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امکان سمپاشی جنگلهای زاگرس وجود ندارد

یکی از مشکالت حادی که دامنگیر جنگلهای زاگرس شده
است ،آفات و بیماری است .آفتهای جوانهخوار ،برگخوار،
بذرخوار بلوط و بیماری زغالی بلوط از جمله بیماریهاست که
زاگرس را با خطر مواجه کرده اســت .آنها جزو اکوسیستم
زاگرس هســتند و بهخودی خود آفت محســوب نمیشوند
اما زمانی که موجب به هم خوردن تعادل زیســتی شــوند،
تبدیل به آفت میشــوند.به گزارش ایسنا،در سالهای اخیر
جنگلهــای زاگرس به دالیل انســانی و حوادث طبیعی از
جمله خشکسالیهای مداوم ،اســتفاده بیرویه و نادرست و
آتشسوزیهای پی در پی وضع خوبی ندارد ،در حالیکه اگر
میخواهیم امنیت غذایی و زیســتی و توسعه پایدار داشته
باشیم ،باید به این جنگلها توجه کنیم چرا که جنگلها از
جمله جنگلهای زاگرس از حیث اقتصادی و معیشتی برای
مردم و کاهش معضالت زیســت محیطی بهویژه در مقابل
ریزگردها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
امید سجادیان  -دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس  -در گفت
و گو با یک شــبکه رادیویی با اشــاره به جنگلهای بلوط
میگوید :این جنگلها از مهمترین اکوسیســتمهای کشور
هستند چراکه ۴۰درصد آبهای کشور را فقط جنگلهای
زاگرس تامین میکنند اما وسعت آنها از  ۱۳هکتار به شش
هکتار کاهش پیدا کرده است و نه تنها جنگلها بلکه مراتع
و گونههای مختلف جنگلهای زاگرس نیز تحت تاثیر قرار
گرفته است.او با اشــاره به اهمیت و ارزش زیاد جنگلهای
زاگرس ادامه میدهد :بــرای حفظ جنگلهای زاگرس باید
تالش کرد چراکه زندگی ،معیشــت ،دامــداری و باغداری
انســانها و جوامع محلی به این جنگلها وابسته است.یکی
از مشــکالت حاد کنونی جنگلهــای زاگرس وجود آفت و
بیماری است .این آفات و بیماریها نتیجه فعالیتهایی است
که باعث بهم خوردن تعادل زیستی و اکولوژیک بوم سازگان
زاگرس شده است.آفتهای جوانهخوار ،برگخوار ،بذرخوار
بلــوط و بیماری زغالی بلوط از جمله آفتهایی اســت که
زاگرس را با خطر مواجه کرده اســت که اگر کنترل نشود،
ممکن است بیماریهای بیشتری بین درختان زاگرس شایع
شود .این آفات جزو اکوسیستم زاگرس هستند و به خودی
خود آفت محسوب نمیشوند اما زمانی به آفت تبدیل شدند
که تعادل زیستی بهم خورد و این موجودات طغیان کردند.
افزایش دمای زمستانه طی ســالهای اخیر منجر به فعال
شدن پاتوژن قارچها همچنین گسترش جمعیت آفاتی مثل

جنگلهای زاگرس در احاطه آفات

پروانه جوانهخوار بلوط شده است .آفت جوانهخوار هرساله با
شروع تغییرات دما و رطوبت همزمان با جوانهزنی درختان
بلــوط در اوایل فروردین ماه با تغذیه از جوانهها و برگهای
درخت بلوط باعث تضعیف و آســیبپذیری درخت میشود.
پروانه جوانهخوار در مقیاس محلی با تغذیه از برگها و حذف
جوانههای بلوط در اوایل فصل رویش ،مانع از شــکلگیری
کامل تاج پوشش میشــود و در رویش آن اختالالتی ایجاد
میکنند ولی بهتنهایی منجر به خشــکیدگی درخت بلوط
نمیشــود .زمانی که جمعیت یک آفت از حدی مشــخص
بیشــتر میشود باید با آن مقابله کرد تا جمعیت و زاد و ولد
آن کنترل شود .مسایل طبیعی و زیست محیطی ،عامل به
وجود آمدن این نوع آفات اســت و در زمانی که طغیان رخ
میدهد باید کار مبارزه انجام شود و اکنون در خصوص آفت
پروانه برگخوار ســفید بلوط این مساله رخ داده است.برای
کمک به افزایش مقاومت جنگلهای بلوط زاگرس در برابر
تنشهای دمایی و رطوبتی در حال وقوع و آفات ذکر شده،
باید تمرکز اصلــی روی ماندگاری حداکثر رطوبت پاییزه و
زمســتانه در رویشگاه زاگرس شود که برای این امر حفظ و
تقویت پوشش گیاهی از کلیدیترین فاکتورها در این رویشگاه
محسوب میشود.نتایج مطالعات اخیر نشان داده که همزمان

با نوسانات بلند مدت اقلیمی در قالب خشکسالیهای شدید
همچنین افزایش دمای فصلی این آفات در زاگرس طغیان
کردهاند.مطالعات آناتومی که روی بافت چوبی درختان بلوط
انجام شده است ،نشان میدهدکه درختان بلوط طی دو دهه
اخیر که نوسانات اقلیمی تشدید شدهاند با تولید بافت چوبی
کمتــر و افزایش تعداد آوندهای خــود تالش کردهاند که با
تنشهای رطوبتی در زاگرس ســازگاری پیدا کنند.مادامی
که عوامل طغیان کننده این آفات در محیط وجود داشــته
باشند متاســفانه این آفات همزاد بلوط باقی خواهند ماند
و راهکارهایی نظیر محلول پاشــی یا راهکارهای مکانیکی
برای حذف این آفات در رویشــگاه زاگرس فاقد کارایی الزم
خواهد بود ،در عین حال منجر به افزایش مخاطرات جدی
برای صدها هزار زیستمند دیگر در این زیست بوم میشود.
با گســترش پروانه جوانهخوار اخیرا سمپاشــی در زاگرس
شدت گرفته است ومبارزه با این آفت عمدتا در کانونهای
ریزششده که امکان دسترســی و مقابله وجود دارد ،انجام
میشود اما باید گفت که امکان سمپاشی همه مناطق وجود
ندارد همچنین در جنگلهای زاگرس دسترسی به برخی از
مناطق نیز بسیار دشوار است و کار مبارزه را سخت میکند.
دوره مبارزه با این آفت در زمان شفیره و یا الرو است و این

احتمال خطر فرونشست در برخی از معابر یزد

شــفیره زمانی که تبدیل به پروانه بالغ میشود به جنگلها
خســارت وارد میکند .در زمانی که این آفت پروانه میشود،
مبارزه به صورت سمپاشی با این آفت انجام میشود.
مقابله با ایــن آفتها ،نیازمند انجام کار علمی و برنامههای
کوتاه ،میان و بلندمدت است .در کوتاه مدت باید سمپاشی
در جنگلهای زاگرس انجام شــود تا کانون بحرانی طی سه
چهار سال نجات پیدا کند البته سمپاشی به صورت ترکیبات
بیولوژیک انجام میشود که کم خطر هستند و عواقب کمتری
خواهند داشت.این سمپاشیها نباید طوالنیمدت انجام شود
و اگر فقط متکی به این روش باشــیم ،ممکن است عوارض
نامطلوبی بــرای جنگل بهویژه حشــرات و موجودات زنده
داشته باشــد بنابراین پس از بازه زمانی سه چهار ساله باید
متوقف شود ،ضمن اینکه زمان سمپاشی در هر منطقه باید
به تشخیص کارشناســی کمیته گیاه پزشکی و اکولوژیکی
در هر منطقه صورت گیرد.این سمپاشــیها در حالی انجام
میشود که حتی هیچ مقیاس کمی از طرف سازمان جنگلها
و مراتع برای مناطق درگیر آفت ذکر نشده است.در عملیات
مبارزه از محلول بیولوژیک  BTاســتفاده میشود .عملیات
محلولپاشی با محلول بیولوژیکی  BTکه پودر قابلحل در
آب است ،بر اســاس مقدار معین مصرفی سالیانه استفاده
میشود اما امسال به دلیل خشکسالی موجود و تاثیر منفی
آن بر این موضوع ،بهموقع این مبارزه شروع شده است.
هادی کیادلیری  -رئیس دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه
آزاد اســامی واحد علوم و تحقیقــات  -نیز در گفت و گو
با یک شــبکه رادیویی با بیان اینکه اکوسیستم زاگرس در
حال نزدیک شــدن به نقطه ورشکستگی و فروپاشی است،
اظهــار میکند :مرگ و میر دســته جمعی درختان ،طغیان
آفات و بیماریها ،فرســایش خاک ،کمبود آب و گرد و خاک
از بحرانهای درجه یک محسوب میشوند.او با تاکید براینکه
نجــات زاگــرس در کوتاهمدت امکانپذیر نیســت ،تدوین
اســتراتژی و برنامهریــزی بلندمدت و اصولــی را به عنوان
راه حل اصولی عنــوان میکند.کیادلیری با بیان اینکه تمام
صدمــات به زاگرس از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شــده
است ،میگوید :این جنگلها نیاز به ترمیم و سالمسازی دارند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه امکان سمپاشی در
جنگلهــای زاگرس وجود ندارد ،گفت :یکی از دالیل اصلی
شکست مدیریت در طبیعت این است که ما همیشه بعد از
به وجود آمدن مشکل اقدام میکنیم.

حال ناخوش تاالبهای مرزی

«هامون» همچنان خشک

در پی وقوع ســیالب در نقاط مختلف کشور
طی روزهای اخیر  ،مدیــر کل دفتر حفاظت
و احیای تاالبهای ســازمان حفاظت محیط
زیســت از آبگیری ۲۰تــا  ۳۰درصدی تاالب
جازموریــان خبر داد و در عیــن حال گفت:
تاالبهامون کامال خشک است و هورالعظیم و
گاوخونی وضعیت خوبی ندارند.آرزو اشرفیزاده
در گفت و گو با ایســنا به تاالبهای آبگیری
شده از سیل اخیر اشاره کرد و گفت :براساس
تصاویر ماهوارهای تاالب جازموریان حدود ۲۰
تا  ۳۰درصد آبگیری داشــته است و همچنان
ســیالبها در حال ورود به تاالبهای ساحلی
استان هرمزگان ،هستند و این تاالبها نسبت
به بقیه تاالبها بیشــتر متاثر از این بارندگیها
بودهاند.وی به وضعیت تاالبهامون اشاره کرد
و گفت :علی رغم ورود آب به باالدست حوضه
هیرمند و پشــت سد کمال خان ،تاالبهامون
هیچ آبگیری از رودخانه هیرمند در افغانستان
نداشــته و در حال حاضر  ۱۰۰درصد خشک
اســت .سال گذشته نیز به دلیل ایجاد انحراف
در مســیر رودخانه هیرمنــد ،تاالبهامون از
ایــن رودخانه آبگیری نکرد.اشــرفیزاده اضافه
کرد :ســازمان حفاظت محیط زیســت عالوه
بر معاهــدات جاری بین دو کشــور در بحث
آب شرب و کشــاورزی ،پیگیری برای جریان
یافتن آب از مســیر طبیعی هیرمند به جهت

حفظ حیات تاالبهامون را خواســتار شــده
اســت چراکه حیات تاالبهامون به سیالبها
وابســته اســت.وی به پیگیریهــای وزارت
امور خارجه و وزارت نیرو در زمینه خشــکی
تاالبهامون اشاره کرد و افزود :مراجع ذیربط
در حال پیگیری برای طی کردن آب از مسیر
طبیعی خود هستند تا بتوانیم آب مناسبی از
این اکوسیستم مشترک بین دو کشور داشته
باشــیم .در غیر این صورت ایران و افغانستان
ناگزیر از تحمل تبعات ریزگرد ناشی از خشکی
تاالبهامون هســتند .امیدواریــم با همکاری
دولت افغانســتان این تاالب زنــده بماند و به
حیات و کارکرد خود ادامه دهد.
مدیر کل دفتــر حفاظت و احیــای تاالبها
در ســازمان حفاظت محیط زیست در ادامه
دربــاره وضعیت تاالب هورالعظیم در پی وقوع
سیالبهای اخیر گفت :تاالب هورالعظیم نیز
وضعیــت خوبی نــدارد .حــدود  ۵۰درصد از
حقآبه هورالعظیم از سمت ایران داده شد اما
از ســمت عراق به علت خشکی گسترده این
اتفاق نیفتاد .اخیرا شاهد آتشسوزی ناشی از
این خشکســالی در بخش عراقی هورالعظیم
نیــز بودهایم .به دنبال همــکاری برای اطفای
حریــق هورالعظیم در بخش عراقی هســتیم.
وی اضافه کرد :در صورت تداوم شــرایط فعلی
در هورالعظیم ،اواخر تابستان و در فصل پاییز

وضعیت بدتری را شــاهد خواهیم بود و امکان
دارد بخش ایرانی هورالعظیم به کانون ریزگرد
تبدیل شود چراکه امســال حوضه کرخه هم
وضعیت مناسب آبی ندارد.
اشــرفیزاده بــه آبگیــری تــاالب بینالمللی
گاوخونی از  ۶تا  ۷مردادماه بر اثر بارندگیهای
اخیر اشــاره کرد و توضیح داد :سهم آبگیری
ایــن تاالب بســیار ناچیز بوده اســت چراکه
هیچ ســیالب و روانآبی از شاخه زایندهرود و
در محل ایســتگاه هیدرومتری شاخ کنار وارد
تاالب گاوخونی نشده است همچنین بر اساس
پایشهای میدانی ،مقدار کمی روانآب از سمت
گردنه مال احمد نایین و از طریق آبراهه مجاور
کوه سیاه وارد شــمال تاالب شده که موقت
و حجم آن بســیار کم بوده اســت .وی افزود:
به دلیل نبود امکانات ،سنجش و تعیین میزان
دقیق آب ورودی به گاوخونی میسر نیست اما
شــاید حدود  ۱۰هزار متر مکعب بوده است.
اشــرفیزاده در ادامه اظهار کرد :در این مدت
دو ســیالب کوتاهمدت چند ساعته از سمت
شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی در استان یزد
وارد شــرق تاالب شده است که به دلیل نبود
تجهیــزات اندازه گیری ،حجــم دقیق آن نیز
مشخص نیست.وی با توجه به اینکه از سمت
جنوب و از طریق رودخانه «واز» آبی از سمت
شهرستان ایزدخواســت بهعلت وجود سد به

پایین دست ســرازیر نشده است ،توضیح داد:
مگر اینکه روانابی از آبراهههای پایین دســت
به ســمت تاالب جریان یافته باشد که بهعلت
شرایط بسیار صعب العبور دسترسی به جنوب
تــاالب ،ورود احتمالــی ســیالب و حجم آن
مشخص نشده است.اشرفیزاده تاکید کرد :در
سطح تاالب گاوخونی هیچگونه بارندگی ثبت
و گزارش نشده است.
وی به بررسیهای بیشتر و تکمیلی میدانی برای
برآورد احجام وارد شــده به تاالب اشاره کرد
و گفت:بررسی این موارد در حال انجام است.
ضمــن آنکه تصاویر ماهواره ای که تا چند روز
آینده قابل دســترس خواهد بــود ،اطالعات
بیشتر و درک بهتری از نمایهها و شاخصها از
میزان سیالب وارد شده به تاالب از شاخههای
غیر زاینده رود و زیرحوضه مشــروط به اینکه
هوا ابری نباشد ،محقق میکند و نتایج آن نیز

در هفته آینده مشــخص خواهد شد.مدیر کل
دفتــر حفاظت و احیای تاالبها در ســازمان
حفاظت محیط زیســت افزود :در مجموع بر
اســاس بررســیهای اولیه میدانی و اطالعات
تکمیلــی  ،میزان آبگیری یــا افزایش رطوبت
تاالب گاوخونی موقتی ،بسیار محدود و لکهای
است که ناشی از بارندگیهای اخیر کمتر از یک
درصد حداقل احجام میزان نیاز آبی ســالیانه
تاالب ،تخمین زده میشــود که موجب تاخیر
در خشــک شــدن کامل تاالب ناشی از عدم
دریافــت حقآبهها و در نتیجه غبار خیزی آن
میشود.اشرفی زاده در پایان با اشاره به کارکرد
تاالبها توضیح داد :یکی از کارکردهای آنها
حفظ و نگه داشتن آب سیالب و جلوگیری از
بروز خسارتهای آن است همچنین یکی دیگر
از کارکردهــای اصلی تــاالب احیای آبهای
زیرزمینی است.

به گفته رئیس جهادکشاورزی فارس ،برآوردهای انجام شده
تا یکشنبه نهم مرداد ماه نشان میدهد که سامانه مونسون و
بارندگیها و ســیالب بیش از  ۲۸۰۰میلیارد تومان به بخش
کشــاورزی استان آسیب وارد کرده اســت.به گزارش ایلنا،
مجتبی دهقانپور در نشســت مشترک ستاد بحران بخش
کشاورزی فارس و کمیته بحران شهرستانهای این استان
که به منظور بررسی وضعیت خسارتهای بارشهای اخیر
برگزار شــد ،با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این جلسه به
وزارت جهاد کشــاورزی منعکس خواهد شد ،گفت :امیدوار
هســتیم در کمکی که خواهد شــد ،فارس به صورت یک
اســتان خاص مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.وی با اشــاره
به اینکه بیشتر از  ۱۰درصد تولیدات کشاورزی کشور اعم از
تولیدات باغی ،زراعی ،دام ،طیور و آبزیان و شیالت متعلق به
فارس اســت و مقام دوم تولیدات کشاورزی کشور را داریم،
افزود :استان فارس نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد،
به همین دلیل آسیبی هم که به کشاورزان و تولیدکنندگان
عزیزمــان در این بخش وارد می شــود باید به نحوی مورد
حمایت و جبران باشد.
دهقانپور با بیان اینکه همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی
شهرســتانها مثل گذشته در زمان بروز بحرانها در عرصه
حضور داشــتهاند ،تصریح کرد :خســارتها در حوزههای
زراعت ،باغبانی ،دام و طیور ،امور فنی و زیربنایی و عشایر و
نهایتا در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری احصا و برآوردهای
اولیه انجام شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس
با اشاره به اینکه تا یکشنبه نهم مرداد ماه میزان خسارتهای

وارده به بیش از  ۲۸۰۰میلیارد تومان رســیده است ،اظهار
کــرد :این گزارشها به وزارت جهاد کشــاورزی و از طریق
استانداری به وزارت کشــور ارسال شده و استاندار محترم
در این خصوص با وزیر کشور رایزنی کرده است.وی به ابالغ
وزیر جهاد کشــاورزی برای تعدادی از روئسای سازمانهای
جهاد کشاورزی اســتانهای درگیر سیل به عنوان نماینده
تام االختیار نیز اشاره و ابراز کرد :حوزه اختیارات محوله در
زمینه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،حمایت از دام
و طیــور و تامین نهادههای آن و مجموعه اقداماتی که برای
حمایت از سیل زدگان به شمار می آید ،است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس گفت :بیشترین خســارتهای ناشی از سیل
اخیر در شهرستان استهبان است به دلیل خسارتی که برای
ترشیدگی و ریزش میوه در انجیرستانهای دیم اتفاق افتاده
و کمترین میزان هم در شهرســتان الر است.جعفر صبوری
پور تصریح کرد :بر اســاس گزارش ســامانه هواشناسی تا
ســاعت  ۷:۳۰نهم مرداد ماه شهرستان ممسنی بیشترین
بارش را با  ۱۱۱میلی متر و شهرستان المرد با کمتر از یک
میلی متر کمترین بارندگی را داشــت.وی با اشاره به اینکه
میزان خســارت به تفکیک حوزههای خسارت دیده و ۳۲
شهرستان درگیر سیل مشخص شده است و فرمانداران نیز
میزان خســارتها را تائید کردهاند یا در حال تائید هستند،
افــزود :تا کنون بخش زراعت حجم خســارت بالغ بر ۷۳۳
میلیارد تومــان و بخش باغبانی خســارت  ۱۴۰۶میلیارد
تومانی متحمل شــده اســت.صبوری پور با بیان اینکه در

همدان قطب تولید ســیب زمینی کشور است ،اما قیمت این محصول در استان
همدان به بیش از  ۱۷هزار تومان رســیده است.با وجود اینکه در فصل برداشت
سیبزمینی تابستانه هستیم ،اما قیمت این محصول همچنان باالست به طوریکه
قیمت هرکیلوگرم ســیبزمینی در بازار همدان که قطــب تولید این محصول

ضرورت خرید دستگاه زباله سوز
برای تکمیل چرخه بازیافت پسماند سراوان

نماینده رشت و خمام در مجلس ،با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت کارخانههای
کود آلی و ضرورت خرید دســتگاه زباله ســوز برای تکمیل چرخه بازیافت در
جهت رفع مشــکل پسماند زباله بر تسریع بخشــیدن به روند کار تاکید کرد.
محمدرضا احمدی ســنگری در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای
مســتمر خود در راستای کمک به رفع مشکل زباله سراوان گفت :روند اجرای
فعالیتهای مرتبط با حل معضل پســماند سراوان رضایت بخش نیست و این
موضوع در صحن علنی مجلس نیز مطرح شــده اســت.وی با بیان اینکه طبق
قول رئیسجمهور ،وزیر کشور و استاندار گیالن و مسئوالن مربوطه درخصوص
بســته شدن ورودی سایت زباله سراوان تا پایان سال امسال هیچ زبالهای وارد
سراوان نمی شــود ،تصریح کرد :باید بررسیهای الزم به منظور خنثی سازی
تجمع گاز متان محل پســماند زباله ســراوان با جدیت پیگیری و راهکارهایی
برای رفع آن اندیشیده شود.
نماینده مردم شهرســتانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی ضمن
تاکید بر تسریع بخشیدن عملیات بهسازی شرایط موجود لندفیل ،عنوان کرد:
هفته جاری شــرکتی از شیراز که تعامل بســیاری با هم داریم و عالوه بر این
شرکتی خارجی را با هدف از بین بردن دپوی زبالههای سراوان مجددا به استان
گیــان دعوت کردیم تا این عملیات به صورت علمی انجام و اســتانداردهای
بهداشــتی برای بی خطر کردن آن برای مردم منطقه لحاظ شود .این شرکت
مدعی اســت توانایی بازیافت ارتفاع صد متری زبالههای انباشت شده سنوات
گذشته و حذف دپوی موجود را دارد.
احمدی ادامه داد :با توجه به اظهارات مســئوالن امر مبنی بر اینکه ســراوان
ظرفیــت پذیرش زباله جدید را نــدارد ،باید اقدام عاجل در راســتای احداث
لندفیل جدید و اطمینان از رفع مشــکل ســراوان انجام شود.عضو کمیسیون
اصل  ۹۰در مجلس ،با اشــاره به لزوم افزایــش ظرفیت کارخانههای کود آلی
و ضرورت خرید دســتگاه زباله سوز برای تکمیل چرخه بازیافت در جهت رفع
مشــکل پسماند زباله بر تسریع بخشیدن به روند کار تاکید کرد و متذکر شد:
جلســات پیگیری روند موارد مذکور باید به صورت هفتگی تشــکیل شــود و
ضمن ارائه برنامه زمان بندی ،باید مردم را در جریان نحوه پیشرفت پروژههای
بهســازی معضل سراوان و کودآلی و زباله سوز قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد:
مقرر شد رئیس سازمان پسماند کشور و مسئوالن مربوطه استانی و سرپرست
شهرداری تا پایان هفته آینده جدول زمانبندی را اعالم کنند و در همین راستا
جلسه ای در استان تشکیل خواهد شد.

محصوالت کشاورزی باید شناسنامهدار شود

باغات وجود نداشته باشد ،بعضا قنواتی هستند که باکمترین
اعتبار میشــود به شکل اضطراری مشکالت آن را رفع کرد،
اینها در واقع در سطح محلی میشود پیگیری و حل کرد.
مدیر شــعب بانک کشاورزی اســتان فارس گفت :تمدید
تسهیالت خسارت دیده گان سیل اخیر با توجه به اینکه بار
مالی دارد باید پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی و ابالغ
دولت محترم انجام شود.محمد حسن رزاق منش با اشاره به
اینکه اعتبارات «بند خ» در ســه سال اخیر در جریان است
و با توجه به اینکه اســتان فارس ،اســتان پهناور کشاورزی
اســت و باالترین حجم جذب این اعتبارات را دارد ،افزود :تا
این لحظه برای بالغ بر  ۵۹هزار و  ۷۹۸فقره انجام شــده اما
هنوز  ۲۲هزار نفر استان فارسی هستند که مشمول یارانه
«بند خ» میشــوند.وی با بیان اینکه مشمولین یارانه «بند
خ» در صورت مراجعه به بانک می توانند تسهیالت گذشته
خود را تمدید کنند ،تصریح کــرد :از فرمانداران و مدیران
جهاد کشــاورزی شهرســتانها خواهش می کنم با شعب
ما همکاری نزدیک داشــته باشند و افراد مذکور را به بانک
راهنمایی کنند .رزاق منش با تاکید براینکه در صورت تحقق
برنامه مذکور هم معوقات بانکی تعیین تکلیف می شــود و
هم یارانه «بند خ» جذب شــود ،تشــریح کرد :با این اقدام
می توانیم از اعتبارات ســر جمع کشوری استفاده بیشتری
داشته باشــیم.او به موضوع پرداخت بهای گندم کشاورزان
اســتان فارس نیز گریزی زد و بیــان کرد :تا کنون ۴۷هزار
میلیارد ریال برای بهای گندم پرداخت شده است و این روند
همچنان ادامه دارد.

جوالن دالالن و افزایش قیمت سیبزمینی در همدان

اســت تا بیش از  ۱۷هزار تومان رســیده است.رئیس توســعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی اســتان همدان با تأکید براینکه قیمت سیبزمینی تحت تأثیر
واســطهگری افزایش دارد ،گفت :سیبزمینی در ســر مزرعه بین  ۸تا  ۱۰هزار
تومان فروخته میشــود ،اما با واسطهگری قیمت این محصول به  ۱۷هزارتومان
رســیده است.داریوش ســرحدی درباره باال بودن قیمت سیبزمینی در استان
همدان به عنوان قطب تولید این محصول ،گفت :هیچ مشــکلی در زمینه تولید
سیبزمینی وجود ندارد و در حال حاضر در پیک برداشت این محصول هستیم
و قیمت متوســط سیبزمینی در مزرعه  ۹۵۰۰و حتی گاهی  ۸تا  ۸۵۰۰تومان
است.او گفت :سیبزمینی تا وارد بازار شود چندین مرحله را طی میکند و همین
موضوع باعث افزایش قیمت این محصول میشــود این درحالیســت که سازمان
حمایــت از حقوق مصرف کننــده برای افزایش قیمت عمده و خرده فروشــی

رئیس شورای شــهر یزد با اشاره به خسارت زیاد سیل به این شهر از احتمال
افزایش خســارتها و فرونشست معابر خبر داد.به گزارش ایلنا از یزد ،عزیزاهلل
ســیفی گفت :در جریان ســیل اخیر یزد ،به رغم همه تمهیداتی که توســط
مسئوالن صورت گرفته بود ،خسارتهایی برای شهر و شهروندان ایجاد شد.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین دالیل خسارتها ،میزان بارشی است که اتفاق
افتاد .بطور میانگین  ۴۰تا  ۶۰میلی متر بارندگی در طول سال برای یزد پیش
بینی شــده است اما در ســیل اخیر به مدت دوساعت ۸۳ ،میلی متر بارندگی
رخ داد .این حجم بارندگی باعث روان آبهای زیادی در شهر شد.سیفی گفت:
اگرچه در این مرحله ســیل بندها مشکلی نداشت و قبل از بارندگیهای اخیر،
بررســیهای الزم انجام شــد اما به دلیل حجم آب زیادی که از سمت تفت
که مربوط به کوههای اطراف پارک کوهســتان و دهکده مقاومت بود با روان
آبهای ســطح شهر همراه شد ،خسارت و ویرانیهای قابل توجهی ایجاد کرد.
رئیس شورای شهر ادامه داد :بعد از حادثه سیل ،استان یزد با کمبود تجهیزات
از جهت آبکشی منازل روبرو شد.
خوشــبختانه وزیر کشور به یزد ســفر کردند و برای رســیدگی به مشکالت
دستورات الزم را دادند .همچنین استانهای مختلف از جمله اصفهان ،مشهد،
تهران و هرمزگان تجهیزات و نیرو برای خدمت رســانی به یزد اعزام کردند.به
گفته وی آبکشــی منازل رو به اتمام است ،همچنین پلها نیز به جز یک پل،
مرحله آبکشی آن انجام شده است و نیروهای شهرداری در حال رسوب زدایی
و تمیز کردن پلها هستند.
ســیفی افزود :در سطح شهر نیز رســوباتی به همراه سیل وارد یزد شده است
که نیروهای شــهرداری درتالش برای جمع اوری و بازگرداندن شهر به حالت
اولیه هســتند.رئیس شورای شهر یزد گفت :این سیل عالوه بر آبگرفتگی معابر
باعث تخریب بعضی از منازل در مناطق مختلف شــهر شده است.خوشبختانه
آوار برداری از معابر اصلی آغاز شده و رو به اتمام است .در خصوص آوار برداری
منازل به دلیل خطری که وجود دارد نیاز به بررســی فنی بیشتر دارد و بعد از
رفع خطر ،آوار برداری منازل انجام خواهد شد.
ســیفی گفت :باتوجه به میزان بارشــی که انجام شد و میزان نفوذ پذیری که
در سطح شــهر به دلیل روان آبها اتفاق افتاد در بعضی از نقاط شهر به ویژه
مناطق قدیمی و بافت فرســوده ،امکان فرونشست معابر وجود دارد به همین
دلیل شهروندان در حد امکان از این معابر تا روند روز آینده رفت و آمد نداشته
باشــند.وی درخصوص پرداخت خسارت منازل گفت :در مرحله اول مالکین از
وضعیت ساختمان فیلم و عکس تهیه کنند تا مستند سازی شود .سامانه ای نیز
توسط مدیریت بحران استان ایجاد شده است که متصل به سامانه بنیاد مسکن
انقالب اسالمی یزد است .شهروندان در این سامانه اطالعات الزم را ثبت کنند
تا کارشناســان ارزیاب مدیریت بحران کارشناسی کنند و در مدت زمان مقرر
بعد از تأمین اعتبار ،خسارت شهروندان پرداخت شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

خسارت  ۲۸۰۰میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی فارس
حوزه تولیــدات دامی  ۴۱میلیارد تومــان ،در حوزه فنی و
زیربنایــی بیش از  ۴۷۱میلیارد تومــان ،مرتع دو میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومــان و پروژههای آبخیزداری  ۱۸میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان خسارت برآورد شده است ،افزود :برای
ایل راههای عشایری نیز  ۱۳میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
خسارت ارزیابی میشــود .به گفته وی؛ میزان خسارتهای
اعالم شده بر اساس گزارشهایی است که تا کنون دریافت و
جمع بندی شده است.صبوری پور با اشاره به اینکه پیش از
بروز بحران یک سری اقدامات پیش آگاهی و اطالع رسانی
برای پیشگیری یا کاهش خسارتهای سیل در دستور کار
سازمان جهاد کشاورزی قرار داشته است ،عنوان کرد :تاکید
بر آمادگی نیروهای ســازمان و لغو مرخصی و ماموریتها،
اطالع رسانی به شــکل مصاحبههای تلویزیونی و رادیویی
و ارســال پیامکها و توصیههای فنــی و ترویجی از جمله
اقدامات بود .او با بیان اینکه برخی اقدامات محلی اضطراری
به کمک ســتادهای بحران شهرســتانی و فرمانداران باید
پیگیری کنیم ،اظهار کرد :بعضی از مزارع و باغها درگیر آب
گرفتگی هستند که اینها باید تخلیه شوند؛ با پیگیریهای
محلی قابل انجام اســت تا در واقع خســارت را کمتر کرد.
انتظار داریم در کمیتههای بحران شهرســتانها با مدیریت
و فرماندهــی فرمانداران اتفاق بیفتد.صبوری پور به اهمیت
الیروبی کانالهای آبرســانی عمومی و اصالح سیستمهای
آبیاری به دلیل ضرورت تامین آب بخش کشاورزی نیز اشاره
کرد و گفت :در اولین فرصت کانالهای آبرســانی الیروبی و
سیستمهای آبیاری ترمیم شوند تا مشکل آب برای مزارع و
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درصدی را معین کرده است به طوریکه سیبزمینی دستچین میتواند  ۳۰تا ۳۵
درصد افزایش داشته باشد.رئیس توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان با تأکید براینکه درمیدانبار مشکل واسطهگری وجود دارد ،افزود :با وجود
تمامی جلســات و پیگیریهای انجام شده متأسفانه به یک وحدت رویه در زمینه
قیمت گذاری و کنترل واسطهگریها نشدیم حتی با تعزیرات بازدیدهای مشترکی
صورت گرفته و با متخلفان برخورد شده است ،ولی هنوز رعایت نمیشود.سرحدی
گفت :در زمینه تعیین قیمت سیبزمینی دو موضوع حداقل واسطهگری و صدور
فاکتور باید حل شــود تا به قیمت واحدی برســیم.این مقام مسئول با اشاره به
فروش محصوالت کشاورزی در بازارچههای شهرداری نیز تصریح کرد :مصوبهای
داشتیم که محصوالت کشاورزی با قیمت پایینتر از بازار در این بازارچهها عرضه
شود ،ولی متأسفانه کسی پای کار نمیآید.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضــوی گفت :باید
محصوالت کشاورزی حتما شناسنامهدار شود چون دنیای امروز از ما محصولی
بدون شناسنامه قبول نمیکند.فاطمه حالجنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
در حال حاضر قوانین دنیا تغییر کرده و از این رو باید خود را با بازارهای جهانی
منطبق کنیم .سیاستها از تولید محصول تغییر کرده و امروز مبتنی شناخت
بازار اســت .بر همین اســاس زمانی که قرار است محصولی را تولید شود ،باید
حتما اطالعات آن در ســامانه ثبت و دارای شناســنامه شود تا دنیا کشاورز را
بشناسد.
وی با بیان اینکه کشاورزان باید بدانند که چه بازاری هدف محصوالتشان است
و استانداردها را از همین منظر مد نظر قرار دهند ،افزود :هر چند مصرف سمی
که در محصوالت کشــاورزی ایران مورد اســتفاده قرار میگیرد از دنیا پایینتر
اســت ولی درست مصرف کردن آن شرط بســیار مهمتری محسوب میشود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :بر
اساس اســتانداردها در محصوالت کشاورزی نباید باقی مانده سموم و نهادهها
موجود باشــد.وی افزود :زمان دقیق مصرف ســموم و نهاده باید به کشاورزان
اطالعرسانی شود.حالجنیا گفت :بهرهبرداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان
اصلی باید توجه داشته باشــند چنانچه در موقع مقرر از سموم استفاده شود،
آفات کنترل خواهد شــد.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :حتی در فرآوری باید از روشهایی استفاده شود که محصول دچار
مشکل نشود .اگر هدفمان صادرات به کشورهای اورآسیا یا کشورهای اروپایی
اســت ،باید قوانین آنها را به درستی رعایت کنیم.وی با بیان اینکه کشاورزان
باید خود را با استانداردهای کشورهای مقصد منطبق کنند ،بیان کرد :هرچند
در سموم مشکل خاصی وجود ندارد اما باید این مواد در زمان مناسب مصرف
شود .پیشآگاهی موجب شده کشاورزان به موقع در زمینه مصرف ورود کنند
و مصرف سم را به حداقل برسانند.
حالجنیا با بیان اینکه مشــکل کمبود سم در سطح استان وجود ندارد و بسته
به نوع آفت سم مصرف میشود ،افزود :هماکنون در سطح خراسان رضوی ۵۲۰
فروشــگاه ســموم پروانه فعالیت دارند .وی بیان کرد :با مراکز سموم غیرمجاز
برخوردهای قضایی صورت میگیرد .کشــاورزان باید توجه داشته باشند که از
مراکز مجاز سموم مورد نیاز خود را تهیه کنند.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد :طی سه سال گذشته در انجام نظارتها
حدود  ۶تن ســم غیرمجاز جمعآوری شده اســت .اگر فروشگاههای غیرمجاز
فعال باشــند ،اکیپهای نظارتی به موضــوع ورود میکنند و تا حد پلمب نیز
پیش میروند.وی گفت :بر اساس آخرین آماری که معاونت غذا و داروی استان
ارائه کرده ،از  ۱۲۰۰نمونه بررسی شده کشاورزی هیچکدام بیش از حد مجاز
سم نداشته است.
حالجنیا با تاکید بر اینکه برای صادرات محصوالت کشاورزی باید استانداردها
مدنظر باشد ،خاطرنشان کرد :شاید استفاده از یک نوع سم در کشور ما مجاز و
ثبت شده باشد اما در برخی کشورها ممکن است چنین سمی ثبت نشده باشد
و همین موضوع بازگشت محصوالت میشود.

