آب و منابعطبیعی
اخبار آب
مدیرعامل شركت آبفاي سیستان و بلوچستان:

خط انتقال آب زابل به زاهدان
وارد مدار شد

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان گفت :پس
از حدود 28س��اعت کار بیوقفه ،خط انتقال آب از زابل به زاهدان با تمام
ظرفیت وارد مدار بهرهبرداری شد.
ب ه گزارش «س��بزينه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو ،علیرضا
قاس��می با اعالم این خبر اظهار کرد :طی سالهای اخیر به دلیل افزایش
جمعیت و نبود زیرس��اخت مناسب ،ش��هر زاهدان با کمبود 650لیتر بر
ثانیه ،پرتنشترین شهر استان سیستان و بلوچستان بود که در تابستانها
با مصرف باال و کمبود آب با تنش آبی ش��دیدی مواجه میشد و تنها راه
دائمی برونرفت از تنش آبی این کالنش��هر ،عملیاتی ش��دن طرح خط
انتقال دوم آب از چاه نیمه زابل به زاهدان با اعتبار دوهزار میلیارد تومان
بود .وی با بیان اینکه این مشکل و رفع آن دغدغهای جدی و مورد توجه
ب��ود ،اضافه كرد :برای گذر از تابس��تان س��ال 1400دو پروژه مهم برای
جبران بخش��ی از کمبود آب ش��هر زاهدان را آغاز کردی��م؛ اولین پروژه،
بهرهبرداری از فاز چهارم آبش��یرینکن با ظرفیت 15هزار مترمکعب در
ش��بانهروز بوده و دومین پروژه که در دست اجراست ،طرح آبرسانی از
حرمک به زاهدان و اس��تفاده از ظرفیت قسمتهای کار شده خط دوم و
اتصال آن به خط اول است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان سیستان و بلوچستان تصريح
ک��رد :پس از انجام مطالعات و کارشناس��ی طرح بای��د این پروژه در پنج
نقطه به هم متصل شود که در راستای اجرای آن 22کیلومتر خط انتقال
و برقرسانی انجام ش��ده و پیشبینی میشود 250لیتر بر ثانیه افزایش
ظرفیت این خط باشد.
این مقام مس��ئول تشریح کرد :اولین و دومین اتصال این پروژه در تاریخ
14بهمنماه با موفقیت به پایان رسید و سومین اتصال آن روز چهارشنبه
29بهمنماه انجام ش��د که پس از اس��تارت پمپها با نقص فنی مواجه
شدیم .وی افزود :مدت زمان انجام این عملیات 24ساعت بوده و آب مورد
نیاز شهروندان در روز عملیات از طریق مخازن ذخیره تأمین شد؛ بنابراين
با توجه به خالی شدن مخازن و جلوگیری از تنش و بیآبی مطلق ،در روز
پنجشنبه پمپاژ آب با 70درصد ظرفیت انجام شد تا برای شروع عملیات
رفع نقص فنی در روز شنبه ،ابتدا شهروندان نیاز آبی خود را ذخیره کنند.
قاسمی ادامه داد :در روز جمعه مورخ سومبهمنماه جلسه ستاد مدیریت
بحران تش��کیل و تدابیر الزم اتخاذ ش��د .در ابتدا اطالعرسانی گسترده
و ش��فاف با اس��تفاده از همه ظرفیتهای موجود ص��ورت گرفت و برای
رفاه حال شهروندان بالغبر 60دستگاه تانکر بهمنظور آبرسانی رایگان در
سطح شهر و نقاط دارای تنش آماده خدمترسانی شد .همچنین تمامی
ایستگاههای آبشیرینکن سطح شهر توسط شركت آب و فاضالب اجاره
شد تا مردم آب آشامیدنی خود را به صورت رایگان تأمین کنند .عالوهبر
این ،ایس��تگاه برداشت آب شرب بهداش��تی نیز در محل شرکت توسط
همکاران راهاندازی شد.
مدیرعامل شرکت آبفاي کهگیلویه و بویراحمد:

۹۹درصد مشکالت آب شرب شهر
زلزلهزده سیسخت برطرف شده است
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فعاالن محیطزیست معتقدند احداث جاده دوم روستای «وزوه» توجیه اقتصادی و زیستمحیطی ندارد

جادهکشی به قیمت قطع هزاران درخت کهنسال
سبزینه

آن ط��رح هزاران ت��ن خاک مرتفع را برای تس��طیح
مس��یر سنگالخی تراشیدند ،اما چند ماه بعد آبهای
سیالبی بهاری همه خاک و سنگ را همراه خود در دره
خدنگستان و رودخانه یالن تخلیه کرد؛ در واقع نه تنها
جادهای ساخته نشد ،بلکه جاده مالرو تنگه حاال حتی
برای عبور دام عشایر هم بسته شده است.

نرگس آذرپیوند

دوس��تداران محیطزیس��ت ام��روز نگ��ران ه��زاران
درختی هس��تند که قرار اس��ت بهبهانه احداث جاده
دوم روس��تای «وزوه» قطع شوند۱۰ .سال قبل جاده
۱۶کیلومتری وزوه از توابع شهرستان فریدونشهر با
عبور از میان جنگل ،راه ارتباطی این روس��تا با مرکز
شهرستان را برقرار کرد و حاال قرار است دومین جاده
این روستای ۱۰خانواری نیز احداث شود؛ جادهای که
درخت انبوهترین جنگله��ای زاگرس را در
ِ
ه��زاران
غرب اس��تان اصفهان از بین میبرد و قلب س��بز آن
را میشکافد.
نایب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر
در اینباره به ایسنا گفت :حدود دو هفته پیش مطلع
شدیم که قرار است جاده دومی برای روستای کوچک
وزوه احداث ش��ود و با توجه به تبعاتی که احداث این
جاده غیرضروری برای محیطزیس��ت منطقه خواهد
داش��ت ،انجم��ن دوس��تداران طبیعت شهرس��تان
فریدونشهر بیانیهای صادر کرد.
نصرتاهلل تواضع یادآور ش��د :حدود ۱۲سال قبل نیز
ج��ادهای ۱۶کیلومتری از روس��تای «کاهگانک» به
«وزوه» در دل جنگی زاگرس��ی ای��ن منطقه احداث
شد و تخریبهایی بهدنبال داشت .نایب رئیس انجمن
دوستداران طبیعت فریدونشهر ادامه داد :در آن زمان
روس��تای وزوه جادهای نداش��ت و حق مردم بود که
دسترسی جادهای داشته باشند .خوشبختانه نیز این
جاده نه تلفات و نه مشکلی داشته است.
تواضع با بیان اینکه اخیرا ً عدهای پیگیر احداث جاده
دوم از دل انبوهترین جنگلهای این منطقه هس��تند،
گفت :احداث این جاده خس��ارت وحش��تناکی بهبار
خواهد آورد و تخریبی غیرضروری ،خطرناک و زیانبار
برای منطقه و کل کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه احداث جاده دوم روستای وزوه
هیچگون��ه توجی��ه فنی و اقتص��ادی و از همه مهمتر
زیس��تمحیطی ندارد ،تصریح کرد :مس��یر شیبدار
جاده با انفجارهای مهیب و ویرانگر به موازات رودخانه
گ��وکان ،باعث نابودی کامل دره جنگلی در حاش��یه
رودخانه میش��ود و هزاران اصله درخت تنومند بلوط
و گونههای دیگر در این منطقه که برخی تا ۵۰۰سال
قدمت دارند ،از بین خواهند رفت.
نایب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر با
اش��اره به اینکه انفجار در شیب تند این منطقه باعث
حرکت الیههای سس��ت و ناپایدار شن ،ماسه و سنگ
و تخلیه به قعر دره و بس��تر رودخانه ،انس��داد جریان
آب ،نابودی موجودات زنده و اکوسیس��تم میش��ود،

حدود ۱۲سال قبل نیز جادهای
۱۶کیلومتری از روستای «کاهگانک»
به «وزوه» در دل جنگی زاگرسی این منطقه
احداث شد و تخریبهایی بهدنبال داشت
افزود :اجرای این طرح عالوهبر خسارت جبرانناپذیر
محیطزیستی و تهدید معیشت روستاییان ،دسترسی
متجاوزان برای غارت جنگل و قاچاق چوب و ش��کار
حیوانات را نیز فراهم میکند.
نابودی درختان  ۵۰۰ساله
تواضع به نابودی درختان بلوط ۵۰۰س��اله ،درختان
در مع��رض انق��راض و بس��یاری از گونههای جنگلی
دیگ��ر برای احداث این جاده غیرضروری اش��اره کرد
و توضیح داد :ش��یب منطقه بسیار زیاد است و فضای
الزم برای عملیات جادهس��ازی وجود ندارد .مسیری
که ب��رای احداث ج��اده انتخاب کردهاند ،در مس��یر
رودخانه گوکان و پوش��یده از جنگل است و با احداث
جاده ،جنگل ،پوشش گیاهی و خاک خود به خود در
کف دره تخلیه ش��ده ،اکوسیس��تم رودخانه را به هم

میزن��د ،موجودات زنده را از بین میبرد و خس��ارات
جبرانناپذیری بهبار میآورد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :انجمن دوس��تداران طبیعت
شهرس��تان فریدونش��هر حدود ۹س��ال است که در
این منطقه بذر بلوط کاش��تهاند؛ اما با وجود مراقبت
تنها هفتس��انتیمتر رشد کرده است ،چراکه سالها
طول میکش��د تا درخت بلوط رشد کند .البته به غیر
از بلوط ،بس��یاری از گونههای ارزشمند جنگلی دیگر
در این منطقه هس��تند که احیای آنها سالیان سال
زمان میبرد.
احداث گردنه کلوسه
راهی برای جلوگیری از تخریب جنگل
نایب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر
با اش��اره به جادهای که از فریدونش��هر و پشندگان
عبور کرده و پس از گذر از گردنه کلوس��ه ،به روستای
کلوس��ه میرسد ،گفت :گردنه کلوس��ه ارتفاع زیادی
دارد و باز نگهداش��تن گردنه در فصل زمستان مشکل
اس��ت ،همانط��ور که هر س��ال این گردن��ه بهدلیل
کوالک و برف بسته میشود و مردم مشکالت زیادی
دارند .سالهاس��ت مس��ئوالن محلی ای��ن موضوع را
پیگیری کردهاند و احداث تونل برای گردنه کلوس��ه
تصویب شده است.

تواضع با بیان اینکه با احداث تونل در گردنه کلوسه،
مش��کالتی که در این مسیر وجود دارد ،حل میشود،
ادام��ه داد :این تونل از کلوس��ه به دورک ،کاهگانک و
وزوه منتهی میش��ود و تردد ایمنتر و آس��انتر برای
مردم فراهم میکن��د؛ بنابراین عم ً
ال نیازی به احداث
جاده دوم وزوه نیست.
عواقب جبرانناپذیر تخریب طبیعت
وی به سکونت حدود ۱۰خانوار در روستای وزوه اشاره
کرد و گفت :عالوهب��ر اینکه احداث این جاده توجیه
فنی و اقتصادی ندارد ،مشکل اصلی ما تخریب طبیعت
و عواق��ب جبرانناپذیری اس��ت ک��ه بهدنبال خواهد
داشت ،درحالیکه راهکار جلوگیری از تخریب جنگل
و محیطزیست ،احداث تونل گردنه کلوسه است.
نایب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر
ب��ا اعالم اینکه قرار اس��ت جاده دوم روس��تای وزوه
س��ال آینده احداث ش��ود ،تأکید کرد :دوس��تداران
محیطزیست نسبت به اجرای این پروژه و تکرار اتفاقی
مش��ابه در یکدهه قبل در شهرس��تان فریدونشهر
هشدار میدهند.
تواضع اح��داث ج��اده غیرضروری فریدونش��هر به
روس��تای مصر از طری��ق تنگه درهمیل��گان با صرفه
هزین��ه میلیاردی را نیز یادآور ش��د و توضیح داد :در

باید از گذشته درس بگیریم
رئی��س نظ��ام صنف��ی کش��اورزی و منابعطبیع��ی
شهرس��تان فریدونش��هر با تأکید بر اینک��ه باید از
گذش��ته درس بگیریم و طرح ویرانگ��ر دومین جاده
غیرض��روری روس��تای وزوه را متوق��ف کنیم ،گفت:
شهرستان فریدونشهر بیشترین جنگلهای استان
اصفهان را دارد ،اما اگر قرار باش��د هر روز قس��متی از
آن تخریب و دسترسی افراد سودجو به منابع طبیعی
بیشتر ش��ود ،باقیمانده جنگله��ا نیز از بین خواهد
رف��ت .وی در ادامه اظهار کرد :حدود ۱۵س��ال پیش
سدرودبار لرس��تان در مرز جغرافیایی فریدونشهر و
الیگودرز نزدیک روستای حیران از توابع فریدونشهر
احداث شد؛ رودخانه مسیر  Uشکل دارد و ۳۸کیلومتر
اس��ت که در دل جنگلها دور میزن��د و برمیگردد،
درحالیکه وقتی باالی این رودخانه س��د احداث شد،
مسیر رودخانه از دل جنگلها بسته شد و دیگر آبی در
این مسیر جریان ندارد.
تواض�� ع با بی��ان اینکه قطع��ی جری��ان آب بر روی
جنگلهای انبوه منطقه و اکوسیستم اثر سوء گذاشت،
اف��زود :بارها ای��ن موضوع را پیگی��ری کردهایم ،ولی
بینتیجه بوده اس��ت .حقابه محیطزیس��تیرودخانه
ی�لان بهخاط��ر بند احداثی چش��مه لن��گان قطع و
رودخانه ،به دره سوختهای تبدیل شده و اکوسیستم
آن بههم ریخته است .البته در سفر ۲۶مهرماه امسال
استاندار اصفهان به شهرس��تان فریدونشهر ،یکی از
مصوبات سفر رهاسازی حقابه رودخانه یالن و حیران
بوده که هنوز تحقق پیدا نکرده است.
نایب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر
همچنین به حفر تونل چش��مه لنگان اش��اره کرد و
گفت :با حفر این تونل حدود چهار روستا و ۵۳مزرعه
خس��ارت دیدن��د و تونل ،آب چش��مهها و قناتها را
زهکش��ی کرد و ۸۰درصد آب مزارع کم ش��د .بعد از
چند س��ال بررسی و کار کارشناس��ی ،دولت تصویب
ک��رد که  ۴۵۰لیتر در ثانیه آب خس��ارتی و نه حقابه
این کشاورزان بر س��ر مزارع خسارتدیده برگردانده
شود؛ اما نزدیک ۲۰سال است که این مصوبه هنوز به
سرانجام نرسیده و حدود ۶۰۰خانوار خسارت زیادی
دیدهاند که امیدواریم این خسارت جبران شود.

کمبارشی به بحران آب در کرمان دامن زد
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت:
قریب به ۹۹درصد از مش��کالت آب ش��رب شهر سیسخت و روستاهای
آسیبدیده برطرف شده است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از ایسنا ،فیضاهلل پاسره اظهار كرد :در همین
راستا تیم پدافند غیرعامل استان در کمترین زمان پس از وقوع زمینلرزه
با پشتیبانی س��تادی و پای کار آوردن تمامی ادوات ،امکانات ،تجهیزات
مکانیک��ی و نیروهای فنی برای کمک و خدماترس��انی به زلزلهزدگان
بسیج شدند.
وی تصری��ح کرد :متأس��فانه در برخی از مناطق ب��ه دلیل صعبالعبور و
کوهس��تانی بودن مس��یر خطوط انتقال آب ،همکاران تالش��گرمان در
برخ��ی مواقع لولههای فلزی ،موتوربرق ،اتص��االت و تجهیزات مورد نیاز
را ت��ا چندین کیلومتر با دس��ت ،حمل بر دوش و مه��ار کردن با طناب
در نقاط کوهس��تانی با ش��یب تند و دارای پرتگاه یا با استفاده از احشام
جابهجا میکنند تا مش��کالت و شکس��تگیهای خط��وط انتقال آب را
برطرف كنند.
گفتني اس��ت تیم ارزیابی خسارات ناشی از زلزله شهرستان دنا متشکل
چندتن از نمايندگان وزارت نیرو به همراه مدیرعامل و تعدادی از معاونین
و مدیران س��تادی ش��رکت آبفاي اس��تان با حضور در مناطق زلزلهزده
ش��هر سیس��خت و شهرس��تان دنا از نزدیک از روند خدماترس��انی و
تعمیرات خطوط انتقال و شبکه توزیع آب این شهر و خطوط انتقال آب
مجتمعهای آبرسانی روستاهای همجوار بازدید کردند.
همچنين پس از بازدید میدانی اعضای تیم ارزیاب به نمایندگی از وزارت
نیرو از مناطق زلزلهزده و همچنین دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و
معاونت هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،در زمان حضورشان در شهر
سیس��خت و حضور در بعضی از مح�لات از نزدیک و بهصورت چهره به
چهره با مردم زلزلهزده ش��هر سیس��خت پیرام��ون وضعیت تأمین آب
آشامیدنی و برق صحبت كردند.
مدیرعامل شرکت آبفاي البرز:

۱۵درصد به آب تولیدی کرج
افزوده میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب البرز از افزایش ۱۵درصدي آب تولیدی
کرج تا نوروز سال ۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش «سبزينه» به نقل از روابطعمومی شركت آب و فاضالب البرز،
ذوالفقار مهدیزاده گفت :با حفر ،تجهیز و بهرهبرداری از سه حلقه چاه در
حاشیه رودخانه کرج و اجرای ۷۰۰متر خط انتقال با قطر ۷۰۰میلیمتر،
بهرهبرداری از بخش��ی از تخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کرج
مرکزی برای جمعیت ۱۰۰هزار نفر تحقق مییابد.
وي اظه��ار کرد :به دنبال موافقت وزارت نیرو برای تخصیص آب بیشتر
برای مصارف ش��رب ش��هروندان کرجی که نیازمند احداث زیرس��اخت
تصفیهخانه آب اس��ت ،مجوز حفر و تجهیز ش��ش حلقه چاه در حاشیه
رودخان��ه کرج اخذ ش��د ک��ه تاکنون س��ه حلق��ه از آن حف��ر و آماده
تجهیز شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب البرز خاطرنش��ان ك��رد :چون احداث
تصفیهخانه شمارهس��ه کرج نیازمند ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار اس��ت و
س��اخت آن با توجه به کمبود منابع مالی زمانبر خواهد بود ،در طرحی
ابتکاری و با هزینه ش��شمیلیارد تومان ،امکان برداشت بخشی از حقابه
تخصیصی به میزان ۲۵۰لیتر بر ثانیه با حفر سه حلقه چاه و احداث خط
انتقال محقق شده است.
مهدیزاده زمان بهرهبرداری از این طرح آبرس��انی را پیش از عید نوروز
سال ۱۴۰۰عنوان کرد و گفت :حفر چهارمین چاه هم در حاشیه رودخانه
کرج آغاز شده و با توجه به کیفیت مناسب آب رودخانه کرج ،اجرای این
پروژه اثر قابلتوجهی بر کیفیت آب ش��رب مصرفی ش��هروندان مناطق
مرکزی و شمالی کرج خواهد داشت.

کمبارش��ی امس��ال به بحران آب در اس��تان کرمان دامن زده و باید دید مسئوالن برای
این بحران و روزهای سخت مردم در بزرگترین استان کشور چه تدبيري انديشيدهاند.
به گزارش «سبزينه» به نقل از تسنیم ،زمستان سال 99به آخرین ماه خود رسیده و در
شرایطی که بخش عمدهای از بارندگیها در کشور در فصل زمستان اتفاق میافتد ،استان
کرمان سال زراعی کمبارشی را داشته است؛ بهطوریکه بارشها در استان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته 76درصد کاهش داشته است.
به گفته کارشناس��ان هواشناس��ی ،پیشبینی میش��ود که اس��تان کرمان در اسفند و
فروردینماه س��ال 1400بارشهایی را داش��ته باش��د ،اما این بارشهای هم کمبود آب
استان را جبران نمیکند ،چراکه تاکنون تنها 19درصد آب مورد نیاز استان تأمین شده
و در مجموع در طول س��ال باید حدود 134میلیمتر بارندگی داشته باشیم تا منابع آبی
استان تأمین شود.
الزم به ذكر است میزان بارشها از ابتدای سال زراعی جاری در استان کرمان تا به امروز
25/6میلیمتر بوده اس��ت؛ درحالیکه سال زراعی گذش��ته تا این تاریخ 107میلیمتر
بارندگی در استان داشتیم و آمارها گواه آن است که کمبارشی شدید و کاهش منابع آبی
استان کرمان را تهدید میکند.
همه اینها در شرایطی است که طرح بزرگ انتقال آب از خلیجفارس به استان کرمان با

اولویت تأمین آب شرکت بزرگ معدنی اجرا شده و با وجود اينکه مطرح میشود مردم
اس��تان کرمان هم سهمی از آن برای تأمین آب شرب دارند ،اما به گفته محمد طاهری،
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان کرمان ،هیچکدام از طرحهای در دست اجرای
انتقال آب به اس��تان کرمان به مرحله نهایی و اس��تفاده مردم نرسیده و همچنان استان
کرمان با مشکل شدید کمآبی روبهرو است.
مدیرعامل ش��ركت آب منطقهای اس��تان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان امسال،
س��ال گرم و خش��ک و كمبارانی را پشت سر گذاشته است ،اظهار كرد :بخش عمدهای از
بارندگیها در کش��ور ما در فصل زمس��تان اتفاق میافتد و متأس��فانه بخش عمدهای از
زمس��تان را در ش��رایطی از دست دادیم که در برخی از نقاط استان حتی قطرهای بارش
باران نداشتیم.
علی رش��یدی با بیان اینکه در پاییز امسال مقداری بارندگی داشتیم ،اما فصل زمستان
کمبارشی را پشت سر گذاشتیم و میزان بارندگی در استان نسبت به سال گذشته بسیار
پایین بوده اس��ت ،افزود :امیدواریم در روزهای باقیمانده از زمستان و فروردینماه سال
آینده ،مقداری بارندگی داشته باشیم.
مدیرعامل ش��ركت آب منطقهای اس��تان کرمان با بیان اینکه در شرایط موجود سعی
کردیم ذخیره آب س��دها را در جاهایی که از آب س��دها برای آب آشامیدنی و کشاورزی

استفاده میشود ،مدیریت کنیم ،ادامه داد :خوشبختانه ذخیره آب خوبی در پشت سدها
داریم .وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب در شرایط کنونی بیان کرد :بارندگیهای
امسال بسیار کم بوده و این کمآبی در همهجای استان کرمان امسال نمایان خواهد بود.
رش��یدی افزود :درخواستی که از همه مصرفکنندگان آب بهویژه در حوزه کشاورزی و
صنایع آببر اس��تان داریم ،این است که نهایت صرفهجویی را در مصرف داشته باشند تا
بتوانیم سال زراعی جاری را هم پشت سر بگذاریم.

جنگل و مرتع
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانجنوبی:

جنوبی

حجم استحصال روانابهای خراسان
به ۷۸۲هزار مترمکعب افزایش یافت

مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراس��انجنوبی گفت :با
اجرای سازههای آبخیزداری ،میزان استحصال روانابهای استان
به ۷۸۲هزار و ۵۴۹مترمکعب افزایش یافت.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از بازار ،علیرضا نصرآبادی با اشاره
به اهمیت سازههای آبخیزداری در مهار روانابها بیان کرد :این
س��ازهها در کنترل س��یل ،جلوگیری از فرسایش خاک ،افزایش
دب��ی قناتها و تغذیه س��فرههای زیرزمینی بس��یار تأثیرگذار
هستند .وی با بیان اینکه ساالنه ۷۰۰میلیون مترمکعب رواناب
داریم که بخشی به کویر و بخشی به مرز میرود ،افزود :در بیشتر
عرصههای منابع طبیعی استان ،نیازمند احداث سازههای بزرگ
و کوچک آبخیزداری هستیم.
نصرآب��ادی ادام��ه داد :اح��داث این س��ازهها نیازمن��د اقدامات
مطالعاتی بوده که امید است با دریافت به موقع اعتبارات استانی،

کارهای مطالعاتی این عرصهها را انجام و سازهها را اجرایی کنیم.
وی س��ازههای آبخیزداری را تنها راه نجات اس��تان از تنگناهای
خشکس��الی دانست و گفت :در حال حاضر دوهزار و ۳۰۰سازه
آبخیزداری اجرا شده در استان وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراس��انجنوبی با اشاره به
افتتاح ۱۱س��ازه آبخیزداری طی دهه فجر بی��ان کرد :با افتتاح
این پروژهها ،حجم اس��تحصال روانابهای استان به ۷۸۲هزار و
۵۴۹مترمکعب افزایش یافته است.
وی خاطرنش��ان کرد :طی س��الجاری هم ۲۷میلی��ارد تومان
اعتبار تخصیص داده ش��ده که از این محل ۹۵سازه آبخیزداری
تا پایان سالجاری احداث میشود .نصرآبادی اظهار کرد :اجرای
سازههای آبخیزداری میتواند سریعترین و مطمئنترین راه برای
کنترل تبخیر و شدت خسارتهای سیل در استان باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور:

پرونده واگذاری جنگل «واز»
در دست بررسی است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اشاره به
پرونده واگذاری جنگل «واز» گفت :تاکنون هیچ اقدامی از سوی
دادگاه قضایی برای عدم اجرای حکم واگذاری انجام نش��ده و به
خاطر بروز تنشه��ای اجتماعی ،پرونده واگذاری این جنگل در
دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از ایسنا ،عباس حسینی اظهار كرد:
به اتفاق رئیس دادگاه شهرس��تان چمستان ،دادستان ،بخشدار،
دهیار و افراد مدعی واگذاری عرصه ،وارد منطقه جنگلی واز شده
و از عرص��ه مورد نظر بازدید كرديم .وی ادامه داد :رئیس دادگاه
که به دستور رئیس کل دادگستری استان در عرصه حضور یافته
بود ،طی صورتجلسهای محل مورد درخواست افراد مدعی را در
منطقه جنگلی تشخیص داد و اعالم کرد عرصه قابلیت هیچگونه
تغییر کاربری را نخواهد داش��ت .رئی��س اداره منابع طبیعی و

آبخيزداري شهرس��تان نور افزود :زمین در سه نقطه قرار دارد و
دارای جنگلهای پیوس��ته است که بخشی از آن حریم رودخانه
دارد و بخشی دیگر در حریم جاده قرار گرفته.
حس��ینی اضافه کرد :افراد مدعی در این منطقه از قبل علیه اداره
منابع طبیعی و آبخيزداري رأی دادگاه گرفتهاند و این نقطه عرصه
خروج دام از جنگل بوده اس��ت .از آنجایی که مدعیان براساس
آرای ص��ادره حقی را برای خود متصور هس��تند ،دادگاه در وهله
نخست به اداره منابع طبیعی و آبخيزداري پیشنهاد داده است با
افراد مدعی به تعامل و مصالحه بپردازد و در مقابل زمین در اختیار
آنان قرار دهد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخيزداري شهرستان
نور خاطر نش��ان کرد :اجرای حکم هماکنون در دست بررسی و
اقدام قرار دارد و تا حصول نتیجه و تحقیق و بررسی ،افراد مدعی
هیچگونه حق دخل و تصرف در منطقه جنگلی مورد نظر را ندارند.

اورژانس درخت در کرمانشاه راهاندازی شد

قط��ع درختان ب��ه بهانههای مختل��ف ازجمله ساختوس��از به
موضوعی رایج در شهر کرمانشاه تبدیل شده و نگرانی زیادی برای
شهروندان ایجاد کرده است.
به گزارش «س��بزينه» ب��ه نقل از تس��نیم ،براس��اس مطالعات
س��ازمان بهداشت جهانی92 ،درصد از جمعیت جهان در معرض
آلودگی هوا قرار دارند و با توجه به س��رعت گرفتن شهرنش��ینی،
میزان آلودگیها به س��رعت در حال افزایش اس��ت؛ اما یک عمل
س��اده ،یعنی کاش��ت درخت وج��ود دارد تا مدیران ش��هرداری
بتوانند با کمک آن گرمای طاقتفرس��ا و آلودگی هوا را تا حدی
کاهش دهند.
موضوع درختان قطع ش��ده برای پروژه مونوریل یا قطار ش��هری
نگرانی تمام ش��هروندان کرمانش��اهی اس��ت و این نگرانی زمانی
بیشتر میشود که شهروندان شاهد قطع درختان در سایر نقاط
شهر ازجمله بلوار کشمیر و میدان سپاه و شایعه قطع قریبالوقوع

درختان اماکنی همچون میدان فردوسی جهت احداث زیرگذر و
مواردی از این دست هستند.
به گفته مسئوالن شهرداری کرمانشاه ،قطع درختان توسط آنها
با اتخاذ تدابیر اس��ت ،اما برخی ش��هروندان نیز جهت دس��تیابی
به منافع ش��خصی دست به قطع یا خش��کاندن درختان میزنند
که قط��ع درختان مجتمعهای تجاری در مناطق مختلف ش��هر
از اینگون��ه اقدام��ات بوده و ای��ن امر با توجه به م��اده 77قانون
شهرداریها ،نقض آش��کار قانون و مستلزم جریمههای سنگین
اس��ت .مدیرعامل سازمان س��یما ،منظر و فضای سبز شهرداری
کرمانش��اه با بیان اینکه قطع درخ��ت در منازل نیازمند دریافت
مجوز از کمیس��یون حفظ گس��ترش از طریق شهرداری منطقه
اس��ت ،اظهار كرد :گاهی شرایط جابهجایی درختان وجود دارد و
چنانچه درختان به صورت غیرقانونی قطع شوند ،فرد متخلف به
دادگاه ارجاع داده میشود.

فرامرز رحمتیزاده با اشاره به اینکه در یکسال گذشته اقدامات
بسیاری در زمینه حفظ درختان و فضای سبز در کرمانشاه انجام
ش��ده است ،گفت :برای نخس��تینبار تنه و ساقه درختان برای از
بین بردن آفات ،برسکش��ی شده و پانسمان درختان قدیمی نیز
شروع شده است.
وي با بیان اینکه قطع درختان میدان س��پاه کرمانش��اه به دلیل
فعالیتهای عمرانی اس��ت و به دلیل آفات زیاد امکان جابهجایی
آنها وجود نداش��ت ،افزود :برای احداث ستونهای قطار شهری
نیز درختانی جابهجا شدند.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه با
بیان اینکه سیستم آبیاری فضای سبز در حال اصالح است ،عنوان
كرد :امس��ال به جای توزیع نهال رایگان ،درختان میوه در داخل
منازل کاشته میشود و این اقدام دوسال پياپي انجام شده است.
رحمت��یزاده با اش��اره به راهان��دازی اورژانس درخت با ش��ماره

 34297028عن��وان ک��رد :به چهاره��زار و 300درخت در قالب
این اورژانس رسیدگی ش��ده است و کارکنان فضای سبز و فنی،
مشکالت درختان را پس از تماس شهروندان رفع میکنند.

