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شهرستانها

اخبار کوتاه

حفر و تجهیز  70حلقه چاه جدید
برای جبران کمبود آب شرب اصفهان

گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به
ب آب اصفهان ،گفت :در حال
حفر و تجهیز  70حلقه چاه جدید برای تامین مناس 
حاضر حدود  200لیتر در ثانیه آب چاههای کشــاورزی و اجارهای نیز به بخش
شرب اختصاص پیدا کرده و این روند همچنان ادامه دارد .هاشم امینی ،مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود :حوضه آبریز زایندهرود امسال متاثر از
کاهش بارشها و خشکسالی در فالت مرکزی با افت محسوس منابع آبی مواجه
شده است به طوری که حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود نسبت به مدت مشابه
ســال گذشته و بلندمدت کاهش بسیار چشمگیری داشته و میزان آورد رودخانه
نیز حدود  30درصد ســال گذشته بوده اســت .وی افزود :این روند باعث شده تا
شــرایط توزیع آب در حوضه زاینده رود در بخش شــرب ،کشاورزی و صنعت بر
اساس مصوبات شورای حوضه زایندهرود و کارگروه سازگاری با کمآبی تغییراتی
داشته باشــد؛ به طوری که محدودیتهای بخش کشاورزی باعث شده تا امسال
کشت محصول در شرق اصفهان نداشته باشیم .امینی ادامه داد :در بخش صنعت
نیز مقرر شده تا صنایع استان کاهش  40درصدی مصرف آب را داشته باشند و در
بخش شرب هم براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی مقرر شده تا کاهش
 20درصدی در این بخش اعمال شــود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان خاطرنشــان کرد :کاهش  20درصدی تحویل آب شــرب شرایط بسیار
سختی را برای سامانه  56شهر و  300روستایی که حدود چهار میلیون جمعیت
را تحت پوشــش قرار داده است ایجاد کرده و باعث شده تا سناریوهای جدیدی
را برای بخش شرب استان داشته باشیم .وی تاکید کرد :بدین منظور برای اینکه
بتوانیم تابستان و بخشی از فصل پاییز را به شکل مناسبی طی کنیم باید اقدامات
مثمرثمری را در حوزه  56شهر و  300روستای متاثر از کاهش منابع آبی رودخانه
زاینده رود انجام بدهیم .امینی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت :در گام
نخست اجرای حفر و تجهیز  70حلقه چاه در دستور کار فعالیتهای مجموعه قرار
گرفته اســت که از اردیبهشتماه بهرغم اینکه هیچگونه اعتباری هنوز به شرکت
تخصیص پیدا نکرده است ولی با این وجود قرارداد تمامی  70حلقه چاه بسته شده
و جانمایی آنها نیز انجام شده است که نیمه نخست خردادماه حفاری بیش از 20
حلقه چاه نیز آغاز گشته است.

احتمال جیره بندی آب
در ماههای تیر و مرداد در اصفهان

گروه شهرستانها :نماینده اســتان اصفهــان در شورایعالی استانها با بیان
اینکه بارندگی در اســتان اصفهان نســبت به سال قبل  50درصد کاهش داشته
اســت ،گفت :استان اصفهان از نظر کم آبی جز اســتانهای در مرز خطر است.
عباس محمدصالحی با اشــاره به وضعیت کم آبی استان و به ویژه اصفهان گفت:
بارندگی اســتان نسبت به سال گذشته نزدیک به  50درصد کاهش داشته است
و اصفهان از نظر کم آبی جزو اســتانهای در مرز خطر اســت .وي افزود :ورودی
سد زاینده رود که بیشینه آب استان را تامین میکند پیش تر نزدیک به 1.400
میلیون متر مکعب بود و امسال تنها  400میلیون متر مکعب است .بنابراین حجم
زیادی از آن کاسته شده است .البته بارندگیهای فروردین و اردیبهشت در غرب
اســتان تا حدودی نیاز آبی به ویژه نیاز آبی مراتع را جبران کرد .اما به دلیل نوع
بارش نتوانســت بر ذخیره آبی تاثیر گذار باشد و امسال بارش به صورت برف در
اصفهان رخ نداد .نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها در خصوص آب
آشــامیدنی اســتان گفت :در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد ،اما
قطعا در آینده نزدیک یعنی تیر و مرداد ماه با مشکل مواجه خواهیم شد و آب به
صورت سهمیهبندی توزیع خواهد شد .وی توضیح داد :در غرب استان به ویژه در
منطقه فریدن و فریدون شــهر آبهای جاری به صورت رودخانه با حجم نزدیک
به  400میلیون متر مکعب وجود دارد که به دلیل مهار نشدن از دسترس استان
خارج و به رودخانه کارون میپیوندد .پیشنهاد دادیم با مهار این آب بتوان بخش
عمدهای از نیاز آبی استان اصفهان و حتی کویر مرکزی ایران مانند یزد و کرمان
را جبران کرد که فعال این کار انجام نپذیرفته اســت .محمدصالحی در خصوص
نگرانی از مشکل کمبود آب در خوزستان و خشکی رودخانه کارون گفت :درست
اســت که خوزستان نیز مشــکل آب وجود دارد اما این مشکل بیشتر در زمینه
کشاورزی است ،اما اصفهان مشکل آب شرب دارد و این امری حیاتی و مهم است
که باید تامین شود .نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها در خصوص
تاثیــر جمعیت باالی فالت مرکزی ایران و به ویژه اصفهان و وجود صنابع آب بر
کم آب گفت :حضور چندین مجتمع بزرگ صنعتی مانند مجموعه فوالد مبارکه،
ذوب آهن ،کارخانههای سیمان اصفهان و سپاهان و پاالیشگاه اصفهان واحدهایی
هستند که هم بیشترین جمعیت کارگری و هم بیشترین درصد مصرف آب را به
خود اختصاص داده اند .از سوی دیگر جمعیت شهر اصفهان از  300هزار نفر در
اول انقالب تا کنون  8برابر یعنی  2400هزار نفر شده است این حجم از جمعیت
نیاز به آب زیادی دارد.

میزان اراضی کشاورزی مجهز به آبیاری نوین
در آذربایجان غربی به  ۱۲۰هزار هکتار میرسد

گروه شهرستانها :رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :تا
پایان نیمه اول سالجاری میزان اراضی مجهز به آبیاری نوین به  ۱۲۰هزار هکتار
میرسد .اسمعیل کریم زاده بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت
بزرگداشت هفته جهاد کشــاورزی اظهارداشت :در حال حاضر  ۵۷هزار هکتار از
 ۳۸۰هزار هکتار اراضی اســتان به آبیاری تحت فشــار مجهز است .وی با بیان
اینکه همزمان با هفته جهاد کشــاورزی  ۱۴۸۰هکتار از اراضی کشاورزی که به
آبیاری تحت فشــار مجهز شده اند به بهره برداری میرســد افزود :اجرای طرح
آبیاری تحت فشار در  ۶۱هزار و  ۵۷۰هکتار اراضی کشاورزی استان نیز از محل
اعتبارات صندوق توسعه ملی با مهار آبهای مرزی نیز در دست اجراست .کریم زاده
با تاکید بر اینکه این طرح باید تا نیمه اول امســال به بهره برداری برســد عنوان
کرد :با بهره برداری این طرحها تا پایان نیمه اول امسال مجموع اراضی کشاورزی
مجهز استان به سیستم آبیاری نوین به  ۱۲۰هزار هکتار میرسد .رئیس سازمان
جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی در ادامــه از تولید  ۶.۵میلیون تن محصوالت
کشاورزی در استان خبر داد و افزود :این استان در زمینه تولید سیب ،انگور ،گندم،
چغندرقند و عسل رتبههای برتر کشوری را داراست .کریم زاده با اشاره به افزایش
 ۲.۵برابری صادرات سیب درختی از کشور در مقایسه با سال گذشته ،ادامه داد:
در سال جاری حدود  ۷۰۰هزار تن سیب درختی از کشور به کشورهای خارجی
صادر شده است ،که حدود ۲۰۰هزار تن از این میزان محصول از مبادی و گمرکات
اســتان به کشورهای همسایه صادر شده اســت .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان غربی ادامه داد :با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و همت زنبور داران
استان ساالنه بیش از  ۲۱هزار تن عسل و انواع محصوالت فرعی در استان تولید
میشود که این استان با اختصاص رتبه اول کشوری در تولید عسل بعنوان پایتخت
عســل کشور مطرح است .وی با اشاره به اینکه در بخش تولید گوشت سفید نیز
اســتان یکی از قطبهای کشوری به شمار میرود افزود :آذربایجان غربی با ۸۰۰
واحد پرورش و تولید مرغ گوشــتی  ۸۵هزارتن گوشــت سفید در رتبه  ۴الی ۵
کشــوری قرار دارد .رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی در ادامه به
برنامههای هفته جهاد کشاورزی در استان اشاره و اضافه کرد ۲۴۵ :پروژه عمرانی،
اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی استان افتتاح میشود.

طراحی و نصب سیستم فیلتراسیون هواساز ایرواشر
در نیروگاه شهید رجایی

گروه شهرستانها :سیستم فیلتراسیون مربوط به هواسازهای ایرواشر نیروگاه
شــهید رجایی ،از سوی کارکنان تعمیرات این شرکت ،طراحی و ساخته شد .به
گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ،کارکنان اداره
تاسیسات عمومی و شیمی این شرکت با هدف بهبود عملکرد این نوع هواسازها در
ساختمانهای نیروگاه ،اقدام به طراحی ،ساخت و نصب این فیلتراسیون نمودند.
بنا به این گزارش ،گروه تعمیرات نیروگاه بخار با توجه به ســاختار سیستمهای
ســرمایش و گرمایش ساختمان تعمیرات بخار که از نوع ایرواشر و فاقد سیستم
فیلتراسیون بود ،پس از بررسی شرایط و ساختار سیستم هواساز ،اقدام به طراحی
و ســاخت فیلتراسیون کالس  F7برای آن نمود .با طراحی ،ساخت و نصب این
سیســتم در هواســازها که تمامی مراحل آن از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه
بخار و با استفاده از ظرفیتهای داخلی انجام شده است ،عالوه بر کمک به بهبود
وضعیت بهداشتی در ساختمانهای نیروگاه ،در هزینه خرید این نوع سیستمها
هم صرفه جویی شــده است .هواساز ،دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه
مطبوع کنترل میکند و با نصب سیســتم فیلتراسیون بر روی آن ،غبار و گرد و
خاک موجود در هوای ورودی هم ،جذب و از ورود ذرات معلق ریز و درشــت به
ساختمان جلوگیری میشود.
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دود نابودی تاالب صالحیه در چشم کرجیها
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان البرز گفت :اگر
از االن به فکر احیا تاالب صالحیه نباشــیم عواقب بدی در
انتظار اســتان خواهد بود؛ این عواقب در کنار تاالب اهللآباد
قزوین که اثرات آن متوجه اســتان البرز است بیشتر تهدید
کننده خواهد بود.
فردین حکیمی در گفت و گو با خبرنگار ایســنا با بیان
ب فصلی در البرز اســت که
اینکــه تاالب صالحیه یک تاال 
اهمیت آن از ســال  94بیشتر به چشم آمد گفت :طی این
مدت شاهد حضور بیش از  100گونه جانوری در این تاالب
بودهایم.
حکیمی افزود :تاالب صالحیه از دو نظر برای ما اهمیت
زیــادی دارد؛ یکی اینکه میتواند به عنوان پهنه آبی جاذبه
گردشگری باشد در این مدت هم عکاسان و عالقهمندان به
محیط زیست زیادی از این مکان دیدن داشتهاند و با وجود
تعداد باالی گونههای جانوری تنها نقطهای بود که شکار در
آن وجود نداشت.
وی ادامه داد :دوم اینکه در صورت عدم رسیدگی به این
تاالب ممکن اســت در کنار  9کانــون گرد و غباری که در
استان شناسایی شــده این تاالب هم به یکی از کانونهای
گرد و غبار استان تبدیل شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت البرز خاطرنشان کرد:
با توجه به این مســائل بود که ســال گذشته حقآبه تاالب
صالحیــه پیگیری و تاالب احیا شــد و در کمتر از  10روز
پرندگان زیادی به سمت آن مهاجرت کردند و حتی شاهد
زادآوری آنان نیز بودیم.

وی با بیان اینکه در طول این مدت طرحهای متعددی در
اراضی تاالب اجرا شده است اظهار کرد :یکی از این اقدامات
کاشت نهالهای مقاوم به خشکی است اما در کنار آن الزم
است به یک سری عوامل تخریبی مثل شترهای سرگردانی
که مشخص نیست چه کسی صاحب آنهاست هم توجه شود.
حکیمی ادامه داد :این شترها در تمام طول سال مشغول

تخریب طبیعت اطراف تاالب و یکی از عوامل اصلی تهدید
کننده منطقه هســتند؛ عالوه بر این حضور دا م زیاد نیز به
منطقه آسیب میزند.
وی از پیشنهاد تشــکیل کمیته احیا تاالب صالحیه به
کمیته مبارزه با گرد و غبار اســتان خبر داد و گفت :در هر
حال اگر از االن به فکر احیا این تاالب نباشــیم عواقب بدی

مرگ و میر آبزیان رودخانه دز در پی کاهش دبی آب
رییس اداره پارک ملی دز با اشاره به کاهش میزان
دبی رودخانه دز از مرگ و میر آبزیان این رودخانه در
دو ماه گذشــته خبر داد.رضا قپانچیپور در گفتوگو
با ایسنا ،در خصوص وضعیت رودخانه دز اظهار کرد:
رودخانه دز یکی از شــاهرگهای حیاتی خوزستان و
تامین کننده آب شــرب و آب مورد نیاز کشــاورزی
بســیاری از شهرستانها است اما به دلیل خشکسالی
میزان دبی این رودخانه بســیار کاهش یافته و حتی
به  50تا  55مترمکعب رســیده اســت.وی افزود :با
کاهش میزان دبی رودخانــه دز و ورود آالیندهها به
این رودخانــه آب قدرت خودپایی خود را ندارد و در
دو ماه گذشــته حتی مرگ و میر آبزیان نیز مشاهده
شده است.رییس اداره پارک ملی دز با اشاره به ورود

زهابهای کشاورزی و پســابهای برخی شرکتها
بــه رودخانه دز ،ادامه داد :در این زمینه یک ســری
اقدامات انجام شــده و با شــرکتهایی که مخصوصا
در حوزه شهرســتان شــوش و در پاییندســت قرار
دارند جلســاتی برگزار شده است تا نسبت به احداث
تصفیهخانه اقــدام کنند.قپانچیپــورر تصریح کرد:
خواســته ما عدم ورود پساب به رودخانه دز است .با
احداث تصفیهخانه برای شرکتها پسابی که موجب
آلودگی آب میشود تصفیه خواهد شد .اگر قرار است
پســاب وارد رودخانه شــود باید میزان آالیندگی آن
به حد مجاز برســد و مشــکلی برای محیط زیست
رودخانه ایجاد نکند و حتی قابل هدایت به کانالهای
کشاورزی باشد.

در انتظار استان خواهد بود؛ این عواقب در کنار تاالب اهللآباد
قزوین که اثرات آن متوجه اســتان البرز است بیشتر تهدید
کننده خواهد بود.
این مسئول به شوری بیش از حد خاک این مناطق اشاره
و اعالم کرد :ادامه روند خشک شدن تاالب صالحیه ،انتشار
نمک را به مسالهای تهدید کننده برای استان تبدیل کرده
است.
حکیمی خاطرنشــان کرد :همین گوشزدها و پیگیریها
باعث شد تا امســال یک بودجه  200میلیون تومانی برای
احیا تاالب صالحیــه و اهللآباد و مطالعات تعیین نیاز آبی و
شناســایی عوامل تهدید کننده اختصاص پیدا کند .باید به
فکر تامین منابع آب پایدار برای تاالب صالحیه باشــیم و ما
قول میدهیم که این موضوع را پیگیری کنیم چون تاالب
صالحیه باید حفظ شود.
حکیمــی در بخش دیگــری از صحبتهــای خود به
کانالهایی که در اراضی منتهی به تاالب صالحیه حفر شده
اســت نیز اشــاره کرد و گفت :این کانالها زمانی که هنوز
استان البرز تشکیل نشده بود بدون تاییدیه زیست محیطی
حفر شده است.
وی ادامــه داد :هدف از حفر ایــن کانالها جلوگیری از
پیشروی نمک به اراضی جانبی و کاهش شوری خاک بوده
اســت اما متاســفانه به دلیل عدم توجه به مسائل زیست
محیطی و با وجود هزینه زیاد برای حفر این کانالها ،نتیجه
برعکس بوده و نه تنها از پیشروی نمک جلوگیری نشده بلکه
بر میزان شوری نیز افزوده شده است.

بحران بیآبی در استانهای جنوبیکشور
مدیــرکل مدیریت بحران اســتان بوشــهر گفت:
مشکالت ناشــی از خشکسالی و کمبود آب در استان
بوشــهر به بحرانی جدی تبدیل شــده تا جائی که در
بخش جنوبی این اســتان آب ســهمیه بندی شــده
است.قاسم قائدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره
وضعیت بحران آب در شهرســتانهای جنوبی استان
بوشــهر اظهار داشــت :در حال حاضر مشکل بحران
بی آبی در سرتاســر کشــور وجود دارد اما استانهای
جنوبی کشور بیشــتر درگیر این بحران هستند و این
موضوع به مشــکلی جدی و تهدید کننده تبدیل شده
است.وی گفت :با توجه به آغاز فصل و افزایش دما در
استان بوشــهر مصرف آب افزایش یافته و این موضوع
بر مشکالت آب و برق منطقه را افزایش داده به حدی

که تامین آب برخی از شهرستانها از جمله دشتستان
در این استان از شهرستان کازرون استان فارس تهیه
می شــود و به همین دلیل آب این منطقه ســهمیه
بندی شــده اســت.قائدی افزود :روز گذشــته جلسه
شورای هماهنگی مدیریت بحران با مدیریت استاندار
بوشهر در محل استانداری اســتان بوشهر برگزار شد
که بخش اعظم صحبتهای مدیران در این جلسه در
مورد مصوبات آب شرب استان بوشهر بود و تصمیماتی
خوبی نیز در این جلســه در حوزه آب اتخاذ شــد.وی
عنوان کرد :با توجه به بحران کمبود آب و مشــکالت
این حوزه امیدواریم مردم استان بوشهر در مصرف آب
صرفهجویی کنند تا این دوره بحرانی با مدیریت درست
و متعهدانه مردم سپری شود.

سد «فینسک» کابوس دوباره خزر
هنوز مازندران از کابوس انتقال آب خزر به فالت مرکزی رها نشده که ساخت
سد فینسک در سمنان ،شبیخون دیگری به منابع آبی استان را رقمزده است .به
گزارش مهر ،کمآبی نکاکارود و وضعیت بد رودخانههای تجن و تاالر ،سبب شده
تا پویش نه به سد فینسک در مازندران شکل گیرد ،چراکه آن را شبیخون به منابع
آبی مطرح میکنند .ســد فینسک در استان سمنان در حال ساخت است و برای
تأمین آب قرار بود  ۱۰میلیون مترمکعب از آبهای مازندران به آن منتقل شود
و موضوع بحران کمآبی ،اعتراضات گستردهای را در بخشهای مختلف مازندران
ایجاد کرد .این سد شش تا هفت درصد منابع آب مازندران را میبلعد و با توجه به
وضعیت کمآبی در مازندران ،پویشهای گسترده نه به ساخت آن در مازندران را
دامن زده است .در حال حاضر جمعیت پویش نه به سد فینسک در مازندران به
حدود  ۱۵هزار نفر رسیده است و دلیل مخالفت با آن وضعیت کمآبی در مازندران،
کمآبی نکا رود و وضعیت نامناسب رودخانههای تاالر و تجن عنوانشده است.
از سوی دیگر معضل کمآبی موجب شده تا امسال بخشی از شالیزارهای استان
با تنش آبی مواجه شــود و مازندرانیها معتقدند در چنین وضعیتی اجازه انتقال
آب به استان به دیگر را نخواهیم داد.
مطالبه اعضای پویش نه به سد فینسک تنها توقف ساخت این سد نیست بلکه
بر این باورند همه پروژههای سدســازی که ویرانکننده زیستبوم و آینده شمال
کشــور هستند ازجمله ســدهای زام رود و چهاردانگه باید متوقف شوند .به باور
آنان ساخت سد فینســک درواقع شبیخون زدن به سرچشمه آبهای مازندران
اســت و این امر به معنای قطع و نابودی زندگی در مناطق ســاری ،میان درود
و غیره اســت .خدیجه گلین مقدم مدیــر کمپین انتقال آب خزر به کویر معتقد
است طرحهای بزرگ آبی ایران بدون پشتوانه کارشناسی علمی قوی وارد مرحله
اجرایی شده اســت و در اینگونه طرحها دستیابی به سود سرشار حرف افول را
کارشناســان و صاحبنظران بر این عقیده هستند که با
اعتبارات فعلی نمیتوان مشــکل آب شــرب روستاها را در
خراسان جنوبی بهصورت جدی و ریشهای حل کرد.
به گزارش مهر ،برای افراد شهرنشین که بهراحتی به آب
این نعمت بیبدیل خداوند دسترســی دارند درک شرایط
روســتایی مرزنشین که برای آب شــرب باید منتظر تانکر
آبرسانی سیار باشد سخت و غیرقابلتصور است.
روستایی که خشکسالی ،کمبود اعتبار و بسیاری مسائل
دیگر باعث شده کشاورزی ،دامداری ،بهداشت و سالمت او
در معــرض خطر قرار گیرد و هــرروز در البهالی خبرهایی
که به گوشش میرســد منتظر راهحلهای مسئولین برای
رفع مشــکل هم آبادیهای خود اســت .اما بهراستی چرا
علیرغم اینکه بســیار از این مشکل ناخوشایند و تلخسخن
گفته میشود اما هنوز بهصورت جدی و ریشهای این مشکل
حلنشــده و اگر همین تانکرهای آبرســانی سیار نباشد
روستایی مرزنشینی که امنیت را مدیون بودن او در روستاها
هستیم برای آب شرب با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
نظــر افضلی ،نماینده مردم سربیشــه و نهبندان در این
زمینــه به خبرنگار مهر گفت :بــا بودجههای کمی که در
شرایط فعلی به بحث آب اختصاص مییابد نخواهیم توانست
اتفاق تأثیرگذاری را در این زمینه رقم بزنیم.
وی اظهار کرد :برای رفع مشــکل کمبود آب بهویژه در
روســتاها نیاز به بودجهای غیر از بودجههای سنواتی داریم
چرا که با بودجهها و اعتبارات سنواتی حتی برای آبرسانی
آب شرب با مشکل جدی مواجه هستیم.
نماینده مردم سربیشــه و نهبندان در مجلس شــورای
اسالمی بیان کرد :با توجه به تغییر اکوسیستم ،بارانها نیز
بهصورت سیالبی و نقطهای شدند و ازاینرو باید جلوی روان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت :به دلیل
کمآبی و محدودیــت منابع آبی پنج هزار و  ۷۰۰هکتار از
شــالیزارهای استان کشت نشده است .به گزارش خبرنگار
مهر ،دالور حیدرنیا با گرامیداشــت سالروز تشکیل جهاد
سازندگی با اشاره به خودکفایی در اکثر محصوالت گفت:
امروز به جز دو تا سه محصول در بیشتر محصوالت ازجمله
گندم خودکفا هستیم و نیاز به واردات نیست ،همچنین در
تولید زراعی شکر به مرز خودکفایی میرسیم.
وی بــا بیان اینکه کمآبی در بســیاری از اســتانها به
مرز هشدار رسیده اســت و به دلیل کم بارشی  ۱۵تا ۱۸
درصدی در مازندران نیز دچار مشــکل شده ایم افزود :کم
بارشی و کم برفی در ارتفاعات سبب شده تا در سال زرعی
جاری دچار نگرانیهایی باشیم و پیشبینی میشد در ۴۰
تا  ۵۰هزار هکتار از اراضی شــالیزاری با کمبود آب مواجه
باشیم اما خوشــبختانه با مدیریت صورت گرفته فقط در

میزند .به باور وی البیگری برخی نهادها و پافشاری برخی پیمانکاران و مشاوران
و خوابآلودگی محیطزیست ،طرحهایی که میتوانست منجر به توسعه پایدار در
کشــور شود را منحرف کرده است و اینک شمال کشور وارد مرحله ورشکستگی
آبی شده است.
درعینحال نمایندگان مازندران نیز بهعنوان مخالفان ســاخت ســد فینسک
از وزیر نیرو خواســتند در این زمینه توضیح دهد ،عبداهلل رضیان رئیس مجمع
نمایندگان مازندران به خبرنگار مهر میگوید :ســد فینسک ازنظر موقعیتی روی
سرشاخه سد شهید رجایی که منابع آبی مازندران را تأمین میکند قرارگرفته است
و ســد فینسک در منطقه حفاظتشده قرار دارد .وی افزود :بدون وجود فینسک
سد شــهید رجایی پرمی شود و ایجاد این ســد تهدیدی جدی برای کشاورزی

مازندران اســت و به نظر ما ساخت سد فینسک صرفاً یک تصمیم سیاسی است
و ازنظــر علمی هیچ جای دفاعی ندارد و باید از دســتور کار دولت خارج شــود.
محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقهای مازندران نیز درباره سد فینسک
به خبرنگار مهر میگوید :ســد فینسک در حوزه استان سمنان در دست مطالعه
است ولی روی سرشــاخههای سد شهید رجایی قرار دارد و هشتتا  ۱۰میلیون
مترمکعب از آب مخزن شهید رجایی را تحت تأثیر قرار میدهد و تأثیر آن روی
ســد شهید رجایی که  ۱۵۰میلیون مترمکعب ظرفیت دارد شش تا هفت درصد
خواهد بود .وی افزود :در این زمینه با توجه تقاضایی که استان سمنان از جاهای
مختلف ازجمله دریای خزر برای تأمین و انتقال آب داشــته است ،به وزارت نیرو
عنوان کردیم منطقه شرق استان کم آب است و با توجه به شبکههای ایجادشده
روی سد شهید رجایی ،ساخت سد فینسک از اولویت خارج شود .یخکشی ادامه
داد :با توجه به شرایط پیشآمده باید ساخت سد فینسک از اولویت خارج شود و
استانداری نیز در حال پیگیری است تا نگرانیها را رفع کند.
وی درباره آب دریای خزر برای رفع معضل کمآبی اســتان سمنان نیز گفت:
با توجه رشد صنعت در سمنان ،این استان تقاضا برای تأمین آب دارد و موضوع
انتقال آب دریای خزر با واکنشهای صورت گرفته ،کمتحرک شده است.
یخکشــی ادامه داد:در حوزههای انتقال آب بین سرزمینی اصول جهانی این
اســت که باید نیازهای شــرب و کشاورزی در مبدأ تأمین شــود و اگر مازاد بود
وضعیت دیگری است.
مازندران برخالف تصور اســتان کمآبی اســت و بارشهای کم و مهار محدود
آبهای سطحی وضعیت استان را بغرنج کرده است و طرح پروژههای انتقال آب
از اســتان به دیگر مناطق ،تنشهای آبی را در استان شدت میبخشد و انتظار از
دولت این است که این موضوعات با پشتوانه علمی و قوی بررسی شود.

اعتباراتی که روستائیان بیرجند را سیراب نمیکند

عطش آب در ۴۳۴روستا

آبهــا را گرفته و از هدر رفتــن آن جلوگیری کرد که این
مســئله نیز در بهبود وضعیت منابع آبی مؤثر است .افضلی
با اشــاره به اینکه در موضوع آب ،قنوات مورد فراموشــی
قرارگرفته است ،افزود :نیازمند تشکیل ستاد احیای قنوات
هســتیم که در این زمینه با گروه کشــاورزی مجلس نیز
گفتوگوهایی صورت گرفته است .وی گفت :نکته قابلتوجه
و تأمل این اســت که در بحث آب شرب مشکل سفره آب
نداریم ولی با این وجود روستاهای ما دچار مشکل هستند
چراکه ایجاد خــط انتقال آب از چاه آب شــیرین و موارد
مرتبط با آن به روســتا هزینهبر اســت و اعتبار الزم در این
زمینه نداریم .نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس
شورای اســامی اظهار کرد :مردم در روستاهای سربیشه و
نهبندان از کمبود آب بسیار رنج میبرند و آبرسانی با تانکر
هم روش مؤثری نیست.
وی یادآور شد :با بودجههای فعلی شاید بعد از  ۳۰سال
بتوانیم مشکل آب منطقه سربیشه و نهبندان را حل کنیم.
حجتاالسالم علیرضا حسینی دبیر کمیته فرهنگی صنعت
آب و برق خراسان جنوبی نیز به خبرنگار مهر گفت :شروع
مشکل کمآبی از اواســطِ دهه  ۸۰از آنجایی شروع شد که
اعتبارات ملی شــرکتهایی چون آب و فاضالب روستایی
قطع و تصمیم گرفته شــد این شرکتها بهصورت خودکفا
اداره شــوند .وی اظهار کرد :از طرف دیگر برای رعایت حال
روستائیان و اقشــار ضعیف جامعه نیز تعرفه آب و برق در
آن سالها هیچ افزایشــی پیدا نکرد که مشخص بود قطع

اعتبارات ملی شرکت آب و فاضالب روستایی و عدم افزایش
تعرفه آب این شــرکتها را برای ارائه خدمت دچار مشکل
میکند .دبیر کمیته فرهنگی صنعت آب و برق خراســان
جنوبی بیان کرد :در شرایط فعلی قیمت هر مترمکعب آب
حدود  ۲۰۰تومان تمام میشود که البته مصرفکننده برای
آن  ۴۶تومان پرداخت میکند که این شــرایط شرکتهای
آب و فاضالب را با مشکل جدی اعتبار مواجه کرده است.
حســینی ادامــه داد :البته حدود دو ســال اســت که
بحث اعتبارات ملی شــرکت آب و فاضالب برقرارشده اما
این اعتبارات قطرهچکانی نمیتواند مشــکل آبرسانی به
روســتاهای خراســان جنوبی را بهصورت جدی و ریشهای
حل کنــد .وی افزود :این در حالی اســت که اگر بخواهیم
روستاهای خراســان جنوبی را به منبع مطمئن آب وصل
کنیــم نیاز به اعتباراتی بیش از ایــن داریم و با اعتبارات و
بودجه فعلی ســالها طول خواهد کشــید که مشکل آب
روستایی حل شود .دبیر کمیته فرهنگی صنعت آب و برق
خراسان جنوبی گفت :مسئوالن باید تشنگی روسائیان را باور
کرده و بدانند که در صورت عدم توجه جدی به این معظل
شاهد مهاجرت آنان خواهیم بود.
حســینی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی منابع آب
شــرب وجود دارد ولی در دسترس مصرفکنندهای که این
آب نیاز دارد ،نیست ،اظهار کرد :علیرغم بسیاری از گفتهها
راندمان مصرف بخش خانگی آب در خراسان جنوبی نصف
معدل کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

 ۵۷۰۰هکتار از شالیزارهای مازندران خشک شد
پنج هزار و  ۷۰۰هکتار کشــت برنج صورت نگرفته است.
حیدر پور با اشاره به تشکیل ستاد بحران و اقدامات صورت
گرفته یادآور شد :با مشارکت خوبصورت گرفته در استان
و همکاری کشاورزان و دهیاران تاکنون  ۱۹۰هزار هکتار از
شالیزارهای استان نشاء شده است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران تصریح کرد:
در حــدود پنج هزار و  ۷۰۰هکتار به دلیل واقعشــدن در
منطقه قرمز ازنظر وضعیت آبی کشــت برنج نشده است و
بیشتر این شالیزارها در حوزه آبریز سد شهید رجایی و در
میان درود ،ساری و جویبار است .وی با اشاره به اقدامات
صورت گرفته برای رفع تنش آبی اظهار داشت :با مدیریت

خوب و هماهنگ در اســتان از خشــک شدن بیش از ۵۰
هزار هکتار از شالیزارها پیشگیری شد و تاکنون فقط پنج
هزار و  ۷۰۰هکتار از شــالیزارها کشت نشده است.حیدر
پور با عنوان اینکه استرس خشکی و کمآبی در استان کم
و مدیریتشده اســت به طرحهای هفته جهاد کشاورزی
اشــاره و اضافه کرد :در این ایــام تعداد  ۵۴پروژه در ۱۳۸
روستا به بهرهبرداری میرسد که شامل پروژههای زیربنایی
و تولیدی است و بیش از  ۱۱هزار و  ۳۰۰خانوار روستایی
از آن بهره مند میشوند.
وی شــمار پروژههــای زیربنایی را  ۴۹طــرح و تعداد
پروژههای تولیدی را  ۵طرح اعالم کرد و گفت :الیروبی و

وی با اشــاره به اینکه بخش زیــادی از آب صرف بخش
کشــاورزی میشود ،یادآور شــد :از آنجاییکه در خراسان
جنوبی با مشــکل آب روبهرو بوده بهتر است صنعت جای
بخشهایی از کشاورزی که سود چندانی برای استان ندارد
را بگیرد .مهدی صفوی نژاد نیز درزمینه وضعیت آبرسانی
سیار به خبرنگار مهر گفت :تا پایان فروردین  ۹۷تعداد۴۳۴
روستا در خراسان جنوبی با جمعیتی بالغبر  ۱۵هزار و ۶۵۲
خانوار و  ۵۳هزار و  ۱۹۱نفر مورد آبرســانی ســیار قرار
گرفتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اظهار کرد۲ :
هزار و  ۴۸۱سرویس به این روستاها حمل شده و حجم آب
حمل شده نیز ۲۷هزار و ۹۳۵مترمکعب بوده است.
صفوی نژاد بیان کرد :شهرستان نهبندان با  ۸۰روستا و
 ۲۵۷ســرویس بیشترین تعداد روستا را که مورد آبرسانی
قرارگرفته ،داشته است و شهرستان درمیان نیز با  ۶۰روستا
هزار و  ۲۲۴سرویس آبرسانی را دریافت کرده است.
وی با اشــاره به اینکه کمترین ســرویس آبرسانی را
شهرستان سرایان با  ۵روستا و  ۶۸سرویس میزان دریافت
کرده است ،ادامه داد ۷۵ :روستای بیرجند نیز  ۲۶۳سرویس
آبرسانی دریافته کردهاند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی یادآور شد:
پیشبینی میشــود با توجه به افزایــش گرمای هوا میزان
روستاهایی که تحت پوشش آبرسانی سیار قرار میگیرند،
افزایش یابد .شــاید حتی فردا برای شــروع حل ریشــهای
مشکل آب روستائیان دیر باشــد ،فردایی که آن نوجوان و
جوان روستایی تصمیم به مهاجرت از روستا گرفته و با رفتن
او و همنسالنش باید شاهد روستاهایی خالی از سکنه باشیم.
پس باید از همین امروز شروع کرد.
احیای آببندانها ازجمله طرحها است زیرا  ۸۰۰آببندان
با  ۱۷هزار هکتار در استان وجود دارد.
حیدر پور تصریح کرد :بنا داریم با کمک آب منطقهای
و نماینــدگان مجلس ،همه آببندانها را در برنامه ســه
تا چهارســاله احیاکنیــم و اکنون ظرفیت ذخیرهســازی
آببندانها بیش از  ۳۴۰میلیون مترمکعب است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد :در
سال گذشته درزمینهٔ تولید دانههای روغنی توفیق خوبی
داشــتیم و سطحی معادل  ۱۸هزار هکتار کشت شد و در
سال جاری نیز  ۲۸هزار تن دانه روغنی کلزا خریداریشده
اســت و پیشبینی میشــود این میزان خرید تا  ۳۲هزار
تــن افزایش یابد.وی با اظهار اینکــه در کارهای زیربنایی
در حوزه کشاورزی اســتان اقدامات خوبی صورت گرفته
اســت ،آبیاری مدرن را برای کاهش هدر رفت و تلفات آب
مهم برشمرد.

