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انتقال آب خزر براي برنامهريزيهاي توسعهاي كشور بايد همراه با تأمل و آيندهنگري باشد

اخبار آب
وزير نيرو خبر داد

تأمين آب موردنياز نوار ساحلي جنوب
كشور با شيرينسازي آب دريا

وزير نيرو از گسترش طرحهاي آبشيرينكن در جنوب كشور خبر داد و
گفت :با اجراي اين طرحها بخشي از آب موردنياز نوار ساحلي جنوب كشور
با شيرينسازي آب دريا تأمين ميشود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر،
رضا اردكانيان در آيين كلنگزني طرحهاي وزارت نيرو در استان بوشهر
اظهار داشت :شش پروژه مهم صنعت برق و آب در استان بوشهر آغاز شد.
وي اضافه كرد :از اين تعداد سه پروژه برق با اعتبار  ۹۰ميليارد تومان آغاز
شده است و سه پروژه شيرينسازي آب با اعتبار  ۱۷۵ميليارد تومان نيز
براي تأمين آب مردم آغاز شده است .وزير نيرو خاطرنشان كرد :فاز اول
پروژههاي آبشيرينكني كه آغاز شده بهميزان ۵۰درصد در تابستان آينده
آماده بهرهبرداري ميشود و  ۵۰هزار مترمكعب ديگر نيز تا پايان سال ۹۸
به بهرهبرداري خواهد رسيد .وي بيان كرد :دولت دوازدهم در مجموع ۴۵
درصد جمعيت استان بوشهر را تحت پوشش منابع آبي از محل پروژههاي
آبشيرينكن قرار ميدهد كه قدم بزرگي براي رفع مشكل بيآبي استان
بوشهر است .اردكانيان تصريح كرد :دو پروژه شيرينسازي آب دريا در
كنگان و بوشهر در حال بهرهبرداري است كه تحول بزرگي در تأمين آب
پايدار شكل گرفته و تداوم يافته است .وي افزود :وزارت نيرو در نوار ساحلي
جنوب كشور نيازهاي آبي و شرب را از طريق دريا و شيرينكردن آب ايجاد
خواهد كرد .هرچند اين نوع توليد آب گرانقيمت است ،ولي نقش مهمي
در تأمين آب خواهد داشت .وزير نيرو بيان كرد :براي توليد هر مترمكعب
آب هفتهزار تومن هزينه ميشود ،ولي مردم در شهرها فقط  ۵۰۰تومان و
در روستاها  ۲۵۰تومان بهازاي هر متر پرداخت ميكنند كه نيازمند مصرف
بهينه هستيم .وي گفت :وزارت نيرو در كل استان بوشهر براي سدسازي،
شبكه آبياري ،زهكشي و آبوفاضالب و صنعت برق و انرژي در مجموع
 ۱۰۴پروژه بزرگ در دست اجرا دارد كه داراي پيشرفت  ۴۲درصدي است
و بالغ بر چهارهزار و  ۲۰۰ميليارد تومان براي آن اعتبار در نظر گرفته كه
در حال هزينهشدن است .اردكانيان خاطرنشان كرد :اميدواريم با حمايت
نمايندگان كشور و استان بوشهر از برنامههاي وزارت نيرو شاهد اجراي
پروژههايتوسعهمحوراينوزارتخانهباشيم.
مديرعامل شركت آب منطقهاي اصفهان خبر داد

جريان زايندهرود در اصفهان
همزمان با آغاز نوروز

مديرعامل شركت آب منطقهاي اصفهان با اعالم خبر افزايش خروجي
از سد زايندهرود طي روزهاي آينده گفت :زايندهرود در آغاز تعطيالت
نوروز در شهر اصفهان جاري ميشود و تا اواسط خرداد ادامه مييابد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،مسعود
ميرمحمدصادقي افزود :خروجي از سد زايندهرود بهگونهاي افزايش مييابد
كه در تعطيالت نوروز آب در رودخانه زايندهرود در سطح شهر اصفهان
جاري باشد .وي با تأكيد بر اينكه افزايش خروجي خللي در سهم آب شرب،
كشاورزي و صنعت وارد نميكند ،خاطرنشان كرد :آب حداكثر تا اواسط
خردادماه جريان دارد .مديرعامل شركت آب منطقهاي اصفهان تصريح كرد:
آب براي كشاورزان شرق و غرب طبق پيشبينيهاي انجامشده در موعد
مقرر توزيع و تأمين خواهد شد .ميرمحمد صادقي با اشاره به ذخيره 170
ميليون مترمكعب آب در مخزن سد زايندهرود افزود :ميزان بارندگي در
ايستگاه شاخص زايندهرود در 24گذشته 18ميليمتر ثبت شده است .وي
آمار تجمعي بارشها را در اين ايستگاه يكهزار و 400ميليمتر اعالم كرد و
افزود :شركت آب منطقهاي اصفهان تا آخر سال آبي امسال كه تابستان 98
خواهد بود به تعهدات آبي خود در تأمين آب كشت كشاورزي شرق و غرب
و همچنين آب شرب مطمئن عمل خواهد كرد.

آب سدهاي استان گلستان رهاسازي شد

شركت آب منطقهاي استان گلستان از لبريزشدن سدهاي استان
و آزادسازي بخشي از آب مخزن سدهاي استان خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،شركت آب
منطقهاي گلستان اعالم كرد براساس پيشبيني سازمان هواشناسي
كشور مبني بر وقوع بارش گسترده در سطح استان ،تا پايان هفته
جاري و خطر وقوع سيالب در رودخانهها و مجاري آبي استان ،با هدف
مديريت سيالب رهاسازي آب از سدهاي استان انجام شد .از همه مردم
استان تقاضا داريم از نزديكشدن به رودخانهها ،مجاري آبي ،مسيلها،
كانالهاي آب و مخازن سدها خودداري كنند.

تعويض بيش از  6هزار كنتور خراب
در شهرهاي استان زنجان

مديرعامل شركت آبوفاضالب استان زنجان گفت :امسال در  11ماهه
سال جاري اين شركت توانسته است بيش از ششهزار كنتور خراب
مشتركان آب شهري در استان زنجان را تعويض و استانداردسازي
كند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايلنا ،عليرضا جزء قاسمي اظهار
داشت :تعداد كل كنتورهاي خراب موجود در شهرهاي استان زنجان
ششهزار و  400فقره است كه از اين ميزان بيشترين كنتور خراب
بهترتيب مربوط به شهرهاي زنجان ،ابهر و خرمدره است .وي افزود:
در سال جاري بيش از یکهزار و  400انشعاب غيرمجاز در شهرهاي
استان زنجان شناسايي و از اين تعداد بيش از یکهزار و  100انشعاب
به مجاز تبديل شده است .مديرعامل شركت آبفاي استان زنجان گفت:
طي  11ماهه سال جاري تنها در شهر زنجان  883مورد انشعاب
غيرمجاز شناسايي شده است كه  771مورد از اين انشعابات به
مجاز تبديل شده است .جزء قاسمي اعالم كرد :در سال جاري 195
مورد معافيت براي انشعابات تحت پوشش كميته امداد ،بهزيستي و
انشعابات خاص اختصاص داده شده است .اين مسئول گفت :شركت
آبوفاضالب استان زنجان بهترين و باكيفيتترين آب آشاميدني را
برای شرب شهروندان در  21شهر استان زنجان تهيه و توزيع ميكند؛
كيفيت آب خط قرمز اين شركت است.

ارائه خدمات غيرحضوري به
بهرهبرداران منابع آب در استان سمنان

معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي سمنان از ارائه
خدمات غيرحضوري به بهرهبرداران منابع آب و امور مشتركان از
طريق دفاتر  ICTروستايي و ادارات پست شهرستانها در اين استان
خبر داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت
نيرو (پاون) ،محمدرضا خاموشي گفت :از  15اسفندماه جاري ،طبق
تفاهمنامه بين شركت آب منطقهاي و اداره كل پست استان سمنان،
ارائه خدمات به مشتركان و متقاضيان اين شركت در دفاتر پستي،
شهري و روستايي از طريق سامانه يكپارچه حفاظت و بهرهبرداري
منابع آب و امور مشتركان (ساماب) انجام ميشود .وي افزود :اين
تفاهمنامه برای اجراي قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي
ايران و اجراي مواد مرتبط در فصل دوم قانون مديريت خدمات
كشوري و آييننامه ايجاد و بهرهبرداري از دفاتر پستي ،پيشخوان
خدمات دولت و دفاتر  ICTابالغي از سوي رئيسجمهوري بهمنظور
ايجاد بسترهاي الزم براي كاهش تصديهاي دولت و كاهش تقاضاي
سفر ،بين شركت سهامي آب منطقهاي سمنان و اداره كل پست
استان سمنان منعقد شده است .معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت
آب منطقهاي سمنان تصريح كرد :مشتركان و متقاضيان اين شركت
در دفاتر پستي شهري و روستايي در سراسر استان ،ميتوانند خدمات
مرتبط با سامانه يكپارچه حفاظت و بهرهبرداري منابع آب و امور
مشتركان (ساماب) را دريافت كنند.
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طرح انتقال آب خزر با پيگيري رئيسجمهور و معاونش در سازمان
محيط زيست با وجود همه مخالفتها جان گرفته است ،اما بيالن و
كيفيت آب ،اثرات محيط زيستي ،اقتصادي و اجتماعي در اين طرح
بايد بررسي شود .انتقال آب درياي خزر به سمنان همواره منتقدان
و مدافعان گوناگوني داشته است .از منظر فني در مطالعه اين طرح
نكات ويژهاي را بايد مد نظر قرار داد .نخستين مسأله كه بيفاصله به
ذهن متبادر ميشود ،مسأله بيالن آب است .رفتار نوساني آب درياي
خزر به عنوان يكي از مهمترين ويژگيهاي اين دريا بر تمامی طرحها
و كاربريهاي موجود در سواحل دريا تأثير ميگذارد و الزم است به
موضوع بيالن آب دقت ويژهاي شود تا در آينده در اثر نوسانات درياي
خزر از حيث افزايش و كاهش تراز سطح آب ،به پروژهها و تأسيسات
آسيبي وارد نشود و به عبارت ديگر توسعه انجام شده پايدار باشد .عدم
لحاظکردن اين موضوع در گذشته خسارتهاي جدي به فعاليتهاي
انجام شده در سواحل كشور وارد كرده است .مهمترين عوامل موثر بر
بيالن آبي درياي خزر ،پديدههاي اقليمي و عوامل انساني بوده و روند
كاهشي فعلي تراز آب ناشي از كاهش آبدهي رودخانه ولگا و افزايش
تبخير آب دريا بر اثر افزايش دما است .در آخرين مدلهاي پيشبيني
روسيه به روند افزايشي كوتاهمدت آب دريا از سال  ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰
اشاره شده است.
با اين حال برداشت  ۲۰۰ميليون مترمكعب در سال در برابر ميزان
هدررفت ناشي از تبخير دريا بسيار ناچيز بوده و اين ميزان برداشت بر
نوسانات كلي درياي خزر تأثيري ندارد؛ ليكن بيالن متغير آب ،بر ساحل
و محل تأسيسات در نظر گرفته شده با توجه به شيب كم ناحيه ساحلي
و كم ژرفاي دريايي تأثير گذاشته و الزم است اثر نوسانات درياي خزر بر
محل برداشت آب و نيز تاالبهاي مجاور مانند ميانكاله بررسي شود و با
توجه به حساسيت بيشتر اين ناحيه و تأثيرپذيري بيشتر از نوسانات
آب دريا ،الزم است سناريوهاي احتمالي پيشروي و پسروي آب در اين
مكان مورد مطالعه قرار گيرد.
 مكان آبگيري
يكي از مسائل و موضوعات مهم در طرح انتقال آب درياي خزر،
انتخاب محدوده آبگيري از درياست .منطقه انتخاب شده فعلي واقع در
سواحل گهرباران و شش كيلومتري آبگير نيروگاه نكا ،در بخش شرقي
سواحل مازندران و مابين دو رودخانه نكارود و تجن قرار گرفته و بندر
اميرآباد به عنوان يكي از مهمترين بنادر درياي خزر در شرق اين منطقه
واقع است .منطقه ساحلي گهرباران داراي فرآيندهاي رسوبگذاري
فعال و با توپوگرافي بسيار ماليم در بستر دريا شناخته ميشود و
جز كمشيبترين سواحل مازندران به حساب ميآيد.
آنگونه كه در چهارمين نشست «چالشهاي مهم بخش آب كشور»
در موسسه تحقيقات آب با موضوع «انتقال آب درياي خزر؛ فرصتها و
چالشها» نيز عنوان شده ،در منطقه بندر اميرآباد ،كشتيسازي صدرا،
اسكلههاي نفتي و نيروگاه نكا فعاليت دارند .هر يك از تأسيسات يادشده
با توجه به وظايف كاري اقدام به ايجاد سازههاي دريايي و حوضچههاي
آرامش كردهاند كه اين سازهها در اثر جريانهاي غالب غرب به شرق در
خزر جنوبي ،مانعي در انتقال رانه رسوبي بوده و اين موضوع مالحظاتي
را در برداشت آب و تصفيه آن از منطقه گهرباران به وجود خواهد آورد.
البته اين موضوع عالوه بر شرايط طوفاني دريا و ايجاد تالطم و حركت
رسوبات بستر درياست كه موضوع قابل تأملي در آبگيري از دريا است.
تأمين آب ورودي به آب شيرينكن از محدوده تحت تأثير نيروگاه
سيكل تركيبي نكا ،كشتيسازي صدرا و اسكلههاي نفتي ميتواند
كيفيت انتقالي از خزر را متأثر كرده و ممكن است آلودگيهاي موجود
در خروجي تأسيسات فوق مانند فلزات سنگين ،قابليت استفاده از آب
انتقالي از خزر را براي مصرف شرب با مشكل روبهرو كند.
از طرفي خنك كردن توربينهاي نيروگاه نكا با استفاده از آب دريا كه
توسط آبگيرهاي دريايي احداث شده در ساحل تامين ميشود به دليل
توسعه صنعتي منطقه مجاور ،به لحاظ رسوبگذاري در حوضچههاي
آبگيري و افزايش دماي آب دريا ،دچار مشكالت جدي است و
پيشبيني ميشود با انجام پروژه انتقال آب خزر و دفع پسابهاي با
شوري و دماي باال به دريا و انتقال آن به محدوده آبهاي ساحلي
نيروگاه ،مشكالت فعلي براي نيروگاه حادتر شود .همچنين در مطالعات
انجام شده ،به آبگيري از عمق  ۲۵تا  ۳۰متری دريا به عنوان گزينه برتر

اشاره شده است .فاصله عمق  ۳۰متر دريا از خط ساحل در اين منطقه،
برابر  ۱۱الي  ۱۳كيلومتر است .لولهگذاري در كف دريا با توجه به رژيم
هيدروديناميكي و تغييرات بستر دريا ممكن است با چالشهايي همراه
بوده و عالوه بر اثرات زيستمحيطي ،نگهداري از تأسيسات اجرا شده
را با افزايش هزينه مواجه كند .عالوه بر اين در مطالعات انجام شده
پيرامون امواج و مد طوفان در اين ناحيه ،به امواج سهمگين به ميزان
 ۱۵متر با دوره بازگشت  ۱۰۰ساله اشاره شده است .اين مسائل از جمله
مواردي است كه الزم است در مطالعات جانمايي آبگير آبشيرينكن
مورد توجه و بررسي دقيقتري قرار گيرد.

شيرينسازي در مقصد در مناطق ديگر جهان مورد بررسي و مطالعه
قرار گيرد .گزينه شيرينسازي آب خزر در مقصد و پرهيز از تخليه
پساب به خزر ،هرچند از نظر زيستمحيطي ميتواند جذاب باشد،
ليكن نياز به بررسي مالحظاتي دارد كه از آن جمله افزايش هزينه
انتقال آبشور نسبت به آب شيرين ،افزايش هزينههاي نگهداري
تأسيسات انتقال به دليل خوردگي باالي آبشور و ضرورت احداث
حوضچههاي ايمن براي جلوگيري از پخش آبشور در موارد تخريب
خط انتقال ناشي از حوادث ،امكان ايجاد خطرات زيستمحيطي
مشابهايجاد ريزگردهاست.

اثرات محيط زيستي و دفع پساب
مسائل محيط زيستي اين طرح بسيار مهم بوده و در صدر اهميت و
مالحظات قرار دارد و الزم است در تمامی مراحل مطالعاتي و اجرايي
اعم از مكان آبگيري ،روش نمكزدايي ،مدل دفع پساب و انتقال
آب مورد توجه قرار گيرد تا اثرات زيستمحيطي اجراي طرح به
حداقل برسد .در اين مقوله الزم است محدودههاي حساس ساحلي
از نظر زيستمحيطي مشخص شده و در انتخاب محل احداث
سازههاي آبگيري و تخليه پساب مورد توجه قرار گيرد .با توجه به
اينكه اثرات زيستمحيطي در اين طرح متعدد بوده و گزارشها و
دستورالعملهاي مناسبي نيز تاكنون تهيه نشده ،الزم است فرآيند
ارزيابي محيطزيستي توسط مشاوران و كارفرما و بخش حقوقي
انجام شود .در اين بخش مناسب است با توجه به نظرات متفاوت
كارشناسان محيطزيست ،هم روند ارزيابيها و هم تكنيكهاي مورد
استفاده استانداردسازي شده و از دستاوردهاي مشابه جهاني استفاده
شود .درباره هر دو روش كلي مطرح شده يعني شيرينسازي در
مبدأ يا مقصد ،از جنبههاي محيطزيستي مسائل بيپاسخي وجود
دارد كه بايد در مرحله مطالعات به آن پرداخته شود .تخليه پساب
به دريا و معيارهاي آن و نيز گزينه انتقال آبشور و شيرينسازي در
مقصد و رهاسازي آبشور در زمين و استحصال نمك ،مالحظاتي را
به همراه دارد كه ميبايست مطالعه و بررسي شود .بهويژه سابقه انجام

انتقال آب
در بحث انتقال آب ۹ ،مسير از محل آبگيري تا مقصد ،مورد بررسي و
در نهايت راستاي خط انتقال انرژي مورد تأييد قرار گرفته است .در اين
مسير انتقال آب از ارتفاع  -۲۷متر تا خط الرأس دو هزار و  300متري
بهوسيله پمپاژ و پس از آن تا ارتفاع یکهزار و  300متري بهوسيله
فشارشكن پيشنهاد شده است .انتقال آب در اين مسير از طريق لوله
و بهصورت مكانيكي و پمپاژ لزوم بررسي مالحظاتي به لحاظ تداوم و
استمرار را ميطلبد و از آنجايي كه منطقه عبور آب عالوه بر پوشش
جنگلي به لحاظ لرزهخيزي و سيل و زمينلغزه آسيبپذير است،
بررسي اين جوانب نيز ضروري به نظر ميرسد .با توجه به طول حدود
 ۴۰۰كيلومتري مسير ،اجرا و نگهداري خطوط انتقال و بهرهبرداري و
حفاظت از تأسيسات انتقال آب (آبشور يا شيرين) ميبايست از طريق
مهندسي ارزش مورد بررسي قرار گيرد.
مالحظات اجتماعي و اقتصادي
در سواحل جنوبي درياي خزر سه استان ساحلي مازندران ،گيالن و
گلستان با طول كرانه ساحلي حدود  ۸۶۵كيلومتر قرار دارد و اقتصاد
معيشتي بيش از  10هزار روستاي واقع در استانهاي ساحلي شمال
كشور بهطور مستقيم و غيرمستقيم به درياي خزر وابسته است .به
موازات پيشنهاد طرح انتقال آب خزر به فالت مركزي و انجام مطالعات

اوليه ،دغدغهها و مخالفتهايي در سطح جامعه بهويژه استانهاي
ساحلي در زمينه پيامدهاي محيطزيستي ،تأثيرات آن بر منابع آب
دريا و نيز تبعات اجتماعي و اقتصادي آن مطرح شده است .از آنجايي
كه مسير انتقال آب از روستاها و مناطقي از استانهاي شمالي گذر
ميكند كه در حال حاضر با مشكل كمآبي روبهرو هستند ،الزم است
تنشهاي احتمالي بررسي و مورد چارهانديشي قرار گيرد .با ايجاد
ظرفيت آبي جديد ،طبيعي است كه زيرساختهاي اقتصادي متناسب
با آن ايجاد شوند .با محسوب كردن اين منبع آبي جديد به عنوان
يك ظرفيت اقتصادي در منطقه ،سرمايهگذاري در بخشهاي صنعتي
صورت خواهد گرفت .در چنين شرايطي هرگونه چالش در بهرهبرداري
از اين ظرفيت جديد ،مجموعهاي از تأثيرات ناگوار و غيرقابلجبران
اقتصادي -اجتماعي را در منطقه ايجاد خواهد كرد كه بايد پيشآگاهي
و تضمينهايي درباره ثبات و پايداري سرمايهگذاري انجام گيرد.
در عين حال از آنجا كه درياي خزر يك منبع آبي مشترك است،
محسوب كردن اين منبع آبي به عنوان يك پتانسيل آبي مستمر براي
برنامهريزيهاي توسعهاي كشور بايد همراه با تأمالت و آيندهنگري
باشد .از سوي ديگر سابقه چنين پروژههايي در سطح جهاني و الزامات
مطالعاتي آن بايد مورد بررسي قرار گيرد .بهعبارت ديگر متناسب با
هزينه اجراي اين پروژه و گستردگي ابعاد آن ،بدون شتابزدگي بايد
به مطالعات آن هم پرداخته شود .در زمينه ابعاد اقتصادي و هزينههاي
اجرايي طرح ،اگرچه در بحث آب شرب مسأله هزينه -فايده مطرح
نيست و موضوع مسأله حاكميتي است ،اما لزوم ارزيابي صرفه
اقتصادي طرح از نظر تأمين آب بخش صنعت ميبايست نسبت به
طرح بازچرخاني آب در استان سمنان مورد مطالعه قرار گيرد .در پايان
ضمن نگاه آمايشي به توسعه فالت مركزي با محوريت منابع آبي،
تأكيد ميشود بهمنظور جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي
در بحث انتقال آب ،از آب شيرين شده براي تأمين آب روستاها و
برخي شهرهاي استانهاي شمالي استفاده شود .به عبارت ديگر پروژه
با ديدي فرامنطقهاي ضمن تسهيم منابع برداشتي از سواحل خزر تا
استان سمنان اجرايي شود.

كانال پاي پل در شبكه آبياري كرخه شمالي آبگيري شد

يعقوب كرمي اظهار داشت :با پايان يافتن تعمير  49كيلومتر از كانال پاي پل كرخه،
آبگيري مجدد اين كانال براي انتقال آب باكيفيت و پايدار به شهرهاي اهواز ،آبادان،
خرمشهر ،شادگان و دشت آزادگان و روستاهاي مسير به اتمام رسيد.به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي گفت :با هماهنگي سازمان آب و برق خوزستان و
چهار شبانهروز فعاليت مستمر 18 ،نقطه از نقاط تنظيم آب از نوع آميل اين كانال
دوباره تنظيم شده و عمليات انتقال آب به دستگاه پمپاژام الدبس با موفقيت انجام
شد .وي با اشاره به اهميت تأمين آب آشاميدني شهرها و روستاهاي پاييندست
ادامه داد :گشت شبانهروزي كارگران متخصص شركت براي رفع مشكالت غيرقابل

پيشبيني همچنان در مسافت طوالني اين كانال ادامه دارد تا خللي در روند انتقال
آب پيش نيايد .كرمي تأمين آب زراعي زمينهاي كشاورزي زيرپوشش اين كانال را
از اولويتهاي اين شركت دانست و گفت :همزمان با انتقال آب آشاميدني ،آبياري
بيش از  20هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي با آبگيري 19كانال فرعي منشعب
شده از كانال اصلي پاي پل از سرگرفته شده است .مديرعامل شركت بهرهبرداري از
شبكههاي آبياري شمال خوزستان افزود :تعميرات اساسي در كانال پاي پل كرخه
طبق برنامهريزي انجام شده در سه ماه در سه بازه به حدود  49كيلومتر پايان يافت؛ با
انجام تعميرات و ترميم شكستگي كانال پاي پل ،از اين پس مشكل قطعي آب در طرح

غدير به حداقل رسيده و انتقال آب باكيفيت به صورت مداوم انجام خواهد شد .وي
بيان كرد :شبكه آبياري كرخه شمالي شامل شبكههاي دشت آوان ،دوسلق ،ارايض و
باغه حدود  65هزار هكتار از زمينهاي مناطق وسيعي از حوزه شمال رودخانه كرخه
را در بر ميگيرد .وي با بيان اينكه كانال اصلي اين شبكه  107كيلومتر طول دارد،
ادامه داد :اين كانال عالوه بر مصارف كشاورزي ،آب شهرهاي اهواز ،آبادان ،خرمشهر،
شادگان ،دشت آزادگان و روستاهاي مسير را تأمين ميكند .شركت بهرهبرداري از
شبكههاي آبياري شمال خوزستان مديريت شبكههاي آبياري دز و كرخه شمالي را
برعهده دارد.

جنگل و مرتع

سندكاداستر 8ميليونهكتار
از اراضي كرمان صادر شد

مهدي رجبيزاده در نشست شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان
كرمان گفت :بيش از يكميليون هكتار از اين ميزان مربوط به سال
جاري است كه با همكاري اداره كل ثبت اسناد و امالك محقق شده و
دستاوردي بزرگ است كه حاصل آن كسب رتبه نخست كشوري براي
استان كرمان بود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،وي اظهار داشت:
تهيه سند كاداستري درواقع هديهاي براي نسلهاي آينده است كه
نسل فعلي نيز از فوايد آن منتفع خواهد شد ،اما در اين مسير هرچه
پيش ميرويم حساسيت پالكها بيشتر ميشود و اميدواريم ظرف
دو سال آينده بحث سندداركردن تمامي اراضي دولتي اين استان به
پايان برسد .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان گفت:
اكنون مبناي كار ما در حفاظت از انفال مميزي اراضي است و وقتي
به روند در پيش گرفتهشده در كاداستر وارد ميشويم ،ب ه درستي
راه پي ميبريم .رجبيزاده عنوان كرد :يگان حفاظت منابع طبيعي
استان كرمان مجموعهاي با تعداد نيرو و اعتبارات اندك اما مسئوليت
بسيار ،با وجود همه اين محدوديتها توانسته مسائل مربوط به بحث
حفاظت را بهخوبي مديريت كند ،بهگونهاي كه در سال  97حدود
 750هكتار رفع تصرف 240 ،هكتار اعمال تبصره يك ماده  55و
 257هكتار قلعوقمع صورت گرفته است .نشست شوراي حفظ حقوق
بيتالمال استان كرمان با ميزباني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
و با حضور رئيس كل دادگستري ،دادستان عمومي و انقالب ،مسئوالن
يگانهاي حفاظت منابع طبيعي شمال و جنوب استان و مديران
ادارات و شركتهاي دولتي در سالن همايشهاي هتل آسمان كرمان
برگزار شد.

براي حفاظت از منابع طبيعي كشور

يگانهايحفاظت 5سازمان
مانورمشتركبرگزاركردند

براي حفاظت از منابع طبيعي كشور ،يگانهاي حفاظت پنج سازمان،
جنگلها و مراتع ،امور اراضي ،محيطزيست ،شهرداري و سازمان ملي
زمين در مرقد حضرت امام خميني(ره) مانور مشترك حفاظتي برگزار
كردند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مركز اطالعرساني سازمان جنگلها،
محمدرضا حيدري ،جانشين فرماندهي يگان حفاظت منابع طبيعي
كشور ،گفت :اين مانور با هماهنگي و پيگيري سازمان امور اراضي كشور
برگزار شد و هدف از برگزاري آن همافزايي و بهرهمندي از امكانات همه
سازمانها و همپوشاني در مأموريتها بهويژه در ايام خاص سال برگزار شده
است .حيدري با بيان اينكه پشتيبان ما در انجام مأموريتها عامه مردم
هستند ،به شماره تلفن  1504يگان حفاظت اشاره كرد كه شبانهروزي
آماده دريافت اطالعات براي برخورد با متصرفان زمين و اطفاي حريق
جنگلها و مراتع است .در اين مانور كه آخرين تجهيزات و دستاوردهاي
بهروز يگان به نمايش درآمده بود ،عليرضا اورنگي ،رئيس سازمان امور
اراضي كشور ،در سخناني برگزاري چنين مانوري را بسيار ضروري خواند
و افزود :فرصتطلبان و زمينخواران با استفاده از تعطيالت سعي ميكنند
به منابع طبيعي دستاندازي كنند ،اما كار يگان براي حفاظت از زمين
هيچگاه تعطيلبردار نيست .عطايي ،جانشين پليس پيشگيري نيروي
انتظامي كشور ،نيز در سخناني اعالم كرد كه پليس آمادگي كامل دارد در
هرجا كه ضرورت داشته باشد حضور يافته و از يگانهاي حفاظت از انفال
حمايت کند .براساس اين گزارش ،حدود  300نفر از پرسنل يگان حفاظت
ن جنگلها و مراتع ،امور اراضي ،محيطزيست ،شهرداري و سازمان
سازما 
ملي زمين با تجهيزات خودرويي و موتوري در اين مانور شركت كردند.

مردم ،نقشهراه منابع طبيعي
در اقدامات اجرايي
رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور
گفت :نقشهراه منابع طبيعي در اقدامات انجامشده
مردم و بهرهبرداران محلي هستند و كارشناسان ناظري
كه از ستاد سازمان جنگلها به اقصي نقاط كشور اعزام
ميشوند بعينه اين بازخوردهاي مردمي را شاهدند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مركز اطالعرساني سازمان
جنگلها ،خليل آقايي که در سيوسومين جلسه ستاد
هماهنگي اجراي طرحهاي آبخيزداري سخن ميگفت،
افزود :اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري در سال
جاري چه بهلحاظ سازهاي و چه بيولوژيك اقدامات
چشمگيري بوده است .آقايي با بيان اينكه انجام
هيچكاري در ابتدا بيعيب و نقص نيست و اقدامات منابع
طبيعي نيز در كنار فوايد مختلفش با مشكالتي مواجه
است ،خاطرنشان كرد :در سال آينده ،مبناي كار ما اتمام
طرحهاي نيمهتمام سال جاري و سپس آسيبشناسي
و برطرفکردن موانع و تنگناهاي موجود است .وي
گفت :در سال جاري اقدامات منابع طبيعي در قالب
مديريت جامع آبخيز انجام ميشود و اولويت در مناطقي
است كه طرح كاداستر آنجا انجام شده و مالكيت
دولت تثبيت شده باشد .وي از كارشناسان ارزياب و
معين استانها خواست نتيجه اقدامات و فعاليتهاي
استانها را در بخشهاي مختلف جنگلكاري ،ترويج
و مشاركت مردمي ،مرتعداري ،حفاظت و حمايت،

كاداستر و بيابانزدايي تقسيمبندي کنند و استانهايي
كه بيشترين و شاخصترين عملكرد را داشته باشند در
سال آينده از اعتبارات بيشتري برخوردار خواهند شد.
وي وجود جنگلهاي هيركاني و همچنين زاگرسي را
در كشور بسيار پراهميت و حياتي دانست و يادآور شد:
درختان شمشاد در بخش جنگلهاي هيركاني و بلوطها
در جنگلهاي زاگرسي با تنشها و بيماريهايي مواجه
شدهاند و انجام اقدامات آبخيزداري در اين دو منطقه
رويشي با قوت هرچه بيشتر از ابتداي سال  98بايد به
مرجله اجرا درآيد .رئيس سازمان جنگلها در بخش
احياء و تقويت جنگلهاي زاگرس از مديران اين حوزه
خواست بيشتر به كاشت بلوطهاي چندساله اقدام كنند
تا بتوانند در برابر حوادث طبيعي و دام آسيبپذير نباشند.
مسئول اول منابع طبيعي كشور در ادامه بارندگيهاي
سال جاري را فرصتي مناسب براي مراتع كشور دانست
و تمركز بيشتر بر اجراي طرحهاي مرتعداري ،قرق و
احياي مراتع را خواستار شد .براساس اين گزارش ،از
شهريورماه سال جاري و با شروع اقدامات آبخيزداري در
كشور ،تاكنون براي بررسي و ارزيابي عملكرد فعاليتها،
 33جلسه ستاد هماهنگي اجراي طرحهاي آبخيزداري با
حضور رئيس سازمان جنگلها ،اعضاي ستاد ،نمايندگان
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع و كارشناسان ارزيابي
فعاليتها برگزار شده است.

