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خبر

کشت دوم برنج در بیش از ۹۹ هزار 
هکتار از شالیزارهای مازندران

گیالن امروز- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
اراضی  هکتار  و ۷۳۸  هزار  جاری ۵۸  زراعی  سال  در  گفت:  مازندران 
شالیزاری استان به کشت مجدد برنج و ۴۰ هزار و ۳۹۲ هکتار به پرورش 
رتون اختصاص یافت که در مجموع ۹۹ هزار و ۱۳۰ هکتار از شالیزارهای 
مازندران زیر کشت دوم برنج رفت. احسان عباسپور با اعالم خبر فوق 
اضافه کرد: امسال کشت مکانیزه برنج در ۱۴۰ هزار و ۹۰۴ هکتار اراضی 
شالیزاری استان انجام شد.  عباسپور از برداشت برنج در کشت اول در 
۲۱۴ هزار و ۳۳۸ هکتار اراضی شالیزاری  مازندران خبر داد و گفت: ۲۰۶ 
هزار و ۴۰۲ هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه برداشت شد.

با اشاره به فعالیت ۱۸۷ واحد بانک نشای برنج در استان، افزود:  وی 
مبارزه با علف های هرز در ۴۲۸ هزار و ۲۱۶ هکتار، کرم ساقه خوار برنج 
در ۱۴۶ هزار و ۱۶۳ هکتار و بالست برگ و خوشه در ۱۱۸ هزار و ۵۲۵ 

هکتار اراضی شالیزاری استان انجام شد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست 
مازندران با اشاره به بیمه زراعت برنج در ۳۳ هزار و ۶۳۶ هکتار اراضی 
شالیزاری استان، تصریح کرد: ۸۴ هزار و ۳۹۸ تن کود شیمیایی بین 

کشاورزان شالیکار استان توزیع شد.

صادرات ۲۹۰۰ تن محصوالت کشاورزی 
از بندر امیرآباد به خارج کشور

تن   ۲۹۷۶ صادرات  از  بهشهر  کشاورزی  جهاد  مدیر  امروز-  گیالن 
ماهه   ۶ کشور طی  از  خارج  به  امیرآباد  بندر  از  کشاورزی  محصوالت 
نخست سال خبر داد. غالمرضا قنبری با اعالم خبر فوق اظهار کرد: این 
محصوالت شامل کیوی، مرکبات، برگ توتون و ورق ام دی اف بود که 
از بندر امیرآباد شهرستان بهشهر به خارج از کشور در ۶ ماه نخست سال 
صادر شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: ۵۵۸ هزار و 
۱۶۸ تن غالت نیز طی ۶ ماهه نخست امسال از بندر امیرآباد ترخیص 
شد. قنبری تصریح کرد: این مقدار غالت شامل ۹۹ هزار و ۱۱۱ تن جو 
دامی، ۳۴۳ هزار و ۹۱۶ تن ذرت دامی، ۱۱۲ هزار و ۱۳۱ تن گندم 
خوراکی، ۳۰۱۰ تن کنجاله آفتابگردان و ۷۵۶۴ مترمکعب چوب بود که 

طی این مدت از این بندر ترخیص شد.

پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران مازندران 
از پرداخت  بازرگانی مازندران  گیالن امروز- مدیرکل غله و خدمات 
بصورت  تومان(  میلیارد   ۹۷۵( مازندرانی  گندمکاران  مطالبات  تمامی 
کامل خبر داد و گفت: هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین گندم مورد 
نیاز استان وجود ندارد و با برنامه ریزی صورت گرفته ذخایر استراتژیک 
گندم در استان به ۳ ماه رسیده است. عباسعلی وفایی نژاد با اشاره به 
افزایش ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: امسال و در سال زراعی جاری ۵۵ 
هزار هکتار از زمین های زراعی استان به کشت گندم اختصاص یافت و 
۸۴ هزار تن گندم به ارزش ۹۷۵ میلیارد تومان از گندمکاران مازندرانی 
بصورت تضمینی خریداری شد که با پیگیری های به عمل آمده تمامی 
کامل  بصورت  تومان(  میلیارد   ۹۷۵( مازندرانی  گندمکاران  مطالبات 
پرداخت شده است. وفایی نژاد افزود: گندم تولیدی کشاورزان مازندرانی 
با ۴ درصد افت مفید و یک درصد غیرمفید، هر کیلو گندم به قیمت 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و مبلغ ۱۰۰۰ تومان هم به عنوان تشویقی به 
کشاورزان بابت تحویل هر کیلو گندم به دولت، یعنی مجموعا مبلغ ۱۱ 
به کشاورز پرداخت شد. مدیر کل غله و خدمات  تومان  هزار و ۵۰۰ 
بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از گندم مورد نیاز مازندران 
از سایر استان ها تامین می شود افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۳ 
هزار تن گندم از طریق بنادر و از کشورهای حوزه دریای خزر و ۱۱ هزار 

و ۶۷۶ تن از استان خوزستان تامین و وارد استان شد.
وی با بیان این مطلب که هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین گندم مورد 
با برنامه ریزی صورت گرفته  نیاز استان وجود ندارد خاطرنشان کرد: 

ذخایر استراتژیک گندم در استان به ۳ ماه رسیده است.
وفائی نژاد از تامین و نگهداری بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم مورد نیاز 
مازندران در سیلوها و انبارهای ملکی و غیرملکی استان خبر داد و اظهار 
کرد: کارخانجات آردسازی در راستای استانداردسازی کیفیت گندم باید 

در اختالط گندم دقت و توجه الزم را داشته باشند.
دبیر کارگروه آرد و نان استان با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد از گندم های 
موجود در مراکز ذخیره سازی استان کیفی و دارای گلوتن و اندیکس 
مناسب و باالست بیان کرد: انتظار می رود در طول ۳ ماه آینده آرد 
کیفی و مناسبی از سوی کارخانجات آردسازی با توجه به اختالط صورت 
گرفته تحویل خبازی ها گردد. وی در ادامه به موضوع آموزش خبازان 
اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با همکاری مرکز پژوهش غالت و 
وبینار  طریق  از  استان  خبازان  از  نفر  تعداد ۱۰۰۰  نان،  ملی  آکادمی 
آموزشی نسبت به روش های علمی و فنی تولید نان و همچنین پروتکل 
های بهداشتی آموزش های الزم را دیدند و دوره جدید آموزش خبازان 

استان نیز به صورت وبینار در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

راه اندازی پویش مجازی مهر کتابخانه 
در مازندران

گیالن امروز- پویش مجازی مهر کتابخانه با هدف ترغیب دانش آموزان 
مازندرانی به عضویت در کتابخانه های عمومی و آشنایی با کتاب های 

خواندنی، راه اندازی شد.
روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران اعالم کرد: همزمان 
با آغازین روز های ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، پویش مجازی 
مهر کتابخانه با هدف ترغیب دانش آموزان به عضویت در کتابخانه های 

عمومی و آشنایی با کتاب های خواندنی، راه اندازی شد.
در این پویش دانش آموزان می توانند با حضور در کتابخانه های عمومی 

و معرفی کتاب های نو در فضای مجازی در این پویش شرکت کنند.
زمان ارسال تصاویر برای شرکت در این پویش تا ۳۰ مهر ماه است و به 

تصاویر برگزیده هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
آدرس به  پویش  این  در  شرکت  برای  می توانند  مندان   عالقه 

 www.samakpl.ir مراجعه کنند.

چالش دیرینه رهاسازی فاضالب خانگی در طبیعت غرب مازندران
گیالن امروز- رهاسازی فاضالب خانگی عمده چالش زیست محیطی 
شهرستان های گردشگری غرب مازندران سال هاست سالمت اهالی و 
محیط زیست منطقه را به مخاطره انداخته است که باید برای حل این 

مشکل اساسی تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش های رسمی، روزانه به طور میانگین مقدار 
۱۰۰ متر مکعب فاضالب خانگی و صنعتی در این مناطق پس از جمع 
از چاه های خانگی از سوی رانندگان لجن کش در  آوری و برداشت 
نقاط مختلف جنگلی از جمله »پلهم کتی » ، »پیرامون شهرک نواب » 
شهرستان چالوس و اطراف لوله گاز ، شهرپشت ، جاده معدن ، محدوده 
زمین زباله و اطراف برخی از روستاهای شرق نوشهر بدور از چشمان 

مردم رهاسازی می شود.
برداری  بهره  محیط  بهداشت  متخصصان  و  کارشناسان  اعتقاد  به 
نادرست از سیستم تصفیه خانه فاضالب درجا سپتینک تانک ها و چاه 
های جاذب، مشکالت زیست محیطی فراوانی مانند آلودگی رودخانه 

ها، مرگ و میر آبزیان و آلودگی 
پی  در  را  زیرزمینی  های  آب 
علت  به  که  چرا  داشت  خواهد 
شیب زمین و باال بودن آب های 
فاضالب  این  شیرابه  زیرزمینی 
انهار و در نهایت به  ها به داخل 

دریای خزر می ریزد.
مدیریت  قانون   ۹ ماده  طبق 
طرح  اجرای  مسوولیت  پسماند، 
از  حاصل  لجن  به  سپتاژ  سپتاژ) 
سپتیک تانک ها، چاه فاضالب یا 
توالت های قابل حمل گفته می 
عهده  بر  شهری  حوزه  در  شود( 
آنکه  ضمن  هاست  شهرداری 
زیست،  محیط  حفاظت  ادارات 
فاضالب  و  آب  های  شرکت 
عنوان  به  نیز  معدن  صنعت   ،
باید  همراه  اجرایی  های  دستگاه 
را  الزم  های  نظارت  و  همکاری 
در اجرای این طرح طرح زیست 

محیطی داشته باشند.   
شکایات بابت رهاسازی 
فاضالب های خانگی در 

طبیعت 
ادارات  مسووالن  گفته  به  بنا 
و  نوشهر  زیست  محیط  حفاظت 

چالوس ، طی یک دهه اخیر بارها علیه دستگاه های مسوول از جمله  
شهرداری ها بابت رهاسازی فاضالب و  تهدید علیه بهداشت عمومی و 
زیست محیطی شکایت شد و صرف نظر از این مسائل ساکنان پیرامون 
های  کوتاهی  این  بابت  شود  می  سازی  رها  فاضالب  که  نقاطی  این 
این  اندرکار گالیه های فراوانی داشتند منتهی هربار  مسووالن دست 
موضوع در نشست های کارگروه سالمت امنیت غذایی شهرستان مطرح 
و پس از تصویب قرار بود این مشکل طی شش ماه حل شود که چنین 

نشد.
البته شبکه جمع آوری فاضالب های شهری نوشهر و چالوس طرحی 
که فاز نخست آن از سال ۱۳۸۵ با اشتراک بیش از ۵۰ هزار نفر در این 
مناطق گردشگرپذیر اجرایی شد اما از آن سال تاکنون روند اجرای این 
طرح بنا به دالیلی به ویژه کمبود اعتبار و مسائل دیگر دچار مشکل شد 
و جمعیت زیادی از شهروندان این شهرها محروم از این مزیت هستند.

طبق سرشماری نفوس ملی مسکن نوشهر و چالوس با برخورداری از 
شش نقطه شهری و نیز ۲۶۰ نقطه روستایی دست کم ۲۵۰ هزار نفر 

جمعیت دارند که دست کم ۱۳۰ هزار نفرشان شهرنشین هستند.
با  رامسر  و  آباد  عباس  تنکابن،   ، کالردشت  چالوس،  نور،  شهرستان 
افزون بر یک میلیون نفر جمعیت واقع در غرب مازندران ساالنه پذیرای 

میلیون ها گردشگر و مسافر داخلی و خارجی است.
رهاسازی پنهانی فاضالب های خانگی 

از  نگرانی  ابراز  با  ها  شهرستان  این  اهالی  از  شماری  پیوند،  این  در 
رهاسازی فاضالب های خانگی به صورت پنهانی و شبانه از سوی برخی 
از رانندگان فاضالب کش برای رفع این چالش زیست محیطی خواستار 

اتخاذ تدابیر ویژه ای شدند.
علی رضائیان یکی از ساکنان منطقه شهر پشت نوشهر در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت : بارها تخلیه فاضالب از سوی رانندگان لجن کش 
در این منطقه مشاهده شد و حتی با یک زیرکی خاص از طریق گوشی 
فیلم هم تهیه و برای مسووالن دست اندرکار ارسال شد، منتهی تا این 

لحظه اقدامی برای حل این معضل انجام نداده اند.
وی افزود : متاسفانه حجم زیادی از این فاضالب به علت شیب باالی 
زمین های منطقه و باال بودن آب های زیرزمینی نفوذ ناپذیر بوده و 
وارد رودخانه های جاری منتهی به دریای خزر  این منطقه می شود و 
عالوه بر آن با گرم شدن هوا بوی تعفن متصاعد شده فاضالب تخلیه 
شده در نزدیکی ساکنان این منطقه را رنج می دهد و چندین بار هم 
به شبکه بهداشت و درمان و محیط زیست هم حضوری مراجعه شد 

که به داد ما برسید.
نداشتن مکان مشخص برای تخلیه فاضالب  

باره  این  در  چالوس  در شهرستان  لجن کش  تانکر  رانندگان  از  یکی 
به خبرنگار ایرنا گفت که شهروندان این شهر نیاز به چنین خدماتی 
انسانی  چاه  تخلیه  برای  تلفنی  تماس  مورد  چندین  روزانه  و  دارند 
دارند بنابراین رانندگان این خودروها برای تامین مخارج زندگی شان 
ناگزیرند در این زمینه فعالیت کنند، منتهی هنوز مکان مشخصی برای 

تخلیه فاضالب در نوشهر و چالوس از سوی مسووالن ذیربط که مشکل 
زیست محیطی و بهداشتی نداشته باشند، پیش بینی نشده است.

خودروها  این  رانندگان  بار  چندین  گذشته  در  افزود:  ملکی  کیومرث 
برای تخلیه فاضالب به منطقه مجید مکانی که تصفیه فاضالب شهری 
اجازه  این مجموعه  احداث شده مراجعه کردند که متاسفانه متولیان 
چنین اقدامی را ندادند و پاسخ دادند که تجهیزات تصفیه خانه دچار 

نقص فنی می شود و توان پذیرش این حجم فاضالب را ندارد.
وی اظهارداشت: اغلب رانندگان لجن کش در این شهرستان فاضالب 
انسانی را در عرصه های دور دست یا حتی در مناطق جنگلی می ریزند 
و  خودشان هم از این بابت رنج می برند ولی با این حال چاره ای جز 

این ندارند.
وی اظهارداشت : بارها رانندگان لجن کش به صورت گروهی حضوری 
و حتی تماس تلفنی موضوع را به مسووالن متولی بویژه شهردار این 
شهر  اطالع داده اند اما به نظر می رسد که این موضوع بسیار مهم و 

حساس برای مسووالن این شهر اهمیت چندانی ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نوشهر گفت : نبود مکان 
از فاضالب  باعث شد که برخی  برای تخلیه فاضالب خانگی  مشخص 
کش ها در ماه های گذشته  برای تعیین تکلیف وضعیت کاری شان به 

فرمانداری مراجعه کنند.
رمضان کریمی افزود : تعداد هفت دستگاه تانکر فاضالب کش در این 
شهرستان فعالیت دارند که هر کدام روزی ۲ تا سه بار پس از جمع 
آوری و برداشت فاضالب از چاه های خانگی به مکان های تخلیه زباله 
بابت  شهرداری  منتهی  کردند  می  خالی  چال  پلنگ  در  واقع  نوشهر 
شکایت محیط زیست مسیر ورودی این فاضالب کش ها شکایت کرده 
بود و بنابراین مسووالن این نهاد شهری هم اجازه تخلیه فاضالب در 
این مکان را به رانندگان فاضالب کش نمی دادند چرا که چاه های این 
منطقه هم پر شده و به احتمال زیاد فاضالب به داخل رودخانه ماشلک 

سرریز می شود.
تخلیه  هنگام  فیلم  و  عکس  قالب  در  تصاویری  آنکه  به  اشاره  با  وی 
فاضالب از سوی فاضالب کش در ماه های اخیر از سوی برخی از اهالی 
شهر پشت ، جاده معدن و پیرامون لوله گاز برای او از طریق گوشی 
با حضور مسووالن  بدون فوت وقت نشستی   : اند، گفت  ارسال کرده 
مرتبط در فرمانداری برگزار و تصمیماتی هم منبی بر رفع موقتی این 
معضل گرفته شد و شهرداری هم اجازه ورود فاضالب کش ها را برای 

تخلیه فاضالب در پلنک چال داد.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار نوشهر تصریح کرد: پس از 
آن در خرداد ماه هم نشستی در شهرداری چالوس با حضور مسووالن 
شهر  این  شهرداری  بود  قرار  و  برگزار  وچالوس  نوشهر  شهرستان   ۲
مسوولیت اجرای طرح تصفیه خانه فاضالب بر عهده بگیرد و با وجود 
آنکه زمین مدنظر برای اجرای این طرح طی یکسال گذشته تاکنون 
پیش بینی و در نظر گرفته شد اما تا این لحظه هنوز این طرح اجرا 

نشده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر با ابراز نگرانی از این وضعیت 
در  که  هایی  چاه   : گفت  ایرنا  خبرنگار  به  محیطی  زیست  بار  فاجعه 
محل دفن زباله شهرداری تعبیه و حفر شده با گذشت سال ها به علت 
عدم گندزدایی و پرشدن آنها توان پذیرش حجم فاضالب و ضایعات 

را ندارند.
کامبیز محسن سلطانی افزود : محیط زیست به عنوان یک نهاد مدعی 
به  را  این معضل زیست محیطی  بارها  العموم و حامی محیط زیست 
اطالع مسووالن رسانده و حتی سال گذشته نیز شکایتی علیه شهرداری 

نوشهر تنظیم و در اختیار دستگاه قضا گذاشته است.
وی اظهارداشت : نکته دیگر آنکه هم اکنون در مناطق باالدست محل 
دفن زباله شهرداری نوشهر ، لوله ای که متصل به چاه های جاذب برای 
تخلیه فاضالب انسانی لجن کش ها پیش بینی شده دچار گرفتگی شد 
به طوری که حجم انبوه فاضالب هنگام جریان از این لوله پس می زند 
و در نهایت به داخل رودخانه ماشلک همجوار آن می ریزد که به دریای 

خزر منتهی می شود.         
پیش  هفته  پنجشنبه  آنکه  تا  شد  باعث  وضعیتی  چنین   : گفت  وی 
کارشناسان این نهاد جلوی فاضالب کش ها را گرفتند اگرچه گرفتگی 
لوله متصل به چاه های جاذب محل دفن زباله رفع شد ولی با این حال 

اجازه تخلیه فاضالب را به رانندگان این خودروها را ندادند.

واگذاری زمین با همت دولت 
با شکل گیری دولت جدید و در پی آن  جابه جایی مدیران ارشد اجرایی 
به ویژه فرمانداران این شهرستان ها، یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
در دستور کار قرار گرفت بحث پسماند و نیز ساماندهی فاضالب های 
خانگی بود و نبود مکان مناسب برای اجرای طرح تصفیه خانه فاضالب 
پسماند  مدیریت  کارگروه  های  دغدغه  ترین  مهم  از  )سپتاژ(  خانگی 
مطرح می شد که با پیگیری فرمانداران به ویژه فرماندار چالوس زمین 
به متراژ حدود ۷۰۰ متر در منطقه شریعت آباد نوشهر برای این منظور 

پیش ببینی و اختصاص داده شد.
از  یکسال  طی  گذشت  با  منتهی 
این  اجرای  مکان  شدن  مشخص 
از  برخی  نظر  اظهار  به  بنا  طرح  
بود  قرار  اندرکار  دست  مسووالن 
چالوس  و  نوشهر  های  شهرداری 
غیر مستقیم  یا  به طور مستقیم  یا 
را  طرح  این  اجرای  مسوولیت 
برعهده بگیرند و یا آنکه برابر قانون 
این نهادهای غیر دولتی مردمی می 
توانند با سرمایه گذار خصوصی هم 

قرار داد منعقد کنند.
به خاطر اهمیت موضوع ، نخستین 
مسووالن  بین  مشترک  نشست 
نوشهر و چالوس با موضوع ساماندهی 
فاضالب های خانگی در فرمانداری 
نوشهر برگزار و در این نشست علی 
قاسمی فرماندار چالوس از ابتر باقی 
ها  سال  از  پس  طرح  این  ماندن 
انتقاد کرد و گفته بود که رهاسازی 
فاضالب های خانگی در طبیعت به 
عنوان یک تخلف زیست محیطی و 
جرم محسوب می شود و تحت هیچ 
باید  و  نیست  پذیر  توجیه  شرایطی 
که  شود  مشکل حل  این  زودی  به 
تاکنون این معضل حل نشده است. 
مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان چالوس گفت : طی نشست های 
متعددی که امسال برای حل این چالش زیست محیطی چندین ساله  
برگزار  منطقه  این  شهرداری  و  چالوس   ، نوشهر  های  فرمانداری  در 
اردیبهشت ماه امسال تصمیم بر آن گرفته شد که  شد در نهایت در 
شهرداری چالوس عهده دار اجرای این طرح شود ظاهرا با پیمانکاری 
که برای اولین بار این طرح را در تنکابن در کشور راه اندازی کرد به 

توافقاتی رسیده بودند.
سرمایه  با  را  طرح  این  پیمانکار  این  بود  بنا   : افزود   سلطانی  صادق 
گذاری نزدیک به سه میلیارد تومان با ظرفیتی روزانه به طور میانگین 
۱۰۰ متر مکعب فاضالب فرآیند پیش تصفیه را انجام دهد و سرانجام 
وارد تصفیه خانه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب های شهری کند اما 
تا این لحظه آنچه گزارش شده ظاهرا شهرداری چالوس با این پیمانکار 
تا سه ماهی است  اکنون ۲   : بیان داشت  توافق نرسیده است وی  به 
نشستی در این زمینه برگزار نمی شود و ردپایی از فاضالب کش های 
نظارت  به خاطر  ای  زمان عده  آن  نیست چرا که  پیدا  سرگردان هم 
های بیشتر و ضوابط سخت تر از رهاسازی فاضالب در هر نقطه ای از 
طبیعت جلوگیری می شد اما به نظر می رسد همه این پیگیری ها به 
فراموشی سپرده شد و تانکرهای فاضالب کش هر مبلغی بابت حمل از 
مشتریان دریافت می کنند و فاضالب به دلخواه در هر مکانی می ریزند.   
مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان چالوس گفت : هر مسوولیتی که 
بر عهده این نهاد مانند تهیه زمین در جوار تصفیه خانه جمع آوری 
فاضالب های شهری در منطقه شریعت آباد نوشهر یا شرکت در تمامی 
تعلل  هرگونه  بنابراین  است  گرفته  صورت  رابطه  این  در  ها  نشست 

شهرداری در این زمینه جای تامل دارد.

عملیاتی شدن طرح  تصفیه خانه فاضالب خانگی در آینده 
نزدیک 

و  اردیبهشت  ماه های  در   : باره گفت  این  در  معاون شهردار چالوس 
فرماندار  توصیه  و  تاکید  به  بنا  متعددی  های  نشست  امسال،  خرداد 
چالوس  با پیمانکار بخش خصوصی که چنین طرحی در تنکابن اجرا 
کرد برگزار و اقداماتی نظیر تهیه نقشه و مطالعات تا حدی انجام گرفت 
منتهی زمان رسیدن به مرحله عقد قرداد از او خواسته شد ضمنانت 

نامه باید در اختیار شهرداری قرار دهد متاسفانه خودداری کرد.
سیروس سام در گفت و گو با ایرنا افزود : به تازگی با پیمانکار دیگری 
مذاکراتی انجام گرفت و حتی کارها تا حدود ۸۰ درصد پیش رفته و 
قرار است این سرمایه گذار با سرمایه گذاری بیش از سه میلیارد تومان 
چنین طرحی را اجرا و طی ۱۰ سال مسوولیت نگهداری تجهیزات آن 
نیز را برعهده بگیرد و قبول هم کرده و امیدوارم مدت یک ماه آینده بر 
اساس برنامه زمانبندی عملیات اجرایی این طرح در زمینی به گستره 
شهری   فاضالب  آوری   جمع  خانه  تصفیه  جوار  در  متر   ۷۰۰ حدود 
منطقه شریعت آباد نوشهر آغاز شود تا مشکل رهاسازی فاضالب های 

خانگی این شهرستان برای همیشه حل شود.

انجام ۲۸۲  از  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر  امروز-  گیالن 
وقف بزرگ و جدید در این استان طی سه سال اخیر خبرداد و گفت : 
این استان از نظر دارا بودن اماکن مذهبی از قبیل موقوفات ، رقبه و بقاع 

متبرکه امامزادگان از استان های برتر کشور است .
به گزارش ایرنا ، حجت االسالم ابراهیم حیدری جناسمی در جلسه شورای 
اداری اوقاف و امور خیریه مازندران که با حضور استاندار برگزار شد ، افزود 
: مازندران دارای یک هزار و ۳۶۱ امامزاده ، ۱۵هزار موقوفه است که نیت 
۷۰ درصد موقوفات استان برپایی عزاداری امام حسین)ع( و تعزیه است .

وی با اشاره به اینکه مازندران ۲۱۵ هزار رقبه دارد ، ادامه داد : از این تعداد 
۱۶۷ رقبه درمانی ، ۲۸ هزار رقبه کشاروزی ، ۱۴ هزار رقبه تجاری ، ۴۱۸ 

رقبه آموزشی ، بیش از یک هزار رقبه خدماتی  ، ۲۲۸ رقبه تاسیسات و 
زیربنایی است. مدیر کل اوقاف مازندران توضیح داد : عمل به نیات واقفات 
نقش مهمی را در جلب وقف جدید و رغبت بیشتر مردم به وقف است 
که در این راستا اوقاف مازندران تالش کرده است تا اعمال نیات واقفان را 

همواره در دستور کارهای خود قرار بدهد .
وی در تشریح فعالیت های انجام شده در سالهای اخیر برای حفظ مالکیت 
موقوفات استان مازندران گفت : در سه سال اخیر ۵۰ هزار سند اجاره 

موقوفات استان تهیه و صادر شده است .
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  جناسمی  حیدری  االسالم  حجت  گفته  به 
متبرکه  بقاع  در  را  خوبی  عمرانی  اقدامات  اخیر  سال  سه  در  مازندران 

امامزادگان انجام داده است که تعداد آنها ۳۰۰ طرح است .
اجرای پروژه های عمرانی در موقوفات  : همچنین در زمینه  وی گفت 
مازندران ۳۰ طرح با صرف هزینه چهار هزار میلیارد ریال در شهرستان 
های آمل ، بابل ، ساری ، نور و دیگر شهرستان های استان افتتاح یا کلنگ 

زنی شده است .
ازپیگیری سرمایه گذاری ۱۰ طرح تجاری و  اوقاف مازندران  مدیر کل 
زیارتی به ارزش پنج هزار میلیارد ریال در بقاع امامزادگان استان به عنوان 
بخش دیگری از اقدامات این نهاد در سالهای اخیر نام برد و گفت : عالوه 
بر این کمک به ۵۰۰ بیمار نیازمند و پرداخت هزینه ترخیص آنها از محل 

درآمدموقوفات در این مدت انجام شد .

۲۸۲ وقف بزرگ و جدید در مازندران انجام شد


