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اخبــــار آب

این خطوط( ،از ش��یبان تا روستای صفیره) با اعتبار  ۲۳۰میلیارد
ریال آغاز ش��ده است .اعتبار باقیمانده را نمیتوانیم در یکی تا دو
س��ال آینده تأمین کنیم و سایر دس��تگاههای اجرایی نیز باید در
این زمینه کمک کنند .مش��کل تأمین آب شرب مردم غیزانیه در
این س��الها تنها به توقفهای گاه و بیگاه پروژه آبرسانی ختم
نمیش��د؛ بلکه حتی اختالفات مالی میان پیمانکار شرکت آبفار و
رانندگان زیرمجموعه آن نیز در نهایت س��بب توقف آبرسانی با
تانکر به اهالی این منطقه محروم میش��د ،نمونه آن بیآبی چند
روزه  ۴۰روس��تای غیزانیه در سال  ۹۶بهدلیل اعتصاب رانندگان
بود که صدای انتقاد اهالی این منطقه را بار دیگر درآورد.
در نهای��ت ب��ا تعلل ش��رکت آبفار خوزس��تان در اج��رای طرح
آبرس��انی به این منطقه استاندار خوزستان در فروردینماه سال
 ۹۷آبرس��انی به قس��مت غربی این بخش از اهواز را به سازمان
آب و برق س��پرد تا به گفته وی بخش��ی از تعلل شرکت آبفار در
اجرای طرح آبرس��انی جبران ش��ود .روس��تاهای غیزانیه از سه
نقط��ه تصفیهخانه ش��یبان از محل رودخانه کارون ،تأسیس��ات
آب رامهرم��ز و کانال کوتامیر آب ش��رب دریاف��ت میکنند .به
گفته مسئوالن ،هر سه این منابع آب حدود  ۴۰تا  ۵۰کیلومتر با
روس��تاهای غیزانیه فاصله دارند که همین امر باعث افت فشار یا
قطعی آب میشود.

 ۱۹۰سد ملی در کشور
در دست مطالعه و اجراست

طبق آمار موجود  ۱۹۰س��د ملی در کش��ور با حجم مجموع مخزن 48
میلیارد و  4۸۸میلیون مترمکعب با بهرهمندی از اعتبارات ملی در دست
مطالعه و اجرا قرار دارد.
ب ه گزارش «س��بزینه» بهنقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،از
این تعداد  ۹۰س��د با حجم مخزن  ۲۹میلیارد و  ۷۲۴میلیون مترمکعب
در دس��ت مطالعه است و یکصد سد دیگر با حجم مخزن  ۱۸میلیارد و
 ۷۶۴میلیون مترمکعب در دست اجراست.
همچنین تا فروردین امسال  ۱۸۳سد با حجم مجموع مخزن  ۵۲میلیارد
و  ۴۴۳میلیون مترمکعب به بهرهبرداری رسیده است .بنابر این گزارش از
مجموع سدهای در دست مطالعه  ۳۱سد در حوضه دریای خزر ۵۲ ،سد
در حوضه آبریز خلیجفارس و دریای عمان ،پنج سد در فالت مرکزی و دو
سد در حوضه آبریز سرخس است.
همچنین در بخش سدهای در دست اجرا ،حوضه آبریز خزر  ،۳۱ارومیه
س��ه ،خلیج فارس و دریای عمان  ،۵۴فالت مرکزی  ،۹س��رخس یک و
مرزی شرق (هامون) دو سد را به خود اختصاص میدهند.
از مجموع  ۱۸۳س��د به بهرهبرداری رسیده هم  ۵۲سد مربوط به حوضه
آبریز دریای خزر ۱۲ ،س��د مربوط به حوضه ارومیه ۶۸ ،س��د مربوط به
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۳۴ ،سد مربوط به فالت مرکزی،
 ۱۱سد مربوط به حوضه آبریز سرخس و شش سد دیگر مربوط به حوضه
مرزی شرق (هامون) میشود.
استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

تسریع در روند احداث آبگیر
طرح انتقال آب بن به بروجن

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اهمیت طرح انتقال آب بن
ب��ه بروجن گفت :روند احداث آبگیر این طرح انتقال با س��رعت در حال
انجام است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،اقبال عباس��ی در س��تاد اقتصاد
مقاومتی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد :شرکت آب منطقهای استان
موظف است تا هرچه سریعتر نسبت به آغاز عملیات اجرایی احداث آبگیر
طرح انتقال آب بن به بروجن اقدامات الزم را انجام دهد.
وی افزود :اجرای طرح انتقال آب بن به بروجن در هیچ نقطهای مش��کل
ندارد و هیچ مسئولی نمیتواند جلوی اجرای این طرح را بگیرد.
عباس��ی تصریح کرد :اجرای تمامی طرحهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی،
جهش تولی��د و پروژههای جدید مورد نیاز در روند توس��عه چهارمحال
و بختی��اری باید ب��ا جدیت و بهصورت اولویتدار دنبال و اجرایی ش��ود.
طرحهای حوزه راه ،راهآهن ،کشاورزی و آبرسانی از اولویت خاصی برای
چهارمحال و بختیاری برخوردار است.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری اظهار داش��ت :از این پ��س مدیران
دس��تگاههای اجرایی اس��تان موظفند تا در هر نشست میزان پیشرفت
پروژه نس��بت به جلس��ه قبلی را گ��زارش و راهکاره��ای الزم برای رفع
مشکالت احتمالی را ارائه دهند.
وی گفت :جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری باید طرحهای کشت
گلخان��های و آبی��اری نوی��ن را نیز بهص��ورت اولویتدار در دس��تور کار
برنامههای توسعهای خود قرار دهد.
عباس��ی تأکی��د کرد :برای تس��ریع در اج��رای طرحهای ای��ن حوزه از
کمکهای فنی و اعتباری مبلغی به پروژههای توس��عه کشت گلخانهای
اختصاص مییابد .مدیران دس��تگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری
موظفند وضعیت طرحهای توس��عهای استان را بهصورت مستمر نظارت
کنند تا روند اجرای این طرحها در الیههای کارشناس��ی دچار مشکل و
رکود نشود.

 ۱۵۰حلقه چاه غیرمجاز
در رفسنجان مسدود شد

فرماندار رفس��نجان گفت :چاههای کشاورزی غیرمجاز به  ۳۲حلقه چاه
تقلیل پیدا کرده اس��ت و تعداد  ۱۵۰حلقه چاه که در حواش��ی شهر در
خانههای ویالیی حفر شده بود ،مسدود شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،مجید فصیحیهرندی در ش��ورای
حفاظ��ت از منابع آب شهرس��تان رفس��نجان اظهار داش��ت :با توجه به
محدودیت منابع آبی که در شهرس��تان وجود دارد ،در راستای مدیریت
و مصرف بهینه آب ،در س��ال گذشته سعی شده با پیگیری سیاستهای
افراد متخصص در بخش کشاورزی از سیستم غرقآبی و تحت فشار برای
آبیاری اراضی کشاورزی استفاده شود.
وی افزود :در س��ال گذشته مصرف آب در فصل گرما  ۳۰درصد افزایش
داشت و پیشبینی میشود امسال در تابستان مصرف آب بهدلیل رعایت
مسائل بهداشتی علیه کرونا افزایش یابد.
فرمان��دار رفس��نجان اظهار کرد :حفر دو حلقه چاه در س��ال گذش��ته،
نوس��ازی سیس��تمهای انتقال آب ،بهرهب��رداری از یک حلق��ه چاه در
سالجاری و بهرهبرداری از مخزن  ۱۵هزار مترمکعبی در اواخر تابستان
ازجمله اقداماتی است که درخصوص مدیریت آب در شهرستان صورت
گرفته است.
فصیحیهرندی یادآور شد :یکپارچهسازی شرکت آب و فاضالب شهری و
روستایی برای حفظ مدیریت منابع آبی در شهرستان صورت گرفته است.

مجوز ساخت ۲پروژه آبشیرینکن
در عسلویه صادر شد

مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر از افزایش حجم انتقال آب از خط
کوثر به ش��بکه آبرسانی عسلویه خبر داد و گفت :برای تأمین آب مورد
نیاز این شهرس��تان مجوز ساخت دو پروژه آبشیرینکن در مجموع به
ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب در شبانهروز صادر شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل ازتسنیم ،عبدالحمید حمزهپور در بررسی
روند اجرای آبرسانی به عسلویه از افزایش حجم انتقال آب از خط کوثر
به ش��بکه آبرسانی عسلویه خبر داد و اظهار داشت :برای جبران کمبود
آب آش��امیدنی شهرها و روستاهای شهرستان عسلویه طرحهای مهمی
اجرا شده که افزایش حجم انتقال آب از خط آبرسانی کوثر به شهرستان
عسلویه از آن جمله است.
وی با بیان اینکه حجم انتقال آب از خط کوثر به عسلویه به میزان 10
لیتر بر ثانیه افزایش یافته ،گفت :با تحقق این مهم سرانه مصرف آب در
این شهرستان از  310به  340لیتر افزایش یافته است.
حمزهپور با اشاره به وارد مدار شدن چاههای محلی در عسلویه بیان کرد:
آب تولیدی در شهرس��تان عس��لویه از منابع محلی به میزان  20لیتر بر
ثانیه وارد مدار ش��ده که سبب رفع مشکل کمآبی بهوجود آمده ناشی از
پیک مصرف خارج از سرانه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از صدور مجوز احداث دو
تأسیسات آبشیرینکن در عسلویه خبر داد و تصریح کرد :مجوز ساخت
دو پروژه آبشیرینکن در شهرستان عسلویه در مجموع به میزان تولید
 10هزار مترمکعب در شبانهروز صادر شده که یکی از این پروژهها در شهر
عسلویه و دیگری در روستای هاله پس از انتخاب سرمایهگذار ساخته و
بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
حمزهپور با اشاره به استقرار اکیپ کنترل و بهرهبرداری برای رفع مشکل
آب در شهرستان عسلویه گفت :برای بهبود وضعیت آب در نقاط مرتفع
روس��تاهای تحت پوش��ش مجتمع آبرس��انی چاه مبارک شهرستان
عسلویه اقدامات الزم انجام شده است.
وی به اقدامات در دس��ت اجرا برای بهبود وضعیت آبرس��انی به شهرها
و روس��تاهای عس��لویه اش��اره کرد و افزود :در این راس��تا مخزن 500
مترمکعبی روستای سهمو شمالی بهرهبرداری شده است.

7

طرح آبرسانی به منطقه غیزانیه خوزستان از سال  95شروع شده و تاکنون پایان نیافته است

تشنگی 30ساله روستاهای غیزانیه

سبزینه

ندا رضاپور

بخش غیزانیه اس��تان خوزس��تان یکی از مناطق نفتخیز کشور
اس��ت که مش��کل کمبودآب آن س��بب ش��ده همواره ش��اهد
اعتراضهای به حق مردم این منطقه باش��یم .غالمرضا شریعتی،
اس��تاندار خوزس��تان ،در دیماه س��ال  ۹۵وعده داد مشکل آب
غیزانیه تا سه ماه دیگر حل میشود ،وعدهای که راه به جایی نبرد
و پس از گذش��ت چهار سال هنوز لولههای آبرسانی به غیزانیه
نرسیده .این درحالیاست که اظهارات و قول استاندار خوزستان
در س��ال  ۹۵را مدیرعامل آبفای خوزستان بار دیگر در سال 99
تکرار کرده و این بار وعده حل مش��کل آب غیزانیه را تا دو هفته
دیگر داده است .به گفته کارشناسان نبود آب شرب مشکل بیش
از  ۳۰سال گذشته در این بخش بوده است.
غیزانیه نام یکی از س��ه بخش اهواز اس��ت که لبهای مردمانش
سالهاست با وجود محاصره شدن در شریانهای نفتی ،تشنگی
را فریاد میزنند.
غیزانیه در قلب منطقه نفتی اهواز واقع ش��ده است .حدود ۳۰۰
حلقه چاه ۸۰ ،روس��تا و  ۲۵هزار نفر جمعیت دارد؛ ولی بهدلیل
محرومیتهای بیشمار نامش همواره بر سر زبانهاست.
س��اخت س��ایت دفن و بازیافت زباله در حوالی این بخش و غرق
ش��دن روس��تاها در دود و بوی بد زبالهها ،خاکی بودن بسیاری
از جادهه��ا و نبود زیرس��اختهای فرهنگی و کمب��ود مدارس،
ق��رار گرفتن یک��ی از بزرگترین کانونه��ای ریزگرد در اطراف،
مشکالت زیستمحیطی ناشی از نشت نفت از لولهها تنها بخشی
از مش��کالت س��اکنان این منطقه است؛ اما مش��کل بزرگتر آن
کمبود آب شرب برای ساکنان آن است و این موضوع عرصه را بر
مردم تنگ کرده .ساکنان غیزانیه بارها از مسئوالن برای حل این
مشکل مدد جستهاند و بارها در مقابل استانداری تجمع کردهاند
و حتی برای نش��ان دادن مش��کل کمبود آب خود با نشان دادن
دبههای خالی اعتراض خود را اعالم کردهاند.
با ش��یوع ویروس کرونا و هشدارهای مس��ئوالن بهداشتی توجه
مردم بیش از پیش به ضرورت آب ش��رب جلب ش��د؛ اما آب در
غیزانیه همچنان کمیاب و در برخی روزها نایاب بود .کامیونهای
حم��ل آب همچ��ون س��الهای گذش��ته در برخی س��اعات به
روس��تاهای غیزانیه آب میبردند و مردم باید در صفهای طویل
به قدر محدود از این مای ه حیات برداشت میکردند.
با گرمتر ش��دن هوا نیاز مردم بار دیگر بهمراتب بیشتر هم ش��د
و م��ردم غیزانیه برخی روزها حتی از همین مقدار س��همیه آب
نیز مح��روم بودند .عرصه که بر جوان��ان منطقه تنگ آمد ،راه را
در اعتراض غیر مس��المتآمیز دیدند تا صدای تش��نگی آنها به
گوش مسئوالن برسد.

وعده  3ماههای که  4ساله شد
اس��تاندار خوزس��تان زمس��تان س��ال  ۹۵در بازدی��د از غیزانیه
وضعیت این منطقه را برای مس��ئوالن مایه شرمساری خوانده و
گفته بود :اگرچه بخش غیزانیه متصل به کالنش��هر اهواز است و
بیش از  ۶۰۰چ��اه نفتی در آن وجود دارد؛ اما محرومیت در این
منطقه نگرانکننده و غیر قابلقبول است .وضعیت کنونی منطقه

استاندار خوزستان معتقد است
درآمد حاصل از استخراج نفت ،این نعمت خدادادی
به خزانه واریز میشود و به همین دلیل میتوان
گفت نبود منابع مالی برای تأمین آب شرب
منطقهای که به این میزان تولید نفت دارد
نشان از اشکال در سیستم تقسیم اعتبارات است
غیزانیه نگرانکننده و برای ما جای شرمندگی دارد؛ چراکه پس
از  ۴۰سال بخشی از استان که در آن فعالیتهای اقتصادی نفتی
صورت گرفته و در اقتصاد کش��ور سهم بهسزایی دارد ،در چنین
وضعیتی قرار دارد .به گفته غالمرضا شریعتی ،وضعیت آب شرب
ازجمله مش��کالت عمدهای اس��ت که در این منطق��ه مردم را با
مش��کالت جدی مواجه ساخته است .چند روز بعد از این بازدید
بار دیگر اس��تاندار در بازدید از غیزانیه با وعده تأمین آب ش��رب

برای این منطقه در س��ه ماه آینده افزوده بود :در س��ه ماه آینده
باید آب شرب بهداشتی و کافی برای بخش غیزانیه تأمین شود.
وی دلی��ل این امر را غفلت مس��ئوالن و مش��کالت دیگر در این
بخ��ش عنوان کرد و گف��ت :مردم این بخش بابت نداش��تن آب
ش��رب متحمل رنج زیادی ش��دهاند و این مشکل که جزو حقوق
اولیه مردم اس��ت ،باید جبران شود .تعویض خطوط آبرسانی از
ایستگاه ش��یبان تا روستای صفیره از محل صندوق توسعه ملی
برعهده ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی است که درحال
اجراس��ت .ش��رکت مل��ی مناطق نفتخی��ز نیز موظف
ش��د ،لولههای مورد نیاز آبرسانی ،از روستای صفیره
تا روس��تای نزه��ه را خریداری و در اختیار ش��رکت
آبفار ب��رای اجرا قرار دهد تا در مدت س��ه ماه اجرا
کند .اگرچه مدیرعامل وقت ش��رکت آب و فاضالب
روس��تایی خوزس��تان در همان زمان حل مش��کل
کامل آب ش��رب این منطقه را ظرف یک تا دو س��ال ممکن
ندانس��ته و گفته بود :نبود آب ش��رب مش��کل بیش از  ۳۰سال
گذش��ته در این بخش بوده است ،این مشکل بهدلیل فرسودگی
و شکس��تگی خطوط لوله مس��یر  ۵۵کیلومت��ری انتقال آب (از
ش��یبان تا غیزانیه) است که همه آن به اضافه سه ایستگاه پمپاژ
باید تعویض شود.
درویشعلی کریمی اعتبار مورد نیاز برای بازسازی خط آبرسانی
ای��ن بخش را یکهزار و  ۴۰میلیارد ریال عن��وان کرد و افزود :با
اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی بازسازی  ۲۳کیلومتر از

محرومیت ،سهم غیزانیه از لولههای نفت

پای درد و دل مردم غیزانیه که بنش��ینی اول و آخر کالم آنها تنها یک س��وال اس��ت ،سهم ما از لولههای نفت چیست؟ عدنان یکی
از جوانان غیزانیه اس��ت که به مطالبه از طریق رس��انهها و ش��بکههای اجتماعی بیشتر تأکید دارد .او درخصوص وضعیت س��اکنان
روس��تاهای این بخش میگوید :مردم این منطقه خواس��ته زیادی ندارند؛ درحالحاضر تنها مطالبه آنها دسترس��ی به آب س��الم،
باکیفیت و پایدار است.
عدنان توضیح داد :مردم رنج کشیده غیزانیه در آفتاب سوزان تابستان باید با آب سهمیهای موجود در بشکهها روز را به شب برسانند ،در
برخی روستاها نیز که لولهکشی آب انجام شده تنها در برخی ساعات آب شرب جریان دارد و مابقی ساعات قطع است.
وی ادامه داد :اگرچه اعتراض غیر مس��المتآمیز را قبول ندارم؛ اما آس��تانه تحمل مردم این منطقه محروم هر از گاهی لبریز میشود و
بهدنبال راهی برای دیده شدن هستند تا شاید مشکل تشنگی آنها رفع شود.
مدیرعامل آبفای خوزستان وعده حل این مشکل ظرف دو هفته تا یکماه آینده را داد و گفت :شرکت آب و فاضالب روستایی از سالها
پیش طرحی برای آبرس��انی به این منطقه آغاز کرده بود که البته ناتمام اس��ت ،تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه آبرسانی
همچون لوله ،پمپ و اتصاالت با هماهنگی ایجاد شده از یک کارخانه خریداری شده است.
چند روز از اعالم رسمی ادغام شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان با شرکت آبفای شهری میگذرد ،شرکتی که در ماههای گذشته
نیز شاهد تنشهای بسیاری درخصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارکنان بود .شرکت آبفار مسئول آبرسانی به روستاهای تشنه
غیزانیه بود؛ اما بدون آنکه از این آزمون س��ربلند بیرون بیاید این وظیفه را به ش��رکت آبفای شهری محول کرد؛ حاال باید دید مشکل
تشنگی مردم غیزانیه حل میشود یا آنکه وعده سیراب شدن ساکنان باز هم تمدید میشود؟

تجمع قانونی در مجرای قانونی
س��وم خردادماه امس��ال تع��دادی از جوان��ان غیزانیه با بس��تن
ج��اده اه��وازـ رامهرمز خواس��تار رفع این محرومیت ش��دند .به
گفته فرمانده انتظامی کالنش��هر اهواز ،بیتوجهی مس��ئوالن به
مردم بخ��ش غیزانیه درخصوص تأمین آب ش��رب باعث تجمع
غیرقانونی اهالی این بخش شد .پس از ورود مأموران پلیس برای
بازگش��ایی جاده ،تعدادی از تجمعکنندگان با س��نگ و چوب به
س��وی مأموران حملهور ش��دند و دو مأمور پلیس را از ناحیه سر
مجروح کردند.
محس��ن دالوند ،فرمانده انتظامی اهواز ،در این باره به ایرنا گفت:
پلیس با اس��تفاده از سالح س��اچمهای پالستیکی ضدشورش دو
نفر از تجمعکنندگان را بهصورت سطحی مجروح و بازداشت کرد
و این افراد درحالحاضر مش��کلی ندارند .اعتراض مردم به تأمین
نش��دن آب شربشان یک مطالبه قانونی است؛ اما باید در مجرای
قانونی انجام شود.

تکرار تاریخ و اعتراض به تشنگی
س��ه سال پس از نخستین بازدید اس��تاندار خوزستان از بخش
غیزانیه و وعده حل سه ماهه مشکل ،مردم ساکن در روستاهای
غیزانیه خرداد سال  ۹۸جاده اهوازـ ماهشهر را بستند تا صدای
تش��نگی آنها به گوش مسئوالن برس��د .مشابه همین اقدامی
که خرداد امس��ال البته با سر و صدای بیشتر رخ داد .بخشدار
غیزانی��ه ی��ک روز بعد از اعت��راض مردم به نبود آب ش��رب در
ش��دن مردم منطق��ه در
خرداد  ،۹۸از سیراب

چهار ماه آینده خبر داد و گفت :طرح آبرس��انی به روستاهای
بخش غیزانیه که مدتی متوقف شده بود ،به جریان افتاده و قرار
اس��ت تا چهار ماه آینده به بهرهبرداری برس��د .طرح آبرسانی
به غیزانیه شامل دو مصوبه است که یک بخش آن  ۲۵کیلومتر
لولهگذاری از تأسیسات شهرس��تان کارون (ایستگاه خسروی)
به دهس��تان مشرحات بود که انجام نش��د و مقرر شد سازمان
آب و ب��رق لولههای م��ورد نیاز را خریداری و به ش��رکت آبفار
تحویل دهد.
به گفته رسول ساکی مصوبه دوم شامل  ۵۵لولهگذاری است که
یک بخش آن از ش��یبان تا صفیره بر عهده ش��رکت آبفار است و
بخش دیگر از صفیره تا تأسیسات نزهه که برعهده آبفار و شرکت
نفت است و این بخش نیز اجرا نشده.
وقتی شرکت نفت زیر بار مسئولیتهای اجتماعی نمیرود
وجود  ۳۰۰حلقه چاه در حوالی این بخش خود دلیل محکمی
ب��رای ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی ش��رکت نفت اس��ت،
درحالیکه روزانه صدها بش��که نفت از چاههای قرار گرفته در
محدوده غیزانیه اس��تخراج میشود ،س��هم مردم این منطقه
تنها بش��کههای خالی از آب و نگاهه��ای منتظر به تانکرهای
آبرسانی است .دیماه سال  ۹۸استاندار تالش کرد تا بخشی
از وظیفه تکمیل پروژه آبرس��انی به غیزانیه را به شرکت نفت
واگذار کند.
وی در نشس��ت امض��ای توافقنامه همکاری ش��رکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان گفت:
نبود آب ش��رب در این منطقه که روزانه  ۱۰۰هزار بش��که نفت از
آن اس��تخراج میشود ،جای سوال دارد.شریعتی معتقد بود درآمد
حاصل از استخراج این نعمت خدادادی به خزانه واریز میشود و به
همین دلیل میتوان گفت نبود منابع مالی برای تأمین آب ش��رب
منطق��های که به این میزان تولید نفت دارد ،نش��ان از اش��کال در
سیستم تقسیم اعتبارات است .روس��تاهایی که مواهب بیشتری
برای کش��ور دارن��د و حتی ممکن اس��ت همی��ن مواهب موجب
خطرپذیری در آن روس��تاها شود ،مثل روس��تاهای غیزانیه ،باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرند و این درحالی است که بخش غیزانیه
با جمعیتی بالغبر  ۳۰هزار نفر در نزدیکی مرکز خوزستان قرار دارد.

جنگل و مرتع

آتشسوزی در مناطق سرسبز استان بوشهر ازجمله
ارتفاعات تنگس��تان و دشتس��تان باع��ث نابودی
چش��ماندازهای طبیعی و سرس��بز اس��تان شده و
خسارات زیادی به مراتع وارد کرده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مه��ر ،چند روزی
اس��ت که آتش در مناطق کوهستانی جنوب کشور
امان طبیعت را بریده اس��ت و در چند استان شاهد
شعلهور شدن طبیعت هستیم .از روز دوشنبه هفته
گذشته آتشسوزی در ارتفاعات بیرمی شهرستان
تنگس��تان آغاز ش��ده ،هرچند اکنون حریق تا حد
بسیار زیادی تحت کنترل است.
مناطقی از دشتس��تان و تنگستان که طعمه حریق
ش��دهاند ،از زیباترین چشماندازهای طبیعی استان
بوش��هر محس��وب میش��وند و بروز آتشس��وزی
خس��ارتهای بس��یار زیادی را به این مناطق وارد
کرده اس��ت .نابودی طبیعت زیبای دشتس��تان و
تنگستان دل دوستداران طبیعت را به درد آورده و
آنها خواستار شناسایی عامالن این آتشسوزیها و
برخورد جدی با آنها و همچنین پیشگیری از بروز
چنین مشکالتی هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان بوشهر
اظهار داش��ت :اکنون آتشسوزی در مراتع منطقه

طبیعت سرسبز استان بوشهر در آتش سوخت

دهرود شهرس��تان دشتس��تان مهار ش��ده است.
غالمرضا منتظری با اش��اره به اینکه آتش طی این
روزها چندبار خاموش و مجددا ً ش��علهور شده بود،
اضاف��ه کرد ۵۴۰ :هکتار از مراتع این منطقه طعمه
حریق ش��ده که  ۶۰هکتار آن مراتع درختی و ۴۸۰
هکتار دیگر گونههای مرتعی بوده است.
وی با بیان اینکه درختان بنه ،بادامُ ،کلخُ نگ ،انجیر
کوهی و شیر بادام خسارت چندانی ندیدهاند ،اضافه
کرد :عمده خس��ارت به گونههای مرتعی و بوتهای
یک تا چند س��اله مثل بهمن ،گون ،و تنگرس وارد
ش��ده اس��ت .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان بوشهر با اشاره به استفاده از همه امکانات در
مه��ار حریق در این منطقه بیان کرد :اطفای حریق
بهدلیل شیب تند و پرتگاهی ،وزش باد شدید ،هوای
گرم و پوشش متراکم گیاهی سخت شده بود.
مراتع خاییز تحت کنترل نیروهای امدادی
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری بوش��هر نیز با
اش��اره به آخرین وضعیت آتشسوزی در ارتفاعات
دشتستان و تنگستان از مهار کامل حریق در مراتع
دهرود دشتستان خبر داد .جهانگیر دهقانی با اشاره
به اینکه وقوع آتشس��وزی در  ۵۴۰هکتار از مراتع

دشتستان و  ۵۰هکتار مراتع تنگستان خاطرنشان
کرد :آتشس��وزی در مراتع تنگستان اکنون تحت
کنترل اس��ت؛ ولی هنوز خطر بهصورت کامل مهار
نشده .وی با اشاره به ادامه حضور نیروهای امدادی
در شهرستان تنگستان برای مهار حوادث احتمالی
خاطرنشان کرد :بیاحتیاطی گردشگران در استفاده
از مواد آتشزا عامل آتشسوزی در مناطق سرسبز و
گردشگری استان بوشهر بوده است.

آتشسوزی بهصورت نقطهای ادامه دارد
فرماندار شهرستان تنگستان گفت :آتشسوزی در
منطقه خائیز شهرستان تنگستان که از روز دوشنبه
هفته گذشته آغاز شده بود ،به حدود  ۱۰۰هکتار از
مراتع منطقه خسارت وارد کرده است.
عبدالحس��ن رفیعیپور با اش��اره به اینکه با کمک
نیروه��ای امدادی و مردم��ی اقدام��ات الزم برای
مهار آتشس��وزی انجام ش��ده اس��ت ،اضافه کرد:
آتشس��وزی تقریباً مهار ش��ده ،اما هنوز بهصورت
نقطهای و در ارتفاعات ادامه دارد.
وی گفت :نیروهای منابع طبیعی ،محیط زیس��ت،
هالل احمر ،سپاه و بس��یج ،تشکلهای مردمنهاد،
نیروه��ای مردمی شهرس��تان و شهرس��تانهای

همجوار و همچنین ش��وراها و دهیاریهای منطقه
خائیز در مهار این آتشسوزی کمک کردند.
رفیعیپ��ور تصریح کرد :با همکاری هاللاحمر یک
س��ورتی پرواز با بالگ��رد ،برای هلیب��رد نیروها به
ارتفاعات برای مهار آتشس��وزی انجام ش��د که به
علت ناهمواری منطقه ق��ادر به پیاده کردن نیروها
نش��د و نیروهای امدادی به شکل پیاده به ارتفاعات
اع��زام و کار اطفای حریق را انج��ام دادند .وی بیان
کرد :صخرهای و پرتگاهی بودن محل آتشس��وزی
و همچنین وزش باد باعث کند شدن مهار آن شد.

پای گردشگران در میان است
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر گفت:
در سالجاری با توجه به افزایش میزان بارندگیها در
ماههای آخر سال که موجب افزایش تراکم و پوشش
گیاهی شد ،درخصوص هوشیاری و اقدامات مقابله با
اطفای حریق در مناطق و عرصههای طبیعی استان
هشدارهای الزم داده شد .فرهاد قلینژاد اضافه کرد:
حضور گردش��گران و طبیعتدوستان در مناطق و
محدودههای حس��اس باعث خطر آتشس��وزی در
مناطق و عرصههای طبیعی استان میشود.
وی بی��ان کرد :در بررس��یهای اولی��ه برای تعیین

علل و عوامل آتشس��وزی ،به نقش گردشگران در
ایجاد این آتشسوزی گسترده دست یافتهایم .البته
بهطور دقیقتر درحال بررسی دالیل آتش سوزی در
منطقه خاییز هستیم .با توجه به اینکه مناطق تحت
مدیری��ت یکی از مکانهای مورد نظر جهت بازدید
طبیعتگردان و دوستداران طبیعت است ،هشدار
الزم برای رعایت مس��ائل ایمن��ی و ایجاد آتش در
مناطق با توجه به این فصل حساس به گردشگران
داده میش��ود .قلینژاد گفت :گردشگران در برخی
موارد با بیاعتنایی و سهلانگاری باعث ایجاد حریق
در مناط��ق و در برخی م��وارد بهعلت افزایش دما و
وجود پوشش گیاهی مستعد باعث حریق در مناطق
میش��وند که منجر به ضرر و زیان جبرانناپذیری
به طبیعت و محیطزیس��ت میشود .انتظار میرود
گردشگران و طبیعتدوستان که بیشترین میزان
حضور در طبیعت را دارند ،حداقل بهخاطر خودشان
هم که شده نسبت به رعایت موارد ایمنی در مناطق
طبیعی اقدامات الزم را انجام دهند.
طبیعت امانتی در دستان ماست که از گذشتگان به
ما رسیده و ما هم باید آن را سالم تحویل نسل بعد از
خودمان بدهیم؛ بهتر است که در حفاظت و مراقبت
از آن کوشا باشیم.

