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استان سمنان به یک معضل جدی تبدیل شده است
كمبود  143ميليون مترمكعبي آب در سال برای 

اخبار آب

تداوم قطعي آب 16روستاي تنكابن

 16روستاي تنكابن هنوز با قطعي آب آشاميدني مواجه هستند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از صدا و سیما ،مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي
مازندران گفت :در پي خسارت بارندگي شديد همراه با سيالب عصر جمعه
در مازندران به بخشهاي مختلف تأسيسات آبرساني ،آب آشاميدني 16
روستاي تنكابن همچنان قطع است .مجيد عبداللهي در بازديد از مناطق
سيلزده تنكابن با اشاره به اينكه بارندگي شديد و سيالب با شكستگي
خطوط انتقال آبرساني ،به شبكه آب  331روستاي اين استان بهويژه
تنكابن و رامسر آسيب زد ،افزود 23 :روستاي تنكابن با قطعي آب مواجه
بود كه اكنون با تالش  15گروه اتفاقات شبكه ،آب آشاميدني هفت روستا
برقرار شد .عبداللهي با بيان اينكه به علت تخريب راههاي دسترسي به
آساني نميتوان خطوط انتقال را اصالح و آب آشاميدني روستاهاي دچار
قطعي آب آشاميدني را وصل كرد ،افزود :اكنون با استقرار هفت تانكر آب
سيار ،آب بستهبندي نيز در تنكابن توزيع ميشود .مديرعامل شركت آب و
فاضالب روستايي مازندران بدون اعالم ميزان خسارت اوليه ناشي از سيل
به تاسيسات آبرساني روستاهاي اين استان خاطرنشان كرد :با ايجاد راههاي
دسترسي فعاليت براي انشعاب اصلي آب مناطق سيلزده مازندران ازسر
گرفته ميشود .به گفته عبداللهي ،آبفاي روستايي مازندران با پوشش حدود
 85درصد از جمعيت روستايي استان  420هزار مشترك دارد.

پروژههايعمرانيباتعامل
و همراهي مردم اثربخشي بااليي دارد

مديركل دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل شركت مديريت منابع
آب ايران گفت :طرحهاي عمراني بايستي از تك بعدي خارج شده و به
صورت چند منظوره در كنار عمليات عمراني با بهكارگيري و مشاركت
ساير دستگاههاي اجرايي ،مشاركت مردمي را نيز همراه خود داشته باشد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،غزال
جعفري ،مديركل دفترمهندسي رودخانهها و سواحل شركت مديريت
منابع آب ايران ،در جلسه مشترك دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل
شركت مديريت منابع آب ايران با معاونت حفاظت و بهرهبرداري شركت
آب منطقهاي آذربايجان غربي با اشاره به پويايي و بدنه فعال و جوان معاونت
حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي و بهويژه دفتر
مهندسي رودخانهها و سواحل گفت :الزمه پويايي و بازدهي و بهرهوري
باالي پروژههاي عمراني ،مطالعات دقيق و برنامه اجرايي منظم است .براي
باال بردن اثربخشي پروژهها نيز بايستي مطالعات اجتماعي در كنار مطالعات
فني و اجرايي پروژه در اولويت قرار گيرد .وي افزود :مديريت آب در بخش
آب سطحي همانند بخش آب زيرزميني نيز بايستي با مشاركت و همراهي
مردم منطقه صورت پذيرد و با تشكيل گروههاي مردمي با كاهش تنشهاي
اجتماعي نسبت به انجام پروژههاي محوله اعم از آزادسازي حريم و بستر
رودخانهها و جلوگيري از برداشتهاي غيرمجاز از رودخانهها و همچنين
عملياتهاي اجرايي مهندسي رودخانهها و سواحل تالش شود .معاون
حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي نيز در اين
جلسه با اشاره به روحيه جهادي در شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي
گفت :در سال گذشته شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي در بخش
حفاظت و بهرهبرداري جزو معدود شركتهاي كشور بود كه توانست با
تالشهاي شبانهروزي و تدقيق در برنامههاي ابالغي درصد بااليي از
اعتبارات را جذب کند .ياسر رهبردين در ادامه افزود :با روحيه جهادي در
سال جاري براي جلوگيري از وقوع سيالب و كنترل آن در كمترين زمان
ممكن و بدون در نظر گرفتن مراحل و زمان تأمين و اختصاص بودجه مورد
نياز نسبت به ساماندهي رودخانهها و جلوگيري از مخاطرات آتي آن اقدامات
الزم صورت گرفت تا همچون ساير استانها شاهد حوادث تلخ سيالبهاي
بهاري و پاييزي نباشيم.
مديرعامل آب منطقهاي مازندران:

حجمخرابيها
در رودخانههاي مازندران باال است

مديرعامل آب منطقهاي مازندران حجم خرابيها در رودخانهها و
سردهنهها را بسيار باال بيان كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر،
محمد ابراهيم يخكشي در بازديد از مناطق سيلزده تنكابن با بيان
اينكه حجم خسارت در شهرستان تنكابن و رامسر بسيار باالست،
گفت :ماشينآالت و تجهيزات در نقاط بحراني تنكابن و رامسر مانند
پلطان ،پل غريب ،گليج پل ،گالش محله و گانكسر بهمنظور بازگشايي
مسيرها و راه دسترسي مستقر شدند .وي افزود :با تالشهاي انجام
شده در نقاط بحراني اقدامات فوري در حال انجام بوده ،اما حجم خرابي
در رودخانهها ،سردهنههاي سنتي و ...بسيار باالست و براثر سيل
بيسابقه ،عرض رودخانهها بسيار پهن شده و نياز به ساماندهي دارند.
مديرعامل آبمنطقهاي مازندران اظهار داشت :عوامل بسياري در وقوع
اين گونه سيالبها دخالت دارند ،اما علت اصلي اين حادثه حجم
باالي بارش است .وي بيان داشت :عوامل ديگري چون برداشتهاي
توساز غيرمجاز در بستر نهرها
غيرمجاز ،تنگبودن دهانه پلها و ساخ 
نيز وقوع اين سيالبها را تشديد ميكند.
مدير امور آب منطقه شمال خوزستان:

 51هزار متر مربع از اراضي ساحل
رودخانه كارون آزاد شد

مدير امور آب منطقه شمال خوزستان از آزادسازي  51هزار و  400متر
مربع از اراضي ساحل رودخانه كارون ،شاخه گرگر خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،كيسان
روئينيان با اشاره به تبصره  3ماده  2قانون توزيع عادالنه آب كه ايجاد
هرگونه اعياني ،حفاري و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانهها را
بدون كسب مجوز از وزارت نيرو ممنوع اعالم كرده است ،از اخذ 23
فقره حكم رفع تصرف از اراضي بستر رودخانه كارون از سوي مراجع
قضايي خبر داد .روئينيان افزود :با شكايت و پيگيري پرسنل امور آب
منطقه شمال خوزستان و همكاري دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل
ق خوزستان ،ادوات و ماشينآالت
و اداره حريمباني سازمانآبوبر 
مورد نياز تأمين و با حضور گروه گشت و بازرسي ،يگان امداد نيروي
انتظامي و پاسگاه محل ،احكام مذكور اجرا و از  51هزار و  400متر
مربع اراضي شاخه گرگر از ساحل رودخانه كارون رفع تصرف شد.

ذخيرهسدهايتهران
 24درصد كمتر از پارسال

حجم مخزن پنج سد بزرگ استان تهران در پايان شهريورماه و سال
آبي گذشته 24 ،درصد نسبت به سال آبي  96-95كاهش داشته
است .بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو
(پاون) ،طبق آمار شركت مديريت منابع آب ايران از وضعيت مخازن
سدها ،مجموع حجم كنوني پنج سد بزرگ مخزني استان تهران 628
ميليون متر مكعب بوده كه در مقايسه با  831ميليون مترمكعب
حجم مخازن سال قبل 24 ،درصد كاهش مشاهده ميشود .در اين
گزارش ،حجم آب ورودي به سدهاي الر ،طالقان ،كرج ،لتيان و ماملو
از ابتداي سال آبي  97-96يكهزار و  170ميليون متر مكعب اعالم
شده و خروجي آب از اين سدها در مقايسه با سال آبي  96-95بهدليل
كسري مخازن از  20درصد كاهش برخوردار بوده است .در مجموع،
هماكنون  67درصد از حجم مخازن سدهاي پيشگفته خالي است و
نسبت به ذخيره آبي سال آبي  96-95حدود  24درصد كمتر است.
در اين گزارش ،حجم مخزن سد الر  ،63سد طالقان  ،11سد كرج
پنج ،سد لتيان  43و سد ماملو  34درصد كمتر از سال آبي گذشته
اعالم شده است.
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سبزینه

باال رفتن بیآبی از دیوار سمنانیها

مهدیه ومسه

كمبود آب در استان سمنان به دليل اُفت سطح آبهاي زيرزميني
و خشكي چشمهسارها هر روز وخيمتر ميشود و رفع اين معضل
نيازمند تدوين برنامهريزي منسجم و انتقال آب بين حوضهاي است.
سمنان كه از ديرباز با ميزباني زائران حرم رضوي (ع) به دارالمرحمه
شهره است ،اكنون با كمبود  143ميليون مترمكعبي آب در سال
مواجه بوده و حجم آب سد شهيد شاهچراغي دامغان به نصف رسيده
و ظرفيتهاي توسعهاي اين استان اكنون چشمانتظار انتقال آب از
درياي خزر به عنوان طرحي ملي است .به باور كارشناسان ،سمنان
در بخشهاي مختلف داراي ظرفيتهاي قابل توجهي است كه به
خاطر نبود آب ،بيثمر مانده است و به دليل بيآبي  13دشت از 26
دشت استان ممنوعه است .سهم آبهاي زيرزميني از تأمين آب در
اين استان بيش از  70تا  80درصد است ،در شرايطي كه اگر اين
ميزان  40درصد باشد ،بحران محسوب ميشود و سمنان در زمان
حاضر  80درصد توليد نمك ،حدود  45درصد توليد گچ و بيش از
 90درصد ذخاير زئوليت و سلستين كشور و حدود دو هزار و 10
واحد صنعتي و توليدي دارد .سمنان با وجود ظرفيتهاي مختلف
معدني ،صنعتي و تجاري از كمبود آب رنج ميبرد و تاكنون عمليات
و برنامههاي مدوني براي رفع اين بحران در سطح كوتاهمدت و
ميانمدت تدوین و انجام شده كه كارساز نبوده است .متوسط سرانه
مصرف آب در كشور حدود  200ليتر در شبانهروز و در سمنان 160
ليتر است و بر اساس آمارها ،بيش از  45درصد نواحي و شهركهاي
صنعتي سمنان با چالش كمبود آب مواجه هستند و حفر بيرويه
چاهها ،در مناطقي منجر به فرونشست زمين شده است و اين چالش،
توسعه شهرها و رشد صنايع در اين استان را با مشكل مواجه كرده
و مانع اصلي در اجراي برنامههاي اقتصادي و طرحهاي توسعهاي
است .در استان سمنان حدود يك ميليارد و  250ميليون مترمكعب
آب در سال توليد ميشود كه  87درصد در بخش كشاورزي ،حدود
هشت درصد در بخش صنعت و خدمات و حدود پنج درصد در بخش
آشاميدني مصرف ميشود .به باور كارشناسان ،اگر براي رفع چالش
كمبود آب در استان سمنان براي ميانمدت و دراز مدت برنامه جامع
و عملياتي تنظيم نشود ،شاهد مهاجرت جمعيت از اين ديار به نقاط
مختلف كشور خواهيم بود و با انتقال آب خزر ميتوان براي افزايش
توسعه و حيات اين منطقه از كشور گام برداشت.
 طرح آمايش آب محور در سمنان اجرا ميشود
وزير نيرو گفت :طرح انتقال آب از درياي خزر و ديگر حوضهها در كنار
توجه به رويكرد صرفهجويي و اصالح الگوي مصرف در استان سمنان
پيگيري و اجرا شود .رضا اردكانيان افزود :مشكل كمآبي در كشور قابل
حل است و طرح آمايش آبمحور بر اساس نياز هر منطقه به منابع
آب در كشور پيگيري و اجرا ميشود .وي خاطرنشان كرد :اجراي
طرح آمايش آب محور در سمنان در اولويت قرار دارد و اميدواريم تا
پايان سال جاري اين طرح مهم ملي در اين منطقه از كشور تدوين
شود .وزير نيرو ادامه داد 52 :طرح مهم وزارت نيرو با اعتبار  10هزار
ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي متوسط  38درصد در حال اجراست.
اردكانيان اضافه كرد :بايد براي انتقال آب از هر حوضهاي به مقصد،
اهداف مشخصي داشته باشيم و اصليترين رويكرد در توسعه مناطق
خشك و نيمهخشك كشور توجه به مقوله آب است .وي تصريح كرد:
انتقال آب خزر به استان سمنان يكي از طرحهاي مهم ملي است كه
برنامه مطالعاتي آن رو به اتمام است و در كنار توجه به اصالح الگوي
مصرف ،اميدواريم در آينده نزديك اين طرح به مرحله اجرا درآيد.
اردكانيان تصريح كرد :بايد براي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان
تمام شرايط را سنجيد و نبايد به واسطه اقدامي غيركارشناسي در
آينده دچار نااميدي شويم .وزير نيرو گفت :براساس برنامهريزيهاي
انجام شده در هر سه سال بايد به ميزان  10درصد از آب مصرفي در
بخش كشاورزي كاهش يابد كه اين امر با افزايش بهرهوري و اصالح
الگوي كشت در كشور ميسر است.
 مردم استان سمنان نبايد دغدغه كمآبي داشته باشند
استاندار سمنان گفت :منابع آبي جديد براي استان به دليل افت
محسوس آبهاي زيرزميني و سطحي از سوي وزارت نيرو مطالعه و
اجرايي شود .سيد شهابالدين چاوشي افزود :در تابستان امسال شرايط
مطلوبي در تأمين آب مناطق مختلف استان نداشتيم كه با تالش
دستگاههاي مختلف وزارت نيرو در سمنان اين وضعيت به پايان رسيد.
وي خاطرنشان كرد :مردم استان سمنان براي اجراي طرحهاي مهم
اقتصادي نبايد دغدغه آب داشته باشند و اجراي طرحهاي مهم انتقال
و توليد از ساير حوضهها براي رفع اين مشكل اجتناب ناپذير است.
استاندار سمنان ادامه داد :در بحث مديريت مصرف آب در بخشهاي
مختلف تاكنون برنامههاي بسيار مثبتي در استان سمنان انجام شده
كه اصالح الگوي كشت و هوشمندسازي چاهها نمونه اين اقدامها است.

 كمآبي مانع افزايش جمعيت استان سمنان است
نماينده ولي فقيه در استان سمنان گفت :بحران كمبود آب در بخش
صنعت ،معدن و كشاورزي اين استان جدي است و مسئوالن باید
با همدلي براي رفع اين چالش اقدام كنند .سيد محمد شاهچراغي
خاطرنشان كرد :يكي از علتهاي اساسي نبود جمعيت متناسب
با وسعت سرزميني در سمنان كمبود آب است و رونق اقتصادي و
كاهش آمار بيكاري در استان در گرو تأمين آب پايدار است .عضو
مجلس خبرگان رهبري ادامه داد :در چهار سال گذشته اقدامات
مطلوبي براي رفع اين بحران در استان انجام نشده و در سفر استاني
رئيسجمهوري به سمنان در سال  95طرح انتقال آب خزر به استان
مصوب شد ،اما با وجود گذشت بيش از دو سال از آن سفر ،اقدامات
قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است .وي خاطرنشان كرد:
تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي و توليدي سمنان به دليل
كمبود آب در چند سال گذشته تعطيل شدند و تأمين آب پايدار
براي جلوگيري از ادامه اين روند اجتناب ناپذيراست .امام جمعه
سمنان گفت :حدود  30سال پيش ،با حفر  13متر از عمق زمين
به آب دسترسي داشتيم ،ولی امروز بايد  300متر براي رسيدن به
آب چاه حفر كنيم و اين زنگ خطر و هشداري بزرگ براي منطقه
محسوب ميشود.
 منابع آب استان سمنان رو به كاهش است
نماينده مردم سمنان ،مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي
اسالمي گفت :انتقال آب خزر به سمنان مجوز سازمان حفاظت
محيطزيست را دريافت كرده و اجراي آن نيازمند عزم و اراده
ملي است .احمد همتي افزود :سمنان در صورت تأمين آب
پايدار ميتواند براي اجراي برنامههاي پدافند غيرعامل استاني
مفيد و موثر براي كل كشور باشد .وي خاطرنشان كرد :به غير
از كمبود آب ،تمامي شرايط براي توسعه اقتصادي در استان
سمنان فراهم است كه بايد مسئوالن امر با رويكرد فرامنطقهاي
براي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان اقدام كنند.
نماينده مردم شهرستانهاي سمنان ،مهديشهر و سرخه در
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :در چند سال گذشته اقدامهاي
بسيار موثري براي اصالح الگوي مصرف در بخشهاي مختلف
انجام شد كه اجراي طرح سامانه نوين آبياري در اراضي كشاورزي
و هوشمندسازي چاهها نمونهاي از اين اقدامها است .همتي اضافه
كرد :تمام راههايي كه به رويكرد اصالح الگوي مصرف آب ختم
ميشود ،در چند سال گذشته در استان سمنان اجرا شد و تنها

راه موثر براي رفع چالش كمآبي در منطقه ،انتقال آب از ساير
حوضههاست .وي تصريح كرد :انتقال آب خزر به سمنان در
مقايسه با انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس به صرفهتر است
و با يك سوم هزينه انتقال آب از جنوب كشور ميتوان طرح انتقال
آب خزر به سمنان را اجرايي كرد .همتي گفت :متوسط مصرف
آب در استان سمنان در مقايسه با آمار كشور پايينتر است ،اما با
اين وجود كمبود آب در اين منطقه محسوس است و براي رفع اين
چالش بايد اقدام مستمر و همهجانبهاي انجام داد .نماينده مردم
سمنان ،مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسالمي افزود:
انتقال آب خزر به سمنان بايد به عنوان يك اولويت ملي مورد توجه
قرار گيرد و قانون اساسي كشورمان اين اجازه را ميدهد كه مردم
در تمامي نقاط كشور از حقوق عادالنه و مساوي برخوردار باشند.
وي اضافه كرد :اكنون سه كشور حاشيه درياي خزر بدون آنكه
بدانيم مسائل زيستمحيطي را رعايت كرده و از آب اين دريا در
مصارف مختلف استفاده ميكنند و ايران هم ميتواند اين سهم
را در استفاده از اين منابع داشته باشد .همتي تصريح كرد :حجم
آبهاي زيرزميني و سطحي در استان سمنان رو به كاهش است و
اكنون براي دسترسي به منابع زيرزميني بايد تا  300متر به اعماق
زمين رفت كه اين امر در آينده مشكالت زيستمحيطي فراواني
براي استان به بار ميآورد .وي ادامه داد :بايد با اتخاذ راهكارهاي
موثر براي جلوگيري از مهاجرت مردم از فالت مركزي كشور اقدام
كرد و اگر براي رفع كمآبي در استان سمنان اقدامي نشود ،در
آينده شاهد خروج تدريجي جمعيت از اين منطقه خواهيم بود.
انتقال آب بينحوضهاي راهكار جبران اثرات تغيير اقليم
مديركلهواشناسياستانسمنانبااشارهبهاثراتمخربتغييراقليم
در اين استان ،گفت :انتقال آب بينحوضهاي در قالب انتقال از درياي
خزر به سمنان ،بهترين راهكار براي جبران اثرات تغيير اقليم است.
غالمرضا حسني غربا افزود :ثبت ساالنه افزايش دما ،كاهش
بارندگي و افزايش تبخير در استان سمنان ،در كنار تغيير شكل و
نوع بارشها از بارشهاي ماليم به رگباري ،نشاندهنده بروز شديد
پديده تغيير اقليم در اين استان است .وي با اشاره به پيامدهاي
جدي تغيير اقليم در استان سمنان ،گفت :با توجه به سهم بارشي
خيلي كم استان سمنان به ميزان يك دوم از متوسط بارش
كشور و تبخير به ميزان دو برابر متوسط كشور ،شرايط خطرناك
و نابودكنندهاي براي اقليم استان سمنان پيشخواهد آمد كه
فرونشست آبهاي زيرزميني ،ممنوعه اعالمشدن دشتهاي

استان ،ازبين رفتن پوشش گياهي ،رشد فزآينده پديده بيابانزايي
و كاهش محصوالت كشاورزي از پيامدهاي آينده تغيير اقليم
براي سمنان خواهد بود .مديركل هواشناسي استان سمنان با
بيان اينكه انتقال آب بينحوضهاي بهترين راهكار براي كمك به
اقليم استان است ،يادآور شد :در استان سمنان تمام تالشها براي
استفاده بهينه از آب موجود در حال انجام است .وي خاطرنشان
كرد :نوع بارشهاي كنوني در استان سمنان امكان ذخيرهسازي
از طريق نفوذ در خاك براي تغذيه سفرههاي زيرزميني را
ميسر نميكند و به سرعت از دسترس خارج ميشود .مديركل
هواشناسي استان سمنان با اشاره به اينكه فاصله كوتاه بين كوهها
و مناطق كويري در اين استان يكي از عوامل از دسترس خارج
شدن روانابهاي ناشي از بارندگيها است ،گفت :در سالهاي اخير
در استان سمنان بيشترين تالش براي كنترل روانابهاي ناشي
از بارندگي و استفاده بهينه از آب انجام شده و به نظر ميرسد به
جز اجراي طرح انتقال بينحوضهاي آب از درياي خزر به استان
سمنان راهكار اساسي ديگري براي جبران اثرات تغيير اقليم در
استان سمنان وجود ندارد.
 كمبود آب در استان سمنان فرابحراني است
نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسالمي گفت:
 18استان كشور به دليل افت محسوس سطح آبهاي زيرزميني و
افزايش تدريجي فرونشست زمين با بحران كمبود آب و خشكسالي
مواجه هستند .ابوالفضل حسنبيگي افزود :اكنون فرونشست زمين
به دليل كمبود آب در نقاط مختلف كشور مشكالت بسياري زيادي
را به وجود آورده است .وي خاطرنشان كرد :فرونشست زمين در
اطراف ريل راهآهن بسيار خطرناك است و اگر اين روند ادامه يابد،
خسارت غيرقابل جبراني به ناوگان ريلي كشور وارد ميشود .وي
ادامه داد :موضوع كمبود آب در استان سمنان اكنون فرابحراني است
و بعضي از دشمنان نظام با ايجاد رويكرد منطقهاي در صدد اجرا
نشدن طرحهاي انتقال آب بينحوضهاي هستند .حسنبيگي اضافه
كرد :در چند سال گذشته استان مازندران با بحران كمبود گاز در
فصل زمستان مواجه بود كه مردم شهرستان دامغان با كندن درختان
گردو و پسته خود موافقت كردند و خط لوله انتقال گاز در اين استان
شمالي به بهرهبرداري رسيد .وي تصريح كرد :اكنون بايد براي رفع
چالش كمآبي در استان سمنان به دور از تفكر منطقهاي اقدام كرد و
بايد با آگاه كردن افكار عمومي براي رونق اقتصادي در اين منطقه از
كشور گام برداشت.

جنگل و مرتع
معاون آبخيزداري ،مراتع و امور بيابان كشور خبرداد

اجرای طرح مديريت جامع
حوضههاي آبخيزداري با همكاري فائو

معاون آبخيزداري ،مراتع و امور بيابان كشور گفت :كارشناسان سازمان خواربار جهاني (فائو) به اجراي طرح مديريت
جامع حوضههاي آبخيزداري كمك خواهند كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از آريا ،ناصر حيدريپور اظهار داشت:
كارشناسان فائو در روشهاي انجام كار در حوضه آبخيزداري و آبخوانداري ،ارزيابي اين روشها و مديريت ريسك
در حوزه فعاليتهاي سازمان از جمله كنترل سيالب ،آفات و بيماريها و حريق در جنگلها و مراتع در سطح كشور
كمك خواهند كرد .وي افزود :در اجراي طرح مديريت جامع حوضههاي آبخيزداري موانع و مشكالتي داريم كه نياز به
نظرات تخصصي و كارشناسي سازمان فائو براي حل آن است .در اين نشست ،دبير ستاد اجراي طرحهاي آبخيزداري
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور نيز با بيان اينكه در كشور طي سالهاي متمادي طرحهاي آبخيزداري
متعددي اجرا شده است ،تصريح كرد :اين طرحها به علت بخشينگري منجر به پايداري آبخيزداري نشده است.
هوشنگ جزير به  86ميليون هكتار اراضي مرتعي 14 ،ميليون و  200هزار هكتار اراضي جنگلي و  32ميليون هكتار
اراضي بياباني در ايران اشاره كرد و گفت :براي مديريت اين عرصهها بايد روشهاي مديريتي خود را تغيير دهيم و از
اينرو طرح يا مدل مديريت جامع حوضههاي آبخيزداري در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري تدوين شده است.
وي مشاركت مردمي در برنامهريزي و اجرا ،سرمايه فيزيكي ،مالي ،اجتماعي و طبيعي را از سرمايههاي اصلي در حوضه
آبخيزداري عنوان كرد .جزير افزود :براي اجراي موفق اين طرح و پايداري حوضههاي آبخيز نياز به همكاري ساير
دستگاهها است و مردم نيز بايد درباره اين طرح احساس تعلق داشته باشند تا از اين سيستم نگهداري و آن را اداره
كنند .وي انتخاب حوزه آبخيز ،تشكيل ساختار مناسب برنامهريزي در ستاد ،استانها و حوضه آبخيز ،تشكيل ساختار
مناسب برنامهريزي در ستاد ،استانها و حوضه آبخيز ،تدوين برنامه راهبردي حوضه ،ظرفيتسازي ،توانمندسازي،
فرهنگسازي و اطالعرساني ،اجرا ،نظارت ،پايش و ارزشيابي ،هماهنگسازي پروژههاي دولتي ،نيازها و فعاليتهاي
مردمي در چارچوب برنامه راهبردي را هفت گام اصلي در اجراي مدل مديريت جامع حوضههاي آبخيزداري نام برد.
دبير ستاد اجراي طرحهاي آبخيزداري سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور تصريح كرد :در حال حاضر در
سطح دو ميليون و  184هزار و  202هكتار ،حوضههاي الگويي آبخيزداري در كشور تعيين شده است .در ادامه اين
نشست ،مديركل دفتر مهندسي و مطالعات سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با بيان اينكه  90درصد عرصههاي
كشور در معرض خشكسالي قرار گرفته و ميانگين بارش در سال گذشته  167ميليمتر بوده است ،گفت :تنها راهكار
مقابله با خشكسالي اجراي طرح مديريت جامع حوضههاي آبخيزداري در كشور است .رضا بياني افزود :مناطقي كه
دچار خشكيدگي بلوط و شمشاد و آتشسوزي هستند يا در حوزههاي گرد و غبار قرار دارند ،از اولويتهاي اجراي
طرح آبخيزداري هستند.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز:

 20محدودهآبخيزبحرانيدرالبرزشناساييشد

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز از شناسايي  20محدوده آبخيز بحراني و نيازمند اجراي طرحهاي آبخيزداري
در اين استان خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،حامد
فرضي افزود :اين محدودهها بر اساس ميزان مشاركت و نياز مردم احصاء شده است .وي ادامه داد :مشاركت مردم در اجراي
طرحهاي آبخيزداري شامل فعاليتهايي مانند راهسازي ،پيكني ،كپهكاري ،بذركاري و ...بوده است .فرضي به اختصاص
اعتبارات صندوق توسعه ملي براي همافزايي تمام بخشهاي منابع طبيعي با محوريت آبخيزداري اشاره كرد و اظهار داشت :به
دستور مقام معظم رهبري  200ميليون دالر اعتبار از صندوق ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي منابع طبيعي كشور اختصاص
يافته كه در  40سال گذشته بيسابقه است .وي گفت :اين اعتبار براي فعاليتهاي آبخيزداري اعم از جنگلكاري ،بيابانزدايي،
گشت ،پايش و اصالح هندسي اختصاص يافته ،بهگونهاي كه بتوان عمليات تكميلي را براي توسعه منابع طبيعي انجام داد.
فرضي به سهم استان البرز از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي اشاره كرد و افزود :امسال در مجموع  516ميليارد و  300ميليون
ريال براي طرحهاي آبخيزداري استان اختصاص يافته است .وي ادامه داد :از اين رقم 178 ،ميليارد ريال از محل صندوق
ذخيره ارزي ،هشت ميليارد و  572ميليون ريال از محل اعتبارات استاني 170 ،ميليارد ريال مربوط به تفاهمنامه استانداري
(در صورت تحقق) و  108ميليارد ريال از طريق مشاركتهاي مردمي و دولتي محقق شده است .مديركل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان البرز بيان داشت :يكي از دغدغهها در البرز وقوع سيلهاي مخرب است كه تجربههاي تلخي از آن را نيز
داريم .فرضي افزود :قالب اقدامات براي كنترل اين مخاطرات و توانمندسازي جوامع محلي است و تمام هم و غم و برنامهريزي با
محوريت انجام اقدامات مناسب در باالدستها بوده است .فرضي اظهار داشت :از ميزان سهم اعتبارات آورده قريب  30درصد از
اجراي پروژههاي منابع طبيعي به صورت سهم مشاركت مردم در نظر گرفته شده كه كار بسيار بزرگي در كشور بوده است .وي
همچنين به احصاي نقشه مناطق بحراني اشاره كرد و گفت :عمده توان خود را در دو شهرستان طالقان و كرج بهويژه در بخش
آسارا در بحث سيل به کار گرفتیم ،زيرا هر ساله شاهد حوادث ناگواري در زمينه سيل در استان هستيم .مديركل منابع طبيعي
البرز افزود :در صورتيكه طرحهاي آبخيزداري به درستي و به موقع در مناطق كوهستاني انجام نشود ،خاكهاي سطحي اين
مناطق از بين ميرود .وي يكي ديگر از اقدامات آبخيزداري براي حفظ و احياي مراتع را طرح توسعه كشت گياهان دارويي
توسط بهرهبرداران دانست و گفت :سال گذشته  400هكتار از مراتع شهرستانك زير پوشش كشت باريجه قرار گرفت كه اين
گياه  100درصد صادراتي است و با حداقل قيمت  150هزار تومان در هر کیلو به فروش ميرسد .فرضي در بخش ديگري از
سخنانش گفت :البرز از تغييرات اقليمي بينصيب نبوده و زخمهاي زيادي بر پيكره طبيعت آن وارد شده و پروژههاي عمراني
بايد مطابق با آمايش سرزمين دراين استان انجام شود .وي افزود :تمام توان خود را براي اجراي طرحهاي آبخيزداري بر روي
دامنه جنوبي گذاشتهايم ،زيرا در پاييندست آن جمعيت كثيري در محدوده آبخيز كرج و تهران مستقر هستند .وي افزود :با
همكاري قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء (ص) براي كاهش اثرات زيستمحيطي طرحهاي عمراني ،حدود  700هكتار از اراضي
بياباني البرز با اعتبار شش ميليارد تومان بيابانزدايي ميشود .استان البرز داراي حدود  400هزار هكتار اراضي ملي است كه
حدود  375هزار هكتار آن را اراضي مرتعي تشكيل ميدهد.

