آب و منابعطبیعی
اخبار آب

خشكساليهاباعثكاهشمنابعآبي
چهارمحال و بختياري شده است

نمايندگان چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسالمي بر تأمين
آب شرب مردم اين استان تأكيد و تصريح كردند :خشكساليهاي
اخير باعث كاهش شديد منابع آبي استان شده است .نماينده مردم
شهرستان بروجن در مجلس شوراي اسالمي گفت :راستيآزمايي
مباحث آب مورد توجه مسئوالن قرار گيرد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ايرنا ،خديجه ربيعي فرادنبه در ديدار ميداني رئيس
كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي از حوضه زايندهرود
چهارمحال و بختياري تأكيد كرد :برخي از مباحث و اظهارات درباره
منابع و مصارف آبي در اين حوضه آبخيز صحيح نيست .وي افزود:
چهارمحال و بختياري يكي از منابع اصلي تأمينكننده آب بود كه
اكنون با مشكل كمآبي و خشكسالي شديد در نقاط مختلف استان
مواجه است .ربيعي فرادنبه تصريح كرد :نبود مديريت صحيح و توزيع
نامتناسب آب در حوضه آبخيز و آبريز زايندهرود از مهمترين عوامل
ديدار ميداني رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي
از حوضه زايندهرود چهارمحال و بختياري است .وي يادآور شد :براي
بررسي موضوع و رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه جلسات مرتبط با
مسائل آب چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسالمي و دولت
پيگيري ميشود .وی اظهار داشت :انديشيدن تدابير صحيح براي رفع
مشكالت آب ،بهويژه در حوزه آشاميدني ،بايد مورد توجه مسئوالن
باشد .وي گفت :بهدليل خشكساليهاي يك دهه اخير و كاهش شديد
منابع آب در چهارمحال و بختياري ،كشاورزي اين استان در حال
نابودي است .نماينده مردم شهرستانهاي اردل ،فارسان ،كوهرنگ و
كيار در مجلس شوراي اسالمي نيز گفت :تمامي طرحهاي مرتبط با
حوضه زايندهرود چهارمحال و بختياري از سوي استان همجوار مبهم،
بدون مجوز زيستمحيطي و بدون رديفهاي اعتباري مشخص است.
علي كاظمي باباحيدري تصريح كرد :مشخصشدن رديف اعتباري و
ارائه مستندات دريافت مجوزهاي زيستمحيطي مرتبط با اين طرحها
ضرورت دارد .وي افزود :اين در حالي است كه بسياري پروژههاي
داراي مجوز مرتبط با چهارمحال و بختياري در حوضه زايندهرود
اجرايي نشده است .كاظمي باباحيدري ،تأمين آب آشاميدني مرتبط
با بهرهبرداران حوضه زايندهرود را داراي اهميت اعالم و تأكيد كرد:
هماينك افزون بر  500هزار نفر از جمعيت چهارمحال و بختياري براي
تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي مشكل دارند .وي يادآور شد:
نـبروجن چهارمحال و بختياري داراي مجوزهاي
طرح انتقال آب ب 
اعتباري ،زيستمحيطي و قانوني است كه هنوز بهرهبرداري نشده
است .نماينده مردم شهرستانهاي شهركرد ،سامان و بن در مجلس
شوراي اسالمي نيز گفت :ديدار ميداني رئيس كميسيون امنيت ملي
مجلس شوراي اسالمي از حوضه زايندهرود چهارمحال و بختياري
ميتواند در كاهش مشكالت اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين طرح
مؤثر باشد .اردشير نوريان تصريح كرد :بررسي دقيقتر ابعاد مرتبط با
مسائل آب استانهاي بهرهمند از زايندهرود از برنامههاي موردتأكيد
مجلس شوراي اسالمي و دولت است .وي اظهار داشت :رئيس و اعضاي
كميسيون امنيت ملي دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي تاكنون دو
مرتبه براي بررسي علمي مسائل آب حوضه زايندهرود در استانهاي
چهارمحال و بختياري و اصفهان حضور يافتهاند .رئيس كميسيون
امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي به همراه استاندار ،نمايندگان
مردم چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسالمي ،تعدادي از
مديران كل دستگاههاي اجرايي استان و مسئوالن شهرستاني از حوضه
زايندهرود در محدوده اين استان ديدن كردند.

تكميلمنبعذخيرهآبآشاميدني
 3شهرك مسكوني در «لنده»

ساخت منبع ذخيره آب آشاميدني سه شهرك مسكوني در لنده
تكميل شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از صداوسيمای مركز
كهگيلويه و بويراحمد ،مسئول فرهنگي شركت آبوفاضالب استان
در آيين معرفي رئيس شركت آبوفاضالب لنده گفت :بروز مشكل
در منبع بزرگ شهر لنده كه تأمينكننده آب آشاميدني شهركهاي
شهيد رجايي ،شهرك فجر و شهرك سرآسياب هم هست موجب
گاليهمندي شهروندان اين مناطق شده است .غريبي افزود :براي رفع
اين مشكل منبع یکهزار مترمكعبي با اعتبار هفت ميليارد و 500
ميليون ريال در باالدست اين شهركها ساخته شد .وي با اشاره به
پيشرفت  ۷۰درصدي خط انتقال اين طرح گفت :خط انتقال اين طرح
چهار كيلومتري است كه با اعتبار حدود  ۲۰ميليارد ريال اجرا ميشود.
در پايان اين آيين از خدمات محمد راكبيزاده تجليل و آقاي حميد
دانشمند بهعنوان مدير جديد آبوفاضالب شهري لنده منصوب شد.

 99/48درصد جمعيت شهرها
تحتپوشششبكهآبرساني

در آستانه چهلمين فجر انقالب 99/48 ،درصد از جمعيت شهرها تحت
پوشش شبكه آب شهري قرار گرفتهاند و اين رقم تا پايان دولت دوازدهم
به ميزان  99/7درصد افزايش خواهد يافت .بهگزارش «سبزینه» به نقل از
پايگاه اطالعرساني وزارت نیرو (پاون) ،صنعت آبوفاضالب در طي چهار
دهه اخير توانسته است با توسعه طرحهاي آبرساني روستايي ،شبكههاي
توزيع و خطوط انتقال آب شهري و روستايي ،شبكههاي جمعآوري و
انتقال فاضالب شهري ،افزايش تعداد تصفيهخانههاي آبوفاضالب و...
نقش مهمي در توسعه ،آباداني و پيشرفت كشور داشته باشد .بررسي
عملكرد حوزه آب شهري نشان ميدهد از جمعيت  18ميليون نفري
شهرهاي ايران در ابتداي انقالب اسالمي حدود  74/6ميليون نفر تحت
پوشش خدمات آبوفاضالب قرار داشتند كه با تالشهاي صنعت
آبوفاضالب كشور ،هماكنون از جمعيت  60ميليون نفري شهرهاي
ايران 99/48 ،درصد تحت پوشش اين خدمات قرار گرفتهاند؛ اين رقم
تا پايان سال جاري به  99/5درصد و تا پايان دولت دوازدهم بهميزان
 99/7درصد افزايش خواهد يافت .همچنين دو هزار و  700مشترك آب
شهري ابتداي انقالب در اوايل دولت يازدهم به  14ميليون و  386هزار
مشترك و تا ابتداي دولت دوازدهم به  15ميليون و  719هزار مشترك
رسيده است كه با اقدامات صورتگرفته هماكنون تعداد مشتركان آب
شهري كشور به  16ميليون و  516هزار خانوار افزايش پيدا كرده است
كه برايناساس طي دولت تدبير و اميد بيش از دو ميليون و  100هزار
نفر به مشتركان آب شهري افزوده شده است .در اين بين بهدليل رشد
روزافزون جمعيت و افزايش تقاضاي آب در شهرها حدود  26هزار و 994
هزار كيلومتر خطوط انتقال آب شهري تا ابتداي دولت يازدهم در كشور
ايجاد شده بود كه اين رقم تا ابتداي دولت دوازدهم به حدود  28هزار و
 492كيلومتر و در حال حاضر به  ۲۹هزار و  843هزار كيلومتر رسيده
است؛ برايناساس در مدت زمان فعاليت دولت تدبير و اميد بيش از دو
هزار و  849كيلومتر خطوط انتقال آب شهري در كشور ايجاد شده است.
همچنين طول شبك ه توزيع آب شهري در ابتداي انقالب حدود  ۲۴هزار
كيلومتر بوده است كه اين رقم در ابتداي دولت يازدهم به  141هزار و
 410كيلومتر و در ابتداي دولت دوازدهم به  147هزار و  550هزار
كيلومتر رسيده بود .در حال حاضر نيز طول شبك ه توزيع آب شهري
از مرز  155هزار كيلومتر گذشته است .بنابراين در مدت زمان فعاليت
دولت تدبير و اميد بيش از  14هزار كيلومتر به طول شبكههاي توزيع
آب شهري كشور افزوده شده است .در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي
حدود  27واحد تصفيهخانه آب شهري در كشور فعال بوده كه اين رقم در
ابتداي دولت يازدهم به  124واحد و در حال حاضر تعداد تصفيهخانههاي
آب شهري كشور به  139مورد رسيده است .در حال حاضر تعداد مخازن
آب شهري به چهار هزار و  677مورد رسيده و حجم كل اين مخازن نيز
به  16ميليون و  298هزار مترمكعب افزايش يافته است كه اين رقم در
ابتداي دولت يازدهم حدود  14ميليون و  821هزار مترمكعب بوده است.
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بويراحمد برای تنبه متجاوزان به جنگل و محیطزیست
احکام جالب قضات محاکم كهگيلويه و
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فرهنگسازیبامجازاتهایجایگزینحبس
سبزینه

نرگس آذرپیوند

«من ب ه تنهايي  22كيلوگرم گاز دي اكسيد كربن را در يك
سال جذب ميكنم و تنها و همه آن چيزي كه از شما ميخواهم
آن است كه اجازه دهيد زنده بمانم؛ دوستدار شما درخت ».به
تازگي يك قاضي در شهرستان بهمئي در كهگيلويه و بويراحمد
يك مجرم را به نوشتن اين متن و نصب آن جلوي مدارس
محكوم كرده است .اين مجرم درختان جنگلهاي بلوط بهمئي
به وسعت  1/2متر مربع را قطع كرده بود .جاويد ريحاني ،قاضي
شهرستان بهمئي ،متهم را به يادگيري مهارتهاي اساسي
زندگي ،ترويج فرهنگ درختكاري در جامعه بهويژه در بين
كودكان و صيانت از درختان در برابر قطع و نابودي آنها
محكوم كرد .بر اساس حكم قاضي ،اين فرد بايد سه بنر با
محتواي «من ب ه تنهايي  22كيلوگرم گاز دي اكسيد كربن را
در يك سال جذب ميكنم و تنها و همه آن چيزي كه از شما
ميخواهم آن است كه اجازه دهيد زنده بمانم؛ دوستدار شما
درخت» تهيه كرده و آنها را مقابل مدارس ابتدايي شهرستان
بهمئي نصب كند .همچنين اين مجرم موظف به كاشت درخت
در تنگ سولك بهمئي بهجاي حبس و محكوميت شد.
در سالهاي اخير برخي قضات دستگاه قضايي كهگيلويه و
بويراحمد با توجه به قطع بيرويه جنگلهاي بلوط روش خود را
از تعيين مجازات جزاي نقدي به تعيين مجازاتهاي جايگزين
حبس و تعليق اجراي مجازات در راستاي كاشت و حفاظت از
درختان و اشاعه فرهنگ درخت دوستي تغيير دادهاند .سال
گذشته نيز براي مجازات شكارچي متخلف در كهگيلويه و
بويراحمد نگارش يك مقاله علمي درباره حمايت از پرندگان
تعيين شده بود .مديركل وقت حفاظت محيط زيست كهگيلويه
و بويراحمد گفت :نگارش يك مقاله علمي با موضوع «بررسي
اقدام متقن در حمايت از پرندگان زيستبوم زاگرس» به مدت
شش ماه براي مجازات شكارچي متخلف زندهگيري كبك در
منطقه حفاظت شده و پارك ملي دنا تعيين شد.
سيد اسداهلل هاشمي اظهار داشت :اين مجازات به عنوان
جايگزين  91روز حبس تعزيري براي اين شكارچي متخلف
صادر شد .وي افزود :فروردين  1396مأموران يگان حفاظت
محيط زيست شهرستان دنا هنگام گشتزني و كنترل منطقه
حفاظت شده و پارك ملي دنا به يك نفر شكارچي متخلف
برخورد ميكنند كه در زمان بارندگي يك قطعه كبك وحشي
را برخالف قانون و مقررات زيستمحيطي زندهگيري كرده
است .وي بيان كرد :پس از بررسيهاي الزم توسط محيطبانان
چنين احتمالي وجود داشت كه اين شكارچي متخلف تخم
كبك زندهگيري شده را نيز همراه خود داشته باشد .هاشمي
عنوان كرد :كوله پشتي اين شكارچي متخلف بازرسي و 18
عدد تخم كبك نيز در آن كشف و ضبط شد .وي ابراز داشت:
النه اين قطعه كبك زندهگيري شده نيز توسط شكارچي
متخلف تخريب شده بود.
اين سومين حكم جالب زيستمحيطي صادر شده توسط
دستگاه قضا براي شكارچيان متخلف در سال  96بود .نخستين
حكم مربوط به پاكسازي پارك جنگلي ياسوج به مدت شش
ماه متوالي و دومين حكم نيز مربوط به يك بار رونويسي از
كتاب «قانون شكار و صيد» با خط متهم بوده است .يك
شكارچي متخلف در يكي از مناطق حفاظت شده كهگيلويه
و بويراحمد توسط دستگاه قضايي به دو بار رونويسي از قانون
صيد و شكار جانوران وحشي محكوم شد .شكارچي متخلف
اوايل خرداد سال  1396با استفاده از اسلحه ساچمهزني دو
قطعه «تيهو» در منطقه حفاظت شده كوه خاييز شهرستان
كهگيلويه در جنوب اين استان شكار كرده بود 18 .ميليون
ريال نيز جزاي نقدي جايگزين سه ماه حبس تعزيري به عنوان
مجازات اصلي و دو مرتبه رونويسي از قانون شكار و صيد به
خط متهم ،ظرف مهلت حداكثر شش ماه ،مجازات تعيين شده
براي متهم بود.
 چرا قطع درختان و حكمهاي قضايي محيطزيستي
مهم است؟
خبرها پيوسته حكايت از قطع درختان بلوط در جنگلهاي
استان دارند .بهرهبرداريهاي بيرويه ،چراي دام ،آتشسوزيها
و زغالگيري ساكنان محلي از جمله عواملي است كه بالي جان
منابع زيستمحيطي و جنگلهاي انبوه كهگيلويه و بويراحمد
شده است .در كهگيلويه و بويراحمد حدود يك هزار روستاي

بدون گاز وجود دارد كه ساكنان آنها بهطور عمده از چوب
درختان براي گرمكردن خانههايشان استفاده ميكنند .تنها
در سه ماهه نخست امسال  72هكتار از جنگلها و مراتع اين
استان در آتش سوخته است .گروههاي سودجو به صورت
سازمان يافته براي زغالگيري از درختان آتشسوزيهاي
گستردهاي را در جنگلهاي استان ايجاد كردهاند كه اين افراد
پس از بستهبندي ،زغال را به صورت قاچاق از كشور خارج
ميكردند .اين افراد طي سالهاي گذشته به گفته مسئوالن
امر افزون بر سه هزار اصله درخت بلوط و جنگلهاي اين
استان را با هدف تهيه زغال قطع كردهاند .كهگيلويه وبويراحمد
داراي افزون بر يك ميليون و  400هزار هكتار عرصه جنگلي و
مرتعي است.
همچنين كمبود محيطبان در برخي شهرستانهاي استان
زمينه را براي سوءاستفاده سودجويان مهيا كرده است.
مجازاتهاي حبس و جريمه نقدي تاكنون نتوانسته جلوي
قطع درختان جنگلي استان را بگيرد .خيلي از سودجويان از
عمر چند صد ساله اين درختان تنومند و تأثير آنها در زندگي
بشر آگاهي ندارند .حقوقدانان اميدوارند بتوان با تغيير نگرش در
نحوه مجازاتها و كار فرهنگي عمر دوباره به جنگلها بخشيد.
چرا قضات در جرايم محيطزيستي
به مجازاتهاي جايگزين حبس روي آوردهاند؟
قطع درختان ،شكار غيرقانوني و مواردي از اين دست بهطور
معمول حبسهاي كوتاهمدتي را در پي دارد كه برخي قضات
ترجيح ميدهند با صدور اينگونه حكمها ارتكاب اينگونه
جرايم را كاهش دهند .يك كارشناس حقوقي كه در اين
زمينه پژوهشهايي انجام داده است ،ميگويد :مجازات
حبس در دستيابي به اهداف اصلي مجازاتها (اصالح و
درمان مجرم و بازپذيري اجتماعي او) ناموفق بوده و هم
از لحاظ عملي و هم از لحاظ نظري با بحران و ناكارآمدي
مواجه بوده است .وي ادامه ميدهد :بنا بر اين تصويب
قانون جامع و كامل درباره مجازاتهاي جايگزين حبس و
بسترسازي الزم در اين زمينه و نيز آگاهسازي مردم و قضات

از موجبات و شرايط اساسي اجراي صحيح آن است .وحيد
وزيري ميافزايد :در حقيقت مجازاتهاي جايگزين حبس
به مجموعهاي از ارزيابيها ،راهحلها ،تصميمگيريها و
خدماتي اطالق ميشود كه حوزههاي قضايي براي جانشين
کردن حبس براي افراد محكوم و بزهكار در نظر ميگيرند
و محكومان زيرنظر ،شرايط و قواعد از پيش تعيين شده به
جاي تحمل كيفر حبس به ارائه خدمات عامالمنفعه براي
جبران خسارت وارد آمده به قربانيان و جامعه ميپردازند .وي
يادآور ميشود :در سالهاي اخير به دليل رشد آسيبهاي
مطرح شده سياستهاي مناسب براي حبسزدايي و كاهش
جمعيت كيفري حبس ،تدبيرهاي مناسبي اتخاذ شده است.
وزيري ميافزايد :به دليل مشكالت و ايرادهاي شكلي و عملي
كه مهمترين آنها عبارتند از جرمزا بودن محيط زندان ،تراكم
جمعيت كيفري و كمبود فضاي مناسب در زندان ،اثر رواني
نامطلوب زندان بر زنداني و از بين رفتن حس مسئوليت
اكثر مجرمان آزاد شده از زندان و مشكالت ديگري از قبيل
ضعف امكانات ،عدم تفكيك زندانيان از بازداشتيها و با توجه
به اين مشكالت و معايب وارده بر مجازات حبس و نظام
اجرايي آن ،استفاده از جانشينهاي زندان به موضوع اصلي
تحقيقات كيفرشناسي تبديل شد .يك پژوهشگر حقوق
جزا و جرمشناسي نيز معتقد است :مجازات حبس در اكثر
كشورها و ايران در برآوردهكردن رسالتها و اهدافش موفق
نبوده است و يكي از انگيزههاي تدوين و تنظيم « اليحه
مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان» ناشي از همين امر
بوده است.
حسن حاجي تبار ميافزايد :براساس آمارها بخشي از جمعيت
كيفري زندان را تكراركنندگان جرم تشكيل ميدهند .از اين
رو به دليل برخي مشكالت و معايب وارده بر مجازات حبس
و نظام اجرايي آن ،استفاده گسترده از اين مجازات در اكثر
موارد به عنوان يك اصل در مجموعه قوانين و مقررات جزايي
و حتي در رويه دادگاهها در ايران غير ضروري و نامناسب
به نظر ميرسد و تنها بايد از مجازات حبس به عنوان يك
ضمانت اجرايي استثنايي استفاده شود .وي يادآور ميشود:

مجازاتهاي جايگزين حبس در مقايسه با خود مجازات
حبس در تحقق اهدافشان موفقترند ،زيرا نه تنها پيشبيني
مجازاتهاي جايگزين ميتواند باعث متنوعتر شدن ضمانت
اجراها و در نتيجه اجراي عدالت شود ،بلكه اصالح و بازسازي
اجتماعي مجرم را بيشتر فراهم ميكند .يك كارشناس در اين
باره ميگويد :قانونگذار در پاسداري از ارزشهاي مهم جامعه
اقدام به مداخله كيفري و جرمانگاري رفتارهاي ناقص آنها
ميكند .يكي از اين ارزشها محيط زيست است كه قانونگذار
به حمايت از آن ميپردازد.
اصغر احمدي ميافزايد :در سياست كيفري ايران ،حمايت
كيفري از محيطزيست در قالب جرمانگاري رفتارهاي مخربي
عليه درختان ،پسماندها ،آلودگي هوا ،آب ،خاك و آلودگي
صوتي و همچنين تهديد عليه بهداشت عمومي به عمل
آمده است .آنچه مسلم است اینکه مجازات حبس بهويژه
حبسهاي كوتاهمدت در اصالح و بازپروري زندانيان به دليل
جرمزا بودن آن موثر نيست و در اين زمينه راهكار مناسبي
است .برخي كارشناسان معتقدند مجازاتهاي جايگزين حبس
با حفظ شأن افراد هم باعث جلوگيري از تكرار جرم شده و
هم با فرهنگسازي مناسب زمينه را براي كاهش آسيبهاي
اجتماعي ناشي از زندان فراهم ميكند.
كهگيلويه و بويراحمد با حدود  16هزار و  249كيلومتر مربع
و جمعيتي  713هزار نفری داراي يك درصد مساحت و يك
درصد جمعيت كشور است و در جنوب غربي ايران واقع شده.
اين استان با دو اقليم متفاوت و مناظر بكر و طبيعي و موقعيت
خاص گردشگري داراي هشت شهرستان17 ،شهر و يكهزار
و  676روستاي داراي سكنه است .كهگيلويه و بويراحمد يك
ميليون و  722هزار و  800هكتار عرصه جنگلي و مرتعي دارد
كه از اين ميزان  999هزار و  100هكتار جنگل و  723هزار
و  700هكتار نيز مرتع است .بر اساس برآورد اوليه ظرف يك
دهه گذشته و از سال  1385تا پايان سه ماهه نخست سال 96
افزون بر  9هزار هكتار از جنگلهاي اين استان طعمه حريق
شده است .اين ميزان خسارت بر اثر وقوع افزون بر يكهزار و
 114فقره آتشسوزي بوده است.

جنگل و مرتع

خروج چوب از آذربايجان شرقي
ممنوع شد

در پي قطع درختان ارسباران ،رئيس شوراي عالي جنگل ،با اشاره به اينكه قطع اين درختان جرم است ،گفت:
براي جلوگيري از اين اقدام و برخورد با متخلفان ،در حال حاضر صدور مجوز خروج چوب از استان آذربايجان
شرقي ممنوع شده است .جنگلهاي ارسباران پنج درصد مساحت كشور را تشكيل دادهاند و بهطوركلي
 ۱۳درصد تنوع زيستي ايران در اين نقطه متمركز شده است .با وجود اين ،در هفتههاي اخير ويدئوهايي در
شبكههاي مجازي دستبهدست ميشد كه حكايت از قطع گسترده درختان جنگلهاي ارسباران واقع در
منطقه قرهداغ آذربايجان شرقي داشت .كامران پورمقدم درباره علت قطع اين درختان توضيح داد :با اجراي
ب و رفع نيازهاي چوبي بهوجود آمده
طرح تنفس جنگلهاي شمال كشور ،برخي مشكالت براي تأمين چو 
است .به همين دليل برخي افراد به جنگلهاي دیگر نقاط كشور ازجمله منطقه ارسباران هجوم آوردهاند .وي
با اشاره به اينكه سازمان جنگلها ،در تالش است از طريق ايجاد طرح زراعت چوب اين مشكل را رفع كند،
تصريح كرد :قطع اخير درختان منطقه ارسباران در آذربايجان شرقي بهصورت غيرمجاز در باغها ،حاشيه مزارع
و آبراههها اتفاق افتاده است .وی با تأكيد بر اينكه قطع اين درختان به هيچ عنوان با مجوز نبوده است ،گفت :به
همين دليل بخش معاونت جنگل سازمان جنگلها ،بخشنامهاي به اداره منابع طبيعي منطقه ارسباران ارسال
و تأكيد كرد كه هيچگونه مجوز خروج چوب از استان آذربايجان شرقي صادر نشود .پورمقدم ادامه داد :قطع
درختان جنگلي حتي اگر در بخش باغات جنگلي نيز باشد مصداق تغيير كاربري است و مجازات شديدي در
پي دارد .يگان حفاظت استانها مأمور شدهاند كه با اين موضوع برخورد كنند .اين مقام مسئول در پايان با
بيان اينكه طي چند روز اخير گزارش جديدي مبني بر قطع درختان ارسباران در آذربايجان شرقي بهدست
سازمان جنگلها نرسيده است ،اظهار كرد :شوراي عالي جنگل در حال حاضر آمار دقيقي از تعدادي درختاني
كه قطع شده است ندارد.

حفظ آب و جمعيت با آبخيزداري

اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري در شرايط خشكسالي و كاهش
نزوالت آسماني از راهكارهاي مؤثر در حفظ جمعيت و آباداني روستاهاست.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،مهاجرت بيرويه روستاييان به شهرها
يكي از چالشهاي مهم كشور محسوب ميشود ،اما با اجراي عمليات
آبخيزداري شاهد مهاجرت معكوس و نجات آباديها هستيم .شرايط
نامساعد جوي و تغييرات آبوهوايي در دو دهه گذشته سبب افت شديد
سفرههاي زيرزميني ،تشديد كمآبي و درنهايت خشكساليهاي پيدرپي
شده و اين وضعيت كشاورزان و دامداران را با مشكالت و محدوديتهاي
عديده مواجه ساخته است .همچنين خشكساليهاي چندينساله سبب
شده كشاورزان و دامداران ،اين قشر مولد و زحمتكش ،خواسته يا ناخواسته،
به ترك كار و زندگي و مهاجرت به حاشيههاي شهر روي آورند .اين روزها
با اجراي طرحهاي آبخيزداري حالوروز خراسان جنوبي بهويژه روستاهايي
كه روزبهروز شاهد تخليه و مهاجرت ساكنان آن بوديم رو به بهبودي است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي سهم اين استان از
اعتبارات صندوق توسعه ملي را  16ميليارد تومان اعالم كرد و گفت :اكنون
 80سازه آبخيزداري در اين استان در دست اجراست .عليرضا نصرآبادي
افزود :اين پروژهها در  11شهرستان خراسان جنوبي در قالب  26پروژه و
چهار طرح ملي آبخيزداري در صندوق توسعه ملي تعريف شده است .وي
وسعت عمليات اجرايي سازههاي آبخيزداري استان خراسان جنوبي را 307
هزار هكتار عنوان كرد و گفت :طرح آبخيزداري روستاي آرك و بينآباد
شهرستان خوسف بزرگترين سازه آبخيزداري شرق كشور است .وی حجم
خاكي اين پروژه را  91هزار مترمكعب اعالم و اضافه كرد :اعتبار اين پروژه
يك ميليارد و  200ميليون تومان است كه خروجي حوضه آبخيز آرك و
بينآباد در چهار روستاي پاييندست نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت .وي
گفت :تاكنون 50درصد اعتبار مذكور اختصاص يافته و اين پروژه آبخيزداري
به باالي  85درصد پيشرفت فيزيكي رسيده است .نصرآبادي با بيان اينكه
با اجراي اين پروژه دو ميليون و  200هزار مترمكعب آب به حجم آبگيري
اضافه ميشود يادآور شد :هفته گذشته شاهد بارندگي در آرك بينآباد
و آبگيري كمتر از يكسوم حجم اين سازه بوديم .وي گفت :كشاورزان
اين منطقه از تأثيرات افزايش آب قنات پاييندست سازه آبخيزداري آرك
بهرهمند شدند و آرزوي  40ساله مردم اين منطقه با تالش مسئوالن و
مشاركت كشاورزان محقق شد .نصرآبادی گفت :با اجراي سازه آبخيزداري
در منطقه آرك و بينآباد روانابهايي كه بهسمت كوير در حركت بودند

كنترل شده و آب بهصورت مستقيم به جريانهاي زير سطحي نفوذ پيدا
ميكند .وي افزود :بهازاي هر مترمكعب عمليات آبخيزداري  530مترمكعب
آب به سفرههای آب زيرزميني تزريق ميشود كه در غير اين صورت به سيل
جبرانناپذيري منجر ميشد .نصرآبادي گفت :حجم باقيمانده بزرگترين
سازه آبخيزداري شرق كشور تا پايان ديماه به اتمام ميرسد و دهه فجر
شاهد افتتاح آن خواهيم بود .فرماندار خوسف هم گفت :از اواخر سال گذشته
تاكنون سازه آبخيزداري در بيش از  150بند و پشتبند باالدست قنوات و
چشمههاي اين شهرستان انجام شده است .محمد شفيعي با بيان اينكه
 63رشته قنات در شهرستان خوسف احياء و مرمت شد افزود :احياء و
مرمت قنوات با همكاري و مشاركت كشاورزان اميد به زندگي را در اين
مناطق دوچندان كرده است .وي بيان كرد :شهرستان خوسف ،با توجه به
پراكندگي جمعيت ،نياز به مرمت و احيای قنوات بيشتري دارد ،در غير اين
صورت شاهد مهاجرت روستاييان به شهرها خواهيم بود .فرماندار خوسف
اظهار داشت :با افتتاح بزرگترين سازه آبخيزداري شرق كشور در روستاي
بينآباد و آرك اين شهرستان بهزودي شاهد مهاجرت معكوس روستاييان
بهويژه جوانان به اين منطقه خواهيم بود .خشكسالي ،كمآبي و بيكاري
از مهمترين داليل مهاجرت روستاييان به مراكز استانها و شهرهاست؛
بنابراین با اجراي پروژههاي آبخيزداري و آبخوانداري و احياي قنوات در
استان مرزي خراسان جنوبي ميتوان اميد را دوباره به روستاهاي استان
برگرداند .خراسان جنوبي به مركزيت بيرجند  11شهرستان دارد و سومين
استان پهناور ايران است.

