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مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان مطرح کرد

خسارتهاي کشت برنج به منابع آبي

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي هرمزگان خبر داد

احداث 3آبشيرينکن
در غرب و مرکز هرمزگان

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي هرمزگان از احداث سه
آبشيرينکن در غرب و مرکز استان هرمزگان خبر داد .مديرعامل
شرکت آب و فاضالب روستايي هرمزگان از احداث سه آبشيرينکن
در غرب و مرکز استان هرمزگان خبر داد .به گزارش«سبزینه» بهنقل
از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،عبدالحميد حمزهپور با اشاره
به اينكه اين سه آبشيرينکن با مشارکت سرمايهگذار و بخش
خصوصي احداث ميشود ،گفت :اين آبشيرينکنها در سه روستاي
شهرستانهاي بندرلنگه ،پارسيان و بندرعباس راهاندازي ميشود .وي
افزود :به دليل محدوديت شديد منابع آب شيرين در هرمزگان و به ويژه
در غرب استان ،استفاده از پتانسيل آب دريا و آبهاي شور با تکنولوژي
ي اين شرکت
نها ،راهبرد و استراتژ 
شيرينسازي از طريق آبشيرينک 
در تأمين آب روستاهاي استان است .اين مقام مسئول اذعان داشت :پس
از انجام مطالعات فني و مهندسي و اخذ موافقت شرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور مقرر شد در راستاي رفع کمبود آب آشاميدني بالغ بر
 31روستای اين آبشيرينکنها احداث شوند .مديرعامل شرکت آب و
فاضالب روستايي هرمزگان اضافه کرد :با احداث اين سه آبشيرينکن
بيش از  19هزار نفر از نعمت آب آشاميدني سالم بهرهمند ميشوند.
حمزهپور عنوان کرد :این  19هزار نفر جمعيت شامل چهار روستاي
منطقه آوين و مهديآباد از توابع بخش فين 18 ،روستاي منطقه ساحلي
پارسيان و  9روستاي منطقه حميران بندرلنگه ميشوند .وي در ادامه
خاطرنشان ساخت :با احداث سه سايت آبشيرينکن با ظرفيت توليد
سه هزار و  500مترمکعب در شبانهروز مشکل آب شرب اين  31روستا
رفع ميشود .مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي هرمزگان
تصريح کرد :اجراي اين پروژه با مشارکت بخش خصوصي به صورت
فراخوان عمومي و با انتخاب سرمايهگذار انجام ميشود .حمزهپور در
بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد :در حال حاضر  18سايت
آبشيرينکن جهت آبرساني به  191روستا با ظرفيت  30هزار و
 50مترمکعب در شبانهروز ( 11ميليون مترمکعب در سال) در حال
بهرهبرداري است .وي توضيح داد 10 :سايت ديگر نيز جهت آبرساني
به  139روستا با ظرفيت  14هزار و  200مترمکعب در شبانهروز (5/2
ميليون مترمکعب در سال) در حال ساخت است .مديرعامل شرکت آب
و فاضالب روستايي هرمزگان در پايان خاطرنشان ساخت :کل هزينه
سرمايهگذاري در بخش آب شيرينکنها (به غیر ز آب شيرينکن مپنا)
 930ميليارد ريال بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقهاي هرمزگان عنوان کرد

وضعيتمناسببارندگيهرمزگان
در سال آبي گذشته

مديرعامل شركت آب منطقهاي هرمزگان از افزايش ميزان بارندگي نسبت
به سال آبي گذشته خبر داد و گفت :بارندگي سال آبي گذشته در استان
هرمزگان با  268/9ميليمتر خاتمه يافت .مديرعامل شركت آب منطقهاي
هرمزگان از افزايش ميزان بارندگي نسبت به سال آبي گذشته خبر داد و
گفت :بارندگي سال آبي گذشته در استان هرمزگان با  268/9ميليمتر
خاتمه يافت .به گزارش«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو
(پاون) ،هوشنگ ماليي در اينباره اظهار داشت :ميانگين بارندگي از ابتداي
سال زراعي تا پايان شهريور  96حدود  185/5ميليمتر بوده است كه نسبت
به مدت مشابه سال گذشته افزايش  100درصدي و نسبت به درازمدت 49
ساله افزايش  47درصدي را نشان ميدهد .وي «بستك» را پربارشترين
شهرستان استان طي سال آبي  96-95معرفي كرد و افزود :ميانگين
بارندگي در اين شهرستان  408ميليمتر بوده كه در مقايسه با ميانگين
 273ميليمتري سال گذشته 150 ،درصد افزايش داشته است .مديرعامل
آب منطقهاي هرمزگان با بيان اينكه شهرستان «سيري» ك م بارشترين
نقطه در استان بودهاست ،گفت :ميزان بارندگي در اين منطقه  134ميليمتر
گزارش شده است .ماليي تصريح کرد :استان هرمزگان به لحاظ درصد
افزايش بارندگي در سال آبي  96-95رتبه نخست در بين استانها واقع در
حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان را از آن خود كرده است.
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خشکسالي جان خاک و مراتع کمرمق استان اردبيل را گرفته است

اخـــــبار آب

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت :محدود نشدن
کشت برنج در گلستان خسارتهاي فراواني به منابع آبي ميزند و
موجب ميشود در سالهاي آينده با کمآبي شديد مواجه شويم .به
گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
محمدهادي رحمتي افزود :متأسفانه در سالهاي اخير سطح کشت
برنج در استان گلستان افزايش چشمگيري داشته که اين امر تهديد
بيشتر منابع آبهاي زيرزميني را موجب ميشود .به گفته وي ،اين
مسأله امنيت و پايداري آبخوانها را با خطر مواجه ساخته و مخاطرات
جدي زيستمحيطي را نيز بهدنبال خواهد داشت .رحمتي با اشاره
به عدم توجه کافي به تناسب الگوي کشت با منابع آبي استان ،افزود:
با ادامه توسعه کشت شالي نظير آنچه در دو سال اخير شاهد آن
بودهايم ،بر ناامني بيشتر آبي استان گلستان و بهويژه منابع آبهاي
زيرزميني آن افزوده خواهد شد .به گفته وي ،چنانکه تدبير جدي
و برنامهريزي و بازنگري اصولي در اين باب صورت نپذيرد ،آيندهاي
تيره و تار همچون هالهاي تمامی بخشهاي مصارف آب استان را در
بر خواهد گرفت که به نوبه خود ضربات جبرانناپذيري را بر پيکره
توسعه استان وارد خواهد کرد .معاون امور هماهنگي عمراني استاندار
گلستان گفت :کنترل کشت برنج در شهرهاي اين استان با هدف
جلوگيري از استفاده بيرويه از منابع آبي ضروري و نيازمند دخالت
فوري و مستمر فرمانداران است .گفتني است چندي پيش معاون
عمراني استاندار گلستان خواستار توقف کشت برنج شد .رضا مروتي در
جلسه ستاد مديريت بحران استان گلستان اظهار داشت :رشد بيرويه
شاليزارها که نيازمند آب فراوان است منابع زيرزميني استان را با
مشکل جدي مواجه کرده؛ ب ه طوريکه از کنترل خارج شده است.
وي بيان کرد :مسئوالن آب و فاضالب شهري و روستايي گلستان براي
تأمين آب مردم خون دل ميخورند؛ اما برخي کشاورزان بدون توجه
به خشکسالي از آب چاهها براي کشتي شالي استفاده ميکنند .معاون
عمراني استاندار گلستان افزود :يکي از راههاي حل اين معضل در
استان ،نظارت بيشتر فرمانداران و معرفي متخلفان به محاکم قضايي
و توصيه به کشتهاي جايگزين است .مروتي ادامه داد :زمينهاي
کشاورزي استان ظرفيت کشت انواع گوناگون محصوالت کشاورزي
را دارد و بايد ويژگيها و قابليتهاي کشت جايگزين به کشاورزان
معرفي شود.

آب و منابعطبیعی

سبزینه

ونوس بهنود

کاهشبارشهاطاعونمراتعاردبیل

خشکسالي در سال جاري به عشاير اردبيل خسارت
هنگفتي وارد ساخت و گفته ميشود رقم اين خسارت
معادل يکسوم اعتبارات عمراني استان اردبيل است.
نزديک به يک دهه است که خشکسالي ،به يکي از
مخاطرات طبيعي اردبيل افزودهشده و چون طاعوني
محصوالت کشاورزي را از ريشه ميخشکاند .به عقيده
کارشناسان ،امسال تجربه خشکسالي به مراتب
تلختر بوده و بيش از همه ،عشاير زيان ديدهاند و
چشمانشان گریان شدهاست.
با وجود اينكه تغيير اقليم و ضرورت بازنگري در
شيوههاي کشت محصوالت ،احياي مراتع ،پوشش
بيمه و همچنين توجه به هشدارهاي هواشناسي با
هدف کاهش خسارت خشکسالي مورد تأکيد است؛
اما همچنان خشکسالي از خاک کمرمق اردبيل جان
ميگيرد .اين در حالي است که کشاورزي اصليترين
منبع درآمد ،اشتغال و محور حيات استان اردبيل
محسوب ميشود و با کوچکترين تأثيري در وضعيت
آن ،خيل عظيم کشاورزان دچار ضرر و زيانهاي
هنگفت شده و در ادامه بيکاري ،مهاجرت ،خالي
از سکنه شدن روستاها ،کاهش توليد محصوالت
کشاورزي و حاشيهنشيني تشديد ميشود .از سويي
خشکساليها منجر به تغيير روند کوچ عشاير شده
و کيفيت محصوالت دامي آنها را متأثر ساخته است.
خسارترساندن  ۱۳۰ميليارد توماني
خشکسالي به مراتع
بررسيها نشان ميدهد بيشترين ميزان خسارت
خشکسالي به مراتع استان اردبیل وارد شده است؛
به عبارتي تغذيه دام دچار مشکل شده و از سويي
در پي چراي دام و صدمات خشکسالي ،مراتع
زيان دو چندان ديده است .مديرکل مديريت بحران
استانداري اردبيل ميزان خسارت خشکسالي به
مراتع ييالقي را  ۱۳۰ميليارد تومان برشمرد .مسعود
امامييگانه با ابراز تأسف از ميزان خسارت وارده به
استان ،بيشترين ميزان خسارت را متوجه جامعه
عشايري اردبيل دانست .وي افزود :بررسيها نشان
ميدهد پراکنش نامطلوب بارندگيها علت اصلي
خشکسالي است و متأسفانه بيش از همه ضرر و
زيان آن متوجه عشاير است .رقم ذکر شده براي
خسارت خشکسالي در حالي است که اعتبارات
عمراني جذب شده سال گذشته استان از سوي اداره
کل امور اقتصادي و دارايي استان ۳۶۰ ،ميليارد تومان
اعالم شده است.
در مقايسه با اعتبارات عمراني به نظر ميرسد خسارت
خشکسالي در صورتي که در جاي ديگري صرف
ميشد ،پروژههاي متعددي را به فرجام ميرساند .در

عين حال مديرکل امور عشاير استان اردبيل ميزان
خسارت خشکسالي به عشاير استان را  ۴۵ميليارد
تومان به مراتع عنوان کرد و افزود :به توليدات عشاير
نيز  ۸۵ميليارد تومان خسارت وارد شده است .قادر
هنرمند گفت :صدمه به مراتع کيفيت توليدات عشاير
را کاهش ميدهد و نیز منجر به افت گوشت گوسفند
و شيردهي و ميزان پشم توليدي ميشود .وي با بيان
اينكه موضوع خسارت هنگفت خشکسالي حتي به
مسئوالن کشوري انعکاس يافته است ،تأکيد کرد:
در مجموع  ۱۳۰ميليارد تومان خسارت برآورد شده
است.
کاهش بارشها به موازات افزايش نياز
اما دليل وقوع خشکسالي چيست؟ به گفته مديرعامل
آب منطقهاي استان با بيان اينكه سطح روانابها و
ميزان بارش با کاهش همراه است ،ادامه داد :در نيمه
نخست سال ما با کاهش بارشها مواجه بوديم .اصغر
سليمانزاده با ابراز نگراني از کاهش بارشها ،اضافه
کرد :در واقع اين موضوع منجر به کاهش ذخاير آبي
خاک ميشود .از سويي مديرکل هواشناسي استان
اردبيل گفت :متوسط مجموع بارش استان اردبيل در
سال زراعي جاري تا  ۲۷۴ميليمتر ثبت شده که در
مقايسه با سال زراعي دوره آماري که  ۳۳۹ميليمتر
بوده ،بيش از  ۱۹درصد کاهش داشته و نسبت به سال
زراعي گذشته با  ۳۷۴ميليمتر بيش از  ۲۷درصد
کاهش را نشان ميدهد.
علي دولتيمهر تصريح کرد :بيشترين کاهش بارش
سال زراعي جاري نسبت به دوره آماري متعلق به
ايستگاه «نمين» با بيش از  ۴۰درصد و نسبت به مدت

مشابه سال زراعي گذشته نيز با کاهش بيش از ۳۴
درصد مواجه است .وي افزود :در سال زراعي جاري
فقط منطقه بيلهسوار بارشی در حد نرمال داشته و
پنج درصد نسبت به دوره آماري کاهش بارش دارد.
مديرکل هواشناسي استان اضافه کرد :در ساير مناطق
استان با کاهش بارش بين  ۱۰تا  ۳۴درصد مواجه
هستيم؛ موضوعي که مديرکل مديريت بحران استان
نيز به آن تأکيد داشته و پراکنش و نم نامطلوب را يکي
از علل بروز و تشديد خشکسالي ميداند .وضعيت
نامطلوب بارشها در حالي است که به عقيده مديرکل
امور عشاير استان نياز آبي با افزايش همراه است و به
ويژه با افزايش دام عشاير در سالهاي اخير چراي دام
با افزايش همراه شده است.
دستکاري طبيعت
خشکسالي را تشديد کرد
هنرمند تصريح کرد :پيش از اين عشاير اردبيل فاصله
 ۲۳۳کيلومتري را براي حدفاصل ييالق و قشالق طي
ميکردند و بر اساس روال مشخصي  ۱۵ارديبهشت
ماه قشالق را ترک کرده و اول تير ماه به ييالق وارد
ميشدند .هنرمند افزود :متأسفانه در سالهاي اخير
اتراقگاههاي عشاير تحت تأثير قرار گرفته و تبديل
به کارخانه ،جاده ،باغ و ...شده است که موجب شده
عشاير در  ۴۵روز با کاميون احشام خود را به دامنه
کوهها ببرند .وي ادامه داد :از سويي در مدت ذکر شده
پوشش گياهي رشد کامل نداشته و سردي هوا مانع از
رشد مطلوب شده که در نتيجه مراتع به دليل چراي
زودهنگام تخريب ميشود .به گفته مديرکل امور
عشاير افزايش دام عشاير مزيد بر علت است که منجر

به تخريب هرچه بيشتر مراتع و تشديد خشکسالي
ميشود .وي بيان داشت :در واقع دام عشاير بيش از
ظرفيت مراتع که پوشش گياهي کافي ندارد ،افزايش
يافته و به دليل تغيير وضعيت کوچ عشاير ،اين
مشکالت تشديد شده است.
دست خالي کشاورزان بيمه نشده
خسارت خشکسالي در عين حال که صدمات
جبرانناپذيري به ميزان توليدات جامعه عشايري
وارد ساخته ،به يکي از دغدغههاي فعلي عشاير
تبديل شده است .مديرکل مديريت بحران استانداري
اردبيل درباره اقدامات حمايتي از خسارتديدگان
تصريح کرد :براي جبران خسارت خشکسالي
کمک بالعوض و تسهيالت با نرخ بهره اندک پيگيري
ميشود .امامييگانه افزود :تالش ما بر اين است تا
بتوانيم کمک بالعوض دريافت کنيم؛ اما اغلب جبران
خسارت به شکل تسهيالت با نرخ بهره پايين است.
اين اظهارات که به معني بدهکاري مجدد کشاورز
خسارتديده به بانکها است ،در وضعيتي است که
فرهنگ بيمه نيز به صورت جامع در بين کشاورزان
نهادينه نشدهاست .مديرکل امور عشاير استان تأکيد
کرد :پوشش بيمه احشام عشاير به  ۶۰درصد رسيده
و عشاير استان يک ميليون و  ۵۰۰هزار رأس دام در
اختيار دارند .هنرمند اضافه کرد :عشاير  ۳۰درصد از
محصوالت پروتئيني و لبني استان را تأمين ميکنند
و بيشک کاهش توليدات آنها در ميزان توليدات
استان تأثيرگذار است.
مراتع زير بار خشکسالي رمق ندارند
در کنار حمايت کشاورزان و عشاير ،کارشناسان
معتقدند ميبايد فکري به حال مراتع استان کرد.
خشکساليهاي مکرر و چراي بيرويه دام موجب
شده مراتع زير بار خشکسالي مقاومت خود را از
دست بدهند.
مديرکل مديريت بحران استانداري تصريح کرد:
نيازمند حفاظت از مراتع و استفاده بهينه از آنها
هستيم و طرح احياي مراتع با کمک منابع طبيعي
استان در دست اجرا است .امامييگانه افزود :قرار است
طرح جامع حفاظت از مراتع استان تهيه و نسبت به
بهرهبرداري بهينه اقدام شود .از سويي طرح تعادل دام
و مرتع نيز بر اساس تفاهمنامه مشترک محيطزيست و
امور عشاير در دست اجرا است .آنچه بيش از همه مورد
تأکيد کارشناسان است ،دستکاري طبيعت و تحميل
بار اضافي بر مراتع است .با توجه به ميزان خسارت
وارده به طبيعت استان در پي خشکساليها ،سالها
زمان نياز است که مراتع به وضعيت اوليه خود بازگردد.
اين در حالي است که چراي بيرويه بهموازات کاهش
بارشها طاعون مراتع شده است.

تأکيد ايران و ارمنستان بر گسترش و تعميق روابط در زمينه آب

سرپرست وزارت نيرو با حضور در هتل «پارسيان آزادي» با نخست وزير
ارمنستان ديدار و درباره مهمترين مسائل فيمابين در زمينه صنعت آب
و برق تبادل نظر کرد .بهگزارش «سبزینه » به نقل از پايگاه اطالعرساني
وزارت نيرو (پاون) ،ستار محمودي ،سرپرست وزارت نيرو ،در حاشيه
ديدار با کارن کاراپتيان ،نخست وزير ارمنستان ،ضمن اشاره به لزوم
همکاريهاي بيشتر ميان دو کشور در زمينه آب و انرژي اظهار داشت:
خوشبختانه مذاکرات بسيار خوبي با طرف ارمني در زمينه توسعه
روابط ميان دو کشور در زمينه صنعت آب و برق انجام شد و اميدواريم با
توجه به پتانسيلهاي بسيار خوب دو کشور در زمينه صنعت آب و برق

بتوانيم ميزان اين روابط را گسترش دهيم .وي افزود :روابط دوستانه دو
کشور در زمينه صنعت آب و برق از سابقه ديرينهاي برخوردار است و
در حال حاضر پيمانکاران زيادي از کشورمان در اين صنعت در حال کار
بر روي پروژههاي ارمنستان هستند .وي تصريح کرد :در اين نشست
با نخست وزير ارمنستان درباره تسهيل در کار پيمانکاران ايراني و
حمايت بيشتر از آنها صحبت شد و خوشبختانه ايشان نيز قول
مساعد همکاري دادند .محمودي ادامه داد :همچنين صحبتهايي نيز
در زمينه پاکسازي رودخانه ارس از زهابهاي ناشي از ورود ضايعات
کارخانه مس ارمنستان صورت گرفت و قرار شد که در اين زمينه نيز

اقدامات موثرتري انجام شود .وي خاطرنشان کرد :همچنين در يکي
اين نشست مقرر شد سفيران دو کشور کارگروهها و کميسيونهايي
جهت تسهيل روابط دو کشور در بخشهاي گوناگون تشکيل دهند
که ميتواند در تعميق روابط دو کشور تأثيرگذار باشد .وي ادامه داد:
وزير نيروي ايران و وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان نيز به عنوان
روساي کميسيون اقتصادي دو کشور ميبايست برنامههاي مشخصي را
جهت تعميق روابط اقتصادي دو کشور در زمينههاي مختلف مشخص
و پیگيري کنند .گفتني است ،نخست وزير ارمنستان در رأس هيئتي
بلند پايه براي انجام يک سفر دو روزه وارد تهران شد.

جنگل و مرتع

دستگيري  ۴۰نفر بهدليل آتشافروزي در جنگلها و مراتع کشور

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها
با بيان اينكه امسال تعداد و سطح
حريق در کشور کاهش داشته است،
گفت :حدود  ۴۰نفر از افرادي که بهطور
عمدي يا سهوي اقدام به ايجاد حريق در
مراتع و جنگلها کرده بودند دستگير
شده و تحت پيگرد قضايي قرار گرفتند.
به گزارش«سبزینه» به نقل از مرکز
اطالعرساني سازمان جنگلها ،قاسم
سبزعلي درباره تعداد حريق در جنگلها
و مراتع کشور طي ماههاي گذشته اظهار
کرد :امسال نسبت به سال گذشته
وضعيت بهتري را شاهد بوديم ،چرا که
تعداد و وسعت حريقها کاهش یافت.
وي ادامه داد :امسال تعداد حريق در
مراتع و جنگلها نسبت به سال گذشته
حدود  20درصد کاهش داشته که اين
روند نزولي در سطح آتشسوزيها نيز
مشاهده ميشود .فرمانده يگان حفاظت
سازمان جنگلها تصريح کرد :سال
گذشته بيش از  16هزار هکتار از مراتع
و جنگلهاي کشور طعمه حريق شد که
اين ميزان امسال به شش هزار و 700
هکتار رسيد .سبزعلي افزود :امسال با
ق در تعداد و
وجود اينكه ميزان حري 
سطح نسبت به سال گذشته کاهش
ي در جنگلها
داشت؛ اما عمق آتشسوز 
و نقاط صعبالعبور بيشتر از سال قبل
بود .وی ادامه داد :سال گذشته ب ه ترتيب
استانهاي اصفهان ،همدان و گلستان
بيشترين تعداد آتشسوزي را داشتند؛
اما امسال بيشترين تعداد آتشسوزي
در مراتع و جنگلها به استانهاي

گلستان ،فارس و خوزستان اختصاص
يافت و استان خوزستان با توجه به
تعداد و سطح حريقها شرايط مناسبي
نداشت .فرمانده يگان حفاظت سازمان
جنگلها خاطرنشان کرد :از نظر سطح
حريقها نيز سال گذشته استانهاي
فارس ،خوزستان و اردبيل در جايگاههاي
بااليي قرار داشتند که امسال اين مسأله
بيشتر در استانهاي خوزستان ،کرمان
و فارس به وجود آمد .سبزعلي توضيح
داد :امسال عمق حريقها در جنگلهاي
کشور بيشتر از سال قبل بود و با وجود
برخي تذکرات باز هم آتشسوزي در
نقاط جنگلي و صعبالعبور به وقوع
پيوست .وي ادامه داد :وقوع حريق و
اطفاي آن در جنگلها ب ه مراتب سختتر
از مراتع است ،چرا که نقاط صعبالعبور
و وزش باد شديد در جنگلها ميتواند
هر لحظه به شعلهور شدن آتش کمک
کند .فرمانده يگان حفاظت سازمان
جنگلها تصريح کرد :امسال حدود 20
درصد تعداد آتشسوزيها و حدود 60
درصد سطح آنها نسبت مدت مشابه
سال قبل کاهش داشت .سبزعلي اظهار
کرد :اميدواريم هيچگاه آتشسوزي

در مراتع و جنگلها ب ه وقوع نپيوندد،
چرا که اين حريقها ميتواند خسارات
جبرانناپذيري را به گونههاي ناياب
گياهي کشور وارد کند .وي با بيان
اينكه امسال در برخي نقاط بعضي افراد
عمدا ً يا سهوا ً در ايجاد حريق جنگلها
و مراتع نقش داشتند ،گفت :بابت اين
مسأله نزديک به  40نفر دستگير و به
مقام قضايي معرفي شدند و مجازات این
افراد بنابر ترتيب اتهام و جرم انجامشده
يا عمدي و غيرعمدي بودن آن در نظر
گرفته ميشود .فرمانده يگان حفاظت
سازمان جنگلها با بيان اينكه برخي از
اين پيگردهاي قضايي و دستگيريها در
استانهاي خوزستان ،ايالم و کرمانشاه
انجام گرفته است ،تصريح کرد :اگر عمدي
بودن در اين قضايا محرز شود طبق
قانون ،فرد متهم به مجازات و پرداخت
جريمه محکوم و در صورت غيرعمدي
بودن ايجاد حريق نيز طبق قانون با
فرد خاطي برخورد ميشود .سبزعلي
تأکيد کرد :اگر کسي ب ه طور عمدي و
غيرعمدي اقدام به بروز آتشسوزي و
حريق در مراتع و جنگلهاي کشور کند،
بنابر قانون مجازات خواهد شد و براي
اين عمل خسارت در نظر گرفته خواهد
شد .وي همچنين عملکرد مردم براي
جلوگيري از بروز حريق در جنگلها و
مراتع را مناسب دانست و تأکيد کرد:
خوشبختانه امسال فرهنگسازي
مناسبي براي جلوگيري از آتشسوزي
در مراتع و جنگلها انجام گرفت؛ اما بايد
اين مهم روزبهروز بيشتر شود.

دامنه آتشسوزيدرجنگلهايملکشاهي
در حال گسترش است
دامنه آتشسوزی در جنگلهای منطقه درگناب و صوفی ایالم در حال
گسترش است .فرماندار ملکشاهی با اشاره به اینمطلب گفت :همه امکانات
و ظرفیتهای شهرستان برای مهار آتشسوزی این مناطق بسیج شده است.
به گزارش«سبزینه» به نقل از ایرنا ،اسد قاسمي اظهار کرد :ستاد بحران
شهرستان براي مهار آتشسوزي فعال شده است؛ ولي با وجود تالشهاي
صورت گرفته شاهد گسترش دامنه آتشسوزي در منطقه صوفي هستيم.
وي افزود :از ستاد بحران استان نيز جهت ارسال امکانات و نيروي انساني
تقاضاي کمک و مساعدت شده است .فرماندار ملکشاهي تأکيد کرد :با توجه
بهصعبالعبوربودنمنطقهآتشسوزيدردامنهکوهستانکبيرکوهوتاريکي
هوا ،کار اطفایحريق به سختي انجام ميگيرد .قاسمي يادآور شد :پوشش و
تراکم جنگل و مرتع اين منطقه کوهستاني باعث شعلهور شدن هر چه بيشتر
دامنه آتشسوزي شده است .وي با اشاره به اينكه هنوز اطالعات دقيقي
از چگونگي ايجاد آتشسوزي منطقه درگناب گزارش نشده است ،تأکيد
کرد :در سال جاري اين دومين آتشسوزي گستردهاي است که در سطح
اراضي و جنگلهاي مناطق کوهستاني شهرستان ملکشاهي رخ ميدهد.

شبپرهميهمانناخواندهمازندران
رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران با بيان اينكه شبپره بهعنوان
ميهمان ناخوانده به يک آفت بومي تبدیل شده و اکنون بايد ببينيم اين
آفت در چه مرحلهاي قرار دارد ،گفت :بايد مشاهده شود براي خروج
از جمعيت آفت آيا نياز به مبارزه است يا خير .به گزارش«سبزینه» به
نقل از آريا ،دالور حيدرپور در پنجمين جلسه پدافند غيرعامل با بيان
اينكه رزمايش پدافند غيرعامل تحت عنوان مبارزه با آفت شبپره در
دستورکار قرار دارد ،اظهار کرد :هفته پدافند غيرعامل از شش تا  12آبان
ماه نامگذاري شد .وي ادامه داد :جهاد کشاورزي همپاي ساير دستگاهها
در هفته پدافند غيرعامل فعاليتهاي خود را در اين زمينه انجام خواهد
داد .اين مسئول خاطرنشان کرد :آفت شبپره جديد است و از سال گذشته
اين بيماري وارد جنگلهاي شمالي و تا حدودي کنترل شد .وی افزود :با
کاهش دما از فعاليت اين آفت کاسته خواهد شد .حيدرپور بيان کرد :پدافند
غيرعامل به صورت مقطعي متولي مبارزه با آفت شبپره و سازمان جنگلها
متولي اصلي اين اقدام است.

