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استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج و راهور
برای مدیریت پارکینگها در نیمه شعبان

معاون شهردار قم از استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج
و راهور برای مدیریت پارکینگها در نیمه شعبان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،سید امیر
سامع در جلسه ستاد تسهیالت زائرین ویژه ایام نیمه شعبان،
با اشاره به لزوم به روزرسانی و اصالح نقشههای محدوده
مسجد مقدس جمکران و نهاییسازی این نقشه اظهار کرد:
ما باید حداکثر استفاده را از مساحت پارکینگهای مسجد
مقدس جمکران انجام دهیم و اگر نیاز به اصالح ورودیها
و خروجیها است باید این کار هرچه سریعتر انجام شود.
وی گفت :در برخی پارکینگها دیوارهایی داریم که
همین دیوارها باید برای پرکردن پارکینگها مدیریت شود و اجازه داده نشود این دیوارها برای پرکردن پارکینگها
مشکلساز شود.
معاون شهردار قم با اشاره به پیشبینی مشارکت  ۱۵۰نفر از نیروهای بسیجی و  ۱۵۰نفر از نیروهای راهور برای
مدیریت پارکینگها و هدایت مردم به آنها خاطرنشان کرد :یکی از مشکالت ایجاد گرههای ترافیکی به دلیل تجمع در
ورودیهای پارکینگها است که نیاز است این مساله به درستی مدیریت شود.
وی با اشاره به لزوم آمادهسازی و نظارت بر خدماترسانی مطلوب سرویسهای بهداشتی در محدوده مسجد
مقدس جمکران افزود :تمام تالش مدیریت شهری امسال بر این است که خدمات بهتری نسبت به سال گذشته به
مردم ارائه شود.سامع بیان کرد :امسال پیشنهاد دادهایم بلوار پیامبر اعظم اختصاصا به عنوان مسیر راهپیمایی مورد
استفاده قرار گیرد که چنانچه این اتفاق انجام پذیرد ،باید اطالعرسانی کامل صورت گیرد تا تردد خودرو به سمت این
بلوار صورت نگیرد و به همین خاطر باید راهپیمایی در این مسیر پررنگتر اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه امسال در ایام نوروز با استفاده از بستر وایفای بسته اطالعرسانی در اختیار مردم قرار میگرفت
گفت :برای ایام نیمه شعبان نیز باید این امکان فراهم شده تا مردم بتوانند روی گوشیهای همراه خود از اطالعات،
شامل نقشهها ،اطالعات شهری و غیره بهرهمند شوند.

خطر آبگرفتگی پست های مهزیار و حمیدیه
برطرف شد

عملیات خاکریزی و سیلد بندی پست های  ۴۰۰کلیو
ولت مهزیار و  ۱۳۲کیلو ولت حمیدیه شرکت برق منطقه
ای خوزستان برای مقابله با سیل به اتمام رسید و پست ها
در وضعیت پایداری قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اظهار
داشت :پست  ۴۰۰کیلو ولت مهزیار یکی از پست های مهم
انتقال نیرو و تامین کننده برق بخش مهمی از غرب شهر
اهواز بوده است.
محمود دشت بزرگ با بیان اینکه در چند روز گذشته
پست مهزیار در خطر ورود سیالب قرار داشت ،بیان کرد:
بعد از آنکه نقشه های حرکت سیالب مشخص کرد که پست در معرض خطر است اقدام به خاکریزی و سیلد بندی
پست کردیم و با اقدامات انجام شده خطر ورود سیالب به پست برطرف شد.
وی افزود :پست برق  ۱۳۲کیلو ولت حمیدیه نیز برق این شهرستان را تامین می کرد و یکی از پست های حساس
در شرایط کنونی بود که باید از آن مراقبت می کردیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد :وقتی شهرستان حمیدیه در معرض سیالب قرار گرفت به
تبع آن پست برق هم در خطر آبگرفتگی قرار داشت به همین علت با قید فوریت عملیات خاکریزی و سیلد بندی این
پست هم انجام گرفت و خطر آبگرفتگی آن از بین رفت.
دشت بزرگ با بیان اینکه قبال نیز دو پست آهو دشت در شوش و شمال غرب در اهواز نیز کارهای استحکام
بخشی آنها انجام شده بود ،تصریح کرد :در حال حاضر عملیات خاکریزی و سیلد بندی در پست های میالد آبادان و
شیرین شهر شروع شده است.
وی با تشکر از همکاری مردم و شرکت هایی که به برق منطقه ای خوزستان در این بحران کمک کردند ،گفت:
از شرکت های توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز و شرکت های برق منطقه ای کرمان ،فارس ،اصفهان  ،هرمزگان ،
باختر و تهران و به ویژه مردم محلی که در عملیات مقابله ای با سیالب همکاری کردند کمال تقدیر و تشکر را دارم.

شهردار اصفهان با اشاره به امدادرساني به مناطق سیل زده لرستان:

اصفهان ،شائبه کدورت های استانی را برطرف و زمینه گفتوگو
با دیگر استانها را فراهم کرد

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان گفت :شهرداری اصفهان توانست
به عنوان نماینده همه استان اصفهان در مناطق سیل زده لرستان حضور یابد
و با تمام قوا و امکانات راه گفتوگو برای حل مشکالت را باز و شائبه کدورت
های استانی را برطرف کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی
در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر نوروزی اظهار داشت :شهرداری
اصفهان توانست در جایی که کدورت هایی در زمینه زاینده رود وجود داشت
با حضور خود راهی برای گفت و گو باز كرده و ثابت كند این اصفهانی ها همان
هایی هستند که پیشتر و بیشتر از همه آمدند و همه سرمایه های انسانی خود
را در اختیار آنها قرار دادند.
وي تصريح كرد :افتخار میکنیم که با اراد ه و رفتار ایثارگرانه اصفهانی
ها در این استان ،توانستیم بار دیگر حمایت مردم این شهر از مردم ایران را
نشان دهیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه با بیش از  50نیرو و همچنين تجهیزات
كامل برای امدادرساني اعزام شد ،افزود :بخشی از نیروها همچنان در پلدختر
هستند و بخش دیگری قرار است به معموالن بروند ،امیدوارم با همان انگیزه و
اراده ای که شروع کردیم بتوانیم به آنها کمک کنیم و شهروندان هم در بخش

کمک های نقدی و غیرنقدی حمایت خواهند کرد.
وی اضافه کرد :با وضعیت بحرانی در برخی استان ها ،شهرداری
اصفهان کاری در خرم آباد انجام داد که می تواند الگو برای همه
نهادهای عمومی و شهرداری هاي كشور باشد .با وجود بارندگی از
صبح  12فروردین احتمال وقوع حوادثی در استان لرستان وجود
داشت و از طریق معاون اول رئیس جمهور پیغامی داده شد که اگر

شهرداری بتواند حضور داشته باشد ،مناسب است .ظهر همان روز
کاروانی از زبده ترین افراد و تجهیزات به روز آماده اعزام شد .شخصا
پس از رسیدن به خرم آباد ،در جلسه با استاندار لرستان در خصوص
حمایتهای مردم و مدیریت شهری اصفهان برای کمک به مردم سیل
زده صحبت و هماهنگی كردم .نيروهاي شهرداري اصفهان با تقسیم
بندی کار صبح روز  13فروردین قبل از اینکه خرم آبادی ها به صحنه
بیایند اقدامات اجرایی را در آنجا آغاز كردند و تا شب حدود ۵۰۰
خانه را از سیالب و گل و الی تخلیه کردند.
وي با بیان اینکه باز بودن زاینده رود با استقبال بسیار خوب مردم مواجه
شد ،اظهار کرد :این موضوع باعث شد شهروندان اصفهانی از فضای پر شور و
نشاط ایجاد شده استفاده کنند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید ،بیان داشت:
سیاست شهرداری این است در خریدها و اقدامات تا حد امكان از تولید
داخلی حمایت کند .در برخی پروژه های شهری مانند مترو ناگزیریم که از
تکنولوژی هایی استفاده کنیم که در داخل تولید نمی شود اما در حد امکان
از تولید داخل حمایت می کنیم و در اين زمينه فرهنگسازي هاي الزم را نيز
انجام خواهيم داد.

نفرات برتر سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن طالب علوم دینی معرفی شدند

مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم طالب
علوم دینی در قم برگزار و طی آن نفرات برتر رشتههای مختلف معرفی
شدند.
در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم طالل
علوم دینی که در سالن همایش رسول اعظم(ص) مدرسه علمیه امام کاظم(ع)
برگزار شد ،آیتاهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید و مفسران
بزرگ قرآن کریم ،آیتاهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور
و حجتاالسالم والمسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس
سازمان اوقاف و امور خیریه سخنرانی کردند.
بعد از آن اسامی نفرات برتر این دوره از مسابقات از سوی کمیته علمی
و محتوایی مسابقات اعالم شد.
این شرکتکنندگان در رشته های حفظ و تفسیر قرآن کریم ،قرائت
و تفسیر قرآن کریم ،ترتیل و تفسیر قرآن کریم و خطابه قرآنی به رقابت با
یکدیگر پرداختند و در هر رشته سه نفر حائز رتبههای برتر شدند.

در رشته خطابه قرآنی این دور از مسابقات عمر سفرانی از سوریه،
عبدالکامل از روسیه و محمد صاحب علی االنباری از عراق به ترتیب مقام اول
تا سوم را به دست آوردند.
روح اهلل آقایی از ایران ،سید مهدی مشرف از افغانستان و محمد السید
موسی از لبنان نیز افرادی بودند که در رشته ترتیل و تفسیر قرآن کریم حائز
نمرات برتر شده و صاحب مقام شدند.
در بخش حفظ و تفسیر قرآن کریم نیز به ترتیب محمد خاکپور از ایران،
احمد محمد طاهر از چاد و محمد بهدی از الجزایر حائز مقام برتر شدند.
سلمان اصل غوابش از ایران ،محمدکریم محسنی از افغانستان و صدیق
ملیانا از اندونزی نیز به ترتیب  ۳نفر برتر در رشته قرائت تحقیق و تفسیر قرآن
کریم شناخته شدند.
گفتنی است این افراد در مراسم اختتامیه سومین دوره بین المللی
مسابقات بین المللی قرآن کریم طالب مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
گفتنی است ،سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن طالب علوم

دینی از  ۲۱فروردین ماه با حضور  ۵۶نماینده از  ۳۵کشور مسلمان
جهان آغاز شد که پس از دو روز رقابت ،تعداد  ۱۲نفر به عنوان نفرات
برتر شناخته شدند.

گذر ،محروم و جنگل نشین در شهرستان های لردگان و کوهرنگ در سال
جاری خبرداد و تاکید کرد  :افزون بر  500میلیارد ریال اعتبار برای گازرسانی
به این تعداد روستا اختصاص یافته است.
وی ،از آغاز طرح مطالعات گازرسانی به  60روستای مناطق سخت گذر
شهرستان کوهرنگ  ،لردگان و منطقه ‹ مشایخ› کیار در نیمه نخست امسال
خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ،ضریب نفوذ گاز طبیعی
در مناطق شهری استان را بیش از  99درصد و ضریب نفوذ گاز طبیعی در
مناطق روستایی را  86.8درصد و طول خطوط شبکه انتقال ،تغذیه و توزیع
گاز استان را  5هزار و  695کیلومتر عنوان کرد.
چهارمحال و بختیاری دارای  10شهرستان و بیش از  800روستا با
جمعیتی افزون بر  947هزار نفر است.

مخالفت نماینده انزلی با احیای تاالب انزلی به روش نانو

خسته بند نماینده بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی گفت :بهتر
است روش نانو در تاالب کوچکتر بطور آزمایشی اجرا و بعد برای احیای
تاالب بینالمللی انزلی بکار گرفته شود.
حسن خسته بند با ابراز مخالفت از اجرای روش نانو برای احیای
تاالب بینالمللی انزلی ،اظهار کرد :بهتر است این روش در تاالب کوچکتر
و محیطی بسته بطور آزمایشی اجرا شود بعد در تاالب بینالمللی انزلی
بکار گرفته شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی افزود :روش نانو
که سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای تاالب بینالمللی انزلی
پیشنهاد داده است مورد تایید ستاد نانو کشور نیست.
وی گفت :در زمینه تاثیر روش نانو بر روی آبزیان و پرندگان و اثرات
آن روی انسان ،رها شدن سیالبها و بردن مواد سرب و مسی به داخل
دریا شبهاتی وجود دارد که سازمان حفاظت محیط زیست باید به آن
پاسخ دهد.
 95درصد رسوبات تاالب انزلی ،مصالح ساختمانی است
نماینده انزلی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روش نانو
فقط میتواند لجنهای تاالب را از بین ببرد ،اضافه کرد :حدود  ۷۰۰هزار
تن رسوبات وارد تاالب بینالمللی انزلی میشود که  ۹۵درصد مصالح
ساختمانی و معدنی است.
خسته بند در رابطه با تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست برای
احیای  ۱۶هزار هکتار تاالب بینالمللی انزلی تا سه سال آینده گفت:
اجرای این طرح  ۸۵۰میلیارد تومان اعتبار میخواهد که با وضعیت
اقتصادی کشور تامین آن مشکل است.

وی افزود :قانونگذار قبول نمیکند که خود سازمان حفاظت محیط
زیست مشاور و پیمانکار انتخاب کند ،خود مجوز بدهد و خود این سازمان
کارفرما و هم ناظر باشد.
نماینده انزلی در مجلس شورای اسالمی خواستار اجری روشی برای
احیای تاالب بینالمللی انزلی شد که کارشناسی باشد و مشکلی برای
مردم ایجاد نکند.
امیدواریم خط ریلی رشت – انزلی تا دو سال آینده به بهره برداری
برسد
حسن خسته بند همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست خواست
نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مردم حاشیه تاالب بین المللی اقدام
کند چرا که مردم بهترین حافظ و دیدبان این تاالب هستند.
وی با اشاره به تحقق آرزوی گیالنیها برای داشتن راه آهن نیز گفت:
امیدواریم با تملک اراضی و سرمایه گذاری خط ریلی رشت – انزلی تا دو
سال آینده به بهره برداری برسد.
نماینده انزلی در خانه ملت افزود :خط آهن گیالن زمانی توجیه
اقتصادی و فنی خواهد داشت که خط ریلی رشت به منطقه آزاد انزلی و
پس از آن به آستارا متصل شود.
خسته بند تاکید کرد :با اتصال دریای خزر به خلیج فارس از طریق
خط ریلی میتوان از ظرفیت کشورهای چین و هندوستان برای استفاده
از مزایای کریدور شمال – جنوب موسوم به نوستراک بیشتر بهره برد
چرا که این مسیر کاال را  ۳۵تا  ۵۰درصد ارزانتر و  ۱۱روز زودتر به
مشتریان رساند.
وی در بخش دیگری از این گفتگوی خبری با اشاره به شعار

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

کار امدادرسانی شهرداری اصفهان
در خرم آباد به پایان رسید

اصفهان  -مرادیان :مدیرعامل سازمان خدمات موتوری
شهرداری اصفهان گفت :کار امدادرسانی شهرداری اصفهان در خرم
آباد به پایان رسید و همه تجهیزات مستقر در خرم آباد به خوزستان
ارسال می شود.حسن نظام زاده با اشاره به اینکه از زمان شروع
سیالب در مناطق سیل زده شهرداری اصفهان در روز  12فروردین
تعدادی ماشین آالت و تجهیزات برای کمک به مردم این مناطق
ارسال کرد ،اظهار کرد :این ماشین آالت شامل  5دستگاه کامیون،
دو دستگاه لودر ،دو دستگاه تانکر آب ،دو دستگاه کمرشکن و یک
پمپ مکنده آب است که به خرم آباد ارسال شد .وی با اشاره
به اینکه با توجه به تماس هایی که داشتیم مردم از نحوه کمک
رسانی نیروهای شهرداری اصفهان راضی بودند ،بیان کرد 5 :بیل
مکانیکی هم به پلدختر ارسال شد و اخیرا هم  5دستگاه کامیون،
یک دستگاه بیل و یک دستگاه لودر به خوزستان اعزام کردیم و قرار
شد با توجه به اینکه کار امدادرسانی در خرم آباد تمام شده است،
دستگاه ها به خوزستان ارسال شود .مدیرعامل سازمان خدمات
موتوری شهرداری اصفهان افزود :در منطقه خرم آباد دو دستگاه
کمرشکن ارسالی از سوی شهرداری ،توانست در جابجایی ماشین
آالت کمک کند.وی بیان کرد :یک دستگاه لودر هم برای کمک به
بارگیری خاک توسط کامیون ها کمک کننده بوده است.نظام زاده
افزود :در خرم آباد کار امدادرسانی ما به پایان رسیده است و ماشین
آالت برای کمک به خوزستان ارسال می شود.

کمک به آسیب دیدگان سیل ازتیپ نیروی
مخصوص ۱۵امام حسن مجتبی(ع) بهبهان به
استان خوزستان

بهبهان-دایی زاده :فرمانده تیپ نیروی مخصوص  ۱۵امام
حسن مجتبی (ع) بهبهان از اعزام مقادیر زیادی اداوات و تجهیزات
مورد نیاز برای مناطق آبگرفتگی وسیل شهرهای استان خوزستان
خبر داد .سردارمهدی رفیق دوست با بیان این خبر افزود:با پیروی
ازفرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی )پیرامون سرعت
بخشیدن درکمک رسانی به مردم گرفتار درسیل وبارندگی
خوزستان وتدبیر فرمانده نیروی زمینی سپاه،کارکنان تیپ نیروی
مخصوص  ۱۵امام حسن مجتبی(ع) از تاریخ  ۱۳فروردین ماه طی
چند مرحله با ادوات و تجهیرات مورد نیاز به مناطق در معرض
آبگرفتگی وسیل شهرهای استان خوزستان اعزام ودرحال خدمت
رسانی امدادی خود هستند.ایشان بااشاره به اقدامات انجام شده
در سیل خوزستان،اظهار کرد :خدمات در چند بخش بوده باز
کردن کانال های آب در مناطق سیل زده،توزیع غذا و آب معدنی
وغیره،انتقال مردم روستاهابه کمپ ها،بارگیری اسباب و وسایل،
انتقال احشام وحیوانات اهلی والی روبی نهرها را می توان از جمله
اقدامات مهم انجام شده در این ماموریت می باشد که در حال حاضر
نیز نیرو های یگان در منطقه سیل زده حضور دارند و مشغول ارائه
خدمات و کمک رسانی به سیل زدگان می باشند

ساخت سیل بند سایت و شهرک های صنعتی
خرمشهر در حال انجام است

اهواز-لیال زرگانیان :مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه
آزاد اروند گفت  :احداث سیل بند سایت صنعتی و شهرک صنعتی
خرمشهر به صورت ۲۴ساعته در حال انجام است.رضا صلبوخی با اعالم
این خبر افزود :این سیل بند با طول  ۱۵کیلومتر و ارتفاع ۴متر توسط
 ۱۲دستگاه لودر ۱۰ ،بیل مکانیکی ۲۰ ،کمپرسی۱۰۰،نفر نیروی
انسانی و در مدت زمان  ۷۲ساعت با حجم خاکریزی  ۲۱۰هزار متر
مکعب در حال ساخت می باشد.وی پیش تر هم از ایمن بودن سایت
های صنعتی آبادان و خرمشهر خبر داده بود و شایعات را بی اساس
دانست .مدیر توسعه نواحی صنعتی منطقه آزاد اروند در ادامه همچنین
گفت :پیشگیریهای الزم و حداکثری صورت گرفته و تاکنون هیچگونه
خسارتی گزارش نشده است .البته تهدید همیشه وجود دارد اما نگرانی
خاصی در این زمینه که سیل به سایت های صنعتی و تاسیسات آبادان
و خرمشهر آسیب برساند نداریم.

بازدید رئیس سازمان جنگلها از
رویشگاههای شمشاد استان گلستان

سیالب 155میلیارد ریال به شبکه گاز چهارمحال و بختیاری خسارت زد
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت :سیل اخیر افزون بر
155میلیارد ریال به زیرساخت های خطوط انتقال ،تغذیه و توزیع گاز استان
خسارت وارد شد.سیامک حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در سیالب
های اخیر2 ،هزار و 300متر از خطوط انتقال گاز که در معرض رانش زمین و
فرسایش خاک قرار داشت ،دچار آسیب شد.
به گفته وی ،هنگام بارش های اخیر ،بیش از  50اکیپ عملیاتی در
قالب  400نفر نیروی فنی ماهر به حالت آماده باش در آمدند که با تالش این
عوامل ،گاز هیچ کدام مشترکان شهری و روستایی در زمان بحران قطع نشد.
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت :با فروکش کردن
سیالب  ،عملیات تعمیر و خطوط آسیب دیده اجرایی خواهد شد.
حیدری  ،از اجرای عملیات گازرسانی به  50روستای در مناطق سخت

اخبار

رونق تولید گفت:کمیسیون رونق تولید در مجلس با حضور روسای
کمیسیونهای اقتصادی مجلس تشکیل میشود تا موانع را بردارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از گذشته
قوانین و مقرراتی برای رونق تولید توسط نمایندگان مصوب شده است،
گفت :قانون رفع موانع کسب و کار و قانون استفاده از حداکثر توان تولید
کشور از جمله این مصوبات هستند که میتوانند در مسیر تحقق شعار
رونق تولید مؤثر باشد.
خسته بند آمادگی مجلس شورای اسالمی در زمینه وضع قوانین
جدید و کمک به دولت برای تحقق شعار رونق تولید را مورد اشاره قرار
داد و اضافه کرد :امیدواریم با تشکیل کمیسیون رونق تولید موانع و
مشکالت موجود در این حوزه بهتر از گذشته رصد و برطرف شوند.
هیچ امیدی به بانکها ندارم
وی با بیان اینکه یکی از ارگانهای مرتبط برای رونق و رفع موانع
تولید بانکها هستند ،گفت :من هیچ امیدی به بانکها ندارم ،چراکه
بانکهای کشور از دیرباز تاکنون به جای حمایت واقعی از تولید کننده
داخلی بیشتر به دنبال بنگاه داری و سود و منفعت اقتصادی اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود :تالش و فشار
دولت برای اصالح روش کار بانکها تاکنون نتیجه نداده است.
خسته بند خواستار حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت سرمایه
گذاری برای ورود مؤثر سرمایه گذاران به عرصه تولید و اقتصاد شد و
گفت :باید با حذف بروکراسیهای زائد موجبات حضور سرمایه گذاران
در عرصه تولید و ایجاد اشتغال و مانع ورود آنها در عرصه خرید سکه
و طال شد.
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رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور از اقدامات
اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برای
حفظ رویشگاههای شمشاد از دو آفت بالیت و شبپره بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور به نقل از روابط عمومی اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری
استان گلستان ،مهندس خلیل آقایی از اقدامات اجرایی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برای حفظ درختان
شمشاد از دو آفت بالیت و شبپره از رویشگاه شمشاد در منطقه
قرن آباد شهرستان گرگان و ذخیرگاه چشمه بلبل در شهرستان
بندرگز بازدید نمودند.مهندس آقائی طی این بازدید میدانی گفت:
«در استان گلستان اقدامات حمایتی و حفاظتی بسیار خوبی در
جهت مبارزه با آفات و بیماری شمشاد صورت گرفته و تاثیرات
مثبت این اقدامات قابل تحسین است».وی پس از بازدید از اقدامات
اجرایی در منطقه قرنآباد شهرستان گرگان و شهرستان بندرگز
شامل محلول پاشی ،توسعه ذخیرهگاه با نهال ،بر تداوم این اقدامات
تأکید نمودند.اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
برای مقابله با آفت شبپره از سال  ۹۵تا کنون در قالب اقدامات
مکانیکی ،مدیریتی و محلولپاشی بیولوژیک برنامههای خود را
اجرایی نموده است.در این بازدید یکی از دغدغههای اصلی سازمان
در جنگلهای هیرکانی ،حفظ پایههای سالم گونه شمشاد عنوان
شده است و بر تشدید حفاظت مناطقی که هنوز آلوده نشده و
دارای گونههای سالم شمشاد است تاکید شده است.بر اساس این
گزارش ،برای مبارزه با آفت شب پره برنامه اجرایی و اعتبارات
برای سال  ۱۳۹۸پیشبینی شده است و به محض فعالیت اولین
سن الروی ،اقدام سریع کنترلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مهندس آقایی را در این بازدید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ،معاونین امور جنگل و حفاظت و امور اراضی سازمان
همراهی میکردند.

