الخدمات التي تقدمها مديرية النقل واآلليات في الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب للمواطنين
تقوم مديرية النقل واآلليات في الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب بالخدمات التالية :
 -1تعزيل المصارف الرئيسية والحقلية في منطقة إشراف الهيئة والبالغ طولها  1111كم ألف ومائة وأربعون كيلو
متر ضمن خطة سنوية وبمعدل  % 01من الطول اإلجمالي سنويا ً .
 -2تعزيل قنوات الري البيتونية الرئيسية والناقلية والبالغ طولها  1221كم .
 -3دعم أقنية الري البيتونية بمادة البقايا واألتربة وردم االنهدامات الحاصلة الناتجة عن العواصف المطرية والعوامل
الجوية غير العادية شتا ًء .
 -1قش وتسوية الطرق الزراعية الترابية في الغاب والطار قبل جني المحاصيل لتمكين األخوة الفالحين من تسويق
محاصيلهم وبطول إجمالي يقدر بـ  2011كم ألفان وخمسمائة كيلو متر .
 -0المشاركة في إطفاء الحرائق التي تحدث في الغابات والسهول وخصوصا ً في موسم الحصاد في منطقة إشراف
الهيئة والمحافظات المجاورة عند الحاجة .
 -6المشاركة في قش وتسوية الطرق الحراجية المخدمة للغابات لتمكين صهاريج السقاية واإلطفاء من الوصول إلى
مواقع عملها .
 -1تقديم مضخات مائية للفالحين والجمعيات الفالحية لتأمين المياه لسقاية محاصيلهم الزراعية .
 -2تخديم الفالحين بإقامة السدات على المصارف والعبارات وتسهيل عمليات نقل المحاصيل الحقلية مثل شوندر -
قمح  -قطن  .......الخ
 -9التدخل أثناء الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارىء الناجمة عن الظروف الجوية غير العادية في فصل الشتاء مثل
تسليك الطرق الداخلية من االنهيارات والطمي وتسليك الطرق العامة التي تصل الغاب بالساحل أثناء العواصف
الثلجية .
 -11حفر المصارف الحقلية الجديدة حسب الحاجة وبما يخدم األخوة الفالحين .
 -11تعزيل جور الماء السطحية في الطار والبالغ عددها  311جورة سقاية التي تروي األراضي الزراعية خارج
شبكة الري .
 -12تعزيل خنادق الحماية للطرق الرئيسية والفرعية في الغاب والطار .
باإلضافة إلى تنفيذ كافة موافقات اإلدارة على طلبات الموطنين بما يخدمهم ويخدم أراضيهم الزراعية أما عن عالقة
األخوة المواطنين بالمصلحة فتقوم مديرية النقل واآلليات بتأجير اآلليات الالزمة لخدمة األخوة الفالحين بالسعر
التشجيعي من أجل تسوية واستصالح أراضيهم الزراعية باإلضافة إلى تقديم الخدمات بواسطة صهاريج الضغط
والشفط لفتح العبارات والسيفونات المسدودة وتأجير هذه اآلليات عند الضرورة لتقديم خدمات خاصة للمواطنين .

