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اخبار

سپاه ایالم آماده دریافت کمک های
مردمی برای مردم سیلزده

ايالم – س�يده ش�هناز موس�وي  -روابط عموميو
تبليغات س��پاه اميرالمومنين(ع) استان ايالم با هدف
ياريرس��اني بههموطنان گرفتاردر محاصره س��يل
استان سيستان و بلوچستان پياميصادر کرد و از مردم
خواست کمکهاي خود را در اختيار اين مجموعه قرار
دهند تا به دست سيلزدگان برسد .بارش بارانهاي
سيل آسا در جنوب و جنوب شرق کشور موجب شده
است تا برخي استانها از جمله سيستان و بلوچستان،
کرمان و هرمزگان به علت بروز سيالب خسارتهاي
عديدهايببينندومردمايناس��تانهابهويژهاس��تان
سيس��تانوبلوچس��تاندرشرايطنامطلوبيبهخاطر
حجم باالي خسارتهاي ناشي از سيل قرار دارند.در
اين رستا سپاه اميرالمومنين(ع) استان ايالم همپاي
ديگر دستگاهها و نهادهاي استان با انتشار بيانيهاي
آمادگي خود را براي دريافت کمکهاي نقدي و غير
نقديمردمنوعدوس��تاس��تانايالمبرايکمکبه
اس��تان سيل زده سيس��تان و بلوچستان کرده است:
در متن اين پيام آمده اس��ت:بارندگيهاي ش��ديد در
اس��تان سيس��تان و بلوچستان و برخي نقاط ديگر در
جنوبش��رقيکش��ورکهبهآبگرفتگيمشکلساز
براي مردم و در مواردي ويرانگر و خسارتبار انجاميده
است ،ايجاب ميکند که در کنار خدماترساني قابل
تقديريکهتاکنونصورتگرفتهاست،دستگاههاي
دولتي و مجموعههاي مردميهر چه بيشتر به ياري
مردمعزيزآنسامانشتافتهازوقوعخسارتهايبيشتر
جلوگيرينمايند.

 ۱۴رشته صنایع دستی

در ایوان فعال است

ايالم – سيده شهناز موسوي  -رييس اداره ميراث
فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري ايوان گفت:
 ۱۴رش��ته صنايع دس��تي در اين شهرس��تان فعال
بوده و س��اير رش��تههاي صنايع دس��تي به صورت
نيمه فعال هس��تند .جعفر جعفري اظهار داش��ت:
 ۸۰درصد هنرمندان صنايع دس��تي ايوان را بانوان
تشکيل ميدهند.وي افزود :سال گذشته براي ۸۰
هنرمند ايواني از طريق صنايع دستي اشتغال ايجاد
ش��د و چهار کارگاه ش��امل  ۲۴نفر نيز براي دريافت
تسهيالت به بانکهاي عامل معرفي شدند.رييس
اداره ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري
ايوان يادآور شد :امسال نيز سه طرح صنايع دستي
براي تاييد به بانک ارس��ال ش��دهاند و با فعال شدن
آنها براي  ۶نفر اشتغال ايجاد ميشود.جعفري اضافه
کرد :با درخواست راه اندازي کارگاه ميناکاري در اين
شهرستان موافقت و مکان مناسب براي اجراي اين
طرح نيز فراهم شده اما متقاضي تاکنون براي اجراي
طرح مراجعه نکرده است.وي تاکيد کرد :هنرمندان
ديگري در زمينه تراش سنگهاي زينتي نيز فعاليت
و درآمد مناسبي از اين راه کسب ميکنند.

آستان قدس رضوي
در مناطق سيل زده

مديرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛

شکستن رکورد مصرف گاز در خراسان رضوي

مش�هد مق�دس س�ارا رحمتي-مديرعام��ل
ش��رکت گاز خراس��ان رضوي گفت :ثبت رقم
 55ميلي��ون مترمکع��ب گاز طبيع��ي در 24
س��اعتگذش��تهباعثشکستهشدنتاريخي
رکود مصرف گاز طبيعي استان شد.به گزارش
روابط عموميش��رکت گاز اس��تان خراس��ان
رضوي ،سيدحميد فاني با بيان اين مطلب که
مصرف گاز طبيعي استان در  24ساعت گذشته
نس��بتبهس��الهايقبلبيسابقهبودهاست
گفت :مصرف گاز طبيعي در شبانه روز گذشته
به مرز  55ميليون مترمکعب رسيد که اين رقم
در نوع خود يک رکورد تاريخي جديد محسوب
ميش��ود.وي با اش��اره به افزايش 16درصدي
مصرف گاز استان از ابتداي هفته جاري تا روز
سه شنبه  24دي ماه امسال در مقايسه با مدت
مشابه سال قبل افزود :از ابتداي هفته جاري تا
روز سه شنبه رقميبالغ بر  208ميليون و 200
هزار مترمکعب گاز مصرف شد که اين رقم در
س��ال  179 ،97ميليون و  500هزار مترمکعب

بود.مديرعامل ش��رکت گاز خراس��ان رضوي
ادامه داد :پيش از اين ،باالترين ميزان مصرف
گازطبيعياس��تاندربيس��تمآذرماهسال 95با
رقميبالغبر54ميليونمترمکعببهثبترسيد.

وي با بيان اين مطلب که دماي هواي اکثر نقاط
استانتاچندروزآيندههمچنانزيرصفرخواهد
بود و سرما در هفته آتي نيز ادامه خواهد داشت
اظه��ار کرد :در کنار برنامه ريزي ش��رکت گاز

براي تامين پايدار و مطمئن گاز طبيعي ،نيازمند
مش��ارکت مردم براي مصرف صحيح و بهينه
اين نعمت الهي هس��تيم .شهروندان ميتوانند
با بکارگيري نکات بسيار ساده همانند استفاه از
لب��اس گرم در منزل ،نصب پردههاي ضخيم،
رعاي��تدم��ايرفاهوخاموشکردنوس��ايل
گرمايشي اتاقهاي بدون استفاده ،سهم قابل
توجهي در مديريت مصرف گاز داش��ته باشند.
همچنينمسئوالنانرژياداراتدولتينيزبايد
به رعايت بخشنامه ابالغي معاون اول رييس
جمهوريمبنيبرمصرفبهينهوايمنگازتوجه
کنند.مديرعامل شرکت گاز استان اضافه کرد:
نهادينه شدن فرهنگ مصرف صحيح و درست
گاز،موجبکاهشهزينههاياقتصاديخانواده
در پرداخت صورتحساب ،ماندگاري اين نعمت
اله��ي ب��راي آيندگان و از همه مهمتر پايداري
جريان گاز براي همه مردم ميش��ود .خراسان
رضوي پس از اس��تان تهران بزرگ بيش��ترين
تعداد مشترک گاز طبيعي کشور را دارد.

برپایی اولين نمايشگاه فرهنگي هنري مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اسالمشهر

اسالمشهر شعبانپور:اولين نمايشگاه فرهنگي هنري مبارزه با قاچاق
کاال و ارز به همت اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمياسالمش��هر و با
همکاري فرمانداري ،شهرداري  ،سازمان فني و حرفهاي 14و ، 15
عمارت مجد  ،مدير مرکز نخبگان دارا و سارا و ساير ادارات فرهنگي
شهرس��تان از روز يکش��نبه  22دي ماه در مجتمع فرهنگي تفريحي
عم��ارت مجد افتتاح ش��د .به گ��زارش روابط عمومياداره فرهنگ و
ارشاد اسالمياسالمشهر ،در اين نمايشگاه که با حضور زينت بخش،
معاون اداري مالي فرمانداري ،مرادي رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد
اس�لاميو جمعي از مس��ئولين  ،هنرمندان و فعاالن حوزه فرهنگ
هنر و رس��انه برگزار ش��د ابتدا زينت بخش ضمن عرض تس��ليت به
مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سليماني به بازديد از غرفهها
پرداخت و از نزديک در جريان مس��ائل و مش��کالت حوزه مختلف
از جمل��ه تولي��د کنندگان داخل��ي ،هنرمندان و ...قرار گرفت و ضمن
همکاري و مساعدت در خصوص برطرف سازي موانع حوزه توليد،
اين نمايشگاه را زمينه و بستري مناسب براي آگاه سازي عموم مردم
با معضالت پديده قاچاق کاال و آسيبهايي که با قاچاق کاال متوجه
توليدکنندگان داخلي ميشود ،دانست و بر تالش و پيگري مسئولين
و دس��تگاههاي اجرايي شهرس��تان در جهت به ثمر رس��اندن اهداف

کش��ور در زمينه رونق توليد  ،اش��تغال و کاهش بيکاري و همچنين
يافتن بازار فروش مناسب براي عرضه محصوالت توليدي و بويژه
اقالم و آثار فرهنگي هنري تاکيد نمود.در ادامه ميثم مرادي رئيس
اداره و دبير کميته فرهنگي ستاد پيشگيري و مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،ضمن عرض خير مقدم و خوش آمد گويي و تسليت ايام فاطميه
(س) و شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني اظهار داشت :اين نمايشگاه
با هدف اطالعرس��اني و آگاهس��ازي عموم مردم در خصوص مبارزه
با قاچاق کاال و رونق توليد داخلي و همچنين آش��نايي ش��هروندان
با س�لامت و اصالت کاالها و مبارزه با قاچاق و قاچاقچي به عنوان
پديدهاي که بيش از هرچيز ضربه به اقتصاد کش��ور ميزند ،برگزار
شد .وي در ادامه با اشاره به دستگاههاي شرکت کننده در نمايشگاه
تصري��ح ک��رد :در برخي غرفههاي اين نمايش��گاه کاالهاي قاچاق
کشف شده در معرض ديد عموم قرار گرفته و در مقابل آن تعدادي
از غرفهها نيز به معرفي و ارائه محصوالت داخلي پرداخته اند.گفتني
است :در اين نمايشگاه غرفههايي از ادارات فني و حرفهاي ،امور بانوان
فرمانداري ،نيروي انتظامي ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اتاق اصناف،
صنعت معدن و تجارت ،آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاداسالميواحد
اسالمش��هر ،کانون نخبگان دارا و س��ارا و ش��بکه بهداشت و درمان

شهرستان اسالمشهر نيز حضور داشتند و آثار هنرمندان صنايع دستي،
چرمدوزي ،عروسکسازي ،معرق ،مجسمهسازي ،ساخت زيورآالت
و س��نگهاي زينت��ي ،خياطي و طراح��ي لباس ،گليم و فرشبافي و
کارگاههاي آموزشي در خصوص ساخت و توليد محصوالت داخلي
از ديگر مواردي است که در اين نمايشگاه به چشم ميخورد .الزم به
ذکر است  :عالقهمندان ميتوانند براي بازديد از اين فعاليت فرهنگي
هن��ري از  21ت��ا  24ديم��اه از س��اعت  10صبح لغايت  16به محل
نمايشگاه واقع در اسالمشهر – خ شهيد صياد شيرازي  -مجموعه
تفريحي فرهنگي عمارت مجد مراجعه نمايند.

ديدار مديرعامل و اعضاي شوراي بسيج شرکت گاز استان سمنان با خانواده شهيد واالمقام مجيد عبدوس
سمنان رضا تبيانيان  :مدير عامل و اعضاي شوراي بسيج شرکت
گاز به همراه مس��ئولين بنياد ش��هيد اس��تان و شهرستان سمنان با
حضور در بيت شهيد واالمقام مجيد عبدوس نسبت به مقام عالي
شهدا اداي احترام نمودند.عليرضا شريفي نژاد با قدرداني از صبر و
فداکاري مثال زدني خانواده معزز شهدا گفت :ديدار با خانواده شهدا
باعث افتخار مديران و کارکنان ش��رکت گاز بوده و جمع حاضر به
نمايندگي از کليه کارکنان ش��رکت گاز اس��تان در بيت اين ش��هيد
عزيز حضور يافته اند.مديرعامل شرکت گاز استان سمنان با عنوان
اين که امروزه آس��ايش و امنيتي که در کش��ور وجود دارد ،حاصل

 ۱۱۵طرح هادی روستایی استان
ایالم در دست اجراست

ايلام – س�يده ش�هناز موس�وي  -مع��اون عمران
روس��تايي بنياد مسکن انقالب اسالميايالم گفت:
 ۱۱۵طرحهادي در س��طح روس��تاهاي اين استان
با پيش��رفت فيزيکي مناس��ب در دس��ت اجراست.
شهرام کاکايي اظهار داشت ۶۰۷ :روستاي مشمول
طرحهادي در اس��تان ايالم وجود دارد که تاکنون
براي  ۴۰۰روس��تا اين طرح اجرا ش��ده اس��ت.وي
از تهيه نقش��ه طرحهادي براي تماميروس��تاهاي
ب��االي  ۲۰خان��وار اين اس��تان خب��ر داد و افزود :از
مجموع تماميروس��تاهاي مشمول طرحهادي در
اس��تان ۲۰۳ ،روس��تا باالي  ۲۰خانوار و مابقي نيز
مربوط به روس��تاهاي زير  ۲۰خانوار اس��ت.معاون
عمران روستايي بنياد مسکن انقالب اسالميايالم
تاکيد کرد :امسال و از محل اعتبارات مصوب استاني
جهت اجراي طرحهادي در  ۱۱۵روس��تاي اس��تان
 ۱۴۳ميليارد ريال و جهت تهيه و تجديد نظر اجراي
طرحهادي در س��طح  ۳۸روس��تا  ۱۲ميليارد و ۶۰۰
ميليون ريال مصوب شده است.کاکايي از تخصيص
 ۴۰۰ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي سيل براي
بازس��ازي تاسيس��ات روبنايي روستاهاي سيل زده
اس��تان در س��ال جاري خبر داد و يادآور شد :اجراي
طرحهادي در س��طح  ۳۹روس��تا با اعتبار بيش از
 ۳۹۳ميلي��ارد ريال در دس��ت اجراس��ت.وي ادامه
داد :همچني��ن از اي��ن محل (اعتبارات ملي س��يل)
تهيه و تجديد نظر اجراي طرحهادي در سطح ۱۱
روس��تا با اعتبار س��ه ميليارد ريال و مطالعات پايدار
س��ازي  ۲روس��تا با اعتبار سه ميليارد و  ۵۰۰ميليون
ريال تکميل ش��ده اس��ت.به گفت��ه معاون عمران
روستايي بنياد مسکن انقالب اسالميايالم پارسال
طرحهادي در س��طح  ۱۶۸روس��تاي اين اس��تان با
تخصيص  ۲۵۰ميليارد ريال اجرا شده است.

راهاندازيآشپزخانه

خــبرویـژه

مشهد مقدس سارا رحمتي-در پي جاري شدن سيل در استان سيستان و بلوچستان ،سرپرست معاونت محروميت زدايي آستان قدس رضوي که براي ارزيابي شدت حادثه و کمک به سيل
زدگان در اين اس��تان حضور يافته اس��ت ،از راهاندازي  2آش��پزخانه اين آس��تان مقدس براي کمک به س��يل زدگان خبر داد حامد صادقي با بيان اينکه در جلس��هاي که با نمايندگان ارگانهاي
مختلف برگزار شد؛ نواحي پر خطر و داراي اولويت کمکرساني و همچنين نيازهاي اوليه مردم منطقه شناسائي شد ،اظهار کرد :البسه گرم ،پتو و وسايل گرمايشي نياز اول مردم مناطق سيل
زده است ،که مقرر شد معاونت محروميت زدائي آستان قدس رضوي با اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال اين اقالم را تهيه و در اختيار مردم آسيب ديده نيک شهر قرار دهد.

اخبار

خون شهيدان است و ما مديون خانواده شهدا هستيم افزود :ديدار با
خانواده شهدا فرصت مغتنمياست براي زنده نگه داشتن ياد و خاطره
بزرگواران و بزرگ مرداني که جان خود را براي تأمين امنيت مردم
در طبق اخالص گذاشتند و حماسههاي بي بديل را خلق نمودند و
اين ديدار به جهت ارج نهادن به مجاهدتهاي بهترين فرزندان اين
مرز و بوم ،يعني شهدا ميباشد.گفتني است :شهيد مجيد عبدوس
در تاريخ يازدهم تيرماه سال  1365در عمليات کربالي 1به فيض
ش��هادت نائل آمده اس��ت.در پايان اين ديدار عليرضا شريفي نژاد با
اهداء تقديرنامه از خانواده مکرم شهيد تجليل نمود.

مدير امور برق شمال غرب اصفهان خبر داد؛

1000مشترک جديد در امور برق شمال غرب برق دارشدند

اصفهان –بهمن راعي :مدير امور برق ش��مال غرب ازتجهيز پس��ت
زميني تعاوني مسکن دانشگاه علوم پزشکي خبرداد و گفت  81:واحد
مسکوني در خيابان کاوه شهرک نگين برق دارشدند و در اين پروژه
پس��ت زمين��ي به ظرفيت  500کيلوول��ت آمپر تجهيز و در مدار قرار
گرف��ت .ب��ه گزارش خبرنگار ما از اصفهان،مهندس داريوش باروتي
گفت :در اين پروژه بر زيبايي مبلمان شهري نيز تاکيد شد به طوري
که يک دس��تگاه ترانس هوايي جمع آوري و پس��ت زميني جايگزين
آن شد  .وي به شاخصهاي اين پروژه اشاره کرد و گفت  240:متر
کابل کشي فشار متوسط و  576متر کابل کشي فشار ضعيف در اين
پروژه اجرايي شد و همچنين بهينه سازي شبکه فشار ضعيف هوايي
به طول  150متر و احداث کابل خود نگهدار از ديگراقدامات صورت
گرفته در اين پروژه بوده است .وي به ديگر پروژه برقرساني به مجتمع
مسکوني در خيابان کاوه خيابان نگارستان اشاره کرد و گفت  :در اين
پروژه نيز  125واحد مس��کوني در س��ه ساختمان مجزا برق دار شدند

ايالم  -س�يده ش�هناز موس�وي  -علي پوراحمد
مديرعام��ل ش��رکت آب منطقهاي ايالم گفت:
حجم مخزن س��د گالل  ۲۰ميليون متر مکعب
اس��ت ک��ه ه��م اکن��ون  ۴ميليون مت��ر مکعب
يعني  ۲۰درصد از اين ظرفيت پر ش��ده اس��ت.
وي افزود :س��د مخزني گالل (ش��هداي ايالم)

که در آن يک پست  400کيلوولت آمپر تجهيز و در مدار قرار گرفت
و همچنين در اين پروژه نيز  400متر کابل کش��ي فش��ار متوس��ط و
ضعيف زميني احداث شد و پايانه  RTUنيز تمامياطالعات را از نقاط
مختلف که مورد نياز ميباش��د  ،جمع آوري کرده و بعد از پردازش ،
آنها را به مرکز کنترل از طريق سيستمهاي مخابراتي ارسال ميکند.
گفتني است هزينه اين دو پروژه بالغ بر يک ميليارد تومان ميباشد
.مدير امور برق ش��مال غرب درادامه گفت 2:باب پس��ت زميني در
خيابان کاوه شهرک نگين در خيابان کاوه از محدوده شمال غرب با
هزينهاي بالغ بر يک ميليارد و  200ميليون تومان تجهيز و در مدار
قرار گرفت وي گفت :اين پروژه با هدف برقرس��اني به  410واحد
مس��کوني  ،تجاري  ،فيدرگيري ومتعادل س��ازي بار شبکههاي فشار
ضعيف  ،زيبا س��ازي مبلمان ش��هري و برقراري رينگ فشار متوسط
عملياتي و اجرايي شدوي در ادامه تصريح کرد  2:باب پست زميني
با ظرفيت  500کيلو ولت امپر و به همراه کابل کش��ي فش��ار متوس��ط

 ۲۰درصد سد مخزنی «گالل» پر شد

با حضور حس��ن روحاني رئيس جمهور در س��فر
به ايالم به طور رس��ميافتتاح و آبگيري خواهد
ش��د.مديرعامل ش��رکت آب منطق��هاي ايالم،
اظهار کرد:هدف از اجراي سد گالل ،تامين آب
آش��اميدني بخ��ش چ��وار و همچنين تامين آب
بخش صنعت پتروش��يميايالم و پااليشگاه گاز

به طول مس��ير  600متر و به متراژ  1800متر و کابل کش��ي فش��ار
ضعيف به طول مسير  150متر و به متراژ  2200متر و برکناري ترانس
هوايي و همچنين بهينه سازي شبکه فشار متوسط به طول  200متر
از ش��اخصههاي اجرايي اين پروژه بوده اس��ت وهزينه اين پروژه بالغ
بر يک ميليارد و  200ميليون تومان ميباشد .

است.وي ادامه داد :در حال حاضر سه سد دويرج
دهلران براي اس��تفاده در بخش کشاورزي ،سد
چم گردالن جهت تامين آب ش��رب ش��هر ايالم
و س��د کنگير ايوان نيز براي اس��تفاده در بخش
کشاورزي استان فعال است.پوراحمد اظهار کرد:
عالوه بر اين س��دها ۳ ،س��د ديگر ش��امل ميمه،

سيکان و کنجانچم در دست احداث است و  ۲سد
چناره و گدارخوش نيز در آينده اجرايي خواهند
شد.س��د مخزن��ي گالل روي رودخانه گالل يا
قالدول��ه و در فاصله حدود  ۱۰کيلومتري غرب
روس��تاي مورت از توابع بخش چوار شهرس��تان
ايالم قرار دارد.

تصويب 350مصوبه در شوراي فني
کل ميراث فرهنگي ،گردشگري و
صنايع دستي خراسان رضوي

مش�هد مق�دس س�ارا رحمتي-مدي��ر کل مي��راث
فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دس��تي خراس��ان
رضوي گفت :در  70جلس��ه ش��وراي فني اين اداره
کل که طي  2سال گذشته برگزار شده 350 ،موضوع
بررسي و تصويب شده است.ابوالفضل مکرميفر با
اع�لام اي��ن خبر افزود :با توجه به حضور افراد خبره
در شوراي فني استان ،از اشتباهات در تصميمگيري
پيش��گيري ميش��ود و به بر طرف ش��دن ضعفها
کمک شود .او ادامه داد :در شوراي فني طرحهاي
سرمايه گذاري به بحث گذاشته شده و همه جوانب
آن بررس��ي ميش��ود تا خدش��هاي به آثار تاريهي و
ميراث فرهنگي وارد نشود.هم چنين مرجان اکبري
معاون ميراث فرهنگي ،گردش��گي و صنايع دستي
خراسان رضوي دراين باره گفت :اميدواريم بتوانيم با
کمک نظرات فني اعضاي اين شورا ،در حفظ ميراث
فرهنگي ،توس��عه س��رمايه گذاري و گردش��گري
نقش موثري داشته باشيم.هم چنين رجبعلي لباف
خانيکي پيشکسوت باستان شناسي خراسان و عضو
شوراي فني اداره کل ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي خراسان رضوي گفت :با ادغام سه
سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
نقش شوراي فني پر رنگ تر شده است.

بهرهبرداريازسيستمهايتصفيه
پساببهداشتيدرتاسيساتتقويت
فشار گاز نكا ،رامسر ،نور و رشت

مازن�دران معصوم�ه مه�دوي  :مق��دم بيگلري��ان
سرپرس��ت منطق��ه ب��ا اعالم اين خب��ر اظهار کرد:
ب��ا توجه به باالبودن س��طح آبه��اي زيرزميني و
اهميت ويژه حفظ محيط زيست در مناطق شمالي
کش��ور ،واحد محيط زيس��ت منطقه  9در راس��تاي
اجراي برنامههاي مديريت سبز ،با همکاري منابع
انس��اني و معاونت عمليات ايس��تگاهها و واحدهاي
تدارکات و عمليات کاال ،پس از اولويت بندي اقدام
به تهيه ،نصب و بهره برداري از سيستمهاي تصفيه
پساب بهداشتي به روش  SBRدر تاسيسات تقويت
فش��ار گاز نکا ،رامس��ر ،نور و رشت نموده است.وي
با بيان اين که اين پکيجها قابليت تصفيه پس��اب
بهداش��تي و رساندن پارامترهاي خروجي به حدود
مجاز استانداردهاي زيست محيطي را دارند ،افزود:
قابليت استفاده مستقيم پساب خروجي جهت آبياري
فضاي سبز ،عدم اشغال فضا و ديد بصري نامناسب
به دليل ماهيت دفني مخازن آن ،عدم انتشار بوي
نامطب��وع در محوط��ه به دليل هوابند بودن مخازن
از مزاياي کاربرد سيس��تم تصفيه پس��اب بهداشتي
به روش  SBRاست.مدير منطقه  9عمليات انتقال
گاز ،کاهش مصرف برق ،و همچنين کاهش صدا و
هزينهه��اي تعمي��ر و نگهداري به دليل حذف پمپ
فاضالب را از ديگر مزاياي کاربرد سيس��تم تصفيه
پساب بهداشتي برشمرد.الزم به ذکر است ،سيستم
تصفيه پساب بهداشتي به روش  SBRدر تاسيسات
تقويت فشار گاز نکا ،در اسفند ماه سال گذشته و در
تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز رامسر ،نور و رشت در
سال جاري به بهره برداري رسيده است.

اجراي کمربند حفاظتي عاملي
بازدارنده از زمين خواري

س�منان رض�ا تبياني�ن  :ريي��سادارهمنابعطبيعيو
آبخيزداري شهرس��تان مهديش��هر از اجراي پروژه
ايج��اد کمربن��د حفاظتي در س��ال جاري در مرز بين
اراضي ملي و مستثنيات بطول نزديک به4کيلومتر و
تعداد 34عدد بنچ مارک سيماني در اطراف مستثنيات
آرتد و چاشم در حوزههاي آبخيز آسوران و چاشم با
اعتباري بالغ بر  320ميليون ريال از اعتبارات صندوق
توسعه ملي خبر داد.حميدرضا عبدوس افزود :اجراي
اين پروژه به منظور تثبيت حدود و ثغور مالکيت دولت،
جلوگيري از اش��تباهات اش��خاص درتصرف اراضي
ملي ،جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي از سوي
برخي افراد سودجو که بدنبال تجاوز به اراضي ملي
و زمين خواري هستند در حال انجام است .وي ادامه
داد  :مشخص شدن مرز اراضي ملي و مستثنيات اين
ويژگي را نيز دارد که چنانچه اشتباهي در تشخيص
اراضي بعنوان ملي و مستثنيات صورت پذيرفته باشد،
هم دولت و هم اش��خاص ذينفع ميتوانند اعتراض
خ��ود را نس��بت به اين موض��وع در مراجع ذيصالح
قانون��ي مط��رح و از حقوق خود دفاع کنند .و در واقع
مالكانو كشاورزانبااجراياينطرح،ازحدوداراضي
خود آگاه ميشوند.عبدوس تاکيد نمود :ايجاد كمربند
حفاظتي در حقيقت نوعي اقدام بازدارنده و پيشگيري
است تا در قالب فعاليتهايي از قبيل حفر كانال و ايجاد
خاكريز ،حصاركشي و فنس كشي ،نصب بنچ مارك
وبط��وركل��ي ايجادحائ��لدربينعرصههايمنابع
طبيعي و مستثنيات مردم مانعي در برابر افراد سودجو
بوجود آورده كه اين خود در كاهش ميزان تصرفات
و تج��اوزات به عرصهه��اي منابع طبيعي و کاهش
پروندههاي قضايي نقش ارزندهاي دارد .ش��اخص
بن��چ مارک س��ازهاي بتوني ب��ه وزن 1000تا 1800
کيلوگرم است که اسکلت فلزي آن درون چالههاي
تعبي��ه ش��ده در عرصه قرار ميگي��رد و پس از بتون
ريزي ،اين سازه بتوني در فاصلههاي مختلف بسته
به شرايط منطقه احداث ميشود.

