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اخبار

بیابانوسیلاصلیترینمباحثمطرحشده
درنشستخبریمدیرکلباخبرنگاران

در نشست مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان با خبرنگاران دفاتر نمایندگی خبرگزاریها و
صداوسیمای استان  ،براستمرار خشکسالی در استان و راه
های مقابله با آن و نیز لزوم اجرای طرحهای آبخیزداری به
عنوان یکی از راهکارهای مناسب مهار سیل در جلوگیری
از خسارات مالی  ،جانی و تقویت منابع آبی دراستان تاکید
شد.در این نشست ابوطالب قزل سفلو بر کمبود آب در استان
تاکید کرد و گفت :خشکسالی در گلستان با افزایش دما و
کم شدن منابع آبی زیر زمینی که چاه ها میباشند و منابع
سطحی که رودخانه ها هستند خود را عیان کرده بطوریکه طی
 10سال اخیر آبدهی رودخانه های شصت کالته گرگان 40
درصد ،رودخانه زرین گل علی آباد کتول  45درصد و رودخانه
چهل چای مینودشت  28درصد کاهش پیداکرده است.ایشان
برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی را از جمله معضالت
گلستان برشمرد وگفت  :ضرورت دارد که مردم استان را با
واقعیت های کم آبی و اثرات سوء خشکسالی بیشتر آشنا کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ،اجرای طرحهای
آبخیزداری به منظور مهار روان آب ها با هدف جذب بیشتر در
زمین و تقویت منابع زیرسطحی 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  500هزار هکتار از دو میلیون و  192هزار
و  130هکتار مساحت استان نیاز مبرم به اجرای طرح های
آبخیزداری به منظور مهار سیل دارد .به گفته وی برای اجرای
طرح های آبخیزداری در گلستان دست کم  386میلیارد
تومان اعتبار الزم است.قزلسفلو همچنین به خطر بیابان شدن
گلستان اشاره کرد و گفت :طبق مطالعات انجام شده حدود
 300هزار هکتار از مراتع شمال به دلیل کاهش بارندگی و
 110هزار هکتار زمین زراعی شیب دار به دلیل فرسایش خاک
در استان در معرض بیابانی شدن قرار دارد که سرمایه 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 جمله مهم ترین علل تهدید
بیابان در گلستان دانستند .در ادامه ایشان گفت :گلستان
به عنوان استان در معرض بیابانی شدن در سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور پذیرفته شده و از سال قبل هم
برای مقابله با این پدیده اعتبار ملی مصوب شده است از
اینرو امسال برای مقابله با بیابان زایی در گلستان از محل
اعتبارات ملی  5میلیارد تومان و اعتبار استانی  1میلیارد تومان
مصوب شد.در ادامه ایشان از نهایی شدن طرح مطالعه پهنه
بندی بیابان زدایی در استان ،تولید یک میلیون و  250هزار
اصله نهال مقاوم به خشکی با هدف تقویت پوشش گیاهی
و اجرای عملیات ذخیره نزوالت و اصالح و احیای مراتع
و غرس نهال ها در فصل پائیز ،اجرای طرح ترسیب کربن
برای چهارمین سال در منطقه تیل آباد شهرستان آزادشهر
و نخستین بار در منطقه اوغان شهرستان گالیکش را از جمله
طرح های مقابله با بیابان زایی در گلستان برشمردند .

بمنظور افزايش ضريب اطمينان؛

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

تبریز -اسد فالح :بمنظور پايداري انتقال گاز طبيعي
و جلوگيري از افت فشار در فصول سرد سال ،كاركنان منطقه
 8عمليات انتقال گاز ،عيوب قسمتي از خط  12اينچ دندي-
ماهنشان را با موفقيت تعمير کردند .به گزارش خبرنگار ما
در تبریز ،مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز با اعالم اين خبر
گفت :كارشناسان و متخصصان اين منطقه با عزم و اراده راسخ
خود ،در كمترين زمان ممكن بخش عبوري خط  12اينچ
دندي -ماهنشان از رودخانه قزلاوزن را كه با مرور زمان در
اثر فرسايش خاك ناشي از آب رودخانه بصورت Expose
درآمده و جزء نقاط ناايمن و بحراني اين خط محسوب ميشد،
تغيير تراز داده و تعويض کردند تا با افزايش ضريب اطمينان و
ايمني اين خط آماده انتقال بهينه گاز بخصوص در فصل سرما
باشد .یداله بایبوردی افزود :بتن ريزي حدود  24مترمكعب
به صورت  reinforced Concrete Coatingدر
قالب هاي استوانهاي ( كه جهت اين امر از لوله  24اينچ
استفاده گرديد ) بر روي  9شاخه لوله  12اينچ به طول كلي
 108متر – ايجاد بستر جديد ،تغيير مسير رود و پمپاژ آب

به مسير جديد با استفاده از شش دستگاه پمپ -حفاري و
تعميق مسير گذر از رودخانه به ميزان  3متر پايينتر از تراز
خط لوله موجود ،از جمله اقدامات انجام يافته اين عمليات
مي باشد .وي ،جوشكاري  15شاخه لوله  12اينچ ( 9شاخه با
پوشش بتني) -اتصال نهايي ( )Tie inبخش جديد به خط
لوله موجود در كمتر از  10ساعت (شامل :تخليه حدود 20

كيلومتر از خط لوله ،برشكاري خط توسط دستگاه برش سرد
هيدروليكي ،جوشكاري و راديوگرافي سرجوش هاي نهايي)
– تزريق گاز و در سرويس قراردهي مجدد خط در كمترين
زمان ممكن  -برشكاري و خارج نمودن بخش قديمي موجود
در بستر رودخانه و در نهايت پرنمودن بالدرنگ كانال حفر
شده و تسطيح و هدايت رودخانه به مسير اصلي را از ديگر
فعاليت هاي انجام گرفته اين عمليات ذكر كرد .مدیر منطقه
 8عمليات انتقال گاز تصريح کرد :دستيابي به موفقيت و بهره
وري ،مرهون همكاري و همدلي تمامي پرسنل مناطق بوده و
ناديده گرفتن بخشي ازعوامل اثربخش و پنهان ،سير صعودي
توسعه و بهره وري را با مشكل مواجه مي نمايد .بایبوردی
ادامه داد :با توجه به سردسير بودن مناطق شمالغرب كشور
و نگراني از احتمال افت فشار و قطع گاز مشتركين در فصول
سرد سال كه با كاهش دما و پيك مصرف گاز پديد مي آيد؛
خودكفايي در بخش تعميرات و انجام زودهنگام آن ،ضمن
رفع نگراني هاي موجود ،قابليت اطمينان و پايداري انتقال
گاز را در منطقه تحت پوشش ،افزايش مي دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

عدم تعادل دام و مرتع باعث تخریب و از بین رفتن جنگل و مراتع می شود

تبریز – 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 شهرستانهای
کلیبر ،خداآفرین و هوراند در مجلس شورای
اسالمی ،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 کسایی تبریز برگزار
می شود ،ضمن بیان این مطلب افزود:
حفاظت و صیانت از جنگل و مراتع در واقع
همان حفظ و پایداری عوامل تولید یعنی
آب و خاک در کشاورزی است و باعث تداوم
و ثبات سکونت بهره برداران در مناطق
روستایی است .وی گفت :جاده های آتش
بر در جنگل های ارسباران خیلی کم است
و در صورت بروز آتش سوزی در جنگل
و مراتع خاموش کردن آن مشکل است و
باید هرچه زودتر به فکر چاره بود .مهری
خاطرنشان کرد :اولین همایش ملی صیانت

و حفاظت از جنگل های ارسباران بر اساس
سند تدبیر و توسعه کشاورزی استان که
یکی از بندهای  9گانه آن صیانت و حفاظت
از جنگلهای ارسباران است ،برگزار می
شود .رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
آذربایجان شرقی تصریح کرد :امروز با همت
دولت در اثر گازرسانی و اعطای تسهیالت
سوخت فسیلی و آبگرمکن خورشیدی تا
حدودی تخریب مراتع و جنگل ها کاهش
یافته است ولی چرای بی رویه دام و عدم
تعادل دام و مرتع ،هنوز هم باعث تخریب و
از بین رفتن جنگل و مراتع هستند .مهری
تاکید کرد :باید بین ظرفیت واقعی مراتع از
نظر پوشش گیاهی و تولید علوفه و تعداد
دام مورد تعلیف موازنه ایجاد شود.

مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب از منطقه عملياتي سركان بازديد كرد

به گزارش پايگاه اطالع رساني شركت
بهره برداري نفت و گاز غرب آقاي كمريان
مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و
گاز غرب در ادامه بازديد هاي دوره اي خود
از مناطق عملياتي و ديدار يا همكاران و رفع
مشكالت آنها با همراهي هياتي از واحدهاي
اين مديريت از منطقه عملياتي سركان بازديد
كردند.
در اين سفر روساي زير مجموعه
مديريت منابع انساني شامل رئيس امور
كاركنان ،رئيس خدمات اداري ،اجتماعي
و امور مسافرت ،رئيس برنامه ريزي نيروي

انساني ،رئيس روابط كار و مددكاري
اجتماعي و رئيس آموزش وي را همراهي
نمودند.
آقاي كمريان مدير منابع انساني شركت
بهره برداري نفت و گاز غرب در ابتداي ورود
به اين منطقه از بخش هاي مختلف آن شامل
كارخانه ،تعميرات ،ايمني ،خدمات ،سالن
ورزشي ،آشپزخانه و ...بازديد كرد و راهنمايي
هاي الزم را به منظور بهبود بيشتر آنها ارائه
داد.
وي در جلسه اي كه با حضور همه
همكاران در نماز خانه اين منطقه برگزار

شد ،هدف از اين بازديد ها را تاكيد بر حفظ،
توسعه و ارتقاء جايگاه نيروي انساني و سرعت
بخشي به فعاليت هاي مرتبط دانست و گفت:
فلسفه اين سفر ها ارتباط مستقيم مسئولين
و متوليان منابع انساني با كاركنان خدوم
و زحمت كش شركت در مناطق عملياتي
است و انشاهلل با برنامه ريزي هاي صورت
گرفته تالش خواهد شد به صورت دوره اي
از مناطق مناطق عملياتي مختلف شركت
بازديد به عمل آوريم و از نزديك پيگير رفع
مسائل و مشكالت كاركنان مناطق عملياتي
باشيم.

در اين ديدار همكاران منطقه عملياتي
سركان نيز به بيان مشكالت خود در زمينه
هاي مختلف پرداختند و مديريت منابع
انساني و هيات همراه نيز به ارائه توضيحاتي
در ارتباط با آنها و رفع ابهامات موجود
پرداختند.

خبر كوتاه

تقدیر استاندارگلستان
از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

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
 1395در بین دستگاه های اجرایی بوده بخاطر کسب رتبه خوب
این اداره کل در جشنواره شهید رجایی و باهنر سال جاری بوده
است.در ابتدای این لوح استاندار محترم  ،اطالع یابی و اطالع رسانی
به مردم شریف ایران از حقوق شهروندی و توسعه دولت الکترونیک
را مرهون تالش های ارزشمند کارگزارانی دانستند که با تدبیر و
امید وروشنگری در جامعه نقش آفرینی می کنند.

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

کارگاه دو روزه آموزشی -مشورتی پروژه همسو سازی
برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و تخریب سرزمین با حضور
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان و با حضور معاونین فنی ادارات کل  22استان کشور
برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان ،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 است ،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 شدند.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 دانشگاه گنبد
کاووس ،اجرای پروژه پژوهشی با پژوهشکده های محیط های
خشک و نیمه خشک در ایستگاه تولید بذر چپرقویمه گنبد
با  18نوع گراس سازگار و مقاوم به خشکی وشوری ،انجام
مطالعات پهنه بندی و اجرایی مناطق در معرض بیابان زایی،
اجرای پروژه ترسیب 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 سال1396
به عنوان اقدامات این اداره کل در جهت مقابله با بیابان زایی
در گلستان نام برد.

