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افزايشنصبانشعابهايفاضالبشهري
درمبارکهاصفهان

پس از انعقاد قرارداد در قالب مدل مالي بيع متقابل در سال  ،92ميان شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه ،پيرامون اجراي شبکه
فاضالب در ازاي تخصيص پساب ،افزايش 100درصدي واگذاري انشعاب
طي سالهاي  92تا  95صورت گرفت .به گزارش«سبزینه» به نقل از پايگاه
اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،مدير آب و فاضالب مبارکه در اين زمينه
گفت :تا پايان سال  91حدود هفتهزارو  281انشعاب فاضالب به مشترکين
در شهرستان مبارکه واگذار شده بود ،در حالي که پس از انعقاد قرارداد بيع
متقابل ميان شرکت آبفای استان اصفهان با شرکت فوالد مبارکه بر مبناي
اجراي شبکه فاضالب در اين شهرستان تا پايان سال  ،95حدود 15هزارو
 228فقره انشعاب فاضالب به مشترکين واگذار شد .سيفاهلل بستاکي گفت:
در قرارداد بيع متقابل ميان شرکت آبفای استان و فوالد مبارکه منعقد شده در
سال  ،92مقرر شد  220کيلومتر شبکه فاضالب در شهرهاي مبارکه و کرکوند
اجرا شود .اين درحالي است که از سال  68تا  ،92حدود  70کيلومتر شبکه
فاضالب يعني حدود  24درصد از کل شبکه اجرا شده بود؛ اما در اين قرارداد
مقرر شد  76درصد از کل شبکه فاضالب باقي مانده ،عملياتي شود .همچنين
احداث شش فقره ايستگاه پمپاژ براي انتقال فاضالب به تصفيهخانههاي
فاضالب کرکوند و مبارکه در دستورکار قرار گرفت .وي افزود :خوشبختانه تا
پايان سال  95تنها شش کيلومتر از شبکه فاضالب شهر کرکوند و  16کيلومتر
از شبکه فاضالب شهر مبارکه اجرايي نشده بود که طي قراردادي اجراي اين
پروژهها نيز عملياتي شد .همچنين احداث دو فقره ايستگاه پمپاژ در شهر
کرکوند و احداث چهار ايستگاه پمپاژ در شهر مبارکه نيز در حال انجام است.
وي درباره احداث ايستگاه پمپاژ در شهر کرکوند بيان داشت :اجراي احداث
ايستگاه پمپاژ در شهر کرکوند و محله «سورچه» و «سياه بوم» از توابع شهر
کرکوند در دستورکار قرار گرفت .مدير آبفای شهرستان مبارکه اعالم کرد:
چهار ايستگاه پمپاژ فاضالب در شهرستان مبارکه در محالت دهنو ،اسماعيل
ترخان و ديزيچه ،نهچير و صفاييه در حال احداث است .بستاکي با بيان
اينكه در حال حاضر خط انتقال پساب و احداث ايستگاه پمپاژ از تصفيهخانه
فاضالب مبارکه به شرکت فوالد مبارکه در حال اجراست ،اعالم کرد :براي
انتقال پساب به شرکت فوالدمبارکه ،اجراي خط انتقال پساب از تصفيهخانه
فاضالب به شرکت فوالد مبارکه در دستورکار قرار گرفت که هماکنون 80
درصد پيشرفت فيزيکي داشته و احداث ايستگاه پمپاژ در تصفيهخانه فاضالب
مبارکه نيز با  65درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجراست .وي خاطرنشان
ساخت :در سال گذشته با حضور وزير نيرو ،اجراي شبکه فاضالب شهرهاي
ديزيچه و زيباشهر نيز آغاز شد که طي قرارداد شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان با فوالد مبارکه در قالب مدل مالي بيع متقابل ،مقرر شد در شهر
ديزيچه حدود  109کيلومتر شبکه فاضالب اجرا و دو فقره ايستگاه پمپاژ
احداث و  58کيلومتر شبکه فاضالب در زيباشهر اجرا شود .اين درحالي است
که پيشبيني ميشود با تکميل شبکه فاضالب مبارکه و کرکوند و اجراي
شبکه فاضالب شهرهاي ديزيچه و زيباشهر ،حدود  10هزار نفر از مردم اين
مناطق تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گيرند.

سامانه «ساماب» در استان مرکزي
با موفقيت راهاندازي شد

معاون حفاظت و بهرهبرداري شرکت آب منطقهاي مرکزي ،از راهاندازي
موفقيتآميز سامانه يکپارچه حفاظت و بهرهبرداري منابع آب و امور
مشترکين (ساماب) در اين شرکت خبر داد .به گزارش«سبزینه» به نقل از
پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،براي تحقق دولت الکترونيک و ارائه
خدمات از طريق دفاتر پيشخوان دولت ،جلسه آموزشي نحوه ارائه خدمات
الکترونيک از طريق سامانه ساماب در محل سالن جلسات اين شرکت برگزار
شد .در اين جلسه که با حضور نمايندگاني از  17دفتر پيشخوان و کارشناسان
شرکت آب منطقهاي برگزار شد ،قدبيگي ،معاون حفاظت و بهرهبرداري اين
شرکت ،توضيحاتي درباره نرمافزار يکپارچه حفاظت و امور مشترکين به
حاضران ارائه کرد و آموزشهاي الزم درباره نحوه ثبت درخواستها ،پيگيري
روند انجام پروندهها و رسيدگي به درخواست متقاضيان بيان شد .سامانه
يکپارچه حفاظت و بهرهبرداري منابع آب و امور مشترکين (ساماب) در سال
 95با هدف ارتقاي عملکرد حفاظت و بهرهبرداري و تسهيل فرايندها به
صورت الکترونيکي در معاونت حفاظت و بهرهبرداري راهاندازي شد و در
حال حاضر فرايندهاي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني در
اين سامانه انجام ميشود .از مهمترين اهداف اين طرح ميتوان به حذف
فرايندهاي بررسي کاغذي پروندهها و الکترونيکي شدن تمامی فرايندها،
عالوه بر تسريع در انجام فرايندهاي حفاظت و بهرهبرداري اشاره کرد که
موجب ساماندهي ،نظم و انضباط ،کاهش تخلفات و قابل رصد بودن عملکرد
کاربران توسط کاربران ستادي و همچنين شرکت مديريت منابع آب ايران
اشاره کرد .اطالعرساني مناسب به متقاضيان از طريق سيستم پيام کوتاه و
همچنين وب سرويس اينترنتي و کاهش مراجعات ارباب رجوع از ديگر مزاياي
اجراي اين سامانه است.

بهرهبرداري از  9پروژه آبفاي
استان سمنان همزمان با هفته دولت

مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان سمنان از آغاز بهرهبرداري 9
پروژه با اعتبار شش ميليارد و  750ميليون تومانی در سطح استان طي هفته
دولت خبر داد .به گزارش«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو
(پاون) ،محمد طاهري با بيان اينكه جمعيتي بالغ بر  500هزار نفر در استان
سمنان تحت پوشش خدمات آب قرار دارند ،گفت :تعداد انشعابات آب شهري
از ابتداي مردادماه سال  1392تاکنون ،از 226هزار انشعاب به 260هزار مورد
رسيده است .وي با اشاره به اضافه شدن آب سد شهيد شاهچراغي به منابع
آبي استان در طول چهار سال گذشته ،افزود :تا پايان مردادماه سال  ،92تعداد
115حلقه چاه آب در چرخه تأمين آب استان سمنان قرار داشت که طي
چهار سال گذشته16 ،حلقه چاه جديد حفر و تجهيز شد .مديرعامل شرکت
آب و فاضالب شهري استان سمنان از افتتاح و بهرهبرداري از سامانه آب
شيرينکن  ROشهر سرخه سخن به ميان آورد و افزود :اين سامانه به مناسبت
هفته دولت ،با حضور استاندار سمنان به بهرهبرداري خواهد رسيد .طاهري با
اشاره به گسترش شبکه فاضالب طي چهار سال گذشته ،بيان کرد :جمعيت
شهري تحت پوشش خدمات فاضالب طي چهار سال گذشته از  16/5درصد
به حدود  23/5درصد رسيده است که اين رقم از ميانگين کشوري کمتر است.
مديرعامل آبفاي استان سمنان در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در حوزه
اصالح و توسعه شبکه آب ،افزود :در چهار سال گذشته  76کيلومتر توسعه
شبکه آب 84 ،کيلومتر اصالح شبکه و ايجاد  35کيلومتر خط انتقال آب به
انجام رسيده است .وي ميزان مصرف آب در ساعات پيک تابستان را يکهزار
و 100ليتر در ثانيه و راهکار تأمين اين ميزان آب را ذخيرهسازي آب مخازن
عنوان کرد و افزود :ما در سفر رياستجمهوري به سمنان ،احداث 10مخزن
را در شهرهاي استان پيشنهاد کرديم که خوشبختانه اين پيشنهاد مورد
تصويب قرار گرفت.

آب و منابعطبیعی

سبزینه

حمید بختیاری

نابودي منابع آبي ،کشاورزي بيرويه و قطع درختان،
خطر خروج ذخيرگاههاي زيست سپهر ارژن و پريشان
را از فهرست يونسکو محتمل کرده است .ذخيرگاههاي
زيستکره يا زيستسپهر بخشي از زمين است که در
آنها امکان زندگي وجود دارد و زيستگاه انسان و ساير
موجودات به شمار ميرود .ذخيرگاههاي زيستسپهر
نيز مناطق حفاظتشدهاي محسوب ميشوند
که سايتهاي مطالعاتي براي پژوهشگران فراهم
ميکنند .در استان فارس نيز ذخيرگاه زيستسپهر
ارژن و پريشان نمونه اين ذخيرگاههاي حفاظتشده
هستند که در  ۶۰کيلومتري شيراز قرار دارند.
ارژن و پريشان روزگاري مأمني براي زيستمندان
محسوب ميشدند و درياچههاي ارژن و پريشان نيز
هر ساله ميزبان پرندگان مهاجر بودند و در مجموع
ذخيرگاه ارزشمندي در حوزه محيطزيست محسوب
ميشدند تا اينكه داليل مختلفي نظير خشکسالي،
قطع درختان و استفاده بيرويه از آبهاي زير زميني
هر دو درياچه را با بحران بيآبي و خشکي مواجه
و درختان منطقه نيز براي استفاده از زغال و ساير
محصوالت بريده شدند تا روند نابودي اين منطقه در
کشاکش بيتفاوتي تصميمسازان استان آغاز شود.
دبير موسسه  ۱۳فروردين در اين رابطه گفت :ذخيرگاه
زيستسپهر ارژن پريشان از نخستين ذخيرگاههاي
ثبت شده در سازمان يونسکو است و بيشک ارزش
اکولوژيکي و تنوع زيستي منطقه آنچنان غني بوده
که در مراحل اوليه ارزيابي بدون هيچ مشکلي به ثبت
جهاني يونسکو رسيده .علياکبر کاظميني افزود :در
جنوب اين ذخيرگاه ،تاالب پريشان ،بزرگترين تاالب
آب شيرين در ارتفاع  ٨٠٠متري ،جنگلهاي زاگرس
با گونه شاخص بلوط وگونههاي بنه ،بادام و دشت
پريشان با گونه ُکنار وجود دارد.
وي ادامه داد :جنگل انبوه بلوط در دشت «برم» با
تعداد بسيار کمي بنه يکي از زيباترين جنگلهاي
بلوط زاگرس در کشور است که در حد فاصل تاالب
پريشان و تاالب ارژن در بين کوههاي سر به فلک
کشيده زاگرس قرار گرفته .اين فعال محيطزيست
اظهار کرد :تاالب ارژن با مساحت دو هزار و 200
هکتار ،در دشت ارژن و در دامنه کوههاي زاگرس
در ارتفاع حدود دو هزار متري واقع شده که
نيزارهاي کناره آن و انواع گونههاي بلوط ،ارژن،
بنه ،زرشک و ...به همراه صدها گونه علفي موجود
در دامنهها تا ارتفاعات آن ،تنوع گونهاي خاصي

را به منطقه ذخيرگاه بخشيده است .وی افزود:
در ارتفاعات و در کوههاي شرقي ذخيرگاه ارژن
پريشان در جنوب خان زنيان و حسينآباد ،زرشک
و گونههاي ديگر پوششهاي انبوهي را به وجود
آوردهاند .با اين وجود بررسي اکولوژيکي ذخيرگاه
زيستسپهر ارژن پريشان به ما نشان ميدهد
که وضعيت اين منطقه بهشدت بحراني است و
تا سالهاي متمادي نياز به حفاظت ،نگهداري و
کاستن تنشهاي به وجود آمده در اين منطقه
توسط انسانها دارد.
کاظميني با اشاره به خشکيدگي تاالب پريشان ادامه
داد :به جز يک تا دو چشمه بسيار کوچک در شمال و
شرق آن که فقط آب پرندگان ساکن را تأمين ميکند،
ديگر آبي در پريشان نيست .چه در زمستان و چه در
فصول ديگر سال هيچگونه پرنده مهاجري در پريشان
فرود نميآيد.
وي با اشاره به خشکشدن نيزارهاي پريشان بيان
کرد :جوامع درختچه گز در بستر پريشان بهويژه
در شرق و غرب آن رو به گسترش است و گونههاي
علفي از خانواده اسفناجيان سطح تمام بستر پريشان
را پوشاندهاند .اين فعال حوزه محيطزيست بيان کرد:
آتشسوزيهاي مداوم چه زير سطحي و چه رو
سطحي در فصول مختلف بهويژه در فصل گرم يکي
از بزرگترين معضالت پريشان و جوامع محلي اطراف
پريشان است.

وي با اشاره به اينكه انبوه مواد آلي بستر پريشان
توسط آتشسوزيها از بين ميرود ،گفت :افزايش
چاهها و چهار فصل شدن کشاورزي و سيستمهاي
نوين آبياري و کشتهاي زير پالستيکي منجر به پمپاژ
آب از اعماق زمين در تمام فصول شده و بزرگترين
تاالب آب شيرين ايران به آنچنان مصيبتي گرفتار
شده که قرار است آب از دهها کيلومتر دورتر با ساخت
يک سد به آن منتقل شود .کاظميني با اشاره به حال
و روز جنگل زاگرس در محدوده ذخيرگاه زيستسپهر
ادامه داد :گونههاي گياهي جنگل ،به علت کشتهاي
زير اشکوب و مصرف آب باران براي اين کشتها از
ساليان گذشته چنان ضعيف شدند که آفت سوسک
چوبخوار به جان آنها افتاده و باعث خشکيدگي
شاخه و حتي تنه در بعضي از آنها شده است .وي
گفت :شخم و چراي دام اجازه رشد هيچگونه نهالی را
بر روي زمين بستر جنگل نميدهد و عم ً
ال جنگل پير
و بدون زادآوري شده است .آتشسوزي در کوهستان
و قطع درختان براي توليد زغال و ايجاد کورههاي
زغالسازي به علت قيمت باالي آن نيز يکي از
بزرگترين مشکالت جنگل در اين منطقه است که
روز به روز بر شدت آن افزوده ميشود.
دبير موسسه  ۱۳فروردين افزود :فشارهاي زياد
براي گسترش صنايع و توسعه ناپايدار درون جنگل
از مشکالت ديگر است و سرانجام جادهسازيهاي
بسيار زياد در درون جنگل ،چه دشت و چه ارتفاعات،

آخرين ضربهها را به جان جنگل وارد ميسازد.
کاظميني گفت :اخيرا ً هم عدهاي به دنبال جدا کردن
منطقه دشت برم از حوزه جغرافيايي شهرستان
کازرون و الصاق آن به شهرستان کوه چنار هستند
که اين اتفاق ناخوشايند ميتواند بزرگترين ضربه بر
پيکر مديريت يکپارچه منطقه باشد و به عنوان يک
نمره منفي در پرونده ذخيرگاه ثبت شود .وي اظهار
کرد :قطعاً سازمان محيطزيست نبايد اجازه تقسيم
ذخيرگاه را در تقسيمات کشوري بدهد ،چراکه قب ً
ال
درباره مناطق چهارگانه اتفاقات مشابهي داشتهايم و
عم ً
ال بخشهايي از آن مناطق ارزش اکولوژيکي خود
را از دست دادهاند و حال اين موضوع با توجه به جهاني
بودن ذخيرگاه تحت هيچ شرايطي نبايد اتفاق بيفتد و
الزم است مديريت يکپارچه موجود حفظ شود.
کاظميني بيان کرد :در پشت کوه ميانکتل حال و روز
تاالب ارژن با گسترش باغشهريها ،تصرف زمينهاي
بستر و حاشيه و انبوه بهرهبرداران دامدار در کنار تاالبي
که خشک شده خوب نیست و آتشسوزيهاي اطراف
تاالب ارژن نيز مزيد بر علت شده است .وي گفت:
دشت برم در بستر مرگ آنچنان ضعيف و رنجور است
که نميتواند هيچ کمکي به بهبود توان اکولوژيکي
پريشان و ارژن کند.
دبير موسسه  ۱۳فروردين با اشاره به شرايط در شرق
ذخيرگاه زيستسپهر ارژن پريشان بيان کرد :گسترش
باغهای سيب و گونههاي باغي سردسيري در ميان
جامعههاي زرشک و ارژن ،قطع اينگونهها ،حفر چاه و
ساخت باغ بزرگترين آسيب را به پوششهاي شرقي
وارد آورده است.
وي گفت :حفر چاه باعث کمبود آب در دسترس
گونههاي گياهي ذکرشده و نهايتاً خشک شدن آنها
شده است .تجاوز به زمين روز به روز بيشتر ميشود؛
آتشسوزيهاي عمدي براي از بين بردن جوامع
درختچهاي و گسترش و تصاحب زمين و تبديل به باغ
همگي حکايت از وضعيت بحراني در شرق ذخيرگاه
ارژن پريشان دارد؛ ضمن اينكه احداث جادههاي زياد
براي دسترسي به باغها از مهمترين آسيبها در شرق
ذخيرگاه است .کاظميني بيان کرد :حال و روز يکي
از نخستين ذخيرگاههاي زيست سپهر دنيا يعني
ارژن و پريشان بسيار بد و خراب است و در صورت
ادامه روند تأثيرات منفي انسانها بر روي منطقه،
بيشک بهزودي اين ذخيرگاه در ليست قرمز يونسکو
قرار خواهد گرفت و پس از مدتي نيز از فهرست
ذخيرگاههاي تحت پوشش بيرون خواهد رفت.

تاالب انزلي در ليست سياه «مونترو» قرار گرفت

رئيس حفاظت از محيطزيست شهرستان بندرانزلي از قرارگرفتن
تاالب انزلي در ليست سياه مونترو خبر داد .به گزارش«سبزینه» به
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،احسان هاديپور ،رئيس حفاظت از
محيطزيست شهرستان بندرانزلي ،با اشاره به ورود سه دستگاه بيل
مکانيکي به تاالب انزلي ،اظهار داشت :برخي از اشخاص سه دستگاه
بيل مکانيکي را به شکل مخفيانه به محوطه مجاور ملک شخصي
هممرز تاالب انزلي به اين علت که اين منطقه پر از پوشش نيزارهاست،
وارد کرده بودند .وي ادامه داد :سازمان حفاظت از محيطزيست
شهرستان بندرانزلي هم بعد از اطالع از اين موضوع با حکم قضايي
دادستان منطقه به همراه نيروي انتظامي به اين مکان ورود کرد .رئيس
حفاظت از محيطزيست شهرستان بندرانزلي با بيان اينكه هدف از اين
تصرفات خشک بودن تاالب انزلي است ،گفت :به علت خشکشدن

تاالب انزلي طي چند سال گذشته ،برخي زمينهاي واقع در اين منطقه
باير مانده و بعضي از اهالي براي استفاده کشاورزي اقدام به تصرف
نقاطي از تاالب ميکنند.
هاديپور در رابطه با وضعيت تاالب انزلي گفت :تاالب انزلي در حال
حاضر وضعيت نامطلوبي دارد ،به همين دليل اين تاالب در ليست سياه
تاالبهاي تخريبشده مونترو قرارگرفته است .وي با اشاره به اينكه
سازمان محيطزيست براي احياي تاالب انزلي از کشور ژاپن کمک
گرفته است ،افزود :سازمان محيطزيست از سال  2003با همکاري
تيم بينالمللي ژاپن  -جايکا براي احياي اين تاالب تالش کرده است.
رئيس حفاظت از محيطزيست شهرستان بندرانزلي ادامه داد :از جمله
اقداماتي که به وسيله سازمان حفاظت از محيطزيست ايران و تيم
بينالمللي ژاپن براي احياي تاالب انزلي انجام شده است ،ميتوان به

اليروبي بخش جنوبي تاالب انزلي و بخش پناهگاه حيات وحش سلکه،
شناسايي آبراههاي در حال خشکشدن تاالب و شناسايي و اليروبي
رسوبات هيدرولوژيک در بستر تاالب انزلي اشاره کرد .هاديپور با بيان
اينكه مطالعات انجامشده در حوزه تاالب انزلي روند مثبتي را طي
کرده است ،گفت :مطالعات مختلفي از جمله مطالعه رسوباتي بر روي
ماهيها و پستانداران انجام شد و يک روند مثبتي را طي کرد .وي افزود:
احياي تاالبي که حدود  10سال است خشک شده ،کار سادهاي نيست
و نياز به زمان دارد .رئيس حفاظت از محيطزيست شهرستان بندرانزلي
در پايان با اشاره به متفاوت بودن اکوسيستم طبيعت ،تصريح کرد :براي
احياي طبيعتي که ناشناخته است ،بايد احتياط کرد تا از دستکاري
در طبيعت جلوگيري شود ،چرا که نميدانيم اکوسيستم طبيعت چه
واکنشي نسبت به اين دستکاريها نشان خواهد داد.

جنگل و مرتع

افزايش نسبي دماي هوا و احتمال وقوع آتشسوزي
کارشناس سازمان هواشناسي از افزايش
نسبي دماي هوا در نوار شمالي کشور
خبر داد .محمد اصغري گفت :از ششم
شهريورماه شاهد افزايش نسبي دماي
هوا در نوار شمالي کشور خواهيم بود .وي
افزود :اين افزايش نسبي دما در بخشهاي
ديگر کشور نيز گزارش شده؛ اما در نوار
شمالي ايران محسوستر است .کارشناس

سازمان هواشناسي خاطرنشان کرد :تا
روز چهارشنبه شاهد کاهش رطوبت و
گرمشدن هوا خواهيم بود و اين شرايط
تهديد جدي براي جنگلهاست .اصغري
ادامه داد :کاهش رطوبت هوا و افزايش
ناگهاني دما ،احتمال وقوع آتشسوزي
را افزايش داده و در اين شرايط توصيه
ميشود اقدامات الزم براي جلوگيري

از ايجاد حريق و آتشسوزي در مناطق
جنگلي در دستورکار قرار گيرد .وي از وقوع
گرد و خاک شديد در برخي از نقاط کشور
خبر داد و تصريح کرد :در برخي از نقاط
کشور از جمله زابل با وزش شديد باد و گرد
و خاک مواجه خواهيم بود و شهروندان در
اين شرايط بايد از ترددهاي غيرضروري در
سطح شهر خودداري کنند.

توقف بهرهبرداري از جنگلهاي شمال از دستاوردهاي دولت است
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
گيالن گفت :بعد از  50سال کار بهرهبرداري
از جنگلهاي شمال کشور ،به همت دولت
تدبير و اميد ،متوقف شد و برداشت چوب از
جنگلهاي گيالن به معناي واقعي برچيده
شده است .به گزارش«سبزینه» به نقل از
ایرنا ،محسن يوسفپور در حاشيه مراسم
ترحيم موسي حيايي ،سومين جنگلبان
فداکار آستارا ،در مسجد فاطمه (س) بخش
لوندويل اين شهرستان ،اظهار داشت :وظيفه
سنگين حراست از جنگلها را با اجراي
طرحهاي حفاظتي عهدهدار هستيم و با
حداقل امکانات ،با متصرفان چوب و اراضي
ملي مقابله ميکنيم .وي اضافه کرد :طرح
صيانت از جنگل از طرحهاي ملي است و
 130نفر از جنگلبانان گيالن در آن فعاليت
ميکنند و از جنگلهاي اين استان حفاظت
ميکنيم .يوسفپور ادامه داد :سازمان
جنگلها و مراتع کشور ،طرح تنفس جنگل
را با دستور مقام معظم رهبري و با اعتباري
بالغ بر  800ميليارد ريال اجرا ميکند و

سهم استان گيالن 200 ،ميليارد ريال است
که با اين اعتبار بدون آسيب به درختان،
جنگلها را حفظ ميکنيم .يوسفپور
خاطرنشان کرد :به تازگي با مجريان
طرحهاي جنگلداري تسويه حساب
شد و با وجود حفظ جنگلهاي طبيعي،
بهرهبرداري از گونههاي دستکاشت نظير
صنوبر براي تقويت چرخه صنعت ادامه
دارد .وی ادامه داد 400 :نيروي حفاظتي
در استان گيالن ،وظيفه حفاظت و صيانت
از جنگلها و اراضي ملي را عهدهدار هستند.
منابع ملي استان گيالن  565هزار هکتار
جنگل 245 ،هزار هکتار مرتع و 288

هزار هکتار جلگه را شامل ميشود .شنبه
هفته گذشته بر اثر سقوط خودروي اداره
منابع طبيعي و آبخيزداري آستارا به درهاي
در ارتفاعات باباعلي اين شهرستان ،دو
جنگلبان جان خود را از دست داده و هفت
جنگلبان ديگر مصدوم شدند که در روز
جمعه (سوم شهريور) يکي از مصدومان اين
حادثه وفات يافت و بعد از اهداي اعضاي
وی به سه بيمار ،پيکرش در آستارا با حضور
مردم و مسئوالن تشييع و به خاک سپرده
شد .يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري آستارا با دو واحد سرجنگلباني
بهارستان و لوندويل ،چهار پاسگاه حفاظت
و حدود  30نيروي انساني فعاليت ميکند.
وسعت اراضي ملي آستارا  40هزار هکتار
است و به علت کوهستاني و جنگلي بودن،
صيانت از آنها مستلزم گشت و مراقبت
مستمر است .شهرستان مرزي بندر آستارا
با  91هزار نفر جمعيت در غرب استان
گيالن و همسايگي جمهوري آذربايجان
قرار دارد.

آتشسوزي در ارتفاعات پارک ملي «پابند» نکا

باتالشمأمورانحفاظتمحيطزيست،آتشسوزيمنطقه«سياهخاني»پارک
ملي «پابند» نکا با کمک يک دستگاه بالگرد مهار شد .به گزارش«سبزینه» به
نقل از ايسنا ،رئيس پارکملي پابند بهشهر گفت :آتشسوزي در منطقه سياه
خاني واقع در مرتفعترين منطقه پارک ملي پابند به وقوع پيوست که با تالش
دو روزه نيروهاي پارک ملي پابند ،بهشهر و منابع طبيعي آتش مهار شد .اين
آتشسوزي به مدت دو روز ادامه داشت .علي کالنه با اشاره به اينكه به دليل
صعبالعبور بودن منطقه ،مهار آتشسوزي براي نيروهاي اجرايي مشکل بود،
بيان کرد :پوشش گياهي اين منطقه جنگلي عمدتاً شامل درختان راش ،بلوط و
ممرز هستند که حدود يک هکتار از اين پوشش جنگلي در آتش سوخت .رئيس
پارکملي پابند با بيان اينكه نيروهاي يگان حفاظت محيطزيست استان براي
خاموش کردن آتشسوزي با يک دستگاه بالگرد به منطقه اعزام شدند ،اظهار
کرد :براي نخستين بار بالگرد توسط محيطزيست استان در چنين عملياتي به
کار گرفته شد که بسيار موفق بود .کالنه در پايان افزود :با توجه به اين تجربه،
پرواز بالگرد براي اطفايحريق در جنگل هيچ مشکلي ايجاد نخواهد کرد و براي
مناطق صعبالعبور مؤثرتر است .پارک ملي پابند (هزارجريب) در محدودهای
نسبتاً وسيع با مساحت 24هزارو  668هکتار در جنوب شهرستانهاي نکا و
بهشهر ،از سال  1382و در پي فرآيند شناسايي و موافقت شورایعالي حفاظت
محيطزيست بهعنوان پارک ملي مورد تصويب قرار گرفت.

یکهزارو500مترازجنگلهايتنکابنسوخت

قريب به یکهزار و  500متر از جنگلهاي روستاي عزيزآباد تنکابن در
آتش سوخت .به گزارش «سبزینه» به نقل از تنکابن ،24رئيس منابع
طبيعي تنکابن از آتشسوزي قريب به یکهزار و  500متر از جنگلهاي
روستاي عزيزآباد تنکابن خبر داد .سيدمهدي مواليي گفت :با حضور بهموقع
نيروهاي امدادي و کمک مردم منطقه پس از دو ساعت تالش ،موفق به مهار
آتش شديم .وي متذکر شد :آتشسوزي سطحي بود و بخشي از درختان
دچار آتشسوزي شدند .رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري تنکابن بيتوجهي
مسافران و رهگذران در خاموش نکردن آتش افروخته در کنار جاده و جنب
جنگل را علت اين حادثه عنوان کرد و از مردم خواست تا اهتمام بيشتري
در مراقبت از طبيعت و جنگلها داشته باشند .اين مسئول ميزان اراضي
جنگلي اين منطقه را بيش از  161هزار هکتار اعالم کرد و يادآور شد :ماه
گذشته نيز دو هزارو  500متر از جنگلهاي روستاي سليمانآباد و ايثارده
دچار حريق شده بود.

