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مشكل فرونشست زمين براي شهر تهران وجود داردو احتمال دارد هر لحظه بخشي از زمين فرونشست كند

اخبار آب

سقوطتهران

بهرهمنديخانوارهاياردكاني
از آب آشاميدني

طرح آبرساني به شهر اردكان سپيدان به بهرهبرداري رسيد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از خبرگزاري صدا و سيما ،قلندري مديرعامل شركت
آب و فاضالب استان فارس گفت :طرح آبرساني به اردكان مركز
شهرستان سپيدان با صرف بيش از  ۱۵ميليارد ريال هزينه تكميل و به
بهرهبرداري رسيد .وي افزود :اين طرح شامل حفر ،تجهيز و برق رساني
يك حلقه چاه ،و اجراي  ۸۰۰متر خط انتقال آب است .قلندري ادامه
داد :با بهرهبرداري از اين طرح ۲دو هزار و  ۵۰۰خانوار از مزاياي آب
آشاميدني سالم بهرهمند شدند .شهرستان سپيدان در  ۱۰۰كيلومتري
شمال غرب شيراز قرار دارد.

دسترسي به آب آشاميدني سالم ،آرزوي
محالصدهاهزارسيستانوبلوچستاني

تالشهاي فراواني كه در دهههاي گذشته براي آبرساني به شهر
و روستاهاي مختلف كشور صورت گرفت ،با وجود اينكه ميانگين
شاخص دسترسي به آب شرب را در كل كشور به شكل قابل توجهي
افزايش داد ،اما هنوز ميان شاخصهاي كلي با واقعيتهاي موجود
در برخي استانهاي كشور تفاوت فاحشي وجود دارد .مثل استان
سيستان و بلوچستان كه بررسيها نشان ميدهد بيش از  ۵۰درصد
اهالي روستايي اش از آب شرب سالم محروم هستند .تالشهاي
فراواني كه در دهههاي گذشته براي آبرسانی به شهر و روستاهاي
مختلف كشور صورت گرفت ،با وجود اينكه ميانگين شاخص
دسترسي به آب شرب را در كل كشور به شكل قابل توجهي افزايش
داد ،اما هنوز ميان شاخصهاي كلي با واقعيتهاي موجود در برخي
استانهاي كشور تفاوت فاحشي وجود دارد .مثل استان سيستان
و بلوچستان كه بررسيها نشان ميدهد بيش از  ۵۰درصد اهالي
روستايي اش از آب شرب سالم محروم هستند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از تابناك ،در دوراني كه تعداد پر شماري از شهر و روستاهاي
كشور به ويژه در استانهاي فالت مركزي از نعمت دسترسي به آب
شرب سالم و لوله كشي شده برخوردار هستند و جدا از اين موضوع از
امكانات رفاهي ديگري مثل گاز شهري نيز بهره ميبرند ،هزاران روستا
در جنوب شرق كشور و در استان سيستان و بلوچستان در بيآبي
كامل به سر ميبرند ،و اهالي اين روستاها در شرايط بسيار سختي
زندگي ميكنند .نبود زير ساختهاي مربوط به لوله كشي آب شرب
سالم در بيش از  ۵۰درصد از روستاهاي استان سيستان و بلوچستان
در كنار تشديد بحران خشكسالي و كاهش شديد بارندگيها اكنون
به بحران نگرانكنندهاي تبديل شده است كه براي بسياري از اهالي
روستايي اين استان راهي جز مهاجرت به شهرهاي كوچك و بزرگ
و انتخاب زندگي حاشيه نشيني را باقي نگذاشته است .هر چند
بررسي آمارهاي موجود حكايت از آن دارد كه در پهنه جغرافيايي
كشور و به صورت كلي چيزي حدود  ۹۰درصد شهروندان و نيز ۷۰
درصد اهالي روستا از نعمت آب آشاميدني سالم و لوله كشي بهره
ميبرند ،اما از آن سو اين آمار در استان سيستان و بلوچستان بسيار
نگرانكننده است و با ميانگينهاي كشوري تفاوتهاي فاحشي دارد.
در اين استان تنها  ۷۰درصد شهروندان از آب شرب لوله كشي شده
بهره ميبرند و اين رقم براي اهالي روستايي تنها  ۴۶درصد عنوان
ميشود؛ واقعيتي كه نشان ميدهد بيش از  ۵۰درصد از جمعيت
ميليوني ساكن در روستاهاي سيستان و بلوچستان از دسترسي به
آب شرب سالم محروم هستند .در رابطه با اين شرايط اخيرا ً عبداالحد
ريگي در يك نشست خبري به رسانهها گفت :سه هزار و  ۲۴روستا
از مجموع پنج هزار و  ۵۹۴روستا در سيستان و بلوچستان دچار
كم آبي هستند .ريگي با بيان اينكه هزار و  ۲۵۷روستاي سيستان و
بلوچستان با جمعيت بيش از  ۲۵۰هزار نفري با تانكر آبرساني سيار
ميشوند گفت :روزانه به ازاي هر خانوار  ۱۵ليتر آب با تانكر در مناطق
روستايي اين استان توزيع ميشود .وي بيان كرد :خشكساليهاي
پي در پي بهويژه سال زراعي  ۹۷-۹۶آسيب جدي به منابع آبي در
مناطق روستايي سيستان و بلوچستان وارد كرده است كه با مكاتبات
صورت گرفته اخيرا بيش از هزار و  ۲۰ميليارد تومان به بخش آب
كشور اختصاص يافت كه  ۱۸۰ميليارد تومان اين اعتبار به بخش
آب روستايي تخصيص يافت .ريگي با اشاره به مشكالت كم آبي
روستاهاي سيستان و بلوچستان گفت ۱۴۸ :حلقه چاه از مجموع
 ۶۱۳حلقه چاهي كه در محدوه آب روستايي استان است به دليل
خشكساليهاي پي در پي بهويژه سال زراعي جاري وضعيت نرمالي
ندارند و بقيه دچار تنش آبي هستند كه رويكرد اين نهاد احياي يا
درصورت لزوم حفره چاه جديد در اين بخش است .وجود بيش از
سه هزار روستاي فاقد آب شرب سالم و لولهكشي شده در استان
سيستان و بلوچستان معناي ديگرش اين است كه در اين استان
پهناور صدها هزار نفر از اهالي روستايي از دسترسي به آب شرب سالم
و لوله كشي محروم هستند و از حداقل امكانات الزم براي زندگي
مرفه نيز بهرهاي ندارند .هر چند شركت آب و فاضالب استان با اخذ
بودجههاي ميلياردي و با تالشهاي فراوان نهايتا به هزار و سيصد
روستا به وسيله تانكر آبرسانی ميكند ،اما همچنان چيزي حدود هزار
و دويست روستا در اين استان فاقد هر گونه امكان دسترسي به آب
آشاميدني هستند .در همين رابطه پيشتر اتابك جعفري مديرعامل
شركت آب منطقهاي سيستان و بلوچستان در گفتوگو با رسانهها
گفت :ميزان حجم ذخيره آب در پشت سدهاي سيستان و بلوچستان
هزار و  ۹۶۷ميليون متر مكعب بوده كه درحال حاضر تنها  ۴۲درصد
ظرفيت آنها ذخيرهسازي و حدود  ۵۸درصد نيز خالي است .بنا به
گفته وي ذخيره آب در پشت سدهاي سيستان و بلوچستان از ابتداي
سال آبي  ۹۷-۹۶با كاهش  ۱۳درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته روبه رو بوده است .آبرسانی با تانكر به بيش از هزار روستاي
فاقد آب آشاميدني لوله كشي شده در اين استان در حالي است كه
براي همين خدماترساني ناچيز نيز مديران استاني با مشكل تامين
اعتبار و نيز آب سالم رو به رو هستند و بر همين اساس هزينههاي
مرتبط با اين اقدام نيز بسيار زياد است .اين را ميتوان از گفتههاي
اخير حميدرضا عدل ،معاون زيربنايي ،فني و توليدي سازمان برنامه
و بودجه كشور برداشت كرد كه ضمن اشاره به انتقال آب از دريا به
عنوان راهحل اساسي حل مشكالت آبي استان سيستان و بلوچستان
به رسانهها گفت :انتقال آب از دريا به فالت مركزي مشكالت بسياري
از استانها به ويژه سيستان و بلوچستان را برطرف خواهد كرد .ولي
تا زمان اجرايي شدن چنين پروژهاي حداكثر تالش اين است كه با
تامين منابع مالي نگرانيها براي آبرساني با تانكر بر طرف شود .اين
شرايط نگرانكننده موجود در جنوب شرق كشور كه به واسطه بحران
خشكسالي در سالهاي اخير تشديد شده است و جامعه آماري آن از
ساكنان روستا به ساكنان شهري در حال تعميم است ،در حالي است
كه مسئوالن و مديران اجرايي كشور اقدام اساسي و مشخصي در اين
باره صورت نميدهند و با طرحهايي ،چون «نذر آب»« ،آبرسانی با
تانكر» و ...عم ً
ال ناتواني خود را در حل ريشهاي بحران نشان ميدهند
و تمامي  ۳۴شهرستان استان به ويژه شهرستانهاي شمالي با بحران
شديد تامين آب شرب رو به هستند .مسئوالن اجرايي استان سيستان
و بلوچستان و نيز مديران ارشد ملي بارها با اشاره به بحران آب اين
استان از طرحهاي بزرگي ،چون انتقال آب درياي عمان به اين منطقه
سخن گفتهاند ،اما در مقام عمل اين اقدام هنوز با پيشرفت قابل ذكري
رو به رو نبوده است .اين در حالي است كه حفر چاههاي عميق و
بهرهبرداري از آبهاي ژرف در اين منطقه از كشور به عنوان يك
راهحل آسانتر و كم هزينهتر در دستور كار مسئوالن قرار گرفته است و
بيم آن ميرود كه با اين تصميم و تخليه احتمالي آبهاي ژرف ،آينده
بلندمدت اين استان نيز با چالشهاي فراواني رو به رو شود؛ وضعيتي
كه قطعاً يكي از پيامدهاي خطرناك آن خالي شدن بخشهاي زيادي
از اين استان از سكنه و افزايش نا امني در اين منطقه خواهد بود.
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خاك تهران سست است و هر لحظه ممكن است حفرهاي در زير خاك
پايتخت ايجادشود .قناتهاي متروك و برداشت بيرويه از آبهاي
زيرزميني دو عامل اصلي است كه ميگويند زيرپاي تهرانيها را خالي
كرده است .پنجشنبه شب بود كه بازهم در خيابان مولوي زمين فرو
نشست و حفرهاي هشت متري ايجاد شد .سريال فروريزشهاي خيابان
مولوي تمامي ندارد .علي بيتاللهي در گزارشي كه پس از اين حادثه
تهيه كرده ،اعالم كرده است به دليل خصوصيتهاي زمين دراين منطقه
باز هم انتظار فرونشست ديگري وجود دارد .دبير كارگروه ملي زلزله،
لغزش اليههاي زمين ،ابنيه و شهرسازي با اشاره به ابعاد اين فرو ريزش،
ميگويد :بر اساس مشاهدات ميداني اين فروريزش بهطور تقريبي داراي
طول و عرض چهار تا پنج متري است ،ولي عمق فروريزش قابل توجه
و در حدود هشت متر بوده است .اين حادثه ميتوانست با تلفاتي همراه
باشد كه خوشبختانه طبق گزارشهاي دريافتي خسارت جاني و مالي
به جز تخريب بخشي از خيابان و احتماالً لولههاي آب زير سطحي در
بر نداشت .بيتاللهي درباره داليل اين فرونشست هم ميگويد :شهردار
ناحيه ،شكستگي لوله و آب شستگي ناشي از آن را دليل اصلي وقوع
فروريزش اعالم كرد ،ولي در هنگام مستند كردن عوارض سانحه ،از
مسئوالن شركت آب و فاضالب در محل حادثه نمايندهاي حاضر نبود
تا اطالعات دقيقتري به دستآيد ،اما مشاهدات زميني نشان ميداد
كه لولههاي آب سالم هستند .طبق گفته مسئوالن شهرداري در محل
حادثه ،تونل مترو در زير اين محل ،مرطوب و داراي نشتي آب شده است
كه متأسفانه امكان بازديد وجود نداشت .عالوه بر آن با توجه به عمق
فروريزش زمين كه حدود هشت متر بوده به نظر ميرسد شايد عوامل
ديگري نظير قناتها يا حفاريهاي مترو نيز در شكلگيري فروريزش اين
نقطه نقش داشتهاند .بيتاللهي ،مسير خيابان مولوي را مسيري خاص از
نظر وقوع فروريزشهاي شهري تهران توصيف ميكند و ميگويد :در ۲۷
آذرماه سال  ۱۳۹۵در ضلع جنوبي خيابان مولوي بعد از ميدان محمديه
(ميدان اعدام) به سمت شرق ،در كوچه ذكايي فروريزش بزرگي رخ داد
و پيشتر از اين حادثه و در روز  ۱۶مهرماه همان سال در ميدان قيام
واقع در امتداد همين مسير نيز فروريزش ديگري رخ داد كه متأسفانه در
آن حادثه ،دو نفر كشته شدند .او اضافه ميكند :در ادامه فروريزشهاي
سريالي در مسير خيابان مولوي كه در راستاي تونل متروي خط  ۷بوده و
با حفر آن ،تعداد فروريزشهاي شهري نيز بيشتر شده است .فروريزش
ديگري نیز در مجاورت بيمارستان اكبرآبادي خيابان مولوي رخ داد.
بخشي از ساختمانهاي اين بيمارستان تخليه شده است ،فروريزش روز
 ۱۰آبان ماه  ۱۳۹۷نيز در راستاي همين مسير پرخطر بوده است و از اين
رو احتمال رخداد چنين اتفاقاتي در آينده نيز وجود دارد.
نياز به اسكن مدام خيابانهاي پايتخت
محمد ساالري ،رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر
تهران ،نیز ميگويد :بررسيها نشان ميدهد شهر تهران به دليل اينكه
سالها شبكه جمعآوري فاضالب نداشته است و چاههاي جذبي كه در ده
ميليون قطعه زميني كه در تهران ساخته شده براي فاضالب حفر كرده،
زير پاي تهران را خالي كرده ،همچنين استفاده بيش از حد ازآبهاي زير
سطحي سبب شده كه خاك تهران پوك و حفرهايي در زير آن ايجاد شود.
اين عضو شوراي شهر تهران ايجاد تونلهاي مترو را هم در فرونشستهاي
تهران موثر ميداند و معتقد است بايد معابر تهران هر فصل اسكن شوند؛
موضوعي كه افشين حبيبزاده ،رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران،
هم بر آن تاكيد دارد .او ميگويد :تنها چاره حفرههاي زير زمين در تهران
اسكن مستمر خيابانهاي اصلي و فرعي تهران است .اكنون دستگاههاي
ثابت اسكن در شهر تهران وجود دارد ،اما اين دستگاهها نياز ما را برطرف
نميكند ،زيرا بايد به وسيله اسكن متحرك نقاط بحراني و خطرآفرين
شهر به صورت مستمر پايش شود .او ادامه ميدهد :متأسفانه دستگاههاي

متحرك براي اسكن شهر تهران وجود ندارد و از ماهها پيش براي خريد
اين دستگاهها اقدام شده ،اما هنوز خريداري نشده است و بارها هم در اين
باره تذكر دادهايم .تا زماني كه اين دستگاهها خريداري نشود ،همچنان
مشكل فرونشست زمين براي شهر تهران وجود دارد و احتمال دارد كه
هر لحظه بخشي از زمين فرونشست كند كه اين موضوع براي شهر تهران
خطرناك است .حبيبزاده اضافه ميكند :شهر تهران به صورت جدي با
خطر فرونشست زمين و ايجاد فروچالهها مواجه است و هر چند وقت يك
بار نمونهاي از اين مسأله در نقطهاي از شهر از جمله در اتوبانها و معابر
اصلي شهر رخ ميدهد .فرونشست زمين و فروچالهها امكان تبديل شدن
به بحران را دارند.
كدام مناطق در تهران
بيشتر در معرض تهديد هستند؟
علي بيتاللهي ،مدير مركز زلزلهشناسي مركز تحقيقات راه ،مسكن و
شهرسازي ،در اين رابطه ميگويد :بر مبناي مطالعات صورت گرفته
دشتهاي جنوب غربي و جنوبي تهران متحمل فرونشست قابل
مالحظهايبهويژهدرسالهاياخيرشدهوميشوند،بهگونهايكهبيشينه
فرونشست در دشت شهريار در جنوب غرب تهران و دشت ورامين نيز
گزارش شده است .وي ادامه ميدهد :بر اساس نقش ه فرونشست سازمان
زمينشناسي ،فرونشست زمين موقعيت شهري تهران و برخي از مراكز
جمعيتي اطراف آن در جنوب و جنوب غربي نظير اسالمشهر را مورد
تهديد قراردادهاست .مراكزجمعيتينظيركهريزك ،شورآباد ،سلطانآباد
و اسالمشهر از جمله مراكز جمعيتي عمده در زون فرونشست جنوب و
جنوب غرب تهران به شمار ميروند .او ،وجود قناتها را از ديگر عوامل
فرونشست ميداند و ميگويد :تعداد قناتهاي شهر تهران و حومه بيش
از یکهزار و  300رشته قنات حدس زده ميشود .عمق اين قناتها بين
دو تا  ۱۳۰متر است و طول رشته قناتها گاه تا به بيش از  ۲۰كيلومتر

ميرسد .وي با بيان اينكه در شهر تهران تعداد ميلههاي مشخص شده
قناتها تاكنون حدود  ۵۱هزار عدد است كه قطعاً از اين عدد بيشتر
است ،ادامه ميدهد :طول كلي رشته قناتهای اصلي شناسايي شده۶۴۰
كيلومتر و طول كلي رشته قناتهای احتمالي  ۵۷۰كيلومتر حدس زده
ميشود .اهميت قناتهای شهر تهران در فروريزشهايي است كه در اثر
دستكاري مسير آنها توسط احداث مترو ،ساختمانهاي با گودبرداري
عميق و مواردي از اين قبيل رخ ميهد.
تمام عوامل فرونشست در تهران
پيروز حناچي ،معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران ،هم درباره
داليل فرونشست در تهران ميگويد :اين موضوع داليل مختلف دارد؛
بهطور مثال در جنوب غرب تهران فرونشست زمين براساس برداشت
بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني اتفاق ميافتد .در مناطق جنوبي اما
قناتهايي متروكهاي وجود دارد كه در فصل بارندگي ميتوانند فعال
شوند و به فرونشست زمين بينجامند .در محدوده پايينتر از خيابان ۱۵
خرداد نيز هنوز آثار باقي مانده زلزلههاي تهران در عمق هفت متري
ديده ميشود كه به تمامي اين داليل بايد عبور زيرساختهاي شهري
مانند مترو را به ويژه زماني كه از دستگاههاي مكانيزه استفاده نميشود،
اضافه كرد.
ايمنسازي زمين با ايجاد تونلهاي تأسيسات شهري
محمدجواد بلورچي ،مشاور سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني
كشور ،نيز درباره مشكالت نشست زمين در تهران ميگويد :بايد به اين
مسأله توجه داشت كه پديدههاي زيادي در شهر تهران در حال روي
دادن است كه الزم است هركدام از اين پديدهها به صورت مستقل
از يكديگر شناخته شود .وي با بيان اينكه دو پديده فروچالهها و
فرونشست زمين خاك تهران را تهديد ميكند ،يادآور ميشود:

فروچالهها پديدههاي لحظهاي هستند و امكان دارد در هر كجاي كشور
روي دهد .بلورچي تزريق فاضالب به داخل خاك را يكي ديگر از ايجاد
فروچالهها ميداند و تأكيد ميكند :تزريق فاضالب به داخل خاك باعث
ايجاد عمل فرسايش شده و در نهايت فروچالهها را ايجاد ميكند .مشاور
سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور پديده فروچالهها را
مستقل از فرونشست زمين ميداند و ميگويد :فرونشست زمين به
عنوان يك عامل تهديدكننده جدي در جنوب غرب تهران و در مناطق
 ۱۹ ،۱۸ ،۱۷و به سمت شهريار روي ميدهد .اين اتفاق در اعماق
زمين است و در سطح زمين آثاري از خود به جز كج شدن يا ايجاد
ترك در ساختمانها از خود به جاي نميگذارد .بلورچي تأكيد ميكند:
ايجاد تونلهاي تأسيسات شهري ميتواند زير اين كالنشهر را ايمن
كند .بايد اين تونلها در تهران به صورت كام ً
ال ايمن ساخته شود تا
نگراني ازخرابي تاسيسات زيرزميني نداشته باشيم .قانون احداث تونل
مشترك شهري مصوب سال  ۱۳۷۲مجلس است كه به موجب اين
مصوبه براي دستگاههاي خدماترسان تكاليفي در نظر گرفته شده
است .اين قانون در شرايط كنوني قابليت اجرايي ندارد ،همچنانكه
حاصل آن بعد از گذشت بالغ بر  20سال متأسفانه منجر به ساخت
كانالي نشده و اگر موردي كه شهرداري تهران در زمان اجراي پل
صدر اجرا كرد و كابلهاي فشار قوي برق  ٢٣٠كيلوولت را با همكاري
اداره برق استان تهران به داخل كانال تأسيساتي احداثي منتقل كرد
را در نظر نگيريم ،ميتوان گفت دستاورد اين قانون تقريباً صفر است.
مدتي پيش زمين در خيابان آزادي دكتر معين دهان باز و كاميوني به
داخل آن سقوط كرد .پنجشنبه شب گذشته نيز ناگهان يك گودال
هشت متري در خيابان مولوي ايجاد شد و اين كابوس ميتواند هميشه
در انتظار تهرانيها باشد .به نظر ميرسد مديران شهري شتابي براي
پيشگيري از اين بحران ندارند و با آرامش در حال اسكن خيابانها و
معابرپايتختهستند.

مردم اثربخشي فعاليتهاي منابع طبيعي را نبينند ،اميدي به مشاركت آنان نيست

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كردستان
اظهار داشت :فعاليتهايي كه در منابع طبيعي انجام
ميدهيم اگر مردم نتيجه عملي و اثربخشي آن را
نبينند قطعاً نميتوانيم به مشاركت آنان دل ببنديم.
اين شاه بيت كالمي است كه مديركل منابع طبيعي
و آبخيزداري استان كردستان اعالم كرد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مركز اطالعرساني سازمان
جنگلها ،سعدي نقشبندي با اشاره به اينكه استان
كردستان داراي پنج حوضه آبخيز اصلي مثل

سفيدرود ،سيروان ،زاب ،زرينه و كرخه است به دو
حوزه فرعي آبخيز نيز اشاره كرد و گفت :ساالنه
14ميليارد متر مكعب نزوالت آسماني را در استان
كردستان شاهد هستيم و نقش ما اين است كه براي
تك تك قطرات باران برنامه داشته باشيم و اينكه
تاكنون چه برنامه و عملكردي داشتهايم بايد صاحب
نظران و مردم نظر بدهند اما به صراحت ميگويم در
حوزه منابع طبيعي كردستان تاكنون نمره خوبي
كسب نكردهايم و بايد تالش كنيم تا به حد انتظار

برسيم .نقشبندي با بيان اينكه لطف خدا و توجه
رهبر معظم انقالب شامل حال آبخيزداري شده تا
از محل صندوق توسعه ملي ،اعتبارات ويژهاي به
اين امر اختصاص دهند ،خاطرنشان كرد :اين امر
مسئوليت ما را در اجرا و مديريت منابع طبيعي
دوچندان كرده است .اين مسئول منابع طبيعي
كردستان در ادامه سهم استان را از محل صندوق
توسعه ملي در اقدامات بيولوژيكي ،كاداستر ،اطفاي
حريق ،احياي مراتع و توسعه جنگل 18 ،ميليارد

تومان برشمرد كه هشت ميليارد تومان نيز با تفاهم
نامهاي كه استاندار كردستان امضاء كرده به اين
رقم اضافه ميشود .وي يادآور شد :صندوق توسعه
ملي ما را در بوته آزمايش قرار ميدهد كه اگر خوب
عمل شود ميتواند تداوم اين پروژه را براي حفظ
آب و خاك و شكوفايي منابع طبيعي براي نسلهاي
آينده نويد دهد .مديركل منابع طبيعي كردستان
با بيان اينكه در گذشته در انجام اقدامات خيلي
با مردم مانوس نبوده و انتزاعي عمل كردهايم،

خاطرنشان كرد :برنامهها ،اطالعات و دانش منابع
طبيعي بايد درقالب آموزش چهره به چهره به
مردم انتقال داده شود تا به اين نتيجه برسند كه
اقدامات منابع طبيعي در زندگي آنان اثر گذار است.
نقشبندي درگذشت چهار تن از همكاران منابع
طبيعي و جوامع محلي در اطفاي حريق جنگلهاي
مريوان را اتفاقي تلخ در سال جاري نام برد اما از
سوي ديگر آن را نشانه رشد ترويج فرهنگ منابع
طبيعي در استان كردستان دانست.

جنگل و مرتع

صادرات و واردات چوب
آزاد است

رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه صادرات و واردات چوب آزاد است،
گفت :اگر افرادي بخواهند كه براي زراعت چوب اقدام كنند حمايت ميشوند ،اما برنامهاي براي
خودكفايي در اين زمينه نداريم .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنيم ،خليل آقايي ،معاون وزير جهاد
كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،در حاشيه مراسم واگذاري محافظت
از جنگلها به بخش خصوصي اظهار كرد :براي حفاظت از جنگلها و توقف بهرهبرداري بر اساس
قانون ،از ابتداي اسفند سال  96تمام قراردادهاي بهرهبرداري از جنگلهاي كشور شامل  110قرار
داد ،خاتمه يافت .وي افزود :در اين شرايط كه بهرهبرداري از جنگلهاي كشور متوقف شده و زراعت
چوب بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به همين منظور سازمان جنگلها در قالب قرار دادهايي
با بخش خصوصي ،موضوع توسعه زراعت چوب و بهطور همزمان حفاظت و صيانت از جنگلها در
دستور كار دارد .رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور تصريح كرد 75 :هزار هكتار تحت
زراعت چوب در كشور داريم كه اميدوارم با مشاركتهاي مردمي اين رقم افزايش پيدا كند و اين
سازمان از شركتهاي و عالقهمندان به زراعت چوب حمايت ميكند و حتي حاضر است اراضي را در
اختيار اين افراد قرار دهد .آقايي گفت :مانعي براي صادرات و واردات چوب و فعاليت در زارعت چوب
در كشور وجود ندارد ،زيرا ما برنامهاي براي خودكفايي در توليد چوب در كشور نداريم .وي اظهار
داشت :بر اساس اطالعات موجود بعد از توقف بهرهبرداري از جنگلها ميزان قاچاق چوب نيز حدود
پنچ در صدكاهش يافته است .معاون وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اينكه چرا با وجود ممنوعيت
بهرهبرداري از جنگلهاي كشور شاهد كاميونهاي حمل چوب در اين مناطق هستيم گفت :احتمال
دارد كه اين چوبها ،حاصل زراعت چوب براي استفاده در صنايع و كارگاهها باشد كه اين موضوع
امري مقدس و مورد تاييدما نيز است .وي اظهار داشت :فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها از
نيروهاي خدوم نيروي انتظامي هستند با قاچاق چوب برخورد ميكنند و پروندههاي نيز در اين زمينه
به دادگاه ارائه دادهاند .بنابراين گزارش ،شكري عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز
در اين نشست گفت :قانون اجازه داده است كه در قالب قرار دادهايي مسئوليت حفاظت از اراضي را
به شركتهايي كه همين مسئوليت را دارند واگذار شود كه از اين طريق ميتوان به سازمان جنگلها
در اين زمينه كمك كرد .وي افزود :بر اين اساس عالوه بر حفاظت از جنگلها كار توسعه جنگل و
زراعت چوب نيز انجام ميشود .عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :ساالنه 1/5
ميليون متر چوب در سال  95-94و قبل از ممنوعيت بهرهبرداري از جنگلها به كشور وارد ميشد
كه با اعمال اين قانوني ميزان واردات چوب حتما افزايش يافته است به همين منظور الزم است كه
ميزان زراعت چوب در كشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد .وي تصريح كرد :ساالنه  60ميليارد تومان
براي حفاظت از جنگلهاي كشور در نظر گرفته شده ،اما در سال گذشته حدود  50تا  60درصد اين
مبلغ تخصيص يافت كه با همكاري بخش خصوصي در قالب قراردادهاي اينچنيني ميتوان دولت
را ياري كرد.


كشور
طرحهاي آبخيزداري
 10هزار ميليارد تومان پول ميخواهد

هوشنگ جزي در نخستين كارگاه آموزشي تحليل عملكرد و
همافزايي فعاليتهاي آموزشي و مشاركتي در پروژههاي آبخيزداري
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ويژه استانهاي منطقه  3در
كالرآباد شهرستان عباس آباد آفزود :براين اساس سالي دو هزار
ميليارد تومان براي اجراي طرحهاي آبخيزداري در كشور نياز است
درحالي كه امسال از محل صندوق توسعه ملي حدود  700ميليارد
تومان اختصاص يافت .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي با
اعالم اينكه امسال جهش بزرگي در حوضه آبخيزداري كشور رخ داد،
گفت :اعتبارات تخصيصي از صندوق توسعه ميتواند كمك كند تا
سازمان جنگلها به هويت خود دست يابد .اين مسئول رضايتمندي
مردم از اثربخشي طرحهاي آبخيزداري در كشور را مهم دانست و
خواستار كمك ديگر نهادها در اين زمينه شد .دراين كارگاه يك
روزه معاونان فني ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري ،كارشناسان
دفاتر سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ،رئيسان ادارات آموزش و
ترويج و نيز سرتسهيلگران از  11استان كشور حضور داشتند .تشريح
اهداف ،سياستها،درس آموختهها و تجارب به دست آمده در زمينه
انجام فعاليتهاي آموزشي ،ترويجي و مشاركتي ،تشريح سياستها،

برنامههاي بخش آبخيزداري در زمينه فعاليتهاي مشاركتي،
برگزاري كارگاه و تشكيل گروههاي كاري تدوين برنامه اقدام
تسهيلگر ،ارائه گزارش گروههاي كاري ،پرسش و پاسخ و جمعبندي
از ديگر برنامههاي اين كارگاه بود.

۸۰۰سال براي تشكيل يك سانت خاك

كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري زنجان گفت :براي تشكيل
يك سانتيمتر مربع خاك ،بين  ۳۰۰تا  ۸۰۰سال زمان نياز است.
سيدجمال موسوي اظهار كرد :حفاظت از خاك و كنترل فرآيند
فرسايش ،امري مهم و حياتي است و اگر دنبال توسعه پايدار هستيم،
بايد به اين مساله توجه داشته باشيم .وي با بيان اينكه فرسايش
خاك يكي از مسائل اساسي در كشورهاي در حال توسعه است،
اظهار كرد :فرسايش بطور طبيعي در حال تخريب اليه سطحي
خاك است و در صورت تشديد فرسايش به علل مختلف ،ميزان
آن بسيار زياد و خسارت بار خواهد بود .كارشناس منابع طبيعي

يكي از اهداف اصلي آبخيزداري را كنترل فرسايش و جلوگيري
از آن اعالم كرد و ادامه داد :آبخيزداري نقش مهمي در حفظ و
نگهداري و بهرهوري صحيح از جنگلها و مراتع ،تامين آب سدها،
كاهش رسوبات ،كاهش خسارات ناشي از سيل و ...دارد .موسوي با
ابراز تاسف از وضعيت موجود كشور در زمينه محيط زيست گفت:
در بحث بحرانهاي زيستمحيطي به فرسايش خاك زياد توجهي
نميشود و معموال آلودگيها را در نظر ميگيرند ،در حالي كه
اين نوع بحران زيستمحيطي بهشدت براي كشور و نسل آينده
خطرآفرين است.

