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امسال  180ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري به استان البرز اختصاص يافت

اخبار آب

مشهدميزبانهشتميننشستآسيايي
 G-WADIميشود

جشنواره ملي فناوريهاي آب و هشتمين نشست آسيايي
 G-WADIاز  19تا  21آذرماه جاري با حضور كارشناسان
داخلي و بينالمللي از هشت كشور در شهر مشهد برگزار ميشود.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
مديرعامل شركت آب منطقهاي خراسان رضوي در نشست خبري با
عنوان جشنواره ملي فناوريهاي آب و آبهاي نامتعارف (آب شور
و پساب) گفت :با توجه به اينكه مسأله آب ،موضوعي جهاني است،
از اين جهت نشست شبكه جهاني اطالعات مربوط به آب و توسعه
در مناطق خشك ( )G-WDIAبا حضور كارشناسان آب داخلي و
بينالمللي برگزار خواهد شد و در آن مسائل سازگاري با كمآبي و
بحرانهاي آب بررسي خواهد شد .محمد عاليي با اشاره به تدوين
طرح سازگاري با كمآبي افزود :دومين نشستي كه در اين تاريخها
خواهيم داشت كارگاه بينالمللي سازگاري با كمآبي است كه در
آن طرحهاي تهيه شده سازگاري با كمآبي با كارشناسان خارجي
مطرح و تبادل اطالعات خواهد شد .همچنين در اين نشست،
نمايشگاه دستاوردهاي حوزه وزارت نيرو در  40سال گذشته نيز
برگزار خواهد شد .وي با اشاره به اينكه خراسان رضوي در اقليم
خشك و كمآب قرار دارد ،عنوان كرد :براي اينكه بحرانهاي آبي
تبديل به چالشهاي سياسي نشود ،بايستي راهكارهاي خالقانه و
برنامهريزي دقيقي داشته باشيم .عاليي ادامه داد :باتوجه به مصوبات
بسيارخوبي كه در كارگروه سازگاري با كمآبي در استان داشتهايم،
اولويت اصلي ما رساندن كسري مخزن دشتهاي استان تا افق
 1405به صفر است .مديرعامل شركت آب منطقهاي خراسان
رضوي با اشاره به اينكه در حال حاضر شش ميليارد مترمكعب از
منابع آب تجديدپذير برداشت ميشود ،عنوان كرد :درحال حاضر
بايستي اين ميزان برداشت به  4/8ميليارد مترمكعب برسد و تا افق
 1405بايد  2/1ميليارد مترمكعب اضافه برداشت از منابع آبي استان
را نيز كاهش دهيم.
فرماندار بروجن:

اجراي طرح استفاده از پساب
در صنايع تسريع ميشود

مسعود ملكي گفت :اجراي طرح استفاده از پساب در صنايع اين
شهرستان تسريع و عملياتي ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،روز سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتي شهرستان بروجن
تاكيد كرد :قرارداد طرح استفاده از پسآب در صنايع بروجن سال
 1395منعقد شده است و اين قرارداد از شش ماه گذشته نيز وارد
مرحله عملياتي شده است كه در اين مدت  40درصد پيشرفت
فيزيكي داشته است .وي تصريح كرد :اجراي طرح استفاده از پسآب
در صنايع بروجن با نرخ فهرست بهاي سال  1395يكچهارم
قيمتهاي كنوني هزينه داشته است .ملکی يادآور شد :با توجه
به خشكساليهاي يك دهه اخير و كاهش شديد منابع آب در
شهرستان بروجن ،برخي معتقدند به انتقال آب به كارخانه فوالد
استان انتقاد دارند .وی اظهار داشت :تعطيلي يك كارخانه و
بيكاركردن كارگران آن راهكار درستي نيست ،بلكه بايد نسبت به
روشهاي جايگزيني منابع آب غيرآشاميدني در توليدات اين واحد
صنعتي مادر اقدام الزم صورت گيرد .ملكي تأكيد كرد :با توجه به
شرايط اقليمي موجود ،خشكساليهاي مستمر يك دهه گذشته
و كاهش شديد منابع آب در نقاط مختلف چهارمحال و بختياري
بهويژه شهرستان بروجن بايد نسبت به استفاده از محصوالت
كشاورزي كمآببر ،كشت گياهان ديم ،طراحي سيستم بازچرخاني
آب در صنايع و همچنين اصالح روشهاي مصرف آب در بخش
صنعت اقدام شود .وي افزود :هماينك برخي شهرها و بسياري
روستاهاي شهرستان بروجن با مشكل تأمين آب آشاميدني مواجه
هستند .فرايند خريد خط اشتراك پساب فاضالب شهر بروجن
به ارزش  420ميليارد ريال بهمدت  25سال با انعقاد قراردادي با
وزارت نيرو انجام شده است .با اجرا و تكميل خط انتقال افزونبر
 100ليتر آب بر ثانيه براي اين بخش صنعتي تأمين خواهد شد.
خشكساليهاي يك دهه گذشته در چهارمحال و بختياري باعث
افت سطح سفرههاي زيرزميني ،خشكي چشمهها ،پايينآمدن
ميزان خروجي قناتها ،كمشدن آب رودخانهها و كاهش شديد
منابع آبي در نقاط مختلف شهرستانهاي  9گانه اين استان شده
است .بروجن در  60كيلومتري مركز چهارمحال و بختياري قرار
دارد و يكي از شهرستانهاي صنعتي اين استان است.

سدهاي شرق هرمزگان در انتظار باران

هوشنگ ماليي ،مديرعامل شركت آب منطقهاي هرمزگان ،گفت:
بيشترين بارندگيهاي ظرف چند گذشته در بخشهاي غربي و
شمالي استان هرمزگان رخ داد و در بخشهاي منتهي به حوضه
آبريز سدهاي استقالل ،شميل و نيان بسيار ناچيز و بدون بارشهاي
مؤثر بر جريانهاي سطحي بوده است .وي ادامه داد :سد استقالل
ميناب با ظرفيت  240ميليون مترمكعب ،هفت ميليون مترمكعب
آب قابلاستفاده دارد كه اين حجم از آب سد تقريباً حجم مرده
محسوب ميشود و بهطور عادي قابلاستفاده نيست .وی اظهار
داشت :حجم سد نيان و شميل كه مخزن مشترك دارند98 ،
ميليون مترمكعب است كه متأسفانه بهعلت كاهش بارندگي اكنون
سد نيان بهطور كامل خشك شده و سد شميل آب چنداني دارد.
ماليي خاطرنشان كرد :سد جگين نيز با ظرفيت  210ميليون
مترمكعب اكنون  110ميليون مترمكعب آب دارد كه آب آشاميدني
مردم شهرستان جاسك و بخشي از شهرستان بشاگرد را تأمين
ميكند .وي خاطرنشان كرد :اكنون نياز آبي شهرهاي بندرعباس
و بندر خمير دو هزار و  100ليتر بر ثانيه است كه از  44حلقه
چاه اضطراري در همسايگي سدهاي شميل و نيان تأمين ميشود.
مالیی يادآور شد :ميزان ورودي سدهاي استقالل ميناب و شميل
و نيان  100درصد كاهش يافته است .وی ادامه داد :در سالهاي
اخير كاهش بارندگي موجب كاهش سطح آبهاي زيرزميني و
خشكشدن چاههاي بسياري شده كه در چنين شرايطي مشاركت
مردم در برنامهريزي و مديريت منابع آب ،استفاده از روشهاي نوين
آبياري و آبياري قطرهاي ،جلوگيري از اتالف آب و تغيير الگوي كشت
توسط كشاورزان از مهمترين عواملي است كه درمديريت منابع آب
موجود مهم و اثرگذار است .وي بيان داشت :در چند روز اخير
نيز جزيره الوان با  93/4ميليمتر بيشترين مجموع بارندگي در
روزهاي گذشته در استان هرمزگان داشته است .مديرعامل شركت
آب منطقهاي هرمزگان اظهارداشت :متوسط بارندگي سامانه بارشي
اخير در ايستگاههاي موجود در شهرستانهاي هرمزگان بهترتيب
در بستك  46/1ميليمتر ،حاجيآباد  31/2ميليمتر ،قشم 25/3
ميليمتر ،بندرعباس  16/5ميليمتر ،ميناب  16/4ميليمتر
و رودان  9/9ميليمتر بوده است .ماليي اضافه كرد :طبق آمار و
اطالعات  25ايستگاه بارندگي شاخص ،متوسط بارندگي استان
هرمزگان از ابتداي سال آبي تاكنون  37ميليمتر است كه نسبت
به دوره درازمدت بيش از 300درصد افزايش نشان ميدهد .وي
تصريح كرد :بيشترين ميزان بارندگي در سال آبي جاري تاكنون
در ايستگاههاي هرنگ بستك ،قشم و پارسيان بهترتيب ،111/5
 98 /3و  82/7ميليمتر ثبت شده است .اين مسئول ادامه داد:
متوسط بارندگي هرمزگان در سال آبي گذشته در دوره مشابه،
حدود  7/4ميليمتر و براي دوره درازمدت  51ساله برابر 8/5
ميليمتر بوده است و درصد تغييرات بارندگي نسبت به سال آبي
گذشته حدود  400درصد افزايش نشان ميدهد.
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آبخيزداري ناجی البرز از دست سیالب

رضا کالنی

عصر يكشنبه  28تير ماه سال  84آسمان البرز را گرد و خاك فرا
گرفت و با وزش باد شديد و صاعقه در مدت زمان اندك باران سيل
به راه انداخت .حادثه آنقدر كوتاه اما پرقدرت بود كه مجال فرار
از دست آن به وجود نيامد .بيش از  100دستگاه خودرو سبك و
سنگين را به كام رودخانه پرآب كرج فرستاد و درنتيجه هشت
نفر جان باختند .اجساد برخي قربانيان چند روز طول كشيد تا
توسط امدادگران در مناطق پاييندست كرج و حاشيه رودخانه
پيدا شد .به هرحال حادثه تلخ و ناگوار بود و انتظار وقوع سيل
در اين موقع از سال آن هم به صورت برقآسا وجود نداشت،
هرچند كه دستگاههاي هشداري به وقوع بارش اشاره كرده بودند.
اين حادثه در حالي رخ داد كه پس از يك دوره خشكسالي نويد رفع
عطش طبيعت را ميداد ،اما غافل از اينكه بارش  13ميليمتري
در روستاي سيجان واقع در  18كيلومتري ارتفاعات جاده كرج-
چالوس در دقايقي كوتاه تبديل به سيلي با ارتفاع سه متر شد
و از دامنه ارتفاعات ،خشمگين به سمت روستاييان هجوم آورد.
سيل بيرحمانه از ارتفاعات جاده چالوس پايين ميآمد و تنها
شاهدان آن روستاييان و گردشگراني بودند كه برخي از آنان را سيل
با خود برد و برخي نيز با پناه بردن به تپههاي اطراف توانستند جان
سالم به در ببرند .سيل روستاي سيجان را در برگرفت و تنههاي
تنومند درختان ،سنگهاي بزرگ ،خودروهاي پارك شده در روستا
را با خود ميكند و ميبرد و هيچكس ياراي ايستادگي در برابر اين
خشم طبيعت را نداشت .غافلگيري سيل به حدي بود كه حتي
روستاييان نيز دست و پاي خود را گم كرده بودند ،چرا كه در
 100سال گذشته اين حادثه طبيعي نادر بود و امروز با وجود بارش
كم باران پس از يك دوره از خشكسالي شالقهاي آب به سمت
روستاييان و گردشگران هجوم ميآورد .به هرحال ،سيل سيجان
حدود چند ماه دستگاههاي اجرايي و مسئوالن و برنامهريزان را به
خود مشغول كرد ،ليكن آنچه در اين ميان بيشتر كانون توجه قرار
گرفت ،اين بود كه طرحهاي آبخيزداري شامل خشكهچيني ،مهار
سيالب ،بوتهكاري ،بذرپاشي و ديگر اقدامهاي مهندسي گياهي
در محدوده حادثه و ديگر مناطق البرز به خوبي اجرا نشده است.
اكنون موضوع آبخيزداري با جديت در دستور كار اداره كل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان البرز و شهرستان كرج قرار گرفته كه
افزون بر ايجاد اشتغال براي روستاييان ،تالشی بر پيشگيري از تكرار
حادثه سال  94است .اين اقدام عالوه برتثبيت خاك و پيشگيري
از فرسايش در تقويت پوشش گياهي منطقه و سفرههاي آب زير
زميني تأثيرگذار بوده و سرعت سيالبها را كنترل ميكند .رئيس
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان كرج ميگويد :براي
مهار سيالبها و تقويت پوشش گياهي حوضه آبخيز جاده كرج -
چالوس طرحي موسوم به عمليات مكانيكي و بيولوژيك آبخيزداري
در دست اقدام قرار گرفته كه بيش از  90درصد از خسارات و
خطرات سيل ميكاهد .سياوش ذاكري در حاشيه بازديد از حوضه
آبخيز ارنگه به انجام عمليات مكانيكي و احداث سازهها اشاره كرد و
افزود :سدهاي ايجاد شده در حوضههاي آبخيز ،تعديلي است؛ يعني
سعي و تالش بر كاهش شدت و قدرت روانابهاي باالدست است
تا قبل از رسيدن به روستاها كاهش يافته و آب قابل بهرهبرداري
در اختيار آنها قرار گيرد .وي اظهار داشت :يكي از عملياتهاي
آبخيزداري در حوضه فاقد سد از محل اعتبارات ملي و استاني در
حوضه آبخيز ارنگه است كه جزو حوضههاي بحراني در شهرستان

كرج بوده و از محل اعتبارات ملي پروژههاي آن اجرا ميشود .وي با
بيان اينكه در جريان سيل سال  94اين حوزه متحمل تلفات جاني
و خسارات مالي شديم ،ادامه داد :اجراي اين پروژهها با توجه به
شرايط فيزيوگرافي و محيطي اين منطقه در كاهش شدت و قدرت
تخريب سيل موثر است ،بهطوريكه اگر در باالدست روستاي
سيجان عمليات آبخيزداري انجام ميشد ،خسارات وارده به ميزان
قابل توجهي در آن سال كاهش مييافت.
ذاكري افزود :كنترل سيل به معني اين است كه يك سيل خيلي
قوي را ضعيفتر كنيم؛ مانند كاري كه در روستاي كندر كرج انجام
شد .وي يادآور شد كه سيل تيرماه  94به علت اجراييشدن طرح
آبخيزداري نتوانست آسيب كلي به روستاي كندر در همسايگي
سيجان وارد كند .رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كرج
يادآور شد :تشخيص نوع فعاليتهاي آبخيزداري به ويژه عمليات
مكانيكي با توجه به شرايط حوزه ،شيب تند ،پوشش گياهي كم و
غيره بر اساس مطالعات كارشناسي انجام ميشود وموثرترين نوع
عمليات در اين نواحي بيولوژيك به صورت بذرپاشي و كپهكاري،
عمليات مكانيكي با ايجاد سدهاي گابيوني و سنگ و مالتي
وسازههاي آبخيزداري بوده كه به همت دولت اين كار در حال
انجام است .ذاكري با اشاره به اينكه جمع اعتبار تخصيص يافته
براي اجراي پروژههاي آبخيزداري شهرستان كرج در سال جاري
حدود  80تا  100ميليارد ريال است ،گفت :بخشي از اين اعتبارات
از سوي صندوق توسعه ملي تأمين شده است .وي افزود :پروژههاي
آبخيزداري امسال در حوضههاي آبخيز كندر ،آزادبر ،مورود،

نشترود ،ورزن و ارنگه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و ساير
منابع اجرايي شده و  60درصد پيشرفت فيزيكي دارند .رئيس اداره
منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان كرج اظهار داشت :در حوضه
آبگيز ارنگه ،روستاهاي هدف سيجان و خور هستند ،بهطوريكه
وسعت فعاليت در روستاي سيجان سه هزار و  510هكتار و
روستاي خور يك هزار و سه هكتار است .وي گفت :حوزه فعاليت
در روستاي سيجان دو بخش مرتع عمومي و حريم سيجان
است كه وسعت حريم يك هزار و  961هكتار بوده كه هرساله
از  15ارديبهشت تا اواخر خرداد ماه مورد استفاده مرتعداران قرار
ميگيرد و وسعت مراتع عمومي نيز يك هزار و  289هكتار است كه
هرساله از اول تيرماه تا  15مرداد ماه در اختيار بهرهبرداران است.
ذاكري اضافه كرد :همچنين مراتع روستاي خور پروانه بهرهبرداري
به وسعت سه هزار و  500هكتار دارد كه از اول خرداد تا مهرماه
مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .وي گفت :مديريت حوضههاي
آبخيز براي حفاظت و استفاده صحيح و پايدار از منابع طبيعي با
توجه ويژه به منابع آب و خاك است انجام ميشود .رئيس اداره
منابع طبيعي كرج افزود :در اجراي پروژههاي مكانيكي حوضه
آبخيز ارنگه  108سازه بنچ مارك براي ايجاد كمربند حفاظتي
براي تفكيك اراضي ملي و مستثنيات در روستاي خور احداث
شده است .وي ادامه داد :همچنين در اجراي پروژههاي بيولوژيك
 134هكتار جنگلكاري در بخشي از مراتع سيجان با استفاده از
گونههاي بومي جنگلي با  19هزار اصله نهال و با اعتباري بالغ بر
سه ميليارد ريال انجام شده است .وي اظهار داشت :در اجراي

پروژه مكانيكي حوضه ارنگه يك سازه سنگي مالتي به حجم
دو هزار و  180مترمكعب ،به طول  47متر و به عرض هشت
متر و ارتفاع  1/5متر و طول ديواره  58متر ساخته شده كه به
زودي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .ذاكري با اشاره به اينكه
اين پروژهها از بزرگترين پروژههاي شهرستان كرج است ،اضافه
كرد :چهار پروژه به همين شكل نيز در دره پالرك و كندر نيز در
حال اجرا است.
وي گفت :از ديگر سازهها ،ساخت يك بند سنگي مالتي و چهار
دستگاه سازه گابيوني در روستاي خور و اجراي عمليات بيولوژيكي
با استفاده از بذور مرتعي در سطح  200هكتار است كه  50هكتار
بذرپاشي و  150هكتار نيز كپهكاري انجام شده است .وي با اشاره
به صرف اعتبارات زيادي در اين بخش ،افزود 50 :درصد بهرهبرداري
از اين سازهها به حفاظت مناسب از سازهها برميگردد و با توجه به
مشاركت مردمي كه حرف اول را ميزند ،اميدواريم بهرهبرداران از
عرصههاي طبيعي در حفاظت و نگهداري اين سازهها و همچنين
حفاظت از اين عمليات بيولوژيكي با جلوگيري از ورود غيرمجاز و
زودتراز موعد دامها به مراتع و تعيين و نگاه ويژه به ظرفيت مرتع
بتوانيم مراتع خوبي را در سطح شهرستان داشته باشيم .وي ادامه
داد :هرگونه مرتعي در مواقع بحران ميتواند جان يك نفر را با
تثبيت خاك در اراضي مرتعي و كوهپايهاي نجات دهد .امسال
بالغ بر  180ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي
طرحهاي آبخيزداري به استان البرز اختصاص يافت .اين استان
داراي  530هكتار اراضي ملي است.

احمدرضاطاهرياصل:

رئيس كميسيون انرژي ،محيطزيست ،استاندارد و
مصالح ساختماني سازمان نظاممهندسي كشور با
بيان اينكه در حال حاضر زمينهاي اطراف اصفهان
دچار فرونشست شدهاند ،گفت :متأسفانه اين اتفاق
در اصفهان در حال وقوع است و اگر چارهانديشي
نكنيم ،بهطور قطع حادثه وخيمي رخ خواهد داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،احمدرضا
طاهري اصل با تأكيد بر اينكه فرونشست زمين و
ساختمانهاي مسكوني در اصفهان موضوعي جدي
است ،اظهار كرد :پيش از خشكي زايندهرود ،چاههاي
فلمن از رودخانه تغذيه ميكردند ،اما امروز با خشكي

خشكي زايند هرود فرونشست زمين را تشديد كرد
زايندهرود ،تمام اين چاهها خشك شدهاند و بهنوعي
خشكي رودخانه فرونشست زمين را تشديد كرد.
وي افزود :طي سالهاي گذشته عمق چاههايي كه
مردم بهويژه براي كشاورزي حفر كردهاند از حدود
 20تا  50متر به  200تا  300متر رسيده و حتي
به آبهاي شور رسيدهايم و اين عالمتها نشان
ميدهد كه بيشتر آبهاي شيرين و قابلدسترسي
اصفهان را استفاده كردهايم .طاهري اصل با تأكيد بر
اينكه آبهاي موجود در زمين را بيشتر از توان
زمین مصرف كردهايم و امروز خاك دچار پوكي شده
است ،تصريح كرد :اين اتفاق در شهر دامنه نزديكي

داران بهوضوح ديده ميشود ،تا جاييكه شاهد 1/5
متر فرونشست زمين هستیم و خانهها از هم جدا
شدهاند؛ متأسفانه اين اتفاق نيز در اصفهان در حال
وقوع است و اگر چارهانديشي نكنيم ،بهطور قطع
حادثه وخيمي رخ خواهد داد .وي با بيان اينكه
در حال حاضر ساختمانهاي ما اكنون بر روي اين
خاك سست قرار گرفته و ساخته شدهاند ،گفت :در
اين شرايط با فرونشست زمين و تخليه منابع آبي،
بهطور قطع وزن ساختمانها بهسمت پايين كشيده
ميشود و اكنون اين اتفاق با ايجاد تركهاي كج در
داخل ساختمانها ،ديوارها ،گوشه بين سقف و ديوار

و ...بهوضوح ديده ميشود .طاهري با اشاره به اينكه
شرايط ساختمانها و فرونشست آنها متفاوت است،
اظهار كرد :تمام ساختمانها از فرونشست به يك
شكل آسيب نميبينند و احتمال دارد ساختماني كه
با فونداسيون خوب بنا شده ،حتي بعد از فرونشست
كل ساختمان بهصورت يكپارچه پايين برود كه اين
نيز خطر بزرگي است .وي با بيان اينكه در حال
حاضر زمينهاي اطراف اصفهان دچار فرونشست
شدهاند ،تأكيد كرد :خشكي زايندهرود فرونشست
زمين را بيشتر كرد .از سوي ديگر اين اتفاق بهدليل
برداشتهاي بيرويه كشاورزان از چاهها و آبهاي

زيرزميني سرعت بيشتري به خود گرفت .وی
درباره طرح هفت مادهاي استاندار سابق اصفهان
تحت عنوان احياي زايندهرود و بهبود وضعيت
سفرههاي زيرزميني آب ،گفت :اين طرح بيشتر
مربوط به اصفهان است و شايد بهطور كامل نتواند
از فرونشست زمين در كل استان جلوگيري كند.
وي با تأكيد بر اينكه نميتوان با احياي زايندهرود
این مشکل را بهکلی رفع کرد ،ادامه داد :البته اين
طرح پيشنهادي بر تغذيه منابع آبهاي زيرزميني
تأثير ندارد و تنها ميتواند پاركها و درختان اطراف
زايندهرود را نجاتدهد.

جنگل و مرتع

پيشرفت 50درصديپروژههايآبخيزدارياستانهمدان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان از پيشرفت
فيزيكي  50درصدي پروژههاي آبخيزداري صندوق توسعه ملي
در  17حوضه آبخيز استان همدان خبر داد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور ،اسفنديار خزايي گفت :با توجه به تصويب و تخصيص اعتبارات
اجراي عمليات آبخيزداري از سوي مقام معظم رهبري از محل
صندوق توسعه ملي در زمينه توسعه فعاليتهاي حفاظت از آب،
خاك و تقويت پوشش گياهي به استان همدان اين اداره كل يكي
از دستگاههاي پيشرو در جذب اعتبارات بوده است .خزايي در جلسه
كارگروه استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي استان ،با اشاره به اجراي
 17پروژه آبخيزداري در حوضههاي آبخيز استان گفت :در مجموع
پيشرفت فيزيكي پروژههاي آبخيزداري بيش از  50درصد بوده است.
وي پروژههاي مصوب اين طرح را شامل عمليات سازهاي كنترل سيل
و روسوب ،عمليات بيومكانيكي و بيولوژيكي حفظ و احيای مراتع و
جنگلها در عرصههاي منابع طبيعي حوضههای 17گانه استان ذكر
كرد كه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در  9شهرستان در حال
اجراست .خزايي بيان داشت :تغييرات اقليم و نوسانات آبوهوايي در
كل كشور اتفاق افتاده و بدون ترديد طرحها و پروژههاي منابع طبيعي
و آبخيزداري تأثير بسزايي در حفظ آب و خاك ايجاد خواهد كرد.
وي ادامه داد :در بحث صيانت از منابع طبيعي و اجراي طرحهاي
آبخيزداري مطالعات الزم صورت گرفته و هيچ كاري بدون پشتوانه

علمي انجام نميشود .خزایی از پيشرفت فيزيكي  50درصدي
پروژههاي مربوط به صندوق توسعه ملي در 17حوضه آبخيز خبر داد
و روند اجراي پروژههاي آبخيزداري در استان را مطلوب گزارش كرد.
خزايي با اشاره به شرايط آبوهوايي نامساعد در استان تصريح كرد:
در صورت مساعدبودن شرايط آبوهوايي پروژهها با جديت و قوت
بيشتري دنبال ميشود و چنانچه اوضاع آبوهوا ،سرد و نامساعد
شود ،اجراي برخي از پروژهها متوقف ميشود .خزايي با اشاره به
اجراي پروژههاي كنترل سيالب و فرسايش ،مرمت و احيای مراتع و...
اعالم كرد :با تمام نيروها و امكانات موجود تالش ميكنيم تا پروژههاي
مربوط به صندوق توسعه ملي استان را در حد مطلوب به پايان
برسانيم .وي تصريح كرد :در  9شهرستان طرحهاي بيومكانيك در
زمينه افزايش پوشش گياهي ،حفاظت آب و خاك و اقتصاديكردن
طرحهاي مرتعداري با كشت گياهان دارويي در حال اجراست كه با
توجه به شرايط آبوهوايي و بهموقع شروعشدن فعاليتها طرح با
پيشرفت فيزيكي خوبي همراه است .وي همچنين به دیگر پروژههاي
منابع طبيعي و پيگيريهاي صورتگرفته درباره اجراي طرحهاي
جنگلكاري ،بذركاري ،كودپاشي ،احياء و اصالح مراتع استان اشاره
كرد و افزود :طرحهاي آبخيزداري اعتبارات صندوق توسعه ملي اداره
كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در  9شهرستان رزن ،فامنين،
كبودرآهنگ،همدان،اسدآباد،مالير،نهاوند،بهاروتويسركانمشتمل
بر 17زيرحوضه در حال اجراست.

حدود 3هزار مترمربع از اراضي ملي آستارا رفع تصرف شد

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا گفت:
اراضي تصرفشده در چهار روستاي بخش مركزي و
لوندويل بود و ظرف چند گذشته به تخريب سازههاي
غيرمجاز و آزادي آن اقدام شد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ایرنا ،نسرين غزنوي گفت :در اين رابطه ،نيروهاي
يگان حفاظت منابع طبيعي 9 ،فرد متخلف را دستگير و
به محاكم قضايي معرفي كردند .وي ادامه داد :نيروهاي
منابع طبيعي در عملياتي دشوار ،هشت كوره زغال را در
مناطق جنگلي خانبالغي تخريب كردند و براي دستگيري

صاحبان آنها تالش ميكنند .غزنوي بيان كرد :صاحبان
كورهها در ارتفاعات آستارا غيربومي هستند و با توجه به
نقش جنگل در توليد اكسيژن ،برخورد قانوني با متخلفان
اراضي ملي ضروري است .وسعت اراضي ملي آستارا  40هزار
هكتار است و  32هزار هكتار آن را گونههاي جنگلي بلوط،
راش ،توسكا ،ممرز ،نمدار ،ملج ،ليلكي ،انجيلي ،آزاد ،افرا،
گردو ،شيردار ،گيالس وحشي ،فندق ،شمشاد جنگلي و ون
تشكيل ميدهد و اين شهرستان با  91هزار نفر جمعيت در
غرب استان گيالن قرار دارد.

اجرايطرحبيولوژيكبخشآبخيزداريدراستانفارس

مديركل منابع طبيعي استان فارس از اجراي طرح
بيولوژيك بخش آبخيزداري در اين استان خبرداد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،مهرزاد بوستاني از
اجراي طرح بيولوژيك بخش آبخيزداري در اين استان
خبر داد و گفت :اين طرح در دو هزار و ۵۰۰هكتار
براي غنيسازي استان با كاشت بذر گونههاي بومي
انجام ميشود .وي ادامه داد :اجراي طرحهاي بيولوژيك
آبخيزداري نقش مهمي در كنترل سيالب دارد .مديركل
منابع طبيعي استان فارس از رسوب و فرسايش خاك
بهعنوان يك تهديد جدي براي سدها نام برد و افزود:
در اين راستا با اجراي طرح بيولوژيك آبخيزداري در
استان فارس و با كاشت بذر گونههاي بومي ازجمله بادام
كوهي ميتوان گام مهمي در جلوگيري از فرسايش خاك
برداشت .وي افزود :عمليات بيولوژيكي روش علمي ساده
و كمهزينهای است كه عشاير و روستاييان براي افزايش
درآمد ،ايمني و مقابله با آثار نامطلوب سيل و فرسايش
ميتوانند در اجرا و توسعه آن مشاركت كنند .بوستاني با
اشاره به اينكه اين طرح در  ۱۲حوضه آبخيزداری استان

اجرا ميشود ،تأكيد كرد :طرح بيولوژيك آبخيزداري تا
پايان آذر در استان فارس دنبال ميشود .وي تأكيد كرد:
بخش زيادي از اين طرح با همكاري مردم و بهرهبرداران
انجام ميشود؛ بهگونهاي كه با قرق مناطق نسبت به
بذركاري اقدام خواهد شد.

كشف 6تنچوبجنگليقاچاقدربابل

رئيس اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان ،از كشف
بيش از سه تن چوب جنگلي قاچاق در اين شهرستان
خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،سيد جعفر
ساداتي با اعالم اين خبر افزود :در راستاي مبارزه با
قاچاق محصوالت و فرآوردههاي جنگلي ،مأموران پليس
آگاهي بابل از فعاليت دو قاچاقچي چوب و فرآوردههاي
جنگلي در آن شهرستان مطلع شدند .وی افزود :پس از
هماهنگيهاي قضايي ،متهمان كه پس از برداشت چوب
از جنگلهاي اطراف ،آن را در منزل خود دپو ميكردند،
در عملياتي غافلگيرانه دستگير شدند .وي تصريح كرد:
مأموران در بازرسي از محل نگهداري چوبآالت توسط

اين دو متهم ،شش تن چوب جنگلي قاچاق كشف كردند.
ساداتي ارزش چوبهاي قاچاق كشفشده را بالغ بر
 100ميليون ريال عنوان كرد و اظهار داشت :محصوالت
قاچاق كشفشده به اداره منابع طبيعي شهرستان
تحويل و متهمان پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي
معرفي شدند .ساداتی در پايان با اشاره به اينكه قطع
درختان جنگلي ،به تاراجبردن منابع ملي بوده و تبعات
زيستمحيطي زيادي در پي دارد ،از شهروندان خواست:
در صورت مشاهده فعاليت غيرقانوني قاچاقچيان چوب و
محصوالت حاصل از چوب مراتب را سريعاً به پليس 110
اطالع دهند.

