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شناسایی  436نقطه سیل خیز در لرستان

عکس :ایرنا

بــا شناســایی  436نقطــه ســیل خیــز در
لرســتان ،ایــن اســتان یکــی از  5اســتان
سیل خیز کشور است.
بهگــزارش ایرنــا« ،رضــا میرزایــی»
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
لرســتان اظهــار داشــت130 :رودخانــه
دائمی و فصلی در اســتان وجــود دارد که
طــول آنها در مجموع بــه  9هزار کیلومتر
میرســد .وی افزود :شهرستانها و بیشتر
روســتاهای پرجمعیــت لرســتان یــا در

کنــار رودخانههــای پــرآب قــرار دارنــد یا
رودخانهها از وسط شهرها عبور میکند.
بهگفتهمیرزایی،ساختوسازهاییکهدر
ادوار گذشته در حاشیه رودخانهها انجام
شــده بیشــتر در حریم و بســتر ســیالبی
رودخانههــا بوده که این موضوع ســبب
شــده ظرفیت آب گــذری رودخانهها در
داخل شــهرها بشــدت کاهش یابد و در
مواقــع بروز ســیالب حتــی بــا دورههای
بازگشــت کوتاهمــدت  5و  10ســاله مــا

متحمل خسارت شــویم .وی ادامه داد:
لرســتان بهلحاظ شرایط زمینشناسی،
گسترش سازندهای ریزدانه ،توپوگرافی
کوهســتانی و میانگین باالی بارشها با
 436نقطــه ســیلخیز یکی از  5اســتان
اول سیلخیز کشور است .میرزایی بیان
کرد :در سالهای خشکسالی هم در این
 2شــهر با مشــکالت آب گرفتگی معابر
روبهرو هســتیم .ســیالبی کــه در پنجم و
ششــم فروردیــن رخ داد با دبــی  3هزار

و  350مترمکعــب در ثانیــه خســاراتی
را بــه زیرســاختهای لرســتان و بویــژه
شهرســتانهای خرمآبــاد و پلدختــر
وارد کــرد .همچنیــن ســیالب دوم که در
یکهزار ســال اخیر بیســابقه بود با دبی
بیــش از  5هــزار مترمکعــب در ثانیــه
باعث شــد در حوضه رودخانه کشــکان
و شهرســتانهای پلدختــر ،معمــوالن،
خرمآباد و روســتاهای مســیر خســارات
زیادی به بار بیاورد.

خسارت سیالب به مزارع آبزی پروری  7شهر خوزستان
ماهی ها در مناطق سیالبی رها و تورهای ماهیگیری به آب انداخته شده است
مجتبیگهستونی

خبرنگار «ایران» در اهواز

عکس :ایسنا

ســیالب که آمد هر چیزی در مسیر بود را
با خود برد؛ حتی ماهیهایی با اندازههای
گوناگــون از مــزارع آبــزی پــروری رهایی
پیدا کرده و در مســیرهای سیالبی جاری
شدند .در نتیجه رهایی سیالب در دشت
خوزستان ،بسیاری از اراضی کشاورزی به
زیــر آب رفتــه و تبدیل به رودخانه شــده
اســت .گاهی تا دوردســتها چشــمانداز
آب رها شــده ،دریا را در جلوی دیدگانت
تداعی میکند؛ زمینهایی که جز قطرات
بــاران و آب خــوری دســتی ،هیــچ گاه
سیراب نشده بودند این بار باید به مانند
بســتر یک رودخانــه هم فشــار قایقها و
مســافرانش را تحمــل میکردنــد و هــم
میزبان ماهیانی میبودند که یا از طغیان
رودخانه به این اراضی آب گرفته آمده یا
در نتیجه تخریب مزارع آبزی پروری فرار
را بر قرار ترجیح داده و رهایی در ســطح
آبی گســترده تری را انتخاب کردهاند .در
نتیجه این رهایی خسارتهایی به بخش
دولتی و خصوصی وارد آمده است.
ëëاهمیتآبزیپروریدرخوزستان
آنچه در حال حاضر بهعنوان سیالب
در خوزســتان رخ داده در بدترین مقطع

زمانــی بــرای متولیــان امــر شــیالت و
آبزی پروری است ،چرا که شرایط فعلی
چون نه فصل تکثیــر و نه فصل پرورش
اســت .خوزســتان بواســطه برخــورداری
از همجــواری بــا دریــا و روان بــودن
رودخانههای مهم در حوزه شیالت کشور
در درجه اهمیت قابل توجهای قرار دارد.
در ســال  79به میــزان  50هزار تن ماهی
گرمابــی از ســطح  13هــزار و  208هکتار
مزارع پرورشــی در اســتان برداشــت شد
کــه بهدلیــل خشکســالی و کاهش حجم
و کیفیت آب در تابســتان نسبت به سال
گذشــته میزان  10هــزار و  812تن کاهش
یافته است .همچنین به میزان  705تن
ماهی سردابی از سطح  43هزار مترمربع
مــزارع پرورشــی در اســتان خوزســتان
استحصال شد که نسبت به سال گذشته،
 155تن افزایش داشت.استان خوزستان
اما در تولید ماهــی خاویار هم حائز رتبه
است چرا که میزان  104کیلوگرم خاویار و
 56تن گوشت ماهیان خاویاری از سطح
یــک هکتــار مزارع پرورشــی اســتحصال
شد .خوزستان در حالی با سیالب دست
و پنجه نرم میکند که ســال  97به میزان
یک میلیــون و  560قطعــه ماهیــان
زینتــی 528 ،تن میگوی دریایــی و  4تن
ماهــی دریایــی در آن تولیــد شــد .تکثیر

بیــش از  61میلیون قطعه بچــه ماهیان
گرمابــی و بومــی در خوزســتان از دیگــر
دستاوردهای استان اســت که در شرایط
فعلی ،موضوع ســیالب خوزستان تمام
برنامههــای شــیالتی را تحت تأثیــر قرار
داده اســت .بخشی از تأسیسات دولتی و
غیردولتــی خوزســتان در حالی به خاطر
شــیالت بــا تخریــب مواجه شــده کــه در
سال  97برنامهریزی و هماهنگی الزم با
مراکز تکثیر برای تأمین بچه ماهی مورد
نیاز طرح بازسازی ذخایر آبزیان و امکان
ســنجی رهاســازی در منابع آبی صورت
گرفته بود.
ëëوضعیــت خســارت وارده بــه مــزارع
شیالتی
«نبــیاهلل خــون میرزایــی» معــاون
وزیر و رئیس ســازمان شــیالت کشــور در
توگــو بــا «ایــران» اظهارداشــت :بــا
گف 
خــروج وضعیــت خوزســتان از حالــت
بحرانــی و رســیدن بــه آرامــش نســبی،
بازدیدهای گستردهای در آینده نزدیک از
منطقه صورت خواهد گرفت تا وضعیت
خســارت وارده به مزارع شــیالتی استان
مــورد ارزیابــی میدانــی قرار گیــرد .خون
میرزایــی یــادآور شــد :بــا توجه بــه اینکه
خســارت در تولیــد و زیرســاختهای
خوزســتان بــاال اســت ،هــدف مجموعه

ورود سیالب به بیشتر مزارع پرورش ماهی در خوزستان

دولــت ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان
دوباره توانمند شــوند و همچون گذشــته
فعالیتهــای تولیدی خــود را با آرامش
و جدیــت ادامه بدهند .وی افزود :ســیل
اخیــر اســتان خســارت قابــل توجهــی
بــه امکانــات زیربنایــی ،تأسیســات و
محصــوالت شــیالتی در بخشهــای
مختلــف از جمله مــزارع منفــرد ،منابع
آبــی و همچنیــن مــزارع دومنظــوره بــا
اســتفاده از آب چاههــای کشــاورزی وارد
کرده است .در بررسیهای به عمل آمده
مبلــغ خســارت ســیل در مــزارع بخــش
خصوصــی در شهرســتانهای مختلــف
خوزســتان حــدود  110میلیــارد تومــان
برآورد شده است.رئیس سازمان شیالت

کشور گفت :در سیل اخیر خوزستان 220
مزرعه آبزی پــروری بخش خصوصی با
خســارتهای  10تــا  80درصــدی مواجه
شــد .شوشــتر با  90هکتــار مزرعــه آبزی
پــروری ،اهــواز بــا  41هکتار مزرعــه آبزی
پروری ،سوســنگرد بــا  36هکتــار مزرعه
آبــزی پــروری ،شهرســتانهای کارون بــا
 18هکتــار ،شــوش و حمیدیــه بــا  15و
 14هکتــار مزرعــه آبزی پــروری و ایــذه،
شــادگان ،هویــزه وهندیجــان هــر کــدام
بیــن یک تا  5هکتار مزرعــه آبزی پروری
بیشــترین اماکن خسارت دیده را به خود
اختصاص دادهاند.
خــون میرزایــی بــه خســارات وارده
بــه بخــش دولتــی شــیالت خوزســتان از

ســیل اشــاره کرد و یادآور شــد :سیالب در
 7شهرســتان اهــواز ،آبادان ،سوســنگرد،
اندیــکا ،کارون ،هندیجــان و شــادگان بــه
انــواع مــزارع آبزی پــروری آســیب وارده
کرده اســت .وی با اشاره به صدمات وارد
شــده به تأسیســات شــیالتی خوزســتان،
اظهارداشــت :در ســال  97بازســازی
ذخایــر آبزیان در آبهای داخلی شــامل
تاالبهــا ،رودخانهها ،ســدهای تنظیمی
و بندهای آبخیزداری دراســتان به تعداد
حدود  20میلیون قطعه کپور انجام شــد
و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی به تعداد
 178هــزار قطعــه شــانک در خوریــات
ماهشهر و آبهای شــمال خلیج فارس
در هندیجــان را انجــام دادیم .همچنین
اجــرای طــرح پــرورش میگــو در آبهای
نامتعارف و دور از ساحل از جمله پساب
مزارع نیشکر را پیگیری کردیم که در حال
حاضر بخشــی از مزارع نیشکر هم تحت
تأثیر وضعیت سیالبی قرار گرفته است.
رئیس ســازمان شیالت کشــور یادآور
شــد :تــا پایــان ســال  97مقــدار 33.3
هزارتــن انــواع محصــوالت شــیالتی بــه
کشورهای مختلف صادر شد و در شرایط
پیــش رو که خوزســتان با ســیالب درگیر
اســت ممکن اســت که تولید و صادرات
هم تحت تأثیر قرار بگیرد.

هشدارهای هواشناسی مدارس
هرمزگان را به تعطیلی کشاند

در پی هشــدارهای هواشناســی مبنی بر بارندگی و سیالب،
مدرســههای اکثر شهرســتانهای هرمزگان دیروز (شنبه) و
اخبار
امروز (یکشنبه) تعطیل شد.
توگو
«علیرضــا صفا» ،مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمــزگان در گف 
بــا ایرنا ،افــزود :با توجه بــه اهمیت موضــوع ،این تعطیلی شــامل نواحی یک
و دو بندرعبــاس ،شهرســتانهای میناب ،رودان ،ســیریک ،بشــاگرد و جاســک
و بســتک شــد .درهمین زمینــه روابــط عمومی آمــوزش و پرورش اعــام کرد:
برابــر اعالم ســتاد بحران اســتان بهدلیل ورود ســامانه بارشــی و احتمال وقوع
ســیل تمــام مدارس نواحی یــک و دو بندرعبــاس در این  2روز تعطیل اســت.
همچنین«محمد خیری» ،رئیس دانشــگاه پیام نور هرمــزگان نیز گفت :تمام
کالسهای این دانشــگاه در شرق اســتان دیروز ( 24فروردین) تعطیل بود .این
واحدهای آموزشی شامل میناب ،رودان ،جاسک و سیریک بود .روابط عمومی
دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان هم اعالم کرد :براساس پیشبینی هواشناسی و
هشدار ستاد مدیریت بحران استان ،مرکز علمی کاربردی میناب هم دیروز (شنبه)
تعطیلبود.

صید  18هزار تن ماهی کیلکا در دریای مازندران

ســال گذشــته 18هــزار تــن ماهــی کیلــکا بــه ارزش 490میلیــارد ریــال از دریای
مازندران صید شد.
بهگــزارش ایرنا« ،قاســم کریــم زاده» معاون صیــد و بنادر ماهیگیری شــیالت
مازنــدران افزود :این مقدار صید نســبت به ســال 96حــدود 20درصد افزایش
نشــان میدهد .معاون شــیالت مازندران به فعالیت  44فروند شــناور صیادی
کیلــکا اشــاره کــرد و گفــت85 :درصــد ماهیــان کیلــکای صیــد شــده تبدیل به
پودرماهــی میشــود و بقیه پــس از فــرآوری به مصارف انســانی میرســد .وی
ســرانه صید هر شــناور را  420تن اعالم کرد و افزود :به لحاظ ارزش اقتصادی،
کیلکاگیران  160درصد افزایش درآمد نسبت به سال 96داشت هاند.

خسارت بارندگی به  ۲۷۰رشته قنات
سیستان و بلوچستان

 270رشته قنات سیستان و بلوچستان که بر اثر بارندگیهای سال گذشته آسیب
دیده بود ،بزودی مرمت میشود.
بهگزارش ایسنا« ،جعفر زربافتی» مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان
جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه امسال این قناتها مرمت
و بازســازی میشــود ،افزود :برای مرمت وبازســازی قناتهای خسارت دیده از
سیل  ۱۴۳میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم .امسال از محل اعتبارات ملی و استانی
مرمت و بازسازی  ۲۰۲رشته قنات انجام خواهد شد.

طرح تفکیک زباله به روستاهای مازندران رسید

طرح تفکیک زباله از مبدأ در قالب پروژه مازندران پاک در روستاهای این استان
به اجرا گذاشته شد.
«شــیداهلل مهدوی» ،مدیر بازیافت و پسماند ســازمان همیاری شهرداریهای
توگــو بــا ایرنا ،افــزود :این طرح بــا همکاری دهیــاران در تمام
مازنــدران درگف 
روســتاهای باالی  100خانوار اســتان که  2هزار و  400روســتا را شامل میشود ،در
حال اجراست.

