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همزمان با ششمین روز از دهه فجر  پروژه آبرسانی 
روستایی عسگرآباد شهرستان بهشهر با هزینه  بالغ بر 

6000 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
این  در  مازندران  آبفار  مجید عبداللهی مدیر عامل 
مراسم با گرامیداشت ایام دهه فجر انقالب اسالمی 
به مقایسه شرایط بهره مندی از امکانات آب روستایی 
در استان قبل از انقالب پرداخت و گفت: در سال 
57 میزان بهره مندی آب شرب روستایی مازندران 
حدود 14 درصد بود که در ابتدای دولت یازدهم  به 

حدود68 درصد رسید.
وی ادامه داد: این میزان  تا پایان سال 96  به شاخص 
میانگین  به  نسبت  که  است  رسیده  درصد   75.96

شاخص کشوری بیش از 1.87 درصد بیشتر است.

عبداللهی به  25 هزار متر مکعب مخزن در سال 57  
اشاره و تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم این رقم 
به 180 هزار و 511 متر مکعب و اکنون به 221 هزار 

و 667 متر مکعب رسیده است.
وی  به ظرفیت تامین آب در سال57  اشاره و اظهار 
داشت: ظرفیت تامین آب حدود 400 لیتر در ثانیه 
بوده که  اکنون به 4528 لیتر در ثانیه افزایش یافته 

است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران 
به  میزان خطوط انتقال در سال 57 اشاره و آن را 
حدود 2807 کیلومتر  خواندو تاکید کرد: این میزان 
در ابتدای دولت یازدهم 19285 و اکنون  به 23368 

کیلومتر رسیده است .

عبداللهی به  عملکرد شرکت طی 5 سال اخیر دوره 
مدیریتش  پرداخت و گفت: 591 روستا با 450 هزار 
بر 220  بالغ  اعتباری  با صرف  مدت  این  نفر طی 
میلیارد تومان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

بهره مند شدند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران 
به پروژه های دهه فجر آبفار استان  اشاره و یادآور 
برداری  بهره  به  و  اجرا  دهه  این  در  پروژه  شد:18 

رسیده است.
وی ادامه داد: این پروژه ها  حدود 14 میلیارد تومان 
هزینه را در برداشته که شامل 5 پرو ژه مجتمعی و 13 
پروژه تک روستایی بوده که جمعیتی بالغ بر 8 هزار 

خانوار را بهره مند کرده است .

وی در ادامه سخنانش به مختصات  پروژه آبرسانی 
روستایی عسگر آباد بهشهر پرداخت و گفت : برای 
بهره برداری از این پروژه  و عملیات اجرایی آن که  
شامل احداث مخزن زمینی300 متر مکعبی، تجهیز 
و راه اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ ،حفر یک حلقه 
چاه عمیق ،احداث یک واحد تصفیه خانه پکیج حذف 
آهن و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع به طول 
1000 متر اجرا بوده 174 خانوار روستای عسگرآباد 
با صرف 6000 میلیون ریال  اعتبار از آب آشامیدنی 
بهره مند شدند.عبداللهی  خاطر  بهداشتی  و  سالم 
عسگرآباد  آبرسانی  پروژه  اجرای  برای  کرد:  نشان 
،پرکال و تیله نو در شرق مازندران حدودیک میلیارد و 

900 میلیون تومان هزینه شده است .

همزمان با دهه فجر و با حضور عبداللهی مدیر عامل شرکت آبفار مازندران 

پروژه آبرسانی روستایی»عسگرآباد« بهشهر به 
بهره برداری رسید

همزمان با ششمین روز از دهه فجر و با حضور حسین زادگان استاندار مازندران، 
شاعری نماینده شرق مازندران ، محمدجعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه 2 کشور و برخی از مسئوالن استانی و شهرستانی فاز اول سیلوی 
فلزی 21 هزار تنی و دو سوله 8 هزار تنی سیلوی غالت مهر البرز قره تپه )خالقی( به 
همراه  پروژه اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی تجهیزات و ماشین آالت سیلوی 
شهید میرزاپور نکا افتتاح شد.در این مراسم استاندار مازندران با گرامی داشت دهه 
فجر تالش فعاالن تولید و صنعت را مثبت دانست و افزود: فعالیت  سرمایه گذاران 
و کارآفرینان در بخش تولید موجب شد وضعیت صنعت استان توسعه یابد  و در این 

زمینه بخش خصوصی با سرمایه گذاری در خط مقدم کارآفرینی قرار گرفته است .
احمد حسین زادگان با بیان اینکه فعاالن اقتصادی در صف مقدم مبارزه با تحریم ها 
هستند ، تصریح کرد:با اعتماد به بخش خصوصی و تسهیل گری در بخش صنعت 
و رفع موانع پیش روی تولید و صادرات محصوالت می توان تاثیر مهمی در رشد 
اقتصادی استان داشت.وی بر ایجاد بستر الزم برای سرمایه گذاری و فعالیت فعاالن 
اقتصادی و کارآفرینان تاکید کردو اظهار داشت: فرصت بزرگ بخش کشاورزی این 
امکان را به سرمایه گذاران می دهد که در این بخش فعالیت داشته باشند و دولت 
می تواند با ارائه سیاست های حمایتی مطلوب از گسترش سرمایه گذاری در این 
بخش حمایت کند .محمد جعفری  مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
2 کشور نیز  به اهمیت شرایط نگهداری گندم به دلیل رطوبت هوای مازندران اشاره 
کردو احداث سیلو را در این باره  مهم توصیف کردو افزود: میانگین تولید ساالنه گندم 

در مازندران 100 هزار تن است که مصرف این استان در سال به حدود 400 هزار تن 
می رسد به همین خاطر نگهداری گندم در این استان اهمیت ویژه ای دارد .وی ادامه 
داد:فاز اول سیلوی فلزی 21 هزار تنی و 2 سوله 8 هزار تنی سیلوی غالت مهر البرز 
قره تپه »خالقی« با اعتبار 15 میلیارد تومان و در مدت 9 ماه به  بهره برداری رسید که 
امیدوایم فاز دوم آن نیز با کمک تسهیالت تولید در سال آینده به بهره برداری برسد.

جعفری با بیان اینکه توجه به شرایط نگهداری گندم در مازندران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است از احداث 80 هزار تن سیلو در سالهای اخیر خبر دادو اظهارداشت:برای 
حفظ کیفیت غالت با ظرفیت بنادر 300 هزار تن سیلو در استان وجود دارد که 100 
هزار تن آن دولتی و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.وی با اشاره به اینکه 

بیشترین میزان خرید گندم و کلزا در شرق مازندران است به اهمیت وجود سیلو در این 
مناطق اشاره و خاطر نشان کرد: امیدواریم حمایت های بخش سازه ای و کارخانجات 
به همراه همکاری با کشاورزان و بهره برداران این بخش بتواند این فرصت بزرگ را 
برای رشد صنعت کشاورزی در شرق مازندران فراهم آورد.در ادامه علی محمد شاعری 
نماینده شرق مازندران در مجلس نیز با بیان اینکه شرق مازندران به دلیل وجود زیر 
ساخت های مناسب می تواند زمینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد ،تاکید کرد: به 
دلیل وجود منطقه ویژه امیرآباد و صنایع ،اراضی وسیع و نیروی انسانی ماهر می توان  
شرق مازندران را به عنوان منطقه تجاری و صنعتی تعریف کرد.وی ادامه داد: اگر 
حمایت های الزم از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان صورت گیرد شرق مازندران  

پیشران توسعه خواهد بود .شاعری  وجود پسکرانه و شرایط مطلوب بندر امیرآباد را  
برای صادرات کاال  مهم دانست و یادآور شد: تعریف منطقه آزاد تجاری کشورهای 
اوراسیا می تواند با بخشودگی مالیاتی برای کاالها  صادرات و ترانزیت محصوالت را 
تسهیل کند. نماینده شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه گندم و خوراک دام  شرایط 
خوبی برای بازار تقاضا دارد ،تصریح کرد: بندر امیرآباد با تبدیل شدن به منطقه آزاد 
تجاری می تواند با جذب سرمایه گذاران و ارائه معافیت های مالیاتی مطلوب پیشگام 

توسعه استان و قطب صنعت و تجارت باشد . 

همزمان با دهه فجر و با حضور استاندار مازندران :

سیلوی فلزی 21 هزار تنی قره تپه »خالقی« افتتاح شد


