آب و منابعطبیعی
اخبار آب

سدشهيدرجايي
در حسرت سرريز شدن

مديرعامل شركت آب منطقهاي مازندران گفت :سالهاي گذشته
شاهد سرريز شدن اين سد بوديم كه امسال پيشبيني سرريز
شدن اين سد را نداريم .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس،
محمدابراهيم يخكشي اظهار كرد :حجم ذخيره آب سد شهيد
رجايي ساري  162ميليون مترمكعب است كه در حال حاضر
به  40ميليون متر مكعب رسيده است .وي با اشاره به وضعيت
مطلوبتر سد شهيد رجايي نسبت به سال گذشته ،افزود :البته
ميزان ذخيره آب سد شهيد رجايي نسبت به درازمدت مطلوب
نيست .مديرعامل شركت آب منطقهاي مازندران با بيان اينكه
سالهاي گذشته شاهد سرريز شدن اين سد بوديم ،اضافه كرد:
امسال پيشبيني سرريز شدن اين سد را نداريم و اگر وضعيت
بارشها بهبود يابد پيشبيني ميكنيم ميزان ذخيره آب اين سد
به مرز  100ميليون مترمكعب برسد .به گزارش «سبزینه» ،سد
شهيد رجايي در دوران بهرهبرداري خود پنج بار سرريز شده است
كه آخرين سرريز مربوط به سال  93بوده است و از آن سال تاكنون
شاهد كاهش حجم ذخيره آب اين سد بوديم ولي امسال وضيعيت
اين سد روبه مطلوب شدن است كه اميدواريم با بهبود وضعيت
بارشها شاهد بهتر شدن وضعيت ذخيره آب در اين سد باشيم.

برخوردعجيب
با مشتركان پرمصرف آب

برخورد عجيب در حد اخطار كتبي و قطع سه تا چهار ساعته آب
شرب براي مشتركاني كه بسيار بيشتر از ساير مشتركان مصرف
كنند ،به هيچوجه برخوردي بازدارنده نبوده و وزارت نيرو به دنبال
يك ابزار قيمتي موثرتر از اخطار و قطع چندساعته آب است .از
فردا شنبه  18مرداد آب آشاميدني سه هزار مشترك كه باالتر
از  50متر مكعب در يك دوره مصرف دارند ،از ساعت  10تا 17
قطع ميشود ».اين خبري بود كه محمد پرورش ،مديرعامل وقت
شركت آب و فاضالب تهران ،چهار سال پيش در ميانه مردادماه
سال  93اعالم كرد .اين اعالم نخستين برخورد قاطع با مشتركان
پرمصرف آب بود ،اما شنبه  18مردادماه  93از راه رسيد و در
كمتر از  24ساعت اجراي اين طرح منتفي شد .طرح برخورد
با مشتركان پرمصرف آب در كالنشهر تهران بهداليل نامعلومي
ادامه نيافت و مسئوالن نياز به مجوز قانوني دولت براي برخورد
با مشتركان پرمصرف را دليل آن دانستند ،اما پس از آن بود
كه معاون اول رئيسجمهور و وزير نيروي وقت در صحبتهاي
جداگانهاي از عزم دولت براي برخورد با مشتركاني خبر دادند كه
بسيار بيشتر از ديگران به مصرف آب شرب ميپردازند و عم ً
ال آب
تصفيه شده شرب را براي مصارفي چون استخر و آبياري فضاي
سبز مصرف ميكنند .در روزهاي پيك مصرف آب در سال  93بود
كه وزير نيروي وقت از ارائه طرح برخورد با مشتركان پرمصرف با
جريمه و قطع انشعاب آنها به هيئت دولت خبر داد .پيگيريها
حاكي از اين بود كه پس از طرح اين موضوع در هيئت وزيران،
بررسي بيشتر آن به كميسيونهاي تخصصي اقتصادي دولت
محول شد و چند مرتبه طرح اين موضوع در مجلس در دستور
كار قرار گرفت؛ اما با گذشت بيش از چهار سال از اين تاريخ ،هيچ
اقدام قاطعي براي برخورد با مشتركان پرمصرف آب شرب انجام
نشد .با وجود پشت سر گذاشتن يكي از خشكترين سالهاي نيم
قرن اخير در ايران در سال آبي  97-9 6و تحت تاثير قرار گرفتن
تابستان  97متاثر از اين كمبارشي ،در طول تابستاني كه به سختي
گذشت نيز شاهد برخورد بازدارنده و قاطع با مشتركان پرمصرف
آب شرب نبوديم .در كالنشهر تهران مشتركاني هستند كه تا
 10برابر يك مشترك عادي مصرف آب شرب دارند و در تابستان
باغهایی است كه با آب شرب آبياري ميشوند ،استخرهايي كه با
آب شرب پُر ميشوند ،اتومبيلهايي است كه با آب شرب شسته
ميشوند و حتي حياط و پيادهروهايي هستند كه با آب شرب
جارو ميشوند ،اما اقدام بازدارنده و موثري براي برخورد با اين
قبيل مشتركان صورت نميگيرد .محمدرضا بختياري مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان تهران درباره نحوه برخورد با
مشتركان پرمصرف آب گفت :تابستان  97با مجوزي كه از شوراي
تأمین استانداري تهران داشتيم با اخطار كتبي و بعد از آن قطع
چندساعته آب ،با مشتركان پرمصرف برخورد كرديم كه اين تعداد
كه مشمول قطعي موقت و چندساعته آب براي بازدارندگي ادامه
مصرف بيرويه شدند ،حدود دو تا سه درصد مشتركان آب تهران
بودند .از اينرو ،تنها برخوردي كه با مشتركان پرمصرف آب در
تابستان  97شد ،اخطار كتبي و قطعي سه تا چهار ساعته آب و
پس از آن وصل مجدد آب بود؛ برخورد عجيبي كه از بازدارندگي
كافي برخوردار نيست .بايد توجه داشت كه اين برخورد نيز فقط
با مشتركاني كه بسيار پرمصرف هستند صورت گرفت و نه همه
پرمصرفها ،چرا كه در تهران  20درصد مشتركان بيش از حد
نرمال مصرف آب دارند .از سوي ديگر ،وزارت نيرو به دنبال
استفاده از ابزار قيمتي براي برخورد با پرمصرفها است و قرار
است با تغيير ساختار تعرفهگذاري قيمت آب و برق ،اين ابزار
در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد .رضا اردكانيان وزير نيرو در اين
خصوص گفت :مصرفكنندگان را به سه دسته كم مصرفها،
خوش مصرفها و بدمصرفها تقسيم كردهايم و پيشنهادي را
تنظيم كرديم كه بر اساس مطالعات اقتصادي كه شده در بخش
برق حدود  10درصد و در بخش آب  12درصد مصرف ما كاهش
پيدا ميكند .وي افزود :ما كم مصرفها را تشويق ميكنيم
يعني به ازاي ميزاني كه آب و برق از سطح الگوي مصرف ،كمتر
مصرف ميكنند ما به آنها پرداخت خواهيم كرد ،طبيعتا اين
روش موجب خواهد شد جمعيت كم مصرفها افزايش يابد.
وزير نيرو تصريح كرد :مردم عمال ميبينند عالوه بر اينكه يك
آسايش خاطر مستمري براي تأمین آب و برق فراهم ميشود در
عين حال آن كساني كه بهتر مصرف ميكنند از حيث مادي هم
تشويق خواهند شد .اين عضو كابينه دولت با بيان اينكه براي
اجراي چنين برنامه مهمي در صدديم تا با تصويب دولت براي
گروه صرفهجو و كممصرف معادل مبلغ صرفهجويي آب و برق
را پرداخت كنيم ،گفت :بهطور مثال اگر الگوي مصرف آب براي
خانوار  15مترمكعب است و خانوادهاي  12مترمكعب استفاده
ميكند ،بتوانيم وجه منابع صرفهجويي شده را به اين مشتركان
پرداخت كنيم .وي خاطرنشان كرد :اما از طرف مقابل براي گروه
اندك بدمصرف تعرفه بااليي را لحاظ خواهيم كرد كه آن هم نه
از جهت تأمین منابع مالي بلكه درصدديم تا مصارف اين گروه را
نيز متعادل كنيم و در صورت ادامه روند بدمصرفي وجه دريافتي
از آنها را به گروههاي خوش مصرفي كه صرفهجويي ميكنند
اختصاص بدهيم .اين طرح وزارت نيرو بيش از دو ماه است كه
براي بررسي و تصويب به هيئت دولت ارسال شده و در صورت
تصويب در هيئت دولت ،براي اجرا به وزارت نيرو ابالغ خواهد شد.
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تري پيگير طبيعتخواري بهويژه كوهخواري باشند
دستگاهها و مراجع قانونی با حساسيت بيش 
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نرگس آذرپیوند

زمينخواري ،طبيعتخواري و كوهخواري پديدههايي هستند كه با
وجود قوانين پيشگيرانه و تأكيدات مقامات ارشد نظام ،اراضي ملي
و دولتي و نيز محيط زيست كشور را در معرض آسيب و تخريب
قرار دادهاند .طبيعتخواري اقدامي است كه فردي يا افرادي با
ناديده گرفتن يا دور زدن قوانين يا سوءاستفاده از خألهاي قانوني،
اقدام به تصرف منابع طبيعي و اراضي ملي و دولتي ميكنند.
در همين چارچوب عدهاي به داليل متفاوت مثل كسب سود
و منفعتطلبي و استفاده از چشمانداز طبيعي و آب و هواي
مطلوب اقدام به انواع و اقسام طبيعتخواري مثل كوهخواري،
رودخانهخواري ،درياخواري و ...ميكنند .اخيرا ً انتشار تصاويري از
ساخت و سازهاي واحدهاي مسكوني و ويالها در ارتفاعات شمال
تهران و مناطق ييالقي خوش آب و هوا ،بار ديگر واكنش مردم در
شبكههاي اجتماعي را برانگيخته است .اغلب اظهارنظرات پيرامون
لزوم صيانت از محيط زيست و انتقاد از نحوه نظارت و كنترل
توساز است .كوهخواري چندين سال است كه
مجوزهاي ساخ 
در مناطق مختلف ايران رخ ميدهد ،اما در ابتداي دهه  90بود
كه قباد افشار ،رئيس سازمان امور اراضي كشور ،از كوهخواري به
عنوان پديدهاي جديد نام برد و گفت :تغيير كاربري كوهها و تپهها
در برنامه زمينخواران قرار گرفته است و در اطراف كالنشهرها
ديده ميشود كه كوهها را به عرصههاي مسكوني و ديگر كاربريها
تبديل ميكنند.
ابعاد هركدام از موارد طبيعتخواري جدا است ،ولي درباره
كوهخواري و تغيير كاربري كوهها به واحد مسكوني ميتوان به
ضعفهايي از لحاظ ساختار سازماني و ساختار قانوني پرداخت .به
لحاظ ساختار سازماني ،حفاظت و حراست از كوهها نهاد و دفتر
مستقل با بودجه ندارد .گرچه متولي كوهها ،سازمان جنگلهاست،
اما اقدامات مناسب و درخوري براي محافظت از كوهها صورت
نميگيرد ،چنانكه معدنكاوي ،حفاري و تراشيدن كوهها،
ويالسازي ،جادهسازي و ...عواملي است كه كوهها را نابود ميكند.
ساختار قانوني نيز را ميتوان از جنبه قوانين پيشگيرانه و بازدارنده
و قوانين جرمانگاري بررسي كرد .در اصل  45قانون اساسي كوهها،
رودخانهها ،جنگلها و ...جزو منابع ملي كشور است ،اما قانون و
سياست پيشگيرانه براي جلوگيري از تصرف اموال ملي و طبيعي
به نظر چندان قوي نيست و همين امر در مواردي مانند عدم
شفافيت قانون در تصرف زمين و عدم ضمانت اجرايي قوانين عليه
متصرفان موجب اقداماتي سوء ميشود .به همين دليل افرادي
به اشكال مختلف چون كاشت درخت ،ايجاد يك آباداني يا مث ً
ال
احداث امامزاده جعلي ،اقدام به تغيير كاربري اراضي ملي به واحد
مسكوني ميكنند و حتي با زدوبندهايي خدمات شهري را نيز
دريافت كرده و ملك متصرفه را سند ميزنند .در صورتي هم
كه زمين سند زده شود ،مراجع قانوني به سختي ميتوانند ملك
را پس گيرند و به اموال ملي برگردانند .در واقع در پي تصرف و
خوردن طبيعت ،بازپسگيري آن توسط قانون و مسئوالن بسيار
دشوار است و معمول مجازاتها نيز محدود به بازپسگيري مال
و پرداخت جريمه است .چنانكه در همين خصوص رهبر انقالب

توساز
اسالمي پديده زمينخواري و اخيرا ً كوهخواري و ساخ 
در ارتفاعات را از مسائل رنجآور و اسفبار دانستند و تأكيد
كردند :بايد در قانون ،اينگونه اقدامات جرم تلقي شود و افراد
سوءاستفادهكننده بيهيچ اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند
و اگر در دستگاهها نيز كوتاهي انجام گيرد ،بايد با عوامل اين
كوتاهي هم بهشدت برخورد شود .به گفته ايشان ،حفظ محيط
زيست يك وظيفه حاكميتي است كه بايد با تهيه سند ملي محيط
زيست و پيوست زيستمحيطي براي همه طرحهاي عمراني و
صنعتي و همچنين جرم انگاري تخريب محيط زيست ،به اين
وظيفه بسيار مهم عمل شود .مسأله محيط زيست ،مسأله اين
دولت يا آن دولت ،مسأله اين شخص يا آن شخص و مسأله اين
جريان يا آن جريان نيست ،بلكه موضوعي كشوري و ملي است كه
بايد براي حل مشكالت مرتبط با آن ،همه دست به دست يكديگر
دهند .در همين خصوص با محمد شيخي ،عضو گروه آموزشي
برنامهريزي اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه،
گفتوگو كردیم .شيخي يكي از جنبههاي اجتماعي ويالسازي

در اطراف تهران را كمبود فضاهاي فراغتي براي ساكنان تهراني
ميداند ،زيرا آنها براي فرار از شلوغي شهر و دود و نياز به فراغت
و يك فضاي خصوصي براي ساخت ويال به مناطق شرقي ،غربي و
شمالي رفتهاند .اين استاد دانشگاه درباره داليل تصرف اراضي ملي
گفت :يك وجه اين دستاندازي ،عدم نظارت كافي به اين اراضي
است .اكثر اراضي در ابتدا تملك و بعد خريد و فروش ميشوند.
كسي يا كساني زمينهاي ملي و دولتي مثل كوه ،اراضي كشاورزي
مرتعي ،جنگلي و ...با تصرف و و غصب ،آنها را زير پوشش ساخت
و سازها در ميآورند و بعد به دنبال سند ،تأسيسات و تجهيزات
زمين ميروند .گاهي ممكن است با قيمتهاي خيلي كم زمین را از
سازمان منابع طبيعي اجاره كنند و بعد با قيمت ثمن بخس تملك
كنند و بعد از طرق مختلف سعي ميكنند زمين را تغيير كاربري
دهند .قانون بسترهايي را براي تغيير كاربري گذاشته است ،اما نه
براي ويالسازي و تبديل زمين كشاورزي به غير؛ بهطور مثال در
قانون موجود است كه به يك اندازه مشخصي ميتوانيد يك اتاق
 40متري براي نگهداري وسايل كشاورزي به عنوان انبار و يك

توساز گسترده
استخر آبياري بسازيد؛ اما همين تبديل به ساخ 
و ويال ميشود .وي درباره پيامدهاي اين ساختوسازها گفت :در
كنار اين حجم از ساختوسازها ما با مشكالت زيستمحيطي
همچون سطح آب زيرزميني و خاك مواجهيم .وقتي اين قضيه
بيخ پيدا ميكند ،تازه بگير و ببندها و تخريبها شروع ميشود.
زميني كه در آن با بتن و آهن بنایی ساخته ميشود ،بعد از تخريب
تأسیسات امكان باغداري و كشاورزي مجدد در آن وجود ندارد.
از شروع و سنگ بناي ساخت ويال ،نهادها بايد نظارت و برخورد
كنند .در انتها به نظر ميرسد كه مفاسد و اقدامات غيرقانوني
جبرانپذيرند ،ولي آسيب به محيط زيست بهويژه آسيب به دامنه
كوهها ،تخريب و حفاري كوهها منجر به تخريب كوهي ميشود
كه ترميم آن امكانپذير نيست .مداخله در نظام كوهها نه تنها
آب و هواي منطقه را تغيير ميدهد ،بلكه موجب فرسايش خاك
و عدم جذب ذخيره آب خواهد شد و اين امر تهديدي براي نسل
آينده است .در نتيجه الزم است دستگاهها و مراجع با حساسيت
بيشتري پيگير طبيعتخواري به ويژه كوهخواري باشند.

خطرنابوديجنگلهايدورود

درختان بلوط بهلحاظ اكولوژيكي درختاني بسيار دير
رشد هستند كه با توجه به مرغوبيت زغال توليدشده
از آنها مورد توجه افراد سودجو هستند! در روزهاي
اخير تصاويري با عنوان قطع درختان بلوط در
منطقه دره اسپر شهرستان دورود در فضاي مجازي
منتشر شده كه واكنشهايي را در استان بهدنبال
داشت ه است .منطقه حفاظتشده اشترانكوه كه در
حاشيه سه شهر دورود ،ازنا و اليگودرز واقع شده،
با وسعت  ۱۰۶هزار و  ۶۰۷هكتار در استان لرستان
از تنوع زيستي ،گياهي و جانوري بسيار بااليي
برخوردار است .چوب درختان بلوط در اين منطقه
از مرغوبترين چوبها بوده ،بهطوريكه سبب قطع
بيرويه درختان و تهيه زغال در شهرستان دورود شده
تا نگراني فعاالن محيطزيست در اين شهرستان را از

گاز نيست و درختان بلوط زغال ميشوند!

هدررفت سرماي ه ملي بهدنبال داشته باشد .درخت
بلوط در مناطق زاگرسي به آب كمي احتياج دارد
و ميتواند شرايط كمآبي را بخوبي تحمل كند ،اما
با وجود اين ويژگي از مهمترين عوامل تهديدكننده
حيات جنگلهاي زاگرس استفاده از چوب درختان
به عنوان سوخت ،چراي بيرويه دام ،آتشسوزيهاي
ي است كه
ي و ساير تهديدهاي 
عمدي ،غيرعمد 
پوشش گياهي منطقه زاگرس را با خطراتي روبهرو
كرد ه است .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،در
سالهاي اخير و با رشد آفات مختلف در جنگلهاي
بلوط لرستان ،شاهد خشكيدگي و زوال درخت بلوط
در بخشي از بلوطستان استان هستيم ،اما در كنار
اين تهديدها اكنون خبر قطعشدن درختان بلوط در
فضاي مجازي به شكل گسترده ديده ميشود كه

بر نگرانيهاي زيستمحيطي استان افزوده است.
طي روزهاي اخير در شهرستان دورود درختان
بلوط دره اسپر واقع در روستايي در  ۱۱كيلومتري
جنوب غربي اين شهرستان توسط عدهاي ناشناس
قطع شد .يكي از شهروندان دورودي كه شغل
باغداري دارد در اين باره گفت :هفته گذشته به
همراه خانواده براي تفريح به سمت كوههاي منطقه
حفاظتشده دورود رفتيم ،در آنجا همراه پسرم به
دنبال جمعآوري چوب ريز براي روشن كردن آتش
ع شدن درختان بلوط روبرو
بوديم كه با صحنه قط 
شديم .مسعود خادمي ،رئيس انجمن سبزانديشان
اشترانكوه ،با بيان اينكه عدم گازرساني به روستاي
دره اسپر ،گراني نفت و استفاده از بخاري هيزمي
از مهمترين داليل قطع درختان بلوط در منطقه

حفاظتشده اشترانكوه است ،بيان كرد :بيش از ۹۰
درصد از جنگلهاي شهرستان دورود را درختان
بلوط تشكيل ميدهد .وي افزود :مردم مناطقي كه از
هيزم براي سوخت استفاده ميكنند ،بهدليل اينكه
با هزينههاي هنگفت سوخت مواجه هستند از چوب
درخت بلوطتر استفاده ميكنند تا براي گرمشدن
خانههايشان از ماندگاري آتش استفاده كنند.
خسرو بهلولي ،رئيس منطقه حفاظتشده اشترانكوه،
نيز در اين باره گفت :با وجود تمام اطالعرسانيها،
آموزشها و احساس مسئوليت جمعي درباره
حفاظت از محيطزيست ،افرادي با اقدامي كام ً
ال
غيراخالقي و انجام جرمي نابخشودني اقدام به قطع
تعدادي درخت بلوط در اين محل كردهاند .درختان
بلوط بهلحاظ اكولوژيكي درختاني بسيار دير رشد

هستند كه با توجه به مرغوبيت زغال توليدشده از
آنها مورد توجه افراد سودجو هستند ،در حالي كه
ارزش اكولوژيكي اينگونه جنگلي در مقابل قيمت
زغال آن قابل تصور نيست .او ميگويد :بهاحتمال
زياد عامل يا عامالن قطع درختان بلوط در دورود
جهت سودجويي و تبديل به زغال اقدام به تخريب
جنگل كردهاند و با هماهنگي انجامشده با رئيس
منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دورود اقدامات
الزم جهت شناسايي مجرمان انجام شدهاست .البته
مقرر شده در صورت طي مراحل قانوني با انجام قرق
در محل مورد نظر براي جبران تخريب بخشي از
جنگل در منطقه حفاظتشده اشترانكوه در فصل
درختكاري به تعداد الزم نهال بلوط در آنجا
كاشته شود.

جنگل و مرتع

مديركلمنابعطبيعيخراسانجنوبي:

دومين استان بياباني
در اعتبارات مغفول مانده است

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي
گفت :اين استان در اعتبارات بيابانزدايي مغفول
مانده ،در حالي كه دومين استان بياباني كشور است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،عليرضا نصرآبادي
در نشست مديران بخش كشاورزي خراسان جنوبي با
مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي افزود:
همچنين خشكساليهاي چندين ساله سبب افزايش گرد
و غبار و وقوع پديده ريزگردها در استان شده است .وي
گفت :با توجه به اینکه خراسان جنوبي پنجمين استان
درگير با پديده گرد و غبار است ،اما سهم آن از اعتبارات
بسيار پايين است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري
خراسان جنوبي تاكيد كرد :اگر نسبت به اين موضوع
بيتوجهي شود بدون شك سالهاي آينده خوزستان
دوم خواهيم شد .وي بر مهار روانابهاي سطحي نيز
تاكيد كرد و گفت :ساالنه بطور متوسط  700ميليون
متر مكعب روان آب در استان مرزي خراسان جنوبي
هدر ميرود .نصرآبادي تصريح كرد :خراسان جنوبي 19
سال است كه با خشكسالي دست و پنجه نرم ميكند ،لذا
با كوچكترين بارندگي در مناطق مختلف شاهد سيل و
سيالب هستيم .وي يكي از بهترين راههاي كنترل روان
آبهاي سطحي را اجراي طرحهاي آبخيزداري دانست و
گفت :امسال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي 25
طرح آبخيزداري بيش از  16ميليارد تومان اعتبار به استان
ابالغ شده است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري
خراسان جنوبي اضافه كرد :همچنين با تفاهمنامهاي كه
سازمان جنگلها و مراتع و استانداري خراسان جنوبي
منعقد كردند هر دستگاه براي تأمين  20ميليارد تومان
موافقت كردند كه بايد پيگير جذب اين اعتبار باشيم.
وي گفت :برخي طرحهاي آبخيزداري در استان در حال

اجراست و در كمتر از دو ماه گذشته بيش از  50درصد
پيشرفت فيزيكي داشته است .نصرآبادي به مشكل مردم
با منابع طبيعي درباره كميسيون ماده واحده اشاره كرد و
افزود :طي يكسال گذشته براي رفع اين مشكل با حضور
ميان مردم مناطق روستايي تا حدودي اعتماد بين مردم
و منابع طبيعي افزايش يافته است .وي اظهار داشت :بايد
به اين باور برسيم كه رويكرد ما در منابع طبيعي نسبت
به تعامل با مردم و دستگاه اجرايي تغيير كرده و از حداكثر
توان خود براي حل مشكالت مردم استفاده ميكنيم.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي بيان
كرد :تمامي دستورالعملها و ضوابط قانوني تا جايي كه
صدمهاي به عرصههاي منابع طبيعي وارد نشود را رعايت
ميكنيم .وي گفت :اینکه محدوديتها براي بوته كني
در اراضي منابع طبيعي وجود دارد ،سختگيري نيست
بلكه پيشگيري از بحران است .نصرآبادي يادآور شد:
اگر در خراسان جنوبي سختگيري ميشد اين استان
در صدور مجوز بهرهبرداري رتبه نخست و در اكتشاف
معدن رتبه دوم كشور را به خود اختصاص نميداد .وي
گفت :كسب اين رتبههاي ممتاز نشان از تعامل سازمان
صنعت ،معدن و تجارت با منابع طبيعي است .مديركل
منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي با تأكيد بر
احياي كميسيون ماده واحده منابع طبيعي افزود :براي
كشت و بهرهبرداري از گياهان دارويي به شكل زراعي،
اصالح قوانين و تكميل تفاهمنامه سازمان جنگلها و
استانداري در اجراي طرحهاي آبخيزداري مكاتبههايي
انجام شده كه اميد است به نتيجه مطلوب برسد .خراسان
جنوبي پس از سيستان و بلوچستان و كرمان سومين
استان پهناور ايران بوده و كوير لوت بين اين سه استان
مشترك است.

برگزار ی گردهمايي مديران كل منابع طبيعي
وآبخيزداري منطقه يك كشور در اصفهان

با حضور معاون برنامهريزي ،توسعه مديريت و منابع و تني چند از
مديران ستادي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور و مديران
كل منابع طبيعي و آبخيزداري يك كشور در اصفهان برگزار شد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور ،رامين ميرزايي ،معاون برنامهريزي ،توسعه مديريت
و منابع ،در اين گردهمايي گفت :درحالي كه صد درصد از درآمدهاي
منابع طبيعي به خزانه واريز ميشود اما  33درصد آن مسترد ميشود.
وي يكي از راههاي تقويت بنيه مالي و اقتصادي ادارات كل منابع طبيعي را
برگشت كل درآمدهاي واريزي به خزانه دانست و تأكيد كرد :تمام تالش
خود را براي تحقق اين موضوع انجام خواهم داد .ميرزايي ،ارتباط چهره
به چهره مديران كل و بهرهگيري از تجارب يكديگر را در جهت افزايش
كارايي سازماني ضروري برشمرد و افزود :سازمان ما يك سازمان پروژه
محور است و كمتر به موضوعاتي همانند برنامهريزي وتدوين استراتژي

ميپردازد .معاون برنامهريزي ،توسعه مديريت و منابع سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري كشور اظهار كرد :زيبايي و نظافت محيط اداري
اجتنابناپذيراستومديرانمنابعطبيعيبايدحداكثرهزينهراانجامدهند
و آن را با پيگيري از سازمان برنامهريزي دريافت كنند .وي امنيت شغلي،
توجه به كارآيي پرسنل و همچنين ارتباط مديران با كاركنان را مورد تاكيد
قرار داد و خاطرنشان كرد :مشكالت اداري بايد در ادارات منابع طبيعي
استانها حل شود و از مكاتبه با سازمان مركزي حتي االمكان جلوگيري
شود .ميرزايي روش  Botرا تكنيكي مناسب براي استفاده از توان بخش
خصوصي در استفاده از فضاي اداري و ساختمانهاي بال استفاده اعالم کرد و
گفت :راه و روشهاي قانوني وجود دارد كه ساختمانها و زمينهاي موجود
را بتوان استفاده بهينه کرد .در پايان معاون برنامهريزي ،توسعه مديريت و
منابع سازمان جنگلها ،پرداخت حداكثر مزايا به كاركنان را يادآوري کرد
و از مديران خواست تالش خود را براي تحقق اين مهم معطوف نکنند.

اجراي عمليات پيشگيري و كنترل آفات
و بيماريهاي جنگلي در لرستان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان گفت :عمليات
ي گياه نيمه انگلي دارواش با اعتباري بالغ بر دو
كنترل و مبارزه با بيمار 
ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي در دو هزار و  400هكتار از
اراضي منابع طبيعي لرستان در حال اجراست .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايلنا ،شيرزاد نجفي با اشاره به اینکه مبارزه مكانيكي با گياه نيمه
انگلي دارواش در شهرستانهاي خرم آباد و كوهدشت انجام ميگيرد،
اظهار داشت :گياه دارواش به علت داشتن سبزينه ،گياهي نيمه انگلي
است كه روي درختان جنگلي از جمله بلوط فعاليت ميكند و به علت
نيمه پارازيت و اپيفيت بودن ميتواند فتوسنتز كند .نجفي تصريح
كرد :براي جلوگيري از انتشار اين آفت امسال در سطح دوهزار و

 400هكتار از جنگلهاي استان اقدام به مبارزه مكانيكي شد و اين
كار به صورت هرس ،سوزاندن شاخهها و سرشاخههاي آلوده انجام
ميشود .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان با بيان اینکه
خوشبختانه اين مبارزه مكانيكي تأثير بهسزايي در جلوگيري از انتشار
آن در جنگلهاي منطقه داشته است ،افزود :پس از مبارزه با آفت ادامه
رشد درختان آلوده به حالت اول خود برگشته و شادابي مطلوبي در تاج
درختان مشاهده ميشود .نجفي صيانت از جنگلهاي استان را امري
ضروري عنوان كرد و يادآور شد :با مشاركت واشاعه فرهنگ حفاظت
از جنگلها ميتوان از خسارتهاي جبرانناپذير به منابع و عرصههاي
طبيعي جلوگيري كرد.

