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در حالی کاکانیها دچار کمآبی هستند که  10درصد از روانابهاي كشور در استان كهگيلويه و بويراحمد جاري ميشود

اخبار آب
مديركل امور عشاير خوزستان عنوان كرد

بهرهمندي63درصديعشايرخوزستان
از آب شرب سالم

مديركل امور عشاير خوزستان با بيان اينكه در حال حاضر حدود 10
هزار و  616خانوار عشايري در كانونهاي اسكان در سطح استان مستقر
شدهاند ،گفت :تا پايان سال  ،91فقط  43درصد از عشاير از آب شرب
سالم در استان بهرهمند بودند كه اين عدد تا پايان سال  96به حدود
 63درصد رسيده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،عليرحم
كريمي با اشاره به آخرين سرشماري انجامگرفته از عشاير كوچنده استان
خوزستان اظهار كرد :در آخرين سرشماري رسمي عشاير كوچنده استان
كه توسط مركز آمار انجام شده است ،بيش از  23هزار خانوار عشايري با
جمعيتي بالغ بر  140هزار نفر در استان خوزستان زندگي ميكنند .وي
با بيان اينكه  12درصد از جمعيت عشايري كشور در استان خوزستان
هستند ،افزود :حدود  46هزار هكتار از اراضي ديم و آبي استان در اختيار
عشاير است و آنان در اين اراضي زراعت و باغباني ميكنند .مديركل امور
عشاير خوزستان با اشاره به بحث اسكان و ساماندهي عشاير خوزستان
بیان كرد :بحث اسكان عشاير ،داوطلبانه است و براي عشايري كه تمايل به
اسكان دارند و به دنبال آن هستند تا يكجانشين شوند ،دولت برنامههايي
در دستور كار دارد .كريمي با بيان اينكه هماکنون حدود  10هزار و 616
خانوار عشايري در كانونهاي اسكان در سطح استان مستقر شدهاند ،ادامه
داد :تا پايان سال  91حدود هشت هزار و  600خانوار را در كانونهاي
اسكان در سطح استان ساماندهي كرديم که در پايان سال  96حدود دو
هزار و  16خانوار دیگر به این آمار اضافه شد .وي عنوان كرد :مهمترين
موضوعي كه پس از اسكان براي عشاير اولويت دارد ،اشتغال است .بحث
اشتغال عشاير در دستور كار كانونهاي اسكان قرار دارد .براي مثال در
شهرستان بهبهان در يك عرصه  385هكتاري ،زمين براي كشاورزي
در اختيار اين خانوارها قرار داده شده است تا بتوانند در آن مشغول به كار
شوند .مديركل امور عشاير خوزستان با اشاره به بحث راههاي عشايري در
استان اظهار كرد :دو هزار و  300كيلومتر راه عشايري تحت پوشش اداره
كل امور عشاير استان است .تا پايان سال  ،91حدود  76درصد از مناطق
عشايري از راه عشايري مناسب برخوردار بودند كه اين رقم در پايان سال
 96به حدود  91درصد رسيده و وضعيت بسيار بهبود پيدا كرده است.
كريمي افزود :تاكنون از دو هزار و  300كيلومتر راه عشايري در استان،
 460كيلومتر آسفالت شده و  150كيلومتر نيز از طريق اعتبارات ارزش
افزوده در دست انجام است و در آينده نزديك آسفالت خواهد شد .وي با
اشاره به بحث تأمين آب شرب سالم مورد نياز عشاير گفت :تا پايان سال
 ،91فقط  43درصد از عشاير استان از آب شرب سالم بهرهمند بودند كه
اين عدد تا پايان سال  96به  63درصد رسيده است .حدود  15درصد از
جامعه عشايری استان از چشمههاي موجود در محل استفاده ميكنند و
آب شرب بقیه از طریق آبرساني سيار تأمین میشود.

مشاركتمردم
تنها راه نجات درياچه اروميه است

استاندارآذربايجانغربيبااشارهبهبرخيسياسيكاريهاوسنگاندازيها
در مسیر احياي درياچه اروميه گفت :تنها راه احياي اين درياچه مشاركت
فعال مردمي است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،محمدمهدي
شهرياري افزود :ساالنه بيش از پنج ميليارد مترمكعب آب در بخش
كشاورزي حوضه درياچه اروميه استفاده ميشود؛ در حالي كه با مديريت
صحيح ،اين میزان به يك ميليارد مترمكعب كاهش مييابد .وي با اشاره
به صدور مجوز براي  40هزار چاه كشاورزي طي سالهاي دور گذشته در
اين حوضه آبريز گفت :اين تعداد چاه بالي جان درياچه بوده و خشكي
آن را رقم زده است .گفتنی است ،با تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه
در دولت تدبير و اميد كاهش ساالنه  40سانتيمتري تراز درياچه متوقف
شده ،اما احياي اين حوضه آبي بسته نيازمند بهرهبرداري از طرحهاي
44گانه اين ستاد و مصرف بهينه آب بهويژه در بخش كشاورزي است.
سال آينده چندين طرح انتقال آب به درياچه به بهرهبرداري ميرسد
كه نقش بسزايي در احياي نگين آبي آذربايجان خواهد داشت .درياچه
اروميه در قالب طرحهاي ستاد احياء قرار است ظرف مدت  10سال (از
سال  )1394به تراز اكولوژيك خود برسد .اين درياچه از اواسط دهه
 1380شروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمار بينالمللي ،تا سال 2015
ميالدي حدود  80درصد از مساحت آن خشك شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري كردستان:

 100درصد جمعيت شهري كردستان
از آب شرب سالم و بهداشتي بهرهمندند

مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان كردستان به مناسبت
هفته دولت ،به بيان برخي از شاخصهاي شركت از جمله ميزان
بهرهمندي جمعيت شهري استان از آب آشاميدني سالم پرداخت .به
گزارش«سبزینه» به نقل از موج ،محمدحسين محمدي با بيان اينكه
100درصد جمعيت يك ميليون و  196هزارنفري شهري استان زير
پوشش آب شرب بهداشتي و سالم هستند ،گفت :يك ميليون و 140هزار
نفر نيز زير پوشش تأسيسات فاضالب شهري قرار دارند .وی خاطرنشان
كرد :در حال حاضر پنج تصفيهخانه آب با ظرفيت  304هزار مترمكعب
در شبانهروز اقدام به تصفيه آب ميكنند و با تكميل تصفيهخانههاي در
دست اجرا  22هزار مترمكعب در شبانهروز به ظرفيت تصفيه آب استان
افزوده خواهد شد .مديرعامل آبفای كردستان افزود :در حال حاضر
شش تصفيهخانه فاضالب با ظرفيت  185هزار مترمكعب در شبانهروز
اقدام به تصفيه فاضالب ميكنند؛ ضمن آنکه با تكميل تصفيهخانههاي
فاضالب در دست اجرا  37هزار مترمكعب در شبانهروز به ظرفيت تصفيه
فاضالب استان افزوده خواهد شد .محمدي گفت :در هفته دولت امسال
 11پروژه اصالح و توسعه شبكههاي آب و فاضالب در پنج شهر سنندج،
قروه ،بلبانآباد ،دهگالن و سريشآباد با اعتبار  9/18ميليارد ريال از محل
اعتبارات عمراني به بهرهبرداري ميرسد.

طرح انتقال آب خليج فارس به المرد
در آينده نزديك آغاز ميشود

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس گفت :عمليات اجرايي طرح
انتقال آب خليج فارس به دشت المرد با توجه به نياز صنايع و همچنين
تأمين آب آشاميدني مورد نياز مردم منطقه ،با حضور مسئوالن كشوري
آغاز ميشود .به گزارش«سبزینه» به نقل از ايرنا ،عنايتاهلل رحيمي افزود:
با وجود برخي تنگناهاي مالي فراروي دولت ،از همه ظرفيتها براي تسريع
در اجراي اين پروژه مهم استفاده ميشود .معاون استاندار فارس كه در
ديدار مديرعامل و اعضاي هيئت مديره منطقه ويژه اقتصادي المرد سخن
ميگفت ،اظهار داشت :اهميت تأمين آب در اين استان بهگونهاي است كه
از همه طرحهاي داراي توجيه انتقال آب به استان بهويژه در جنوب فارس با
جديت حمايت ميكنيم تا شرايط براي برون رفت از چالشهاي فرارو مهيا
شود .وي گفت :استقرار صنايع در اين منطقه ويژه از مهمترين طرحهاي
استان فارس است كه نقش تعيينكنندهاي در تقويت اقتصادي ملي دارد.
رحيمي ادامه داد :از اساسيترين اولويتها تأمين آب دوران بهرهبرداري
صنايعي است كه به آب زياد نيازمند هستند و در اين راستا انتقال آب
از خليج فارس با رعايت همه جوانب در دستور كار قرار گرفته است .وي
اظهار داشت :براساس طراحيهاي انجام شده حدود  15ميليون مترمكعب
آبشيرين شده پس از استحصال از طريق خط لوله انتقال بهصورت ساالنه
عالوهبر تأمين آب مصرفي صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ،به تأمين
آب شرب شهري و روستايي در دشت المرد اختصاص مييابد .معاون
هماهنگي امور عمراني استانداري فارس گفت :خريد افزونبر هشتميليون
و  500هزار متر مكعب از آبهاي استحصال شده براي مصرف صنايع
مستقر در منطقه ويژه اقتصادي المرد از سوي سازمان توسعه و نوسازي
معادن و صنايع معدني ايران تضمين شده است .عالوهبر اين ساير مراكز
صنعتي در سطح اين شهرستان و مناطق همجوار ميتوانند آب مورد نياز
خود را از اين طريق تأمين كنند .رحيمي گفت :بديهي است انتظار ميرود
همه مولفههاي زيستمحيطي در اين راستا مدنظر قرار گيرد كه رويكرد
مسئوالن منطقه ويژه اقتصادي المرد در اين زمينه ،مثبت و سازنده است.
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سبزینه

كاكانیهاکماکانگرفتارکمآبی

نرگس آذرپیوند

روزانه حجم عظيم گازهاي گلخانهاي مانند گازكربنيك و گاز متان
از لوله اگزوز اتومبيلها ،نيروگاههاي حرارتي و غيره وارد جو زمين
ميشود .نتيجه افزايش غلظت اين گازها باال رفتن ميانگين دماي
هواي زمين طي دهههاي اخير و ادامه اين روند با سرعت بيشتر در
سالهاي آتي است .اثرات اين تغيير به طور خالصه شامل افزايش
تبخير آب ،تغيير رژيم بارش در فصل سرما از برف به باران ،كاهش
ميزان برف (بهعنوان ذخيره طبيعي آب براي فصول بهار و تابستان)
و افزايش احتمال وقوع موج گرما است .اين روزها عالوه بر كام
تشنه درختان و باغهای سيب كاكان ،كام مردم هم بيش از هميشه
تشنه است؛ آنهم در منطقهاي خوش آب و هوا كه بيان كمآبي
آن براي هر شنوندهاي تعجبآور است .بحران آب در بسياري از
نقاط كشور به دليل خشكسالي موجب سختي و مشقت در زندگي
مردم شده است .يكي از استانهايي كه بسياري از شهرهاي آن با
مشكل آب مواجه شدهاند ،كهگيلويه و بويراحمد است ،در حالي كه
بنا به گفته كارشناسان  10درصد از روانابهاي كشور از اين استان
جاري ميشود .جالبتر اينكه شهر ياسوج با عبور رودي بزرگ به نام
رودخانه بشار از وسط اين شهر از بحران آبي هم عبور كرده و اكنون
دچار تنش آبي شده است.
مشكل آب در پرآبترين دهستان استان
اما گاه همه مشكالت مردم در بحران خشكسالي به كم شدن ذخيره
آب در چاهها و چشمهها برنميگردد ،بلكه اين مسئوالن هستند
كه توان تقسيم عادالنه آب در مناطق مختلف را ندارند .يكي از
مناطقي كه وضعيت آب آشاميدني آن بغرنج شده و مردم در طول
هفته اخير به قول خودشان حتي پنج ساعت از آب آشاميدني
به رهمند نبودند ،دهستان كاكان است .در روزي كه استاندار
كهگيلويه و بويراحمد به منطقه كاكان سفر كرد و بعد از افتتاح
طرح آبياري قطرهايميهمان مردم كاكان براي اقامه نماز ظهر و
سپس صرف ناهار بود ،مسئول ارشد استاني به چشم خود ديد كه
مردم بهويژه زنان با چه مشقتي در حال پذيرايي ازميهمانان خود
هستند .اين مشكل زماني بيشتر به چشم ميآمد كه حاضران و
مدعوين وميهمانان براي وضو گرفتن و حتي استفاده از سرويس
بهداشتي با مشكل مواجه بودند!

شود ،آب به همه روستاها خواهد رسيد .در همين خصوص و براي
آگاهي از وضعيت آب دهستان كاكان با فيضاهلل پاسره ،مديرعامل
آب و فاضالب روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد ،به
گفتوگو نشستيم .پاسره به داليل مشكالت آب در روستاهاي
كاكان اشاره كرد و گفت :يكي از داليل وضعيت نامطلوب آب كاكان
به جمعيتي برميگردد كه عالوه بر جمعيت كنوني به اين دهستان
اضافه ميشود.

آه و فغان زنان كاكاني از بيآبي
زنان كاكاني از اين وضعيت به گريه افتاده بودند و براي
چارهانديشي مسئوالن به همه از جمله خبرنگاران براي پايان
دادن به اين وضعيت التماس ميكردند .در روزي كه خبرنگاران
و مسئوالن ميهمان مردم كاكان بودند ،بيش از هر چيز خواهان رفع
اين مشكل و معتقد بودند كه اگر كمي تدبير بيشتر به خرج داده

چند دليل عمده كميآبي در كاكان
مدير آب و فاضالب روستايي استان افزود :كاكان به دليل خوش آب
و هوا بودن پذيراي مسافران و گردشگران زيادي در فصل تابستان
است كه همين يكي از داليل مصرف باالي آب است .وي به دومين
دليل مشكالت كنوني آب در دهستان كاكان اشاره كرد و گفت :دليل
ديگر اين است كه در كنار آب آشاميدني مردم از اين آب براي آبياري

تونل سبزكوه مجوز ارزيابي محيط زيستي ندارد و وزارت
نيرو هم موافقش نيست اما حاال يك نماينده مجلس
پيگيرآناستوعيسيكالنتريهمبهدفترارزيابيگفته
با نگاه مثبت به پروژه نگاه كنند .به گزارش«سبزینه» به
نقلازمهر،تونلانتقالآبسبزكوهبهچغاخوربامخالفت
قانوني محيط زيست متوقف شده است ،محيط زيست
بارها پيش از اين مخالفت صريحش را با آن اعالم كرده
و برخي منابع حتي از مخالفت وزارت نيرو خبر ميدهند
اما دو نفر سرسختانه پيگير اجراي آن هستند :نفر اول
نماينده شهري است كه مقصد اين پروژه انتقال آب
است و نفر دوم عيسي كالنتري رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست است كه بارها اعالم كرده مسئوليت
توسعه كشور ،اشتغال مردم و معيشت جوامع محلي با
اوست .تونل انتقال آب سبزكوه دهها چشمه در استان
چهارمحال و بختياري را خشك ميكند ،دست كم۱۵۰
ميليون متر مكعب منابع آبي را در معرض خطر قرار
ميدهد و فاجعه منابع آبي و تنشهاي شديد اقتصادي
و زيستمحيطي را به دنبال ميآورد .كارشناسان
سازمان محيط زيست پيشتر درخواست مجوز ارزيابي
زيستمحيطي آن را رد كردهاند ،معصومه ابتكار ،رئيس
پيشينسازمانمحيطزيست گفته«هرگونهفعاليتدر
اين پروژه غيرقانوني است و بايد متوقف شود» و در نامه
مورخ  ۹دي ماه  ۱۳۹۳كه به امضاي شهرام احمدي
مديركل محيط زيست چهارمحال رسيده است هم
خطاب به رياست اداره حفاظت از محيط زيست بروجن

باغهای خود استفاده ميكنند و متأسفانه در كاكان اين روند و رويه
هميشه بوده و دليل اصلي مشكل آب آشاميدني به چنين اقدامي
برميگردد .مديرعامل آب و فاضالب روستايي استان كهگيلويه و
بويراحمد به ساير داليل اشاره كرد و گفت :آبداران هم متأسفانه
در تقسيم آب مشكل ايجاد ميكنند ،به نحوي كه در طول مدت
اخير مجبور به بركناري چند آبدار در استان شديم.
كاكان  9ليتر آب اضافه در ثانيه دارد
وي عدم مصرف بهينه آب توسط روستاييان را يكي ديگر از داليل
مشكل آب در منطقه نام برد و گفت :در مجموع با چنين مشكالتي
روبهرو هستيم كه موجب شده آب به درستي به روستاها نرسد و
همچنين گستردگي كار ما در آب و فاضالب روستايي گاه موجب
ميشود كه نتوانيم نظارت دلخواه بر روند آبرساني داشته باشيم.
مديرعامل آب و فاضالب روستايي از تعداد  11روستاي دهستان

كاكان نام برد كه توسط آب و فاضالب روستايي خدماتدهي
ميشوند و ادامه داد :دو حلقه چاه در منطقه كاكان داريم كه
يكي در منطقه خنگ و ديگري در زير پيست كاكان قرار دارد و
آب منطقه از آنها تأمين ميشود .وي عمق اين دو چاه را يكي
 200متر و ديگري  250متر ذكر كرد و گفت :ظرفيت دو چاه
روي هم  20ليتر در ثانيه است كه نياز فعلي اين منطقه  11ليتر
بر ثانيه است و بر همين اساس ميفهميم كه كاكان مشكل آب
ندارد .پاسره يكي از داليل مشكالت را از آبداران دانست و با بيان
اينكه در روستاهاي استان سرقت آب وجود دارد ،خاطرنشان
كرد :در موگر فردي چند اينچ آب به طويله حيوانات خود برده
بود و از آن جا به مانند پمپ بنزين آب را به سايرين ميفروخت.
پاسره همچنين دليل قطع آب در كاكان همزمان با سفر استاندار
به منطقه را سوختن پمپ آب ذكر كرد و گفت :در حال رفع اين
مشكل هستيم.

نگاه مثبت كالنتري به پروژه سبزكوه

آمده :در اسرع وقت از هرگونه عمليات اجرايي قبل از
اخذ مجوز ارزيابي از سازمان حفاظت محيط زيست
كشور جلوگيري نماييد .رونوشت اين نامه به مديركل
سازمانبازرسياستان،مديركلديوانمحاسباتاستان،
ي و انقالب بروجن ،مديرعامل
دادستان دادسراي عموم 
شركت آب منطقهاي استان و مجري طرح انتقال آب نيز
ارسال شده است .با اين حال اكنون يك نماينده مجلس
شديدا پيگير تاييد مجوزهاي الزم براي احداث آن است
و از فشار بر دفتر ارزيابي محيط زيست براي بازنگري در
ارزيابي و «نگاه مثبت» به پروژه خبر ميدهند .دفاع از
اين پروژه انتقال آب نيز مثل خيلي از پروژههاي ديگر به
نام تامين آب شرب انجام ميشود و افكار عمومي مردم
منطقه نيز همواره با همين حربه به دفاع از اين تونل
معطوف شده است .با اين حال رديف بودجه اختصاصي
به اين پروژه در اليحه بودجه صراحتا آن را مختص
صنعت اعالم كرده و حتي محض رودربايستي هم اسمي
از آب شرب نياورده است .اما كدام صنعت و چه كسي به
اين آب نياز دارد؟ در نشستي كه هفته گذشته با حضور
مسئوالن محيط زيست استان چهارمحال و بختياري،
نماينده مردم شهر مقصد اين پروژه در مجلس ،مسعود
تجريشي معاون محيط زيست انساني سازمان محيط
زيست و نمايندگان وزارت نيرو برگزار شده ،حتي
نمايندگان وزارت نيرو نيز با تونل مخالفت كردهاند اما
دفاع نماينده مجلس به حدي بوده كه تجريشي خطاب
به وي گفته شما دنبال آب براي مردم هستي يا خود

تونل را ميخواهي؟ آب را از جاي ديگر ميتوانيم تامين
كنيم .نماينده يادشده پاسخ داده كه من به دنبال هر
دو هستم.
پس از آن و بيرون از اين جلسه قرار بر اين ميشود كه
موضوع با حضور عيسي كالنتري بررسي شود و نگراني
فعاالن محيط زيست اين است كه اتفاقي كه براي
انتقال آب ونك رفسنجان رخ داد اينبار هم تكرار شود:
پروژهاي كه توسط كارشناسان رد شد اما با تشكيل
جلسه توسط كالنتري بدون اندك توجهي به نظرات
كارشناسي مجوزش صادر شد .اما مهمتر از آن ،دليل
پيگيري تونل سبزكوه توسط اين نماينده مجلس است.

نمايندهاي كه اخيرا ً يك شركت خريد و فروش فوالد
را به نزديكان او منتسب كردهاند .آنگونه كه پيشتر
در گزارش خبرگزاري مهر منتشر شده ،در فهرست
سهامداران يك شركت فوالدي كه فرار بزرگ مالياتي
را نيز در پرونده دارد ،نام نزديكان اين نماينده مجلس
به چشم ميخورد و اعضاي هيئت مديره اين شركت
نيز پسوند فرادنبه را در ادامه نام خانوادگي خود يدك
ميكشند .فرادنبه شهري در نزديكي بروجن است كه
فعاليتهاي صنعتي در آن وابسته به آب چغاخور است
و تا همين جا نيز تاالب بينالمللي چغاخور را با تهديد
جدي خشك شدن مواجه كرده است .با اين همه حاال

براي فعاليتهاي فوالدي تازه نيز درخواستهايي به
اداره كل محيط زيست چهارمحال و بختياري تحويل
شده كه نخست با مخالفت كارشناسان اين اداره رو به
رو شده اما بعد با فشارهايي كه به اين اداره كل آمده
گفتهاند كارشناسان بدون اعالم نظر پرونده را برگردانند
تا مجوز آن صادر شود! روشن است كه هرگونه صنعت
فوالدي كه در فرادنبه تاسيس شود به آب بيشتر در
چغاخور نياز خواهد داشت و اين آب تامين نميشود
مگر با احداث تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور.
مديركل دفتر ارزيابي و اثرات زيستمحيطي سازمان
محيط زيست درباره بررسي مجدد اين پروژه در سازمان
محيط زيست گفت :ما در سازمان با اين پروژه مخالف
بوديم و نظر مخالفمان را اعالم كرديم اما چون پروژه
پيشرفت فيزيكي داشت پروژه با نظر مخالف كميته
سه نفره به هيئت دولت رفته بود كه آنجا اين مخالفت
مصوب شده و پروژه تمام شود اما آنجا در هيئت دولت
پيشنهاد داده شد كه راهحلي براي اجراي پروژه پيدا
شود .حميدرضا جاللوندي تاكيد كرد :در واقع هيئت
دولت سال گذشته يك مصوبهاي داد كه بايد راهحلي
براي اجراي پروژه پيدا كنيد .اين مصوبه هيئت دولت
درباره پروژه سبزكوه بين وزير نيرو و سازمان محيط
زيست بوده است .منظور مصوبه هم اين بود كه مث ً
ال ما
بگوييم اگر تونل نميشود ،بايد به جايش خط لوله باشد
يا به هر حال گزينه جايگزيني بيانديشيم و فكري بكنيم
كه به نحوي اجراي پروژه ادامه پيدا كند.

جنگل و مرتع

تشكيل تيمهاي اطفای حريق
در مناطق مستعد آتشسوزي

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور گفت :افرادي كه در
جريان آتشسوزي مريوان جان خود را از دست دادند ،ارزشمندترين سرمايه خود را
تقديم اين آب و خاك كردند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،قاسم سبزعلي با
حضور در مراسم ترحيم افرادي كه در جريان اطفای حريق جنگلهاي مريوان جان
خود را از دست دادند ،اظهار كرد :در حال تهيه قانوني تحت عنوان اليحه حفاظت از
محيطبانان و جنگلبانان هستيم كه تمام دوستداران طبيعت و داوطلبان كمك به منابع
طبيعي كشور بتوانند از حقوق خود مانند بيمه ،حقوق ثابت و مزاياي جانبازي و شهادت
برخوردار شوند .وي با اشاره به استفاده از همه امكانات براي خاموش كردن حريقهاي
جنگلي بیان كرد :سال گذشته  ۸۰۰ساعت پرواز بالگرد به منظور اطفاي حريق در كل
كشور انجام گرفت و برای كمك به اطفاي حريق جنگلهاي مريوان هم از بالگرد استفاده
شد .سبزعلی افزود :تجهيزات اختصاصي اطفای حريق به مبلغ  100ميليارد تومان تهيه
شده است و به تمام استانها خصوصاً استان كردستان و شهرستان مريوان ارسال ميشود.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه برنامهای
تحت عنوان بهرهبرداري اقتصادي در جهت حفظ منابع طبيعي در دست تدوين است،
ادامه داد :سازمان جنگلها در حال برنامهريزي و آموزش سراسري است كه مردم به عنوان
بهرهبردار اقتصادي منابع طبيعي ،از اين پس نيازهاي اقتصادي خود را در حفاظت از منابع
طبيعي دنبال كنند .وي درباره آسيبشناسي و برنامهريزيهاي انجامشده برای مقابله
با حريق در فصل گرما گفت :در حال هدفگذاري هستيم كه قبل از فرارسيدن فصل
گرما و حريق ،اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آتشسوزيهاي مشابه مريوان انجام
دهيم .سبزعلی ادامه داد :تشكيل تيمهاي اطفای حريق و تأمين تجهيزات مورد نياز در
مناطق مستعد آتشسوزي صورت ميگيرد و از آنجا كه تمام عرصههاي طبيعي متعلق
به مردم است ،ضرورت دارد آنها نیز در حفاظت از منابع طبيعي مشاركت فعال داشته
باشند .مجموعه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور از خانواده داغدار افرادي كه
در جريان آتشسوزي مريوان به دیدار حق شتافتند و مردم فهيم شهر مريوان دلجويي
ميكند و از خداوند متعال براي بازماندگان طلب صبر دارد.

واكنش سازمان جنگلها
به ساخت جاده در ارتفاعات سوادكوه

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه
اجازه ساخت يك ايلراه چهاركيلومتري در ارتفاعات سوادكوه به اداره كل امور عشاير
ن راه مشكلي
داده شده است ،گفت :چنانچه سازمان حفاظت محيطزيست با ساخت اي 
دارد ،بايد مخالفت خود را اعالم كند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،چندي
پيش يك فعال محيطزيست در مازندران از احداث يك جاده شش كيلومتري در
ارتفاعات سوادكوه خبر داده و عنوان كرده بود كه مجوز احداث  ۲۰۰متر جاده از سوي
منابع طبيعي صادر شده است ،اما جادهاي كه احداث شده شش كيلومتر امتداد دارد
و يكهزار اصله درخت نيز نابود شده است .از سوي ديگر ابراهيم فالحي ،مديركل
حفاظت محيطزيست شهرستان سوادكوه ،نيز با تأييد احداث شش كيلومتر جاده در
جنگلهاي سوادكوه اعالم كرده بود كه كارشناسان گزارشي در اين زمينه تهي ه كرده
و نامهاي به دادستان و فرماندار سوادكوه دادهاند .مسعود منصور ،معاون حفاظت و
امور اراضي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ،در اين باره توضيح داد :اداره كل
امور عشاير قبل از دريافت مجوز از اداره منابع طبيعي شروع به ساخت يك ايلراه
در ارتفاعات سوادكوه كرده بود .هنگامي كه همكاران ما در اداره منابع طبيعي استان
مازندران متوجه ساخت اين ايلراه ميشوند ،جلوي اين كار را میگیرند و ساخت
ايلراه را متوقف ميكنند .وي ادامه داد :پس از توقف كار ،اداره كل امور عشاير از اداره
منابع طبيعي استان مازندران براي توسعه يك ايلراه در ارتفاعات سواد كوه استعالم
ميكند .اداره منابع طبيعي نيز در كارگروهي اصالح مسير انجام ميدهد و مسير
جايگزيني را براي ساخت اين ايلراه مشخص ميكند كه تخريب حداقلي صورت
گيرد .معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشاره به
اينكه خسارتي كه به منابع طبيعي از اين راه وارد ميشود بايد جبران و هزينه آن به
حساب خزانه ريخته شود ،افزود :مسير اصالحي حدود چهار كيلومتر است و تخريب
حداقلی دارد ،همچنين از نظر منابع طبيعي ساخت ايلراه در اين مسير مشكلي
ندارد .مبدأ اين ايلراه «ورسك» است و به مراتع «لولشت» ختم ميشود .منصور
با بيان اينكه ساخت ايلراه در مسير قبلي خسارتهاي بيشتري به منابع طبيعي

وارد ميكرد و حتي چند اصله درخت نيز بدون مجوز منابع طبيعي قطع شده بود،
گفت :در مسير جايگزين به شرط تأمين خسارات مجاز به ساخت ايلراه هستند .وي
در پاسخ به اين سؤال كه آيا اداره منابع طبيعي براي ساخت اين ايلراه در ارتفاعات
سوادكوه از سازمان حفاظت محيطزيست نيز استعالم كرده است ،اظهار كرد :چنانچه
محيطزيست با ساخت اين جاده مخالف باشد بايد مخالفت خود را اعالم كند .اگر در
اين مسير گونههاي جانوري و گياهي خاصي وجود دارد كه سازمان محيطزيست
نگران آنهاست بايد به اين موضوع ورود پيدا كند .معاون حفاظت و امور اراضي
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري در پايان تصريح كرد :ورود منابع طبيعي به
موضوع ساخت ايلراه در ارتفاعات سوادكوه به اين دلیل است كه عرص ه انتخابشده
واجد ممنوعيتهاي ساخت نباشد و خسارتهاي وارده به منابع طبيعي برآورد و براي
عمليات احياء و اصالح و آبخيزداري به حساب خزانه ريخته شود.

