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شهرستان

اخبار

تقدیر و قدردانی از خانواده های
جنگلبانان نمونه ی استان گلستان

در بزرگداشت روز جنگلبان از خانواده های دو
جنگلبان نمونه ی استانی نیز ،تقدیر بعمل آمد.خانواده
های دو جنگلبان نمونه آقایان محمدرضا بهرامی و مرحوم
صفرعلی چوری به پاس صبوری در مقابل تالش و زحمات
و فداکاری های این دو بزرگوار در عرصه منابع طبیعی و
حفظ آن ،از سوی مهندس ابوطالب قزل سفلو ،مدیرکل
محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان لوح
تقدیر و سپاس و هدایای ویژه دریافت نمودند« .محمدرضا
بهرامی» جنگلبانی که در آتش سوزی های اخیر مینودشت
مصدوم گردیده و چندین هفته در کما بسر میبرد و طبق
آخرین اخبار درحال حاضر حال ایشان رو به بهبود است .به
امید سالمتی تمامی جنگلبانان...

امضاءتفاهمنامههمکاریاستاندارگلستان
و رییس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور

در تفاهم نامه ای که به امضاء استاندار گلستان و
رییس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور رسید،
مبلغ  60میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی
به حوزه آبخیزداری استان و اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اختصاص یافت.به گزارش روابط عمومی اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ،به منظور
انجام عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز استان،
شامگاه یکشنبه  21مردادماه سید مناف هاشمی ،استاندار
گلستان ،و خلیلی آقایی ،رییس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.از اهداف
مهم این تفاهم نامه  ،دستیابی به اهداف کالن در راستای
حفظ ،احیاء ،توسعه و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی
استان با هدف تحقق اسناد باالدستی و سند چشم انداز
در زمینه آبخیزداری ،کنترل فرسایش و  ....می باشد .بر
اساس این تفاهم نامه ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
مبلغ  40میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی طرح های
آبخیزداری و آبخوانداری به استان اختصاص می دهد.

اجتماع  5هزار نفری مردم شهر گز در همایش لبخند آب

اصفهان – قاسم اسد :همایش لبخند آب با محوریت
سازگاری با کم آبی با حضور بیش از  5هزار نفر در شهر گز
برگزار شد.
مدیر آبفا شاهین شهر در همایش لبخند آب برضرورت
ساکنان این شهرستان به سازگاری با کم آبی تاکید کرد و اعالم
نمود:در نیمه اول سال جاری با توجه به محدودیت شدید منابع
آبی ،تخصیص آب شرب شهرستان شاهین شهر با درنظر گرفتن
به اینکه انتهای خط منابع پیالف قراردارد حدود  50درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
محمد خلیلی با اشاره به افت شدید منابع آب زیرزمینی
در این منطقه اعالم کرد :بستر شهرستان شاهین شهر به گونه
ایی ست که ازمنابع غنی آبی زیر زمینی برخودار نیست
بنابراین مردم باید خود را با چنین اقلیمی سازگار نمایند.
وی به چگونگی تامین آب شرب در فصل تابستان اشاره
کرد و عنوان نمود :کمبود منابع آبی در فصل تابستان باعث
شد در تامین پایدار آب شرب مردم با چالش متعددی روبرو
شویم اما با این وجود توانستیم با اجرای اقدامات فرهنگی ،
فنی ومهندسی و بهره برداری آب شرب مورد نیاز مردم را
تامین کنیم .مدیرآبفا شاهین شهر با بیان اینکه با اصالح
خطوط و تعویض کنتور های فرسوده موفق به کاهش میزان
هدر رفت آب شدیم تصریح کرد:در سال گذشته میزان هدر

رفت آب در شاهین شهر 18درصد بوده که با اصالح خطوط
فرسوده و تعویض کنتورهای خراب موفق شدیم این رقم
را به  15درصد کاهش دهیم .خلیلی با اشاره به تامین آب
شرب جمعیتی بیش از  180هزار نفری شهرستان شاهین
شهر عنوان کرد:به منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه آب
شرب مشترکین در این شهرستان اقدام به زون بندی شبکه و
نیزنصب شیرهای فشار شکن در خطوط انتقال نمودیم تا آب
بصورت عادالنه میان مشترکین توزیع شود.
وی به حفر حلقه چاه در فصل تابستان در شاهین شهر
پرداخت و خاطر نشان ساخت :در حال حاضر حدود  6حلقه
چاه در شهرهای گز،گرگاب ،میمه و وزوان حفر شده که با

دبی بیش از  120لیتر در ثانیه بخشی از نیاز آبی منطقه را در
مواقع کمبود آب تامین می کند.
مدیر آبفا شاهین شهر به حفر دو حلقه چاه در منطقه
قلعه خواجه پرداخت و تصریح کرد :پیش بینی شده دو حلقه
چاه در منطقه قلعه خواجه با دبی  50لیتر در ثانیه حفر شود
تا در فصل گرم سال آینده برای تامین آب شرب شهرستان
شاهین شهر با چالش کمتری روبرو شویم .خلیلی مصرف
سرانه مردم شاهین شهر را رقم باالیی برشمرد و تصریح
کرد :هم اکنون مصرف سرانه مردم شاهین شهر حدود 190
لیتر در شبانه روز است در حالیکه این رقم در سال گذشته
حدود  210لیتر بوده اما با این وجود هنوز مصرف سرانه
آب در شهرستان شاهین شهر بسیار باالست و باید مردم
آب را بهینه مصرف کنند .وی به اقدامات فرهنگی که منجر
به کاهش مصرف سرانه آب در شاهین شهر شده پرداخت
و بیان داشت:اعزام کارشناسان به ادارات و نهادها،برگزاری
نشست مدیر آبفا شاهین شهر با مسئولین فرمانداری،آموزش
و پرورش مساجد و مرکز درمانی وتفریحی  ،برگزاری جلسات
توجیهی با مشترکین پر مصرف ،برپایی نمایشگاه سازگاری با
کم آبی در مراکز آموزشی و درمانی  ،توزیع بروشور و نصب
بنرهای با مضامین چگونگی مصرف بهینه آب در نقاط پر تردد
شهر از جمله اقدامات در این زمینه بوده است.

برگرازی مراسم اعزام جامعه هدف بهزیستی به مشهد مقدس با حضور دکتر فرید و دکتر آرام

ساری – دهقان :مدیر کل بهزیستی
استان مازندران با بیان اینکه حرم مطهر
امام رضا (ع) قبله گاه دوم ایرانیان است
 ،خاطرنشان کرد :افتخار میزبانی از امام
هشتم شیعیان این فرصت را در اختیارمان
گذاشته تا استفاده حداکثری را از فضای
معنوی حاکم در این مکان مذهبی ببریم.
با حضوردکتر فرید معاون امور
اجتماعی و دکتر نفریه مدیر کل دفتر
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی،
دکتر سید سعید آرام؛ مدیر کل بهزیستی
استان ،معاونین و مشاورین و جمع کثیری
از فرزندان مراکز دخترانه و زنان سرپرست

خانوار ،مراسم اعزام جامعه هدف بهزیستی
به مشهد مقدس برگزار شد .به گزارش
خبرنگار مازندران دکتر آرام ضمن ابراز
خرسندی از اعزام مددجویان به سفر
گفت :حدود یک ماه پیش به دخترانم
قول سفر به مشهد مقدس را دادم خدا را
شاکرم که موفق شدیم به وعده خود عمل
کنیم  .مدیر کل بهزیستی استان مازندران
با بیان اینکه حرم مطهر امام رضا (ع) قبله
گاه دوم ایرانیان است  ،خاطرنشان کرد:
افتخار میزبانی از امام هشتم شیعیان این
فرصت را در اختیارمان گذاشته تا استفاده
حداکثری را از فضای معنوی حاکم در این

مکان مذهبی ببریم .دکتر آرام با تاکید بر
حفظ شان و جایگاه مددجویان در طول
سفر و اقامت گفت :شخصا وضعیت اسکان
و امکانات ویژه آن را بررسی کردم تا در تمام
لحظات سفر شان مددجویان حفظ شود
در ادامه دکتر فرید معاون امور
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن
قدردانی از اقدامات فرهنگی مدیر کل
بهزیستی مازندران گفت :سفر های معنوی
اقدام مناسبی برای تقویت روحیه مددجویان
است و سازمان بهزیستی حداکثر تالش خود
را در مسیر توانمند سازی جامعه هدف خود
بکار میگیرد  .همچنین دکتر نفریه مدیر

کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان
بهزیستی با اشاره به وضعیت اقتصادی
موجود در کشور گفت :تهیه امکانات
متناسب با شان شما عزیزان کار ساده ای
نبود و از بهزیستی مازندران بخاطر تالشی
که در این زمینه داشت سپاسگزاری میکنم.

خبر کوتاه

اجرای پروژه های حفاظتی مشارکتی
در 440هکتار از مراتع شهرستان آق قال

با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و افزایش دما پروژه
های حفاظتی مشارکتی در 440هکتار از مراتع شهرستان
آق قال در حال انجام می باشد.پروژه های حفاظتی
مشارکتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در عرصه
هایی در حال انجام است که با مشارکت شرکت تعاونی
مرتعداری چمنزارآالگل ،بهره برداران و شرکت کانسارخزر
در مراتع شمال شهرستان آق قال در سال  1396اصالح و
احیاء گردیده بود.در همین خصوص عملیات حفاظتی –
حمایتی از قبیل قرقّ ،آبیاری و ...توسط شرکت های فوق
الذکر در حال اجراء می باشد .شایان ذکر است با توجه
به بررسی های بعمل آمده درصد موفقیت طرح بیش از
 90درصد اعالم گردیده که مراتب بیانگر اقدام عملیات
مراقبتی به موقع با نظارت و راهنمایی کارشناسان ورئیس
اداره مذکور صورت گرفته است

برگزاری کارگاه آموزشی پروژه های
احیا و بازسازی عرصه های منابع طبیعی
آسیب دیده گلستان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان در  23مرداد کارگاه آموزشی
پروژه های احیا و بازسازی عرصه های منابع طبیعی آسیب
دیده ناشی از فعالیت های معدنی و سامانه پاسخگویی به
استعالمات معدن در محل سالن اجتماعات یگان حفاظت
این اداره کل برگزار شد.در این کارگاه ،مهندس افراسیابی
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور ،مهندس آهنگران کارشناس دفتر
حفاظت و حمایت شمال کشور ،مهندس قزل سفلو مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ،مهندس قوانلو
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان گلستان و تمامی
روسای ادارات حفاظت و حمایت در سطح کشور حضور
داشتند.در ابتدا مهندس افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت
و حمایت سازمان جنگلها ضمن نگرانی از وضعیت جنگلها
اذعان داشتند»:باید مردم را در مباحث حفاظت منابع
طبیعی مشارکت دهیم.

