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قتلعامآبی

مديرعامل آب و فاضالب شيراز:

انشعابهایغيرمجاز،آبآشاميدني
روستاهاي شيراز را رايگان ميمكند

تأمين آب شرب ،اولويت نخست
استانكهگيلويهوبويراحمد

استاندار كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه ميزان سرانه مصرف آب
بسيار باالست ،گفت :بايد در زمينه مصرف بهينه آب فرهنگسازي
شود .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،عليمحمد احمدي در
نشست شوراي حفاظت از منابع آب استان با اشاره به وضعيت
اقليمي كشور و به تبع آن استان ،افزود :با توجه به كاهش نزوالت
آسماني و سفرههاي آب زيرزميني ميطلبد شهروندان در مصرف
آب صرفهجويي كنند .وي خواستار تسريع در اجراي پروژههاي حوزه
آب شد و اظهار كرد :بايد تمهيدات الزم براي مديريت انتقال آب
انديشيده شود .استاندار كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر نقش پررنگ
رسانهها در اصالح شيوه مصرف آب ،خاطرنشان كرد :مطبوعات و
رسانههاي جمعي بازوان توانمند دولت هستند و انتظار ميرود با
ساخت برنامههاي فرهنگي و سمعي و بصري نحوه صحيح مصرف
آب را به مخاطبان و شهروندان آموزش دهند .احمدي تصريح
كرد :مديريت منابع آبي استان نيازمند برنامهريزيهاي كوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت است .وي خواستار ارائه گزارش فرمانداران
شهرستانهاي هشتگانه استان درباره مديريت آب در نشست
بعدي اين كارگروه شد .استاندار كهگيلويه و بويراحمد تأكيد كرد:
باید دستگاههاي اجرايي در برنامهريزيهاي خود تمهيدات الزم
براي سازگاري با خشكسالي را بينديشند و در اين زمينه در حوزه
عمومي نيز فرهنگسازيهاي الزم انجام شود .احمدي با تأكيد بر
اينكه تأمين آب آشاميدني اولويت نخست استان است ،بيان كرد:
قيمت تمامشده آب شرب در استان باالست و بنابراين فرهنگسازي
عمومي براي اصالح الگوي مصرف آب ضروري است .وي خواستار
شناسايي ،كشف و جمعآوري انشعابات و چاههاي غيرمجاز در استان
و برخورد با متخلفان برداشت آب از چاههاي استان شد .استاندار
كهگيلويه و بويراحمد گفت :در راستاي مديريت تنش آبي همكاري
همه دستگاههاي اجرايي ،نهادهاي انتظامي و قضايي ضروري است و
انتظار ميرود همگان پاي كار باشند.

ساالنه 3ميليون مترمكعب آب آشاميدني
دركهگيلويهبرداشتميشود

رئيس آب و فاضالب شهري كهگيلويه گفت :ساالنه سه ميليون
مترمكعب آب آشاميدني براي مصرف شهروندان در دهدشت ،مركز
شهرستان كهگيلويه ،برداشت ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ایرنا ،داريوش فقهيپور اظهار کرد :از اين ميزان يك ميليون و 200
هزار مترمكعب توسط آب و فاضالب روستايي مصرف ميشود .وي
بيان كرد :آب و فاضالب شهري آب آشاميدني  20روستاي اقماري
شهرستان را هم تأمين ميكند .فقهيپور تصريح كرد :درصد زيادي
از آب توليدي در روستاها برای آبياري مزارع ،كشاورزي و تأمين آب
آشاميدني گوسفندان استفاده ميشود .وي گفت :از  24هزار مشترك
آب و فاضالب شهري شهرستان ،چهار هزار مشترك روستايي هستند.
فقهيپور صرفهجويي در مصرف آب را ضروري دانست و گفت :فرهنگ
صرفهجويي بايد با مشاركت خانوادهها و مدارس در جامعه نهادينه
شود .وي تصريح كرد :در صورتي كه شهروندان مصرف آب خود را
كاهش ندهند ،احتمال جيرهبندي آب در شهرستان وجود دارد.
فقهيپور طول خطوط انتقال آب شهري دهدشت را  28كيلومتر و
طول شبكه شهري را  150كيلومتر ذكر كرد.
تورج احمدپور خبر داد

ارسال آب شرب
از چهارمحال و بختياري به آبادان

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي چهارمحال و بختياري
از ارسال آب شرب از چهارمحال و بختياري به آبادان خبر داد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،تورج احمدپور با اشاره به ارسال
آب شرب از چهارمحال و بختياري به آبادان اظهار کرد :به واسطه
پايين آمدن كيفيت آب و شور شدن آب شرب اين شهر ،يك تانكر
 ۱۰هزار ليتري آب شرب از اين استان به آبادان ارسال شد .وي ادامه
داد :در حال حاضر كاهش بارشها و خشكسالي ،منابع تأمين آب
را در اين استان با مشكل مواجه كرده است و هماکنون  ۵۰روستاي
چهارمحال و بختياري با تانكر آبرساني ميشوند .احمدپور بيان كرد:
شناسايي و تأمين منابع آبي جديد براي انتقال آب به اين روستاها
در دستور كار است.
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با وجود بحران كمآبي و تداوم خشكسالي ،انبوهسازان از آب آشاميدني برای ساختمانسازي استفاده میکنند

اخبار آب

مديرعامل شركت آب و فاضالب شيراز گفت :اغلب روستاهاي
حاشيه شيراز ،انشعابات غيرمجاز بدون آببها دارند و آب آشاميدني
را رايگان و بيرويه مصرف ميكنند .به گزارش «سبزینه » به نقل از
ایرنا،اهللبخش نظرپور همزمان با هفته صرفهجويي و مصرف بهينه
آب اظهار کرد 23 :درصد از آب توليدي در كالنشهر شيراز ،آب
به حساب نمیآید و هدررفت تلقي ميشود كه بخش عمدهاي از
آن از همين انشعابات غيرمجاز مصرف ميشود .اين مقام مسئول
با اشاره به اينكه شركت آب و فاضالب بر مسدود كردن انشعابات
غيرمجاز و تبديل آن به انشعاب مجاز تأكيد دارد ،افزود :در اين زمينه
گشتهاي نظارتي فعال هستند و اين انشعابات در ماههاي گذشته در
 13روستاي حاشيه شيراز اصالح شدهاند .نظرپور اضافه كرد :سامانه
توزيع آب در بسياري از روستاهاي حاشيه شيراز از جمله گويم،
محموديه ،اكبرآباد و بسياري از روستاهاي ديگر كه به كالنشهر
شيراز ملحق شدهاند ،در ماههاي گذشته ساماندهي و اصالح شده
و انشعاب مجاز به ساكنان اين مناطق داده شده است .مديرعامل
شركت آب و فاضالب شيراز افزود :شيراز كالنشهري با ويژگي
مهاجرپذيري است و هر روز بر جمعيت اين شهر و روستاهاي اطراف
آن افزوده ميشود .تأمين آب شرب شيراز با چالشهايي خاص همراه
است؛ در فصول گرم و تابستان حداقل  20درصد به جمعيت شهري
شيراز افزوده ميشود ،بسياري از افراد از كشورهاي حاشيه خليج
فارس و شهرستانهاي جنوبي استان فارس در تابستان در شيراز
ساكن ميشوند و از اين رو مصرف آب در تابستان در اين شهر
بهشدت افزايش مييابد .نظرپور اضافه كرد :ساالنه  20هزار بازديد
از انشعابات آب در شيراز انجام ميشود و حدود شش هزار انشعاب
غيرمجاز هر سال تبديل به انشعاب مجاز ميشود .وي اضافه كرد:
شهروندان ميتوانند استفاده غيرمجاز از آب را در شيراز به سامانه
 122گزارش دهند .مديرعامل شركت آب و فاضالب شيراز همچنين
در بيان داليل كمآبي ،ضمن اشاره به عواملي نظير خشكسالي،
كمبود بارش ،افزايش جمعيت ،تأثير مهاجرت و نداشتن الگوي
مناسب مصرف در بخشهاي مختلف ،گفت :امسال در فارس با 65
درصد كاهش بارندگی به نسبت ميانگين بلندمدت و در شيراز با 51
درصد كاهش بارندگي مواجه بودهايم .نظرپور با بيان اينكه  77درصد
از كل آب مصرفي شيراز را منابع آب زيرزميني تأمين ميكنند ،افزود:
ق چاههاي آب شيراز در سالهاي گذشته حداكثر  200متر بود،
عم 
اما امروز حفر چاه براي برداشت آب به  300متر رسيده است .هفته
صرفهجويي و مصرف بهينه آب از اول تيرماه آغاز شده است.
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سبزینه

محمد بازرگان

هفته صرفهجويي در مصرف آب كه از اول تيرماه آغاز
ميشود ،شعارها و تأكيدها و نگاهها و دستورالعملها
به سمت مصرف بهينه آب ميچرخد؛ اما هر روز دهها
مجوز انشعاب مصرف آب آشاميدني براي ساخت خانه
و بنايي صادر ميشود .چرا از آب تصفيهشده ،كلرزده،
صاف و شيرين و گوارا بايد براي درستكردن مالت
ساختماني استفاده ميشود؟ چرا انبوهسازان كه دهها
هزار ليتر آب براي احداث ساختمان مصرف ميكنند،
از آب تانكر يا آب خاكستري براي احداث واحدهاي
خود استفاده نميكنند؟ چرا بايد به راحتي مجوز
انشعاب آزاد براي يك انبوهساز صادر شود؛ اما براي
استفاده از آب شرب صدور مجوز به گيرودار اداري
بخورد و به امروز و فردا كشيده شود؟
 شيلنگهاي هدردهنده آب
دهها و صدها طرح ساختمانسازي در شيراز و
ديگر شهرهاي بزرگ اكنون در حال اجراست و به
وضوح شاهد هستيم كه براي ساخت اين مجتمعها
و طرحهاي ساختماني از آب آشاميدني استفاده
ميشود .كاميونها و بونكرهاي حامل بتن آماده
هم كه به محل پروژهها ميآيند ،بعد از تخليه كامل
بتن ،مخزن و دستگاهها را با شيلنگ متصل به كنتور
آب آشاميدني ميشويند و آبدهي بتنهاي ريخته
شده در محل ديوارهها نيز با همان شيلنگ متصل
به كنتور انجام ميشود .وقتي از كارگران پروژههاي
ساختماني درباره اين موضوع سوال كرديم تا مطمئن
شويم شاهد قتلعام آب هستيم ،در جواب گفتند:
اين آب از كنتور شهري است و نرخ آب با تعرفه آزاد
محاسبه ميشود .با وجود بحران كمآبي و تداوم
خشكسالي و لزوم صرفهجويي و مصرف بهينه آب
و اين همه شعارهاي رنگارنگ كه در هفته اول تيرماه
داده ميشود ،چرا نبايد انبوهسازان از مصرف آب
آشاميدني در ساختمانسازي منع شوند؟ چرا نبايد
در اين زمينه پيشگيري از هدررفت آب در اولويت
قرار گيرد؟ بيتوجهي به استفاده از آب آشاميدني در
ساختوسازهاي شهري موجب ميشود روزانه دهها
هزار ليتر آب تصفيهشده كلرزده ،صاف و شفاف و
گوارا صرفاً به خاطر آنكه بهاي بيشتري براي نصب
انشعاب آن پرداخت شده است ،به مصرف برسد.
آبي نيست جز آب آشاميدني
اين موضوع را با تعدادي از پيمانكاران و انبوهسازان نيز
در ميان گذاشتيم كه آنها نيز معتقدند كه هدررفت
آب در پروژههاي انبوهسازي بسيار باالست و از سويي
ديگر معتقدند كه تمام چشمهها و رودخانهها و منابع
آب غير آشاميدني اطراف شيراز و آبهاي چاههاي
كشاورزي كه  20سال پيش در دسترس بود ،اكنون
خشك شده است و به جز منابع موجود ،آبي براي
احداث بنا وجود ندارد .سيد احمد جعفري ،انبوهساز
و مجري طرحهاي ساختماني در شيراز ،دراين زمينه
گفت :هر مترمكعب آب آشاميدني حدود  400تومان
در اختيار مصرفكننده قرار ميگيرد ،در حالي كه براي
استحصال هر مترمكعب آب و تصفيه و قابل شربكردن
آن بيش از سه برابر اين مبلغ هزينه ميشود .ما نيز با
بيش از سه برابر هزينه معمول انشعابات آب ساختمان
را با تعرفه آزاد استفاده ميكنيم؛ اما در عين حال
اين دغدغه را نيز داريم كه در شرايط كنوني كه با

خشكسالي و كمآبي مواجه هستيم ،چرا بايد از آب
آشاميدني در احداث بنا و ساختمان استفاده كنيم.
اين انبوهساز و مجري طرحهاي ساختماني اضافه
كرد :الگوي ساختوساز در جامعه ما الگوي كام ً
ال
درستي نيست ،مقررات ملي ساختمان برخي از الگوها
و اجبارها را براي احداث ساختمان تعريف كرده است
كه با هدف مقاومسازي و استانداردسازي ساختمان
است .اين مقررات حتي درباره جلوگيري از هدررفت
انرژي و آب در ساختمان برنامه پيشنهادي دارد؛ اما
در مراحل ساخت هيچكدام از مهندسان و مجريان
ساختمان ،دستور العملي الزامآور براي استفاده يا عدم
استفاده از آب در ساختمانسازي ندارند .وي اضافه
كرد :بهطور يقين ،تمام آب مصرفي كارهاي ساختماني
از ابتدا تا اتمام فرآيند ساختوساز از آبلولهكشي
تأمين ميشود و بخش عمدهاي از اين آب هنگام توليد
بتن يا آب دادن به سقفها و ستونها به هدر ميرود.
عليرضا حسيني ،ديگر انبوهساز شيراز ،نيز با اشاره به
كمبود منابع آب گفت :تاچند سال قبل كه استفاده
از بتن آماده چندان مرسوم نبود ،بخش عمدهاي از
آب براي توليد بتن و مصالح صرف ميش؛ اما اكنون
با مرسوم شدن استفاده از بتن آماده ،هدررفت آب
كاهش يافته است ،ولی باز هم استفاده از انشعاب آب
آشاميدني براي توليد مصالح و احداث ساختمان منجر
به هدررفت آب ميشود.
 چارهساز نبودن تعرفههاي آزاد
براي جلوگیری از کار انبوهسازان
اين انبوهساز و مجري طرحهاي ساختماني اضافه
كرد :قيمت آب ارزان است و ب ه راحتي در دسترس
مردم قرار دارد .هر چند شركتهاي آب و فاضالب

و شهرداريها تا پايان كار ساختماني آببهاي
مصرفي را با تعرفههاي بيشتري محاسبه ميكنند
تا صاحبكار از مصرف زياد آب خودداري كند؛ اما
اين تعرفهها نيز بازدارنده نيست .در واقع انبوهساز
راهي ديگر به جز استفاده از آب آشاميدني برای
احداث ساختمان ندارد .وي اضافه كرد :ما كمتر
پروژهاي سراغ داريم كه از آب آشاميدني در احداث
بنا استفاده نكند .شايد در دهههاي قبل استفاده
از آب تانكر براي احداث ساختمان مرسوم بوده؛
اما اكنون تقريباً همه برجها و ساختمانها با آب
آشاميدني شهري ساخته ميشود و اين موضوعي
است كه جا افتاده.
اين موضوع را با مسئوالن شركت آب و فاضالب شيراز
در ميان گذاشتیم .مديرعامل و معاونان اين شركت هر
چند بر لزوم صرفهجويي و مصرف بهينه تأكيد دارند؛
اما آنها نيز اذعان ميكنند كه انبوهسازان چارهاي
به جز استفاده از آب شهري براي ساختمانسازي
ندارند .اين مسئوالن معتقدند آب با تعرفه آزاد در
اختيار انبوهسازان قرار ميگيرد و آنها از اين آب براي
احداث ساختمان استفاده ميكنند و بعد از اتمام كار
تعرفهها به حالت معمولي باز ميگردد .مديرعامل و
معاونان شركت آب و فاضالب استان فارس ميگويند:
در سالهاي گذشته تانكرهاي سيار از رودخانه خشك
شيراز يا رودخانههاي اطراف براي احداث ساختمان
آب حمل ميكردند؛ اما اكنون هيچ رودخانهاي در
اطراف شيراز وجود ندارد كه آب داشته باشد .رودخانه
خشك شيراز حقيقتاً خشك شده است و آبي براي
برداشت و استفاده در احداث ساختمان ندارد .از اين
رو دادن مجوز و انشعاب آزاد براي ساختمانسازي
اجتنابناپذير است.

همسايگان انبوهسازان ،تشنهاند
برخي از شهروندان شيرازي نيز با گله از اين موضوع
و با بيان اينكه نبايد مردم چوب نبود آب براي
سختمانسازي را بخورند ،گفتند :انبوهسازان با سود
سرشار و ميلياردي به احداث ساختمان مشغولند ،در
حالي كه در همسايگي آنان خانهها آبي براي نوشيدن
ندارند .بسياري از كوچهها و محالت شيراز در ساعات
روز بهويژه در ماههاي گرم سال با افت فشار و قطع آب
مواجه است ،در حالي كه در همسايگي آنها انبوهسازان
با استفاده از پمپهاي قوي ،آب لولهها را ميمكند و در
احداث ساختمان از آب آشاميدني استفاده ميكنند.
زهرا موسوي ،بانوي شهروند شيرازي ،در اين زمينه
گفت :ما در منطقه ميانرود شيراز زندگي ميكنيم و
تقريباً هر روز در فصل تابستان با كمبود و افت فشار
آب مواجه هستيم؛ اما انبوهسازي و شهركسازي در
اطراف اين منطقه بهشدت افزايش يافته است .بسياري
از انبوهسازان هرچند منابع ذخيره آب دارند؛ اما از آب
تصفيه شهري اين منابع را پر ميكنند .در اينجا كمتر
خانهايميتوانيافتكهمشكلتأمينآبشربنداشته
باشد .مريم حسيني آزاد ،ديگر شهروند شيرازي ،نيز
بيان داشت :ما به كمبود و افت فشار آب عادت كردهايم.
بارها براي رفع معضل تأمين آب تماس گرفتهايم .در
همسايگي ما ساختمانهاي بلند در حال احداث است.
آنها به راحتي شيلنگ آب را روي ستونها و ديوارهاي
سيماني ميگيرند و آب را هدر ميدهند ،در حالي كه
ما در انتظار قطرهاي آب لهله ميزنيم .مشخص است
تا زماني كه آب آشاميدني در دسترس سازندگان
ساختمان است ،كسي از آب تانكر استفاده نميكند
و در حال حاضر در تمام طرحهاي انبوهسازي از آب
آشاميدني استفاده ميشود .اگرچه قيمت آب مورد

استفاده در كارگاههاي مصالح ساختماني و پروژهها
چند برابر قيمت آب آشاميدني مردم است؛ اما تاكنون
نتوانسته اقدام مفيدي تلقي شود .دولت هزينه گزافي
براي تأمين آب آشاميدني تصفيهشده ميپردازد .استان
فارس و شيراز سالها است كه با خشكسالي دست
و پنجه نرم ميكنند و در عطش تأمين آب هستند.
ديدن چنين مناظر و صحنههايي باعث ميشود كه در
زمينه كاركرد برخي مديران و مسئوالن و شعارهايشان
براي فرهنگسازي مصرف بهينه آب شك و ترديد
ايجاد شود .اگر شعارهاي صرفهجويي و مصرف بهينه
واقعي است ،حداقل در هفته صرفهجويي در مصرف
آب ،طرحهاي انبوهسازي را با آب غير شرب ادامه دهند
تا فشار كمتري بر مصرف آب آشاميدني وارد شود.
آب آشاميدني؛ به نام كارگر ،به كام ساختمان
اگر انبوهسازان منابع ديگري به جز آب نوشيدني
شهري براي احداث ساختمان در دسترس ندارند ،آب
فضاي سبز شهري از كجا ميآيد؟ مگر نه اين است كه
شهرداريها شبكههاي توزيع آب براي آبياري گلها و
باغچهها و چمنها دارند؟ حداقل ميتوان از اين آب براي
احداث ساختمان استفاده كرد .انبوهسازان ميتوانند با
استفاده از تانكر ،اين نوع آب را كه هزينه كمتري براي
توليد آن صرف شده است ،در انبوهسازي استفاده كنند.
پاسخي كه يكي از مديران شركت آب و فاضالب شيراز
به ما داد ،بسيار قابل تأمل است .اين مسئول در نشست
خبري با خبرنگاران بيان داشت :انشعاب آب آشاميدني
كه به انبوهسازان داده ميشود ،براي استفاده در
ساختمانسازي نيست ،بلكه براي تأمين آب آشاميدني
كارگران است؛ اما انبوهسازان قانون را دور ميزنند و از اين
آب براي ساختمانسازي استفاده ميكنند.

كاهش حجم جنگلهاي مازندران به يك ميليون و  ۹۰۰هزار هكتار

دبير شبكه سمنهاي محيطزيستي مازندران از كاهش حجم
جنگلهاي مازندران به يك ميليون و  ۹۰۰هزار هكتار خبر داد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،مسعود موالنا ،دبير شبكه سمنهاي
محيطزيستي مازندران ،با اشاره به كاهش حجم جنگلهاي استان
مازندران گفت :براساس آمارهاي منابع طبيعي مازندران ،در ۴۰
سال گذشته حجم جنگلهاي مازندران از سه ميليون و  ۶۰۰هزار
هكتار به يك ميليون و  ۹۰۰هزار هكتار رسيده و همين مقدار نيز به
لحاظ كيفي بسيار آسيب ديده است .اگرچه در بخشهايي از شرق
مازندران وضعيت بهتر است ،اما در بخشهاي مركزي وضعيت بسيار
خراب است و تصرفات زيادي صورت گرفته است .وي با بيان اينكه
تغيير كاربري اراضي جنگلي به كشاورزي از مهمترين مسائلي است
كه به جنگلها آسيب وارد كرده است ،تصريح كرد :آتشسوزيهاي
بسيار گسترده كه در سالهاي گذشته اتفاق افتاده ،همچنين
ويالسازي و گسترش روستاهاي كنار جنگل با اين شعار كه جنگلها

را آباد كنيم و برداشت چوب باعث آسيب رساندن به جنگلها شده
است .موالنا با بيان اينكه طي سالهای گذشته نگاه به جنگل نگاه
اقتصادي بوده است ،گفت :سالها به جنگل به عنوان منبع چوب نگاه
شده و مسئوالن هيچوقت به جنگل نگاه اكولوژيكي كه حافظ جامعه
است ،نداشتهاند .يكي از مهمترين كاركردهاي جنگل تثبيت خاك
است .اگر اين خاكها را از بين ببريم ،خاكهايي را كه ميليونها
سال است در اين منطقه وجود دارند از كجا ميتوانيم وارد كنيم؟ وی
افزود :در شرایطی كه با بحران آب روبهرو هستيم؛ جنگلها را تخريب
و براي ذخيره آب در جنگل سدسازي ميكنيم؛ در حالي كه يكي
از كاركردهاي جنگل ذخيرهسازي آب است .دبير شبكه سمنهاي
محيطزيستي مازندران با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته ۲۰
درصد كاهش نزوالت آسماني داشتيم ،اما ميزان سيل بسيار افزايش
داشته است ،گفت :علت اين است كه در باالدست گاه به دليل احداث
جاده ،پوشش جنگلي از بين رفته است و آب جذب زمين نميشود و

با كوچكترين بارندگي شاهد سيل هستيم .در حقيقت عامل اصلي
سيل ،جاده است؛ در صورتي كه اگر پوشش گياهي باشد ،آب جذب
شده و تبديل به سيل نميشود .وی با بيان اينكه بيشتر مناطقي
كه براي دامداري تحت اختيار روستاييان بود به ويال تبديل شده
است ،تصريح كرد :كل سطح پوشش جنگلي ايران حدود  ۹درصد
است؛ در حالي كه بر اساس شاخص سازمان ملل ،پوشش جنگلي
براي هر كشور بايد حداقل  ۲۵درصد باشد ،متأسفانه در كشور ما
همين حدود  ۹درصد پوشش جنگلي را هم هر روز به بهانههاي
مختلف از جمل ه سدسازي ،ويالسازي و ...از بين ميبريم .موالنا با
اشاره به اينكه در گذشته برخي از استادان دانشگاه منابع طبيعي
پيمانكار جنگل بودند ،يادآور شد :خوشبختانه با اجراي طرح تنفس،
موضوع پيمانكاري جنگلها منتفی شده است .البته قرار بود با اجراي
طرح تنفس بهرهبرداري قطع و محافظت انجام شود ،اما به رغم
قطع بهرهبرداري هيچ محافظتي انجام نميشود .به گفته مسئوالن

سازمان جنگلها ،قرار بود بودجه اوليه  ۸۰ميليارد توماني براي طرح
محافظت در سال  ۹۶اختصاص داده شود ،اما بخش بسيار اندكي
از اين پول در اختيارشان قرار گرفته است .دبير شبكه سمنهاي
محيطزيستي مازندران بيان کرد :جنگلهاي مازندران منحصر به
فرد بوده و ذخيره ژنتيكي هستند و از يخبندان نجات پيدا كرده و به
ما رسيدهاند ،اما متأسفانه اراد ه محافظت از جنگلها بسيار ضعيف
است .موالنا افزود :درختان از طريق اندامهايشان گاز دياكسيدكربن
را جذب و به خاك منتقل ميكنند ،وقتي خاك را براي كشاورزي
يا ويالسازي شيار ميدهيم تمام اين دياكسيدكربن آزاد ميشود.
در حالي كه درون خاك براي گياه بسیار مفيد است ،آزاد شدن آن
در فضا ضررهای بسیاری دارد .وي همچنين گفت :متأسفانه بخش
وسيعي از سايتهاي پسماند در شمال كشور يا در كنار رودخانه
است يا در دل جنگلها؛ شيرابههاي زباله وارد خاك ميشود و خاك
و آب را آلوده ميكند.

جنگل و مرتع

با تجارت زغال در كهگيلويه و بويراحمد برخورد قانوني ميشود
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كهگيلويه
و بويراحمد با اشاره به اينكه سودجويان زغال
(تجارت سياه) باعث آتشسوزي در برخي
جنگلهاي اين استان شدهاند ،گفت :با عامالن
تجارت سياه برخورد جدي ميشود .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،عزيز فيلي اظهار کرد:
بر اساس برنامهريزي و هماهنگي انجامشده
چوپانها و اهالي جوامع محلي با مسئوالن در
شناسايي متهمان همكاري ميكنند .وي بيان
كرد :براي تشويق روستاييان و همكاري بيشتر
آنان برنامههاي تشويقي در نظر گرفته شده
است .معاون هماهنگي امور عمراني كهگيلويه
و بويراحمد گفت :در چند روز اخير يك گروه
سازمانيافته غيربومي با زغالگيري از درختان
سبب آتشسوزي گسترده در جنگلهاي اين
استان شدهاند .اين افراد زغال را پس از بستهبندي
به صورت قاچاق از كشور خارج ميكنند .وي با
اشاره به اینکه از ابتداي سال جاري تاكنون 72
هكتار از جنگلها و مراتع اين استان در آتش
سوخته است ،ميزان آتشسوزي در جنگلها و
مراتع اين استان در مدت مشابه سال قبل را 240
هكتار اعالم كرد .معاون هماهنگي امور عمراني
كهگيلويه و بويراحمد بیان کرد :هشت قرارگاه
ي در عرصههاي طبيعي
عمليات مهار آتشسوز 
و زيستمحيطي استان در محل فرمانداريهاي
شهرستانهاي هشتگانه اين استان راهاندازي

شد .فيلي افزود :فرماندهي عمليات هر قرارگاه
بر عهده فرماندار هر شهرستان است و دبير اين
قرارگاهها نيز ادارات منابع طبيعي است20 .
دستگاه اجرايي ،خدماتي ،امنيتي و انتظامي و
نيروهاي مردمي و بخش خصوصي عضو رسمي
اين قرارگاه هستند .وي ادامه داد :وظيفه
هماهنگي ،فرماندهي و مديريت تيمهاي امدادي و
اطالعرساني سريع در زمينه آتشسوزيها و مهار
آنها بر عهده اين قرارگاه است .معاون هماهنگي
امور عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت:
كمبود نيروي انساني محيطبان و جنگلبان،
تجهيزات مهار آتش و سختگذر بودن جادههاي
دسترسي از دشواريهاي مهار آتش در عرصههاي
طبيعي كهگيلويه و بويراحمد است .وي افزود:
برخي شهرستان تنها يك تا سه نفر محيطبان
و سه تا پنج نفر جنگلبان دارد كه با استفاده از
گروههاي مردمنهاد اين كمبودها جبران میشود.
فیلی اظهار كرد :براساس برنامهريزي انجامشده ،با
توجه به شرايط جغرافيايي از بالگردهاي مهار آتش
استانهاي خوزستان و فارس براي اطفاي حريق
استفاده خواهد شد .وي با اشاره به آتشسوزيهاي
گسترده روزهاي اخير در مناطق حفاظتشده كوه
خاييز و كوه حاتم در شهرستانهاي لنده ،بهمئي و
كهگيلويه نيز گفت :وقوع اين آتشسوزيها عمدي
بوده و افراد دخيل در بروز آن نيز شناسايي شدهاند.
وي اضافه کرد :سودجويان زغال كه تعدادشان به

باالي  20نفر ميرسد عامل آتشسوزيهاي چند
روز اخير در مناطق گرمسيري اين استان بهويژه
كوه حاتم شهرستان بهمئي بودند .اين افراد
سودجو و فرصتطلب كه به نظر ميرسد داراي
كوره زغال در مناطقي از شهرستان بهمئي و
شهرستان بهبهان استان خوزستان هستند ،ظرف
سالهاي گذشته تاكنون و به گفته مسئوالن امر،
افزون بر سه هزار اصله درخت بلوط در جنگلهاي
اين استان را با هدف تهيه زغال قطع كردهاند.
كهگيلويه و بويراحمد بیش از يك ميليون و
 400هزار هكتار عرصه جنگلي و مرتعي دارد و
با توجه به موقعيت اكولوژيكي و توپوگرافي خاص
خود از پوشش گياهي ،جانوري و منابع حياتي
متنوعي برخوردار است؛ به گونهاي كه افزون بر 20
درصد پوشش جنگلي زاگرس و حدود  40درصد
گونههاي دارويي كشور را در خود جاي داده است.
هماکنون هفت منطقه حفاظتشده با وسعت 93
هزار و  660هكتار ،دناي شرقي با وسعت  28هزار
و  202هكتار ،خاييز سرخ با مساحت  33هزار
و  235هكتار ،خامي با وسعت  25هزار و 671
هكتار ،ديل با مساحت  10هزار و  381هكتار،
سولك با وسعت دو هزار و  428هكتار و سيوك
با مساحت  12هزار و  858هكتار در اين استان
وجود دارد .كهگيلويه و بويراحمد همچنين داراي
پنج منطقه شكارممنوع شامل پادناي سميرم،
خرم ناز ،الر و ماغر ،حاتم و كوه تلرش است.

ريگان جزو 10منطقه شاخص
در بيابانزدايي است

معاون سازمان آبخيزداري ،مراتع و امور بيابان سازمان جنگلها و مراتع گفت :شهرستان ريگان (واقع
در استان كرمان) در شمار  10منطقه شاخص و برتر كشور در اجراي طرحهاي بيابانزدايي قرار دارد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،ناصر حيدريپور افزود :بيابانزدايي در كشور از سال  96و مالچپاشي
بعد از گذشت  10سال در  27هزار هكتار از كانونهاي بحراني فرسايش بادي آغاز شد .وي عنوان كرد:
عمليات مالچپاشي در ريگان با موفقيت انجام شد و اجراي اين طرح طي سال جاري نيز در اين شهرستان
ادامه خواهد داشت .حيدريپور با اشاره به اينكه عمليات مالچپاشي يكي از مراحل موقت در بيابانزدايي
است ،افزود :نهالكاري ميتواند نقش بسزايي در بيابانزدايي داشته باشد .معاون سازمان آبخيزداري،
مراتع و امور بيابان سازمان جنگلها و مراتع عنوان كرد :بيابانزدايي با مشاركت جوامع روستايي ميتواند
تأثير شاياني در حفظ و احيای منابع طبيعي داشته باشد .حيدريپور افزود :فعاليتهايي خوبي در زمينه
بيابانزدايي در خراسان جنوبي نيز انجام شده است .كارشناسان فائو در بازديد و ارزيابي از منطقه ريگان
اجراي طرحهاي بيابانزدايي اين منطقه را موفق برشمردهاند .به گفته وی ،ريگان يكي از مناطقي است
كه در شرايط بحراني بيابانزايي قرار دارد؛ لذا اعتبارات خوبي در زمينه احيای جنگلهاي مخروبه و
بيابانزدايي به اين شهرستان اختصاص مييابد .ريگان يكي از شهرستانهاي شرقي استان كرمان و
دومين منطقه بحراني كشور در زمينه فرسايش بادي و گردوغبار شديد است .ساكنان شهرستان ريگان
نيمي از سال را گرفتار طوفان شديد شن و گردوغبار هستند .البته اقداماتي در زمينه بيابانزدايي در
اين شهرستان انجام شده كه با توجه به وضعيت بحراني ريگان ناكافي است .سه طرح بزرگ بينالمللي،
كشوري و استاني در زمينه مهار گردوغبار در شهرستان ريگان در حال اجراست .طرح بينالمللي ار.
اف .ال .دي .ال .كه از سال  90در شهرستان ريگان آغاز شده  83روستا را تحت پوشش قرار داده و
با مشاركت جوامع محلي در حال اجراست .سال گذشته نيز مالچپاشي بعد از گذشت  13سال در
شهرستان ريگان آغاز شد كه در اين طرح پنج هزار هكتار از كانونهاي بحراني فرسايش بادي مالچپاشي
ميشود .نهالكاري نيز در  700هكتار از كانونهاي بحران فرسايش بادي در منطقه  800متري و
دهرضاي شهرستان ريگان در حال انجام است .گردوغبار ،طوفان شن و ريزگردها تاكنون  16روستاي
اين شهرستان را خالي از سكنه كرده است .ريگان تا مركز استان كرمان  285كيلومتر فاصله دارد.

