آب و منابعطبیعی
اخبار آب
فرهاد سرخوش:

ساختپنهانيدرياچهمصنوعي
خيانت به درياچه اروميه بود

مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت:
پروژه پنهاني تبريز خيانت بزرگي به درياچه اروميه بود .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایسنا ،سرخوش با اشاره به طرح احداث يك درياچه مصنوعي
در آذربايجان شرقي با حقابه درياچه اروميه افزود :طبق مصوبات قانوني،
آبي از اين نقطه به كشاورزي نميدهند با اين وجود آذربايجان شرقي با
احداث درياچه مصنوعي و ايجاد آب بند خيانت بزرگي به درياچه اروميه و
پنج ميليون نفر جمعيت ساكن حوضه آبريز كرد .وي بااشاره به نامهنگاري
خود با رئيس سازمان محيط زيست براي پيگيري اين موضوع افزود :اين
سازمان به استاندار آذربايجان شرقي و وزير نيرو اعالم كرده است كه طرح
ايجاد درياچه مصنوعي از حقابه درياچه اروميه بايد متوقف شود .سرخوش
باابراز تأسف از اقدام آذربايجان شرقي واينكه مسير حركت ريزگردها با وجود
خشكي درياچه به سمت اين استان است و بيشترين خسارت را خواهد ديد
عنوان كرد :ايجاد پارك آبي در چنين وضعيت نامناسب ذخاير آبي كشور
غيرمنطقي است .وي با بيان اينكه اين آببند آجي چاي توانايي ذخيره بين
 ۳۵۰تا  ۴۰۰ميليون مترمكعب آب را دارد تصريح كرد :آذربايجان غربي با
چه سختي قطره قطره آب ذخيره ميكند تا وضعيت درياچه دچار بحران
نشود در حالي كه آذربايجان شرقي اقدام به احداث اب بند و پارك ابي
ميكند كه جاي بسي تاسف دارد .وي بابيان اينكه حقابهاي كه از سمت
تبريز به سمت درياچه هدايت ميشود ،بسيار جزئي است افزود ۹۰ :درصد
آب از آذربايجان غربي به درياچه اروميه هدايت ميشود .سرخوش بااشاره
به اينكه تراز امروز درياچه اروميه 1270/46است گفت :مساحت درياچه
یک هزارو  953كيلومتر مربع و حجم آب نيز يك ميلياردو ۴۰۰ميليون
مترمكعب گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري
نكرده است.

تصفيهخانهآبازنا ۱۴سالهشد

تصفيهخانه آب شرب شهر ازنا در حالي  ۱۴ساله ميشود كه مديرعامل
شركت آب منطقهاي لرستان از وعده جديد براي افتتاح اين پروژه در
هفته دولت امسال رونمايي كرد .باوجود قرار داشتن شهرستان ازنا در
دامنه اشترانكوه و بهرهمندي از منابع آبي فراوان ،آب شرب اين شهرستان
طي سالهاي گذشته بهطور كامل از طريق چاه تأمين ميشد .وجود
حدود  ۱۲هزار چاه جذبي در اين شهرستان و خطر آلودگي آبهاي
زيرزميني و كيفيت پايين آب چاه نسبت به آب سراب ،ضرورت تامين
آب شهرستان ازنا از سراب كمندان را دوچندان ميكرد تا اينكه طرح
انتقال آب از سراب كمندان به شهر ازنا در سفر اول دولت نهم به استان
لرستان به تصويب رسيد و عمليات اجرايي آن آغاز شد .اكنون پس از
گذشت حدود  ۱۴سال اين طرح مراحل پاياني خود را طي ميكند و
با بهرهبرداري از تصفيهخانه دايم شهر ازنا عمليات آبرساني از سراب
كمندان به اين شهر تكميل خواهد شد تا شايد بزودي شاهد تحقق اين
مهم و آرزوي ديرينه باشيم .رضا ميرزايي در گفتوگو با خبرنگار مهر با
اشاره به تصفيه خانه آب شرب شهر ازنا ،اظهار داشت :پيشرفت فيزيكي
اين تصفيه خانه باالي  ۹۰درصد است .وي با بيان اينكه اين طرح ،جزو
پروژههايي بوده كه طي هفته دولت امسال به بهرهبرداري خواهد رسيد،
عنوان كرد :تصفيهخانه آب شرب ازنا در گذشته تعطيل بود و تنها چند
نگهبان در آن حضور داشتند .مديرعامل شركت آب منطقهاي لرستان،
بيان داشت :اين پروژه ،جزو پروژههاي مهر ماندگار بود و رديف اعتباري
آن نيز تعطيل شده بود كه با پيگيريهاي صورت گرفته توانستيم از
محل اعتبارات شهرهاي داراي تنش آبي اعتبار براي آن بگيريم.
ميرزايي با اشاره به فعاليت در اين پروژه به صورت دو شيفت ،گفت :با
وجود تحريمهايي كه وجود دارد بخش عمدهاي از تجهيزات مورد نياز
اين تصفيه خانه وارد استان شده است .اين سخنان در حالي مطرح
ميشود كه پيش از اين رضا ميرزايي مديرعامل شركت آب منطقهاي
لرستان در تاريخ  ۱۱آبان سال گذشته با اشاره به زمان بهرهبرداري از اين
پروژه ،بيان داشت :با توجه به برنامه زمانبدي صورت گرفته فاز اضطراري
اين تصفيه خانه در دهه فجر سال جاري افتتاح خواهد شد و آب شرب
سالم و بهداشتي در اختيار مردم ازنا قرار خواهد گرفت .مديرعامل
شركت آب منطقهاي لرستان ،يادآور شد :در صورت تامين اعتبارات
الزم كل مجموعه تصفيه خانه آب شهر ازنا تا اوايل تابستان سال  ۹۷به
بهرهبرداري خواهد رسيد.

خراسان رضوي بدون قطعي آب
از پيك مصرف عبور كرد

حسين اسماعيليان به تنش آبي در  30شهر خراسان رضوي در طول
تابستان جاري اشاره و بيان كرد :هيچ يك از مناطق شهري اين
استان حتي در اوج مصرف آب درگير قطع و نوبتبندي آب نشدند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي افزود :اين موفقيت نتيجه
اجراي مديريت مصرف توسط شهروندان خراساني است بهطوري كه
ميزان توليد آب خراسيان رضوي طي چهار ماه نخست امسال نسبت
به مدت مشابه چهار درصد معادل  752هزار مترمكعب كاهش يافت.
مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوي ادامه داد :پارسال
 167ميليون مترمكعب آب آشاميدني براي شهرهاي اين استان به
جز مشهد توليد شد .وي همچنين حجم هدررفت و ميزان آب بدون
درآمد را در خراسان رضوي حدود  29درصد اعالم و بيان كرد :براي
كاهش ميزان آب بدون درآمد اقدامات مختلفي نظير اصالح شبكه،
شناسايي انشعابات غيرمجاز و كنتورهاي خراب دنبال ميشود27 .
ميليون و  861هزار و  731مترمكعب آب طي فصل بهار امسال در
خراسان رضوي مصرف شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال به ميزان
چهار درصد كمتر شده است .ماموريت شركت آب و فاضالب خراسان
رضوي آبرساني و اجراي شبكه فاضالب در  73شهر خراسان رضوي
به جز مشهد است.

خشكي و كمآبي در استان زنجان
يك واقعيت اقليمي است

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان گفت :خشكي در استان
زنجان يك واقعيت اقليمي است و تنها راه مقابله با آن مصرف صحيح
آب است .به گزارش «سبزینه» به نقل از آریا ،عليرضا جزء قاسمي اظهار
داشت :مشتركين در فصل اوج گرما با راهكارهايي ساده ميتوانند از
هدررفت آب جلوگيري بهعمل آورده و اين مايه حياتبخش را براي
خود و آيندگان ذخيره كنند .وي افزود :آبياري درختان و گياهان
در ساعات خنك روز ميتواند از هدر رفت آب به نحو چشمگيري
جلوگيري بعمل آورده و ميزان بهره وري آبياري را نيز افزايش دهد
كه متأسفانه اين مورد از نظر برخي شهروندان مغفول مانده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان گفت :اگر تنها در هنگام
مسواك زدن شير آب باز باشد در هر دو دقيقه با جريان متوسط ،حدود
دوازده ليتر آب هدر ميرود .وي اظهار داشت :بهطور متوسط يك سوم
مصرف آب در هر خانه مربوط به بخش استحمام است كه با كاهش
پنج دقيقهاي زمان حمام كردن در ازاي هر دقيقه كاهش  20ليتر آب
صرفه جويي خواهد شد .جزء قاسمي با بيان اينكه برخي شهروندان
براي شستوشوي فرشهاي منزل خود از آب شرب استفاده ميكنند،
گفت :با فرهنگسازي صحيح استفاده از آب ميتوان در بسياري از
زمينهها از هدر رفت آب به صورت بيهوده جلوگيري به عمل آورد .اين
مسئول رفع نقص فني كولرها و استفاده از سايه بان براي كولر را باعث
كاهش  10درصدي مصرف آب اعالم كرده و افزود :جايگزيني جارو
به جاي شلنگ آب در پاكسازي حياط و محوطهها و عدم استفاده از
آب آشاميدني براي شستوشوي خودرو نيز از ديگر راهكارهاي كاهش
مصرف آب است .جزء قاسمي از همكاري مردم در مصرف بهينه آب
در دو ماهه تابستان سال جاري تقدير و درخواست كرد مردم همچنان
مديريت مصرف را در دستور خود قرار دهند.
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آگاهسازي و مشاركت دستگاههاي مختلف و مردم اقدامي موثر براي كاهش آتشسوزي در عرصههاي جنگلي است

شعلههايآتشنوازندهسمفونينابودیجنگلها
سبزینه

حسن حسیندوست

در ميانه فصل گرما ،شعلههاي آتش گاه و بيگاه در مراتع و جنگلها
سمفوني مرگ گياهان را مينوازند و عامل انساني عمدهترين دليل
اين خسارت بزرگ در عرصههاي طبيعي است .وقوع آتشسوزيها
در دامنه طبيعت هر ساله سطح وسيعي از جنگلها و مراتع را تخريب
ميكند و باعث وارد شدن خسارتهاي جبرانناپذير به طبيعت و
نابودي زيستبومهاي جانوري ميشود .در بسياري از كشورها آب
و هوا و وزش باد و عوامل طبيعي در بروز آتش نقش پر رنگي ايفا
ميكنند و در كشور ما نيز متناسب با وضعيت هر منطقه علت وقوع
آتشسوزي در طبيعت متفاوت است ،اما نقش رو به افزايش عوامل
انساني در اين زمينه انكارناپذير است .مراتع و جنگلها سرمايههاي
عظيم ملي هستند و هر فرد به نوبه خود در حفظ و حراست از آنها
و همچنين جلوگيري از تخريب و خساراتهاي ناشي از حوادث و
وقوع آتش در دل طبيعت نقشی مهم دارد .از سوي ديگر مراتع و
عرصههاي طبيعي و پوشش گياهي آن در اقتصاد و توسعه پايدار هر
منطقه نقش اثرگذار دارد؛ بهطور مثال در شهرستان خمين معيشت
بسياري از خانوادهها از دل مراتع تأمين ميشود ،اما با شروع فصل
گرما ،آتشسوزي در مراتع و جنگلهاي اين شهرستان نيز افزايش
مييابد و به دنبال اين سوانح به تدريج مراتع و پوشش گياهي موجود
در معرض نابودي قرار ميگيرند.
 ۱۰۰هزار هكتار از مراتع خمين
در موقعيت بحران آتشسوزي
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خمين گفت:
از  ۲۳۰هزار هكتار مراتع و عرصههاي طبيعي شهرستان خمين،
 ۱۰۰هزار هكتار در موقعيت بحران آتشسوزي قرار دارد .نصرتاهلل
هاشمي اظهار كرد :به دليل خشكسالي و كم بارشي در سال جاري
و شروع فصل تابستان و افزايش دماي هوا در شهرستان خمين،
پيشگيري از آتشسوزي از طريق اطالعرساني و آگاهسازي مردم از
اهميت بسياری برخوردار است .وي با اشاره به اينكه در سال ۹۵
آتشسوزي در مراتع خمين به ميزان  ۸۰۰هكتار و در سال  ۹۶در
 ۱۰هكتار از مراتع رخ داد ،افزود :فرهنگسازي ،آگاهسازي و مشاركت
دستگاههاي مختلف و همچنين رعايت نكات ايمني از سوي مردم
اقدامي موثر براي پيشگيري و كاهش آتشسوزي در عرصههاي
جنگلي و مرتعي شهرستان خمين است .رئيس اداره منابع طبيعي
و آبخيزداري شهرستان خمين خاطرنشان كرد :ميزان آتشسوزي در
مراتع و منابع طبيعي شهرستان خمين در سال گذشته نسبت به سال
 ،۹۵با كاهش  ۹۵درصدي روبهرو بوده است .هاشمي با بيان اينكه
عوامل طبيعي و انساني در به وجود آمدن آتش نقش دارند ،تصريح
كرد :مواد سوختني ،اكسيژن و شعله آتش مثلثي است كه در كنار
يكديگر باعث ميشود آتشسوزي در مراتع اتفاق بيفتد و عامل عمده
آتشسوزي نيز رفتارهاي انساني در طبيعت است .وي با بيان اينكه

قنات «چشمه مير» در روستاي مرك كه بر اثر سيل تخريب شده
بود ،باهمت مردم و بسيج سازندگي جاني دوباره گرفت .تاريخ
سه هزارساله قناتها در خراسان جنوبي نشان از اين دارد كه اين
حفرههاي زيرزميني به عنوان شاهرگ حياتي بسياري از مناطق
محسوب شده و آبادي روستاها به آن وابسته است .همچنين اين
رشتهها ،نقشي بنيادين در توسعه كشاورزي و فعاليتهاي مربوط
به آن دارند كه اكنون با كمبود بارندگيها به يغما برده شده و بايد
براي احياي آنها چارهانديشي كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
مهر ،قنات روستاي مرك از جمله قناتهاي ورثهاي در اين روستا
بوده كه طي ساليان گذشته شيره جان خود را نثار روستاييان
ميكند تا زندگيشان بوي بهاري گيرد .در پي بارندگيهاي سال
جاري و روانهشدن آب از دامنه كوهها« ،چشمه مير» در البهالي
طغيان آب محوشد و آخرين بارقهاميد روستاييان را به يغما برد.
قريب به  ۴۰روز مردم روستاي مرك تنها سكوت قنات را شاهد
بودند و از آن همه جوش و خروش آب ،تنها چند قطره را به
كام دامها ميكشاندند .همت باالي مردم و همكاري مسئوالن
حياتي دوباره به قنات خفته «چشمه مير» داد و تالش شبانهروزي
نيروهاي مردمي روزنههاي اميد مرك را گشود.
 ۴۰روز برداشت آب نداشتيم
يكي از اهالي روستاي مرك و سرپرست كار بازسازي قنات
روستا بيان كرد :چشمه مير داراي  ۱۰۰مالك است .حسن مركي
با بيان اينكه اين قنات در پي بارانهاي سيلآسا تخريب شده
است ،اظهار كرد :به دنبال اين سيلزدگي ،آب چشمه قطع شد

الزم است كشاورزان پس از برداشت ،از آتش زدن باقيمانده محصوالت
خود خودداري كنند ،اظهار كرد :اداره راه و شهرسازي با علفچيني
شانههاي خاكي مسيرهاي اصلي در كاهش ميزان آتشسوزي نقشي
اثر گذار دارد .هاشمي با بيان اينكه عرصههاي جنگلي و مرتعي جزو
سرمايههاي ملي بوده و از ارزش بسيار بااليي برخوردار است ،افزود:
كوچكترين سهلانگاري و خطاي انساني و هرگونه اقدام نسنجيده
باعث بروز آتشسوزي و خسارات جبرانناپذير در عرصههاي طبيعي
خواهد شد ،بنابراين نياز است نكات ايمني در هنگام تفريح و تفرج در
طبيعت از سوي خانوادهها مدنظر قرار گيرد .رئيس اداره منابع طبيعي
و آبخيزداري شهرستان خمين گفت :شماره تلفن  ۱۵۰۴آماده دريافت
گزارشهاي مردمي درباره آتشسوزي يا هرگونه تخريب و تصرف در
عرصههاي منابع طبيعي است كه نيروهاي امدادي در اين زمينه به
صورت شبانهروزي پاسخگو هستند.
كاهش نقش عامل انساني در آتشسوزي مراتع
با فرهنگسازي
فرماندار خمين نيز در اين رابطه اظهار كرد :جنگلها و مراتع

ثروت و سرمايه ملي هر كشور محسوب ميشوند و حفظ و حراست
از آنها نيازمند فرهنگسازي و اطالعرساني در راستاي پيشگيري
از وقوع هرگونه حادثه است .احمد طهراني بيان كرد :آتشسوزي
در جنگلها و مراتع مهمترين عامل تخريب اين سرمايههاي
عظيم است و متأسفانه با شروع فصل گرما ،و ورود گردشگران و
استفاده از طبيعت در اين فصول ،افزايش آتشسوزي در جنگلها
و مراتع نيز مشاهده ميشود كه ميتواند خسارات جبرانناپذيري
به زيست انسان و طبيعت و جانوران وارد كند .وي با بيان اينكه
نقش انسان در وقوع آتشسوزي در جنگلها و مراتع انكارناپذير
است ،تصريح كرد :فرهنگسازي ،آموزش و اطالعرساني از
طريق بهرهگيري از ظرفيت دهياران ،آموزش الزم به كشاورزان
در مناطق روستايي در هنگام برداشت محصوالت كشاورزي و
جلوگيري از آتش زدن باقيمانده محصوالت و همكاري مردم و
مسئوالن در هنگام وقوع آتش در مزارع و جنگلها از اهميت
بسياری برخوردار است .فرماندار خمين خاطرنشان كرد :اگرچه
پيشگيري از وقوع آتشسوزي در مزارع و عرصههاي طبيعي بايد
مورد توجه قرار گيرد ،اما هنگام وقوع آتشسوزي و مديريت بحران

خروش دوباره آب در «چشمه مير»
و امكان استفاده از آن وجود نداشت .وي با بيان اينكه به مدت
چهل روز آب اين قنات قطع بود ،گفت :تنها چند قطره آب در
قنات ميجوشيد كه مورد استفاده دام قرار ميگرفت .مركي بيان
كرد :خوشبختانه با همكاري مسئوالن و مردم ،اقدامات خوبي
در بازسازي قنات اجرايي شده و اميد دوباره به روستا بازگشته
است .خوشبختانه با همكاري مسئوالن و مردم ،اقدامات خوبي
در بازسازي قنات شده و اميد دوباره به روستاي «مرك» بازگشته
است .وي با بيان اينكه قطع چهل روزه آب ،براي كشاورزان
خسارتهايي به دنبال داشت ،اظهار كرد :طي اين مدت هيچ
برداشتي از قنات نداشتيم .سرپرست كار بازسازي قنات روستاي
مرك اظهار كرد :با اجراي پروژه ميزان آب قنات هم افزايشيافته
و كيفيت قنات مستحكمتر شده است .مركي كولگذاري قنات را
از جمله اقدامات اجرايي دانست و گفت :در اين پروژه  ۲۰ميليون
تومان از سوي اهالي روستا جمعآوري شده است.
بدون قنات هيچ نداشتيم
يكي ديگر از اهالي روستاي مرك بيان كرد :چشمه مير
تأمينكننده آب مورد استفاده دامها و مزارع كشاورزي است.
محمد غالمي با بيان اينكه تخريب قنات بر اثر سيل ،براي
روستا رنج بزرگي بود ،گفت :اگر بازسازي قنات انجام نميشد،
تمام منابع درآمدي روستاييان از بين ميرفت .وي با بيان
اينكه مردم روستا براي بازسازي قنات از هيچ تالشي دريغ
نكردهاند ،گفت :تاكنون  ۲۰ميليون تومان براي اجراي اين پروژه
دادهايم .غالمي افزود :آب يكي از مهمترين نياز روستاييان است

كه اگر نباشد ،روستاييان به سمت شهرهاي بزرگ و كوچك
مهاجرت ميكنند.

معيشت وابسته به كشاورزي
يكي دير از اهالي روستاي مرك بيان كرد :معيشت اين روستا
وابسته به كشاورزي و دامداري است .رضا مركي با بيان اينكه
اگر آب نباشد ،زندگي در روستا دشوار است ،اظهار كرد :بسياري
از روستاهاي خراسان جنوبي به دليل نبود آب و خشكسالي
تخليهشدهاند .وي با اشاره به قنات چشمه مير بيان كرد :اين
قنات داراي  ۱۰۰مالك است كه به دنبال بارندگيها از بين رفت،
اما با تالش مردم و همكاري مسئوالن جاني دوباره گرفت .مركي
بيان كرد :آب شرط اول و اصلي ماندگاري روستاييان بوده و اگر
نباشد ،زندگي در روستا هم از بين ميرود.
احياي كامل چشمه مير تا يك ماه آينده
مدير كشاورزي بسيج سازندگي خراسان جنوبي هم با اشاره
به اجراي پروژه بازسازي قنات «چشمه مير» در مرك بيان كرد:
اين پروژه بسيار سنگين بود و هيچ پيمانكاري حاضر به اجراي آن
نميشد .حسين يوسفي با بيان اينكه اين پروژه تا مرحله اجرا چهار
پيمانكار به خود ديده است ،گفت ۸۵ :درصد از اعتبار توسط جهاد
كشاورزي و  ۱۵درصد از سوی مالكان تأمين شدهاست .وي با بيان
اينكه آب قنات يكي از نيازهاي ضروري اهالي مرك است ،گفت :تا
يك ماه آينده پروژه بازسازي قنات به اتمام ميرسد .مدير كشاورزي
بسيج سازندگي خراسان جنوبي بيان كرد :خوشبختانه مردم روستا

آن ،نياز است دستگاههاي عضو ستاد مديريت بحران در راستاي
عملكرد موثر و مطلوب در مهار آتشسوزي هماهنگي و انسجام
الزم را داشته باشند .وي نقش امكانات و تجهيزات را در مهار
بهموقع آتشسوزي مهم ارزيابي كرد و افزود :تقويت تجهيزات
آتشنشاني و امكانات اطفاي حريق عرصههاي طبيعي شهرستان
خمين در دستور كار قرار دارد ،ضمن اينكه آموزش نيروي انساني
متخصص در اين زمينه نيز بايد مدنظر قرار گيرد .فرماندار خمين
تأكيد كرد :سازمانهاي مردمنهاد و تشكلهاي زيستمحيطي
در فرهنگسازيهاي براي پيشگيري از وقوع آتشسوزي
در عرصههاي طبيعي و جلوگيري از وارد شدن خسارتهاي
جبرانناپذير آن نقشی اثرگذار دارند .به نظر ميرسد همانطور
كه عامل سهلانگاري و خطاي انساني در وقوع آتشسوزيها در
مزارع و مراتع نقش دارد ،نهادينهسازي فرهنگ رفتار صحيح افراد
و كشاورزان در عرصههاي طبيعي و جنگلي چه براي تفريح و تفرج
يا امور كشاورزي و ،...قطعاً بر كاهش وقوع چنين حوادثي اثرگذار
است و بايد به عنوان يك برنامه مهم از سوي دستگاههاي مرتبط
و مسئول دنبال شود.

همكاري بسيار خوبي براي اجراي پروژه داشتند كه اين امر روند اجرا
را تسريع ميكند.
احياي  ۴۰۰رشته قنات در استان
مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي هم با اشاره به قنات «چشمه
مير» در مرك بيان كرد :با توجه به وضعيت قنات در سيلخوردگي،
نيازمند اقداماتي فوري براي بازسازي بوديم .مهدي هنري با بيان
اينكه براي اجراي اين پروژه  ۱۰۰ميليون تومان اعتبار برآورد شده
است ،گفت :تاكنون  ۲۰ميليون تومان از سوي مردم روستا و ۳۰
ميليون تومان از سوي كمكهاي مسئوالن تأمين شده است .تاكنون
بيش از  ۱۲ميليارد تومان براي احياي  ۴۰۰رشته قنات در خراسان
جنوبي هزينه شده است .وي از پيشرفت  ۷۰درصدي طرح خبر داد و
افزود :اميد است تا يك ماه آينده اجراي پروژه به اتمام برسد .هنري با
بيان اينكه از سال  ،۹۰موضوع آب اولويت پروژههاي بسيج سازندگي
قرار گرفته است ،اظهار كرد :تاكنون بيش از  ۱۲ميليارد تومان براي
احياي قناتها هزينه شده است .مسئول بسيج سازندگي خراسان
جنوبي بيان كرد :با اين اعتبار  ۴۰۰رشته قنات در سطح استان احياء
شده است .وي با بيان اينكه دو ميليارد تومان در زمينه استخر ذخيره
آب هزينه شده است ،افزود :آب و اجراي پروژههاي مربوط به آن
همواره از اولويتهاي بسيج سازندگي خواهد بود .هنري ادامه داد :طي
سال جديد نيز قراردادي در زمينه اجراي پروژههاي مربوط به آب با
سپاه منعقد ميشود .بدون شك اجراي پروژههايي وابسته به آب ،مانند
احياي قنات نقش موثري در رونق روستاها و منابع درآمدي آنها دارد
و گام برداشتن در اين عرصه بسيار ارزنده است.

جنگل و مرتع

جنگلهايكالردشت
دايههايش را
از دست ميدهد

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان كالردشت با اعالم اينكه برخي
از نيروهاي اين اداره در آستانه بازنشستگي قرار دارند ،گفت :اين اداره نياز به نيرو و
امكانات بيشتري براي حفاظت از جنگلها و مراتع دارد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايسنا ،وحيد مشايخ با اشاره به اينكه سطح جنگلها و مراتع كالردشت54
هزار هكتار است ،اظهاركرد :درحال حاضر به ازاي هر پنجهزار هكتار يك نيروي
حفاظتي وجود دارد ،در حالي كه ميانگين جهاني به ازاي هر دو هزار هكتار يك
جنگلبان است .وي با اشاره به وجود دو واحد منابع طبيعي مكارود و رودبارك
افزود :اين نيروها به صورت گشتهاي شبانهروزي در امر حفاظت از عرصههاي
جنگلي فعاليت ميكنند و با توجه به حساسيت منطقه كالردشت تأمين نيرو
دراين بخش احساس ميشود .رئيس اداره منابع طبيعي كالردشت در ادامه گفت:
براي كنترل بيشتر عرصههاي جنگلي تاكنون يك دستگاه دوربين نصب شده
كه در صورت تأمين اعتبار و برق مورد نياز چهار دستگاه دوربين ديگر در مناطق
حساس كه امكان قاچاق چوب وجود دارد ،نصب ميشود .مشايخ همچنين به
ساماندهي گروههاي آتشسوزي اشاره كرد و افزود :براي مقابله با آتشسوزي،
سه گروه اطفای حريق  10نفره ساماندهي شد كه درصورت بروز حريق گروه
اول با تمامي امكانات به منطقه آتشسوزي اعزام ميشود و درصورت نياز ساير
نيروها به آنها ملحق خواهند شد .وي با اشاره به كوهستاني و صعبالعبور بودن
عرصههاي جنگلي منطقه تصريح كرد :در موقع بروز حريق چنانچه استفاده از
بالگرد محقق نشد ،نيروهاي منابع طبيعي به منطقه اعزام ميشوند .رئيس اداره
منابع طبيعي كالردشت به اجراي طرح تنفس جنگل در طرحهاي جنگلداري
كالردشت اشاره كرد و افزود :مقرر شده نيروهاي نظارت طرحهاي جنگلداري در
امر حفاظت از مناطق جنگلي به كارگرفته شوند تا بخشي از كمبود نيرو رفع شود.

نيروي تازهنفس وارد
منابعطبيعيآذربايجان
غربي نشده است

ميرصمد سيدموسوي در گردهمايي معاونان اداري مالي ادارات كل منابع طبيعي سراسر
كشور در اروميه افزود :تزريق نيروي انساني نياز اجتنابناپذير ادارات منابع طبيعي
كشور به ويژه آذربايجان غربي براي حفاظت بهتر از عرصههاي ملي است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي اضافه كرد :نيروي انساني متعهد و متخصص تازهنفس
ميتواند زمينه بهبود فعاليتها و اقدامات ادارات منابع طبيعي را فراهم كند ،در حالي
كه اين امر در سالهاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته است .وي بيان كرد :با ادامه روند
موجود در سالهاي آينده با مشكل جدي كمبود نيروي انساني مواجه خواهيم شد ،زيرا
تعداد زيادي از نيروهاي متخصص نيز در سنين بازنشستگي قرار دارند .مديركل منابع
طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي ادامه داد :عالوه بر آن ،مشكالت پشتيباني براي
نيروهاي حافظ عرصههاي ملي ،ايجاد انگيزه و تأمين مسائل رفاهي از ديگر مواردي است
كه بايد مديران پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع در اين خصوص اقدامات الزم را انجام
دهند .مديركل امور اداري سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري نيز در اين نشست گفت:
اين سازمان در همه بخشها به دنبال ارتقاي جايگاه عرصههاي ملي و منابع طبيعي
كشور است و نيروي انساني نيز از جمله اين موارد به شمار ميرود .ميرمهدي طاهري
افزود :در ماههاي آينده با احصاي مشكالت استانهاي مختلف درباره نيروي انساني،
تصميمهاي خوبي در راستاي بهبود وضعيت اين نيروها گرفته ميشود كه ميتواند در
بهبود فعاليت اين نهاد موثر باشد .به گزارش «سبزینه» ،در اين گردهمايي مشكالت
بخشهاي اداري مالي ادارات كل منابع طبيعي آذربايجان غربي مورد بحث و بررسي
قرار گرفت .آذربايجان غربي دو ميليون و  700هزار هكتار منابع طبيعي در اختيار دارد،
ولي براي حفاظت از اين ميزان منابع طبيعي ،نيروي كافي در اختيار اين نهاد نيست.

 13شهرستان فارس
درمعرضبيابانيشدن

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس با اشاره به صدا درآمدن زنگ خطر بيابانيشدن 13
شهرستان فارس ،فقر فرهنگي و اقتصادي را از مهمترين علل از بين رفتن منابع طبيعي ،عرصهها
و جنگلها در استان برشمرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،مهرزاد بوستاني اظهار داشت:
بررسيها نشان ميدهد كه 13شهرستان در فارس در معرض خطر بيابانيشدن قرار دارند .وي ادامه
داد :داليل فراواني در ايجاد اين وضعيت اثرگذار هستند كه فقر فرهنگي و اقتصادي از مهمترين علل
از بين رفتن منابع طبيعي ،عرصهها و جنگلها در فارس است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري
فارسباتأكيدبرقرارگرفتن 130هزارهكتارازعرصههايطبيعياستاندرخطربيابانيشدن،اظهار
كرد :حفظ و حراست از جنگلها ،مراتع و ساير عرصههاي منابع طبيعي نخستين و اساسيترين
گام براي بيابانزدايي در فارس است .بوستاني با تقدير از فعاليت و حمايتهاي گروههاي مردمنهاد
و دوستداران محيط زيست در استان بيان كرد :با توجه به بحران كمآبي كه فارس هماكنون با آن
مواجه است ،بايد اين گروهها بيش از پيش براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و تحويل آن
به نسل آينده فعاليت كنند .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس از شهرستان زريندشت به
عنوان يكي از مناطق در خطر بيابانيشدن نام برد و گفت :طرحهاي بيابانزدايي براي 48هزار هكتار
از اراضي در معرض بيابانيشدن در اين شهرستان تهيه شده است .بوستاني افزود :با اقدامات به موقع
و مطلوب اداره منابع طبيعي و آبخيزداري فارس و ايجاد جنگل يك هزار هكتاري دستكاشت در
گلكويه شهرستان زريندشت در مهار بيابانزايي پيشرفت مناسبي حاصل شده است .وي با تأكيد
بر اهميت تداوم جنگلكاري در شهرستانهاي فارس براي جلوگيري از بيابانيشدن استان اظهار
كرد :اقدامات خودجوش سازمانها و نهادهاي مردمنهاد در اين حوزه مهم محسوب ميشود كه با
برنامهريزي و تداوم گسترده در جلوگيري از بياباني شدن استان موثر خواهد بود .بوستاني كاشت
درختان مثمر سازگار با اقليم مناطق را نيز موثر دانست و گفت :جايگزينكردن گونههايي همچون
كنار و لگجي به جاي گونههاي غيرمثمر از برنامههاي منابع طبيعي فارس است كه با جديت
براي نجات استان از اين بحران دنبال ميشود .مديركل منابع طبيعي استان ادامه داد :استفاده از
روشهاي علمي بيابانزدايي ،بررسي  20پرونده در كميسيون ماده واحده و رسيدگي به وضعيت
اراضي حاشيه شهرستان زريندشت از مواردي است كه بررسي و پيگيري ميشوند.

