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مازندران

ترمیم شبکههای فاضالب فعال
با روش موضعی در مازندران

ساری ،خبرنگار وطن امروز :ذبیحاهلل ذاکری گفت:
روش ترمیم نقطهای (موضعی) یکی از روشهای
ترمیم خطوط شبکه به منظور جلوگیری از ورود
نشتاب یا خروج فاضالب بدون حفر ترانشه در سطح
جهان است .وی شوک حاصل از ورود سیالبها
و نش��تابها به داخل ش��بکههای جمعآوری یا
خروج فاضالب از شبکه را از مهمترین آسیبهای
وارده به پروژههای فاضالب در استانهای شمالی
برش��مرد و گف��ت :با روش ترمی��م موضعی این
مش��کل برطرف میشود .مهندس ذاکری با بیان
اینکه ترمیم ش��بکههای فاض�لاب فعال با روش
موضعی شامل  6مرحله کلی است ،تصریح کرد:
این مراحل شامل شستوشو و آمادهسازی سطح،
بازرسی و مشخص کردن مختصات محل ترمیم،
آمادهسازی الیاف پلیاستر ترمیم و اشباع با نوعی
رزین مخصوص ،استقرار دستگاه (پکر) عملآوری
پوشش پلیاستر در دمای مشخص و کنترل نهایی
سطح ترمیم شده ،است .ذاکری با اشاره به اینکه
این روش قابلیت ترمیم لولههای فاضالب بتنی،
سفالی ،آزبستی ،پلیاتیلن ،پیویسی و ...را دارد،
گفت :در این روش نیاز به مس��دود کردن جریان
فاضالب نیست.
مرکزی

بهرهبرداری از پروژههای
راهسازی خمین

اراک ،خبرن�گار وط�ن ام�روز :مدی��رکل
راهوشهرسازی استان مرکزی گفت 17 :کیلومتر
از پروژههای راهسازی در محورهای پرتردد این
شهرستان در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مجیدرضا نصراهللنژاد در جلسه بررسی پروژههای
راهسازی و مس��کنمهر در فرمانداری خمین
افزود :پروژههای راهس��ازی هدفگذاری ش��ده
برای هفته دولت در خمین ش��امل محورهای
چهارخطه خمین -اراک ،قورچیباشی -شازند
و خمین– محالت بود .وی بیان کرد :هماکنون
از پروژه نیمهتمام محور چهارخطه خمین -اراک
 10کیلومتر تکمیل و آماده شده و محور خمین
به محالت نیز از  9کیلومتر مسیر در دست اجرا،
 2کیلومتر آماده بهرهبرداری اس��ت .مدیرکل
راهوشهرسازی اس��تان مرکزی گفت :از محور
قورچیباشی نیز  5کیلومتر تا پایان نیمه نخست
سال جاری به بهرهبرداری میرسد.

ادامه از صفحه اول
نگاه
 ...سرنوش��تی یکس��ان دارن��د
سبب ش��د در حوادث  88شماری به بهانه تامین
نشدن مقاصد سیاسیشان ،پشت به پشت دشمنان
خارجی تیشه به ریشه انسجام ملی بزنند و کشور
را دچار چالشهای امنیت��ی کنند ،غافل از اینکه
دش��من جرارتر از آن اس��ت که حتی به ملعبگان
موقت خود در پایان موعد انقضا التفاتی داشته باشد.
رخدادهای ناگوار  6سال پیش در شرایطی رخ داد
که سر فرودآوردن فتنهگران در برابر قانون اساسی
و خواست رهبر انقالب میتوانست آینده سیاسی
متفاوتی برای آنان رقم بزند و آنان را از دس��ت به
دامانی دشمنان قسمخورده ملت بازدارد.
 -2غرب به س��رکردگی آمریکا هزاران نیرنگ در
آستین دارد و عنوان شیطان بزرگ بهراستی برازنده
دولت این کشور است؛ دولتی که هر لحظه و هر آن
ب��ه لباس و هیاتی درمیآید تا راه حقیقت را پیش
روی دیگران س��د کند .این واقعیتی است که عده
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نالههای «بلوط» و قامت خم شده درختان بنه در پی آتشسوزی ،این بار در کرمانشاه

 50هکتارپوششجنگلیاوراماناتدرآتشسوخت

جنگلها و مراتع اورامانات چندی است دستخوش
اتفاقات دلخراش شده و در صورت تداوم آتشسوزیها
در ای��ن مناط��ق دیگر اندوخت��های ب��رای آیندگان
باقی نمیماند .جنگلهای کهن زاگرس شناس��نامه
کرمانشاهیان است و با داشتن بیش از  ۶میلیون هکتار
مساحت  ۴۰درصد از پوشش جنگلی کشور را به خود
اختصاص داده است .همچنین سلسله جبال زاگرس
غنیترین رویش��گاه بلوط ،بنه ،بادام و پستهوحش��ی
محسوب میش��ود .مدیرعامل انجمن سبز ماپریس
خبر از سوختن  ۳هزار درخت ون در پی آتشسوزی
جنگله��ای اورامانات میده��د و میگوید :از ابتدای
امسال آتشس��وزیهای وسیعی در منطقه اورامانات
داشتیم و در نخستین مرحله حدود ۲۰هکتار از منطقه
طعمه حریق شد اما آتشسوزی اصلی مردادماه در بان
س��ار نزدیک به  ۵۰هکتار از پوشش جنگلی را بلعید.
امید احمدیان با ابراز تاس��ف از سوختن درختان ون
در پی آتشسوزیهای منطقه اورامانات گفت :درختان
ون وسیله امرار معاش عده کثیری از اهالی منطقه بود
که با وجود صعبالعبور بودن منطقه ،مردم برای کسب
روزی حالل به دامن جنگلها رفته و از شیره درختان
ون اس��تفاده میکردند اما از  ۵مردادماه آتشسوزی
جنگله��ای منطقه جوانرود ش��روع ش��د که در پی
آن  ۲۰۰هکتار از پوش��ش جنگل��ی و مراتع در آتش
سوخت .وی سیستم منابع طبیعی کشور در مراقبت از
جنگلها و اقدام بموقع برای اطفای حریق را بیانگیزه
دانست و افزود :متاسفانه قانون ملزم کرده عدهای که
میلی به طبیعتدوستی ندارند در این پستها مشغول
به کار ش��وند و دلیل اصلی ش��کلگیری سمنهای
زیست محیطی نیز همین مس��اله است ،چراکه اگر

کیفیت کار منابع طبیعی قابل قبول باشد دیگر سمنها
تشکیل نمیش��وند .وی افزود :ما عقیده داریم مردم
باید از منابع طبیعی بویژه جنگلها و مراتع محافظت
کنند همچنانکه هنگام آتشسوزی در منطقه اورامانات
مردم ایثارگرانه برای خاموش کردن آتش از ارتفاعات
صعبالعبور باال میروند و کوچکترین بهانهای مثل
نداش��تن امکانات و تجهیزات را بر زب��ان نمیآورند.
احمدیان در ادامه بیان کرد :اطفای حریق در وسعت
زیاد ب��ه بالگرد نیاز دارد ،چراک��ه نیروهای مردمی و
دس��تاندرکاران تا خود را از ارتفاعات صعبالعبور به
محل آتشسوزی برسانند تمام توانشان تحلیل میرود
و بیرمق میشوند در صورتی که اگر بالگرد در اختیار
ما باش��د کیفیت و سرعت کار بسیار باال میرود .این

تقدیر از مدیرکل راهوشهرسازی چهارمحالوبختياري
شهرکرد،خبرنگاروطنامروز :اداره کل راهوشهرسازی
استان چهارمحالوبختياري موفق به کسب مقام اول
و مديركل راهوشهرس��ازي استان بهعنوان مدير برتر
استاني در هجدهمين جشنواره شهید رجایی استان
ش��ناخته ش��د .به گزارش روابط عموم��ی اداره کل
راهوشهرس��ازی استان چهارمحا لوبختياري ،در اين
مراس��م که با حضور استاندار چهارمحالوبختياري،
معاونان و مديران اس��تانداري برگزار ش��د ،استاندار
چهارمحالوبختياري ضمن تقدير و تشكر از مدير كل

گفتا ز که نالیم که...

قلیلی از وطنیها و در راس آنان سیاستندارانشان
هن��وز پس از حدود  4دهه دش��منی آمریکا آن را
درنیافت��ه و حت��ی کوردالنه به پش��تیبانی و پناه
شیاطین ریز و درشت چشم دوختهاند.
در تاریخ چنددهس��اله جمهوری اس�لامی کم
نیس��ت مواردی که آمریکاییها همزمان با تهدید
نظامی و دس��تزدن به جنای��ات مختلف برای به
زانو درآوردن ملت ایران ،گزینه رایزنی و اش��تراک
مس��اعی با «فیل»های همس��و با خود را به پیش
بردهاند .از همین رو اس��ت ک��ه رخدادهایی نظیر
ایران -کنترا یا همان ماجرای مک فارلین را میتوان
س نامهنگاریهای بین سران فتنه و
به نوعی همجن 
دولت آمریکا دانست.
 -3نکته سوم اینکه ویژگی چرخ روزگار این است
ک��ه میچرخد و ثابت نمیمان��د .زمانی گروهی با
نامهنگاری به دولت آمریکا خواس��تار اعمال فشار
و س��ختگیری بر دولتی بر س��ر مواضع هستهای
آن بودند و از توصیفاتی چون س��رکوبگر و مستبد
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راهوشهرسازي استان و مجموعه راهوشهرسازي گفت:
طبق ارزیابی صورت گرفته توسط استانداری ،اداره کل
راهوشهرسازی استان توانست در هجدهمين جشنواره
ش��هید رجایی ،مقام اول را در س��طح استان کسب
کند .قاسم سليماني ،استاندار چهارمحالوبختياري
با تقدير و تش��كر از زحمات راهوشهرس��ازي اظهار
داشت :در س��ال  93راهوشهرسازي استان توانست
 110كيلومتر به بزرگراههاي اس��تان اضافه كند كه
در تاريخ راهوشهرسازي استان بيسابقه بوده است.

ب��رای خطاب کردن نظامی بهره میجس��تند که
زمانی خود جزو و کارگزار آن بودند .حال برخی با
پیوندهای سیاسی آشکار و پنهان با گروه یا د شده
در بدنه دولت مستقر جای گرفته و دغدغه این را
دارند که بر سر مواضع هستهای در واشنگتن علیه
دولت سخت گرفته نشود.
در همی��ن چارچ��وب بحث گ��ردش گردونه
زمان باید گفت کس��انی که با فراخواندن منتقدان
به س��کوت ،از کلیدواژههایی چون انس��جام ملی
و یکپارچگی برای تمدی��د خفقان علیه مخالفان
سیاس��ی خود س��ود میجویند ،عدهای هس��تند
ک��ه برخی از آنان در حوادث س��ال  88با حمایت
یا س��کوت در برابر فتنه ،ریشه بر تیشه انسجام و
یکپارچگی زدن��د و اغیار خارجی را بر خودیهای
داخلی ترجیح دادند.
از این رو است که گاهی میگویند جای نالیدن
از کسی نیست زیرا در بسیاری موارد از ماست که
بر ماست.

فعال زیستمحیطی سهلانگاری در سرعت انجام کار
را سبب افزایش وسعت آتشسوزیها دانست و تصریح
کرد :در آتشس��وزی منطقه نوئ��ل و نوخان بیش از
 ۲۰۰هکتار طعمه حریق ش��د در صورتی که اگر در
روزهای نخست آتشسوزی بالگرد در منطقه مستقر
بود شاید تنها به یک هکتار جنگل آسیب میرسید.
احمدیان مس��ائل خاص منطقه اورامانات را س��بب
ممانعت از پرواز هلیکوپتر عنوان کرد و گفت :هنگام
آتشس��وزیها با اس��تانداری هم تماس گرفتیم اما
آنچه به م��ا گفتند اینکه پرواز بالگرد ب��رای ما ۵۰۰
میلیون ریال هزینه داشته و قرارگاه رمضان نیز اجازه
پرواز نمیدهد .منطقه زاگ��رس حدود  ۴۰درصد از
آبهای زیرزمینی کل کش��ور را تامین میکند اما

هنوز یک بالگرد آبپاش برای مواقع ضروری در این
منطقه وجود ندارد و در سراس��ر کشور تنها منطقه
مازندران یک بالگرد آبپاش دارد که البته مسؤوالن
قولهای نهچندان موثقی برای تهیه یک بالگرد ویژه
منطقه کرمانشاه و ایالم به دلیل وسعت زیاد پوشش
گیاه��ی و جنگلی این دو منطق��ه دادهاند .گفتنی
است ،سمنهای زیس��تمحیطی جریانی نوگرا در
منطقه اورامانات هستند و آنگونه که باید میان مردم
شناختهشده نیستند تا هنگام آتشسوزی مردم با
این سمنها تماس گرفته و مانع از پیشرفت سریع
آتش شوند .احمدیان سمنهای زیستمحیطی را
کمک کار و یاریرسان دستگاههای دولتی دانست
و اف��زود :متاس��فانه در برخی م��وارد فعالیتهای
مدن��ی را تهدیدی علیه ارگانهای دولتی میبینند
و ب��ا وجود اخ��ذ مجوز از وزارتخانه هنوز موسس��ه
ما برای برخی فعالیتها با مش��کل مواجه میشود
در صورت��ی ک��ه تیم کمیت��ه اطفای حری��ق ما از
زبدهتری��ن و آموزشدیدهتری��ن اف��راد هس��تند و
از مه��ارت الزم ب��رای اطفای حری��ق در ارتفاعات
صعبالعبور برخوردارند .افشین عبداللهینژاد نبود
قان��ون قاط��ع و محکم برای مقابله با آتشس��وزی
جنگله��ا و مراتع و نیز عدم رس��یدگی به مراتع را
 2عام��ل اصلی تداوم معضل آتشس��وزیها عنوان
کرد و گفت :رس��یدگی به مراتع با افزایش پوشش
س��بز گیاهی اتفاق��ات دلخراش آتشس��وزی را به
حداقل میرساند و الزمه این کار دخالت مردم است.
به گزارش مه��ر ،وی مدیریت و آم��وزش حرفهای
اطفای حریق را الزامی دانس��ت و افزود :باید به فکر
عالج واقعه پیش از وقوع حادثه باشیم.

بزرگداشت هفته بانکداری اسالمی در بانک مهر اقتصاد
مقارن با هفته بانکداری اسالمی آیتاهلل صدیقی،
امام جمعه موقت تهران در جمع مدیران و اعضای ستاد
ویژه هفته بانکداری اسالمی بانک مهر اقتصاد به تشریح
مولفههای اصلی اقتصاد اس�لامی پرداخت .به گزارش
اداره کل رواب��ط عمومی بانک مهر اقتص��اد ،آیتاهلل
صدیقی ،امام جمعه تهران با ابراز خرسندی از اقدامات
بانک مهر اقتص��اد در حوزه بانکداری بدون ربا ،گفت:
برنامههای مناسبی را که شروع کردهاید هنوز جای کار
بسیاری دارد لذا باید با معرفی عقود اسالمی به مردم

ن سازوکار معامالت شرعی ،با ترویج کسبوکار
و تبیی 
حالل نظام را در رس��یدن به س��رمنزل مقصود یاری
کنید .وی با اشاره به اهمیت مساله اقتصاد مقاومتی،
ابراز داشت :باید با برنامهریزی هدفمند به تحقق اقتصاد
مقاومت��ی کمک کنید ،چرا که اس��تقالل اقتصادی و
پیروزی در برابر قدرتهای اقتصادی دنیا از این رهگذر
تأمین خواهد شد .آیتاهلل صدیقی درباره عملکرد بانک
مهر اقتصاد در حوزه بانکداری اسالمی گفت :گزارشی
که ارائه شد برای من روزنه نور و رحمت بود.
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خوزستان

تجلیل از کارگران و کارکنان
نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز ،خبرنگار وطن امروز :آیین تجلیل از کارگران
و کارکن��ان اجرایی پروژه «عبور خط لوله انتقال
نفت از زیر بستر رودخانه» در شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد .این آیین با
حضور مهندس کوتی ،معاون مدیر تولید شرکت
ملی مناطق نفتخیز جن��وب ،مدیرعامل ،اعضای
هیأتمدیره ،سرپرس��تان واحده��ای مختلف و
کارکنان و کارگران این پروژه در س��الن باش��گاه
مرک��زی برگزار ش��د .مدیرعامل این ش��رکت با
اش��اره به اینکه این پروژه از سختی و حساسیت
خاصی برخوردار بود ،افزود :ساختار خاص زمین
منطق��ه و رطوبت بیش از ح��د خاک که از نفوذ
آب رودخانه به الیههای زمین ناش��ی میشد در
اغلب اوقات کار را برای اجرای عملیات دش��وار و
حتی ناممکن میکرد .مهندس ابراهیم پیرامون
خاطرنش��ان کرد :آنچه این پروژه را سرعت عمل
میبخشید روحیه بانشاط و ابتکار عمل و همت
بلند کارگران زحمتکش��ی بود که قبل از تابیدن
خورش��ید و تا پاسی از ش��ب برای اجرای موفق
پروژه تالش میکردند.
ارتباطات

شبکه اینترنت همراه به مترو رسید

شبکه 3Gو  4Gایرانسل در متروی تهران راه
اندازی شد .بنا به این گزارش ،ایرانسل از راه اندازی
شبکههای نسل  )3G( 3و  )4G/LTE( 4بهعنوان
سریعترین شبکه اینترنت کشور در خطوط متروی
تهران خبر داد .در حال حاضر ایستگاهها مولوی،
حسنآباد ،گلبرگ و سبالن تحت پوشش شبکه
نس��ل  3و  4ایرانس��ل ق��رار گرفتهاند و ب��ا ادامه
همکاری مدیریت متروی تهران ،به سرعت سایر
ایستگاهها ،تحت پوشش خدمات باندپهن همراه
ایرانسل قرار خواهند گرفت .پیش از این تعدادی
از ایس��تگاههای متروی شهرهای شیراز و مشهد
مقدس تحت پوشش شبکه باندپهن همراه ایرانسل
قرار گرفته بود .براساس این گزارش ،در حال حاضر
بیش از  ۴۱۸شهر و دهستان و  ۵۶مسیر جادهای
اصلی در تمام  ۳۱اس��تان کش��ور ،تحت پوشش
ش��بکه  3Gو بیش از  90شهر و دهستان ،تحت
پوش��ش خدمات  4G/LTEایرانس��ل قرار دارند.
نقشه و فهرس��ت شهرهای تحتپوشش خدمات
باندپهن همراه ایرانس��ل ،از طریق وبس��ایت این
شرکت به نشانی  irancell. irقابل مشاهده است.

