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شهرستان | دکتر حسن صادقلو استاندار گلستان از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان در راستای تحقق اهداف و پیشبرد 

برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری تقدیر و تشکر کرد.این تقدیر که در ارتباط با ارزیابی عملکرد سال 1395 در بین 
دستگاه های اجرایی بوده بخاطر کسب رتبه خوب این اداره کل در جشنواره شهید رجایی و باهنر سال جاری بوده است.

برگزاری دوره توانمند سازی جوامع 
محلی در گالیکش

| مسئول آموزش، ترویج و مشارکت 
های مردمــی اداره منابع طبیعی شهرســتان 
گالیکش در تماس با پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری درخصوص 
برگزاری این دوره گفت: دوره توانمند ســازی 
جوامع محلی بــا هماهنگی وهمــکاری اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری و 

اداره جهاد کشــاورزی ، به منظور ایجاد جوامع محلی توانمند و توسعه 
روستا با محوریت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردیده 
است.آقای حسن فرامرزی هدف از برگزاری این دوره ها را توسعه روستا، 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و حفاظت از منابع طبیعی  می 
باشد. در این دوره ها مواردی از جمله تغییر الگوی کشت )شامل کشت 
گیاهان دارویی و تبدیل اراضی شبیدار به باغ های مثمر(، جلوگیری از 
آتش زدن پسماندهای کشاورزی، مسئله تغییر اقلیم و بحران آب و کشت 
محصوالتی که نیاز آبی کم و درآمد بیشتری دارند شامل کشت گیاهان 
به لیمو، گالبی، سیب، زعفران و گل محمدی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. ایشان خاطر نشان کرد با توجه به قرار گرفتن پارک ملی گلستان 
به عنوان یکی از پایلوت های حفاظتی ثبــت جنگل های هیرکانی در 
یونسکو، اهمیت این موضوع برای این جوامع تشریح گردید و نقش آن 
در جذب گردشگر مطرح شد. در ادامه وی افزود :با وجود گردوکاری در 
حاشیه این روستا که مساحتی حدود 150 هکتار می باشد این مسئله 
یک فرصت مناسب برای روستاییان این منطقه می باشد که اداره منابع 
طبیعی آمادگی دارد مدیریت آن را به جوامع محلی واگذار کند ، در این 
راستا از مردم این روستا خواســته شد هر چه سریعتر تعاونی روستایی 
خود را به ثبت برسانند.کارشناس جهادکشــاورزی در این دوره اعالم 
نمود افرادی که قصد کشــت گیاهان دارویی و همچنین تبدیل زمین 
های زراعی خود به باغ را دارند می توانند به اداره جهاد کشاورزی واحد 
تنگراه مراجعه کنند، در مواردی که درخواست آنها با یارانه همراه باشد 
به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گرفت و در دیگر موارد نیز راهنمایی 

ها الزم انجام خواهد شد. 

نشست و بازدید از حوزه آبخیز قورچای
| به منظور آشنایی و ارزیابی قابلیتها 
و توان زیســت محیطی و اکولوژیکی فرسایش 
و رسوب و مســائل اقتصادی اجتماعی حوزه 
آبخیز قورچای رامیان ، نشستی در سال جاری 
در محــل اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان رامیان و بازدیــدی از این حوزه با 
حضور مدیر طرح کالن ملــی مدیریت جامع 

حوزه های آبخیز کشــور و نمایندگان همکار دراین طرح از پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ، دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری ، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان ، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان و رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان رامیان برگزار گردید.در این نشست در آغاز رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان به معرفی وضعیت منابع طبیعی 
شهرستان و خصوصاً حوزه آبخیز قورچای پرداختند .در ادامه آقای دکتر 
ســعدالدین مدیر طرح کالن ملی ، پیرامون لــزوم اجرای طرح مذکور 
ســخنانی بیان نمودند. در ادامه در خصوص موضوع تفکر سیستمی با 
نگاه جامع نگر و تعامل ذینفعان گفتند: مبحث کلیدی در اجرای طرح 
مذکور ، ســازمان کار و بودجه ریزی در قالب حوزه می باشد ، در ادامه 
طرح را در راستای ایجاد الگوی پیشرفت ایران اسالمی عنوان داشتند.

این نشست با ارائه پاورپوینت تهیه شده توسط یکی از دانشجویان مقطع 
دکترای آبخیزداری دانشگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
گرگان مربوط به موضوع جلسه ادامه پیدا کرد .در پایان نیز آقای مهندس 
لطفی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان نیزضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه ، در خصوص 
نحوه تخصیص اعتبارات پروژه های بخش آبخیزداری و طرح کالن ملی 

مذکور مواردی را بیان داشتند.

بیابان و سیل اصلی ترین مباحث مطرح 
شده در نشست خبری مدیرکل منابع 

طبیعی گلستان با خبرنگاران
| در نشست مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گلســتان با خبرنگاران 
دفاتر نمایندگی خبرگزاریها و صداوســیمای 
استان ، براستمرار خشکسالی در استان و راه 
های مقابله با آن  و نیز لزوم اجرای طرحهای 
آبخیزداری بــه عنوان یکــی از راهکارهای 
مناسب مهار ســیل در جلوگیری از خسارات 

مالی ، جانی و تقویت منابع آبی دراســتان تاکید شد.در این نشست 
ابوطالب قزل ســفلو بر کمبود آب در اســتان تاکید کــرد و گفت: 
خشکسالی در گلستان با افزایش دما و کم شدن منابع آبی زیر زمینی 
که چاه ها میباشند و منابع ســطحی که رودخانه ها هستند خود را 
عیان کرده بطوریکه طی 10 سال اخیر آبدهی رودخانه های شصت 
کالته گرگان 40 درصد، رودخانه زرین گل علی آباد کتول 45 درصد 
و رودخانه چهل چای مینودشــت 28 درصد کاهش پیداکرده است.

ایشان برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی را از جمله معضالت 
گلستان برشــمرد وگفت : ضرورت دارد که مردم استان را با واقعیت 
های کم آبی و اثرات ســوء خشکسالی بیشتر آشــنا کنیم.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان، اجرای طرحهای آبخیزداری 
به منظور مهار روان آب ها با هدف جذب بیشــتر در زمین و تقویت 
منابع زیرســطحی را از جمله دیگر راهکارها برای جبران کمبود آب 
در استان عنوان کرد.مهندس قزلسفلو با بیان این که گلستان دارای 
پهنه بندی سیل است، گفت : اکنون حدود یک میلیون و 500 هزار 
هکتار از دو میلیون و 192 هزار و 130 هکتار مســاحت استان نیاز 
مبرم به اجرای طرح های آبخیزداری به منظور مهار ســیل دارد. به 
گفته وی برای اجرای طرح های آبخیزداری در گلســتان دست کم 
386 میلیارد تومان اعتبار الزم است.قزلسفلو همچنین به خطر بیابان 
شدن گلستان اشــاره کرد و گفت: طبق مطالعات انجام شده حدود 
300 هزار هکتار از مراتع شمال به دلیل کاهش بارندگی و 110 هزار 
هکتار زمین زراعی شــیب دار به دلیل فرسایش خاک در استان در 
معرض بیابانی شدن قرار دارد که ســرمایه گذاری برای مقابله با آن 
از ضروریات به شمار می رود.وی افزود: نفوذ نکردن توده های باران 
زای مدیترانه ای، همجواری با بیابان ›قره قوم › و بیابان سواحل شرق 
دریا در کشور ترکمنستان، اراضی شور و رسوبات ریزدانه بستر قدیمی 
دریای خزر، وجود سفره آب های شور سطحی و تخریب سرزمین در 
نتیجه دخالت غیرعلمی را از جملــه مهم ترین علل تهدید بیابان در 
گلستان دانستند. در ادامه ایشان گفت: گلستان به عنوان استان در 
معرض بیابانی شدن در ســازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
پذیرفته شــده و از ســال قبل هم برای مقابله با ایــن پدیده اعتبار 
ملی مصوب شده است از اینرو امســال برای مقابله با بیابان زایی در 
گلســتان از محل اعتبارات ملی 5 میلیارد تومان و اعتبار استانی 1 
میلیارد تومان مصوب شد.در ادامه ایشان از نهایی شدن طرح مطالعه 
پهنه بندی بیابان زدایی در اســتان، تولید یک میلیون و 250 هزار 
اصله نهال مقاوم به خشــکی با هدف تقویت پوشش گیاهی و اجرای 
عملیات ذخیره نــزوالت و اصالح و احیای مراتــع و غرس نهال ها 
در فصل پائیز، اجرای طرح ترســیب کربن برای چهارمین ســال در 
منطقه تیل آباد شهرستان آزادشــهر و نخستین بار در منطقه اوغان 
شهرســتان گالیکش را از جمله طرح های مقابله بــا بیابان زایی در 

گلستان برشمردند.

| کارگاه دو روزه آموزشــی- مشــورتی پروژه همسو 
ســازی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و تخریب سرزمین 
با حضور مدیرکل دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور به میزبانــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان و با حضور معاونین فنی ادارات کل 
22 استان کشور برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان، ابوطالب قزل سفلو 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان این که این 
کارگاه آموزشی فرصت مناسبی برای تبادل اطالعات و تجربیات 
استان های کشور در جهت مقابله با بیابان زایی است، اظهار کرد: 
صنعتی شدن، مصرف زیاد سوخت های فسیلی و تخریب پوشش 
گیاهی از مهم ترین عوامل بروز تغییر اقلیم است.وی با اشاره به 
اینکه تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی به عنوان سه 
چالش مهم جهانی مطرح اســت، تصریح کرد: سرانه بیابان در 
جهان 2000مترمربع و در ایران 4300مترمربع است که بیش 
از دو برابر سرانه جهان است. پدیده بیابانزایی به همراه تغییرات 
اقلیمی و کاهش تنوع زیستی به عنوان عمده ترین چالش های 

توسعه پایدار شناخته شــدند.مهندس قزل سفلو با بیان اینکه 
اراضی دشتی استان گلستان شرایط بیابانی ضعیفی دارد، گفت: 
اجرای پروژه های مقابله با بیابانزایی در استان گلستان فرصت 
مناسبی برای کاهش و جلوگیری از این پدیده است. وی در ادامه 
از اجرای پروژه تحقیقاتی در خصوص گیاهان مقاوم به شوری 
و خشکی با دانشــگاه گنبد کاووس، اجرای پروژه پژوهشی با 
پژوهشکده های محیط های خشک و نیمه خشک در ایستگاه 
تولید بذر چپرقویمه گنبد با 18 نوع گراس سازگار و مقاوم به 
خشکی وشوری، انجام مطالعات پهنه بندی و اجرایی مناطق در 
معرض بیابان زایی، اجرای پروژه ترســیب کربن در حوزه تیل 
آباد و آزادشهر از سال 1393تاکنون به عنوان اقدامات اجرایی 
بیابان زدایی، اجرای پروژه های بوته کاری در مراتع شمال استان 
با مشارکت تعاونی مرتعداران و بهره برداران، اجرای پروژه های 
ذخیره نزوالت در مراتع شمال استان، به تصویب رسیدن دومین 
پروژه ترسیب کربن استان از طرف دفتر عمران سازمان ملل در 
ســال1396 به عنوان اقدامات این اداره کل در جهت مقابله با 

بیابان زایی در گلستان نام برد. 

برگزاری کارگاه 
آموزشی- مشورتی 
پروژه همسو سازی 
برنامه اقدام ملی 
مقابله با بیابانزایی و 
 تخریب سرزمین
در گلستان

| ســرکار خانم کمنــد توحیدی فر فرزند شــاهین 
توحیدی فر از همکاران شــاغل در منطقه عملیاتی نفت شهر 
موفق شد در مســابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک شیتوریو 
اینوئی ها در رده ســنی نونهاالن در دو رشــته کاتا انفرادی و 
کمیته به ترتیب عناوین اول و دوم این دوره از رقابت ها را از آن 
خود کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب ؛این مسابقات در سالن جهان پهلوان امامعلی 
حبیبی قائم شهر برگزار شد و بیش از یک هزار و 100 ورزشکار 
از 21 استان کشور در پنج رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، 
امید و بزرگساالن به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند.وی 
همچنین در مسابقات بین المللی فودوکان کاراته جام »دوستی 

ملت ها« که با حضور 1300 ورزشکار در استان کرمانشاه برگزار 
شد موفق شــد در دو رشــته کاتا انفرادی و کمیته به ترتیب 
عناوین اول و سوم را از آن خود کند.سومین دوره مسابقات بین 
المللی فودوکان کاراته با عنوان جام »دوستی ملت ها به میزبانی 
استان کرمانشــاه در مجموعه ورزشی حضرت امام )ره( برگزار 
شــد و بانوان و آقایان شرکت کننده در دوبخش کاتا و کومیته 
در کلیه رده های سنی با هم به رقابت پرداختند.مسابقات فوق 
21 تا 23 تیر ماه با حضور 80 ورزشکار بین المللی از 12 کشور 
جهان از جمله ایتالیا، نپال، سویس، چچن، آذربایجان، روسیه، 
پاکســتان، افغانستان، صربستان، ســیرالئون، عراق و شرکت 

کنندگانی از31 استان کشور برگزار شد.

طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست؛

 مدیرکل پست آذربایجان شرقی
به سمت رئیس کارگروه استانی ICT استانی منصوب شد

| ماهان فالح- با حکم مهری مدیرعامل شرکت ملی پست، پوربزرگ مدیرکل پست آذربایجان 
شرقی با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه استانی ICT استانی منصوب شد. به گزارش خبرنگار ما در 

تبریز، در این حکم مهری ضمن آرزوی توفیق بر تحقق بند »خ« ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور اشاره و افزوده است؛ با تشکیل کارگروه استانی و همکاری اعضای کارگروه و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی و افزایش 
خدمات و فعالیت های دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی باعث ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به مردم گردد.الزم به ذکر 
است اداره کل پست استان آذربایجان شرقی رتبه اول در جدول کارت امتیازی متوازن را از آن خود کرد.با پیگیری های مستمر و 
برگزاری جلسات مدون و برنامه ریزی شده و مشخص نمودن مسئولین مرتبط با سنجه های کارت امتیازی متوازن، پست استان 
آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه اول در مرداد ماه و رتبه سوم تجمیعی 5 ماهه اول در جدول کارت امتیازی متوازن کشور شد.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمشهر
با خانواده های معظم شهدا دیدار و گفتگو کرد

| همزمان با دهه والیت و امامت سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اسالمشهر به همراه رئیس اداره کتابخانه های عمومی  و تنی چند از کارشناسان اداره با 
خانواده های معظم شهدا دیدار و گفتگو کرد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اسالمشهر ، در این بازدید و سرکشی ضمن مالقات با مادر شهید برزگر و مادر شهید قلعه نوعی از رشادتهای 
آن شهیدان تجلیل و از زحمات پدر و مادر شهید قدردانی شد .سید حسن حسینی در دیدار با مادران شهید گفت : ملت ایران 
مدیون و مرهون فداکاری، رشادت، شهامت و پایمردی این عزیزان سربلند هستند و امروز یکی از وظایف مسئوالن رسیدگی 
به خانواده شــهدا بخصوص پدران و مادران این عزیزان که اغلب دوران کهنسالی را طی می کند می باشد .گفتنی است : در 
ادامه این دیدار سید حسن حسینی به همراه جمع حاضر جهت تجدید میثاق با شهدای جنگ تحمیلی در مزار شهدای امام 

زاده عقیل )ع( حاضر و با اهداء گل یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

سرپرست شرکت گاز استان گیالن خبر داد:

  190 کیلومتر شبکه گذاری در 5 ماه نخست امسال
در گیالن 

| مهناز نوبری- مهندس حســین اکبر سرپرست شرکت گاز استان گیالن از اجرای 190 
کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در 5 ماه نخست امسال در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان 

خبر داد. مهندس حسین اکبر سرپرست شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: شبکه گذاری در 260 روستای استان 
صورت پذیرفته است و مجموع  میزان شبکه گذاری در استان به نزدیک 20 هزار کیلومتر رسیده است. مهندس حسین اکبر 
سرپرست شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: همچنین در سال جاری 6 هزار و هفتصد انشعاب گاز در استان نصب شده 
است و مجموع انشعابات گاز در اســتان به بیش از پانصد و پنجاه هزار عدد افزایش یافته است.سرپرست شرکت گاز استان 
گیالن در پایان گفت: امید است با اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای در حال اجرا در قالب فاز دوم بند »ق« تا پایان سال 

جاری، تمام روستاهای باالی 20 خانوار استان که امکان گازرسانی دارند از نعمت گاز بهره مند شوند.

 برگزاری مراسم عید غدیر
در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

| به مناسبت ســالروز اعالم والیت و امامت موالی متقیان حضرت علی )ع( عید غدیر خم 
، مراسم مشترکی  در حسینیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و سازمان جهاد 
کشاورزی استان با حضور مسئولین، کارشناسان و کارکنان دستگاه های مذکور برگزار شد.این مراسم 

با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز ، در ادامه مولودی خوانی در وصف پیامبر مکرم اســالم)ص( ، حضرت علی )ع( و حادثه 
غدیر خم توسط یکی از پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گرفت.سپس حجت االسالم معصومی فر مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان طی سخنانی پیرامون غدیر بیان داشتند : ماجرای غدیر تنها مختص 
شیعیان نیست و تعلق به جهان اسالم دارد ، نفس وجودی غدیر را همگی قبول دارند زیرا آغازگر غدیر پیامبر مکرم بودند به 
همین دلیل تعلق به جهان اسالم دارد.در ادامه چند روایت از ائمه اطهار در خصوص غدیر خم بیان داشتند.این مراسم با قرعه 

کشیو اهداء هدیه به پنج نفر از  حضاری که دارای نام علی بودند و پذیرایی به پایان رسید.

| اسد فالح- بمنظور پایداري انتقال گاز طبیعي و 
جلوگیري از افت فشار در فصول سرد سال، کارکنان منطقه 
8 عملیات انتقال گاز، عیوب قسمتي از خط 12 اینچ دندي- 
ماهنشــان را با موفقیت تعمیر کردند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز با اعالم این خبر 
گفت: کارشناسان و متخصصان این منطقه با عزم و اراده راسخ 
خود، در کمترین زمان ممکن بخــش عبوري خط 12 اینچ 
دندي- ماهنشان از رودخانه قزل  اوزن را که با مرور زمان در 
 Expose اثر فرسایش خاک ناشي از آب رودخانه بصورت
درآمده و جزء نقاط ناایمن و بحراني این خط محسوب مي شد، 

تغییر تراز داده و تعویض کردند تا با افزایش ضریب اطمینان و 
ایمني این خط آماده انتقال بهینه گاز بخصوص در فصل سرما 
باشد. یداله بایبوردی افزود: بتن ریزي حدود 24 مترمکعب به 
صورت reinforced Concrete Coating در قالب 
هاي اســتوانه اي ) که جهت این امر از لوله 24 اینچ استفاده 
گردید ( بر روي 9 شاخه لوله 12 اینچ به طول کلي 108 متر – 
ایجاد بستر جدید، تغییر مسیر رود و پمپاژ آب به مسیر جدید 
با استفاده از شش دستگاه پمپ-  حفاري و تعمیق مسیر گذر 
از رودخانه به میزان 3 متر پایین تر از تراز خط لوله موجود، از 

جمله اقدامات انجام یافته این عملیات مي باشد. 

| ماهان فالح-  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی گفت: صیانت و حفاظت از جنگل ها و مراتع در واقع 
همان حفظ و پایداری عوامل تولید یعنی آب و خاک در کشاورزی 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس کریم مهری در اولین 
همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران که با حضور 
یوسف داوودی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، جلیلی 
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، طهماسبی قائم مقام 
و معاون معاونت تحقیقات و آموزش وزارت جهادکشاورزی، موسوی 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، 
محمدصادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، 
قلی اهلل قلی زاده نماینده مردم شهرســتانهای کلیبر، خداآفرین و 

هوراند در مجلس شورای اســالمی، فرمانداران شهرستانهای اهر، 
کلیبر، خداآفرین، جلفا و هوراند، عبدالهی نماینده مردم شهرستانهای 
اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی، روسای تشکل های بخش 
کشاورزی، قنبری دبیر اجرایی خانه کشاورز استان، شفیعی رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی، رئیس منطقه 
آزاد ارس و محققان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی، جنگل و مراتع 
در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کســایی تبریز برگزار می شود، 
ضمن بیان این مطلب افزود: حفاظــت و صیانت از جنگل و مراتع 
در واقع همان حفظ و پایداری عوامــل تولید یعنی آب و خاک در 
کشاورزی است و باعث تداوم و ثبات سکونت بهره برداران در مناطق 

روستایی است.

 نقاط بحراني خط 12 اينچ
دندي- ماهنشان با موفقيت رفع شد

 عدم تعادل دام و مرتع باعث تخريب
و از بين رفتن جنگل و مراتع می شود

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:به منظور افزایش ضریب اطمینان؛

| با اجرای پروژه های شاخص ســطح کیفی و کمی آب شرب شهرستان مالرد  ارتقاء 
یافت.معاون فنی و مهندسی شــرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای غرب تهران با اعالم این 
خبر گفت: از آنجا که ارتقاء کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان همواره از دغدغه های کارکنان و 
مدیریت این شرکت بوده است، به منظور باال بردن فشار و حجم آب در دسترس مشترکین همزمان 
با ارتقای کیفیت، حوزه معاونت فنی و مهندسی شرکت پروژه هایی را در سطح شهر مالرد تعریف و 
در انتهای سال گذشته و چهار ماه اول سال جاری اجرا و به بهره برداری رسانده است.او افزود:  این 
پروژه ها شامل اجرای خطوط انتقال از قطر 200 الی 900 میلیمتر به طول 10,000 متر، حفر، 
تجهیز و اجرای خطوط جمع آوری پنج حلقه چاه آب شرب، تکمیل و راه اندازی پکیج پیش ساخته 
ایستگاه پمپاژ مخزن کشاورز و همچنین تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و مخزن 10.000 متر 
مکعبی شهرک جعفریه مالرد می باشد، و برای افزایش کیفیت و فشار آب زونهای سرآسیاب شمالی 
و جنوبی و همچنین جنوب شهر مالرد و قشالق و براساس طرح جامع آبرسانی این شهر اجرا و 
به بهره برداری رسید.به گفته مجید صالحی امیری خط کمربند شمالی شهر به قطر 900 و 800 
میلیمتر از جنس چدن داکتیل به طول 3500 متر و خط ارتباطی چاههای جنوب میدان ارتش 
تا مخزن کشاورز به اقطار 600 و 400 میلیمتر از عمده ترین این عملیات بوده اند.معاون فنی و 
مهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران خاطر نشان کرد: با راه اندازی پکیج پیش ساخته 

ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 2300 مترمکعب در ساعت و هد 50 متر )که برای اولین بار در شرکتهای 
اقماری نصب و به کار گیری شده است( همچنین ارتباط آن از طریق اجرای خط 600 میلیمتر به 
طول 1500 متر تا منطقه سرآسیاب جنوبی، موضوع کمبود فشار منطقه مذکور و به تبع آن کمبود 
فشار منطقه سرآسیاب شمالی به طور کامل رفع شد.شایان ذکر است هدف گذاری و اولویت بندی 
پروژه ها در راستای ارتقاء کیفی آب شهر بوده که با وارد مدار شدن تاسیسات ذکر شده شاهد ارتقاء 
سطح کیفی آب شرب مالرد بوده ایم.همچنین برای تقویت فشار زون سرآسیاب شمالی تا زمان 
احداث مخزن جدید 10,000 متر مکعبی، عملیات یک رشته لوله 400 میلیمتر داکتیل به طول 
500 متر تا مخزن 5000 مترمکعبی موجود )مخزن ابوالحسنی( ارتباط به خط 900 جدید و ارتقای 
پمپ های مخزن ابوالحسنی اجرا شد.صالحی امیری اظهار داشت: راه اندازی مخزن 10,000 متر 
مکعبی شهرک جعفریه و ایستگاه پمپاژ آن با ظرفیت 1650 مترمکعب در ساعت و هد 50 متر که 
موجب ورود به مدار مخزن به شبکه مالرد جنوبی و قشالق بوده از دیگر عملیات اجرا شده در سطح 
شهرستان می باشد.او با بیان این که در این بازه زمانی جهت باال بردن کیفیت شبکه آبرسانی و در 
راستای کاهش آّب های به حساب نیامده و کاهش تعداد انشعابات غیر مجاز، عملیات اصالح شبکه 
و انشعابات به طول 20 کیلومتر اجرا شده عنوان کرد: پروژه های آبرسانی شهر مالرد با اعتباری بالغ 

بر 160 میلیارد ریال از محل منابع جاری شرکت اجرا شده اند.
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