آب و منابعطبیعی

چهارشنبه  24دی  29     1399جمادی االول  13     1442ژانویه    2021سال پنجم   شماره 1328

آبادانیکرمان
باپویش«هرهفته-الف-ب-ایران»

توجه و تالش مضاعف دولت به زیرس��اختها و ایجاد آبادانی در اس��تان
کرمان با ط��رح پوی��ش «هرهفته-الف-ب-ایران» به اوج خود رس��ید؛
بهطوریکه اجرای این طرح در دوسال گذشته تحوالت گسترده و بسیار
مثبتی در حوزه آب و برق کرمان رقم زده است.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ایرنا ،پوی��ش «هرهفته-الف-ب-ایران»
ب��رای بهرهبرداری هفتگی طرحهای مه��م و زیربنایی صنعت آب و برق
کشور با ابتکار رضا اردکانیان ،وزیر نیرو از سال گذشته در کشور راهاندازی
شد که آثار و برکات آن قابل مشاهده و لمس است.
مهمترین هدف این پویش را باید دسترسی آسان مردم در نقاط مختلف
کشور به الفبای آبادانی که همان آب و برق است ،دانست تا همگان از آب
س��الم و برق مطمئن برخوردار ش��وند؛ خدمتی که قطعاً رفاه و آبادانی را
برای کشور درپی دارد.
اس��تان کرمان نی��ز در قافله پوی��ش «هرهفته-الف-ب-ایران» ش��اهد
فعالیتها و اج��رای طرحهای متعدد و مهمی ب��وده که نویدبخش حل
مشکالت بخشهای آب و برق در این استان کویری است.
سازندگی و آبادانی کشور با پويش «هرهفته-الف-ب-ایران»
به گفته وزير نيرو پویش «هرهفته-الف-ب-ایران» تالشی است که نشان
دهیم ایرانیان امیدوار و س��ختکوش در هر ش��رایطی و در سختترین
روزهای تحریم و مخاصمههای خارجی ،به س��ازندگی و آبادانی کش��ور
خوی��ش هم��ت میگمارند« .الف» نش��ان از آب و آبادان��ی دارد و «ب»
نشانهای از برق و بردباری و با هم بودن ،برای ساختن ایرانی که شایسته
ایرانیان است.
رضا اردکانیان با بیان اینکه این پویش سال گذشته با وجود تحریمهای
ظالمان��ه عليه جمهوری اس�لامی ای��ران به خوبی اجرا و در هر اس��تان
يكهزار میلیارد تومان براي آن سرمایهگذاری شد ،افزود :در این پویش،
۲۲۷پروژه با ۳۳هزار میلیارد تومان اعتبار تا پایان س��ال ۹۸در ۳۱استان
کشور به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به گذشت ۳۵هفته از اجرای این پویش تصریح کرد :تا پایان
س��الجاري نیز ۲۵۰طرح با هزینه ۵۰هزار میلیارد تومان در ۳۱اس��تان
کشور اجرا میشود.
اردکانیان تأکید کرد :پویش «هرهفته-الف-ب-ایران» فرصتی اس��ت تا
بیش از گذش��ته ،ما ايرانيان در کنار یکدیگر به دو كاالي ارزش��مند آب
و برق ،صنایعی که تأمینکننده این دو هس��تند ،جایگاهشان در توسعه
زیرساختی کش��ور ،اقتصاد آب و برق و مدیریت توأمان عرضه و تقاضای
آنها بیندیشیم.
افتتاح 7طرح در حوزه آب و برق در کرمان

وزیر نیرو طي س��فري به كرمان در ۱۷ش��هریورماه س��الجاري ،هفت
ط��رح بزرگ در حوزه آب و ب��رق را با اعتبار ۴۳۴میلیارد تومان از طریق
ویدئوکنفران��س افتتاح کرد و این طرحه��ا در نوزدهمین هفته از پویش
«هرهفته-الف-ب-ایران» در سال ۹۹بود که افتتاح شد.
افتت��اح س��د قدرون��ی راور هم��راه ب��ا آبگی��ری آن با حج��م مخزن
۴۴میلی��ون مترمکع��ب و ب��ا اعتب��اری بالغب��ر ۹۷میلی��ارد توم��ان،
پس��تهاي 132/400کیلوول��ت جیرفت و بخش ۴۰۰کیلوولت پس��ت
230/400کیلوولت کهنوج جمعاً با اعتبار ۲۸۸میلیارد تومان ازجمله این
طرحها بود که افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
همچنی��ن خ��ط ۱۳۲کیلوول��ت اس��ماعیلی -فاریاب و پس��ت مدوالر
20/230کیلوول��ت کهنوج در مجموع با اعتب��ار ۳۴میلیارد تومان و نیز
20/5کیلومت��ر دومداره از خ��ط ۲۳۰کیلوولت ارتباطی نی��روگاه زرند
با اعتبار پنجمیلیارد تومان و یک دس��تگاه فی��در ۴۰۰کیلوولت خط در
پس��ت نیروگاه کرمان با ۱۰میلیارد توم��ان اعتبار از دیگر طرحهایی بود
که توس��ط اردکانیان افتتاح ش��د .وزیر نیرو گفت :در مجموع ۲۲هزار و
۸۰۰میلیارد تومان س��رمایهگذاری طرحهای افتتاح شده در صنعت برق
و آب امس��ال است که تا پایان سال ،هر هفته به بهرهبرداری میرسند تا
به عدد ۲۵۰پروژه با ۲۵۰هزار میلیارد تومان س��رمایهگذاری برسیم .وی
تصریح کرد :در پویش «هرهفته-الف-ب-ایران» ۲۵۰طرح عمده و مهم
تعریف شده است ،اما این بدان معنا نیست که فقط این ۲۵۰طرح امسال
به بهرهبرداری میرسد ،بلکه این پروژهها ،مهمترین پروژههای قابل افتتاح
هس��تند .وزیر نیرو بیان کرد :امسال ۹س��د را افتتاح و ۹سد را آبگیری
میکنیم که یکی از آنها سد قدرونی است که پس از ۱۳سال عملیاتش
ی آن آغاز شده.
به اتمام رسیده و آبگیر 
ابرپروژه انتقال آب خلیجفارس به فالت مرکزی ایران
وي ادامه داد :طرح شیرینس��ازی و انتق��ال آب از خلیجفارس به فالت
مرکزی که یک ابرپروژه و جزو بزرگترین طرحهای آبی و خاکی کش��ور
اس��ت ،با س��رمایهگذاری بخش خصوصی و با پیگیری و پشتیبانیهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مش��ارکت بیش از ۱۹۰شرکت سازنده
ایرانی به ثمررس��یده .اردکانیان افزود :طرح شیرینسازی و انتقال آب از
خلیجفارس به فالت مرکزی نی��ز جزو پویش «هرهفته-الف-ب-ایران»
محسوب میشود که از س��ال ۹۲آغاز شد و بیش از ۱۹۰شرکت سازنده
ایرانی به ظرفیت حدود ۱۶هزار نیروی انس��انی در طول این سالها برای
اجرای این طرح مشغول کار بودند .وی با اشاره به اینکه برای اجرای این
طرح حدود ۱۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است ،اضافه
كرد :تعداد قابل مالحظهای ایستگاههای پمپاژ ،پست برق و خطوط انتقال
در مس��یر این خط ساخته شده است .وزیر نیرو تأکید کرد :ساالنه حدود
۴۰میلیون مترمکعب آب ش��یرین برای گلگهر۳۰ ،میلیون مترمکعب
برای مس سرچش��مه۲۰ ،میلیون مترمکعب برای چادرملو۵۰ ،میلیون
مترمکعب براي استان هرمزگان و ۱۰میلیون مترمکعب برای روستاهای
در مس��یر ،تدارک دیده میش��ود .وی ادامه داد :طرح شیرینس��ازی و
انتق��ال آب از خلیجف��ارس به فالت مرکزی ،پنجره جدی��دی را به روی
صنایع بزرگ و معادن کش��ور گشوده اس��ت که با اجرای آن ذخیره آب
در س��فرههای زیرزمینی بیشتر و حفظ حیات در مناطق مرکزی کشور
پایدارتر میشود.
3هزار و ۳۰۰میلیارد تومان
 
سهم کرمان در پویش «هرهفته-الف-ب-ایران»
مدیرعامل آب منطقهای اس��تان کرمان نيز با اش��اره ب��ه اجرای پویش
«هرهفته-الف-ب-ای��ران» از ابت��دای مهرماه س��ال ۹۸گفت :در س��ال
گذشته ۲۲۷پروژه با مبلغ ۳۳هزار میلیارد تومان طراحی شد و تمام این
پروژهها در س��طح کشور طبق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری رسید که
سهم استان کرمان هم در سال ۹۸حدود ۱۴پروژه با دوهزار و ۵۸۴میلیارد
تومان اعتبار بود.علی رشیدینژاد افزود :در سال ۹۹این پویش وسیعتر و
راهکارها و س��ازکارهای مناسب برای بهتر برگزار کردن و اینکه پروژهها
س��ریعتر و با هزینه کمتر اجرا ش��ود ،در دستور کار قرار گرفت .وی بیان
کرد :مجموع پروژههای استان کرمان در پویش «هرهفته-الف-ب-ایران»
طی س��الهاي ۹۸و ۲۷ ،۹۹پروژه از ۴۷۷پروژه کش��وری در بخش آب و
فاضالب و برق و سههزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار بوده است.

اعتب��اری جدید از مح��ل ماده ۵۶بودی��م که در این
راستا ۲۵۰میلیارد تومان برای مجتمعهای آبرسانی
روستایی و ۵۰میلیارد تومان در حوزه عشایری تأمین
اعتبار خواهد شد .همچنین در چهار شهرستان مرزی
نهبن��دان ،زیرکوه ،سربیش��ه و درمیان ب��ا همکاری
دستگاههای معین محرومیتزدایی این شهرستانها،
ی در دستور کار
طرح اصالح و ارتقای ش��بکه آبرسان 
قرار دارد.

ی پایدار به ۱۴۶روستای خراسانجنوبی از سال ۹۲تاکنون
آبرسان 

خبــر آب

سبزینه

۷۰هزارنفر درخـراسانجنوبـی
ازآب سالم برخوردار شدند

نرگس آذرپیوند

خراسانجنوبی در منطقه خشک و بیابانی واقع شده
که سبب میشود میزان ورودی آب به استان از طریق
بارندگیها بسیار اندک باشد ،همچنین رودخانههای
موج��ود در این منطقه از نوع فصل��ی بوده و رودخانه
دائمی وجود ندارد .هرچند اس��تان خراس��انجنوبی
چند سالی است که از ابرهای بارانزا محروم و کمبود
ریزشهای جوی دغدغ��ه مردمانش بوده؛ اما یکی از
ی پایدار به
نکات قابلتأمل در تاریخ این دیار آبرسان 
۱۴۶روستای خراسانجنوبی از سال ۹۲تاکنون است
که با اعتبار ۱۶۸میلیارد تومان انجام ش��د ه و عالوهبر
تأمین آب س��الم و بهداشتی مورد نیاز ۷۰هزار نفر در
خراسانجنوبی ،نقش مؤثری در ماندگاری جمعیت و
شکلگیری روند مهاجرت معکوس داشته است.
در س��الهای گذش��ته خشکس��الی ،افت ش��دید
منابع آبی و نبود زیرس��اختهای الزم در روستاهای
خراسانجنوبی سبب شد تا بهویژه در هشتسال اخیر
ب��ا برنامهریزی ،همت و ت�لاش دولتمردان طرحهای
ی به ش��کل جدی��د پیگی��ری و در بیشتر
آبرس��ان 
مناطق استان اجرایی شود .با اقدامات شاخص دولت
ی به روستاها و شهرهای خراسانجنوبی
در آبرس��ان 
ضریب برخورداری از آب در روس��تاهای این اس��تان
از  89/47ب��ه 93/4درص��د و در ش��هرها از  ۹۹ب��ه
99/8درص��د افزای��ش یافته اس��ت .آمارهای موجود
نشان میدهد ،دولت با وجود کمبود منابع مالی برای
اجرای طرحهای توسعه آب روستایی در قالب احداث
و تکمی��ل مجتمعه��ای بزرگ یا کوچ��ک بهصورت
گس��ترده و بیوقفه در تالش بوده و برنامه آبرسانی
به ۲۰روس��تای اس��تان با جمعیت بالغبر پنجهزار و
۸۰۰نفر تا پایان سالجاری شاهد این مدعاست.
براساس برنامهریزی صورت گرفته تا پایان سال۱۴۰۰
تمامی روستاهای پرجمعیت استان با اولویت مناطق
مرزی و محروم از آب ش��رب سالم برخوردار خواهند
شد .با وجود اینکه تمامی شهرهای خراسانجنوبی از
آب شرب و بهداشتی برخوردار بودند؛ اما در این دولت
۲۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان برای تأمین پایداری
آب ش��رب ،افزایش کیفیت و ارتقای ش��اخصهایی
ی به مشترکان جدید
مانند س��رانه مخزن و آبرس��ان 
در شهرهای اس��تان هزینه شد .همچنین درپی سفر
معاون اول رئیسجمهور به خراس��انجنوبی در مهر
س��ال گذشته ،ظرفیت اعتباری جدید برای استان در
نظر گرفته شد تا از این طریق ۲۵۰میلیارد تومان برای
ی روستایی و ۵۰میلیارد تومان
مجتمعهای آبرس��ان 
در حوزه عشایری تأمین اعتبار شود.
آب به آبادی رسید
دهیار روس��تای مرزی گیت شهرس��تان درمیان که
مردم این روس��تا طی سال گذشته از نعمت آب سالم
و بهداشتی برخوردار شدند ،در این باره به ایرنا گفت:
ی این روس��تا علیرغم کوهستانی
عملیات آبرس��ان 
بودن منطقه هفته دولت سال گذشته انجام شد.
احمدرض��ا رضای��ی افزود :چه��ار روس��تای منطقه
ازجمله گیت ،سراب ،تختهجان و خونیکسار با تانکر

اصالح  ۵۷۵کیلومتر خط انتقال و شبکه فرسوده
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان خراسانجنوبی گفت :یکی از معضالت
اساسی استان ،هدررفت آب در شبکه شهری و روستایی است که در بخش شهری
31/7درصد و در بخش روس��تایی باالی ۴۲درصد بوده و ۱۰درصد از متوس��ط
ی را تا
کش��وری باالتر است .برنامه داریم در گام نخست هدردهی شبکه آبرسان 
متوس��ط کشوری و در نهایت تا ۱۵درصد برسانیم که برای این منظور از ابتدای
امسال تاکنون ۵۹کیلومتر شبکه آب شرب روستایی2/5 ،کیلومتر شبکه شهری
و یکهزار و ۱۰۰کنتور آب تعویض شده است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
خراس��انجنوبی عنوان کرد :همچنین از ابتدای دولت تدبیر و امید در راس��تای
هدررفت آب در ش��هرها و روستاهای اس��تان ۱۲۵کیلومتر اصالح خط انتقال و
۴۵۰کیلومتر بازسازی شبکه توزیع انجام شده است.
ی سیار به روستاهای
حس��ین امامی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه آبرسان 
ی پایدار به این روستاها
ی میشد که با آبرسان 
آبرسان 
در دوس��ال اخیر مشکل چندین ساله مردم حل شده
ی پایدار
است .وی اظهار داشت :با اجرای طرح آبرسان 
به این منطقه مرزی ش��اهد افزایش ساخت و سازها و
مهاجرت معکوس به روستاها هستیم و در مجموع با
ی پایدار به منطقه از مهاجرت روستاییان به
آبرس��ان 
شهر جلوگیری میشود.
دهیار روستای گیت گفت :در چند سال گذشته تنها
درخواس��ت مردم چهار روس��تای گیت ،تختهجان،
سراب و خونیکسار از مسئوالن درخواست آبرسانی
پایدار بود که خوشبختانه دغدغه چندین ساله مردم
رفع ش��ده اس��ت .وی افزود :افزایش ساخت و سازها
در روس��تاهای منطقه و گازرس��انی نش��ان از روند
مهاجرت معکوس ب��ه روس��تاها دارد؛ البته بهدلیل
عمر باالی ش��بکههای داخلی در روستاهای منطقه
ش��اهد هدررفت باالی آب هستیم که با بازسازی این

خراس��انجنوبی گفت :درحالحاضر ۴۱۷روس��تای اس��تان با تانکر آبرسان 
ی
میش��ود که تا پایان آذر امس��ال ۲۲۵هزار مترمکعب آب با اعتبار سهمیلیارد و
۵۰۰میلیون تومان به این روس��تاها حمل شده اس��ت .امامی گفت :درخصوص
ی مطرح
ی سیار امسال گالیهمندیهایی از بینظمی و تأخیر در آبرسان 
آبرسان 
بود که سرانه هر خانوار را از  ۸۹به  ۱۲۰لیتر رساندیم؛ همچنین برای این منظور
س��امانه  ۱۲۲به تمامی شهرها و روستاها متصل شد و مدیریت حوادث از طریق
این سامانه انجام میشود.
ی سیار نیز برنامه زمانبندی تعیین شد که دهیاران
وی اضافه کرد :برای آبرسان 
درصورت نیاز با س��امانه ۱۲۲تماس بگیرند و نس��بت به تأمین آب اقدام کنند تا
هیچ مخزنی بدون آب نباشد؛ اما از این ظرفیت تاکنون خوب بهرهبرداری نشده
که باید اطالعرسانی بیشتری انجام شود.

ش��بکهها از هدررفت حجم بسیاری از آب جلوگیری
خواهد شد.
تمامی روستاهای خراسانجنوبی
از آب شرب برخوردار میشوند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسانجنوبی
ی به
گفت :از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون آبرسان 
۱۴۶روستای استان با اعتبار هزینه شده ۱۶۸میلیارد
تومان انجام شده است و ۷۰هزار و ۳۳۴نفر از آب سالم
و بهداشتی برخوردار شدند.
حس��ین امامی اف��زود :با اجرای ای��ن طرحها ضریب
بهرهمن��دی از آب ،از  72/69ب��ه  76/2و ضری��ب
برخ��ورداری از  89/47به  93/4افزایش یافته اس��ت.
وی بی��ان ک��رد :اکنون ۱۷طرح اس��تانی و یک طرح
ی به روستاهای استان
ملی شامل ۶۶پروژه آبرس��ان 
با اعتب��ار بیش از ۵۴میلی��ارد تومان درح��ال انجام
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ی به ۲۰روس��تای استان با جمعیت
اس��ت و آبرسان 
بالغب��ر پنجه��زار و ۸۰۰نف��ر تا پایان س��الجاری به
اتم��ام میرس��د .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب
ی به
استان خراس��انجنوبی گفت :همچنین آبرسان 
۱۰روس��تای دیگر با جمعیت بیش از ۹۰۰نفر تا اول
مرداد س��ال  ۱۴۰۰به اتمام خواهد رس��ید .براساس
برنامهریزی صورت گرفته تا پایان سال  ۱۴۰۰تمامی
روستاهای پرجمعیت استان با اولویت مناطق مرزی
و محروم از آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.
ی
امام��ی اف��زود :درحالحاضر ۳۳مجتمع آبرس��ان 
روستایی در استان خراسانجنوبی در دست اجراست
که ش��ش مجتمع تا پایان امس��ال تکمیل میشود،
۲۷مجتمع هم با اعتبار ۴۱۳میلیارد تومان سال آینده
اجرا و تکمیل خواهد شد.
وی اظهار داشت :بعد از سفر معاون اول رئیسجمهور
به اس��تان در س��ال گذش��ته بهدنبال ی��ک ظرفیت

هزینهکرد ۳۰۰میلیارد تومانی
در بخش آب خراسانجنوبی
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب خراس��انجنوبی
گفت :تمامی شهرهای استان در ابتدای دولت تدبیر و
امید از آب شرب و بهداشتی برخوردار بودند؛ با وجود
این در سالهای اخیر ۲۸میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان
ب��رای تأمین پای��داری آب ش��رب ،افزایش کیفیت و
ارتقای ش��اخصهایی مانند سرانه مخزن و آبرسانی
به مش��ترکان جدید در شهرها هزینه شده است .وی
ادامه داد :با اقدامات انجام ش��ده در ش��هرهای استان
ش��اخص برخ��ورداری از آب ،از  ۹۹ب��ه 99/8درصد
افزایش یافته است.
امام��ی به مهمترین پروژههای اجرا ش��ده در مناطق
شهری اشاره کرد و گفت :چند پروژه برای پایدارسازی
آب مناطق شهری انجام ش��ده یا در دست اجراست،
ازجمله س��اخت مخ��زن پنجه��زار مترمکعبی قاین،
مخ��زن دوهزار مترمکعبی بیرجن��د و مخزن دوهزار
مترمکعبی س��رایان که افتتاح شده و مخزن یکهزار
مترمکعبی خوسف که تا پایان سال به اتمام میرسد.
وی از سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد تومانی در بخش آب
اس��تان در س��الجاری خبر داد و افزود :همچنین در
بخش فاضالب از ابتدای امس��ال تاکنون ۱۳کیلومتر
اجرایی ش��ده اس��ت و ای��ن رقم ت��ا پایان س��ال به
۲۴کیلومتر میرسد .وی اظهار داشت :بهرهبرداری از
مدول دوم تصفیهخانه فاضالب بیرجند و بیع متقابل
برای ایجاد تأسیس��ات فاضالب در ش��هرهای قاین و
سربیش��ه تا پایان سال نیز در دستور کار شرکت قرار
دارد .مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانجنوبی
هم که اوایل دیماه به شهرس��تان خوسف رفته بود،
گفت :دغدغه اصلی ما در شرکت آب منطقهای تأمین
آب ش��رب اس��ت و امیدواریم تا پایان س��ال ۱۴۰۰
تعداد روستاهایی را که در شهرستان خوسف با تانکر
ی میشوند ،به نصف و حتی کمتر برسانیم.
آبرسان 
احم��د قندهاری ،انتق��ال آب از دش��ت مختاران به
بیرجند را از برنامههای ش��رکت آب منطقهای عنوان
کرد و اف��زود :در اجرای این خط انتق��ال آب ،تأمین
نیاز آبی ش��هر خوس��ف و چند روستا در بخش شرب
نیز دیده شده است.
وی در ارتباط با طرح تأمین آب شرب در استان گفت:
خراسانجنوبی یکی از گرانترین استانها در تأمین
آب ش��رب اس��ت ،چون باید از فواصل بسیار دور آب
شرب را تأمین کنیم که این وظیفه و مسئولیت ماست.
وی با بیان اینکه مدیریت ،نگهداری و صرفهجویی از
آب ش��رب برعهده تکتک شهروندان است ،افزود :در
استان حدود پنجهزار کیلومتر خط انتقال و چهارهزار
و ۸۶۰کیلومت��ر خ��ط انتقال آب ش��رب داریم تا آب
باکیفیت به دس��ت ما برس��د .مدیرعامل شرکت آب
منطقهای خراس��انجنوبی با بیان اینکه پیگیر سند
توسعه آب شرب استان هستیم ،اظهار داشت :بر این
اس��اس تاکنون جلس��ات متعددی برنامهریزی شده
اس��ت و حداکثر تا ش��شماه آینده نقشه جامع برای
تأمین آب شرب و کش��اورزی استان خواهیم داشت.
وی گفت :ه��دف اصلی کارگروه این اس��ت که برای
تمامی شهرس��تانهای استان همچنین مجتمعهای
ی روس��تایی برنام��ه تأمی��ن آب ش��رب را
آبرس��ان 
داش��ته باشیم .خراس��انجنوبی به مرکزیت بیرجند
۱۱شهرس��تان دارد و بیش از ۴۰درصد جمعیت این
استان در مناطق روستایی ساکن هستند.

جنگل و مرتع

وجود ۳۹میلیون واحد دامی مازاد در مراتع كشور
معاون دفتر امور مراتع س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و آبخیزداری
ب��ا بیان اینکه ۳۰۰هزار پروانه چرا برای بهرهبرداران در کش��ور
صادر ش��ده اس��ت ،گفت۳۹ :میلیون واحد دامی مازاد در مراتع
كشور وجود دارد.
به گزارش «س��بزينه» ب��ه نقل از مهر ،مصطف��ی بیگدلی طی
بازدید از مراتع استان گلس��تان با بیان اینکه زندگی ۹۵۱هزار
خانوار ایرانی وابس��ته به مراتع کشور اس��ت ،اظهار کرد :درحال
حاض��ر ظرفیت مراتع کش��ور به اندازه ۳۹میلی��ون واحد دامی
در مدت چرای مجاز اس��ت؛ این درحالی اس��ت که واحد دامی
بهرهبرداریکننده از مراتع کش��ور معادل ۷۸میلیون واحد دامی
است که با چرای خارج از فصل و بیش از ظرفیت مرتع ،منجر به
تخریب مراتع میشود.
وی با اشاره به اینکه ۸۵میلیون هکتار از مساحت ۱۶۴میلیون
هکت��اری کش��ور را مراتع تش��کیل میدهد ،خاطرنش��ان کرد:
۳۹میلی��ون واحد دامی م��ازاد در مراتع وج��ود دارد که چرای
بیرویه این دامها فش��ار مضاعفی به پوشش گیاهی عرصههای
مرتعی وارد کرده است.
بیگدلی مدیریت چرای دام ،رعایت تقویم کوچ و کنترل بیش از
۳۰۰هزار پروانه چرای دام با هدف جلوگیری از کوچ زودهنگام را
از برنامه محوری طرح ملی مدیریت پایدار مراتع کشور برشمرد

که درجهت ساماندهی بهرهبرداری در مراتع و جلوگیری از ورود
دام مازاد و سرگردان انجام میشود.
معاون دفتر امور مراتع س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و آبخیزداری
افزود :براساس آمار موجود ،متوسط دام مجاز هر خانوار بهرهبردار
ح��دود ۴۱واحد دامی ب��ا میانگین ۹۰هکتار مرتع اس��ت .این
درحالی است که یک واحد مطلوب و اقتصادی مرتع که میتواند
زندگ��ی یک خانوار بهرهبردار را تأمی��ن کند ،حداقل ۲۵۰واحد
دامی با ۵۰۰هکتار مرتع است.
۷۷میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده است
وی با بیان اینکه برای اس��تفاده صحیح از مراتع باید تاریخ ورود
دام به مرتع ،مدت چرا و ظرفیت مراتع کش��ور مش��خص باشد،
تصريح كرد۷۷ :میلیون هکتار از مراتع کش��ور ممیزی ش��ده و
۳۰۰ه��زار پروانه چرا ب��رای ۹۵۱هزار خانوار بهرهب��ردار صادر
شده است.
بیگدلی با بیان اینکه عرصههای منابع ملی براساس ماده ۳قانون
حفاظت و بهرهبرداری از مراتع و جنگلها باید دارای طرح باشد،
از این رو در ۳۴میلیون هکتار از مراتع کشور طرح مرتعداری اجرا
ش��ده اس��ت ،اضافه کرد :از این میزان ۲۰میلیون مرتع در قالب
اجرای پروژههای مرتعداری به بهرهبرداران پرداخت شده است.

يكهزار و 200هکتار از اراضی ملی همدان رفع تصرف شد
مدی��رکل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان هم��دان گفت:
یکه��زار و ۲۰۰هکت��ار از اراض��ی مل��ی این اس��تان از ابتدای
سالجاری تاکنون از دست متصرفان خارج شده است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی ادارهکل منابع
طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان همدان ،اس��فندیار خزايی اظهار
كرد :برخورد با پدیده زمینخواری و جلوگیری از تصرف اراضی
ملی توس��ط افراد فرصتطلب و تخریبکنندگان اراضی ملی از
اولویتهای محوری اداره كل منابع طبیعی و آبخيزداري است.
وی اضاف��ه کرد :با برنامهری��زی و هماهنگیهای صورتگرفته،
امس��ال اقدامهای اساسی برای بازپسگیری اراضی تصرف شده
و جلوگی��ری از دس��تاندازی به منابع طبیعی اس��تان همدان
صورت گرفته است .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان اضافه کرد :در این راس��تا از ابتدای س��الجاری تاکنون،
یکه��زار پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی به مس��احت
س��ههزار هکتار در اس��تان همدان تش��کیل و به مراجع قضایی
ارسال شده اس��ت .خزايی بیان کرد :از این تعداد ۹۰۰پرونده از
ابتدای س��الجاری تاکنون منجر به صدور رأی شده که نتیجه
آن بازپسگیری یکهزار و ۲۰۰هکتار از اراضی ملی بوده است.
به گفته وی ،تاکنون بیش از ۹۵درصد از آرای صادره در محاکم
قضایی اس��تان هم��دان در زمینه پروندهه��ای منابع طبیعی و

آبخیزداری به نفع دولت بوده اس��ت .خزايی اضافه کرد :اداره کل
منابع طبیعی و آبخيزداري در راستای جلوگیری از دستاندازی
افراد س��ودجو به حریم انفال ،همکاری و تعامل خوبی با محاکم
قضايی و نیروی انتظامی دارد.
وی تأکید کرد :همچنین شهروندان میتوانند درصورت مشاهده
هرگونه تخریب و تصرف اراضی ،موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴
اطالعرسانی کنند.
هم��دان دارای ۹۰۵هزار هکتار اراضی ملی اس��ت که ۸۲۲هزار
هکتار آن را مراتع تشکیل میدهد .همچنین این استان ۶۵هزار
هکت��ار اراضی بیابانی دارد ک��ه ۲۶هزار هکتار آن در اراضی ملی
واقع شده است.

افزایش ۳برابری میانگین آبدهی قناتها با اجرای طرحهای آبخیزداری

مدیرکل دفتر سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت :طبق
آمارها ،میانگین آبدهی قناتها با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در کشور نزدیک
به سهبرابر افزایش یافته که رقم قابلتوجهی است.
ب��ه گزارش «س��بزينه» به نقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت جهاد کش��اورزی ،ابوالقاس��م
حس��ینپور با بیان اینکه در س��الهای اخیر با اقدامهای انجام شده در زمینه آبخیزداری و
آبخوانداری ،ش��اهد تقویت آبدهی قناتها در اس��تانهای کشور هستیم ،مهار سیالبها را
از دیگ��ر کارکرده��ای اجرای طرحهای آبخی��زداری و آبخوانداری نام ب��رد و افزود :با اجرای
این طرحها نزدیک به ۸۰۰میلیون مترمکعب از س��یالبهای آذرماه امس��ال در استانهای
سیلخیز کشور مهار شد .وی اظهار كرد :در آذرماه امسال دو نوبت بارندگی شدید در محدوه
غرب ،جنوبغرب و جنوب کشور رخ داد و ۸۰۰میلیون مترمکعب سیالب ناشی از آن توسط
سازههای آبخیزداری و آبخوانداری مهار و مانع از ايجاد خسارات شد .عالوهبر این ،سیالبها
از طریق سازههای آبخیزداری و آبخوانداری در راستای تقویت منابع آبی این مناطق كنترل
شدند .مدیرکل دفتر س��یالب و آبخوانداری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری مشکالت
ناشی از آبگرفتگی در معابر شهرهای جنوبغربی کشور را ناشی از نفوذناپذیر بودن شهرها
و تخلیه نشدن بارشها دانست و تصریح کرد :مسیر تخلیه آب ،زهکشها و کانالهای آب در
این شهرها توسط ساخت و سازهای انجام شده ،مورد تجاوز قرار گرفته است.
حس��ینپور گفت :سامانه زهکش��ی برخی از این شهرها توان تخلیه س��یالب را ندارد و باید
متناسب با توسعه شهری بهروز شوند.

وی بر س��اخت ش��هرهای نفوذپذیر تأکید کرد و افزود :در ش��هرهای نفوذپذیر امکان جذب
بارش در سطح شهر وجود دارد و امیدواریم مسئوالن به سمت ساخت شهرهای نفوذپذیر از
نظر جذب بارشها و س��یالبها حرکت کنند و از ظرفیت سیالبها برای توسعه فضای سبز
استفاده شود.

وجود ۱۲۵میلیون هکتار عرصه آبخیز در کشور
مدیرکل دفتر س��یالب و آبخوانداری س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کش��ور با اشاره
به وجود ۱۲۵میلیون هکتار عرص ه آبخیز در اس��تانهای کش��ور گفت :از این وسعت تاکنون
مطالعه و اجرای فعالیتهای آبخیزداری در سطح ۳۰میلیون هکتار انجام شده و اثرات آن در
مهار و کاهش سرعت و غلظت سیالب ،کاهش فرسایش خاک ،احیای پوشش گیاهی ،موجب
استقبال مردم از این طرحها شده است.
حس��ینپور با اش��اره به اینکه با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بهطور میانگین آبدهی
قناتها حدود س��هبرابر افزایش داش��ته اس��ت ،يادآور ش��د :توس��عه عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری در کش��ور نیازمند توجه بیشتر به این طرحها در بودجه سال ۱۴۰۰و در برنامه
هفتم توسعه است.
طبق برنامهریزی قرار است تا پایان امسال یکمیلیون و ۲۰۰هزار هکتار عملیات آبخیزداری
در كش��ور اجرایی ش��ود که تاکنون ۸۰۰هزار هکتار آن اجرایی شده و وضعیت موجود نشان
میدهد که عملیات فعلی از برنامه پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی جلوتر است.

