آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب
نماينده مردم شرق هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي:

مشكلتأمينآبروستاهايهرمزگان
با احداث آبشيرينكنها برطرف شود

نماينده مردم ش��رق هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي گفت :مشكل
تأمين آب روستاهاي هرمزگان با احداث آبشيرينكنها برطرف شود.
به گزارش«سبزینه» به نقل از مهر ،حسين رئيسي دوشنبهشب در ديدار
با مديران ش��ركت آب و فاضالب هرمزگان با بيان اينكه مس��أله آب بايد
اولويت اول مس��ئوالن در تمام سطوح باش��د ،اظهار کرد :از آنجايی كه
مردم ش��رق هنوز با نيازهاي اوليه زندگي درگير هس��تند ،پس از اينرو
نگاه به كمبود آب به صورت ملي باش��د و ب��ا همدلي و حمايت و كمك
همهجانبه ميتوان همه مش��كالت مردم بهخصوص نيازهاي اوليه مانند
آب شرب را برطرف كرد.
رئيس��ي به مشكالت موجود در بحث آبرس��اني به شهرستان سيريك
بهخصوص روستاها پرداخت و گفت :براي رفع كمبود آب شرب روستاها
در بودجه اس��تان رديف اعتباري ديده شود و همچنين از محل صندوق
توسعه براي توسعه و ساخت مجتمعهاي آبرساني روستايي درخواست
تخصيص اعتبار صورت گيرد و سهم بسيار مناسبي هم براي روستاهاي
اس��تان هرمزگان براي بودجه س��ال آينده تعيين خواهد ش��د كه براي
بيش از  ۶۰۰هزار نفر از جمعيت روستايي استان آب شرب پايدار تأمين
ميش��ود.وی با بيان اينك��ه توليد آب به ان��دازه جمعيت موجود توليد
نميشود ،افزود :هر چند در طول اين چند سال توسعه شبكه آبرساني
در شرق استان انجام شده ،ولي اين موضوع در راستاي افزايش جمعيت
منطقه عملي نشده است.
وي به ظرفيتهاي آبي در منطقه اش��ارهاي كرد و افزود :ش��رق اس��تان
جدا از آب دريا از آب ش��يرين بااليي از قبيل رودخانههاي فصلي و س��د
جگين برخوردار است كه با مهار اين آبها ميتوان بخش عظيمي از آب
كشاورزان و آب شرب روستاهاي شرق را نيز تأمين كرد.
او گفت :نكته بسيار مهم در مسأله رفع كمبود آب احداث آبشيرينكن
است كه دولت براي منطقه مصوب كرده ،ولي از اين چند آبشيرينكن
فقط يكي در شهر سيريك توانسته به مدار وارد شود.
وي يكي از مشكل بزرگ شبكههاي آبرساني روستاهاي سيريك را پرت
شديد آب دانست و افزود :عوامل ايجاد پرت آب مواردي مانند فرسودگي
شبكههاي توليد و آبرساني و كنتورهاي خراب مشتركان است كه الزم
است شركتهاي آبفار در اين خصوص برنامهريزيهاي جامع و بلندمدتي
داشته باشند تا بتوان به بهترين نحو خدمترساني كرد.
نماينده يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس�لامي مردم ميناب ،رودان،
بش��اگرد ،س��يريك و جاس��ك با تأكيد بر بهكارگيري توان دستگاههاي
اجراي��ي ،مديريت اس��تان و ظرفيت تم��ام نمايندگان اس��تان براي به
بارنشستن پروژههاي ضروري آبرساني به روستاهاي استان ،افزود :پروژه
تصفيهخانه فاضالب براي مردم شرق ضروري است با اجراي اين پروژهها
نگراني مردم برطرف ميشود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در ابتداي اين نشست
ضمن تبريك موفقيت حسين رئيسي در كسب آراي مردم گفت :بهمنظور
رفع مشكل كمبود آب در استان هرمزگان ،بايد مجموعهای قوي تشكيل
دهيم تا بتوانيم از همه ظرفيتهاي موجود استفاده و با سرعت بيشتري
اجرايي كنيم.امين قصمي ادغام ش��ركتهاي آب و فاضالب در اول سال
 ۹۹را علت كندي س��رعت در رفع مش��كالت آب در استان عنوان كرد و
افزود :بهمنظور تأمين آب شرب روستاهاي جاسك از ظرفيت سد جگين
برخوردار هس��تيم و همچنين از تصفيهخانه آب جاس��ك توانستهايم به
روستاهاي نزديك كوه مبارك آبرساني كنيم.
قس��مي با بيان اينكه  ۱۷روستاي جاسك از هيچگونه شبكه آبرساني
برخوردار نيس��تند ،گفت :براي تأمين آب ش��رب اين چند روستا از سد
جگين برنامهريزيهايي شده و در اين راستا اعتباري بالغ بر  ۴۰۰ميليارد
تومان برای پروژه آبرساني به جاسك و بشاگرد ديده شده است.
وی گف��ت :ما در تأمين آب ش��رب جمعيت فعل��ي منطقه كمبودهايي
داريم در صورتي كه دولت با اجراي ديگر طرحها در قالب طرح توس��عه
س��واحل مكران ،منجر به افزايش جمعيت در منطقه شده ،بدون اينكه
پيشبينيهايي به منظور تأمين آب شرب اين افراد ديده باشد.
وي اضافه كرد :بهمنظور رفع كمبود آب شرب روستاهاي سيريك ظرفيت
خط انتقال آب را از جاهاي آب راونگ به شهرس��تان س��يريك افزايش
خواهي��م داد و در همين راس��تا قصمي تصريح ك��رد :يك حلقه چاه به
جاهاي آب راونگ اضافه كردهايم و همچنين از ظرفيت آبشيرينكنها
استفاده ميكنيم و در دو ماه آينده يك فاز از آبشيرينكن زيارت با توليد
بيش از سه هزار و  500هزار ليتر آب وارد مدار خواهد شد.
وي اضافه كرد :در س��ال گذش��ته در امر آبرس��اني با حمايت استاندار
هرمزگان و ديگر مس��ئوالن اس��تاني و با برنامهري��زي صحيح و دقيق با
افتتاح آبش��يرينكن سيريك و آبرساني از س��د جگين و تا حدودي
از مش��كالت آبرساني در روستاها يا برطرف يا كم شد و در كل رضايت
نسبي حاصل شده است.
وي اضافه كرد :تعرفه آب تانكرها را به س��ال گذشته بر خواهيم گرداند و
اينكه براي جلوگيري از خاموشي جاهاي آب راونگ يك دستگاه ديزل
براي تأمين برق جاها فراهم كردهايم.
رئيس كارگروه آبرساني آبفای كشور اعالم كرد :بيشترين اعتبار برای
آبرساني به روستاهاي استان هرمزگان ديده شده است.
مهدي خاناحمدي با بيان اين مطلب كه ميزان توليد آب بيش از نسبت
استاندارد جمعيت كنوني در شرق استان هرمزگان است ،گفت :با وجود
اينكه ميزان استاندارد سرانه مصرف آب  ۱۵۰ليتر در شبانهروز براي هر
نفر اس��ت ،اما سرانه مصرف روستاهاي شرق استان هرمزگان باالي ۲۳۸
ليتر در ش��بانهروز عنوان ش��ده و با توجه بهاينكه جمعيت روستاييان
شرق استان هرمزگان بيشتر از شهر نشينان است ،ميتوان نتيجه گرفت
حجم عمدهاي از آب توسط روستاييهاي شرق استان هرمزگان مصرف
ميش��ود .خاناحمدي مهمترين كار در امر آبرس��اني به روس��تاها را
مديريت مصرف دانس��ته و بيان كرد :مديريت انتقال توزيع آب در مسير
خط انتقال الزم اس��ت و در ادامه تصريح كرد :مشتركان اول خط انتقال
آب برداشت آب بيشتري نسبت به مشتركان آخر خط انتقال دارند.
وي در ادامه تأكيد بر استفاده از ظرفيت بنياد بركت و استان قدس رضوي
داشت و اضافه كرد :براي كوتاهمدت از اين ظرفيتها براي رفع مشكالت
كمبود آب شرب روستاهاي سيريك استفاده میشود.

انسداد 13حلقه چاه غيرمجاز آب
در تهران

مدي��ر ام��ور منابع آب ته��ران و پرديس گفت :با انس��داد  13حلقه چاه
غيرمجاز ،از خروج یکهزار و  130مترمكعب آب در سفرههاي زيرزميني
اين امور جلوگيري شد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت نيرو (پاون)،
راما حبيبي با اعالم مطلب فوق افزود :با تالش گروه گشت و بازرسي و با
همكاري كارشناسان حقوقي و اخذ دستور قضایي  13حلقه چاه غيرمجاز
در محدوده عملكرد اين امور در تهران و پرديس در مجموع به عمق 455
متر و با دبي  11/1مترمكعب در روز مسدود شد.
وی تصري��ح ك��رد :در بخ��ش آبه��اي زيرزميني 20 ،م��ورد كنترل و
بهرهب��رداري ص��ورت گرفت ،همچنين با پيگيريهاي واحد بازرس��ي و
نظارت نسبت به نصب دو دستگاه كنتور حجمي هوشمند روي چاههاي
پروانهدار اقدام شد .حبيبي با تأكيد بر ارتباط خوب و همكاري تنگاتنگ
دستگاه قضائي براي برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحي
و زيرزميني گفت :برداش��تهاي بيرويه آب س��بب افت سطح آبهاي
زيرزميني شده است و كاهش سطح آبهاي زيرزميني خطرات و عواقبی
جبرانناپذير از جمله ايجاد فروچاله ،فرونشس��ت زمين ،شورشدن آب و
كاهش كيفيت آب را در پي دارد كه با توجه به اهميت موضوع ،اين امور از
هيچ كوششي در جهت صيانت از منابع آب دريغ نميكند .امور منابع آب
تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمينه آبهاي سطحي و
زيرزميني با اهتمام جدي برخورد قانوني خواهد كرد.
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مدیر انجمن مهرورزان زمین و طبیعت پاک خوزستان 20 :سال آینده جنگلی در زاگرس باقی نخواهد ماند

 ۶۰درصد جنگلهاي زاگرس
در معرض خطر خشكيدگي

سبزینه كوثر كريمي

طي سهماه اخير جنگلهاي بسياري در سطح كشور ازجمله استان
خوزستان دستخوش حريق ش��د كه از ب ِد روزگار ،درصد اعظمي از
آتشس��وزيها بر اثر عوامل انس��اني و بخشي هم عمدي بوده است.
در كنار اخبار منفي و بدي كه گاه و بيگاه از خوزستان روانه فضاي
رسانهاي جامعه ميش��ود ،آتشسوزي جنگلها و مراتع استان طي
چن��د ماه اخير دردي جانكاه بود .تصاوير هولناكي كه از س��وختن
گونهه��اي كمي��اب گياهي و جان��وري كه در جريان آتشس��وزي
جنگلهاي ارتفاعات خائيز در مرز كوهس��تاني ميان خوزس��تان و
كهگيلوي هوبويراحمد در بهبهان و دهدشت در فضاي مجازي منتشر
ش��د ،همه بيانگر عمق فاجعه بود .فاجع��هاي كه از آتش كينهتوزي
و اخت�لاف ميان دو نفر س��ر گرفت و دامنگي��ر حيوانات ،گياهان و
درختان شد.
داس��تان آتشس��وزي در جنگلهاي خوزستان داس��تان جديدي
نيس��ت .با افزايش دماي هوا در خوزس��تان طي س��الهاي ۹۸ ،۹۷
و س��الجاري و همچنين بحران خشكس��الي و كاهش چشمگير
بارندگيها بس��ياري از گونههاي گياهي و جانوري تلف ش��دند يا در
اثر آتشس��وزي از بين رفتند .نكته مهم اينجاس��ت كه بنا به اعالم
مسئوالن منابعطبيعي خوزستان بخش عمدهاي از آتشسوزيهاي
مراتع و جنگلهاي خوزستان بهصورت عمدي رخداده است.
به نظر ميرسد بخشي از اين كار براي توليد هيزم و همچنين از بين
بردن پوشش گياهي بهمنظور فراهم كردن توجيه براي ساختوساز
غيرمجاز و خالف قانون توس��ط كساني صورت ميگيرد كه همواره
تيش��ه به ريش��ه جنگلها زدهاند .هر چند به همه اين موارد ضعف
نظارت قانوني و نداش��تن ضمانت اجرايي و ع��دم بازدارندگي موثر
قوانين موجود را بايد اضافه كرد؛ متأس��فانه هر ساله بخش زيادي از
جنگلها و همچنين مراتع بكر ،زيبا و سرسبز خوزستان از شمال تا
جنوب بر اثر آتشسوزيها از بين ميرود.
لزوم اختصاص كاناداير
محم��د درويش ،فعال حوزه محيطزيس��ت ،وضعيت يگان حفاظت
محيطزيست و منابعطبيعي را خوب نميداند و اظهار ميكند :هنوز
يگان حفاظت در حوزه س��ازمان جنگلها و محيطزيس��ت است و
از تجهي��زات مهار حريق هوايي بيبهره هس��تيم .حتي يك كاناداير
(هواپيم��اي آبپاش) براي صيان��ت از منابعطبيعي اختصاص داده
نشده است.
وي ادامه ميدهد :امكانات انفرادي مثل دمنده ،كولهپشتي پاششي،
آتشك��وب يا لباسهاي اطفاي حريق ،كف��ش و كاله كه براي مهار
حريق در نظر گرفته ميش��ود ،بهاندازه نيروهاي يگان نيس��ت ،چه
برس��د به داوطلبان .بههمين دليل هم خسارتي بيشتر از آنچه بايد
را متحمل ميشويم.
اين كنشگر محيطزيست ايران با اشاره به سوختگي شديد چند نفر
از نيروهايي كه براي اطفاي حريق رفتهاند ،تصريح ميكند :متأسفانه
امس��ال دو تا س��ه نفر و س��ال گذش��ته نيز چهار نفر جان خود را از
دس��ت دادند و چند نفر تا  ۹۰درصد دچار سوختگي شدند .درويش
با عنوان اينكه وضعيت اص ً
ال اميدواركننده نيست ،تشريح ميكند:
يگانهاي محيطزيست و منابعطبيعي كام ً
ال وابسته به هوانيروز است
تا براي خاموشكردن آتش هليكوپتر ارسال كند .وي اضافه ميكند:
ب��ا توجه به اينكه آنها بايد براي هر س��اعت پرواز ابتدا  ۲۰ميليون
تومان بهحس��اب هوانيروز واريز كنند و با مش��كالت مالي و مسائل
بوروكراتيك روبهرو هستند ،اين فرآيند با تأخير مواجه ميشود.

ل ستايش اس��ت .وي به يك مطالعهاي در باالدست سد كوثر در
قاب 
كهگيلويهوبويراحمد اش��اره و اضافه ميكند :در حوضه آبخيز اعالم
كردند كه هفتهزار هكتار مرتع سوخته است؛ درصورتيكه آمارهاي
رس��مي حدود يكه��زار و  ۵۰۰هكتار بود و آنها با س��نجندههاي
ماهوارهاي محاسبه دقيق كردند و اگر به همين نسبت حساب كنيم،
معلوم اس��ت آن چيزي كه بهصورت رس��مي اعالم ميشود ،كمتر از
واقعيت است.
آتشگرفتن زاگرس
اين كنشگر محيطزيست ايران باعنوان اينكه زاگرس درحالحاضر
دچار تغييرات اقليمي ش��ده و خشكس��الي در حال افزايش است
و برفه��ا ب��ه ب��اران تبديل ميش��ود ،تأكيد ميكند :ه��ر هكتار از
جنگلهايي كه در زاگرس از دست ميدهيم بر اثر آتشسوزي امكان
برگشت آن به شرايط طبيعي بسيار دشوار ميشود .اين بلوطها چون
درختهاي بس��يار كندرشدي هستند ،دس��تكم  ۱۰۰سال زمان
ميبرد تا يك منطقه را ُقرق و همين رويشگاه جنگلي كه از بين رفته
را دوباره به وجود بياوريم؛ عم ً
ال در اين رويشگاههايي كه ميسوزد اگر
درختان آن بسوزند ديگر از بين رفته و نميتوان كاري كرد.
درويش با عنوان اينكه هميشه گزارشهايي از آتش گرفتن عمدي
جنگلها داشتهايم ،تشريح ميكند :در خائيز دو دامدار بر سر قلمروي
چراي دام با هم دعوا ميكنند و بهعمد نس��بت به آتشسوزي اقدام
كردند يا مث ً
ال كشاورزان براي اينكه زمين كشاورزي خود را گسترش
بدهند ،بهعمد يك يا دو درخت را آتش ميزنند كه ممكن اس��ت در
اين شرايط آتش گسترده شود.
وي ادامه ميدهد :براي استحصال زغال هم اين امكان وجود دارد كه
بهصورت عمدي آتشسوزي ايجاد شود ،ولي اين اتفاقات هر ساله رخ
ميده��د و برخي مواقع حتي تيراندازيهايي كه در مناطق جنگلي
براي شكار ميشود ،ولي اينكه چرا امسال آنقدر زياد شده ،بهخاطر
اين است كه گونههاي علفي يكساله بسیار زيادي داريم كه بهعلت
بارندگيهاي كم ،همه خشكشده و عرصههاي جنگلي مثل يك انبار
باروت شده و بايد بيشتر از آن مراقبت كنيم.
آتشسوزي  ۹۸۶هكتار مرتع و جنگل در خوزستان
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزستان نيز در این باره اظهار
ميكند :از اول فروردين تا  ۲۰خردادماه امسال  ۳۶فقره آتشسوزي
در  ۱۲شهرس��تان خوزس��تان رخداده كه بيشتر مراتع دستخوش
حريق شده است.
كوروش كياني ادامه ميدهد :آتشسوزيها عمدتاً با بهدلیل انساني
رخداده ك��ه  ۷۴درصد بر اثر بيمباالتي كش��اورزان (آتش از اراضي
كش��اورزي بهمراتع و پوش��ش جنگلي س��رايت كرده) ،س��ه درصد
عمدي (افراد نس��بت به آتشسوزي اقدام كردند) ،پنج درصد عوامل

ش��د و با بهرهبرداران همكا ِر منابعطبيعي ب��راي مراتع داراي طرح،
قراردادهاي��ي را منعقد كردي��م تا تعداد ديدهبانه��ا افزايش يابد و
بهمحض مشاهده دود گزارش دهند.
تقسيم تيمهاي اطفاي حريق
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان در واكنش به قطعي
س��امانه  ۱۳۹ميگويد :اين س��امانه ملي و پاسخگويي آن با سازمان
جنگلهاست ،ولي سامانه  ۱۵۰۴استاني را داريم كه هميشه پاسخگو
اس��ت .كياني بيان ميكن��د :از فروردينماه تيمهاي اطفاي حريق و
تجهيزات را بازسازي كرديم و ضمن تقسيمبندي بين شهرستانها
آنه��ا را در حال��ت آم��اد ه بهكار نگهداش��تيم .همچني��ن تعدادي
شهرستان نيز بهعنوان معين ديگر شهرستانهاي استان خوزستان
انتخاب ش��دند؛ مث ً
ال براي آتشسوزي خائيز تيمهاي اطفاي حريق
از چهار شهرس��تان و براي آتشسوزي انديكا نيز از هفت شهرستان
حضور داشتند .وي عنوان ميكند :براي انديمشك از دزفول و شوش
و براي جنگلهاي دستكاشت نيز از شوش ،اهواز ،دشت آزادگان و
اداره كل منابعطبيعي حضور داشتند.
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان اظهار ميكند :همه
پرسنل از معاون و نيروهاي س��تادي تا پايينترين رده را آمادهباش
داديم كه براي اعزام به حريقهاي احتمالي آمادگي داشته باشند.
امانتداريمنابعطبيعي
كياني تصريح ميكند :توصيهاي كه به مردم و كش��اورزان ميش��ود
اين اس��ت كه اراضي كش��اورزي باقيمانده از كش��ت خود را تحت
هيچ ش��رايطي آتش نزنند ،خصوصاً آنها كه زمينش��ان در حاشيه
مراتع ،جنگل و بيش��هزارها واقعشده است؛ زيرا با انجام اين كار بايد
مسئوليت عواقب آن را نيز بر عهده بگيرند.
وي اضافه ميكند :درصورت بيتوجهي به اين كار و وقوع آتشسوزي
قطعاً بايد خسارت سنگيني را پرداخت كنند و برخورد جدي با آنها
ميش��ود .مديركل منابعطبيع��ي و آبخيزداري خوزس��تان توصيه
ميكند :گردش��گران ،ش��كارچيان و چوپانان باي��د از منابعطبيعي
بهعنوان يك س��رمايه و امانت قابلانتقال به نس��لهاي بعد بهخوبي
مراقبت كنند .آنها همچنين بايد از روشنكردن آتش در جنگلها
و مراتع خودداري كنند.
كيان��ي ادام��ه ميدهد :آتشس��وزي كه در مراتع مسجدس��ليمان
داشتيم ،بهخاطر شليك گلوله يك فرد شكارچي بود و متأسفانه اين
بيتوجهي خسارتهايي را وارد كرد .مجوزهاي شكار با محيطزيست
اس��ت و فكر نميكنم هم در اين فصل گرم س��ال كه هر باروت خود
تيري براي آتشسوزي جنگلها و مراتع است ،مجوزي صادر كند.
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان عن��وان ميكند :از
مسافران تقاضا داريم كه از پرتاب كردن بطري آب و شيشه در جاده

راهكارهاعملياتيشود

مدير انجمن مهرورزان زمين و طبيعت پاك خوزس��تان اعتقاد دارد كه آموزش ،فرهنگس��ازي و ايجاد دانش عمومي در كنار اقدامات
تدريجي بهنوعي كليد نجات منابعطبيعي و محيطزيست بهخصوص براي جلوگيري از تخريب و حريقهاي عمدي است.
دهكردي اظهار ميكند :با توجه به سياستهاي برنامه ششم توسعه و با تصويب اليحه منابعطبيعي و محيطزيست مديريت دو سازمان
جنگلها و مراتع و آبخيزداري و محيطزيست در قالب يك وزارت با يك مديريت مستقل ميتواند گرهگشا باشد.
وي ميگويد :رسانهها بهعنوان ركن چهارم دموكراسي و پل ارتباطي بين مردم و مسئوالن و يكي از اركان فرهنگسازي ،بايد نسبت به
منابعطبيعي و محيطزيست كشور از خود حساسيت بيشتري نشان دهند.
گفتنی اس��ت ،آنچه مسلم اس��ت ،حرمت امامزاده را متولي نگهميدارد و تا زمانيكه خود سازمان محيطزيست اعتقادي به تقويت يگان
حفاظتي نداشته باشد ،مردم بايد شاهد از بين رفتن سرمايههاي ملي باشند .بهتر است كه سازمان محيطزيست به دلسوزان اين حوزه
بيشتر بها دهد و با اجرا كردن راهكارهاي مفيد آنها زمينه ارتقاي سطح حفاظت از جنگلها و مراتع را فراهم كند.

كاناداير ارزانتر است
اين كنشگر محيطزيس��ت ايران ميگويد :متأسفانه رئيس سازمان
محيطزيس��ت اع�لام كرد اطفاي حري��ق صرفه اقتص��ادي ندارد و
سرمايهگذاري براي اطفاي حريق در جنگلها توجيه اقتصادي ندارد.
وقتي خود سازمان محيطزيست چنين تحليلي را ارائه ميدهد ،چه
انتظاري داريم كه خريد بالگرد آبپاش به يك مطالبه جدي تبديل
شود؟درويش با بيان اينكه  ۲۰سال پيش سازمان جنگلها دستكم
يك فروند هليكوپتر داشت ،ولي اكنون همان را از دستداده و يگان
هواي��ي نيز ندارند ،عنوان ميكند :هزينه زيادي الزم نيس��ت و اص ً
ال
ب��ه هليكوپتر نياز نداريم ،بلكه به كاناداير نياز داريم؛ يعني يك نوع
هواپيماي آبپاش مخصوص اطفاي حريق كه بهراحتي ميتوان آن
را تأمين كرد .وي قيمت كاناداير را يكچهارم تا يكپنجم هليكوپتر
ميداند و يادآور ميش��ود :ميت��وان بهراحتي آن را تهيه كرد چراكه
بهمراتب ارزانتر اس��ت؛ ولي متأسفانه دنبال آن نرفتند و ميگويند
طبق اعالم س��تاد فرماندهي كل قوا تجهي��زات هوايي فقط بايد در
اختيار اين ستاد باشد؛ درصورتيكه وزارتخانههاي ديگر مثل نيرو و
نفت ،يگان هوايي ،هليكوپتر و هواپيما دارند؛ يعني اين بيشتر يك
بهانه به نظر ميرسد.

غيرانس��اني و  ۱۸درصد هم عوامل ناش��ناخته بوده است .وي خبر
ميدهد :در اين آتشس��وزيها  ۹۸۶هكتار از پوشش گياهي استان
دچار حريق شد كه حدود  ۷۰۰هكتار آن مراتع بود.

استفاده از مشاركت مردمي
اين كنشگر محيطزيست ايران با تأكيد بر اينكه وضعيت مشاركت
عموم��ي در حوزه محيطزيس��ت و منابعطبيع��ي بهمراتب بهتر از
وضعيت دولتي اس��ت ،ادامه ميدهد :بهرغم محدود ش��دن فعاليت
س��ازمانهاي مردمنهاد ،ولي باز هم در چنين مواقعي كه با مشكلي
همچون س��يل يا آتشسوزي روبهرو هستيم ،آنها خالصانه پايكار
ميآيند؛ حتي امكانات زيادي را همين نيروهاي مردمي براي خريد
دمن��ده و آتشكوب فراهم ميكنند و اگر كه يك مديريت درس��تي
اعمال ميشد ،ميتوانستيم از اين سرمايه بسیار بهتر استفاده كنيم.
درويش ميگويد :اگر مردم احساس ميكردند فعاالن محيطزيستي
نظراتشان شنيده ميشود ،بهمراتب بهتر عمل ميكردند ،ولي فعاالن
محيطزيس��ت وقتي ميخواهند به قتل ي��ك خرس اعتراض كنند،
اجازه ندارند .در چنين شرايطي همين فعاليتهاي فعلي مردمنهادي

آموزش عمومي مردم
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان درخصوص اقدامات
انجامش��ده در حوزه آموزش به عموم مردم ميگويد :براي آموزش و
پيشگيري مجموعه اقداماتي را طراحي و اجرا كرديم كه از آن جمله
ميتوان به اجاره چراي س��بك در پوش��شهاي گياهي ،حريقهاي
مديريتش��ده (نواره��اي يك تا دو متري خ��ود را آتش ميزنيم تا
پوششهاي گياهي خصوصاً حاشيه راهها باعث سرايت آتش به مراتع
و جنگلها نش��وند) يا سنگچيني (اجراي ديوار عرصه به عرض ۷۰
سانت و ارتفاع يكمتر كه از افزايش آتشسوزي و سرايت به مراتع و
اراضي جنگلي جلوگيري ميكند) اشاره كرد.
شبُر بهوسيله لودر و گريدر نيز از ديگر
كياني ادامه ميدهد :احداث آت 
اقدامات انجامشده است كه پوششهاي گياهي كف را قطع ميكند.
وي يادآور ميش��ود :كالسهاي آموزش��ي با جوام��ع محلي برگزار

و منابعطبيع��ي خودداري كنند ،چون این اش��یاء بهصورت ذرهبين
عمل كرده و با دريافت گرما از خورشيد به آتشسوزي منجر ميشود؛
بهخصوص چند قطره آبي كه در بطري باقيمانده باشد نور آفتاب را
منعكس ميكند.
داليل حريق در خائيز بهبهان
كيان��ي خبر ميدهد :تاكنون  ۹نفر براي آتشس��وزيها دس��تگير
شدهاند كه دو نفر براي خائيز ،دو نفر براي آتشسوزي شوش ،سه نفر
براي گتوند و يك نفر براي اميديه بوده است.
وي يادآور ميش��ود :مهمترين آتشس��وزي چند م��اه اخير خائيز
بهبهان بود كه در حوزه محيطزيس��ت رخ داد؛ ولي همه دستگاهها
براي اطفاي آن همكاري داش��تند .همچنين آتشس��وزي گچ خلج
مسجدسليمان نيز جزو آتشسوزيهاي با گستردگي باال بود.
مدي��ركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان عن��وان ميكند:
پوش��شهای درخت��ي بهن��درت آس��يب دیدند؛ ب��االي  ۹۵درصد
آتشس��وزيها پوشش علفي كف بود و از گونههاي درختي فقط در
خسرج گونه كهور دچار حريق شد.
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كيان��ي در واكنش به وجود حريقهاي عم��دي با هدف ايجاد كوره
زغال گفت :كورههاي زغال در اس��تان فعال داش��تيم؛ مث ً
ال روستاي
بجك در تشان بهبهان كه چوبآالت خود را از كهگيلوي هوبويراحمد
قاچاق ميكردند كه براي مقابله با آنها در پل خيرآباد و تش��ان دو
پاسگاه حفاظتي با تيمهاي مستقر فعال كرديم و با صاحبان كورهها
نيز برخورد شد.
وي ب��ا اش��اره به يك مورد برخ��ورد با كورههاي زغ��ال در باغملك
درخصوص نبود پايگاه حفاظتي هواي��ي و هليكوپتر آبپاش بيان
ميكند :درحالحاضر هوانيروز مسجدس��ليمان ،نفت در خوزستان
و س��ازمان هليكوپت��ري اي��ران در اه��واز هليكوپت��ر دارند ،ولي
هماهنگيها سخت است؛ چون هليكوپترها متعلق به منابعطبيعي
نيست و ظاهرا ً سازمان جنگلها بدهي قبلي هم دارد.
ضرورت اختصاص بالگرد
مديركل منابعطبيعي و آبخيزداري خوزس��تان با اش��اره به اينكه
اگ��ر در فصل حريق اين هليكوپترها بهصورت اختصاصي در اختيار
منابعطبيعي قرار بگيرد ،بسیار خوب است ،ميگويد :باوجود این دو
فروند بالگرد هوانيروز و هليكوپتري ايران براي آتشس��وزي انديكا
اعزام شد و همچنين س��ازمان جنگلها با هماهنگي در سطح ملي
براي آتشسوزي خائيز شش فروند بالگرد اعزام كرد.
كياني ادامه میدهد :اگر براي اختصاص بالگرد هماهنگ شود و اعزام
بهموقع باش��د ،بهخصوص براي مناطق صعبالعبوري كه دسترسي
نيروهاي پياده س��خت اس��ت ،آتشسوزيها با س��رعت بيشتري
اطفاء ميشوند.
نماينده مردم بهبهان در مجلس ش��وراي اس�لامي نيز درخصوص
بحران آتشسوزي در مراتع و جنگلها ميگويد :جلسهاي با حضور
نمايندگان استانهاي زاگرسنشين و نايبرئيس مجلس برگزار شد
كه مسئوالن اداره مراتع و جنگلداري منابعطبيعي و محيطزيست
ني��ز حضور داش��تند .گاليهمنديهايي درخصوص خس��ارت وارده
و تبعات آتشس��وزيهاي اخير مطرح ش��د و درحال پيگيري براي
جب��ران آن در حد توان هس��تيم ،چون درختان از بين رفته اس��ت
آنه��م در مناطق صعبالعبور كه اين س��رمايه به اين س��ادگيها
برنميگردد.
محمد طالمظلومي ميافزايد :رئيس سازمان جنگلها نيز به بهبهان
س��فر داشته و ضمن بازديد از جنگلهاي خسارتديده براي تقويت
محيطبان��ي از نظر تجهي��زات ،امكانات خودروي��ي و تأمين نيروي
انساني و همچنين راهاندازي پايگاه اطفاي حريق وعدههايي داشت.
با توجه به ش��رايط آب و هوايي ،فصل كاش��ت و امكان ورود به نقاط
مختلف جنگلهاي آس��يبديده بهخصوص در مناطق صعبالعبور
برنامهريزيهايي براي احياي اين جنگلها داريم.
بستههاي پيشنهادي مقابله با حريق
مظلومي عنوان ميكند :در بسته پيشنهادي مقابله با آتشسوزيهاي
احتمالي  ۳۰پيش��نهاد به مجلس ارائه شد كه پس از بررسي توسط
نايبرئيس مجلس شوراي اسالمي و كميسيونهاي مربوطه نسبت
ب��ه تبديل آنها به قان��ون اقدامات الزم را انج��ام ميدهيم .از همه
كس��اني كه در امدادرس��اني و اطفاي حريق مرب��وط به جنگلهاي
خائيز همكاري داش��تند ،ازجمله دستگاههاي مختلف ،دوستداران
منابعطبيعي ،مردم بومي ،گروههاي جهادي ،بسيج ،نيروهاي مسلح،
شوراها ،دهياران ،فعاالن محيطزيست و سازمانهاي مردمنهاد تقدير
و تشكر ميكنم.
مدير انجمن مهرورزان زمين و طبيعت پاك خوزستان هم ميگويد:
زاگرس محصول چندين هزار س��اله طبيع��ت و از تاريخي بلندباال
برخوردار اس��ت و ارزش اكولوژيكي و فرهنگي بااليي دارد ،بههمين
دليل نابودي تدريجي آن توس��ط نس��ل كنوني ميتواند بزرگترين
تراژدي تاريخ طبيعي كشور باشد.
شهرام دهكردي ادامه ميدهد :اما آنچه امروز زيستبوم زاگرس را به
سالهاي آخر حياتش نزديك كرده به تنهايي نه صداي تبر است ،نه
خراش جانس��وز راههاي جورواجور ،نه سياهي زغال و شخم عميق
تراكتورها بلكه س��دها و طرحهاي متعدد انتقال آب ،افزايش دماي
زمين و تغيي��ر اقليم ،كاهش بارندگي ،هج��وم ريزگردها از درون و
بيرون مرزها ،معدنكاران و كش��اورزان ،دامداران و آتشسوزيهاي
طبيعي و انساني هر ساله جنگلهاست.
سوءمديريت در زاگرس
وي ي��ادآور ميش��ود :جنگلهاي زاگرس در  ۱۱اس��تان كش��ور با
ش��شميليون هكتار  ۴۰درصد جنگلهاي ايران را تشكيل ميدهد،
ح��دود  ۷۰درصد تيپ گونهه��اي جنگلي زاگرس را بلوط ش��امل
ميشود .دهكردي اضافه ميكند :بزرگترين بانك ژني كشور متعلق
به زاگرس اس��ت و  ۴۰تا  ۵۰درصد آب زيرزميني كش��ور از طريق
زاگرس تأمين ميش��ود و  ۸۰درصد جمعيت عش��ايري كش��ور در
مناطق جنگلي زاگرس حضور دارند.
مدي��ر انجمن مه��رورزان زمي��ن و طبيعت پاك خوزس��تان اظهار
ميكند ۶۰ :درصد جنگلهاي زاگرس در مخاطره خشكيدگي قرار
دارند كه اگر دير اقدام ش��ود شايد تا  ۲۰سال ديگر جنگل زاگرسي
نماند .زخمي كه از س��الهاي اخير بر پيكر زاگرس واردش��ده است،
نتيجه چند دهه سوءمديريت در منابع جنگلي كشور و بهرهكشي و
دخالتهاي نادرست است.
وي با اش��اره به اينكه هر س��اله صدها هكتار از جنگلهاي زاگرس
در كنار بيمس��ئوليتي و كمبود امكانات ب��ه كام آتش ميرود ،بيان
ميكند :در سالجاري با توجه به وضعيت مناسب بارشها و افزايش
پوش��ش علفي كف جنگل ،احتمال حري��ق در عرصههاي جنگلي
شدت يافت؛ داليل آتشسوزيها عمدتاً عامل انساني است و اين امر
بر تلخي آتشسوزيها ميافزايد.
مدي��ر انجمن مه��رورزان زمي��ن و طبيعت پاك خوزس��تان عنوان
ميكند :بهطور نمونه در آخرين آتشس��وزي جنگلهاي زاگرس در
منطقه خائيز اس��تان خوزستان و كهگيلويهوبويراحمد  ۴۰هكتار از
 ۱۰۰هكتار منطقه حفاظتشده به كام آتش رفت.
الزامات احياي زاگرس
دهكردي بيان ميكند :طبق يك تفاهمنامه با كلي ژس��ت تبليغاتي
در س��ال  ۹۵قرار بود مبلغ  ۱۰۰ميليارد تومان به سازمان جنگلها
و مراتع بهمنظور تأمين تجهيزات كمك ش��ود؛ اما امروز كار بهجايي
رسيده كه رئيس يگان حفاظت اين سازمان براي  ۳۰ميليارد تومان
ضجه ميزند.
وي با طرح اين س��وال كه آيا گريهآور نيس��ت براي چندين ميليون
هكت��ار جنگل در كش��ور لن��گ  ۳۰ميليارد تومان باش��يم ،تصريح
ميكند :طبق گفته كارشناس��ان حوزه جنگل خسارت آتشسوزي
در ه��ر هكتار از مناطق جنگلي در حدود  ۵۶ميليون تومان اس��ت
و در آتشس��وزي جنگلهاي زاگرس در بهار امس��ال صدها هكتار
جنگل از بين رفت.
دهكردي درخصوص راهكارهاي جلوگيري از آتشس��وزي و احياي
جنگلهاي زاگرس بيان ميكند :اجراي طرحهاي حفاظتي ،خروج
دام از جنگل و جلوگيري از كاش��ت زيراش��كوب ،شناسايي مناطق
آس��يبپذير ،افزايش مش��اركت مردم و نقشآفريني س��ازمانهاي
مردمنه��اد و جوام��ع محلي ،ايج��اد كارگروه مقابله با آتشس��وزي
جنگلها ب��ا حض��ور س��ازمانهاي منابعطبيعي ،محيطزيس��ت،
هاللاحمر و مديريت بحران ازجمله اين راهكارها هستند.
وي ميافزاي��د :تأمين بالگرد مخصوص اطفاي حريق جنگل و ايجاد
س��ايتهاي آتشنش��اني ،ارزشگذاري اقتص��ادي مناطق جنگلي،
افزايش رفاه اجتماعي جنگلنشينان و فراهمسازي مشاغل جايگزين
شده صنايعدستي و كاشت گياهان دارويي ،آموزش جوامع محلي و
تجهيز دهياريها به وس��ايل اطفاي حري��ق ،ارائه طرحهاي جامع و
افزايش اعتبارات و نيرو در سازمان جنگلها ،مراتع و محيطزيست با
كمك نمايندگان مجلس و همچنين ايجاد آتشبر از ديگر راهكارهاي
پيش��نهادي براي جلوگيري از آتشس��وزي و احي��اي جنگلهاي
زاگرس است.

