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پرآبی گرگانرود برای حاشیهنشینان مشکلساز شد

عکس :ایرنا

بارشهــای چشــمگیر هفتههــای اخیــر
منجــر بــه پرآبــی گرگانــرود در مناطــق
منتهی بــه دریای خــزر در شــمال غرب
گلســتان شــد ،امــا بخشــی از اراضــی
کشــاورزی را به زیر آب برد و برای برخی
از روســتاهای «گمیشــان» مشــکالتی را
ایجاد کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجم این مشــکالت
در«ســیمین شــهر» از توابع شهرســتان
گمیشــان بیــش از نقــاط دیگــر بــود ،به

نحــوی کــه دســتگاههای امــدادی مانند
هالل احمــر با پمپهای ســیار اقدام به
تخلیه آب منازل مردم کردند .وضعیت
در روســتاهای حاشیه گرگانرود در مسیر
دهنــه «خواجه نفــس» به ســوی دریای
خــزر بهتــر اســت ،امــا همچنــان اهالی
منطقه ،دســت یاری به ســوی مسئوالن
دراز کردهانــد .یکــی از اعضــای شــورای
اسالمی روستای «دهنه» گفت :مدیران
آب منطقــهای از چنــد روز قبــل قرار بود

پمپ ســیار بــرای تخلیــه آب منــازل در
اختیار اهالی قرار دهند ،اما هنوز خبری از
تحقق این وعده نیست .وی که عالقهای
به ذکــر نامش نداشــت ،اظهار داشــت:
بهدلیــل بــاال بــودن ســطح آب هــای
زیرزمینیاینمنطقهبایدهرچهسریعتر
ایــن آبهــا تخلیه شــود چون نفــوذ آب
به عمــق زمیــن نیازمند زمان بیشــتری
اســت« .رحمان خدیور» یکــی از زارعان
ایــن روســتا نیــز گفــت :بارندگی امســال

نوید کشــت مناســبی بــرای محصوالت
جــو و گنــدم مــی دهــد ،اما حاال بخشــی
از زمینهــای اهالــی بــه زیــر آب رفتــه و
احتمال وارد شدن خسارت به کشاورزان
زیاد است .وی افزود10 :سال خشکسالی
گرگانرود سبب شــده بود که دربستر این
رودخانه درختچههای گز بســیاری رشد
کند که این درختچههــا از عوامل تجمع
و هدایت آب به سوی زمینهای حاشیه
رودخانه است.

کنترل قاچاق چوب در استان اردبیل

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل :بهمنظور جلوگیری از قاچاق چوب ،تمامی کامیونهای حامل این محصول جنگلی کنترل میشود
نگار معاضدی

خبرنگار -اردبیل

افزایش وسعت دریاچه ارومیه

بارشهــای مناســب چند ماهه اخیر ســبب شــده حجــم آب دریاچــه ارومیه
 ۶۷۰میلیــون مترمکعب افزایش یابد .به گزارش ایســنا« ،فرهاد ســرخوش»
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی اظهارداشت:
تراز فعلی دریاچه ارومیه  ۱۲۷۰.۷۱متر اســت که نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته  ۳۳سانتی متر افزایش داشته اســت .وی با بیان اینکه وسعت فعلی
دریاچه ارومیه  2هزار و  242کیلومتر مربع است ،گفت :وسعت دریاچه ارومیه
در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته  ۳۸۶کیلومتر مربع افزایش داشــته
اســت .ســرخوش با بیان اینکه حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه یک
میلیارد و  ۹۲۰میلیون مترمکعب است ،تصریح کرد :حجم آب دریاچه ارومیه
ســال گذشــته یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون متر مکعب بود که نســبت به ســال
گذشــته  ۶۷۰میلیون مترمکعب افزایش یافته است .مدیر دفتر استانی ستاد
احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به آغاز رهاسازی مرحله اول
آب از ســد «دریک» ســلماس از  ۱۳بهمن ماه ،افزود :بر اســاس ابالغیه اخیر
شرکت مدیریت منابع آب ایران ،رهاسازی آب از سد دریک تا سقف  ۴میلیون
مترمکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت.
همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
دو خط  177طــرح در شهرســتانهای محــروم آذربایجــان
خـــبر
غربــی بــه بهرهبــرداری رســید کــه شــاخصه اصلــی آنها
محرومیت زدایی از استان بود.

«علیرضا صبوری» ،مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خراســان شمالی
اظهار داشت :همزمان با دهه فجر  60طرح برقرسانی با  413میلیارد و 698
میلیون ریال اعتبار در استان به بهرهبرداری رسید.
عکس :ایرنا

بــا تالش شــبانه روزی یــگان حفاظت
منابــع طبیعــی ،حمایــت دســتگاه
قضایــی ،پلیس راه و نیــروی انتظامی
استان اردبیل ،حمل ونقل چوبآالت
در استان کنترل میشود.
«شــهامت هدایــت» مدیــرکل
منابــع طبیعــی وآبخیــزداری اســتان
اردبیــل در گفتوگو بــا «ایران» افزود:
براســاس طرحــی از ســوی دادســتان
مرکــزی اســتان ،تمامــی کامیونهــای
حامــل چوب مورد بررســی قرار گرفته
و در صــورت برخورد بــا محمولههای
قاچاق ضمــن توقیف محموله ،اقدام
به تشــکیل پرونده و ارجــاع به مراجع
قانونی میشود.
ëëورود دادستان مرکزی اردبیل
وی گفــت :ایــن طــرح بهدنبــال
وصــول گزارشهایــی مبنــی براینکــه
چــوبآالت جنگلی قاچــاق از بعضی
از اســتانهای مجــاور به مقصد ســایر
استانهای کشور وارد اردبیل میشود،
اجرایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری

اســتان اردبیل با اشــاره بــه اینکه حکم
دادســتان مرکزی اســتان باعث شــد تا
حمــل و نقل چــوبآالت کنترل شــود،
اظهارداشــت :در پی اجــرای این حکم
بــه کمــک پلیــس راه ،در تمــام مبادی
ورودی اســتان ،پاســگاه ثابــت و ســیار
دایــر شــده و تاکنــون 9خــودرو حامــل
چــوبآالت بــدون مجــوز توقیــف و
محموله قاچاق ضبط شده است.
هدایت گفت :بر اساس کنترلهای
به عمل آمده در حال حاضر هیچگونه
چوب غیر مجاز از استانهای همجوار
وارد استان اردبیل نمیشود.
وی بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز
از طــرف ســازمان منابــع طبیعــی
وآبخیــزداری اســتان اردبیــل هیــچ
مجــوزی بــرای بــرش و برداشــت
درختــان جنگلهــای اســتان صــادر
نشــده ،یادآورشد :بیشــتر جنگلهای
اســتان در شهرســتانهای خلخــال،
نمیــن ،مشــگین شــهر و گرمــی قــرار
دارد کــه از ســالهای گذشــته ایــن
جنگلها تحت حفاظــت کامل اداره
کل منابــع طبیعــی وآبخیــزداری
استان اســت و تاکنون به هیچ عنوان
مجــوز قطــع درختــان از طــرف ایــن
سازمان صادر نشده است.

ëëکنترل قاچاق چوبآالت جنگلی
هدایــت افــزود :نیروهــای یــگان
حفاظــت منابــع طبیعــی بــه کمــک
دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی
بهصــورت شــبانه روزی و بــا کنتــرل
گلوگاههــای قاچــاق فعالیت داشــته و
بــا متخلفــان برخورد جدی میشــود،
تا سوداگران طبیعت فرصت تخریب
نداشته باشند.
وی کشت و کنترل درختان جنگلی
را مهمتریــن اصــل در حفاظــت،
احیــا و توســعه جنگلهــای اســتان
دانســت و افــزود :عــاوه بــر ممانعت
از قطــع درختــان جنگلــی و برداشــت
غیــر اصولــی جنــگل ،زراعــت چــوب
و حمایــت از آن مهمتریــن مســأله
درجهــت حفــظ جنگلهــا و احیــای
تنفس گاههای طبیعی کشور است.
ایــن مســئول حمایــت از زراعــت
چوب را بهعنوان یک تکلیف دانســت
و گفت :زراعت چوب مهمترین روش
تولید منابع و مواد اولیه صنایع چوبی
اســت .وی افــزود :اگــر زراعــت چــوب
بدرستی برای تأمین مواد اولیه صنایع
چوبی اجرایی نشــود ،قاچــاق چوب از
جنگلها افزایش خواهد یافت.
هدایــت تأکید کــرد :طبق قــرارداد

آشتی 2طایفه درگیر در ریگان کرمان

همزمــان بــا جشــن  40ســالگی انقــاب اســامی و ایــام
دهــه فجــر ،بــه همــت مســئوالن زمینــه صلح و ســازش
اخبـــار
میــان 2طایفــه «دهمیــری» و «ســابکی» در شهرســتان
ریگان اســتان کرمان که با هم اختالف داشــتند نیز فراهم شد.به گزارش ایرنا،
«حمیدرضا تاجآبادی» ،فرمانده انتظامی ریگان در مراســم صلح و ســازش
این  2طایفه ،گفت :با توجه به اینکه مدت  7ماه بین این  2طایفه اختالفاتی به
وجود آمده بود به منظور پیشگیری ازعواقب احتمالی صلح برقرار شد.

منعقد شــده ،امســال  2میلیون اصله
نهال صنوبر در اســتان تولید و در سال
 98بهصــورت رایــگان توزیــع خواهــد
شــد .عــاوه بر آن تــا پایان امســال نیز
توزیــع رایــگان نهال از طرف ســازمان
منابــع طبیعــی وآبخیــزداری اســتان
صورت خواهد گرفت.
ëëمشارکت مردم
هدایت با بیان اینکه نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعــی و آبخیزداری
اســتان بهصــورت شــبانه روزی و بــا

کنتــرل گلوگاههــای قاچــاق فعالیــت
داشــته و بــا متخلفــان برخــورد جدی
میشــود ،تصریح کــرد :انتظار میرود
ن زمینــه مــردم نیــز همــکاری و
در ایــ 
مشــارکت الزم را داشــته باشند چرا که
حفاظــت از منابع طبیعــی و مبارزه با
متخلفان در این حوزه با فعالیت یک
دستگاه میسر نمیشود.
وی از مردم و دوســتداران طبیعت
خواســت ،در صورت مشاهده تخریب
منابــع طبیعــی و قاچــاق هــر گونــه

فرآوردههای جنگلی و مرتعی توســط
افراد ســودجو و فرصــتطلب مراتب
را به شــماره تلفن رایــگان  1504مرکز
فرماندهــی یــگان حفاظــت منابــع
طبیعی استان اردبیل اطالع دهند.
گفتنــی اســت ،جنگلهــای اســتان
اردبیــل بــا احتســاب بیشــه زارهــا و
درختچــه زارها  63هــزار و  153هکتار
میباشــد کــه در ســه ناحیــه رویشــی
خزری (هیرکانی) ،ارسبارانی و تورانی
واقع شده است.

«حســن اکبــری» ،مدیــر شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
مرکــزی اعــام کــرد :در ســال  96در اســتان  4هــزار و  538تــن انــواع آبزیــان
پرورشــی تولیده شــده که این میزان تولید در مقایسه با سال  82و در یک بازه
زمانی  15ساله 5 ،برابر شده است.
مســابقات بینالمللــی کشــتی آزاد جهــان پهلــوان تختی امروز و فــردا  18و
 19بهمــن ماه با حضور  80کشــتی گیــر داخلی و همچنیــن  10تیم خارجی در
سرسرای 5هزار نفری امام(ره) شهر کرمانشاه برگزار میشود.

«اخــاق محمدیان» ،مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی خوزســتان
تصریح کرد :از ابتدای امسال در نواحی و شهرکهای صنعتی استان  13هزار
و  575میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی انجام شده است.

«جــواد زنجانــی» ،فرمانــدار اردبیل گفــت 250 :پروژه عمرانــی و اقتصادی
شهرســتان اردبیل به مناســبت ایام دهــه فجر با حضور اســتاندار و جمعی از
مدیران دستگاههای اجرایی به بهرهبرداری رسید.

