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آیا سمپاشی بهترین راه مبارزه با ملخهایی است که از عربستان به سوی ایران میآیند؟

مزار ع ایران زیرسایه ملخهای آفریقایی

ملخهای بالدار مهاجر آسیایی -آفریقایی از خانواده ملخهای جهنده صدادار
هستند .آنها در گروههای بزرگ زندگی میکنند .جیرجیرک زیرزمینی بیشتر عمر
خود را زیر زمین میگذراند .صدای آنها از همه حشرات بلندتر و در فاصله بیش
از  1/6کیلومتر (یک مایل) قابل شنیدن است .صدایی که شهروندان جنوبی ایران
حاال به صورتی شفاف آن را میشوند .این موجودات راست بال حاال در استانهای
جنوبی ایران اتراق کردهاند و طبق گزارش فائو کمکم تعدادشان از اینها بیشتر
خواهد شد.
در گزارش فائو آمده است« :براساس کنترلهای شدیدی که در سطح بیش از ۸۰
هزار هکتار انجام شده ،ملخهای صحرایی در دو طرف دریای سرخ در حال ازدیاد
هستند .عالوه بر این دومین نسل در برخی سواحل سودان و عربستان در حال
زیاد شدن است .برخی از این گروهها به سمت عربستان حرکت کرده و در ماه
مارس تخمگذاری کردند .در جنوب غرب آسیا گروههای بزرگتر و تعدادی گلهها
در سواحل جنوب ایران هستند و پایان مارس آنجا از تخم بیرون آمدند ».براساس
گزارش فائو طی ماه آوریل تعداد ملخها در دو طرف دریای سرخ کاهش مییابد اما
جمعیت آنها در داخل عربستان و همچنین جنوب ایران و جنوب غرب پاکستان
افزایش زیادی خواهد یافت.
شایعه حضور ملخهای صحرایی یا آفریقایی در جنوب ایران از ماههای
آخر سال  97یعنی اوایل بهمنماه آغاز شد؛ شایعهای که به سرعت از سوی
مسئوالن تکذیب شد .کیخسرو چنگلوایی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خوزستان در همان زمان اعالم کرد که «خبری از هجوم ملخها در ایران نیست
و تا کنون در چهار شهرستان استان این ملخها به صورت انفرادی دیده شدهاند
اما در حال حاضر جای نگرانی برای استان نیست ».او گفت که «کمکاری در
ش قراوالن این
کشورهای همسایه باعث شد تا شاهد ورود دستههای اولیه و پی 
آفت به ایران باشیم .این نوع آفت در برخی از استانها مانند بوشهر و هرمزگان
پیدا شده است اما میزان این نوع ملخ به مرحلهای که شاهد طغیان آن در مزارع
باشیم نرسیده است».
با گذشت چند ماه از این خبر و وقوع سیل در استانهای جنوبی ،حاال در
فروردین ماه تصاویری از ورود دستههای ملخ منتشر شده که حکایت از رسیدن
تعداد ملخها در ایران به مرز هشدار دارد .سعید معین ،مدیر مبارزه با آفات
ن شایعه که
عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در این رابطه گفته است« :ای 
 ۵۰میلیون ملخ در راه ایران هستند صحت ندارد ،اما امسال وضعیت به مراتب
م چراکه تجمع
بدتری نسبت به سالهای گذشته در زمینه هجوم ملخها داری 
دستههای ملخ در عربستان سعودی ایجاد شده و به صورت گروه گروه این ملخها
در حال حمله به شمال شبهجزیره عربستان سعودی و نهایتا ًمرزهای جنوبی کشور
هستند ».این اولین باری نیست که ایران با هجوم این تعداد ملخ مواجه میشود.
بزرگترین حمله ملخها پیش از این مربوط به سالهای  ۴۰تا  ۴۲میشود که ۲.۵
میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی را مورد حمله قرار داده است و تنها حدود ۴
استان درگیر آن بودهاند .اما برخی کارشناسان هجوم این بار ملخها به ایران را حتی
از هجوم ملخها در دهه  40بیشتر میدانند و میگویند که ما با سطح گستردهتری
از این هجوم مواجهیم که بارندگیهای خوب زمستان گذشته علت هجوم آنها به
ایران است .با این حال مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات
از آمادگی برای مقابله با این حشرات خبر داده است .او گفته که هیچ نگرانی بابت
مقابله با ملخهای مهاجم نداریم و تاکنون بیش از یک میلیون ملخ در عملیاتهای
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استانهای جنوبی ایران پس از سیل میزبان مهمانان ویژهای از سوی عربستان هستند .مهمانانی ناخوانده که حاال دردسر جدیدی را برای استانهای
سیلزده ایران رقم زدهاند .فارغ از آزاری که این مهمانان ریزنقش ِ چند سانتیمتری میتوانند برای شهروندان استانهای جنوبی ایران داشته باشند
شهروندانی که حاال از قضا دست طبیعت آنها را بیخانمان هم کرده و در معرض خطر بیماریهای مختلف قرار داده  -هجوم ملخها به  6استان ایرانسبب شده تا مسئوالن را بیش از پیش نگران امنیت غذایی کشور کند .امنیتی که پیش از این توسط سیل تهدید شده و طبق آمار وزیر جهاد کشاورزی
حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است .با این حال گرچه مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات از آمادگی ایران برای
مقابله و مبارزه با ملخهای آفریقایی خبر داده اما گفته که «تنها نیاز ما اعتباراتی است که پیشبینی کردهایم اما هنوز دریافت نکردهایم» .اعتباری که برای
خرید تجهیزات و سموم مورد نیاز است .سمومی که نه تنها میتواند زندگی حشرات مفید را تهدید کند بلکه خطری برای سالمت انسان محسوب میشود.
اینجا است که این سوال مطرح میشود که بهترین راه برای مقابله با ملخها چه میتواند باشد؟
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سازمان حفظ نباتات معدوم شدهاند .با این حال به گفته معین ،مشکل اصلی در
این زمینه اعتبارات است که بتوانیم در اردیبهشتماه با توجه به پیشبینیهای
صورت گرفته آمادگی خود را برای هجوم ملخها بیشتر کنیم .او گفته« :در این
زمینه پیشنهاد اعتبار  ۱۲میلیارد تومانی را به ستاد بحران کشور ارائه کردهایم و با ۱۰
میلیارد تومان آن موافقت شده اما هنوز هیچ اعتباری به سازمان حفظ نباتات برای
اجرای عملیات مبارزه با ملخهای مهاجم داده نشده است».
با این حال اما اصلیترین سوال اینجا است که اصال میتوان با این حشرات

مقابله کرد؟ آیا استفاده از سموم دفع آفات نباتی بهترین گزینه برای مصون ماندن
از این حشرات است؟ اگر هست چرا عربستان از آن استفاده نکرده؟ آیا عربستان
متهم به کمکاری است؟ اتهامی که چندی است برخی از رسانهها آن را به عربستان
وارد کرده و این کشور را متهم به همراهی با ملخها برای رسیدن به ایران کردهاند.
اسماعیل کهرم ،فعال محیطزیست و جانورشناس این اتهامات را رد میکند و
خ صحرایی یک حشره اجتماعی است که در
در گفتوگو با «ابتکار» میگوید :مل 
تعداد بینهایت هر  10سال یا  20سال به قدری زیاد میشود که در منطقهای که

آگهی مزایده عمومی

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد

کشف  ۱۹کیلو و  ۵۰۰گرم حشیش از یک دستگاه خودروی پژو در یاسوج
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت ۱۹ :کیلو و  ۵۰۰گرم حشیش از
یک دستگاه خودروی پژو در محور شیراز -یاسوج کشف شد.
علی کرم بازیان با اشاره به جزئیات خبر ،افزود :مأموران پاسگاه انتظامی
تنگ سرخ با هماهنگی مرجع قضائی حین گشت زنی و کنترل وسایل نقلیه
محور شیراز به یاسوج به یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵مشکوک شده و آن
را متوقف کردند.
بازیان تصریح کرد :مأموران در بازرسی از این خودرو  ۱۹کیلو و  ۵۰۰گرم
حشیش را که به طرز بسیار ماهرانهای در آن جاساز شده بود کشف و ضبط
کردند .وی افزود :راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به مرجع قضائی تحویل
داده شده و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در پایان از عزم جدی پلیس در
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ خبر داد و عنوان کرد:
مردم و همشهریان عزیز باید پلیس را در تأمین امنیت جامعه یاری نمایند

نوبت اول

عمومی و با شرایط اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند .متقاضیان می توانند از
تاریخ درج آگهی ( )98/01/29تا ساعت  14:30مورخ  98/02/07اسناد مزایده را دریافت نمایند .ضمن ًا کلیه مراحل
برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم
و اخبار و گزارشات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان و هنجارشکنان و مخالن
نظم و امنیت جامعه را از طریق تماس با تلفن  ۱۱۰به نیروی انتظامی اطالع
دهند.

اعتقاد به جوانان برای عبور از گردنه های سخت ضروری است

معاون استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت :هنر مبتذل غربی و غول های
رسانه ای صهیونیستی و آمریکایی همواره با تاکید بر میهن پرستی و وطن
دوستی خود ،کودک کشی رژیم صهیونیسم را هنر می داند و دفاع مردم
مظلوم فلسطین را حرکت تروریستی قلمداد می کنند.
امروز جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر از دستگاه ها و نهادهای مختلف
فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

شهردار یاسوج خبر داد

برگزیدگان اولین مسابقه المانهای شهری تجلیل می شوند
شهردار یاسوج از برگزاری جشن روز جوان و تقدیر از برگزیدگان اولین
مسابقه المانهای شهری خبر داد.
نستهن مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ،افزود :جشن روز
جوان و تقدیر از برگزیدگان مسابقه المان سازی عصر چهارشنبه در سالن
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله ملک حسینی شهر یاسوج برگزار میشود.
مقدم با اشاره به مسابقه طراحی المانهای شهری ،عنوان داشت :با تهیه
پوستر مسابقه و تعیین محورهای برنامه ،ارسال آثار به دبیرخانه برگزاری
مسابقه آغاز شد.
مقدم تصریح کرد :کار داوری آثار با تالش داوران انجام شد و سه اثر برتر
مشخص شدند .وی افزود :همچنین سه اثر برگزیده و شایسته تقدیر نیز
مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

مزایده شماره  79/694مورخ 26/01/1398

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خودروهای ذیل را از طریق مزایده

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد که
استفاده از هنر ،خالقیت و توانمندی جوانان مناسب ترین راهکار و بهترین
ابزار برای غلبه بر سختی ها و عبور از گردنه های سخت است.
سید محمد کاظم نظری روز پنجشنبه در دیدار جمعی از متولیان امور
فرهنگی با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود :دولت تدبیرو
امید نیز با اعتقاد راسخ به این مهم همواره به دنبال ایجاد فرصت های مناسب
برای جذب و استفاده بهتر از توانمندی جوانان در عرصه های گوناگون است.
وی همچنین به شهادت شهید مرتضی آوینی و هفته هنر انقالب نیز اشاره
کرد و گفت :بهترین ابزار مقابل هنر مبتذل غربی تکیه بر هنر متعهد انقالب
است .نظری هنر برآمده از حقایق جامعه را نمونه ای بارز از هنر انقالبی و
متعهد دانست و تصریح کرد :در مقابل هنر مبتذل غربی هنجارها را ناهنجار
و ناهنجاری ها را هنجار جلوه میدهد.
وی بر تقویت بیش از پیش جایگاه هنر انقالب برای غلبه بر تنگناها و
بسیاری از چالش های اجتماعی و فرهنگی در جامعه نیز تاکید کرد.

اسکان دارند ،نمیتواند آنها را تعذیه کند بنابراین مجبور به مهاجرت میشود.
تعداد آنها به قدری زیاد است که از طریق ماهواره به صورت ابرهای قرمز رنگ
ن باد غالب آنها را در مسیر حرکت خود
بر فراز کشورها دیده میشوند و جریا 
به منطقهای دیگر منتقل میکند .او معتقد است :عربستان عالوه بر اینکه
نمیتوانست کاری در زمینه مهار این ملخها کند ،حتی اگر دست به اقدامی
از جمله استفاده از آفتکشهای نباتی میزد ،ضررش برای محیطزیست و
حیاتوحش بیشتر از طغیان جمعیت ملخها بود .کهرم میگوید :وقتی ملخها
در استانهای مختلف عربستان –کشوری که پوشش گیاهی زیادی هم ندارد -
پراکنده شد ه باشند ،استفاده از روشهای معمول دفع آفات نباتی نه تنها کاری
از پیش نمیبر د بلکه سبب صدمات فراوانی به طبیعت ،سایر موجودات و حتی
انسان میشود .او میافزاید :استفاده از سموم دفع آفات نباتی در ایران هم به
هیچ صورتی توصیه نمیشود چراکه این کار به سایر حشرات مفید مانند زنبورها
و سایر جانورانی که گردهافشانی میکنند ،آسیب میزند و حتی گیاهان را نیز
از بین میبرد .عالوه بر این مبارزه با این حشرات بسیار دردسرآفرین و سخت
است .در چند کشور از جمله استرالیا چند هواپیما حین سمپاشی به دلیل ورود
ملخها به موتور هواپیما سقوط کردهاند.
او میگوید :پیشنهاد این است که این حشرات در منطقهای از ایران بنشینند و
آنجا را برهوت کنند و بعد خود از گرسنگی بمیرند .تصاویر متعددی از میلیونها
تن جسد ملخهای بر زمین ریخته وجود دارد .خوشبختانه اگر بادی وجود نداشته
باشد حرکت ملخها ب ُرد زیادی ندارد .پرواز آنها به صورت جهشی است ،یعنی
بر زمین مینشیند ،با پاهای بلند و قوی خود بر زمین میکوبد و به جلو حرکت
میکند .بنابراین اگر باد نباشد این حشرات نمیتوانند بیش از  1متر یا  3پا جهش
کنند .بنابراین این نقطه ضعف یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن
توجه کند.
این فعال محیطزیست درباره تهدید شدن امنیت غذایی ایران به واسطه ملخها
میگوید :سیل امنیت غذایی ایران را بیشتر از ملخها تحتتاثیر قرار داده است.
تا کنون چندین میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی با سیل شسته شده و اگر
تا دیروز ایران از نظر فرسایش خاکی رتبه اول را داشت ،حاال با وقوع سیل این
موضوع محرز شده است؛ خاکی که بیش از هر چیز دیگری برای تولید محصوالت
غذایی به آن نیاز داریم .او ادامه میدهد :اگر سیل ،زلزله ،فرسایش خاک ،امراض
و بیخانمانی مردم را نداشتیم هجوم ملخها به ایران بسیار مهم بود اما در صورت
وجود اینها ما واکسینه شدهایم .گرچه مسئوالن معتقدند که باید مبارزه با این
د چراکه نباید به
آفت هرچه سریعتر آغاز شود و تا خرداد ماه ادامه داشته باش 
استانهای سرسبز ایران برسد ،اسماعیل کهرم میگوید :مطمئن باشید که تا خرداد
ماه آنها از بین میروند چراکه طغیان جمعیت حشرات و جانورانی از جمله ملخ،
شته و قورباغه به پیک (حداکثر) میرسد ولی از آن به بعد با سقوط همراه است.
حتی اگر تخمریزی کنند ،به محض بیرون آمدن ملخها از تخم ،امکان بقای آنها به
صفر میرسد چراکه پدران و مادران آنها غذایی برای فرزندان خود در منطقه باقی
نگذاشتهاند .وقتی به منطقهای که عاری از مواد غذایی مطلوب برسند ،از منطقه
به منطقه دیگری پرواز میکنند .ملخها زمانی به ایران رسیدهاند که زمینهای
کشاورزی به واسطه سیل شسته و نابود شده بنابراین در پی غذا از منطقهای به
منطق ه دیگر پرواز خواهند کرد و جمعیت آنها در پی این بیغذایی و کم غذایی
کاهش پیدا خواهد کرد و خودشان نابود خواهند شد.

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده

محققسازند.

 -1نوع و مقدار کاال و یا مال با ذکر مشخصات :شامل تعداد  8دستگاه خودرو.
رديف

شماره انتظامي

نوع

سيتسموتیپ

پالك

رنگ

مدل

شماره موتور

شماره شاسي

وضعیت

بدهی به شرکت
ملی پخش فرآورده
های نفتی (ریال)

قيمت پايه
(میلیون ریال)

تاریخ اتمام
بیمه

1

 262الف49/11

وانت
دوکابین

نیسان دی
ایکس

دولتی

سفید روغنی

1383

KA24879205Y

PBC22208559

فعال

21571300

430

98/4/5

2

 261الف49/11

وانت
دوکابین

نیسان دی
ایکس

دولتی

سفید روغنی

1383

KA24879232Y

PBC22208534

فعال

24883200

360

98/5/16

3

 184الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830702

NAMAIB19S5T000022

فعال

16904800

300

98/4/7

4

 187الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830682

NAMAIB19S5T000024

فعال

19542300

292

94/3/27

5

 185الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830685

NAMAIB19S5T000027

فعال

18317600

290

98/4/21

6

 186الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830677

NAMAIB19S5T000025

فعال

18309450

250

98/4/7

7

 154الف49/12

سواری

پژو 405

دولتی

نقره ای

1386

12486053973

40418159

فعال

10340200

135

98/5/15

8

 135الف49/12

سواری

پژو 405

دولتی

زردخورشیدی

1386

12486000433

40405963

فعال

10340200

110

98/01/23

-2زمان بازدید متقاضیان از نمونه یا عین کاال و مال :از ساعت  8صبح تا .14

-3مدت و محل و نحوه بازدید :از  98/01/29تا  98/02/07به استثنای روزهای تعطیل ،محل بازدید اداره کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان ،بازدید برای عموم آزاد است.

 -4سپرده تضمین شرکت در مزایده :به میزان  10درصد مبلغ پایه به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و ارائه گردد.

-5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :ساعت  14:30مورخ  1398/02/17و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 10
مورخ  1398/02/18درمحل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد.
 – 6سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می باشد.

-7هزینه های درج آگهی روزنامه در دو نوبت ،هزینه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ،بدهی به شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ،ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروها بعهده برندگان

مقدم با اشاره به نقش المان سازی در بهبود فضاسازی شهری از برنامه
ریزی برای ایجاد المانهای شهری خبر داد.

مزایده خواهد بود( .تلفن تماس)07433334611 :

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد

