
 ۳ گفت:  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
بافت های  در  ناپایدار  واحد  هزار   ۷۰۰ و  میلیون 
فرسوده کشور وجود دارد که ۸۰ هزار واحد آن 

در بافت فرسوده شهرهای کرمان است.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  آیینی،  محمد  سید 
آمارهای  براساس  اینکه  بیان  با  یی  گفت وگو  در 
موجود حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار 
در بافت های فرسوده در سطح کشور وجود دارد، 
اظهار داشت: از این تعداد ۸۰ هزار واحد ناپایدار در 
بافت های فرسوده و حاشیه شهرهای کرمان است.

به  اشاره  با  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
ساخت  هنگام  در  باید  ساختمان  مقررات  اینکه 
بناها اجرا شود، بیان کرد: اگر در ساختمان سازی 
زلزله ها  در  قطعًا  شود،  اجرا  ساختمان  مقررات 

تلفات جانی نداریم.
بنای  هزار   22۰ حدود  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
ناپایدار تخریب و بازسازی شده است، گفت: با 

انبوهی از بناهای ناپایدار در سطح کشور روبه رو 
از  کنند؛  همکاری  مردم  است  نیاز  و  هستیم 

شهرداری ها و دولت به تنهایی کاری برنمی آید.
پروانه های  صدور  در  اینکه  به  اشاره  با  آیینی 

شهرداری ها  فرسوده،  بافت های  در  ساختمانی 
می تواند  شهرداری ها  افزود:  می دهند،  تخفیفاتی 
حداقل 5۰ درصد به مراجعان در این بافت ها برای 

صدور پروانه ساختمانی تخفیف بدهند.
وی با بیان اینکه در بم حدود ۸ هزار بنای ناپایدار 
و در زرند حدود 6 هزار بنای ناپایدار وجود دارد، 
برای  بن بستی  هیچ  فرسوده  بافت  در  داد:  ادامه 
باید  شهرداری ها  و  ندارد  وجود  پروانه  صدور 

نهایت همکاری را داشته باشند.
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
روز  گفت:  است،  شهری  نوسازی  از  نمادی  بم 
به عنوان  بم  از  افرادی  گذشته در ۳5 شهر کشور 
پیام رسان نوسازی حضور یافتند و این پیام را به 
مردم کشور رساندند که اگر شما هم مقاوم سازی 

نکنید، سرنوشت بم در انتظار شماست.
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استاندار گلستان با بیان اینکه نابودی خلیج گرگان 
گفت:  می کند،  تهدید  را  گلستان  استان  تمامیت 
همه نخبگان و متخصصان باید برای نجات خلیج 

گرگان پای کار بیایند.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  زنگانه  علی محمد 
برای  پیشرفت  ایجاد  کرد:  اظهار  گلستان  رسانه 
تحقق عدالت، رفع فقر و تبعیض در دستور کار 
دولت سیزدهم است و این مهم در حکم انتصاب 

بنده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا را به سمت پاکدستی، 
فسادستیزی و رفع محرومیت ببریم، افزود: تحقق 
است،  سیزدهم  دولت  اهداف  از  یکی  مهم  این 
عمده مطالبات رئیس جمهور در استان گلستان در 
حوزه کشاورزی، ایجاد اشتغال، احیای جنگل ها و 
مراتع، شیالت، صنعِت گردشگری است و اهداف 
این حوزه ها زمانی محقق می شود که اتحاد اقوام 
و  اجرایی  دستگاه های  هم افزایی  و  مذاهب  و 

مانع زدایی از تولید در دستور کار قرار بگیرد.
استان  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  گلستان  استاندار 
گلستان با چالش های متعددی مواجه بودیم که در 
دولت سیزدهم با اهتمام ویژه ای برای رفع آن گام 
داخلی  ناخالص  تولید  میزان  کرد:  بیان  برداشتیم، 
استان گلستان پایین است و باید از 56 همت باید 

به 22۴ همت برسد.
زنگانه با تاکید بر اینکه گلستان فاصله معنی داری 
با سرانه تولید در کشور دارد و سرانه تولید خانوار 

در گلستان نصف میانگین کشوری است،  متذکر 
روستاها  در  که  گلستان  جمعیت  از  نیمی  شد: 
برخوردار  کم  دهک  پنج  جزو  کنند  می  زندگی 
هستند این مسئله ای است که رسانه ها باید علت 
آن را مطالبه گری کنند؟ علت این اتفاق بخشی به 
دلیل کم کاری برخی مسئوالن و بخشی دیگر از آن 
به دلیل کمتر دیده شدن استان های ضعیف مانند 

گلستان در بودجه ریزی بوده است.
وی با بیان اینکه خشک شدن خلیج گرگان تمامیت 
استان گلستان را تهدید می کند و همه نخبگان و 
بیایند،  کار  پای  آن  نجات  برای  باید  متخصصان 
خاطرنشان کرد: خشک شدن خلیج گرگان، همه 
زحمات برای پیشرفت استان گلستان در حوزه های 
حتی  و  زیست  محیط  سالمت،  از  اعم  مختلف 

جنگل های گلستان را تهدید می کند.

5570

دوشنبه  5  دی  1401         شماره  6441        سال  بیست و  پنجم

و  طبیعی  منابع  سازمان  های  جنگل  امور  معاون 
آبخیزداری کشور با اشاره به حرکت ارزشمند استاد 
برای  کشور  جنگلبانی  علم  بنیانگذار  ساعی  کریم 
استفاده بهینه از منابع خدادادی گفت : امروز مهمترین 
راهکار برای برون رفت از مشکالت اقلیمی و نجات 
منابع طبیعی کشور، توجه ویژه به نتایج داده های 

علمی است.
 نقی شعبانیان در آیین بزرگداشت هفتامین یادبود 
استاد کریم ساعی بنیانگذار علوم نوین منابع طبیعی 
)ره(  خمینی  امام  اجتماعات  سالن  در  که  ایران 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج 
برگزار شد، افزود: دکتر کریم ساعی منابع طبیعی و 
جنگل ها را به خوبی درک کرده بود که نشان از 

هوش و استعداد این شخصیت علمی دارد.
وی ادامه داد: هدف تحقیقات کریم ساعی در پایه 
گذاری علم جنگلبانی و منابع طبیعی سرگرمی نبود 
بلکه به دنبال هدف بزرگتری برای رفع تنگناها و گره 

گشایی از منابع طبیعی بود.
شعبانیان با اشاره به اینکه استاد ساعی، چالش ها و 
معضالتی که امروز با آن درگیر هستیم را به خوبی 
درک کرده بود، اظهار کرد: امروز دنیا با چالش های 
زیادی از تغییر اقلیم و عواقب ناشی از آن گرفته تا 
آلودگی آب، خاک، فرسایش و ریزگرد مواجه است 

که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی گفت: زنده یاد ساعی این چالش ها را در زمان 
اساسی در زمینه ساختار  خود درک کرد و 2 کار 
آموزشی و اجرایی منابع طبیعی کشور بنیان گذاشت. 
این شخصیت علمی بنیانگذار رشته های جنگلداری 
و منابع طبیعی و همچنین ساختار اجرایی سازمان 

جنگل ها و مراتع وقت کشور را تعریف کرد.
معاون جنگل های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
بنیانگذاری  کشور ادامه داد: مرحوم ساعی هدفش 
از ساختار آموزشی این بود که ما بتوانیم با آموزش 
صحیح ، درست ، کاربردی و تحقیقات علمی بتوانیم 

تنگناها وگره هایی که در منابع طبیعی وجود داشته را 
باز کنیم و از طرفی ساختار اجرایی را تعریف کرد که 
بتوان از یافته های آموزشی و تحقیقاتی استفاده کرد 

تا منابع طبیعی کشور با حداقل خطا مدیریت شود.
وی با بیان اینکه آنطور که باید و شاید از تحقیقات 
ساعی استفاده نشد، تصریح کرد: وضعیت جنگل 
کاری های امروز ما با 5۰ سال قبل خیلی تفاوت 
جنگل  در  جایی  قبل  سال   5۰ طوریکه  به  ندارد 
تولید و کشت می  بود که درختانی  تخریب شده 

کردیم و امروز همان کار را انجام می دهیم.
معاون جنگل های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور گفت: امروز یکسری نیازها در زمینه ریزگردها 
و آلودگی آب ، خاک ، هوا و فرسایش را داریم که به 

عنوان چالش های زیست محیطی هستند .
برای  که  گیاهی  های  گونه  آیا  اینکه  بیان  با  وی 
برطرف کردن نیازها استفاده می کنیم یکسان است، 
می  کشت  گذشته  سال  که 5۰  هایی  گونه  افزود: 

شدند نمی دانستیم کدامشان بیشتر ریزگرد را جذب 
می کند ولی امروز می دانیم که به طور مثال بلوط 
ریزگرد  زاگرس  های  گونه  دیگر  به  نسبت  ایرانی 

بیشتری را جذب می کند.
تحقیقات  تمام  وجود  با  امروزه  گفت:  شعبانیان 
تکنیک های کشت تغییر چندانی نکرده و مقداری 

کم کاری در این موضوع وجود دارد.
وی افزود: در مورد مسایل مهمی در منابع طبیعی 
تصمیم می گیریم ولی این تصمیم ها پشتوانه علمی 
چندانی ندارد به طوریکه یکباره تصمیم می گیریم 
توقف بهره برداری شود که نشان می دهد ما چقدر 
استفاده کرده ایم از یافته های علمی تا به چه مسیری 

برویم و کدام درست و غلط است.
شعبانیان خاطرنشان کرد: پیام ساعی این بود که باید 
دست به دست هم دهیم و منابع طبیعی را با درک 
صحیحی نجات دهیم زیرا منابع طبیعی ضامن امنیت 

زیستی کشور است .

کریم ساعی، نخستین فردی بود که قانون جنگلبانی 
و جنگلداری را تصویب کرد و توانست جنگل های 
ایران را از تاراج متجاوزان نجات دهد.آنچه بیشتر 
ساعی را تا به امروز جاودانه کرده است، ابتکار عمل 
او در خلق و طراحی خیابان ولیعصر)عج( و کاشت 

چنارهای حاشیه این مسیر بوده است.
در ۱۳2۱ خورشیدی به پیشنهاد ساعی و پشتیبانی 
احمدحسین عدل رییس وقت دانشکده کشاورزی 
 ۱۳2۴ از  و  شد  گذاری  بنیان  جنگل  رشته  کرج، 
از  کشاورزی  دانشکده  انتقال  از  پس  خورشیدی، 
توسعه  جنگل  رشته  تهران،  دانشگاه  به  فالحت 

بیشتری یافت.
بدنه اصلی  ساعی درخت را هدیه خدا و سازنده 
حیات می دانست. استاد ساعی در ۱۳25 خورشیدی 
استادان  همراه  به  کشاورزی  دانشکده  شورای  در 
عطایی  مهندسی  و  بهرامی  تقی  همچون  بزرگی 
عضویت یافت. او با عنوان استاد جنگل و مراتع نیز 

برای آموزش دانشجویان منشأ خدمات بزرگی بود.
یکی از خدمات پرارزش استاد ساعی، سازماندهی 
به اداره جنگلبانی کشور بود که خود مسوولیت آن 

را بر عهده داشت.
به همین منظور برای نخستین بار قانون جنگلبانی و 
جنگلداری را به تصویب رسانید و توانست جنگل 
های ایران را از تاراج متجاوزان نجات دهد. به دنبال 
آن با برگزاری کالس های تخصصی آموزش عالی 
جنگل، کادر متخصص در امور جنگلبانی و جنگل 
در  ارزشمندی  کتاب  ساعی  از  کرد.  تربیت  داری 

2جلد با عنوان جنگل شناسی انتشار یافته است.
وی سال ۱2۸۹ در مشهد مقدس متولد شد و چهارم 
دیماه ۱۳۳۱ تهران براثر سقوط هواپیمای شیراز - 
کرد.دانشکدگان  تسلیم  آفرین  جان  به  جان  تهران 
کرج  در  تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مستقر هستند و مقبره استاد ساعی در محوطه این 

مراکز علمی قرار دارد.

استانها7

معاون سازمان منابع طبیعی کشور:
توجه به داده های علمی راهکار مهم 

برای نجات منابع طبیعی است

استاندار گلستان:
نابودی خلیج گرگان تمامیت گلستان را تهدید می کند

در نشست شورای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، طرح های محرومیت زدایی حوزه بهداشت، 
بررسی شد و موانع پیشرفت آن ها مورد ارزیابی و 

پایش قرار گرفت.
علوم  دانشگاه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پزشکی گیالن )وبدا(، صبح امروز نشست شورای 
حضور  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمرانی 
علوم  دانشگاه  سرپرست   – بالو  حیدرعلی  دکتر 
پزشکی گیالن، معاونین بهداشتی و توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی، جمعی از مدیران و همچنین 
شهرستان ها  درمان  و  بهداشت  شبکه های  روسای 
پروژه های  وضعیت  آخرین  بررسی  محوریت  با 
اجالس  سالن  در  محرومیت زدایی-   - بهداشتی 
عالوه  نشست،  این  شد.در  برگزار  ریاست  حوزه 
عمرانی  طرح های  فیزیکی  پیشرفت  بررسی  بر 
موانع  گیالن،  بهداشت  حوزه  محرومیت زدایی 
اجرای دیگر طرح ها نیز توسط مسئوالن دانشگاه و 

کارشناسان فنی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است تاکنون، ۱۳ پروژه بهداشتی در قالب 
طرح محرومیت زدایی شامل 6 مرکز جامع خدمات 
سالمت و یک پایگاه سالمت در سطح استان گیالن 
به بهره برداری مردم رسیده است.همچنین 6۰ پروژه 
بهداشتی در قالب طرح محرومیت زدایی شامل 5۴ 
خانه بهداشت، پنج مرکز جامع سالمت و یک پایگاه 
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در دست 
طرح های  سایر  است؛  ذکر  دارد.شایان  قرار  اجرا 
عمرانی پروژه محرومیت زدایی حوزه بهداشت در 
حال  در  ایران،  ستاد  سامانه  در  بارگذاری  مرحله 
بررسی در کمیته فنی و یا در حال جمع آوری نقشه 

و مستندات هستند.
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در تالش است تا با 
به کارگیری همه ظرفیت ها و منابع در اختیار تعدادی 
تا  را  بهداشت  نظام  محرومیت زدایی  طرح های  از 
پیش از فرارسیدن دهه فجر امسال آماده افتتاح کند.

با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن؛
بررسی طرح های محرومیت زدایی حوزه بهداشت گیالن

شناسایی ۳ میلیون و 700 هزار واحد ناپایدار در بافت های فرسوده ایران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابرآ رأی شماره گان   ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۱۳۰۰۳۷52 و ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۱۳۰۰۳۷5۱-۱۴۰۱/۰۹/۱5 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و   ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شبستر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین بابائی فرزند 
عباسعلی  بشماره شناسنامه ۳ صادره ازدر ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 6۱۰5/۳2 متر مربع 
مفروز و مجزا شده از پالک ۴۰ اصلی در بخش ۱6  واقع در یوسف آباد در آذربایجان شرقی بخش 
حوزه ثبت ملک شبستر و ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت ۳۷۳۰/۸۳ متر مربع مفروز 
و مجزا شده از پالک ۴۰ اصلی دربخش ۱6 واقع در یوسف آباد در آذر بایجانشرقی بخش حوزه 
ثبت ملک شبستر خریداری از طریق تقسیم نامه بین وراث  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.توضیح اینکه در روستاها مدت 

اعتراض از زما ن الصاق آگهی در محل محسوب میشود.  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰5 -م الف: ۱۴۰۱/۴5۱

محمد ریش سفید-رئیس  اداره ثبت اسنادو امالک شبستر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف 66۸2 - برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۰5۰۰۳6۰۹    – ۰۷ /۱۴۰۱/۰۹   هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای علی رسولی       فرزند   
رسول    بشماره شناسنامه   2252   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی  و باغ   
به مساحت  ۱۰۷۴۸۱/65  متر مربع به پالک ۳۹۴  فرعی از   ۱۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   
پالک ۱۴   اصلی  واقع در  زرغان    بخش   2۱   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   
محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
صادر خواهد شد .- تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰5 /۱۴۰۱/۱۰
محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی فقدان سند مالکیت
تبریزبرابردفتر   ۹ بخش  در  واقع  اصلی    ۱ از  فرعی   ۸۰۴۰2 پالک  ششدانگ  از  دانگ  مقدارسه 
بنام صحرا فراقی ثبت و سند چاپی 6۴۸۴۹2  سری ه /۹۹  الکترونیکی ۱۴۰۰2۰۳۰۴۱۷2۰22۸2۱ 
صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی۱۴666 مورخه ۱۴۰۰/۱۱/2۴ دفتر ۱۸۳ تبریز در قید 
رهن می باشد  ومالک با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره ۱۴۰۱6265۰۷2۱۰۰۰2۹۱  
مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه به چاپی 6۴۸۴۹2  سری ه/۹۹ بعلت سهل 
انگاری شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله 
نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم 
نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد 

وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۰5 -م الف :۳۰۷۰

غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز

مدیرعامل شرکت آبفا کشور در سفر
 به مازندران اعالم کرد:

آبفا مازندران در اجرای 
طرح جهاد آبرسانی و 

محرومیت زدایی باالتر از 
میانگین کشوری است

در  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
مازندران  استان  به  امروز  صبح  ابتدایی  دقایق 
استان  مردم  نمایندگان  همراه  به  و  کرد  سفر 
شرکت  معاونین  و  عامل  مدیر   ، مجلس  در 
آب شرب  خانه  تصفیه  طرح  از  مازندران  آبفا 
شهرهای گروه الف، تصفیه خانه فاضالب بابل 
بابلسر و مخزن 25  به  آبرسانی  همچنین طرح 

هزار متر مکعبی قائمشهر بازدید کرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  امین  گزارش  به 
مهندس  مازندران؛  فاضالب  و  آب  شرکت 
طرحهای  از  بازدید  جریان  در  جعفری  اتابک 
در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان 
مازندران  استان  داشت:  اظهار  گفتگویی  در 
و  است  گردشگری  باالی  ظرفیت  با  استانی 
نگاه  استان  این  شرب  آب  تامین  برای  باید 
ویژه ای داشته باشیم در همین راستا در تامین 
آب شرب شهرهای گروه الف پیشرفت خوبی 
مردم  الزم،  اعتبارات  تامین  با  و  شده  حاصل 

بسیاری از مزایای این طرح برخوردار شدند.
بابل  آب  خانه  تصفیه  تکمیل  به  اشاره  با  وی 
طرح  این  گفت:  ثانیه  در  لیتر   5۰۰ ظرفیت  با 
و  اعتبار تخصیصی  تومان  میلیارد   ۹۰۰ با  مهم 
رییس  از محل سفر  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰۰
به  امیدواریم  که  اجراست  دست  در  جمهور 

زودی به بهره برداری برسد.
در  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
پیشرفت  از  خرسندی  ابراز  با  سخنانش  ادامه 
آبرسانی  طرحهای  اجرای  در  مازندران  خوب 
روستایی در قالب جهاد آبرسانی و محرومیت 
فاضالب  و  آب  شرکت  کرد:  تصریح  زدایی 
مازندران در این بخش بسیار خوب عمل کرده 
همین  در  است  باالتر  کشوری  میانگین  از  و 
طرح  این  از  که  روستاهایی  شده  مقرر  راستا 
آبرسانی  همچنین  شوند  پیگیری  اند  مانده  جا 
طریق خط  از  هم  سدها  حاشیه  روستاهای  به 
برآورد  از  پس  الف  گروه  شهرهای  انتقال 

همکاران شرکت آبفا استان انجام شود.
طرحهای  خصوص  در  جعفری  مهندس 
مناسبی  اقدامات  گفت:  نیز  مازندران  فاضالب 
در این بخش انجام شده و با توجه به مشکالت 
سطح  و  فاضالب  از  ناشی  محیطی  زیست 
از  شده  مقرر  استان  در  زیرزمینی  آب  باالی 
طرحهای  داخلی  فاینانس  و  نفت  تهاتر  محل 

فاضالب با برنامه ریزی منسجم انجام شود.


