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لزوم نظارت دستگاههاي مسئول بر ساختوساز
در حريم رودخانهها
در اين رابطه حميد غياثي ،مديركل بحران استانداري مركزي ،در
گفتوگو با مهر اظهار داشت :بخش مهمي از تبعات و خسارات
سيالب اخير در استان مركزي ،تخريب بيش از چهار هزار منزل
مسكوني بود كه بخشي از اين منازل به سبب آنكه در حريم
رودخانههاي ساخته شده بودند ،تخريب شدند .وي افزود :بيتوجهي
توساز در حريم رودخانهها را ممنوع
به قانون در اين زمينه كه ساخ 
اعالم كرده ،موجب شد كه بخشي از هموطنان در استانهايي كه
دچار سيل شدند ،خسارات زيادي از وقوع سيل ببينند.
مديركل بحران استانداري مركزي بيان كرد :در اين رابطه ميطلبد
كه بخشداريها ،شهرداريها و دهياريها در سطح استان نظارت
مسئوالنه داشته باشند و قانون را در نظارت بر ساخت و سازها مدنظر
توساز در نقاطي كه حريم و بستر رودخانهها
قرار دهند و از ساخ 
محسوب ميشوند ،جلوگيري كنند .غياثي خاطرنشان كرد :بخش
مهمي از خساراتي كه در زمان بروز حوادث طبيعي و غيرمترقبه
گريبانگير ما ميشود ،ناشي از بيتوجهيها و اقدامات غيركارشناسانه
است و بايد عالوه بر توجه جامعه به اين قواعد و مقررات ،از سوي
دستگاههاي مسئول نيز نظارت اصولي وجود داشته باشد.

اخبار آب

 4حلقه چاه آب آشاميدني
در شيروان حفر ميشود

فرماندار شيروان گفت :حفر چهار حلقه چاه آب آشاميدني در اين شهر
خراسان شمالي در دستور كار قرار گرفته كه عمليات اجرايي يكي از
آنها هماكنون آغاز شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،حميدرضا مرآتي اظهار داشت:
اين چاه فع ً
ال در مدار مصرف قرار نميگيرد .فرماندار شيروان دليل آن
را بارندگيهاي خوب امسال و افزايش حجم سد «بارزو» اعالم كرد و
گفت :هماكنون از آب اين سد ،براي مصارف شرب شهري استفاده
ميشود .وي گفت :البته ساير چاهها نيز خاموش شده و استفاده از
آب سد در دستور كار قرار گرفتهاست .مرآتي افزود :به زودي عمليات
اجرايي احداث مخزن ذخيره آب  10هزار مترمكعبي در شيركوه آغاز
خواهد شد كه نقش بسيار مهمي در كنترل بحرانهاي خشكسالي
احتمالي آينده دارد .وي گفت :با باال آمدن حجم آب رودخانه و سد
بارزو در اين شهرستان كه در مقايسه با سال  84از حجم باالي آب
برخوردار است ،باز هم مردم بايد نكات الزم و مصرف بهينه آب را
مدنظر قرار دهند تا دچار بحران آب نشويم .مرآتي افزود :اين شهرستان
در سالهاي اخير به لحاظ خشكسالي و كاهش بارندگي در وضعيت
نامناسبي قرار داشت كه سعي شده از تمام پتانسيلها براي مديريت
صحيح مصرف و صرفهجويي و مصرف بهينه استفاده شود .وي گفت:
در اين شهرستان كه شغل اصلي مردم كشاورزي است ،بايد راندمان
كشاورزي باال برود و در اين مسير ،ترويج روشهاي علمي كشاورزي،
اصالح الگوي كشت و مكانيزه كردن آبياري در دستور كار قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه اکنون ذخيره آب سد بارزو شيروان  43ميليون
مترمكعب است ،افزود :یکهزار و  200ليتر آب در ثانيه براي مصارف
شرب و كشاورزي از سد خارج ميشود.

آبرسانيبهشيرينشهرخوزستان
به حالت عادي بازگشت

مدير امور آب حيات خوزستان گفت :با تالش كاركنان مجموعه
آب حيات ،آبرساني به مردم شيرينشهر در جنوبغربي اهواز
از سرگرفته شد .بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
وزارت نيرو (پاون) ،محمد مهديزاده با اعالم مطلب فوق اظهار کرد:
با فروكشكردن سيالب در شيرين شهر ،حوضچههاي انتقال آب اين
شهر كه به زير آب رفتهبودند ،از محاصره آب خارج شدند و مورد
بازديد و بررسي قرار گرفتند .وي افزود :براي رفع آسيبهاي وارده
و اتصال مجدد شبكه آبرساني اين شهر ،اكيپ تعميراتي آب حيات
با تجهيزات و ماشينآالت مورد نياز در محل حادثه حاضر شدند و در
عملياتي سخت و منحصر به فرد ،با نصب دو عدد كمربند استيل 250
ميليمتری در عمق يك متري زير آب ،موفق به نصب و راهاندازي
مجدد خط انتقال آبرساني به شيرين شهر شدند .مهديزاده يادآور
شد :بهدليل حجم آب ورودي ،تاکنون امكان بازديد و رفع مشكل
وجود نداشت كه خوشبختانه با فروكشكردن سطح آب و ترميم
شكستگي ناشي از سيالب ،از هدررفت آب و افت فشار نيز پيشگيري
شد .مدير اداره آب حيات در ادامه از نصب يك دستگاه ترانسفورماتور
 250كيلووات و راهاندازي يك دستگاه پمپ شناور  73كيلووات در
تأسيسات گاللك آب حيات واقع در شهرستان شوشتر خبر داد .وي با
بيان اينكه اصالح خرابيها و خسارات وارده به تأسيسات ناشي از سيل
با تمام توان در دستور كار است ،گفت :تأسيسات آب حيات در بخش
مركزي داراي  16كيلومتر شبكه برق اختصاصي است كه جايگزيني
و نصب ترانسفورماتور  250كيلووات در سايت فلمن  2تأسيسات
مركزي ،با تكيه بر دانش و تجربه پرسنل زحمتكش اداره آب حيات در
كوتاهترين زمان ممكن انجام شد .مهديزاده هدف از نصب و راهاندازي
پمپ شناور را حفظ و پايداري آبرساني به مشتركان ،همزمان با آغاز
فصل گرما و افزايش مصرف آب عنوان و خاطرنشان كرد :از آنجاييكه
بخش مهمي از مشتركان آب حيات را صنايع و كارخانجاتي كه چرخ
صنعت استان را ميچرخانند ،تشكيل ميدهند؛ لذا بهمنظور تأمين آب
مورد نياز آنها اين اقدام در سايت  Aگاللك صورت پذيرفت.

بازگشايي آب سد «چغاخور»
چهارمحال و بختياري براي كشاورزي

رئيس گروه بهرهبرداري و نگهداري از تأسيسات آبي و برقابي شركت
آب منطقهاي چهارمحال و بختياري از بازگشايي آب سد چغاخور براي
مصارف كشاورزي استان خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
مهدي سالمي اظهار كرد :طبق برنامه اعالمي سازمان جهاد كشاورزي
استان ،آب سد چغاخور از  16ارديبهشتماه براي مصارف كشاورزي
بازگشايي شد و تا  20مهرماه سال جاري رهاسازي آب ادامه دارد .وي
افزود :سال گذشته تنها تا مردادماه رهاسازي آب سد براي كشاورزي
انجام شد و بعد از آن با خشكشدن زمينهاي كشاورزي ،گرد و غبار
در پاييز افزايش يافت .سالمي ادامه داد :اين حجم از آب رها شده
ميتواند حجم بيشتري از اراضي كشاورزي را آبياري كند و با مرطوب
شدن خاك ،گرد و غبار كاسته خواهد شد .سالمی خاطرنشان كرد:
سال گذشته حدود  2/5ميليون مترمكعب از آب سد ،براي مصارف
كشاورزي اختصاص داده شد و امسال با پيشبينيهاي انجام شده،
حدود  16ميليون مترمكعب از آب سد براي آبياري زمينهاي
كشاورزي مصرف ميشود.

احتمالقطعيتابستانيآب
در استان سمنان وجود ندارد

مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان گفت :با وجود
بارشهاي مطلوب در سال  97بايد براي تأمين حداكثري آب در
شهرهاي بزرگ استان با اجراي طرحهاي انتقال از ساير حوزهها
اقدام كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،محمد طاهري خاطرنشان
كرد :بعد از اتمام امتحانات دانشجويان احتمال استفاده از چاههاي
دانشگاههاي بزرگ استان براي تأمين آب آشاميدني وجود دارد و
شركت آب و فاضالب شهري هر سال براي جبران كسري از اين
چاههاي كمكي بهره گرفته است .مديرعامل شركت آب و فاضالب
شهري استان سمنان با بيان اينكه دو چاه در شهر سمنان و دو چاه
در شهر شاهرود با بيش از  200ميليارد ريال اعتبار در ماههاي آينده
حفر ميشود ،گفت :چهار حلقه چاه براي تأمين آب آشاميدني در
فصل گرم سال در شهرهاي سمنان و شاهرود حفر ميشود .طاهري
با اشاره به اينكه مردم شهرهاي استان در ماه مبارك رمضان سال
گذشته به دليل كاهش توليد آب سال سختي را پشت سر گذاشتند،
گفت :امسال با بارشهاي مطلوب در فصل پاييز و زمستان 97
چالش كمآبي در اين ماه پرفضيلت وجود ندارد.
وي اضافه كرد :حفر چاه تنها براي تأمين آب در شهرهاي بزرگ
استان در كوتاهمدت است و براي رفع حداكثري چالش كمآبي
طرحهاي مصوب انتقال آب از ساير حوزهها هرچه سريعتر باید
عملياتي شود .مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان
سمنان گفت :اجراي طرحهاي انتقال آب عالوه بر رفع چالش كمآبي
مسير توسعه و اشتغال در استان سمنان را هموارتر ميكند.
به گزارش ايرنا ،آب آشاميدني مردم استان سمنان  80درصد از
چاهها 12 ،درصد از چشمهها و هشت درصد از قناتها تأمين
ميشود و شركت آب و فاضالب شهري سمنان در قالب بيش از 241
هزار انشعاب به  636هزار و  500نفر در استان آبرساني ميكند.
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توساز در حريم رودخانهها موجب شد متجاوزان به طبیعت در سیل اخیر متحمل خسارات بسیاری شوند
ساخ 

برخوردقاطعسیلبامتجاوزان

سبزینه

نرگس آذرپیوند

سیل امسال که در نقاط مختلف کشور روی داد ،درسهای زیادی
به مردم و مسئوالن داد؛ درسهایی از این جنس که مدیریت بحران
ما خوب نیست و تجاوز به طبیعت تاوان سختی دارد .اين روزها
در پي خسارات سنگين سيل بهار امسال ،معضل ساختوسازهاي
حريم رودخانهاي بيش از همه مطرح شده ،چراكه اين اقدام خالف
قانون و قواعد طبيعت ،خسارات سنگينی به جامعه تحميل كرده
است .استان مركزي از جمله استانهايي بود كه در جريان بارشهاي
سنگين فروردين ماه سال جاري ،دچار آبگرفتگي و سيالب و به
دنبال آن متحمل خساراتي در حوزههاي مختلف شد .در جريان
اينبارشها و طغيان رودخانههاي استان مركزي ،بيش از چهار هزار

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت:
هرگز نبايد گمان كنيم كه اينبارانهاي سيلآسا پايان
دورههاي خشكسالي در ايران است و پر شدن سدها
درمان كمآبي مزمن كشور نيست.
بهگزارش«سبزینه»بهنقلازایسنا،حسينثنايينژاددر
پاسخ به عدهاي که اين روزها معتقدند دوره خشكسالي
تمام و دوره ترسالي  ۲۰يا  ۴۰ساله آغاز شده است ،اظهار
كرد :شگفتانگيز است كه دو سال قبل با همين لحن
شبه علمي و بيتوجه به مباني تئوريك اظهار ميشد كه
به دليل تداوم خشكسالي تا  30سال ديگر هيچ اثري از
ن باقي نميماند .وي ادامه داد :جالب اين است
تمدن ايرا 
كه اين اظهارنظرها را يا به ناسا نسبت ميدهند يا به
استاد من آقاي اردكاني .سايت ناسا را به راحتي ميتوان
مطالعه كرد و ديد كه اثري از چنين مطالب شبه علمی
وجود ندارد .جناب اردكاني كه اينجانب هواشناسي
سينوپتيكي را در موسسه ژئوفيزيك از محضر ايشان فرا
گرفتهام نيز تخصصشان هواشناسي سينوپتيكي است و
هرگز وارد پيشبينيهاي درازمدت كه مدلسازي تغيير
اقليم است ،نميشود .اين استاد مهندسي آب دانشگاه
فردوسي شرح كوتاهي در رابطه با اثر تغيير اقليم بر
افزايش وقوع و شدت سيل و خشكسالي داد و گفت:
از قول آقای اردكاني نقل شده كه دوره خشكسالي در
ايران پايان يافته است .خشكسالي براساس شاخصهاي
معيني ارزيابي ميشود و به محض اينكه مقدار بارندگي
به اندازهاي برسد كه اين شاخصها از حد معيني بگذرند،
پايان دوره خشكسالي تلقي و اعالم ميشود.
ثنايينژاد افزود :اين پايان دوره خشكسالي است ،اما
بدين معني نيست كه ديگر آغاز نخواهد شد .اصوالً ما
در هواشناسي هنوز روشي نداريم كه بتوانيم دورههاي
خشكسالي وترسالي را براي آينده پيشبيني كنيم.
البته روشهاي آماري ميتوانند بر اساس آنچه در

واحد مسكوني بهطور كامل تخريب شدند كه البته عمده اين منازل
در نقاط روستايي بوده و به سبب فرسودگي زياد و بر اثر بارش باران
سنگين تخريب شدند ،اما برخي از اين واحدها نيز در نقاطي ساخته
شده بود كه از آن به عنوان حريم و بستر رودخانه ياد ميشود و
توساز در آن غيرقانوني است.
ساخ 
توساز غيرقانوني در حريم رودخانه از جمله مباحثي است
ساخ 
كه همواره وجود داشته و بعضاً مقاومتهايي در برابر مقررات اين
حوزه وجود دارد و بيقانونيهاي انجام ميشود .با توجه به اينكه
طي يك دهه اخير خشكسالي حاكم بوده و تعداد زيادي از
رودخانهها كام ً
ال خشك شدند ،بيتوجهي و عدم پيشبيني اينكه
ممكن است روزي اين رودخانهها دوباره جاري شوند و اقدام به
توساز در اين محدودهها ،در جريان سيالب اخير مشكالت
ساخ 

و خساراتي را به وجود آورد .طبق قانون ،اراضي بستر و حريم
رودخانهها به عنوان انفال در مالكيت حكومت بوده و قانون وزارت
نيرو را به عنوان متولي حفاظت از رودخانهها مشخص كرده است.
از طرفي در ماده  ٢قانون توزيع عادالنه آب ،وزارت نيرو مكلف
شده كه حريم و بستر رودخانهها را مشخص كند .در اين قانون به
صراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضي بستر و حريم رودخانهها
و تاالبها ممنوع اعالم شده است .با تمام اين اوصاف ،باز هم
شاهد بيقانونيهايي در اين رابطه هستيم و با وجود تصريح قانون
در اين زمينه ،ساختوسازهايي كه مشخص نيست چگونه مجوز
اخذ ميكنند و چگونه ماندگار ميشوند ،به معضلي تبديل شده
كه در صورت وقوع سيل ،خسارات سنگيني هم بر دوش مردم و
هم دولت ميگذارد.

جلوگيري از تصرف حريم رودخانهها
در استان مركزي مدنظر است
در همين رابطه ،مديرعامل شركت آب منطقهاي مركزي اظهار
داشت :طبق قانون ،اراضي بستر و حريم رودخانهها ،مسيلها و حريم
توساز
درياچه سدها جزو اراضي ملي بوده و دخل و تصرف و ساخ 
توساز در
در آنها ممنوع است .عزتاهلل آمرهاي بيان كرد :ساخ 
حريم رودخانهها عالوه بر آنكه ممنوع و غيرقانوني است ،در صورت
بروز بحرانهايي همچون سيل ،خسارتهاي جبرانناپذير جاني و
مالي به افراد و جامعه وارد ميكند .مديرعامل شركت آب منطقهاي
مركزي خاطرنشان كرد :در اين رابطه در هر منطقه از استان ،ادارات
امور منابع آب طبق قانون مسئوليت دارند كه با ساختوسازها در
حريم رودخانه برخورد كنند و اين اراضي را به وضعيت قبل خود
بازگردانند كه اين اقدام در راستاي جلوگيري از همين حوادثي
كه در سيالب اخير شاهد آن بوديم صورت ميگيرد تا مردم دچار
خسارات سنگين و جبرانناپذير نشوند .آمرهاي تصريح كرد :آمارها
نشان ميدهد كه ايران در فهرست  10كشور نخست جهان از نظر
تنوع و حجم وسيع خسارات ناشي از حوادث طبيعي و غيرمترقبه
است كه در اين ميان متأسفانه سيل و خسارات ناشي از آن سهم
غيرقابل انكاري دارد .چنانچه پيشبينيهاي الزم در رابطه با
پيشگيري از خسارات بارشهاي سنگين صورت نپذيرد و در اين
زمينه نسبت به قانون بيتوجهي شود ،قطعاً اين نعمت خدادادي با
سهلانگاري ما تبديل به ضرر و زيان سنگين و جبرانناپذير خواهد
شد .مديرعامل شركت آب منطقهاي مركزي ادامه داد :سال گذشته
مطالعات تعيين بستر مرحله اول ساماندهي حريم رودخانهها در
شهرستانهاي استان مركزي و آزادسازي تصرفات اين محدودهها
توسط شركت آب منطقهاي مركزي صورت گرفت و اين مهم در
راستاي اجراي قانون و پيشگيري از وارد شدن خسارت به مردم،
همچنان در دستور كار قرار دارد.

پر شدن سدها درمان كمآبي مزمن كشور نيست

گذشته رخ دادهاند ،فقط احتمال وقوع اين دورهها
را در آينده تبيين كنند .با اين روشهاي آماري اما
نميتوان نشان داد كه دوره خشكسالي امسال تمام
شده يا تا  30-20سال آينده ترسالي خواهيم داشت.
وي اضافه كرد :روش ديگر استفاده از مدلهاي
پيشبيني عددي است كه با استفاده از معادالت
بسيار پيچيده ديناميكي و ترموديناميكي و بهوسيله
كامپيوترهاي بسيار پيشرفته حل ميشود .براي
اجراي اين مدلهاي عددي و ارائه پيشبينيهاي
درازمدت  ۲۰و  ۴۰ساله ،بايد پيشفرضهاي بسياري
را براي آينده به مدل بدهيم .به اين پيشفرضها
«سناريو» ميگويند .در واقع مدلهاي پيشبيني
عددي به صورت خيلي غيردقيق به ما ميگويند كه با
فرض شرايط معين ،وضعيت در آينده در چه حدودي
خواهد بود؛ البته مسلماً با تغيير اين پيشفرضها
جواب مدل هم فرق خواهد كرد و پيشبيني ديگري
خواهد داد.
اين استاد دانشگاه با اشارهاي كوتاه به تئوريهاي علم
هواشناسي گفت :ما در تئوري علم هواشناسي هيچ
روش اطمينان بخشي كه حتي بتواند به ما بگويد
در سه يا شش ماه آينده دقيقاً چگونه وضع هوايي
خواهيم داشت نداريم ،چه رسد به پيشبيني براي
سال آينده و سالها و دهها سال آينده .ثنايينژاد
ادامه داد :تأثير جريانهاي اقيانوسي مانند اقيانوس
اطلس و پديدههاي ال نينو و النينا نيز بر وضع هواي
حاضر مسلم و بديهي است ،ولي هيچ كدام از اينها
را نميتوان براي پيشبينيهاي درازمدت چندين
ساله مورد استفاده قرار داد .حتي تغييرات خود اين
جريانهاي اقيانوسي را نميتوان براي چنين دورههاي
طوالني پيشبيني كرد ،چه برسد به تأثيرشان بر
وضعيت خشكسالي و ترسالي ايران.

تغيير اقليم ،سيل يا خشكسالي؟
وي با اشاره به اينكه خشكساليهاي پي در پي
سالهاي اخير همه را متوجه بحث گرمايش جهاني و
پديده تغيير اقليم كرد ،گفت :اكنون كه سيل همه جا
را فرا گرفته ،ممكن است اين سوال پيشآيد كه پس
آن تغيير اقليم كجا رفت و گرمايش جهاني چه شد.؟
اين استاد دانشگاه ادامه داد :گرمايش غيرطبيعي
جهاني را ،مصرف بيرويه انرژيهاي فسيلي ،افزايش
جمعيت و تصرف و ايجاد تغييرات افسار گسيخته در
طبيعت به وسيله انسان در قرن اخير ايجاد كرده است.
اين گرمايش غيرطبيعي در درازمدت خسارتهاي
غير قابل جبراني را به حيات روي كره زمين وارد
خواهد كرد .با آب شدن يخهاي قطب سطح آب
اقيانوسها باال ميآيد و شهرهاي ساحلي بسياري به
زير آب خواهند رفت.

گرمايش زمين ،خسارات بسياري را در پي دارد
وي عنوان كرد :اما در كوتاهمدت اثر تغيير اقليم افزايش
پديدههاي حدي در جو است .پديدههاي حدي به
ي خارج
رويدادهايي گفته ميشود كه از حد طبيع 
ميشوند؛ مانند گرما و سرمای بيش از حد ،سيلهاي
شديد ،خشكساليهاي شديد و طوفانهاي ويرانگر.
گرمايش زمين حتي ميتواند باعث افزايش سرماهاي
شديد به صورت محلي و منطقهاي شود ،زيرا اين
گرمايش باعث تغيير در چرخه آب طبيعت ميشود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد :اين تغيير باعث تغيير
سيستمهاي بارشي جو از نظر زماني -مكاني ميشود.
بديهي است كه تغيير الگوي بارش ميتواند همهچيز را
تغيير دهد؛ بنابراين گرمايش جهاني باعث ميشود هم
خشكساليهاي بيشتر و شديدتر اتفاق بيفتد و هم
سيلهاي بيشتر و شديدتر به وقوع

خشكسالي در ايران است .باید به طبيعت احترام
بگذاريم و بكوشيم بر روند تند گرمايش جهاني تأثير
بگذاريم ،در مصرف هيچ چيز زيادهروي نكنيم ،از
تخريب جنگلها جلوگيري و آنها را احياء كنيم و
بدانيم كه حيات بر روي كره زمين بسيار آسيبپذير
است؛ آسيبي كه ما انسانها مسئول آن هستيم.
وي اضافه كرد :در ساختوسازها بايد نهايت دقت
به عملآيد تا بتوانيم با چنين تغييرات شگرفي در
اقليم زمين سازگار شويم .وقتي ميدانيم سيلهاي
شديدتري همچنان در آينده خواهند آمد ،حريم
رودخانهها را رعايت و آنها را كه رعايت نميكنند،
به مراجع قانوني معرفي كنيم و مراجع قانوني
به وظايفشان عمل كنند و همزمان براي وقوع
خشكسالي در سالهاي بعد نيز بايد آماده
باشيم كه شرح آن مفصل است.

بپيوندد.
ثنايينژاد گفت :هرگز گمان نكنيم
كه اينبارانهاي سيلآسا پايان دورههاي

جنگل و مرتع
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها:

در بحث حريق بين همه سازمانها اجماع نظر وجود دارد

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور گفت :در بحث
حريق در عرصههاي منابعطبيعي بين همه سازمانها اجماع نظر وجود دارد
و اگر در هر نقطهاي از طبيعت حريق رخ دهد و با اطالع به اينكه آن عرصه
تحت نظارت يا حفاظت سازماني ديگر است ،يگان حفاظت منابع طبيعي نسبت
به اطفاي آن اقدام فوري خواهد داشت .به گزارش «سبزینه» به نقل از مركز
اطالعرساني سازمان جنگلها ،علي عباسنژاد در اين باره خاطرنشان ساخت:
با توجه به گرمشدن هوا و احتمال وقوع حريق در عرصههاي جنگلي و مرتعي،
بخشنامهاي ۱۳بندي از سوي يگان تهيه و بهزودي به ادارات كل منابع طبيعي
استانها ابالغ ميشود .وی گفت :براي صيانت از جنگلها و مراتع به ادارات كل
منابع طبيعي استانها توصيه شده است حتيالمقدور در حاشيه جنگلها از
وسايل و اشيايي كه قادرند زمينه ايجاد آتشسوزي را فراهم كنند ،جمعآوري

کنند .فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها در ادامه بيان كرد :در سال  ۹۷با
همراهي مردم و همكاري سازمانهاي مختلف اطفای حريق چه به لحاظ سطح و
چه از نظر تعداد به  ۵۰درصد كاهش يافته است .عباس نژاد در ادامه درباره شيوه
گزارشدهي مردم به يگان حفاظت درباره بروز حادثه در جنگلها و مراتع گفت:
مردم ميتوانند گزارشات خود را به سامانه  ۱۵۰۴اعالم كنند .وي يادآور شد:
در سال گذشته از طريق شماره تماس  ۱۵۰۴حدود  ۴۰هزار اطالعات مردمي
دريافت شده كه از اين تعداد بيش از  ۶۰درصد اطالعات درست بوده است .اين
مسئول يگان حفاظت منابع طبيعي كشور در ادامه تصريح كرد :حفظ عرصههاي
منابع طبيعي وظيفه شرعي و قانوني ماست و اگر كسي آتشسوزي عمدي در
منابع طبيعي ايجاد كند ،براي وي پرونده تشكيل شده و برخورد شديد قضايي
صورتميگيرد.


سردشت
صيانت از جنگلهاي
وظيفه همه مردم و مسئوالن منطقه است

رئيس اداره حفاظت محيط زيست سردشت با اشاره به وجود  90هزار هكتار
جنگل در اين شهرستان اظهار داشت :در نخستين گام و با توجه به نزديكي
فصل تابستان بايد ستاد اطفاي حريق براي صيانت از اين اراضي جنگلي در
برابر آتشسوزي تشكيل شود.
به گزارش « سبزینه » به نقل از ایرنا ،اقصی نخشیپورگفت :نيروهاي اداره
منابعطبيعي در حالت آمادهباش قرار دارند ،اما ظرفيت اين اداره به سبب
كمبود نيروي انساني جوابگو نيست .به همين خاطر تشكيل اين ستاد براي
استفاده بهتر از ظرفيتهاي موجود ،يكي از ضروريترين مواردي است

كه در بخش حفاظت از جنگلها بايد مورد توجه قرار گيرد .وي اضافه
كرد :آتشسوزي در جنگلها به داليل انساني و طبيعي يكي از مخاطرات
هر ساله اين شهرستان است كه حراست از آنها به اقدامات پيشگيرانه و
عملياتي نياز دارد.
سردشت با  90هزار هكتار جنگل و  30هزار هكتار مرتع ،بيشترين
جنگلهاي آذربايجان غربي را دارد .هرساله به دليل بياحتياطي
جنگلنشينان و گردشگران ،آتشسوزيهايي در جنگلهاي اين شهرستان
رخ میدهد و خسارات سنگيني برجاي ميگذارد.

سازههايآبخيزداريخراسانجنوبيآبگيريشدند

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسانجنوبي
گفت :تا پايان فروردين ماه ،بيش از  ۶۲ميليون و
 ۱۰۰مترمكعب در سازههاي آبخيزداري استان
آبگيري صورت گرفت .به گزارش «سبزینه» به
نقل از تسنيم ،عليرضا نصرآبادي اظهار داشت :سال
گذشته  16ميليارد تومان بودجه از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملي داشتهايم كه حركت بيسابقهاي
بوده است .وي افزود :در جريان سيالبها و بارانهاي
شديدي كه در استان اتفاق افتاد ،عملكرد خوبي در
مورد مهار روانابها و سيالبها داشتهايم كه در اين
راستا تا پايان فروردين ماه بيش از  62ميليون و 100
مترمكعب در همه سازههاي آبخيزداري استان آبگيري
صورت گرفته؛ در حالي كه اين رقم در سال گذشته 46
ميليون مترمكعب بودهاست .مديركل منابع طبيعي
و آبخيزداري خراسان جنوبي با بيان اينكه از محل
صندوق توسعه ملي  150ميليون يورو براي طرحهاي
آبخيزداري كشور در نظر گرفته شده ،بيان كرد100 :
ميليون يورو نيز براي مبارزه با پديده گرد و غبار درنظر
گرفته شدهاست.
نصرآبادي با بيان اينكه در اين راستا تا سقفي كه
خراسان جنوبي امكان اجرا داشته باشد ،از صندوق
توسعه ملي كمك خواهد شد ،تصريح كرد :خوشبختانه
با عملكرد خوبي كه سال گذشته در استان صورت
گرفت ،تا سقف  60ميليارد تومان براي اجراي طرحهاي
آبخيزداري به استان پرداخت ميشود .وي گفت :اين
رقم اعتباري برابر است با كل اعتبارات مصوبي كه از

تشكيل استان داده شده و اميد است بتوانيم اقدامات
ارزشمندي را در سطح استان انجام دهيم .مديركل
منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي يادآور شد:
در حوزه بيابان نيز  15ميليارد تومان برای طرحهاي
مقابله با بيابانزدايي در سطح استان خواهيم داشت.
نصرآبادي اظهار داشت :در حوزه گياهان دارويي
اقدامات ارزشمندي انجام شدهاست و سياستهايی
را از سال گذشته با مشاركت جهاد كشاورزي مبني
بر بازداري از زراعيكردن داشتهايم .مديركل منابع
طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي گفت :در زمینه
گياهان دارويي وضعيت خوبي داريم كه ميطلبد
پيمانكاراني كه برنده مزايده ميشوند ،متناسب با
پروانه و قرارداد برداشت داشته باشند .نصرآبادي
گياهان دارويي را براي اقتصاد استان مفيد دانست و
بيان كرد :از سال  96اقدامات مشاركتي با نهادهايي
اعم از آستان قدس رضوي ،قرارگاه شهيد ناصري سپاه
و بسيج سازندگي داشتهايم كه در اين راستا اولويت با
رفع مشكالت مناطق مرزي محروم است .وي مساحت
رويشگاههاي آنغوزه در استان را  100هزار هكتار
اعالم كرد و گفت :قطب اصلي ما در برداشت آنغوزه
در خراسان جنوبي ،شهرستانهاي طبس و بشرويه
است كه ارزش افزوده بااليي دارند .مديركل منابع
طبيعي و آبخيزداري خراسانجنوبي گفت :عرصههاي
آبخيزداري در خراسان جنوبي  7/5ميليون هكتار است
كه يكميليون و  250هزار هكتار مطالعه صورت گرفته
و  500هزار هكتار نیز اجرا شده است.

