آب و منابعطبیعی
اخبار آب

 141روستاي استان كرمانشاه
در سال  97از آب سالم بهرهمند شدند

فرامرز شوهاني اعتبارات شركت آبفاي روستايي كرمانشاه در سال
جاري را  96ميليارد تومان مصوب اعالم كرد كه تاكنون  46ميليارد
تومان براي آبرساني به  71روستا هزينه و  36ميليارد تومان
ديگر براي پروژههای دردستاقدام تخصيص يافته است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،رئيس شركت آبفاي روستاي كرمانشاه در
ادامه خانوارهاي بهرهمند از پروژههاي آبرساني روستايي را  10هزار
خانوار اعالم كرد و گفت :در طول پنج سال گذشته به  527روستاي
استان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري آبرساني انجام
شده است .وي شاخص بهرهمندي جمعيت روستايي كرمانشاه از آب
شرب سالم را  94درصد و از نظر شاخص تأسيسات شامل نظارت و
كنترل تعمير و بازساي  87درصد ذكر كرد كه از ميانگين  74درصدی
كشوري بيشتر است.
 اولويت اول شركت آبفاي روستايی
آبرساني به  روستاهاست
شوهاني در بخش ديگري از سخنان خود تأسيس شركت آبوفاضالب
روستايي را از ثمرات و بركات انقالب اسالمي دانست كه اولويت اصلي آن
رساندن آب سالم و بهداشتي به روستاهاست .وی در ادامه بيان داشت :از
ابتداي انقالب اسالمي تاكنون به دو هزار و  67روستاي استان با هفت
هزار و  777كيلومتر خطوط و شبكه توزيع آبرساني شده كه تا قبل از
انقالب فقط  128روستا از دو هزار و  800روستاي استان آبرساني شده
بود .شوهاني با بيان اينكه  324روستاي استان بهصورت خودگردان اداره
ميشوند و آبفا فقط بر كيفيت و بهداشتيبودن آب شرب آنها نظارت
دارد ،اظهار داشت :در مجموع  403روستاي استان فاقد آب لولهكشي
هستند كه از اين تعداد آبرساني به  180روستا در برنامه آبفاي روستايي
استان قرار دارد .او در ادامه با بيان اينكه اولويت اول آبفاي روستايي در
سطح كشور آبرساني به روستاهاي باالي  20خانوار است ،گفت :بيشتر
روستاهاي فاقد آب آشاميدني كرمانشاه كمتر از دو خانوار است و از آب
محلي استفاده ميكنند و برخي نيز در مناطق صعبالعبور قرار دارند .وي
ميانگين جمعيت روستايي فاقد آب سالم استان را شش درصد عنوان كرد و
افزود :ميانگين جمعيت روستاهاي استان كرمانشاه 201نفر براي هر روستا
است درحاليكه اين ميانگين در كشور  300نفر براي هر روستاست و اين
آبرساني را با مشكل مواجه ميكند .اين مقام مسئول در ادامه بيان داشت:
به  210روستاي استان كرمانشاه آبرساني سيار صورت ميگيرد و براي
هر خانوار بهطور ميانگين  200ليتر آب در روز در نظر گرفته شده است.
 33درصد آب روستايي پرت ميشود
شوهاني در بخش ديگري از سخنان خود افزود :خطوط انتقال آب ،نياز
مبرم به نگهداري ،تعمير و بازسازي شبكهها دارد .وي اظهار داشت:
متأسفانه دو هزار و  500كيلومتر خطوط انتقال آب روستايي سطح
استان فرسوده است كه يكي از داليل اصلي  33درصد پرت آب در
بخش آب روستايي بهشمار ميرود .او در ادامه با بيان اينكه در بحث
تعمير ،بازسازي ،نگهداري خطوط و شبكههاي آبرساني با كمبود
اعتبار مواجه هستيم ،يكي ديگر از داليل مهم پرتي آب را انشعاب
غيرمجاز دانست و گفت :تاكنون دو هزار انشعاب غيرمجاز در سطح
استان شناسايي شده است.
 زلزله 180ميليارد تومان
به تأسيسات زيربنايي  آبفاي روستایي خسارت زد
رئيس شركت آبفاي روستایي كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان
خود گفت :زلزله  7/3ريشتري  21آبان  96غرب استان کرمانشاه به
تأسيسات آبوفاضالب روستايي ،زيرساختهاي انتقال و شبكههاي
توزيع ،مخزنها و ايستگاه پمپاژ ،درمجموع  180ميليارد تومان
خسارت زد .او با بيان اينكه آب روستاهاي مناطق زلزله اكنون از
كيفيت خوبي برخوردار است ،بيان داشت :پايش و نظارت مدوام و
مستمر بر چشمهها و چاههاي آب آشاميدني انجام ميشود و هيچ
مشكلي از نظر آب سالم و بهداشتي در اين مناطق وجود ندارد .شوهاني
در ادامه كدري آب در برخي از روستاهاي مناطق زلزلهزده را ناشي از
پسلرزهها و باران شديد دانست و گفت :بهمحض اينكه گلآلودي در
چشمهها يا در چاهي مشاهده شود آب آن از سيستم انتقال آب خارج
ميشود تا به كيفيت استاندارد برسد و از اين نظر هيچ مشكلي وجود
ندارد .او اضافه كرد :براي برخي از روستاها و مناطق كه آب آشاميدني
آنها چندبار با مشكل مواجه شده تا پايداري قطعي آب مخزن ذخيره
تعبيه شده است و بهمحض ايجاد مشكل در آب اين مناطق ،آب مخزن
ذخيره وارد مدار ميشود.
مصرف آب در مناطق زلزلهزده  5/2برابر شد
وي با اشاره به اينكه يك سال كنتور مشتركان آبفاي روستايي مناطق
زلزلهزده كرمانشاه قرائت نشد و هيچ پولي از روستاييان گرفته نشد ،گفت:
در اين مدت مصرف آب در اين مناطق بهدليل شكستگي خطوط لوله آب و
تأسيسات ،رايگانبودن آب و افزايش ساختوسازها 5/2برابر شد .شوهاني
در ادامه بيان داشت :از  21آبان سال جاري براي مشتركان روستايي
مناطق زلزلهزده قبض صادر ميشود و مشتركان بايد پول آن را پرداخت
كنند .وي تعرفه هزينه آب روستايي را  50درصد تعرفه نزديكترين شهر
به روستاها دانست و گفت :با توجه به هزينههاي تأمين آب ،خطوط انتقال،
شبكههاي توزيع آب در روستاها ،نگهداري ،تعمير و مرمت ،بازسازي
درآمد شركت آبوفاضالب روستايي به هيچوجه با هزينه قابلمقايسه
نيست و اين صددرصد ضرر است و فقط بهدليل خدمترساني به مردم
صورت ميگيرد .وي در پايان گفت :شركت آبوفاضالب روستايي استان
ميز الكترونيكي خدمت ايجاد كرده و در سايت الكترونيكي اين شركت
 22نوع خدمت به مردم ارائه ميشود كه الزم نيست مردم حتماً مراجعه
حضوريداشتهباشند.

 73درصد ظرفيت سد كوثر
پر شده است

مدير اداره بهرهبرداري و نگهداري سد كوثر گچساران گفت 73 :درصد از
ظرفيت سد مخزني كوثر در اين شهرستان با بارندگيهاي مطلوب امسال پر
شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،اكبر خدري افزود :بارش باران
سال زراعي جاري سبب ذخيرهشدن  211ميليون مترمكعب آب در پشت
سد كوثر در اين شهرستان شد .مدير اداره بهرهبرداري و نگهداري سد كوثر
گچساران گفت :بارندگيهاي امسال سبب باالآمدن آب سد كوثر بهميزان
 21متر شدهاست .مخزن سدكوثردر سال 1393برايآخرينبار سرريز شد.
خدري گنجايش مخزن سد كوثر را  580ميليون مترمكعب اعالم كرد و
گفت :آب سد كوثر از رودخانه خيرآباد تأمين ميشود كه اين رودخانه از
رودهاي شاهبهرام و دهدشت بهوجود ميآيد .خدري اظهار داشت :هماينك
ميزان آب ذخيرهشده در درياچه سد كوثر به  424ميليون مترمكعب
رسيده است كه  156ميليون مترمكعب بيشتر از مدت مشابه سال پيش
است .خدری با بيان اينكه نرمال تراز اين مخزن بتني با سطح دريا 625متر
است گفت :هماكنون تراز اين سد  614/5متر است .مدير اداره بهرهبرداري
و نگهداري سد كوثر گچساران گفت 445 :ميليمتر باران از اول مهرماه
تاكنون در ايستگاه هواشناسي سد ملي كوثر گچساران به ثبت رسيده
است .خدري افزود :مجموع بارشهاي ثبتشده سال زراعي گذشته در
ايستگاه هواشناسي سد كوثر 210ميليمتر بود .خدري گفت :از ابتداي مهر
امسال تاكنون 41ميليون مترمكعب آب آشاميدني براي پنج استان جنوبي
كشور ،پنج ميليون مترمكعب آب كشاورزي ،يك ميليون مترمكعب آب در
بخش صنعت و 21ميليون مترمكعب براي ساير (زيستمحيطي) رها شده
است .سد كوثر آب آشاميدني دو ميليون و  500هزار نفر را در استانهاي
جنوبي كشور شامل كهگيلويه و بويراحمد ،بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان و
فارس تأمين ميكند .سد ملي كوثر در 55كيلومتري غرب دوگنبدان مركز
شهرستان گچساران قرار دارد.
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آبخيزداري استان قم خبر داد
مديركل منابع طبيعي و 
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اجرایطرحكاداستردرسطح 450هزارهكتار
سبزینه

نرگس کالنی

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم گفت :برنامههاي
آموزشي ،ترويجي و ساختارسازي اجتماعي براي مراقبت از
ظرفيتهاي منابع طبيعي در  14روستاي واقع در محدوده
پروژههاي صندوق توسعه ملي دنبال ميشود .به گزارش
«سبزینه» سيد محمدتقي سجادي با اشاره به فرارسيدن
چهلمين سالگرد انقالب اسالمي اظهار كرد :هر چند اصحاب
رسانه نسبت به انعكاس دستاوردها اهتمام داشتهاند ،اما
دستاوردهايي كه در اين  40ساله حاصل شده از سوي دستگاهها
به شيوه مطلوب منعكس نشده است .وي اضافه كرد :ادارهكل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم همزمان با دهه فجر انقالب
اسالمي در كنار ديگر دستگاههاي اجرايي در نمايشگاه «شكوه
 40ساله» در قم در قالب محتوايي به بررسي دستاوردهاي
منابع طبيعي در چهار دهه اخير پرداخته است .مديركل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان قم از اختصاص اعتبارات ويژه از
صندوق توسعه ملي براي انجام فعاليتهاي مختلف در حوزه
آبخيزداري ياد كرد و گفت :در اين اعتبارات  627حوضه آبخيز
در شهرستانهاي كشور مورد توجه قرار گرفته است كه بخشي
از اين حوزهها به استان قم اختصاص دارد .وي با بيان اينكه
تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملي به صورت  100درصد
خواهد بود ،عنوان كرد :رويكرد اجراي پروژههاي صندوق توسعه
ملي جامعمحور بوده ،به اين معنا كه فعاليتهاي مرتبط با منابع
طبيعي بايد در حوضههاي آبخيز مورد نظر تكميل شود و بعد از
آن به دنبال اجراي پروژههاي ديگر در حوضههاي ديگر برويم.
حفظ ،احياء ،توسعه و بهرهبرداري
 4محور اصلي منابع طبيعي
سجادي از حفظ ،احياء ،توسعه و بهرهبرداري به عنوان چهار
محور اصلي منابع طبيعي و آبخيزداري ياد كرد و ادامه داد:
برنامههاي آموزشي ،ترويجي و ساختارسازي اجتماعي براي
مراقبت از ظرفيتهاي منابع طبيعي در  14روستاي واقع در
محدوده پروژههاي صندوق توسعه ملي دنبال ميشود .وي با
اشاره به لزوم تعيين پيوستهاي زيستمحيطي و منابع طبيعي
در پروژههاي عمراني قم تصريح كرد :مالحظه حق و حقوق
غيرمادي منابع طبيعي را قانونگذار پيشبيني كرده و موضوعي
فرادستگاهي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .وي با بيان
اينكه جلوگيري از توسعه به نام منابع طبيعي موضوع نادرستي
است ،تصريح كرد :بر اساس بند «ب» ماده  12قانون خسارت بر
اثر اجراي پروژههاي عمراني بايد در قيمت تمامشده پروژه لحاظ
و در موافقتنامه عمراني ديده شود تا بعد از اجراي پروژه مرمت
انجام و اثرات تخريبي در حد امكان رفع شود ،اما در بسياري از
پروژههاي عمراني قم اين موضوع ديده نميشود.
توسعه غيرضروري معادن
ضربه جدي بر پيكره منابع طبيعي
سجادي با اشاره به اينكه ايجاد و توسعه غيرضروري معادن،
ضربه جدي به منابع طبيعي ميزند ،گفت :تا زماني كه اين
باور ايجاد نشود كه توسعه هزينه دارد و منابع طبيعي ظرفيتي
محدودي است كه طي ميليونها سال شكل گرفته و تجديد نيز
نميشود ،دستيابي به اهداف بلندمدت پروژههاي منابع طبيعي
محقق نخواهد شد .وي يادآور شد :مساحت كشور  165ميليون
هكتار است و طي  10سال گذشته بيش از  95هزار مورد استعالم
براي ايجاد معدن در مساحتي با بيش از  65ميليون هكتار از
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري گرفته شده است كه با سه
ميليون هكتار آن موافقت شده .سجادي گفت :براي فعاليتهاي
معادن در سطح كشور به صورت ميانگين  0/6درصد موافقت
شده ،درحالي كه اين آمار در استان قم به  0/91درصد رسيده
و به همين علت توليد شن و ماسه به ميزاني است كه قيمت
آن بسيار پايين آمده و استانهاي ديگر از ظرفيت معادن قم

با قيمتهاي پايين استفاده ميكنند .مديركل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان قم با بيان اينكه در رابطه با توسعه استان بايد
با احتياط برخورد كنيم ،عنوان كرد :يك ميليون و  300هزار نفر
جمعيت اين استان است و بيش از اين آمار نيز زائر در اين استان
حضور مييابد و به همين علت حساسيتهاي منابع طبيعي بايد
به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.
گردشگري ،اولويت نخست توسعه قم
در سند آمايش اين استان است
وي ادامه داد :گردشگري اولويت نخست توسعه قم در سند
آمايش اين استان است ،درحالي كه  60درصد اين استان را كانون
گرد و خاك تشكيل ميدهد و  400هزار هكتار نيز در آستانه
بيابانيشدن است و تاكنون نيز نزديك به  40درصد از مراتع
استان در قالبهاي مختلف واگذاري شده يا حق بهرهبرداري آن
به افراد سپرده شده است؛ به همين علت بايد در توسعه مراقب
ظرفيتهاي باقي مانده باشيم .سجادي خاطرنشان كرد :توسعه
پروژههاي ملي در قم موضوعي است كه ميتواند هزينههاي
سنگيني را برای مردم قم داشته باشد ،چراكه مصرفكننده اين
پروژهها فقط قم نيست ،اما به اين علت كه قم در كنار تهران
و محل عبور  18استان است ،بايد اين هزينه را پرداخت كند،
درحالي كه متوليان اين پروژهها ملي نيز بايد بر اساس بند «ب»
ماده  12قانون جبران خسارت وارده به عرصههاي منابع طبيعي
را دنبال كنند .وي از وضعيت گنبد نمكي قم ياد كرد و گفت:
اين گنبد را به عنوان محدوده معدني ثبت كرده بودند ،اما بعد از
مدتي از حالت معدن خارج و مجوز بهرهبرداري از آن باطل شد،
اكنون نيز تفاهم نامهاي با گردشگري داشته تا مجموعه گنبد

نمكي را به عنوان سايت گردشگري در اختيار سرمايهگذار قرار
دهيم ،هر چند واگذاري اراضي مرتعي و جنگلها بايد در قالب
قانون دنبال شود .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
قم با اشاره به وضعيت فعلي عرصه فرودگاه قم تصريح كرد:
تكليف سرمايهگذار قبلي اين پروژه مشخص شده است و اكنون
استانداري به معرفي سرمايهگذار جديد براي اين پروژه مکلف
شده است.
وجود  105هزار هكتار كانون توليد گرد و غبار در قم
وي از وجود  105هزار هكتار كانون توليد گرد و غبار در قم
خبر داد و افزود :گستره تخريب به ميزاني باالست كه نيازمند
هزينههاي بااليي جبران خسارتها هستيم ،اما فعاليت در اين
كانونها بر اساس مطالعات مصوب دنبال ميشود .سجادي با
تأكيد بر اينكه رويكرد حفاظتي منابع طبيعي به عنوان يك
ركن مورد توجه قرار ميگيرد ،مطرح كرد :ابتداييترين كار در
اين حوزه ،اجراي برنامه كاداستر است كه اگر تكميل و نقشهها
بر اساس سندهاي تك برگ مشخص شود ،مشكالت اين حوزه
به حداقل ميرسد .وي به اجراي كمربند حفاظتي به طول 40
كيلومتر در استان قم براي مشخص كردن حدود اراضي جنگلي
و مرتعي اشاره و اضافه كرد 970 :هزار هكتار مساحت اراضي
جنگلي و مرتعي استان قم است كه طرح كاداستر در  450هزار
هكتار از اين مساحت اجرا شده است.
سجادي با بيان اينكه بهشدت موافق توسعه استان بهخصوص در
پروژههاي مرتبط با مسائل زيستمحيطي از جمله نيروگاههاي
خورشيدي هستيم ،گفت :درباره اين پروژهها متولي واگذاري
مجموعه جهاد كشاورزي است ،اما منابع طبيعي به عنوان متولي

اصلي اراضي مرتعي بايد بر اساس قانون مورد نظر ،اين واگذاري
را تأييد كند .وي از پايان طرح مميزي مراتع براي مشخص
كردن حق بهرهبرداري جوامع محلي در بيش از  98درصد
مساحت اراضي مرتعي و جنگلي استان قم ياد كرد و گفت :در
گذشته به واسطه قانون و بر اساس اين پروانهها و طرحها سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري براي بخشي از جامعه حقي را ايجاد
كرده بود ،اما اكنون بخش ديگري از دولت به دنبال واگذاري اين
حق به بخش ديگري از جامعه است ،درحالي كه قبل از واگذاری
حق به افراد بايد حقوق افراد قبلي مشخص شود.
منابع طبيعي موافق واگذاری اراضي مرتعي و جنگلي
به پروژههاي پنل خورشيدي نيست
سجادي خاطرنشان كرد :بنده به هيچ دليل موافق اين
نيستم كه مالكيت اراضي مرتعي و جنگلي به پروژههاي پنل
خورشيدي واگذار شود ،چراكه براي اين پروژهها ميتوان از
ظرفيت بهرهبرداران قبلي استفاده كرد تا با حذف هزينههاي
حقوقي از قيمت تمامشده پروژهها نيز بكاهيم .وي با بيان اينكه
تاكنون براي پروژههاي پنل خورشيدي  11مجوز صادر شده
است ،اظهار كرد :تاكنون در استان قم  30هزار هكتار اراضي
مرتعي و جنگلي در قالبهاي مختلف براي طرحهاي كشاورزي
و غيركشاورزي واگذار شده و بهرهبرداري از مساحتي بيش
از  300هزار هكتار نيز براي معادن درنظر گرفته شده است
كه اين مساحت نزديك به  40درصد مجموع اراضي مرتعي
و جنگلي استان ميشود ،اما اين حجم از واگذاريها به نتيجه
پيشبينيشده نرسيده و استان قم نتوانسته به جايگاه مورد نظر
در حوزه اشتغال و توسعه برسد.

در دولت تدبير و اميد  6ميليون روستايي از آب شرب سالم بهرهمند شدند

مديرعامل شركت مهندسي آبوفاضالب كشور
گفت :در دولت تدبير و اميد شش ميليون تن
از جمعيت روستايي كشور از آب شرب سالم
بهرهمند شدند .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ايرنا ،حميدرضا جانباز در حاشيه آغاز عمليات
اجرايي شبكه توزيع آب روستاي آورزمان مالير
اظهار داشت :در حال حاضر بيش از  75درصد از
جمعيت روستايي كشور از نعمت آب شرب سالم
بهرهمندند .وي ادامه داد :طبق تعريف بينالمللي
اين ميزان بهرهمندي جمعيت روستايي كشور از
آب شرب سالم بيش از  90درصد است كه تا پايان

سال  98درصدديم بين  800هزار تا يك ميليون
تن از جمعيت روستايي كشور به اين جمعيت
اضافه شود .وی بيان كرد 924 :مجتمع روستايي
در سطح كشور تعريف شده است كه امیدواریم از
محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و بهپيشنهاد
دولت و بهدستور رهبر معظم انقالب و در روزهاي
آينده با تصويب مجلس بتوانيم اعتبارات خوبي را
براي اين مجتمعها اختصاص دهيم .جانباز گفت:
در دهه فجر امسال  40طرح بزرگ در سطح كشور
را هدفگذاري كرديم كه شامل تصفيهخانههاي
آبوفاضالب و سامانههاي شيرينسازي آب است.

وي ادامه داد :طبق ارزيابي اوليه كه از اليحه بودجه
سال  98و تغييراتي در كميسيون تلفيق مجلس
صورت گرفته است ،به سرفصلهاي آبرساني،
فصل عمران شهري و فاضالب و بهويژه آبرساني
روستايي توجه الزم شده است .جانباز اظهار
داشت :پيشبيني ما اين است كه بتوانيم بودجه
خوبي را از صندوق توسعه ملي براي تكميل و
بهرهبرداري از مجتمعهاي آبرساني جذب كنيم.
وي يادآور شد :در بودجه سال  98بهگونهاي عمل
ميكنيم كه متوسط شهرستانها به استانها
برسد كه در سفر امروز به استان همدان ،عمليات

اجرايي سه مجتمع آبرساني با اعتبار  80ميليارد
ريال آغاز ميشود .مديرعامل شركت مهندسي
آبوفاضالب كشور تأكيد كرد :در گام نخست
هدف ما تكميل مجتمعهاي آبرساني روستايي
است و بايد بهسمتي پيش برويم كه روستاهاي
بدون آب شرب باالي  20خانوار در كشور نداشته
باشيم .جانباز ادامه داد :در كل كشور حدود 200
روستا در بخش ريالي فاضالب و در بخش استفاده
از بانك توسعه اسالمي هدفگذاري شده است
كه  75روستا از محل اعتبارات عمراني و 111
روستا از محل اعتبارات بانك توسعه اسالمي

در حال اجراي شبكه فاضالبهاي روستايي
هستند .با حضور مديرعامل شركت مهندسي
آبوفاضالب كشور عمليات اجرايي سه طرح
آبوفاضالب روستايي استان همدان بهصورت
همزمان با اعتباري حدود  79ميليارد ريال آغاز
شد .اين طرحها شامل اجراي شبكه توزيع آب
روستاي آورزمان مالير با اعتبار  20ميليارد ريال،
آبرساني به روستاي دستجرد شهرستان بهار با
اعتبار  20ميليارد ريال و اجراي خط انتقال مرحله
دوم مجتمع عظيم دره كبودرآهنك با اعتبار 39
ميليارد ريال است.

جنگل و مرتع

عملياتآبخيزداري
عمر مفيد سدها را   افزايش ميدهد

مديركلمنابعطبيعيوآبخيزدارياستانكردستانگفت:انجام
عمليات آبخيزداري موجب تثبيت خاك ميشود و از حركت
رسوبات به پشت مخزن سدها جلوگيري كرده و عمر مفيد سدها
را باال ميبرد و همچنين به توزيع عادالنه آب در منطقه كمك
بسيار زيادي میکند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
سعدي نقشبندي در همايش مديريت چراي دام و همانديشي
مجريان طرحهاي جامع آبخيز اظهار كرد :استان كردستان با
وجود پنج حوضه اصلي آبخيز سرچشمه بسياري از استانها و
كشور همسايه است و آب بهعنوان منبع تجديدشونده بهراحتي
با اجراي طرحهاي مديريت آب ،قابلكنترل و مديريت است .وي
افزود :براي تشكيل يك سانتيمتر خاك بين  ۳۰۰تا  ۵۰۰سال
زمان نياز داريم و از آنجا كه خاك و آب بستر حيات هستند
جايگاه ويژهاي در زندگي ما انسانها دارند و اين دو مورد ارتباط
مستقيمي نيز با پوشش گياهي و بارندگي در سطح استان دارند،
بهشكلي كه هر مكاني كه پوشش گياهي زیادی داشته باشد و
رطوبت بااليي دارد و ميزان نزوالت آسماني بسيار بيشتر است.
نقشبندی ،با اشاره به ضرورت و نقش سدسازي برای تأمين آب
شرب شهرها و روستاهاي پاييندست تصريح كرد :سدسازي
براي هيچ كشوري افتخار نيست و كشورهاي توسعهيافته اقدام
به تخريب سدهاي روزميني ميكنند و در حال احداث سدهاي
زيرزميني هستند و بهجاي هزينه كالن در سدسازي ميتوان
با هزينههاي بسيار پايينتري با مجموعهعمليات آبخيزداري
اقدامات مؤثرتري انجام داد .وي عنوان كرد :با حفاظت از
مراتع و جنگلها و پوشش گياهي ميتوانيم سرعت حركت

آب را بعد از نزوالت آسماني كاهش دهيم اين اقدامات مهم
در مجموعه عملياتي بهعنوان عمليات آبخيزداري تعريف شده
است .نقشبندي ادامه داد :از ديرباز مردم خودجوش عمليات
آبخيزداري را با قراردادن شاخههاي درختان در بستر آبراههها
انجام ميدادند و اكنون اين اقدامات بهروش علمي و مديريتي
با مشاركت مردم انجام ميشود كه موجب كاهش سرعت آب و
درنتيجه حفاظت خاك افزايش سرعت نفوذ آب به داخل زمين و
درنتيجه تقويت چشمهها و سرسبزي كوهستانها ميشود .وي
خاطرنشان كرد :جدا از اينكه انجام عمليات آبخيزداري موجب
تثبيت خاك ميشود از حركت رسوبات به پشت مخزن سدها
جلوگيري كرده و عمر مفيد سدها را باال ميبرد و همچنين به
توزيع عادالنه آب در منطقه كمك بسيار زيادي میکند .مديركل
منابع طبيعي و آبخيزداري گفت :نعمتهاي الهي ازجمله مراتع
و جنگلها براي بهرهبرداري ما انسانها آفريده شدهاند كه وظيفه
حفاظت از آنها ابتدا برعهده بهرهبرداران محلي و سپس اداره
كل منابع طبيعي است .وي خاطرنشان كرد :سياست سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور در حفاظت از منابع طبيعي
تنهاباكمكمردمامكانپذيراستومشاركتمستقيمدررعايت
قوانين حفاظتي ،مانند رعايت چراي دام ،لزوم تعادل دام و مرتع
توسط خود بهرهبرداران از بديهيات حفاظت از مراتع استان است.
نقشبندي در پايان يادآور شد :بهرهبرداري غيراصولي از مراتع
موجب تغيير پوشش گياهي نوع خوشخوراك براي دام به انواع
وحشي بدون ارزش ميشود كه نياز است بهرهبرداران حفاظت از
عرصههاي طبيعي را جدي بگيرند.

كشف و ضبط 5دستگاه نيسان حامل هيزم قاچاق در آبدانان

مدير اداره منابع طبيعي شهرستان آبدانان از كشف و ضبط پنج دستگاه
نيسان حامل هيزم قاچاق از منطقه ديناركوه آبدانان در سال جاري خبر
داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،سيد قدرت نوروزيفرد اظهار
داشت :در راستاي جلوگيري از تخريب جنگلها و جلوگيري از حمل
غيرمجاز هيزم در منطقه ديناركوه در سال جاري تعداد پنج دستگاه
نيسان كه حامل هيزم قاچاق بودند شناسايي و به محاكم قضايي ارجاع
داده شده است .وي افزود :منطقه ديناركوه داراي پوشش جنگلي
بسيار زيبا از درختان بلوط بوده كه ديررشد هستند و عمري طوالني
دارند كه گاهی به دو هزار سال نيز ميرسد .اين نوع درخت  40سال

طول ميكشد كه بار دهد پس بايد تمام تالش خود را براي حفظ اين
ميراث طبيعي بهكار ببريم .وی ادامه داد :كشيك هماهنگ اداره منابع
طبيعي و اداره حفاظت محيطزيستبرای جلوگيري از تخريب جنگلها
و حفاظت از اين ميراث ارزشمند امسال به اجرا درآمده است .نوروزي
تصريح كرد :حضور يگان حفاظت منابع طبيعي در منطقه جنگلي
كبيركوه و ديناركوه باعث كاهش  95درصدي حريق در سطح اين
جنگلها شده است .وي از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه
تخريب جنگل و حمل هيزم قاچاق با شماره تلفنهاي  33622112و
 5365و تلفن رايگان  1504تماس حاصل كنند.

 160هزار هكتار عمليات آبخيزداري در البرز به سرانجام رسيد

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري البرز گفت :در دوران  40ساله
انقالب اسالمي براي توسعه پايدار در البرز و بهويژه در مناطق روستايي و
محيطهايطبيعي 160هزارهكتارعملياتآبخيزداريانجامشدهاست.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،حامد فرضي با تبريك فرارسيدن
چهلمين فجر انقالب اسالمي گفت :در اين مدت در بخش فعاليتهاي
آبخيزداري  640هزار هكتار عمليات كنترل رسوب در پشت سدها و
سازهها ،يك هزار و  440هزار تن كنترل فرسايش خاك و  245ميليون
مترمكعب تغذيه سفرهها ي آب زميني و استحصال آب انجام شده است.
وي گفت :مجمع خيرين آبخيزداري وآبخوانداري در استان البرز با
تأكيد بر نقش مشاركتي مردم به بركت پيروزي انقالب اسالمي در استان
تشكيل شده است .فرضی ادامه داد :همچنين براساس ماده چهار قانون
ساماندهي ،توليد و عرضه مسكن ،طرح هادي براي 28روستا بهمساحت
 451هكتار براي توسعه روستاها انجام شده است .وي گفت :شناسايي

اراضي مستعد براي ايجاد نيروگاه خورشيدي بهمساحت دو هزار و 800
هكتار و انعقاد قرارداد بهمساحت  100هكتار در البرز به سرانجام رسيده
است .وي درباره فعاليتها در حوزه بيابان نيز افزود :در دوران پس از
پيروزي انقالب اسالمي تاكنون 10هزار و  669هكتار طرحهاي مقابله
با بيابانزايي 728 ،هكتار پروژه نهالكاري با مشاركت بخش خصوصي
و ساير دستگاهها ،طرح بينالمللي تعميم ترسيب كربن بهمساحت 37
هزار و  827هكتار در شهرستان اشتهارد و اجراي پروژه آگاهسازي جوامع
محلي با اولويت دانشآموزان و مربيان مناطق بياباني براي نخستينبار در
كشور اجرا شده است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز به
فعاليتهاي ترويجي در اين مدت نيز اشاره كرد و اظهار داشت :اتحاديه
تعاونيهاي تخصصي منابع طبيعي 23 ،تعاوني تخصصي منابع طبيعي
و پنج تعاوني فراگير در سطح استان 500 ،كالس آموزشي ويژه ساكنان
حوضههاي آبخيز تشكيل شده است.

