اعتبار 
بيــش از دو ميليــارد تومان افتتــاح و به بهره 

بردارى خواهد رسيد.
اين پروژه ها شــامل طرح پرواربندى بره وگوسفند داشتى، دو مورد 
پروژه آبيارى تحت فشار و 4 مورد هم آبيارى كم فشار، 30 مورد احداث 
باغات مثمر به همراه توليد شوريجات و ترشيجات، بوجارى و بسته بندى 

بذر و مزرعه دو منظوره 3 تنى پرورش ماهيان است.
اعتبار مصوب شــده در اين تعداد پروژه يــك ميليارد و 79 ميليون و 
500 هزار تومان بوده كه مجموعاً دو ميليارد و 890 ميليون و 700 هزار 
تومان هزينه شده اســت.همچنين اعتبارات دولتى براى راه اندازى اين 
پروژه ها مبلغ 479 ميليون و 500 هزار تومان، تسهيالت بانكى به مبلغ 
600 ميليون تومان و سهم آورده متقاضى يك ميليارد و 811 ميليون و 
200 هزار تومان بوده كه با اشتغالزايى براى 16 نفر به تثبيت شغل 85 

نفر هم كمك خواهد كرد.

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر:

قطعا پاسخ سپاه برای دشمنان بسیار 
کوبنده و مهلک خواهد بود

| جانشين فرمانده سپاه استان بوشهر 
گفت: اگر دشــمن بخواهد نيــات پليد خود را 
عليه نظام اسالمى ايران عملى كند، قطعا پاسخ 
سپاه و نيروهاى مسلح  بسيار كوبنده و مهلك 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزارى از بوشــهر، ســرهنگ 
حميــد خرمــدل  در گردهمايــى فرماندهان 

گردان هاى امام حسين(ع) استان بوشهر در سپاه امام صادق(ع) با تاكيد 
بر اينكه وضعيت ما در منطقه و جهان با اهميت اســت، اظهار داشــت: 
اســتكبار براى مقابله و از بين بردن انقالب اسالمى آرام و قرار نداشته و 

دائما در حال برنامه ريزى عليه نظام ماست.
خرمدل با بيان اينكه يكى از برنامه هاى دشمن غافل گير كردن ماست 
چرا تنها در غافلگيرى ما مى تواند به اهداف شــوم خود دست پيدا كند، 
ادامه داد: سپاه و نيروهاى مسلح جمهورى اســالمى ايران با تيعيت از 
مقام معظم رهبرى و با باال بردن توان رزمى و تجهيزات نظامى غافلگير 

نمى شوند.
 وى با تاكيد بر اينكه نيات شــيطانى دشمنان اسالم و قرآن به نتيجه 
نخواهد رسيد، افزود: اگر دشــمن بخواهد نيات پليد خود را عليه نظام 
اسالمى ايران عملى كند، قطعا پاسخ سپاه و نيروهاى مسلح  بسيار كوبنده 

و مهلك خواهد بود.
خرمدل با اشاره به اينكه آمريكا قراردادهاى بين المللى را به راحتى زير 
پا مى زند، تصريح كرد: رئيس جمهور آمريكا قيدى به مسائل بين المللى 

ندارد.
جانشين فرمانده سپاه استان بوشهر با بيان اينكه دشمن برنامه دارد تا 
با همكارى نوچه هاى داخلى و خارجى خود به سپاه نفوذ كند، خاطرنشان 

كرد: دشمن را در عرصه نفوذ و رخنه در سپاه ناكام كرده ايم.
وى با اشاره به اينكه فعاليت هاى سپاه در عرصه هاى مختلف داخلى و 
خارجى براى دشمنان اهميت ويژه دارد و عملكرد و محبوبيت سپاه در 
منطقه آنها را مبهوت نموده، يادآور شد: عملكرد قوى سپاه در عرصه هاى 
مختلف منطقه اى و بين المللى باعث شده تا آمريكا و رژيم صهيونيستى 

به اين نتيجه برسند كه با سپاه نبايد شوخى كنند.
خرمدل با اشــاره به اينكه امروز  همه دشــمنان ما نســبت به سپاه 
حساسيت ويژه داشــته و با برنامه  ريزى هاى ويژه آن را مورد تهاجم قرار 
مى دهند، تاكيد كرد: سپاه تمام تحركات دشمنان و تحوالت  منطقه اى 

را رصد مى كند.

اجراي موفقیت آمیز پروژه ایجاد پایگاه 
داده مکانی )GIS( خطوط تغذیه گاز گیالن 

| زینــب قلیپــور - حســين اكبر 
مديرعامل شركت گاز اســتان گيالن از اجراي 
موفقيت آميز  پروژه ايجــاد پايگاه داده مكانى 
خطوط تغذيه گاز در اســتان گيالن خبر داد.
وى با اعالم اين خبر اظهار داشــت: اين پروژه 
طى مــدت 300 روز كارى به انجام رســيده و 
عالوه بر خطوط تغذيــه، اطالعات مكانى كليه 

ايستگاه هاى تقليل فشــار گاز CGS، TBS، CPS وCNG  هايى كه از 
روى خطوط تغذيه برداشت مى شوند تهيه شده است.مهندس اكبر در 
اين خصوص گفت: هم اكنون اطالعات مكانى 900 كيلومتر از خطوط 
تغذيه، 50 ايستگاه تركيبى، 10 ايستگاه CGS، 120 ايستگاه CPS و 
183 ايستگاه TBS در اين پايگاه ذخيره شده است.مهندس اكبر در اين 
خصوص گفت: شركت گاز استان گيالن با درك ضرورت تجميع مدارك 
و نقشه ها و اطالعات توصيفى مرتبط با تاسيسات خود و با هدف ايجاد 
سهولت در دسترسى و گزارش گيرى از داده هاى مكان محور موجود در 
ســازمان به ويژه جهت تصميم گيرى و واكنش بموقع در مواقع بحرانى 
از ابتداى سال 95 شــروع به امكان سنجى جهت تعيين اليه هاى مورد 
نياز سازمان نموده است.ارتباطات داده ها نسبت به يكديگر را در بستر 
نرم افزار (GIS ARC) تدوين نمود و تمــام اليه هاى اطالعاتى موجود 
تكميل و به مختصات متناظر بعنوان پايلوت در شــهر حويق شهرستان 
تالش و نيز شبكه منطقه چهار رشت متصل گرديد .وى بيان نمود: سامانه 
اطالعات مكانى شــركت گاز گيالن  قابليت دسترسى همزمان به بانك 
هاى اطالعاتى متفاوتى اعم از تعميرات ، كنترل پروژه، مشتركين و ... را 
فراهم نموده است.از ديگر كاربردهاى اين پروژه  مى توان به بلوك بندى 
شبكه هاى گاز EIS و TIS، رديابى آنالين خودروها (AVL)، مسير يابى، 
اتصال به سيستم كنتورخوانى آنالين، سامانه امداد، مسيريابى خطوط 
گازرســانى جديد ، صدور مجوزهاى حفارى ، تعيين حرايم و .... اشاره 

نمود كه توسعه اين موارد در دستور كار شركت گاز قرار دارد.

| مديــركل تأمين اجتماعى اســتان 
مازندران شمار بيكاران مقررى بگير در استان را 

بيش از 11 هزار نفر اعالم كرد.
على اصغر محمــودى در جمع مســئوالن و 
فعاالن بخش خصوصى اســتان اظهار داشت: 
ميزان پرداختــى و هزينه كرد تأمين اجتماعى 
اســتان 240 ميليارد تومان بــراى بيش از دو 

ميليون بيمه شده در ماه است.
وى شمار بيكاران در اســتان را 11 هزار نفر 
اعالم كرد و گفت: ماهانــه 13 ميليارد تومان 

مقررى بيكارى پرداخت مى كنيم.
وى با عنوان اينكه در اســتان تعامل مطلوبى 
بين اين دستگاه و ســاير بخش ها وجود دارد 
گفت: متاســفانه روند تعامل بين اين دستگاه 
و شــهردارى در زمينه بدهى تأمين اجتماعى 

مطلوب نيست.

مهدى عبورى شهردار ســارى ميزان بدهى 
تأمين اجتماعى به شــهردارى ســارى را هزار 
و 200 ميليــارد ريال اعالم كرد و با اشــاره به 
تعامل با تأمين اجتماعى اســتان اظهار داشت: 
شــهردارى بدهى خــود اظهارى بــه تأمين 
اجتماعى و ماليات دارد امــا از برخى نهادها و 

ادارات طلبكار هستيم.
وى با اشاره به پيگيرى ها براى تهاتر بدهى به 
تأمين اجتماعى و ماليات افزود: تأمين اجتماعى 
طبق راى ماده 100 و تجديدنظر 120 ميليارد 

تومان به شهردارى سارى بدهى دارد.
على اصغر يوســف نژاد نماينده مردم سارى 
و ميان درود در مجلس به قانون بودجه ســال 
جارى مبنى بر تهاتر بين نهادهاى مختلف اشاره 
كرد و گفت: بايد از ظرفيت تهاتر براى پرداخت 

بدهى هاى ادارات استفاده شود.

محمودی، مدیرکل تامین اجتماعی 
مازندران:

۱۱ هزار بیکار 
در مازندران 
مقرری دریافت 
می کنند

| دكتر سيد عباس موســوى رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مازندران در گفتگو با خبرنگار وبدا در اين دانشــگاه با اعالم مطلب 
فوق گفت : با توجه به بروز بيمارى گوارشي خفيف از روز يكشنبه 6 
خرداد ماه سال جاري در شهرستان كالردشت و افزايش مراجعات به 
بيمارستان قائم كالردشت(عج) ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران فورا 
تيم مركز عمليات بحران را در منطقه مستقر نمود .به گزارش كائنات و 
به نقل از روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مازندران ، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى مازندران با  بيان اين كه اقدامات الزم توسط بخش هاى 
ذيربط در دانشگاه علوم پزشــكى مازندران ، فرماندارى شهرستان 
كالردشت و شركت هاى آب و فاضالب شهري و روستايي استان به 
عمل آمد، افزود : همزمان تصميمات موثر در كميته بحران شهرستان 

اتخاذ و مداخالت مناسب توسط شركت آب و فاضالب روستايي در 
شبكه آبرساني تحت پوشش انجام شد.وى  علت ايجاد و طغيان اين 
بيمارى را  نوعى ويروس دانســت كه از راه خوراكى و آب آشاميدني 
انتقال يافته و بيان كرد :  اقدامات كنترلي با تمركز بر آموزش چهره 
به چهره ساكنين و آموزش عمومي براي قطع زنجيره انتقال بيماري 
انجام شد.دكتر موسوى با اظهار اين مطلب كه خوشبختانه اين بيمارى 
بسيار خفيف بود و  تنها 6 مورد بسترى وجود داشت كه همه در عرض 
چند ساعت ترخيص شــدند گفت :  در طي 14 روز 1174 بيمار به 
بيمارستان مراجعه نمودند و باتوجه به اينكه تعداد بيماران در 4 روز 
قبل به كمتر از حد مورد انتظار رســيده است ، پايان طغيان بيماري 

گوارشي ويروسي در كالردشت را اعالم مي كنيم.

ضوابط ارزیابی انتخاب واحدهای تولیدی نمونه و 
مدیران کنترل کیفی نمونه در گلستان تشریح شد

| دوره آموزشــى آشــنايى با ضوابط انتخاب واحدها و مديران كنترل كيفى نمونه به صورت 
جداگانه براى واحدهاى توليدى و مديران كنترل كيفى مستقر در شرق و غرب استان در سالن جلسات 
هيركان اداره كل استاندارد گلستان و سالن هالل احمر گنبد برگزار شد. به گزارش روابط عمومى اداره 

كل استاندارد گلستان، على ربيع نژاد معاون توسعه مديريت و امور حقوقي اداره كل استاندارد گلستان هدف از برگزارى اين دوره 
آموزشى را تشريح نحوه انتخاب واحدهاى توليدى نمونه و مديران كنترل كيفى نمونه اعالم كرد و گفت: در فرايند ارزيابى واحدهاى 
نمونه توليدى و خدماتى و مديران كنترل كيفيت، مستندات ارائه شده مورد بررسى قرار مى گيرند  بر اساس امتياز كسب شده به 
عنوان نمونه استانى مورد تجليل قرار گرفته و نفرات و واحدهاى برتر جهت انتخاب به عنوان نمونه كشورى به سازمان ملى استاندارد 
معرفى مى شوند. ربيع نژاد بازه زمانى ارزشيابى واحدها را از اول  خرداد سال گذشته تا پايان خرداد سال جارى عنوان كرد و افزود: 

برنامه معرفى و تجليل از واحدهاى نمونه و مديران كنترل كيفى نمونه در هفته استاندارد برگزار مى شود.

اقالم پرمصرف در طرح رمضان زیر ذره بین استاندارد گلستان قرار گرفت
| مديركل استاندارد گلستان از نظارت و كنترل كارشناســان و بازرسان استاندارد بر اقالم 
پر مصرف در طرح ويژه ماه رمضان خبر داد.به گزارش روابط عمومى اداره كل اســتاندارد گلستان، 
محمود فرمانى با اعالم اين خبر گفت: همزمان با فرا رســيدن ايام ماه مبارك رمضان و در راستاي 
انجام»طرح اجراى هماهنگ استانداردهاي اجباري»(طاها)، به منظور ارتقا و تامين ايمني و سالمت 
جامعه،اين اداره كل مانند سالهاى گذشته اقدام به اعزام اكيپ هاى كارشناسى به مراكزعرضه، توزيع 
و فروش به منظور كنترل فرآورده هاى مشمول استاندارد اجبارى ، با اولويت كاالهاى پر مصرف در ماه 
مبارك رمضان مى كند.وى ادامه داد: اين طرح كه تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه دارد ، ازكاالهاي 

پرمصرف از قبيل انواع فرآورده هاي  لبني،قندوشــكر، آردگندم وبرنج، زعفران،خرما،روغن مورد مصرف درزولبيا و باميه در 
مراكز عرضه و فروش ، بازرسي و نمونه برداري انجام مي شود.دبيرشوراى استاندارد گلستان با اشاره به اهميت نقش استفاده 
از كاالهاى استاندارد در سالمت مردم خاطر نشان كرد: هدف از اجراى اين طرح سالم سازى بازار مصرف و جلوگيرى از توزيع 
كاالهاى بدون كيفيت و فاقد نشان استاندارد اســت كه ضمن جمع آورى كاالهاى غير استاندارد، با عرضه كنندگان متخلف 

برخورد قانونى مى شود.

جلسه هم اندیشی شورای هماهنگی روابط عمومی های 
گلستان در اداره کل استاندارد گلستان برگزار شد

| در راستاى  تجليل از اعضاء دوره قبل شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان  گلستان 
و به منظور انسجام بيشتر و تبادل افكار و تجربيات، جلسه هم انديشى اعضاء شوراى هماهنگى روابط 
عمومى هاى استان  گلستان با مســئول و كارشناســان روابط عمومى اداره كل استاندارد گلستان 

درسالن جلسات گرگان اين اداره كل برگزار شــد.به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد گلستان، مجيد دهنو خلجى 
رئيس حوزه رياست و روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان گلستان و از اعضاء شورا  تشكيل اين جلسات را 
جهت ارتقاء روابط عمومى ها مهم دانست و گفت: روابط عمومى ها بايد تالش كنند تا فضاى صميمى را بين يكديگر به وجود 
آورند تا بتوانيم جايگاه روابط عمومى ها را ارتقاء دهيم.وى از روابط عمومى ها به عنوان پيشانى سازمان ياد كرد وافزود: براى 
رسيدن  به جايگاه واقعى روابط عمومى ها بايد نگاه برخى مديران نسبت به اين حرفه تغيير پيدا كند و  به عنوان بازوى توانمند 

دستگاه اجرايى ببيند.

تولید سنتی چای یکی از علل کمبود درآمد چایکاران
| استاندار گيالن توليد سنتى محصول چاى را يكى از علل كمبود درآمد چايكاران دانست.
به گزارش كائنات و به نقل از ايســنا، «مصطفى ساالرى» در ديدار با معاون وزير جهاد كشاورزى در 
امور باغبانى با اشاره به لزوم اقدامات اساسى در حوزه چاى افزود: در سال حدود 150 ميليارد تومان 
به صورت بالعوض به چايكاران پرداخت مى شود، اما به علت نبود درآمد كافى رضايت كامل در ميان 
چايكاران وجود ندارد.وى توليد سنتى محصول چاى را يكى از علل كمبود درآمد چايكاران دانست 
و گفت: وجود يك مركز مطالعاتى قوى در گيالن براى بررسى نوع ارقام و ارائه برنامه مدون در مسير 
بهسازى و بهزراعى محصول چاى ضرورى است تا هر اقدامى به صورت هدفمند انجام و درآمد چايكاران 

از اين طريق افزايش پيدا كند.نماينده عالى دولت در گيالن به تمركز بر برندسازى و تنوع در بسته بندى محصوالت برنج در 
سال  زراعى جارى اشاره و خاطرنشان كرد: باتوجه به اين كه مردم گيالن در موضوعات اجتماعى همراهى بسيار خوبى دارند 
كه مى توان از اين ظرفيت كمال بهره را در هدايت به سمت تنوع در توليدات و افزايش درآمد كشاورزان ببريم.وى خاطرنشان  

كرد: در اين مسير سازمان هاى مردم نهاد نيز به عنوان يك بازوى اجتماعى توانمند مى توانند ما را همراهى كنند.
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پایان طغیان بیماری 
 گوارشی ویروسی

در کالردشت 

دورهآموزشیآشناییباسیستماستانداردچیندرگلستانبرگزارشد

موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران خبر داد:

| دوره آموزشى آشنايى با سيسم استاندارد چين با حضور مديركل استاندارد گلستان و كاركنان در سالن اجتماعات هيركان 
اين اداره كل برگزار شد. رئيس اداره استانداردسازي،آموزش و ترويج اداره كل استاندارد گلستان به عنوان مدرس اين دوره آموزشى به 
تاريخچه استاندارد در كشور چين پرداخت و گفت: در كشور چين براى هر فرآورده تنها يك استاندارد تعريف مى شود.
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| محمد ابراهيم يخكشــى، مدير عامــل آب منطقه اى 
استان در نشست خبرى مديران عامل صنعت آب مازندران كه در 
محل استاندارى برگزار شــد، با اشاره به اين كه اقتصاد و معيشت 
استان، آب پايه است، گفت: بدليل عقب ماندگى تاريخى در حوزه 
زيرســاخت هاى آب و كاهش منابع آب، موضوع آب بايد بيش از 

پيش مورد توجه باشد.
يخكشى متوسط بارندگى استان را 620 ميلى متر، كل پتانسيل 
منابع آب را 6 ميليارد متر مكعب، پتانسيل منابع آب هاى سطحى 
را 4,5 ميليارد مترمكعب معادل 75 درصد منابع و پتانسيل منابع 
آب هاى زيرزمينى اســتان را 5 .1 ميليارد متر مكعب معادل 25 
درصد منابع بيان كرد و افزود: كل بهره بردارى از منابع آب استان 
بالغ بر 3400 ميليون متر مكعب معــادل 56 درصد منابع، بهره 
بردارى ازآب هاى سطحى در اســتان بالغ بر 2300 ميليون متر 
مكعب معادل 67 درصد مصارف و بهره بردارى آب هاى زيرزمينى 
بالغ بر 1100 ميليون متر مكعب معــادل33 در صد مصارف مى 

باشد.
مدير عامل آب منطقه اى مازندران، كل مصرف آب اســتان را 
بالغ بر 3400 ميليون متر مكعب عنوان نمــود و تصريح كرد: از 
اين مقدار بالغ بر2780ميليون متر مكعب معادل 6,81 درصد در 
بخش كشاورزى، 380 ميليون متر مكعب معادل11,3درصد در 
بخش آب شرب،60 ميليون متر مكعب معادل 8,1 درصد در بخش 
صنعت و 180ميليون متر مكعب معادل 3,5 درصد در ساير بخش 

ها به مصرف مى رسد.
وى به برنامه تامين آب استان اشاره كرد و با بيان اين كه ظرفيت 

سد هاى در دست بهر ه بردارى بالغ بر400 ميليون متر مكعب مى 
باشد، گفت: افق مهار آب هاى سطحى در استان بصورت درازمدت 
بالغ بر1870 ميليون مترمكعب، 4 طرح در دســت ساخت شامل 
گلورد ، هراز ، تكميلى البرز، سيستم چالوس، ظرفيت طرح هاى 
در دست ساخت بالغ بر1020 ميليون متر مكعب، تعداد سدهاى 
در دست مطالعه10 سد و ظرفيت سدهاى در دست مطالعه بالغ بر 

450ميليون متر مكعب مى باشد.
يخكشى، به بهســازى و توســعه آب بندان ها و ساخت 5 سد 
پالستيكى اشاره كرد و ياد آور شــد: برنامه ايجاد و توسعه شبكه 

آبيارى و زهكشى را بعنوان برنامه محورى در دست اقدام داريم.
وى با بيان اين كــه 95 درصد از آب شــرب اســتان از منابع 
زيرزمينى تامين مى شود، خاطر نشــان ساخت: طرح جامع آب 
شــرب و صنعت و طرح آبرسانى شهرى و روســتايى در قالب 9 
مجتمع طراحى گرديد و به اين ترتيب ريل گذارى از اّب زيرزمينى 

به آب سطحى تغيير مى كند.
مدير عامل آب منطقه اى اســتان، با اشــاره به اين كه 7 هزار 
كيلومتر رودخانه در مازندران وجود دارد كه براى 1000 كيلومتر 
از آن نقشــه تهيه و حريم بســترها مشــخص گرديد و اقدامات 
ساماندهى صورت گرفته است، گفت: آب، پذيرنده آالينده هاست 
و اجراى تصفيه خانه فاضالب شــهرها، حفاظــت كيفى مخازن 
آب ســطحى و تدوين برنامه عملياتى حفظ محيط رودخانه ها از 
برنامه هاى اين بخش است. برداشت شن و ماسه محدود شده و 
تراز برداشــت از رودخانه ها كم شده است و رودخانه هاى استان 

در حال احياست.

سرمایه گذاری 950 میلیارد تومانی در طرح های حوزه آب مازندران 
یخکشی، در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب مازندران، عنوان کرد:

خبر

| محبوبه خلردی - مدير عامل آب و فاضالب روستايى استان، گفت: 
در 4 سال گذشته 496 روســتاى مازندران از آب شرب بهره مند شدند و 160 

پروژه نيمه تمام به بهره بردارى رسيده است. 
مجيد عبداللهى در نشست خبرى مديران عامل صنعت آب مازندران كه در 
محل استاندارى برگزار شد، با اشاره به اين كه در سال 92، با 252 پروژه نيمه 
تمام در حوزه آب و فاضالب روستايى در مازندران مواجه بوديم، افزود: تا سال 
95 بالغ بر 160 پروژه را به اتمام رســانديم و در حــال حاضر 432 پروژه نيمه 
تمام كه نشــانگر آغاز پروژه هاى جديد در استان است، به 380 ميليارد تومان 

اعتبار نياز دارد.
مدير عامل آب و فاضالب روستايى استان، با اشاره به اين كه در 4 سال گذشته 
496 روستاى مازندران از آب شرب بهره مند شدند، خاطرنشان ساخت: 231 

روستا در 2 سال گذشته از نعمت آب شرب برخوردار شدند.
عبدالهى، بيان داشت: بهره مندى آب شرب روســتايى در استان از 68.74 

درصد به 75,96 درصد رسيده است كه به ميانگين كشورى نزديك است.
وى گفت: براى اتمام پروژه هاى نيمه كاره حوزه آب و فاضالب روستايى 383 

ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
عبداللهى با اشاره به اين كه مازندران ســومين استان كشور از نظر جمعيت 
روستايى است، يادآور شد: از 2400 روستاى بيش از 20 خانوار، 1650 روستا 

كه از لحاظ جمعيتى 80 درصد مى باشد تحت پوشش قرار دارند.
مدير عامل آب و فاضالب روستايى استان با اشاره به اينكه 42 درصد جمعيت 
استان در روستاها زندگى مى كنند، اظهار داشت: با محاسبه جمعيت شناور و 

فصلى، ميزان جمعيت روستاهاى استان به 50 درصد مى رسد.

عبداللهی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب مازندران:

 بهره مندی ۴96 روستای مازندران از نعمت آب شرب
در دولت تدبیر و امید


