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رشت در سایه بیمباالتی انسانها و تعلل مسئوالن
آلودگی رودخانههاي زرجوب و گوهررود 

اخبار آب

وزارت نيرو كشف سفره آب ژرف
در سيستان را تكذيب كرد

معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو اعالم كرد :كشف سفره آب زيرزميني با
مقاديري نظير يك هزار ميليارد مترمكعب در منطقه سيستان بدون
پشتيباني علمي بوده و از مستندات قابلدفاع برخوردار نيست .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،چند روز است خبر كشف منابع آب ژرف در
منطقه سيستان و بلوچستان در رسانهها دستبهدست ميشود و حتي
تيتر نخست برخي روزنامهها شده است .آبهاي ژرف در طبقات زيرين
و قديمي زمين و البته ساكن و بسيار پرفشار است و در اعماق  900تا
یکهزار و  500متري از سطح زمين وجود دارد و بهدليل مجاورت با
معادن زيرزميني ممكن است مسموم باشد .بنابراين براي اكتشاف آن
از روش ژئوشيمي استفاده ميشود كه هزينه بااليي دارد .هيئت دولت،
مرداد پارسال ،در مصوبهاي  25ميليارد تومان اعتبار براي حفر چاه آب
ژرف و تأمين آب آشاميدني اضطراري استان سيستان و بلوچستان در نظر
گرفت .پيشازآن نيز وزارت نيرو اعالم كرده بود در زمينه آب ژرف با وام
 250ميليون دالري كه روسيه به ايران اختصاص داده ،اقدامات مشتركي با
روسيه را آغاز كرده است .عباس سروش در اين زمينه توضيح داد :مطالعات
آب ژرف براي شناسايي منابع آب متعارف و غيرمتعارف از سال  1389در
وزارت نيرو در قالب برگزاري جلسات و تعريف حدود كار آغاز شد و مؤسسه
تحقيقات آب وزارت نيرو با هدف كاهش هزينههاي عملياتي ژئوفيزيك
و اكتشاف مطالعات پهنهبندي براي شناسايي مناطق اميدبخش وجود
منابع آب ژرف را آغاز كرد .بهدليل خشكسالي و لزوم شناسايي منابع آب
شرب تفاهمنامههاي مشترك بين وزارت نيرو و معاونت علمي و فناوري
رياستجمهوري و استانداريهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي و
كرمان امضا و اقدامات اضطراري زودهنگام ،شامل انجام عمليات ژئوفيزيك
(بهروش فناورانه مگنتوتلوريك) ،در استانهاي يادشده انجام شد .برپايه
اعالم وزارت نيرو ،اين اقدامها به تعيين محل حفر چاه اكتشافي در زابل،
بهعنوان نخستين چاه اكتشافي ژرف ،و آغاز عمليات حفاري اكتشافي در
ابتداي امسال منجر شد كه تيرماه به پايان رسيد و تاكنون نتايج كمي و
كيفيقابلقبوليبههمراهنداشتهاست.

تأثيرمنفيپرورشماهي
بر تعادل مخزن سدهاي خوزستان

پرورش ماهي در قفس در مخازن سدها ،سبب تهنشينشدن فضوالت،
پسماندهاي غذايي و دارويي در كف مخزن ميشود كه بهدليل نبود امكان
خودپااليي در اين آبها ،موجب برهمخوردن تعادل اكولوژيك مخزن
سدها و تغيير در كيفيت شيميايي آب خواهد شد .بهگزارش «سبزینه»
به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،مدير دفتر مطالعات
محيط زيست و كيفيت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ،با اشاره
به صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي وزارت نيرو مبني بر ممنوعيت
انجام هرگونه فعاليت آبزيپروري در مخازن سدهاي تأمينكننده آب
شرب افزود :بخش عمدهاي از آب شرب استان خوزستان برخالف
بسياري از استانها از طريق منابع سطحي تأمين ميشود و اين موضوع
سبب شده تا در صدور مجوز كاربريها در منابع آب شيرين محدود
استان ،دقت نظر ويژهاي اعمال شود .بتول ياقوتنژاد ادامه داد :پرورش
ماهي در قفس همراه با عمليات غذادهي و استفاده از مكملهاي دارويي،
سبب تهنشينشدن فضوالت و پسماندهاي غذايي و دارويي در كف
مخزن ميشود كه با توجه به نبودن امكان خودپااليي در اين آبها،
شرايطي براي ايجاد فساد بيولوژيكي در مخزن سد شكل ميگيرد
و چالشهاي مختلفي ازجمله افزايش ريسك تغذيهگرايي مخزن
بهدليل تخليه ضايعات غذايي ،پسماندهاي فرايندي ناشي از پرورش
ماهي ،افزايش بار آلي رسوبات كف مخزن و ايجاد شرايط بيهوازي،
برهمزدن تعادل اكولوژيك مخزن ،تغيير در كيفيت شيميايي آب بهدليل
استفاده از داروها و مواد غذايي در فرايند پرورش و احتمال انتقال انواع
بيماري در بين گونههاي زيستي آبزي را به همراه خواهد داشت.
وی به مخالفت اين سازمان با كشت ماهي در مخزن سد مارون اشاره كرد
و گفت :گذشته از آنكه مخزن سد مارون ،تأمينكننده آب شرب چندين
روستاي مجاور است ،مخزن سد به علت خشكسالي شديد در سالهاي
گذشته ،پايينتر از سطح تراز نرمال قرار گرفته و عم ً
ال توانايي تأمين حقابه
حوضه پاييندست خود ازجمله تاالب شادگان را ندارد و پرورش ماهي در
اين سد ،شرايط كيفي آن را نامطلوبتر خواهد كرد .ياقوتنژاد با اشاره به
محلهاي مناسب براي كشت ماهي در قفس ،تصريح كرد :سازمان آب
و برق خوزستان با احساس مسئوليت در زمينه توسعه اقتصادي استان،
معيشت مردم و اشتغالزايي ،راهكارهاي عملي و همچنين منابع آماده
بهرهبرداري براي فعاليت در اين بخش (پرورش ماهي در قفس) ازجمله
 300كيلومتر نوار ساحلي ،خورها و مصبها را معرفي كرده است كه
متأسفانه اين موضوع تاكنون موردتوجه مديران مربوطه قرار نگرفته است.

برگزاري همايش «آب و آينده» با
رويكرد سازگاري با كمآبي در فراهان

مديرعامل شركت آب منطقهاي مركزي در همايش «آب و آينده»
با رويكرد سازگاري با كمآبي گفت :افزايش بارندگيها بهمعناي حل
مشكالت كمآبي در شهرها و پايان خشكسالي و جبران بارشهاي
گذشته نيست و با توجه به اينكه عمده نياز آبي در شهرهاي استان
از طريق آبهاي سطحي تأمين ميشود ،باید صرفهجويي در مصرف
آب موردتوجه ويژه قرار گيرد .بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه
اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،عزتاهلل آمرهاي ،در نخستين همايش
آب و آينده با رويكرد سازگاري با كمآبي كه با حضور نماينده مردم
تفرش ،آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسالمي ،معاون هماهنگي
امور اقتصادي استاندار مركزي ،امام جمعه شهرستان فراهان ،پرفسور
اماني از دانشگاه اصفهان ،فرمانداران شهرستانهاي فراهان ،تفرش و
آشتيان و كشاورزان و بهرهبرداران منابع آب در دانشگاه آزاد شهر فراهان
برگزار شد ،افزود :با وجود افزايش بارندگيها در سال جاري ،تاكنون
سيالبي در سطح استان رخ نداده و تغييري در حجم مخازن سدهاي
بزرگ استان اتفاق نيفتاده است و انتظار ميرود كشاورزان در راستاي
حفظ منابع آب استان از روشنكردن چاهها بهمنظور صرفهجويي
آبهاي زيرزميني در فصول پاييز و زمستان خودداري كنند .وي با
بيان اينكه اين همايش به بررسي مديريت تأمين و عرضه آب ،مديريت
مصرف و مديريت مشاركتي ميپردازد ،اظهار كرد :در سالهاي اخير،
همواره مباحث مطرحشده در اين حوزه ،بر بحران آب يا مديريت بحران
آب تأكيد دارد ،ولي اكنون الزم است با اقدامات پيشگيرانه ،افق ديدمان
را بهسوي پيشگيري ،پيشبيني و آيندهپژوهي در حوزه حفاظت از آب
ببريم .مديرعامل شركت آب منطقهاي مركزي تصريح كرد :با توجه
به شرايط خشكسالي در سال جاري اقدامات گستردهاي در استان
ازجمله نصب كنتور هوشمند روي چاههاي مجاز كشاورزي ،حذف
اضافهبرداشت چاههاي پروانهدار ،تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز در
استان ،تفكيك آب فضاي سبز از شبكه شرب ،بازچرخاني آب استفاده
مجدد در بخش صنعت و اصالح الگوي كشت انجام شده است .وي با
بيان اينكه عامل ايجاد بحران سفرههاي آب زيرزميني وجود چاههاي
غيرمجاز است ،ادامه داد :در استان مركزي  2600حلقه چاه فاقد پروانه
داريم كه بدون اجازه دولت و وزارت نيرو حفر شدهاند .آمرهاي بيان كرد:
كاهش سفرههاي زيرزميني عالوهبر مسائل فني و اقتصادي متأسفانه
عوارض اجتماعي و سياسي و امنيتي را در پي دارد .وي اضافه كرد:
زنگ خطر خشكشدن آبهاي زيرزميني در استان به صدا درآمده
است و تمام  19دشت استان بهدليل برداشتهاي بيرويه ممنوعه
است .ديگر امكان توسعه بهرهبرداري از اين سفرههاي آبي وجود ندارد
و تمام سرمايهگذاريهاي استان در معرض خطر است و اگر توجهي
به تثبيت سفرههاي آب زيرزميني و منابع آبي نكنيم امكان بحران
فرونشست دشتها را هم خواهيم داشت؛ همانطور كه در استانهاي
همجوار ما اتفاق افتاده است.

سبزینه

مريم بازوند
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دود آلودگی آب در چشم همگان

حال دو رودخان ه مهم رشت ،زرجوب و گوهررود ،سالهاي سال است
خوب نيست .آب اين دو رودخانه به دليل ورود زبالههاي صنعتي،
خانگي و بيمارستاني به آن آلوده است .سالهاست كه مردم رشت
كتبي و شفاهي اعتراض خود را در اين باره به گوش مسئوالن
رساندهاند ،اما كو گوش شنوا .چندي پيش رئيس سازمان جهاد
كشاورزي گيالن در گفتوگو با يكي از رسانههاي كشور ،كشاورزي
استان را قرباني آاليندگي رودخانههاي گوهررود و زرجوب رشت
دانست و از ورود حجم زياد فاضالب خانگي ،صنعتي و بيمارستاني
به اين رودخانهها كه زماني در آن مردم ماهيگيري ميكردند ،انتقاد
كرد .در آن روز عليرضا شعباننژاد گفت :اين رودخانهها هماكنون
به وضعيت بدي دچار شدهاند ،لذا به سختگيريهاي محيط زيست
در جلوگيري از ادامه آلودگيها بسيار عالقهمنديم .اما بيشتر از
مسئوالن ،شهروندان ساكن در كنار اين رودخانهها نگران محيط
ي خود هستند .يكي از ساكنان منطقه الكان رشت با اشاره
زندگ 
به بيتوجهي مسئوالن براي حل مشكل فاضالب منطقه گفت:
تاكنون چندبار براي حل مشكل رودخانههاي الكانشهر از طريق
ي تاكنون جوابي نگرفتيم .شهرك
ي كرديم ،ول 
ادارات مربوطه پيگير 
صنعتي رشت باالتر از منطقه الكان است و ما چون پاييندست
هستيم ،فاضالب شهرك صنعتي وارد آب منطقهاي ميشود و در
رودخانههاي مجاور اينجا میریزد و آب را دچار آلودگي ميكند.
سعيد كه در كار ساختوساز است ،در ادامه افزود :استشهاديهها و
امضاهاي زيادي را اهالي در اعتراض به اين موضوع نوشته و جمع
كردهایم ،ولي تاكنون كوچكترين اهميتي به مشكل مردم از سوي
مسئوالن استاني داده نشده است .از سال  1380تاكنون مردم منطقه
الكان همچنان منتظرند تا مسئوالن گوشه چشمي به اين منطقه
داشته باشند .وي افزود :پنج سال پيش برخي از ساكنان محل
تصميم گرفتند آب آلوده رودخانه را كه در شبها بوي نامطبوعي
دارد و محيط زيست منطقه را نيز آلوده كرده ،روي مديركل وقت
سازمان محيط زيست استان بريزند كه ريش سفيدان محل مانع
اين كار شدند.
اين شهروند عنوان كرد :كمآبيهاي اخير باعث شده عدهاي از
كشاورزان از آب رودخانه براي توليد محصوالت كشاورزي خود
استفاده كنند كه متأسفانه به دليل آلوده بودن رودخانه ،امكان
آلودگي محصوالت به انواع بيماريها وجود دارد ،بهطوري كه
بعضي از كشاورزان از محصوالتشان استفاده نميكنند ،زيرا معتقدند
سرطانزا است .وي افزود :اداره محيط زيست ،بيشتر محيط
خرابكن است تا حفاظتكننده؛ ما نميدانيم دردمان را به چه كسي
بگوييم كه چارهاي برايمان بينديشد .به هر ادارهاي مراجعه ميكنيم
ميگويند مشكالت را پيگيري و بررسي ميكنند ،اما در عمل هيچ
اتفاقي نميافتد .روزگاري از اين رودخانهها ماهي سفيد صيد ميشد،
اما االن قورباغه هم در آن پيدا نميشود.
 روزگاري در اين آب ماهي بود
جدا از ورود فاضالب شهري به اين دو رودخانه ،نفوذ پساب
كارخانههاي شهر صنعتي رشت به داخل اين رودخانهها نيز مشكل
ديگر شهروندان رشت است .شعبان رشيدي ،يكي از ديگر شهروندان
منطقه الكان رشت ،میگوید :اين رودخانهها در گذشته آبي بسيار
تميز و زالل داشتند ،به حدي كه مردم از اين آب ميخوردند و
ماهيگيري ميكردند ،ولي متاسفانه به دليل ورود پساب ،فاضالب
و زبالههايكارخانههاي شهرصنعتي و خانگي و بيمارستاني به آن،
چ جنبندهاي داخل اين رودخانهها وجود ندارد .هر اردكي كه
هي 
داخل اين آب ميرود ،بعد از مدتي دچار بيماري شده و فلج ميشود،
واي به حال ما كه آدميم و كمطاقت؛ تأثير آن را هم ميتوان از
شلوغي بيمارستانها و افزايش انواع سرطانها در بين مردم فهميد.
بايد سالها هزينه كنيم تا شايد مداوا شويم.
رشيدي ادامه داد :در منطقه الكان رشت چهار هزار و  500خانوار در
كنار اين رودخانه زندگي ميكنند كه بايد با بوي بسيار نامطبوع اين
رودخانهها روزگارشان را سپري كنند .مواد شيميايي كه در اين آب
وجود دارد ،حتي به حيوانات نيز آسيب زده است .همه را به مسئوالن
مربوط گفتيم ،ولي متأسفانه هيچ كسي جوابگو و پيگير مشكالت
نيست .از مسئوالن مربوط استان ميخواهم فقط يك ساعت كنار اين
رودخانه بنشينند تا ببينند چطور ما سالها بوي بد اين رودخانه را
تحمل كرده و زندگي ميكنيم؛ به خدا اگر يك ساعت طاقت بياورند.
وي با بيان اينكه اين مشكل از سال  70تاكنون در منطقه الكان
شهر وجود دارد ،افزود :با گرمشدن هوا بوي نامطبوع آن دو چندان
ميشود و حشراتي كه از اين آبها و لجنها به سوي مردم ميآيند،
ناقل انواع بيماريها هستند .هر اردكي كه داخل اين آب ميرود ،بعد

از مدتي دچار بيماري شده و فلج ميشود .محيط آلوده اين رودخانه
مشكل بسيار بزرگي شده .حتي براي حل مشكل به ادارات كشوري
نيز مراجعه كرديم ،ولي تاكنون كوچكترين توجهي به اين مسأله
نشده و اص ً
ال جان مردم براي مسئوالن مهم نيست.
مسئوالني كه پاسخگو نيستند
براي شنيدن پاسخها و راهكارهاي مسئوالن درباره حل مشكل دو
رودخانه آلوده رشت ،سراغ مسئوالن ميرويم ،ولی خيلي از ادارات
پاسخگو نيستند .آنهايي هم كه حاضر به پاسخدهي شدند ،از قبول
مسئوليت شانه خالي كرده و حل مشكل را در گرو همكاري نهادهاي
ديگر ميدانند .مسئوالن شركت آب و فاضالب گيالن ،شهر صنعتي
رشت و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
پس از چندين بار تماس تلفني حاضر به گفتوگو نشدند .البته
نهادهاي مسئول ديگري همچون استانداري گيالن ،شوراي شهر
و اداره حفاظت از محيط زيست گيالن به پرسشهاي ما در اين
باره پاسخ گفتند.
معرفي مديرعامل شهرک صنعتي به مراجع قضايي
يك عضو شوراي شهر رشت با اشاره به اينكه روزانه بيش از
يكهزار تن زباله در منطقه سراوان شهرستان رشت تخليه
ميشود ،گفت :حدود  600تن از اين زبالهها مربوط به شهرستان
رشت و  400تن آن از شهرستانهاي همجوار در اين منطقه تخليه
ميشود كه شيرابههاي آن آسيب جدي به اين دو رودخانه و محيط
زيست منطقه وارد ميكند .احمد رمضانپور افزود :بر اساس آمار
هر ثانيه پنج ليتر شيرآبه از اين زبالهها خارج ميشود و زماني كه
هوا باراني است 18 ،تا  22ليتر در ثانيه شيرآبه به عمق زمين وارد
ميشود كه طبيعتاً ورودشان به دو رودخانه به لحاظ زيستمحيطي
آسيبرسان است .با يك شركت چيني به نام تي تي اس نيز
قرارداد داشتيم كه متأسفانه در چند سال گذشته استان ما به
داليل گوناگون نتوانست از مزايا و اعتبارات آن استفاده كند و تنها
استان مازندران به تنهايي توانست استفاده كالني از اين قرارداد
ببرد .كاش همگان به اهميت اين موضوع پي ببرند كه اگر آبهای
زيرزميني آلوده باشد ،دودش به چشم همه ميرود .قربانعلي
محمدپور ،مديركل حفاظت محيط زيست استان گيالن ،نيز كه از
ي رشت
طريق نمابر به سواالت ما پاسخ گفت ،وضعيت رودخانهها 
را اسفناك خواند و برايمان نوشت :با وجود پيگيريهاي انجام شده
تاكنون احداث سيستم تصفيه فاضالب شهر صنعتي رشت محقق
نشده و اين اداره كل به عنوان دستگاه نظارتي ،مديرعامل شهرک

صنعتي رشت را به جرم ايجاد آلودگي به مراجع قضايي معرفي
كرده است .وي ادامه داد :مستنداتي هم مبني بر بيماري و مرگ و
مير ماهيان رودخانههاي زرجوب و گوهررود موجود است كه علت
آن كاهش اكسيژن آب و كاهش دبي رودخانه در فصل تابستان و
ورود فاضالب شهري و صنعتي به داخل آنها است .وي با اشاره
به اينكه سيستم تصفيه شيرآبه سراوان با ظرفيت سه ليتر در
ثانيه احداث شد ،گفت :تست اوليه آن نيز توسط اين اداره كل و
شركت آب و فاضالب انجام شده و اين روزها مشغول تست نهايي
و آمادهسازي براي نصب آن در محل هستيم .رمضانپور هم به
زماني كه در مجلس بود اشاره كرد و گفت :در آن زمان سعي كردم
راهكاري براي حل مشكل پيدا كنم .در اين يك سال و اندي هم
كه در شورا هستم ،با توجه به شناختي كه از موضوع دارم ،من و
همكارانم تالش كرديم تصفيهخانهاي ايجاد كنيم تا اين شيرآبهها را
به آنجا سوق دهيم تا پس از تصفيه ،از آب آن بتوان براي كشاورزي
استفاده كرد .وي تصريح كرد :موضوع ديگر دستگاههاي زبالهسوز
در شهرستان رشت است كه با استفاده از آن بتوان زبالهها را تبديل
به انرژي كرد و ضايعات كمتري به محيط زيست وارد كنيم که
خوشبختانه از قبل هم مجلس و هم دولت روي بحث زباله شهري
استانهاي شمالي كشور حساسيت خاصي داشتهاند و رديف مالي
جدايي براي اين كار گذاشتهاند.
وي اضافه كرد :كاش همگان به اهميت اين موضوع پي ببرند كه
اين موضوع تنها مربوط به استان نيست و به همه كساني كه چه به
صورت دايم و چه در طول سال به عنوان مسافر و گردشگر در منطقه
زندگي ميكنند ،مربوط ميشود و طبيعتاً اگر آب آلوده باشد ،همه
بیمار میشوند.
بوي نامطبوع مردم را به ستوه آورده است
معاون عمراني استانداري گيالن هم با انتقاد از اينكه بوي نامطبوع
دو رودخانه گوهررود و زرجوب مردم شهرستان رشت و مناطق
اطراف آنها را به ستوه آورده ،گفت :اين اين مشكل مدتهاست
در منطقه وجود دارد و هرچه اين آب به مناطق پايينتر سرازير
شده و به حوزههاي درونشهري ورود پيدا ميكند ،درصد آلودگي
آن شديدتر ميشود .علياوسط اكبري مقدم ادامه داد :تا آنجا كه
خبر دارم ،طرح جامع پسماند رشت توسط محمدباقر نوبخت ،معاون
ي آن نيز در
رئيسجمهور ،در دست بررسي است و تأمين منابع مال 
حال انجام است .ازطرف ديگر طرح ساماندهي دو رودخانه زرجوب و
گوهررود هم با جمعآوري و جداسازي زبالهها و فاضالبهاي شهري
و صنعتي آن در دست بررسي و پيگيري است .يكي از اين رودخانهها

همان رودخانهاي است كه از الكان شهر عبور كرده و به رودخانه
گوهررود ميريزد كه يك پروژه بزرگ ملي است؛ پروژهاي كه چند
هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا از شر آلودگيهاي صنعتي
و شهري نجات پيدا كند.
احداث سد براي حل مشكل
وي اضافه كرد :در تالشيم فاضالب شهر صنعتي را هم كه يكي از
مشكالت مردم منطقه است ،ساماندهي كنيم .از طرف ديگر فاضالب
شهر رشت نيز مشكلي است كه با تكميل شبكه فاضالب بهداشتي
شهر رشت تقريباً حل خواهد شد .البته با احداث دو سد در باالدست
اين رودخان ه به نام سدهاي بهدان و عزيزكيان تا اندا زهاي ميتوان آب
مردم را در فصل كمآبي مانند تابستان حل كرد و مقداري از آلودگي
رودخانهها را نيز كاهش داد .معاون عمراني استاندار گيالن در ادامه
از واگذاري حل مشكالت اين رودخانهها به چند حوزه شهري از
جمله آب منطقهاي و اداره آب و فاضالب شهري و شهرداري رشت
خبر داد و گفت :سه نوع فاضالب خانگي ،صنعتي و بيمارستاني به
اين رودخانهها ورود ميكند كه تاكنون يكي از اين بيمارستانها
مجهز به دستگاه زبالهسوز شده است و بقيه بيمارستانها هم
اقدامات خوبي در اين زمينه داشتهاند .منابع مالي ساماندهي شش
ب آنها به داخل اين رودخانهها
بيمارستان ديگر رشت نيز كه فاضال 
ميريزد ،تأمين شده كه اميدواريم تا پايان سال اين بيمارستانها
نيز به اين سيستمها مجهز شوند .به گفته مديركل اداره حفاظت
محيط زيست گيالن جداسازي زبالههاي بيمارستاني از رودخانههاي
رشت پيشرفت خوبي داشته و با توجه به شناسايي عوامل آالينده دو
رودخانه زرچوب و گوهررود تاكنون بيمارستان اميرالمومنين (ع)
مجهز به سيستم تصفيه فاضالب شده و ساير بيمارستانهاي رازي،
پورسينا و واليت بيش از  95درصد پيشرفت فيزيكي داشتهاند و
بيمارستانهاي باقي مانده ديگر از جمله شفا ،حشمت 17 ،شهريور
و الزهرا هم در دست اقدام هستند .محمدپور افزود :طرح فاضالب
صنعتي شهر رشت هم طرحش تهيه شده كه اميدوارم بهزودي با
كمك بخش خصوصي و دولت مشكل حل شود .اميرحسين علوي،
رئيس شوراي شهر رشت ،نيز درباره آلودگي آب رودخانههاي اين
شهرستان گفت :در سالهاي گذشته درباره حذف آاليندههاي
صنعتي از داخل آب رودخانههاي اين شهرستان مطالعاتي انجام
شده كه سازمان آب و فاضالب به عنوان متولي اين موضوع و آب
منطقهاي هم به عنوان متولي رودخانهها همكاري خوبي با همديگر
داشتند؛ البته در سالهاي اخير شهرداري هم به اين موضوع ورود
كرده تا براي اجراي فاز اول اين طرح چارهانديشي كند.

جنگل و مرتع

عمليات آبخيزداري  در  800هزار
هكتار از اراضی کشور اجرا ميشود

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري كشور گفت :عمليات آبخيزداري و
آبخوانداري در  800هزار هكتار از اراضي كشور با استفاده از
اعتبار 200ميليون دالري صندوق توسعه ملي اجرا ميشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،هوشنگ جزئي افزود:
عمليات آبخيزداري و آبخوانداري از محل اعتبار صندوق
توسعه ملي در  340شهرستان و  649حوضه آبخيز در
سال جاري در دست اجراست .بهگفته وي ،با اجراي اين
عمليات در هر هكتار حدود  530مترمكعب آب در مناطق
كوهستاني استحصال و بين دو تا  9تن در هر هكتار كنترل
فرسايش خاك خواهيم داشت .وي ،افزايش توليد علوفه42،
تن ترسيب كربن در هر هكتار و كاهش سيل را از مزيتهاي
اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري برشمرد و اظهار
داشت :سيل ساالنه بطور متوسط  400ميليارد تومان
خسارت وارد ميكند كه از نتايج فرسايش خاك و سيل،
ساالنه  250ميليون مترمكعب رسوب وارد سدها ميشود.
وي با بيان اينكه امسال توزيع اعتبار براساس شاخصهايي
همچون ميزان سيل ،خشكسالي ،فرسايش خاك ،رسوب،
آبودشتهايبحرانيانجامميشود،تصريحكرد:استانهاي
كشور نسبت به امتيازاتي كه براساس اين شاخصها كسب
ميكنند،اعتباردريافتخواهندكرد؛بهطوريكهاستانهاي
گلستان و مازندران بهعلت تعدد سيل و فارس ،كرمان و
سيستان و بلوچستان بهعلت بحران خشكسالي بيشترين
اعتبار را براي اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري
دريافت ميكنند .دبير ستاد هماهنگي اجراي عمليات
آبخيزداري و آبخوانداري با بيان اينكه با منابع صندوق
توسعه ملي به پيشرفت فيزيكي  70درصدي اين پروژه از
تيرماه امسال تاكنون دست يافتهايم ،پيشبيني كرد :تا
پايان آذر اقدامات مكانيكي و بيومكانيكي و تا پايان اسفند
اقدامات بيولوژيكي تمام ميشود .بهگفته وي ،براي انجام

پروژه آبخيزداري و آبخوانداري در سطح مؤثر  800هزار
هكتار ،نزديك به  923كارگاه راهاندازي و  835پيمانكار
جذب شده كه بهنظر ميرسد حدود پنج هزار نفر امسال
براي اجراي اين پروژه مشغول به كار شوند كه عالوهبر اثرات
اشتغالزايي ،احياي چشمه و قنوات و ازبيننرفتن اراضي
در شهرستانها را در پي خواهد داشت .وي هدفگذاري
برنامه ششم توسعه براي اجراي عمليات آبخيزداري و
آبخوانداري را  10ميليون هكتار عنوان كرد و اظهارداشت:
طبق اين برنامه ما بايد هر سال در سطح دو ميليون هكتار
اين پروژه را اجرا كنيم؛ درحاليكه بهعلت محدوديت بودجه
در سال جاري  800هزار هكتار آن محقق ميشود .جزئی
نبود تعادل در نظام بودجه و برنامهريزي براي منابع زيستي،
حياتي و منابع طبيعي را از داليل تحققنيافتن برنامههاي
كالن دانست و گفت :اكنون به مسائل زيرساختي بيشتر
از حفظ منابع پايه بهلحاظ تأمين منابع مالي توجه ميشود.
جزئي به افزايش مشاركت مردمي و خيران در اجرا و تكميل
پروژه آبخيزداري و آبخوانداري تأكيد كرد و افزود :امسال در
زمينه مشاركت مردمي در اجرا و تصميمگيريها برنامههاي
خوبي داريم كه در تحقق اهدافمان مؤثر است .آبخيزداري
علم و هنر مديريت منابع آب ،خاك و پوشش گياهي يك
آبخيز است ،بهشكلي كه بهرهبرداري مداوم از اين منابع
برآورده شود و حوضه آبخيز محدودهاي است كه آب ناشي از
باران و ذوب برفها به يك آبراهه يا رودخانه سرازير ميشود.
اقدامات بيولوژيكي (ايجاد يا تقويت پوشش گياهي از طريق
نهالكاري ،بذركاري ،كپهكاري) ،اقدامات مكانيكي (پخش
سيالب ،بندخاكي ،بندهاي رسوبگير مالتي ،گابيوني و
خشكهچين)،اقداماتبيومكانيكي(سكوبندي،تراسبندي،
بانكتبندي همراه با تقويت پوشش گياهي) و اقدامات
مديريتي (حفاظت و قرق ،كشاورزي حفاظتي) ازجمله
فعاليتها در حوزه آبخيزداري است.

 2هزار هكتار از اراضي ملي سيستان و بلوچستان
رفع تصرف شد

معاون حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري سيستان و
بلوچستان گفت :دو هزار و  376هكتار از اراضي ملي از ابتداي
امسال تاكنون در اين استان رفع تصرف شده است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،مصطفي دلخوش اظهار داشت :ارزش
اين اراضي  559ميليارد ريال است .وي بيان كرد :افراد سودجو
با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم اقدام به فروش اراضي دولتي
ميكنند كه مردم بايد قبل از خريد هرگونه زمين ،از مراجع
قانوني ،وضعيت زمين را جويا شوند .دلخوش خاطرنشان كرد:
از آنجا كه تهديدات جدي در منابع طبيعي و ملي توسط افراد
سودجو انجام ميشود ،ميطلبد تمام دستگاههاي دستاندركار در
اين زمينه همكاريهاي الزم را با يكديگر داشته باشند .وي تصريح
كرد :مردم ميتوانند از طريق تماس با شماره تلفن  1504هرگونه
آتشسوزي ،تخريب و تصرف عرصههاي منابع طبيعي را اطالع
دهند .سيستان و بلوچستان با افزون بر  11درصد از مساحت
ايران بهدليل تنوع اقليمي و وضعيت توپوگرافي رويشگاه گياهان

منحصربهفرد است؛ بهطوريكه از اين گستره  10/5ميليون هكتار
آن را مرتع 1/2 ،ميليون هكتار جنگل و  5/6ميليون هكتار را
بيابان تشكيل ميدهد.

اعتباراتمنابعطبيعينيشابور 30درصدافزيشيافت

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نيشابور گفت :اعتبارات امسال
استاني و ملي اين اداره نسبت به سال قبل  30درصد افزايش يافته
است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،علي اصغر سهلی گفت:
اعتبارات امسال استاني و ملي اداره منابع طبيعي نيشابور درمجموع
به  13ميليارد و  780ميليون ريال رسيد .وي اظهار داشت :براي
نخستينبار از محل صندوق توسعه ملي براي طرحهاي آبخيزداري
اين شهرستان  9ميليارد و  510ميليون ريال اختصاص يافت .وي
با بيان اينكه بيش از  10طرح آبخيزداري در نيشابور با مشاركت
مردمي در حال انجام است گفت :در اين راستا در سه حوضه شهر
بار ،روستاهاي بجنو و گلبوي شهر نيشابور عمليات آبخيزداري با
اجراي بند گابيوني و سد خاكي به حجم  37هزار و  951مترمكعب

در حال اجراست .سهلي افزود :امسال عمليات كپهكاري ،نهالكاري
تلفيقي و بهرهبرداري باريجه در  185هكتار از اراضي نيشابور با هزينه
 800ميليون ريال و عمليات كاداستر در حوضه آبخيز گلبو و بجنو
با هزينه  340ميليون ريال انجام شد .وي اظهار داشت :از  714هزار
و  519هكتار مساحت شهرستان نيشابور  470هزار و  317هكتار
عرصه منابع ملي است كه با شش نيروي حفاظتي اداره ميشود و با
وجود جنگلهاي گسترده تاغ در نيشابور با حجم انبوهي از قاچاق
چوب و زغال روبهرو هستيم .وي گفت :نيشابور داراي  20حوضه اصلي
آبخيزداري بهوسعت  229هزار و  600هكتار است كه از اين مقدار
 135هزار هكتار داراي طرحهاي مصوب آبخيزداري است كه براي
اجرا نيازمند بيش از سه هزار ميليارد ريال اعتبار است.

